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ผลกระทบของ Disruptive
Technology 
ต่่อภาคเกษต่รไทย  
และการเต่รียมความพร้อม

ภาคเกษตรเป็็นหน่�งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่�ม่
ความสำคญัตอ่เศรษฐกจิและสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน 
โดยในป็ ี2561 ภาคเกษตรม่กำลังแรงงาน 12.43 ลา้นคน 
(ป็ระมาณร้อยละ 32 ของกำลังแรงงานทั�งหมด)1 และม่
สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์์มวลรวมภายในป็ระเทศ (GDP) ใน
ช่่วงป็ี 2551 ถึ่ง 2561 เฉล่�ยป็ระมาณร้อยละ 112  อย่างไร
ก็ตาม ภาคเกษตรของไทยยังม่ผลิตภาพต�ำเน่�องจาก
ป็ัจจัยหลายป็ระการ เช่่น การเป็ล่�ยนแป็ลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมช่าติซึ่่�งทำให้ผลผลิตเส่ยหาย 
ความผนัผวนของราคาผลผลติ การใช่ท้รพัยากรการผลติ
อยา่งไมม่่ป็ระสทิธภิาพ การเป็ล่�ยนแป็ลงโครงสรา้งกำลงั
แรงงานในภาคเกษตรจากภาวะสังคมสูงวยั และระดับการ
ป็ระยกุตใ์ช่เ้ทคโนโลยท่่�ต�ำเม่�อเทย่บกบัอตุสาหกรรมการ
ผลิตด้านอ่�น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถึ
ป็รับตัวและหันมาทำเกษตรแม่นยำ (precis ion 
agriculture)3 จะเป็็นทางออกหน่�งสำหรับป็ัญหาดังกล่าว 
และยังจะเป็็นป็ัจจัยส่งเสริมการเพิ�มผลิตภาพและความ
สามารถึในการแขง่ขนัของภาคเกษตรไทยในภาวะท่�ตอ้ง
เผช่ิญกับ Disruptive Technology อ่กด้วย

1 สำานกังานสถติั้แิห่งชื่าตั้ ิกระทรวิงดีจิิัทัลั่เพ่ื่�อเศรษ์ฐกจิัแลั่ะสงัคม, สรปุผลั่
การสำารวิจัภาวิการณ์์ทำางานของประชื่ากร เดีือนธัันวิาคม พื่.ศ. 2561.

2 สำานกังานคณ์ะกรรมการพื่ฒันาการเศรษ์ฐกจิัแลั่ะสงัคมแหง่ชื่าตั้,ิ รายได้ี
ประชื่าชื่าตั้ิของประเทศไทย พื่.ศ. 2561, 2562.

3 การทำาเกษ์ตั้รแมน่ยำา คอื แนวิคดิีในการบัรหิารจัดัีการการทำาเกษ์ตั้รสมยั
ใหมด่ีว้ิยการใช้ื่เทคโนโลั่ยีดีจิิัทลัั่ในการเฝ้้าสังเกตั้แลั่ะจััดีการทรัพื่ยากรต่ั้างๆ ใน
ขั�นตั้อนการผลิั่ตั้อย่างมปีระสิทธิัภาพื่ ซึ่่�งสามารถช่ื่วิยลั่ดีต้ั้นทุนการผลิั่ตั้ เพ่ื่�ม
ผลั่ผลั่ติั้ แลั่ะลั่ดีผลั่กระทบัจัากการใชื่ส้ารเคมเีกนิควิามจัำาเปน็ [ที�มา: Remco 
Schrijver, Precision Agriculture and the Future of Farming in 
Europe: Scientific Foresight Study (Brussels: European Union, 
2016): 4].
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ทั�งน่� เทคโนโลย่ท่�ม่การนำมาใช้่ในภาคเกษตร
สามารถึจำแนกได้เป็็น 2 ป็ระเภทหลัก4 ได้แก่

1) เทคโนโลยีีเพ่ื่�อเพ่ื่�มผลผล่ต เช่่น การใช่้
เทคโนโลย่ช่่วภาพในการป็รับป็รุงคุณสมบัติของเมล็ด
พันธุ์หร่อผลผลิต การใช่้เคร่�องจักรทดแทนแรงงาน การ
ใช่้สารป็ราบศัตรูพ่ช่และปุ็�ย รวมถึ่งการจัดการระบบ
ช่ลป็ระทาน และ

2) เทคโนโลยีีการส่ื่�อสื่ารและสื่ารสื่นเทศ เช่น่ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เคร่อข่ายเซ็ึ่นเซึ่อร์
ไร้สาย (WSN) โป็รแกรมฐานข้อมูลกลาง และระบบส่ง
ข้อความสั�น (SMS) 

