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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคBความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค&ของโครงการโดยย1อ 

ในป3จจุบันการทํางานเกษตรให�มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช�แรงงาน และเพ่ิมผลผลิต ด�วยแนวคิด
เทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยได�มีการใช�อุปกรณ&ไอที เช1น เซนเซอร& โดรน ป3ญญาประดิษฐ& และเทคโนโลยีสมัยใหม1อ่ืนๆ ซ่ึงท้ังหมด
ล�วนทํางานภายใต�การใช�ข�อมูลในการวิเคราะห&เพ่ือปรับปรงุประสทิธิภาพของการผลิต โดย APO Agricultural Transformation 
Framework (2019) มีภารกิจท่ีต�องขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ1านกระบวนการผลิตในภาคเกษตรไปสู1การเปXนเกษตร 4.0 ซ่ึงประเทศ
ไทยเปXนหน่ึงในเปYาหมายของการขยายผลการนําเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มาใช�เพ่ือให�ภาคการผลิตเปXนไปอย1างมีประสิทธิภาพ โดย
ในการอบรมน้ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือ ให�มีความเข�าใจถึงนโยบายและกิจกรรมการทํางานวิจัยด�านเกษตร 4.0 ในประเทศตุรกี โดย
ผู�เข�าร1วมอบรมได�เห็นตัวอย1างของการใช�เกษตร 4.0 ท่ีนําไปใช�ประโยชน&จริงในฟาร&มตัวอย1าง และได�ร1วมแลกเปลี่ยนอภิปรายกัน
ในเรื่องเกษตรอัจฉริยะข้ันสูงในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟ]ก 

 
1.2  เน้ือหา/องค&ความรู� 

ลําดับ หัวข	อ ผู	บรรยาย 
1 Introduction to Agriculture 4.0 Technologies Dr. Ufuk Turker Professor 

Ankara University Turkiye 

2 Smart Village: General Introduction and KeyTechnologies for Crop 
Production 

Canan Erakman 
Agriculture Engineer 
Department of Soil and 
Water Resources Research 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 
Turkiye 

3 Smart Village: Applications in Orchard and Dairy Operations Dr. Mesut Yildirir 
Head Breeding and 
Genetics Ministry of 
Agriculture and Forestry 
Turkiye 

4 Government Policies on Agriculture 4.0 in Turkiye Canan Erakman 

5 R&D Activities on Agriculture 4.0 in Turkiye Dr. Mesut Yildirir 
6 Smart Dairy Farm Canan Erakman 
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ความรู	เบ้ืองต	นของเทคโนโนโลยีเกษตร 4.0 

การบรรยายความเปXนมาและความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีเกษตร 4.0 Dr.Ufuk Turker Professor 
Ankara University, Turkiye ได�อธิบายถึงเหตุผล และความเปXนมาของเกษตร 4.0 โดยมาจากการจัด
จําแนกยุคสมัยของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงมี 7 เทคโนโลยีท่ีเปXนพ้ืนฐานให�กับอุตสาหกรรม 4.0 
ไ ด� แ ก1  1) IOT 2)Cloud Computing 3) Big Data 4) System Security 5) 3D Printing 6) 
Augmented Reality 7) Human Robotics และในส1วนของยุคของการเปลี่ยนผ1านการพัฒนาการเกษตร
มีลําดับพัฒนาการ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีเปXนพ้ืนฐานให�กับอุตสาหกรรม 4.0 

 
เกษตรกรรม 1.0 แบบด้ังเดิม(Traditional)  
- ทําการเกษตรแบบยังชีพ เน�นปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช�พ้ืนท่ีเพาะปลูกมาก ใช�แรงงานมาก 
- พ่ึงพิงธรรมชาติเปXนหลัก และต�องต1อสู�กับป3ญหานํ้า สภาพดินฟYาอากาศ และราคาผลผลิต 
- เน�นสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานด�านชลประทาน 
เกษตรกรรม 2.0 ใช	เคร่ืองจักรเบา (Light Machinery)  
- ยังเน�นการพัฒนาพันธุ&ข�าว พืชไร1 ปศุสัตว& 
- เริ่มใช�เครื่องจักรเบาแทนแรงงาน เช1น มีโรงสีข�าว โรงงานแปรรูป ผลผลิต การเกษตรเริ่มนํา

