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1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงคQของโครงการ 

ขEาว เปXนอาหารหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ]กและมีการบริโภคมากถึงรEอยละ 50 ของประชากรโลก โดยในป_  
พ.ศ. 2561 ท่ัวโลกมีการผลิตขEาวมากถึงรEอยละ 98 (FAOSTAT) เพ่ือรองรับประชากรท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน ผลผลิตขEาวจึงตEองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาข้ึนอย+างต+อเน่ือง การใชEเครื่องจักรกลการเกษตรเปXนสิ่งจําเปXนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเกษตร 
เน่ืองจากทําใหEเกิดการประหยัดแรงงาน ใชEปfจจัยการผลิตอย+างเหมาะสม เพ่ิมผลผลิต และขยายขนาดการปฏิบัติงาน การใชE
เครื่องจักรกลการเกษตรยังก+อใหEเกิดความยั่งยืนดEานสิ่งแวดลEอม โดยการใชEทรัพยากรธรรมชาติ เช+น นํ้า และดิน อย+างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การใชEเครื่องจักรยังมีส+วนช+วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีมีส+วนเก่ียวขEองกับการทํานาขEาว ท้ัง
ดEานความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการทํางาน รวมไปถึงเกษตรกรท่ีเปXนผูEหญิงและผูEสูงอายุ  

การใชEเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตขEาวแตกต+างกันไปในแต+ละประเทศ ในประเทศกEาวหนEา เช+น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุkน และสาธารณรัฐเกาหลีประสบความสําเร็จในการนําเครื่องจักรมาใชEในช+วงทศวรรษท่ีผ+านมา และยังคงรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม+ๆ มาใชEอย+างต+อเน่ือง เปnาหมายไม+ใช+เพียงเพ่ือลดตEนทุน แต+เพ่ือจัดการกับปfญหาการขาดแคลน
แรงงาน และปfญหาประชากรสูงอายุ ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ]ก จึงมีความจําเปXนท่ีจะตEองส+งเสริมการใชE
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการผลิตขEาว รวมท้ังการนําอุปกรณQพ้ืนฐานมาใชE เช+น รถไถ รถไถพรวน และรถเก่ียวขEาว  
เปXนตEน สําหรับอัตราการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีต่ําน้ันเกิดจากขEอจํากัดทางการเงินเปXนหลัก ท้ังยังมีปfจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขEอง เช+น สิ่งแวดลEอม (ดินและสภาพอากาศ) และขนาดการปฏิบัติงาน (สมาคมวิศวกรเครื่องจักรกลการเกษตรและ
วิศวกรอาหารแห+งประเทศญี่ปุkน พ.ศ. 2558)  

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไดEพยายามจัดการกับขEอจํากัดและความตEองการเหล+าน้ัน เน่ืองจากรัฐบาล 
สถาบันต+างๆ และชุมชน มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการใชEเครื่องจักร โดยเฉพาะอย+างยิ่งสําหรับเกษตรกรรายย+อยท่ีไม+
สามารถซ้ืออุปกรณQเหล+าน้ีไดE โดยปfจจุบันไดEมีการนําเอานวัตกรรมระบบดิจิทัลมาใชEในการแกEปfญหา เช+น การเช่ือมต+อผูE
ใหEบริการทางการเกษตรกับเกษตรกรรายย+อยผ+านแอพพลิเคช่ัน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการน้ี จึงจะมีการหารือเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร นโยบาย และรูปแบบธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากการเพาะปลูกขEาวดEวยเครื่องจักรกลการเกษตรและส+งเสริมการใชEประโยชนQในภูมิภาค 
  
 วัตถุประสงคQของการประชุม 

1. เพ่ือแบ+งปfนวิธีการ นวัตกรรมเครือ่งจักรกลการเกษตรล+าสดุท่ีใชEในการผลิตขEาว 
2. เพ่ือเรียนรูEการใชEงานจากกรณีศึกษา 
3. เพ่ือหารือดEานกลยุทธQและวิธีการต+างๆ ในการส+งเสริมและขับเคลื่อนการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการ

เพาะปลูกขEาวในประเทศสมาชิก 
 1.2 เน้ือหา/องคQความรูEท่ีไดEจากกิจกรรมต+างๆ 

 การบรรยาย 
Challenging issues for Rice Crop 
 เกษตรกรมักประสบปfญหาท่ีทEาทายในการทํานาขEาวหลากหลายดEาน เช+น ขEอจํากัดในการใชEท่ีดินท่ีมีความ
เหมาะสมต+อการเพาะปลูก ปfญหาการขาดแคลนนํ้า ปfญหาการขาดแคลนแรงงาน การแพร+กระจายของแมลง