แม้ในปั็จจุบนัจะม่การนำเทคโนโลยแ่ละนวัตกรรม 
ดา้นการเกษตรมาใช้่คอ่นขา้งมากในป็ระเทศไทย แต่กย็งั
จำกัดอยู่ในป็ระเภทแรกเป็็นส่วนใหญ่ โดยเม่�อพิจารณา
จากขอ้มูลสดัสว่นการใช้่เคร่�องจักรกลการเกษตรต่อพ่�นท่�
การเกษตรเฉล่�ยตั�งแต่ป็ี 2547 ถึ่ง 2557 พบว่า ค่าเฉล่�ย
ของไทยอยู่ท่� 1:192 ไร่ (เท่ยบต่อรถึแทรกเตอร์ขนาด 40 
แรงมา้ 1 คนั) ซึ่่�งอยู่ในระดบัท่�สงูเม่�อเทย่บกบัคา่เฉล่�ยทั�ว
โลก (1:13,626 ไร่) ส่วนป็ระเทศท่�ม่ค่าเฉล่�ยสูงท่�สุดค่อ
ญ่�ป็ุ�น โดยม่สัดส่วนดังกล่าวอยู่ท่� 1:20 ไร่5 

สอดคล้องกับการศ่กษาของธนาคารโลกท่�เผย
แพร่ในรายงาน “Enabling the Business of Agriculture 
2017”6 ซึ่่�งศ่กษาองค์ป็ระกอบของระบบนิเวศการ
ป็ระกอบธุรกจิการเกษตรทั�งหมด 8 ด้าน ได้แก่ เมล็ดพนัธุ ์
ปุ็�ย เคร่�องจกัรกลการเกษตร สนิเช่่�อ การตลาด การขนส่ง 
ระบบน�ำ และเทคโนโลย่สารสนเทศ ในมิติด้านกฎหมาย

4 World Bank, ICT in Agriculture: Connecting Smallholders 
to Knowledge, Networks, and Institutions, updated edition 

(Washington, DC: World Bank, 2017): 102.
5 เสาวิณี์ จัันทะพื่งษ์์ แลั่ะพื่รชื่นก เทพื่ขาม, “นวัิตั้กรรมการเกษ์ตั้ร: 
ทางออกปัญหาควิามเหลั่ื�อมลั่ำ�าของไทย ตั้อน 2,” บัทวิิเคราะห์ทางเศรษ์ฐกิจั, 
24 เมษ์ายน 2561, สืบัค้นเมื�อวิันที� 18 มิถุนายน 2562. https://www.bot.
or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_24Apr2018.
pdf

6 World Bank, Enabling the Business of Agriculture 2017, 
(Washington, DC: World Bank, 2017): xiii.

และระเบ่ยบข้อบังคับของป็ระเทศต่างๆ ทั�งหมด 62 
ป็ระเทศ จากนั�นจ่งให้คะแนน (DTF score)7 และจัด
อันดับความสามารถึทางธุรกิจเกษตรของแต่ละป็ระเทศ 
ซึ่่�งจากผลคะแนน (ภาพท่� 1) จะเห็นว่าไทยม่คะแนนใน
ด้านธุรกิจท่�เก่�ยวกับป็ุ�ยสูงท่�สุดค่อ 71.65 คะแนน ขณะ
ท่�ด้านเมล็ดพันธุ์ เคร่�องจักรกลการเกษตร สินเช่่�อ และ
เทคโนโลย่สารสนเทศ ม่คะแนนป็านกลางอยู่ในระดับ 
50 คะแนน ส่วนด้านการตลาด การขนส่ง และระบบน�ำ 
ม่คะแนนค่อนข้างต�ำค่อ 44.63  29.08 และ 6.03 ตาม
ลำดับ ทั�งน่� ธุรกิจเกษตรท่�เก่�ยวข้องกับทั�งสามด้านดัง
กล่าวม่ลักษณะท่�สามารถึนำเทคโนโลย่การส่�อสารและ
สารสนเทศดา้นการเกษตรมาป็รับใช่ใ้นการบรหิารจดัการ
และเพิ�มป็ระสิทธิภาพได ้ซึ่่�งสะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศ
ธุรกิจเกษตรของไทยยังม่อุป็สรรค และอาจส่งผลถ่ึงการ
ป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่การส่�อสารและสารสนเทศด้าน
การเกษตรท่�น้อยกว่าการใช้่รูป็แบบเทคโนโลย่เพ่�อเพิ�ม
ผลผลิตต่างๆ

เทคโนโลยีดิจิิทัลที�ส่่งผลต่่อการเปลี�ยนแปลงอย่าง

พลิกผันในภาคเกษต่ร

เทคโนโลย่ดิจิทัลท่�ส่งผลต่อการเป็ล่�ยนแป็ลง
อย่างพลิกผันในภาคเกษตรสำหรับป็ระเทศไทย ได้แก่ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง (IoT) และอากาศยานไร้คน
ขับ (drone) เน่�องจากเป็็นเทคโนโลย่ท่�สามารถึป็ระยุกต์
ใช่้เพ่�อป็รับป็รุงป็ระสิทธิภาพการผลิต ทั�งการบริหาร
จัดการการใช่้ทรัพยากรและวางแผนการผลิต เพิ�มผลิต
ภาพ และทดแทนการใช่้แรงงานคน ซึ่่�งม่ตัวอย่างการนำ
มาป็ระยุกต์ใช่้จริงแล้ว โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