งานวิจัยและพัฒนามาใช�ในการผลิต เริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามยุคสมัยแต1ไม1ได�ใช�เงินลงทุนมาก 
เกษตรกรรม 3.0 ใช	เคร่ืองจักรหนัก (Heavy Machinery)  
- ใช�เครื่องจักรราคาสูงในการผลิต หรือแปรรูปผลผลิตการเกษตรในปริมาณมาก 
- เน�นการผลิตเพ่ือขายส1ง หรือส1งออกโดยเฉพาะสินค�าท่ีมีศักยภาพ เช1น ข�าวหอมมะลิ ยางพารา 

มันสําปะหลัง สับปะรด ปศุสัตว& (ไก1เน้ือ ไก1ไข1) ประมง (กุ�ง ทูน1า) 
เกษตรกรรม 4.0 (Smart Farming)  
- ทําการเกษตรเชิงธุรกิจ ใช�การตลาดเปXนตัวนํา มีการจัดการการผลิต การแปรรูปการสร�าง

มูลค1าเพ่ิมให�ผลผลิตด�วยคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
- เน�นใช�นวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Agriculture) และมีความแม1นยํา (Precision 

Agriculture) ใช�พ้ืนท่ีการเกษตรให�เกิดประโยชน&สูงสุด ลดป3ญหาความไม1แน1นอนของธรรมชาต ิ
- มีความร1วมมือด�านงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา และหน1วยงานท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาการ

ผลิตและแปรรูปผลผลิต 
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- มีการใช�วิทยาศาสตร& เทคโนโลย ีและนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับวิถีชีวิต
ของผู�ประกอบการธุรกิจการเกษตรมาใช�ในการเพ่ิมศักยภาพการผลติกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
รวมถึงการสร�างมูลค1าเพ่ิมให�กับผลผลิต ตอบสนองความต�องการของกลุ1มลูกค�า 

 - มีการปรับแนวคิดจากการทําการเกษตรเพ่ือยังชีพ สู1การเปXนผู�ประกอบการ ธุรกิจการเกษตรท่ี
ใช�การตลาดเปXนตัวนํา 

 - มีการใช�ข�อมูล องค&ความรู� เปXนองค&ประกอบสําคัญในการตดัสินใจผลติ รวมถึงบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีการเกษตรได�อย1างมีประสิทธิภาพ 

 - มีการรวมกลุ1มหรือเครือข1ายเพ่ือสร�างพลัง การแบ1งป3น รวมถึงเก้ือหนุนกัน 
 

 
ภาพท่ี 2 สาขาของการพัฒนาเกษตร 4.0 
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เทคโนโลยีท่ีสําคัญต1อการพัฒนาเปXนเกษตร 4.0 1) Drones and sensors 2) Internet of 
Things (IoT) 3) Big Data 4) Artificial intelligence 5) Cloud โดยมีรูปแบบการทําการเกษตร 4.0 ท่ี
เต็มรปูแบบประกอบด�วย 4 ป3จจัยหลัก คือ การแตกต1างกันของการประยุกต&ใช�เฉพาะตัว การบริหาร
จัดการอุปกรณ& การจัดการเอกสาร และการบริหารจัดการท้ังระบบ  

 
ภาพท่ี 3 รูปแบบการบริหารจัดการทําเกษตร 4.0 เต็มรูปแบบ 

 

โดย Dr.Ufuk Turker ได�ยกกรณตีัวอย1างของการพัฒนางานวิจัยในประเทศตุรกีเรื่องการนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช�ในเกษตร เพ่ือให�กลายเปXนเกษตร 4.0 ได�แก1 

1. ระบบการจัดการและควบคุมเครื่องจักรเกษตรด�วย GPS รวมท้ังการนําไปสู1การควบคุม
เครื่องจักรกลระยะไกล ซ่ึงในอนาคตจะเปXนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเปXนระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัต ิ

2. การออกแบบระบบไถพรวนดินแม1นยํา 
3. การให�สารปYองกันพืชโดยรถแทรกเตอร&ท่ีมีการควบคุมให�มีฉีดพ1นสารตาม GPS 
4. ระบบการเพาะปลูกพร�อมการเก็บข�อมูลแม1นยํา (Automatic Steering) 
5. ระบบการให�ปุzยแม1นยํา 
6. การใช�ซอฟแวร&ในการบริหารจัดการระบบเกษตร 