ศัตรูพืชและโรคพืช ภัยธรรมชาติ ความไม+แน+นอนของราคา และนโยบายของรัฐ โดยการใชEเครื่องจักรกล
การเกษตรในการผลิตขEาวถือเปXนสิ่งสําคัญท่ีจะช+วยแกEปfญหาท่ีเกิดข้ึนเหล+าน้ีไดE เน่ืองจากเครื่องจักรกล
การเกษตรมีการพัฒนามาอย+างต+อเน่ือง จึงมีการนํามาใชEท้ังในดEานการเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูก การ
บริหารจัดการนํ้าและธาตุอาหาร การจัดการวัชพืชและแมลงศัตรูพืช การเก็บเก่ียว รวมไปถึงข้ันตอนหลังการ
เก็บเก่ียว เช+น การตากแหEงและการเก็บรักษา 

 
Role of Mechanization in Rice Production in the Asia-Pacific 

เครื่องจักรกลการเกษตรมีความสําคัญอย+างยิ่งต+อการทํานาขEาว โดยเฉพาะในประเทศท่ีประสบปfญหาดEาน
การขาดแคลนทรัพยากรแรงงาน เครื่องจักรกลการเกษตรช+วยลดตEนทุนในการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายไดE 
และเพ่ิมคุณภาพของเมล็ดขEาว เน่ืองจากสามารถเก็บเก่ียวไดEในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การใชEเครื่องจักรกล
การเกษตรร+วมกับเครื่องมือและเทคโนโลยีการเกษตร เช+น การปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQ (Laser land leveling:  
LLL) การทํานาแบบเป_ยกสลับแหEง (Alternated wet and dry : AWD) การจัดการนํ้าและธาตุอาหารเฉพาะ
พ้ืนท่ี (Site-Specific Nutrient Management: SSNM) และการจัดการฟางและตอซัง (Straw and Stubble 
Management: SSM) รวมไปถึงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ท่ี
ช+วยสนับสนุนใหEเปXนไปตามมาตรฐานการผลิตขEาวอย+างยั่งยืน (SRP) เช+น ลดอัตราการใชEนํ้า ลดอัตราการใชE
สารเคมี ลดอัตราการปล+อยกxาซเรือนกระจก และเพ่ิมความปลอดภัยดEานอาหาร ผูEประกอบการรายย+อยจําเปXน
ท่ีจะตEองจัดตั้งกลุ+มหรือสรEางความร+วมมือกันระหว+างเกษตรกรเพ่ือแบ+งปfนเครื่องจักรกลการเกษตรและเพ่ิม
ความสามารถในการต+อรองในการซ้ือปfจจัยการผลิต การเช+าเครื่องจักรกลการเกษตร และการขายขEาวเปลือก 
นอกจากน้ี การใชEแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทQมือถือสําหรับธุรกิจการเช่ือมต+อระหว+างผูEใหEบริการเครื่องจักรกล
การเกษตรกับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชEประโยชนQของเครื่องจักรกลการเกษตรและลดค+าใชEจ+ายใน
การเช+าเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีควรมีการพัฒนายิ่งข้ึนไป ควรมีการจัดอบรมใหEความรูEเก่ียวกับเครื่องจักรกล
การเกษตรแก+เกษตรกรอย+างต+อเน่ืองเพ่ือประหยัดค+าใชEจ+ายในการบํารุงรักษาและควรมีการจัดใหEเกษตรกรไดE
เรียนรูEจากแปลงสาธิตและลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหEเห็นการทํางานของเครื่องจักรกลการเกษตรและผลจากการใชE
เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเปXนรูปธรรม  
 
Sustainable Rice Production through Mechanization in Thailand 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกรEอนจากการทํานาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณQร+วมกับองคQกรความร+วมมือต+างประเทศเยอรมัน ไดEจัดทําโครงการ Thai Rice 
NAMA ข้ึน ซ่ึงเปXนโครงการท่ีไดEรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเยอรมนี รัฐบาลสหราช
อาณาจักร รัฐบาลเดนมารQกและสหภาพยุโรป ระยะเวลาโครงการ 5 ป_ (2561-2566) ผ+านโครงการ NAMA 
Facility (Nationality Appropriate Mitigation Actions) โดยโครงการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ลEานยูโร 
ในการขับเคลื่อนการดูแลดEานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการลดกxาซเรือนกระจกของนานา
ประเทศ (NDCs) เปnาหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการทํานาแบบลดการปล+อยกxาซเรือนกระจก รวมถึง
ผลิตขEาวท่ีไดEมาตรฐานการผลิตขEาวท่ียั่งยืน (GAP++) มีมาตรการจูงใจสนับสนุนใหEภาคการผลิตขEาวท้ังระบบใน
การลดการปล+อยกxาซ ซ่ึงการดําเนินการผ+านโครงการ NAMA กองทุนท่ีก+อตั้งโดยอนุสัญญาแห+งสหประชาชาติ
ว+าดEวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะช+วยใหEเกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดEาน
คารQบอนต่ําในทุกภาคส+วน 