7 Distance-to-frontier (DTF) score เป็นระบับัการให้คะแนนโดีย

เทียบัระยะห่างทั�งหมดีของประเทศที�ทำาการประเมินกับัระดีับัเป้าหมายซ่ึ่�งเป็น
กรณ์ีแนวิปฏิิบััตั้ิที�ดีีที�สุดี (best practice) ของประเทศที�เป็นผ้้นำาในแตั้่ลั่ะ
ดี้านซึ่่�งจัะกำาหนดีให้มีคะแนนส้งสุดีในดี้านนั�นๆ (แม้จัะไม่มีประเทศใดีสามารถ
บัรรลัุ่แนวิทางปฏิิบััตั้ินั�นไดี้ แตั้่ให้ถือเป้าหมายที�ดีีที�สุดีเป็นคะแนนส้งสุดี) โดีย
พื่่จัารณ์าในมิตั้ิดี้านกฎหมายแลั่ะระเบีัยบัข้อบัังคับั คะแนนยิ�งส้งหมายควิาม
วิ่าเข้าใกลั่้ระดีับัการปฏิิบััตั้ิที�ดีีที�สุดีในดี้านนั�นๆ
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ภาพที� 1 DTF score ของระดับความส่ามารถด้านธิุรกิจิเกษต่รของประเทศไทย

ที�มา: World Bank, Enabling the Business of Agriculture 2017.

อ่นเทอร์เน็ตของสื่รรพื่สื่่�ง (IoT)
หลักการของ IoT ค่อ ระบบเคร่อข่ายท่�รองรับ

การเช่่�อมต่อกันของอุป็กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้
อุป็กรณ์เหล่านั�นสามารถึส่�อสาร แลกเป็ล่�ยนข้อมูล และ
ทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ8 โดยหลักการทำงาน
ของ IoT สามารถึแบ่งได้เป็็น 3 ขั�นตอน9 ค่อ การเก็บ
ข้อมูล (data collection)  การตรวจทานและส่งต่อข้อมูล 
(collate and transfer data) และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สั�งการทำงาน (analyze data and take action)

ในการนำระบบ IoT มาใช่้ในการทำเกษตรนั�น 
ข้อมูลต่างๆ เช่่น อุณหภูมิ ความช่่�น ป็ริมาณแสง จะถึูก
เก็บจากเซึ่็นเซึ่อร์ท่�ติดตั�งไว้ในพ่�นท่�หร่ออาจติดตั�งไว้ท่�

โดรนเพ่�อเก็บข้อมูล นอกจากน่� ยังม่เสาอากาศสำหรับ
รบั-สง่สญัญาณระหวา่งอปุ็กรณต์า่งๆ ในระบบ และไมโคร
คอนโทรลเลอร์ (micro controller) ซึ่่�งเป็็นคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กท่�สามารถึเก็บข้อมูลหร่อสั�งการให้อุป็กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทำงานตามชุ่ดคำสั�ง 

ข้อมูลท่�เก็บจะถูึกส่งไป็เก็บในศูนย์เก็บข้อมูล 
(hub หร่อ gateway) ซึ่่�งอาจอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรอ่ระบบ
คอมพิวเตอรเ์พ่�อตรวจสอบความถึกูตอ้งกอ่นท่�จะทำการ
ป็ระมวลผลหร่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่่�งระบบคอมพิวเตอร์ท่�
ป็ระมวลผลน่�อาจเป็็นอุป็กรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หร่อ
โทรศัพท์ม่อถึ่อของเกษตรกรก็ได้ เม่�อป็ระมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วจ่งจะสั�งการไป็ยังอุป็กรณ์ท่�เช่่�อมต่อ
อยู่ในระบบใหท้ำงาน เช่่น สั�งการใหร้ะบบสป็รงิเกอรจ่์าย
น�ำเม่�อพบว่าม่อุณหภูมิสูงหร่อความช่่�นต�ำเกินไป็ 

นอกจากตรวจสอบการเจริญเติบโตของพ่ช่และ
สั�งการอุป็กรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การเก็บข้อมูลด้วย
ระบบ IoT ยังม่ความสำคัญในการใช่้วางแผนการผลิต
และรับม่อกับป็ัญหาท่�อาจเกิดข่�นอย่างตรงจุด ทำให้
เกษตรกรสามารถึบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
อย่างม่ป็ระสิทธิภาพได้มากข่�น 

8 กสทชื่., เทคโนโลั่ยี Internet of Things แลั่ะนโยบัาย Thailand 
4.0, สืบัค้นเมื�อวิันที� 19 มิถุนายน 2562, http://www.nbtc.go.th/
getattachment/Services/quarter2560/ปี-2561/32279/เอกสารแนบั.
pdf.aspx.