 
นโยบายของประเทศ และงานวิจยัท่ีดําเนินการในประเทศตุรกี 

ตุรกีมีสภาพภูมิประเทศเปXนประเทศท่ีติดทะเลอยู1ท้ัง 3 ด�าน และภูมิอากาศของตุรกี มีท้ังเปXน
ภูมิอากาศแบบอบอุ1น และภูมิอากาศแบบอบอุ1นช้ืน โดยแนวโน�มของการปลูกทําการเกษตรของตุรกี พ้ืนท่ี
ส1วนใหญ1เปXนการปลูกพืชไร1 แต1ในช1วง 20 ป{ท่ีผ1านมาแนวโน�มพ้ืนท่ีลดลง ในขณะท่ีพืชจําพวกผลไม�และไม�
ประดับมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยนโยบายของประเทศด�านเกษตรมีเปYาหมาย คือ เปXนประเทศท่ีผลิตสินค�าทางการ
เกษตรจําพวกผลไม�ไปยังตลาดโลก ได�แก1 hazelnut มีเปYาหมายจะผลิตเปXนปริมาณสัดส1วน 67% ของท้ัง
โลก cherries มีเปYาหมายจะผลิตเปXนปริมาณสัดส1วน 26% ของท้ังโลก figs มีเปYาหมายจะผลิตเปXนปริมาณ
สัดส1วน 27% ของท้ังโลก  และ apricot มีเปYาหมายจะผลิตเปXนปริมาณสัดส1วน 23% ของท้ังโลก และจะ
เปXนประเทศท่ีส1งออกผลไม�มากท่ีสุดเปXนอันดับ 4 ของโลก ของพืช 20 ชนิด ได�แก1 quince, poppy seed, 
melon and watermelon; อันดับ 3 ของโลก ได�แก1 lentils, pistachios, chestnuts, sour cherries 
and cucumbers; walnuts, มะกอก, แอบเป]ล, มะเขือเทศ, eggplant, spinach และ peppers และ 

อันดับ 1 ของโลกของพืช 4 ชนิด ได�แก1 hazelnut, cherry, fig และ apricot 
อันดับ 2 ของโลกของพืช 4 ชนิด ได�แก1 quince, poppy seed, melon และwatermelon 
อันดับ 3 ของโลกของพืช 5 ชนิด ได�แก1 lentils, pistachios, chestnuts, 
sour cherries และ cucumbers 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 5 ของ 11

อันดับ 4 ของโลกของพืช 5 ชนิด ได�แก1 walnuts, olives, apples, tomatoes, eggplant, 
spinach และ peppers 

สําหรับนโยบายอ่ืนด�านเกษตรและงานวิจัยทางด�านเกษตรของตุรกีได�สร�างกลไก และหน1วยงาน
ในการสร�างงานวิจัยในประเทศประกอบด�วย สถาบันวิจัย จํานวน 48 หน1วยงาน ศูนย&วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรข้ันสูงจํานวน 41 แห1ง และมีสวนพฤกษศาสตร&แห1งชาติ 1 แห1ง โดยท้ังหมดอยู1ภายใต�สังกัด TAGEM 
ภายใต�กระทรวงเกษตรและป�าไม�ของประเทศตุรกี โดยมีรายละเอียดอ่ืนๆ ในด�านต1างๆ ดังแสดงในภาพท่ี 
4 และมีงานวิจัยในด�านต1างๆ ในภาพท่ี 5 

 
 

 
ภาพท่ี 4 กลไกและหน
วยงานด	านงานวิจัยด	านการเกษตร 

 
ภาพท่ี 5 งานวิจัยในด	านต
างๆของ TAGEM 
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โดยเปYาหมายของ TAGEM ในการวิจัยและพัฒนาด�านการเกษตรประกอบด�วย การตรวจสอบ
และรับรองเทคโนโลยีด�านการเกษตรตามความต�องการของประเทศ การสร�างระบบการพัฒนางานวิจัยให�
สามารถแข1งขันในระดับนานาชาติได� การยกระดับความเปXนอยู1ของประชากรในชนบท และสร�างนโยบาย
ด�านการเกษตรของประเทศตุรกี โดยได�นําเสนอและยกตัวอย1างโครงการวิจัยท่ีได�พัฒนาข้ึนโดย TAGEM 
ได�แก1 

- FARM MANAGEMENT SYSTEM 
- AUTOMATIC STEERING SYSTEM 
- VARIABLE RATE FERTILIZER APPLICATION 
- IMAGE PROCESSING WITH UNMANNED AERIAL VEHICLE 
- DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR MONITORING AND TRACKING GRAIN LOSSES 