  
ความสําคัญของการจัดการฟางและตอซัง และการปรับพ้ืนท่ีด	วยเลเซอร4ในประเทศไทย 

 การจัดการฟางและตอซัง (Straw and Stubble Management) 
การจัดการฟางและตอซังขEาวก+อใหEเกิดความเสียหายหลายประการ ท้ังสภาพแวดลEอมและภาวะเรือน

กระจก จากขEอมูลอEางอิงของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคQการมหาชน) หรือ 
GISTDA พบจุดความรEอนท่ีเกิดจากการเผาไหมEจํานวนมากในช+วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ป_ พ.ศ.2559-
พ.ศ.2561 เน่ืองจากฟางขEาว ถือเปXนอินทรียQวัตถุท่ีมีธาตุอาหารพืชเปXนองคQประกอบ เช+น ธาตุไนโตรเจน 



ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เมื่อฟางขEาวถูกเผา ธาตุอาหารเหล+าน้ีจะสูญเสียไป โดยเฉพาะอย+างยิ่งไนโตรเจน
สูญหายไปรEอยละ 93 และฟอสฟอรัสสูญหายไปรEอยละ 20 จึงทําใหEดินเสื่อมโทรมลงไปจากการทํานาและเผา
ฟางอย+างต+อเน่ือง การจัดการฟางหลังจากการเก็บเก่ียวแบบวิธีดั้งเดิมและการใชEเครื่องจักรกลการเกษตร
สามารถทําไดEโดยการเอาฟางออกจากแปลงนาก+อนการเตรียมดิน ดEวยการอัดฟางกEอนเปXนอาหารสัตวQหรือเปXน
วัสดุเพาะสามารถจําหน+ายไดEในทEองตลาด และไถกลบตอซังขEาวก+อนการเตรียมดิน การใชEการทํานาแบบไม+เผา
ตอซังจะช+วยในการอนุรักษQดิน ไม+ทําใหEดินเสื่อม และทําใหEโครงสรEางของดินดีข้ึนจากเศษตอซังขEาวและวัชพืช
ท่ีอยู+ในแปลงนา  

นอกจากน้ี การเพ่ิมมูลค+าฟางขEาว ใหEเกิดเปXนผลิตภัณฑQและนวัตกรรมใหม+ๆ ยังสอดคลEองกับนโยบายการ
ขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจใหม+ ท่ีใชEวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาเสริมสรEางจุดแข็งของประเทศไทยในดEานเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทยQ พลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ การท+องเท่ียวและเศรษฐกิจสรEางสรรคQ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมใหE
แข็งแกร+ง เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหEเติบโตอย+างมีคุณภาพและยั่งยืน สรEางความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
สรEางภูมิคุEมกัน และสามารถฟ|}นตัวไดEรวดเร็ว  

 การปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQ (Laser Land Leveling) 
การปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQ ไดEถูกนํามาใชEในการแกEปfญหาท่ีเกษตรกรมักพบในพ้ืนท่ีเพาะปลูก เช+น หลุมยุบ 

พ้ืนท่ีสูงต่ําไม+เท+ากัน พ้ืนท่ีไม+สม่ําเสมอ การควบคุมวัชพืช แปลงเพาะปลูกขนาดเล็ก และการเจริญเติบโตไม+
เท+ากัน เปXนตEน โดยการปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQใหEประโยชนQหลักถึง 3 ขEอ คือ (1) สามารถเพ่ิมผลผลิตมากข้ึนถึง
รEอยละ 10 เน่ืองจากการปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQทําใหEตEนพืชเจริญเติบโตเท+ากันและดีต+อระบบรากพืช พืชมี
สุขภาพท่ีดีและอดทนต+อการรุกรานของแมลงศัตรูพืชและโรคพืช และกระตุEนประสิทธิภาพของปุ~ย รวมไปถึง
การละลายของปุ~ยในแปลง (2) เพ่ิมคุณภาพของเมล็ดขEาว การปนเป|}อนของเมล็ดขEาวนEอยลงเน่ืองจากมีการ
เตรียมดินท่ีดี เมล็ดขEาวเจริญเติบโตอย+างสม่ําเสมอทําใหEเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการสีขEาว (3) เพ่ิมผล
กําไร เน่ืองจากผลผลิตต+อไร+มากข้ึน และราคาสูงข้ึนเน่ืองจากคุณภาพของเมล็ดท่ีดี นอกจากน้ีการปรับพ้ืนท่ี
ดEวยเลเซอรQยังมีประโยชนQรองอีก 3 ขEอ คือ (1) ลดค+าใชEจ+ายสําหรับค+านํ้ามันในการสูบนํ้า ลดค+าปุ~ยและการใชE
ปุ~ยท่ีมากเกินไป ลดค+าเคมีภัณฑQท่ีใชEในการปnองกันตEนพืช (2) ลดการใชEนํ้า ทดนํ้ารEอยละ 20-50 ส+งเสริมการทํา
นาเป_ยกสลับแหEงท่ีประหยัดนํ้ากว+ารEอยละ 30 (3) ลดการปล+อยกxาซเรือนกระจก 

จากกรณีศึกษาการปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQเพ่ือการผลิตขEาวอย+างยั่งยืนในประเทศกัมพูชา ไทย ฟ]ลิปป]นสQ 
เวียดนาม และอินเดียพบว+า การปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQช+วยลดการใชEท่ีดิน ลดการใชEนํ้า ลดตEนทุนการเพาะปลูก 
เพ่ิมผลผลิต และลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวไดEดังน้ี ประหยัดพลังงานกว+า 3.0-6.9 GJ ha-1 และลดการ
ปล+อยกxาซเรือนกระจก 1,151-1486 kg CO2-eq ha-1 นอกจากน้ี การปรับพ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQยังสามารถผลิต
ขEาวไดEถึง USD 52-84 ha-1 ต+อฤดูการผลิตขEาวในแต+ละประเทศอีกดEวย อย+างไรก็ตาม การใหEบริการการปรับ
พ้ืนท่ีดEวยเลเซอรQในประเทศไทยยังคงมีความทEาทายในดEานของการลงทุนท่ีมีมูลค+าสูง เปXนเทคโนโลยีใหม+  
อุปสงคQและอุปทาน หลักประกันลูกคEาต+อการลงทุนสูง และไม+มีการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 
APO Workshop on Modern Mechanization Technologies 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการเพาะปลูกขEาว 

สถานการณQดEานการเกษตรของประเทศไทย จากสถานการณQการแพร+ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ทําใหE
เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการชะลอตัวลงในป_ พ.ศ. 2564 แต+มีการคาดการณQว+าจะดีข้ึน โดยในภาค
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนและนํ้าในเข่ือนเพ่ิมข้ึน และความตEองการผลิตผลทางการเกษตรจากต+างประเทศ
ยังคงอยู+ในระดับท่ีดี และคาดว+า GDP ดEานการเกษตรจะเพ่ิมข้ึนอย+างต+อเน่ือง การผลิตขEาวในประเทศไทย
ก+อนป_ พ.ศ. 2533 มีการทํานาขEาวแบบดั้งเดิม มีการใชEควายหรือรถไถแบบเดินตามขนาดเล็กในข้ันตอนการ
เตรียมดิน ใชEแรงงานคนเปXนจํานวนมากในการปลูก ดูแลใส+ปุ~ยและเก็บเก่ียว แต+หลังจากป_ พ.ศ. 2530 จนถึง
ปfจจุบันไดEมีการพัฒนานําเอาเครื่องจักรกลการเกษตรเขEามาใชE เช+น รถแทรกเตอรQ รถดํานา โดรน และรถเก่ียว
นวดขEาว โดยสิ่งท่ีทEาทายคือ ขEาวเปXนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศแต+คิดเปXนรEอยละ 0.9 ของ GDP ท้ังน้ี
เพราะเกษตรกรกEาวเขEาสู+สังคมผูEสูงอายุ เน่ืองจากรEอยละ 70 ของเกษตรกรท้ังหมดอายุมากกว+า 45 ป_ หน้ีสิน



ในครัวเรือนของเกษตรกร เกษตรกรจํานวนนEอยมากท่ีสามารถเขEาถึงความรูEและทักษะในการเพ่ิมการผลิตขEาว
โดยใชEเทคโนโลยีการเกษตร ศักยภาพผลผลิตต่ํา ราคาไม+คงท่ีข้ึนอยู+กับการส+งออก เกษตรกรไม+มีสิทธ์ิในการ
ต+อรองราคา อุปทานนํ้าท่ีจํากัด สภาพภูมิอากาศและโรคระบาด การเปลี่ยนเทรนดQ และมีการเพาะปลูกแบบไรE
สารพิษนEอย 