9 “เทคโนโลั่ย ีIoT กบััเกษ์ตั้รในเมอืง ตั้อนที� 1,” สวินผกัคนเมอืง, สบืัคน้เมื�อ
วิันที� 19 มิถุนายน 2562, http://www.thaicityfarm.com/2018/09/21/
เทคโนโลั่ยี-iot-กับัเกษ์ตั้รในเม/.
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ในป็ัจจุบันการใช่้เทคโนโลย่ IoT ร่วมกับอุป็กรณ์
เซึ่็นเซึ่อร์ในภาคเกษตรของไทยเริ�มม่ให้เห็นมากข่�น 
อย่างไรก็ตาม การใช่้เทคโนโลย่ดังกล่าวยังกระจุกตัวอยู่
ในกลุม่ผูป้็ระกอบการเกษตรรายใหญเ่ป็น็หลกั เน่�องจาก
เป็็นเทคโนโลย่ใหม่ท่�ต้องอาศัยเงินลงทุนมาก ป็ระกอบ
กับการท่�เกษตรกรรายย่อยอาจยังขาดความรู้ในการ
ป็ระยกุตใ์ช่เ้ทคโนโลยส่มยัใหม ่ดงันั�น จง่ม่โครงการความ
ร่วมม่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐหร่อภาคเอกช่นกับ
เกษตรกรหร่อผู้ป็ระกอบการบางส่วนในการทดลองติด
ตั�งระบบเซ็ึ่นเซึ่อร์ในแป็ลงเพาะป็ลูกและการใช่้งานผ่าน
แอป็พลิเคช่ันบนโทรศัพท์ม่อถึ่อ

นอกจากน่� การจะนำเทคโนโลย่ IoT ไป็ใช่้ได้
อย่างแพร่หลายและเกิดป็ระสิทธิภาพสูงสุด จำเป็็นต้อง
สร้างสภาพแวดล้อม (ecosystem) ท่�เหมาะสมต่อการ
พัฒนาเทคโนโลย่ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ่�น
ฐานทางโทรคมนาคมเพ่�อรองรับป็ริมาณข้อมูลท่�มาก
ข่�น การจัดสรรคล่�นความถึ่�เพ่�อรองรับการเช่่�อมต่อแบบ
ไร้สายท่�มากข่�น และระบบการจัดเก็บและป็ระมวลผล
ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ซ่ึ่�งสามารถึเข้าถึ่งได้ง่าย
และใช่้งานได้จริง ป็ระกอบกับระบบในการกำกับดูแลท่�
ต้องม่การป็รับเป็ล่�ยนเพ่�อให้เกิดความป็ลอดภัยในการ
ใช่้ข้อมูลและรองรับการเกิดข่�นของธุรกิจรูป็แบบใหม่ ไป็
จนถึ่งการสนับสนุนให้ม่การศ่กษาวิจัยด้านเทคโนโลย่
และนวัตกรรมมากข่�น และสนับสนุนการลงทุนของภาค
เอกช่นและเกษตรกรเพ่�อเป็็นการยกระดับการผลิตและ
ใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลย่ IoT ในภาคเกษตร ซึ่่�งภาครฐัจะ
ม่บทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเก่�อหนนุใหเ้กดิสภาพ
แวดล้อมดังกล่าว

อากาศยีานไร้คนขับ (drone)
เทคโนโลย่อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned 

Aerial Vehicle: UAV) หร่อท่�เร่ยกโดยทั�วไป็ว่าโดรน  
เป็็นเทคโนโลยท่่�ม่พฒันาการมาหลายทศวรรษ นบัตั�งแต่

ป็ ี2517 ซึ่่�งเป็็นการใช่ง้านดา้นการทหารและความมั�นคง10 
เม่�อเทคโนโลย่โดรนพัฒนามากข่�น ทำให้ม่ขนาดเล็กลง
และราคาถึกูลง ป็ระกอบกบัการผอ่นคลายกฎระเบ่ยบใน
การใช่้งาน ทำให้การใช่้โดรนในกิจการพลเร่อนเพ่�อการ
พาณิช่ย์หร่อเพ่�อการสันทนาการแพร่หลายมากข่�น เช่่น 
การใช่โ้ดรนถ่ึายภาพมุมสงู การสำรวจเพ่�อทำแผนท่�ความ
ละเอ่ยดสูง การรังวัดในงานก่อสร้าง การตรวจสอบทาง
วิศวกรรม หร่อแม้กระทั�งการใช่้โดรนเพ่�อส่งพัสดุ