IN WHEAT HARVEST 
- AUTONOMOUS SPRAYING ROBOT PROJECT 
- DESIGN OF SELF-PROPELLED SPRAYER FOR USE IN GREENHOUSE VEGETABLE 

PRODUCTION 
- ELECTROSTATIC NOZZLE TUNNEL TYPE SPRAYING MACHINE 
- AGRICULTURAL AUTONOMOUS ROBOT DESIGN SUITABLE FOR VITICULTURE 

(ROBOTAGEM) 
- ELECTRIC TRACTOR (105 HP) 
- CONTROLLED ATMOSPHERE BOX TRACKING AND INFORMATION SYSTEM 

PROJECT FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
- ICT- AGRI FOOD INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORTED FOOD 

SYSTEMS E-AGRICULTURE STRATEGY 
 

 

 

 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 7 ของ 11

 
ภาพท่ี 6 ตัวอย
างงานวิจัยของ TAGEM 

 
การขยายผลองคBความรู	ด	านเกษตร 4.0 สู
การสร	างฟารBมนมต	นแบบ 

 

ภาพที่ 7 กลไกและความเข�าใจด�านสรีรวิทยา และป3จจัยต1างๆ ที่มีผลต1อการให�นมของวัว 

 
ภาพที่ 8 มีการพัฒนาระบบในการเก็บข�อมูล เพ่ือวิเคราะห&กระบวนการที่เหมาะสมที่ทําให�วัวผลิตน้ํานมได�ปริมาณมากและมีคุณภาพ 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 8 ของ 11

 
ภาพที่ 9 การพัฒนาเคร่ืองให�นมวัวอัตโนมัติ ซ่ึงช1วยลดป3ญหาการตายของลกูวัว 

 
ภาพที่ 10 เคร่ืองให�อาหารวัวนม และเคร่ืองทําความสะอาดฟาร&มวัวอัตโนมตัิ 
 

ตัวอย
างการทําฟารBมวัวนมด	วยเกษตร 4.0 
HCM (Hüseyin Cüneyt Menkü) 

 

 
 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 9 ของ 11

 
ภาพที่ 11 มีการนําเคร่ืองจักร และอุปกรณ& IOT เข�ามาใช�ในฟาร&มเพ่ือประเมินการให�นมและนําไปวิเคราะห&เพ่ือหาสภาพที่เหมาะสมที่ทําให�วัว
ให�ปริมาณน้ํานมได�เต็มที่ และมีคุณภาพสูง 

 
ภาพที่ 12 มีการพัฒนาซอฟแวร&เพ่ือใช�ในการจัดการ ควบคุมอุปกรณ& IOT ในฟาร&มนม และเพ่ือแสดงผลติดตามกระบวนการผลิตนมในทุก
ข้ันตอนด�วย Dashboard  



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 10 ของ 11

 
ภาพที่ 13 การออกแบบและดัดแปลงอุปกรณ&ภายในฟาร&มนมให�สามารถควบคุมและสั่งงานพร�อมทั้งเก็บข�อมูลด�วยเทคโนโลยีเซนเซอร& และ 
IOT  



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบบัปรับปรุง ต.ค. 2562) 
ส�วนความร�วมมอืระหว�างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 11 ของ 11

 
ส
วนท่ี 2 ประโยชนBท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ โปรดระบุประโยชน&ท่ีได�รับจากการเข�าร1วมโครงการ 
โดยแบ1งเปXน 

 ประโยชน&ต1อตนเอง 
การเข�าร1วมอบรมหลักสูตร Digital Multicounty Observational Study Mission on Innovative 

Smart Farming Models for Agriculture 4.0 ในครั้งน้ี กระผมในฐานะนักวิจัยด�านเทคโนโลยีการผลิตข�าว ได�รับความรู�จาก
การถ1ายทอดประสบการณ&และตัวอย1างการใช�งานจริงของเทคโนโลยีสมัยใหม1 ซ่ึงนํามาปรับใช�เปXนพ้ืนฐานความรู�สําหรับการ
ทํางานวิจัยด�านเทคโนโลยีสมัยใหม1 โดยในป{งบประมาณ 2566 กระผมได�รับงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
การวิจัยด�านเทคโนโลยีสมัยใหม1 ตามตัวอย1างท่ีทางท1านวิทยากรได�นําเสนอทําให�เข�าใจหลักการ และรูปแบบการใช�งาน รวมท้ัง
เปXนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการวิจัยท่ีจะเริ่มดําเนินการได� โดยโครงการวิจัยท่ีกระผมได�รับท่ีมีความสอดคล�องกับ
ตัวอย1างท่ีวิทยากรนําเสนอท่ีจะนําไปปรับใช�ได�แก1 