KUBOTA (Agri) Solutions  
KUBOTA (Agri) Solutions คือ ระบบการจัดการดEานการเกษตรครบวงจร ท่ีนําการจัดการเครื่องจักรกล

การเกษตรเขEามามีบทบาทในการทําเกษตรในแต+ละข้ันตอนใหEมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตั้งแต+การวิเคราะหQ
สภาพแปลง ไปจนถึงทุกๆ ข้ันตอนของการทําการเกษตร หลังจากน้ันจึงเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีจะ
สามารถส+งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําการเกษตรตั้งแต+ข้ันตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การ
บํารุงรักษา ไปจนถึงการเก็บเก่ียวและข้ันตอนหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพการผลิต ลด
ค+าใชEจ+าย และเพ่ิมรายไดEใหEแก+เกษตรกร 

Farm Design: Efficient Mechanization Performance 
การออกแบบแปลงเพาะปลูกใหEเหมาะสมต+อการใชEเครื่องจักรกลการเกษตร จะทําใหEการทํางานของ

เครื่องจักรกลการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังประหยัดการใชEนํ้ามันและค+าบํารุงรักษาถึงรEอยละ 
60  

IoT Rice Farm Management: Data record for improvement analysis 
Iot หรือ Internet of things เปXนการนําเทคโนโลยีอินเทอรQเน็ตท่ีเช่ือมต+อกับอุปกรณQเครื่องมือต+างๆ 

สามารถสั่งการควบคุมการใชEงานอุปกรณQผ+านทางเครือข+ายอินเทอรQเน็ต สําหรับการประยุกตQใชEเทคโนโลยี IoT 
ในการจัดการแปลงขEาว สามารถใชEสําหรับการตรวจสอบและบันทึกขEอมูลดEานสภาพภูมิอากาศ เช+น ปริมาณ
นํ้าฝน อุณหภูมิในอากาศ ทิศทางลม ความช้ืน และความเขEมขEนของแสง วิเคราะหQร+วมกับขEอมูลปริมาณนํ้า 
ความสูงและจํานวนตEนขEาว ข้ันตอนการเพาะปลูกและการใชEเครื่องจักรกลการเกษตร และตารางเวลาการลง
มือปฏิบัติในข้ันตอนต+างๆ เพ่ือใหEไดEขEอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Models of Rice Mechanization for smallholder Rice Farmers 
ถึงแมEว+าการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรจะเปXนตัวขับเคลื่อนหลักในการลดตEนทุนการผลิตขEาว แต+การใชE

เครื่องจักรกลการเกษตรตEองใชEเงินลงทุนสูง ทําใหEเกษตรกรรายย+อยเปXนเจEาของไดEยาก บริการการเช+า
เครื่องจักรกลการเกษตร จึงเปXนโอกาสท่ีเกษตรกรรายย+อยจะสามารถเขEาถึงเครื่องจักรกลการเกษตรเหล+าน้ีไดE 
และเพ่ือทําใหEเกิดการเอ้ือต+อการใชEเครื่องจักรกลการเกษตร ผูEมีส+วนไดEส+วนเสียทุกฝkายโดยเฉพาะผูEผลิต ผูEขาย 
และผูEใหEบริการเครื่องจักรกลการเกษตรจะตEองสามารถทําใหEเกิดกําไรจากการทําการเกษตรดEวยเครื่องจักรกล
การเกษตร นอกจากภาคเอกชนท่ีไดEรับการยอมรับว+ามีบทบาทในการสรEางสภาพแวดลEอมท่ีส+งเสริมการใชE
เครื่องจักรกลการเกษตรแลEว ภาครัฐก็ยังคงมีความสําคัญเช+นเดียวกัน 

1 ประโยชน4ท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 ประโยชนQต+อตนเอง 

1. ไดEรับประสบการณQการเขEาร+วมการประชุมออนไลนQระดับนานาชาติ 
2. ไดEรับความรูEเก่ียวกับการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตขEาว 

 ประโยชนQต+อหน+วยงานตEนสังกัด 
นําความรูEท่ีไดEปรับใชEในงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคQการมหาชน) และมูลนิธิ
โครงการหลวง ใหEมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 ประโยชนQต+อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวขEอน้ันๆ 
ไดEรับความรูEเก่ียวกับการใชEเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตขEาว           

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเขEาร+วมโครงการ  
บรรยายนําเสนอความรูEท่ีไดEรับจากการเขEาร+วมประชุมแก+สํานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคQการ
มหาชน) 

 