ในทำนองเด่ยวกัน ภาคเกษตรเองก็ม่การ
ป็ระยกุตใ์ช่โ้ดรนอยา่งแพรห่ลายในปั็จจุบนั โดยสอดคลอ้ง
กับหลักการทำเกษตรแม่นยำและการใช่้เทคโนโลย่ IoT 
ในภาคเกษตร ทั�งน่� โดรนสามารถึนำมาป็ระยุกต์ใช้่ใน
การป็ฏิิบัติงานต่างๆ ในวงจรการเพาะป็ลูกพ่ช่ได้ดังน่�11

o การว่ิเคราะห์์สื่ภาพื่ดิ่นก่อนการเพื่าะปลูก 
โดยการใช่้โดรนทำแผนท่�สามมิติท่�ม่ความแม่นยำสูง
และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่่น ความช่่�นหร่อป็ริมาณ
ไนโตรเจนเพ่�อป็ระกอบการวางแผนระบบน�ำและการ
เพาะเมล็ดพ่ช่ในแป็ลง

o การห์วิ่านเมล็ดิ โดรนสามารถึใช่้หว่านเมล็ด
พ่ช่ โดยการยิงกระเป็าะท่�บรรจุเมล็ดพ่ช่ พร้อมทั�งสาร
อาหารท่�พ่ช่ต้องการลงในดิน ซึ่่�งจะช่่วยลดต้นทุนการใช่้
แรงงานคนในการหว่านเมล็ดพ่ช่ได้

o การฉีีดิพ่ื่น โดรนสามารถึใช่ฉ้ด่พน่สารอาหาร 
ปุ็�ย หร่อยาป็ราบศัตรูพ่ช่ได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยการ
ตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของสภาพแวดล้อมในแต่ละ
พ่�นท่�ว่าควรต้องฉ่ดพ่นสารหร่อไม่ และควรฉ่ดป็ริมาณ
เท่าไร ซึ่่�งช่่วยลดป็ริมาณการใช้่ป็ัจจัยการผลิตและยัง
ทำงานได้เร็วกว่าการฉ่ดพ่นแบบเดิมถึ่ง 5 เท่า

10 ธิัปไตั้ร แสลั่ะวิงศ์, “ปรับัทัศนคติั้ภาครัฐเพืื่�อรับัควิามเปลีั่�ยนแปลั่ง
แห่งอนาคตั้,” TDRI, สืบัค้นเมื�อวิันที� 24 มิถุนายน 2562, https://tdri.
or.th/06/2018/tdri-apc-2018session4/

11   Matthieu De Clercq, Anshu Vats, and Alvaro Biel, Agriculture 

4.0: The Future of Farming Technology (2018): 16.
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o การตรวิจสื่อบพื่่ชผล โดรนสามารถึเก็บและ
แสดงผลข้อมูลการเติบโตของพ่ช่ได้อย่างต่อเน่�อง ทำให้
เกษตรกรสามารถึระบุป็ัญหาหร่อจุดท่�การผลิตไม่ม่
ป็ระสิทธิภาพได้ ทั�งยังสามารถึจัดการและแก้ป็ัญหาได้
อย่างตรงจุดอ่กด้วย

o การจัดิการน้ำ โดรนสามารถึเก็บข้อมูลและ
แสดงให้เห็นได้ว่าพ่�นท่�ไหนต้องการน�ำ ดังนั�น เกษตรกร
จ่งสามารถึสั�งการระบบให้น�ำได้อย่างแม่นยำและม่
ป็ระสิทธิภาพ

o การเฝ้้าระวัิงโรคพื่่ช โดรนสามารถึติดตั�ง
อุป็กรณ์ท่�ช่่วยตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตและ
สขุภาพของพช่่ ทำใหเ้กษตรกรสามารถึเฝ้า้ระวงัและตอบ
สนองต่อการเกิดโรคในพ่ช่ได้อย่างทันท่วงท่

สำหรับแนวทางการใช่้งานโดรนในภาคเกษตร
ของไทยนั�นอาจแบ่งได้เป็็น 2 แนวทาง12 ได้แก่

1) การใช้โดิรนสื่ำรวิจและวิางแผนการผลต่พ่ื่ช 
โดยใช่ก้ารถ่ึายภาพมุมสงูดว้ยเซึ่น็เซึ่อรร์บัภาพหลายช่่อง
สัญญาณ (multispectral imaging system) ซึ่่�งจะทำการ