1. โครงการการใช�นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข�าวแบบเกษตรแม1นยํา ซ่ึงเปXนงานวิจัยท่ีมีการประยุกต&ในอากาศยานไร�คนขับมาวิเคราะห& และคาดการณ&ผลผลิตข�าว โดย
กระบวนการจะเปXนการเก็บข�อมูลภาพถ1ายทางอากาศ และข�อมูลในภาคสนามมาวิเคราะห&เพ่ือใช�คาดการณ&ผลผลิตข�าว 
สอดคล� อ ง กับตั วอย1 างงาน วิ จัย  ด� าน  Field data is collected with a multispectral camera mounted on an 
unmanned air vehicle ท่ีทาง TAGEM ได�นําเสนอ 

2.โครงการการปรับใช�เครื่องมือวัดสมบัติดินบางประการด�วยเทคโนโลยีเซนเซอร& เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข�าว
หอมมะลิแบบเกษตรแม1นยํา เปXนการประยุกต&ใช�อุปกรณ&วัด pH ของดิน และเซนเซอร&เพ่ือใช�วัดระดับนํ้าในแปลงนา แล�วนํา
ข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห&ผล และสร�างเปXนแผนท่ี ซ่ึงมีความสอดคล�องกันกับ VARIABLE RATE FERTILIZER APPLICATION ท่ี
ทาง TAGEM ได�นําเสนอ 

3.โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ซ่ึงภายใต�โครงการดังกล1าวจะเปXนการประยุกต&ใช�
อุปกรณ&เกษตรสมัยใหม1ประกอบด�วย การใช�เครื่องปรับระดับดินด�วยเลเซอร& การใช�อุปกรณ&เซนเซอร&วัดระดับนํ้าในแปลงนา 
การใช�โดรนเก็บข�อมูลภาพถ1ายทางอากาศด�วยกล�องมัลติสเปกตรัม การใช�รถดํานา การประเมินผลผลิตด�วยภาพถ1าย การให�ปุzย
ด�วยโดรน เปXนต�น ซ่ึงสอดคล�องกับลักษณะงานท่ีทาง TAGEM ได�นําเสนอ 

ซ่ึงโครงการดังกล1าวท่ีกําลังจะดําเนินการจะนําองค&ความรู�จากการศึกษาดูงานจากตัวอย1างมาเสริม
เพ่ิมเติมในการทํางานเช1น การใช�ระบบจัดการข�อมูล บูรณาการข�อมูลท้ังหมดให�ง1ายต1อการจัดการ ตามท่ีทางตัวอย1างได�
นําเสนอ 

 ประโยชน&ต1อหน1วยงานต�นสังกัด  
กองวิจัยและพัฒนาข�าว กรมการข�าว จะได�รับข�อเสนองานวิจัยทางด�านการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม1ท่ี

สามารถนําไปประยุกต&ใช�ในโจทย&วิจัยในด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข�าว อีกท้ังยังมีเครือข1าย
ต�นแบบการใช�ประโยชน&จากเทคโนโลยีสมัยใหม1ในกลุ1มประเทศเอเชีย แปซิฟ]ก ซ่ึงได�เข�าร1วมอบรมในครั้งน้ี จะสามารถทําให�
กองวิจัยและพัฒนาข�าว กรมการข�าว มีทางเลือกของเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนผ1านภาคการผลิตด�านการเกษตรไปสู1การทํา
การเกษตร 4.0 ได� 

 ประโยชน&ต1อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
จากการอบรมสามารถนําประสบการณ&ของการพัฒนาด�านนโยบายของเกษตร 4.0 ของประเทศ 

ตุรกี และตัวอย1างท่ีนําเสนอ สามารถนํามาประยุกต&และเปXนพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงาน และขยายผลองค&ความรู�ไปสู1
เกษตรกรเครือข1ายของกองวิจัยและพัฒนาข�าว รวมท้ังสามารถนําองค&ความรู�ไปพัฒนาเปXนโจทย&วิจัยในด�านเกษตร 4.0 ต1อไป 
 