เก็บภาพในช่่วงคล่�นท่�สามารถึมองเห็นได้ (visible) ไป็
จนถ่ึงคล่�นอินฟราเรดกลาง (middle infrared) ครอบคลุม
ช่่วงความยาวคล่�นกว้างป็ระมาณ 70 ถึ่ง 400 นาโนเมตร 
โดรนท่�ติดตั�งอุป็กรณ์เซึ่็นเซึ่อร์ดังกล่าวจะบินเก็บข้อมูล
เหน่อพ่�นท่�ผ่านการนำทางด้วยระบบ GPS เพ่�อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมพ่�นท่�ท่�ต้องการโดยละเอ่ยด แล้วจ่งนำ
ขอ้มูลหรอ่ภาพถ่ึายท่�เก็บได้มาป็ระมวลผลด้วยโป็รแกรม
คอมพวิเตอรป์็ระกอบกบัขอ้มลูจากดาวเทย่ม เพ่�อทำเป็็น
แผนท่�ความละเอ่ยดสูงหร่อแผนท่�สามมิติ ซึ่่�งสามารถึใช่้
แสดงค่าดัช่น่พ่ช่พรรณ (NDVI) สะท้อนให้เห็นถึ่งความ
สมบูรณ์ของพ่ช่และยังสามารถึติดตามการเจริญเติบโต
ของพ่ช่ เพ่�อนำมาใช่้วางแผนการผลิตหร่อคาดการณ์
ผลผลิตได้

โดรนท่�นิยมใช้่ในงานสำรวจป็ระเภทน่�จะเป็็น 
โดรนท่�ม่ลักษณะป็กีตร่ง (fixed wing) (ภาพท่� 2) เน่�องจาก
ม่น�ำหนักเบา สามารถึบินได้สูงและเป็็นระยะเวลานาน 
ทำใหส้ามารถึเก็บขอ้มูลครอบคลมุพ่�นท่�หลายร้อยไรไ่ดใ้น
การข่�นบนิหน่�งครั�ง แตม่ข่อ้จำกดัค่อตอ้งอาศยัพ่�นท่�กวา้ง
ในการบินข่�น ร่อนลง และไต่ระดับความสูง จ่งเหมาะกับ
การใช่้งานในพ่�นท่�เป็ิดโล่ง เช่่น การสำรวจแป็ลงเกษตร 

ภาพที� 2 โดรนส่ำารวจิที�มีลักษณะปีกต่รึง (fixed wing drone)

ที�มา: “senseFly Announces New RTK/PPK-Ready Mapping Drone,” geodatapoint, accessed July 15, 2019, https://www.
pobonline.com/articles/100623-sensefly-announces-new-rtkppk-ready-mapping-drone. 

12 ธัานี ศรีวิงศ์ชื่ยั, “กฎหมายโดีรนเพื่่�อการเกษ์ตั้ร ร้ไ้วิก้อ่นใชื่ง้านจัรงิ,” เคห
การเกษ์ตั้ร, สืบัค้นเมื�อ 25 มิถุนายน 2562, https://www.kehakaset.
com/articles_details.php?view_item=464
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2) การใช้โดิรนเพื่่�อทดิแทนแรงงาน เป็็นการ
ใช่โ้ดรนทำงานท่�ป็กติตอ้งใช่แ้รงงานคนแตอ่าจเกดิป็ญัหา
การขาดแคลนแรงงานหร่อเป็็นงานท่�เส่�ยงอนัตราย ทำให้
การนำโดรนมาป็ระยุกต์ใช่้ม่ป็ระสิทธิภาพมากกว่า เช่่น 
การใช้่โดรนหว่านเมล็ดหร่อให้ปุ็�ยและการฉด่พ่นสารเคม่
หร่อสารช่่วภัณฑ์์ทางใบในการทำเกษตรอินทร่ย์ ซึ่่�งใน
กรณ่ท่�เป็็นพ่ช่ท่�ม่ต้นสูง เช่่น อ้อย มะพร้าว หร่อป็าล์ม
น�ำมัน การฉ่ดพ่นด้วยแรงงานคนทำได้ยากและไม่ทั�วถึ่ง 
การใช่โ้ดรนฉด่พน่ทำใหพ้น่ไดล้ะเอย่ดและทั�วถึง่กวา่การ
ฉด่พน่ป็กต ิและยงัช่ว่ยลดป็รมิาณสารฉด่พน่ท่�ใช่อ้ก่ดว้ย

การใช่้โดรนเพ่�อการเกษตรสามารถึช่่วยเพิ�ม
ป็ระสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้ด้วยการลด
ป็รมิาณปั็จจยัการผลิตท่�ใช่ ้การใช้่โดรนฉด่พ่นสารอาหาร
ทางใบสามารถึช่่วยลดป็ริมาณการใช่้ปุ็�ยจากการให้ปุ็�ย
แบบเดิมได้ร้อยละ 50-70 และยังช่่วยลดต้นทุนด้าน
การจ้างแรงงานได้ถึ่งร้อยละ 30-50 นอกจากน่� ยังช่่วย
เกษตรกรในการลดความเส่�ยงจากการสัมผัสกับสารเคม่
โดยตรง เน่�องจากสามารถึควบคุมโดรนจากระยะไกล
หร่อตั�งค่าให้โดรนทำงานเองโดยอัตโนมัติ อ่กทั�งยังช่่วย
ลดเวลาทำงานของเกษตรกรได้อ่กด้วย

ผลกระทบของ Disruptive Technology ต่่อภาค
เกษต่รไทย

การเข้ามาของ Disruptive Technology ในภาค
เกษตรจะเพิ�มป็ระสิทธิภาพการใช่้ทรัพยากรและป็ัจจัย
การผลิต ลดต้นทุน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและการผลิตให้สามารถึแขง่ขันได้มากข่�น ซึ่่�งเป็็น
ผลในแง่บวก อย่างไรก็ด่ ความเส่�ยงจากความสามารถึใน
การป็รับตัวต่อเทคโนโลย่ใหม่ และป็ัญหาด้านการกำกับ
ดแูลโดยเฉพาะด้านการเขา้ถึง่และใช้่ป็ระโยช่น์จากขอ้มลู 
อาจกลายเป็็นผลกระทบในแง่ลบได้เช่่นกัน

ผลกระทบต่อแรงงาน
แรงงานในภาคเกษตรป็รับตัวลดลงอย่างต่อ

เน่�องเป็็นผลจากป็ัจจัยเก่�ยวข้องทั�งการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ซึ่่�งภาคเกษตรไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าภาพ
รวมของป็ระเทศ โดยแรงงานเกษตรท่�ม่อายุมากกว่า 60 
ป็ีม่สัดส่วนเพิ�มข่�นจากร้อยละ 13 ในป็ี 2546 เป็็นร้อย
ละ 19 ในป็ี 2560 ในขณะท่�แรงงานอายุน้อย (15-40 ป็ี) 
กลับม่สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 48 เป็็นร้อยละ 32 ในป็ี
เด่ยวกัน13 อ่กด้านหน่�ง การลดลงของสัดส่วนแรงงาน
อายุน้อยในภาคเกษตรอาจเป็็นผลมาจากการท่�คนหนุ่ม
สาวม่ระดับการศ่กษาสูงข่�น ป็ระกอบกับการขยายตัว
ของสังคมเม่อง ทำให้แรงงานอายุน้อยเป็ล่�ยนไป็ทำงาน
ในภาคเศรษฐกิจอ่�น

การใช่เ้ทคโนโลย่และนวตักรรมการเกษตรท่�มาก
ข่�นจะสามารถึช่่วยทดแทนจำนวนแรงงานท่�หายไป็ได้ 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายป็ระการหน่�งในการป็ระยุกต์
ใช่้เทคโนโลย่ในภาคเกษตรท่�มากข่�นน่�ค่อ ความสามารถึ
ในการป็รับตัวและรับเทคโนโลย่ของแรงงานสูงอายุท่�ม่
แนวโน้มต�ำลง อันทำให้การลงทุนในระบบอัตโนมัติอาจ
ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าและม่ความเส่�ยงสูง 

ดังนั�น การกำหนดนโยบายภาคเกษตรจ่งต้อง
ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลย่ดิจิทัลให้กับเกษตรกร เพ่�อ
ให้สามารถึป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่ท่�เหมาะสมได้อย่างม่
ป็ระสิทธภิาพ นอกจากนั�น การสนับสนุนให้ม่การป็ระยุกต์
ใช้่เทคโนโลยดิ่จทิลัในภาคเกษตรมากข่�นเพ่�อเพิ�มผลผลิต
และรายได้ของเกษตรกรและภาคเกษตรในภาพรวม ยัง
อาจช่่วยด่งดูดทายาทเกษตรกรหร่อคนรุ่นใหม่ให้หันมา
สนใจการทำเกษตรสมยัใหมม่ากข่�น จนนำไป็สู่การพฒันา
และป็รับตัวของภาคเกษตรอย่างยั�งย่น

นอกจากการทดแทนแรงงานในภาคเกษตร
ท่�ม่แนวโน้มลดลงแล้ว การใช่้เทคโนโลย่สมัยใหม่ใน

13 โสมรัศมิ� จัันทรัตั้น์, วิิษ์ณ์ุ อรรถวิานิชื่, บัุญธัิดีา เสงี�ยมเนตั้ร, แลั่ะ  
จัิรัฐ เจันพื่่�งพื่ร, “สถานการณ์์ส้งวิัยกับัผลั่ิตั้ภาพื่แลั่ะการทำาเกษ์ตั้รของ
ครัวิเร่อนเกษ์ตั้รไทย,” สถาบัันวิิจััยเศรษ์ฐกิจัป๋วิย อ๊�งภากรณ์์, สืบัค้น
เมื�อวัินที� 18 มิถุนายน 2562, https://www.pier.or.th/wpcontent/
uploads/2019/06/aBRIDGEd_2019_013.pdf.
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ภาคเกษตรมากข่�นยังอาจก่อให้เกิดโอกาสและความ
ต้องการแรงงานกลุ่มใหม่ในงานท่�เก่�ยวข้องกับการใช้่
เทคโนโลย่การเกษตร เช่่น นักพัฒนาโป็รแกรมเพ่�อ
สร้างแอป็พลิเคชั่นสำหรับการเกษตรโดยเฉพาะ หร่อ
นักบินโดรนเพ่�อการเกษตร ซึ่่�งอาช่่พท่�เกิดข่�นใหม่น่�
จำเป็็นต้องม่การผสมผสานทักษะและองค์ความรู้ทั�งใน
ด้านเทคโนโลย่สารสนเทศ วิศวกรรม และการเกษตร
เข้าด้วยกัน ความท้าทายจ่งเป็็นการพัฒนาบุคลากรท่�ม่
ความรู้ความสามารถึให้พร้อมรับม่อกับการเป็ล่�ยนแป็ลง
ของเทคโนโลย่ใหม่ๆ และม่ความรู้ความสามารถึท่�เป็็นท่�
ต้องการของตลาดในอนาคต

ทั�งน่� คณะผูวิ้จยัได้ป็ระเมินความเส่�ยงจากผลกระ
ทบของ disruptive technology ต่อตลาดแรงงานในภาค
เกษตรไทยตามกรอบแนวคดิของ Frey และ Osborne14,15 
โดยใช่ข้อ้มูลแรงงานจากการสำรวจภาวะการทำงานของ
ป็ระช่ากร สำนักงานสถึิติแห่งช่าติ พบว่า ผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรในป็ัจจุบันและอนาคตอันใกล้ม่ไม่มากนัก ใน
ขณะท่�การนำเทคโนโลย่เช่่นระบบเซ็ึ่นเซึ่อร์ โดรน และ
แขนกล มาทำงานร่วมกับแรงงานในภาคเกษตร จะช่่วย
เพิ�มป็ระสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าการนำมาทดแทน
แรงงาน

ผลกระทบดิ้านการแข่งขัน
การป็ระยกุตใ์ช่เ้ทคโนโลยเ่พ่�อเพิ�มป็ระสทิธภิาพ

ในการผลิต ทั�งระบบ IoT และโดรนเพ่�อการเกษตร
สามารถึลดต้นทุนและเพิ�มป็ริมาณผลผลิตของเกษตรกร

ได้ จากรายงานการศ่กษาของ Goldman Sachs Global 
Investment Research พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการใช้่เทคโนโลย่และเทคนิคการทำเกษตรแม่นยำ
ป็ระกอบด้วยการให้ปุ็�ย การเพาะเมล็ด การฉ่ดพ่นและ
การให้น�ำอย่างแม่นยำ การลดการบ่บอัดของดินด้วย
การใช่้กลุ่มของรถึแทรกเตอร์ขนาดเล็กท่�ทำงานร่วมกัน
ผ่านระบบ IoT โดยอัตโนมัติแทนการใช่้เคร่�องจักรกล
การเกษตรขนาดใหญ่ และการใช่้ระบบเก็บข้อมูลและ
ติดตามสภาพแวดล้อมภายในแป็ลง จะสามารถึช่่วยเพิ�ม
ป็รมิาณผลผลติพช่่อาหารของโลกไดถ่้ึงรอ้ยละ 70 ภายใน
ป็ี 2593 ทั�งยังสามารถึลดการสูญเส่ยน�ำจากการใช่้ระบบ
จัดการน�ำแบบเดิมได้ถึ่งร้อยละ 50 และสร้างโอกาสจาก
ตลาดธรุกจิดา้นเทคโนโลย่การเกษตรดจิทิลัซึ่่�งม่มลูคา่สงู
ถึ่ง 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ16

ป็ระสิทธิภาพการผลิตท่�สูงข่�นรวมถ่ึงโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ จะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ
แขง่ขนัในภาคเกษตรและธรุกจิท่�เก่�ยวขอ้งกบัเทคโนโลย่
การเกษตร อย่างไรก็ตาม อุป็สรรคสำคัญต่อการเพิ�ม
ความสามารถึในการแข่งขันค่อความสามารถึในการ
รับและป็ระยุกต์ใช้่เทคโนโลย่ของเกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยซึ่่�งอาจม่ข้อจำกัดด้านเงินทุนในการ
ลงทุนด้านเทคโนโลย่ท่�ม่ราคาสูง จ่งรับเทคโนโลย่ใหม่
ได้ช้่ากว่าผู้ป็ระกอบการรายใหญ่ท่�ม่ความพร้อม เห็น
ได้จากงานวิจัยซึ่่�งศ่กษาระดับการใช่้เทคโนโลย่ของครัว
เร่อนเกษตรตามข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
พบว่าอัตราส่วนของครัวเร่อนเกษตรท่�ม่พ่�นท่�ทำเกษตร
ขนาดเล็กท่�ม่การใช่้เคร่�องจักรสมัยใหม่ (เคร่�องจักรท่�ม่
การลงทุนสูงและสามารถึทำงานได้หลายรูป็แบบ เช่่น รถึ
แทรกเตอร์ เคร่�องฉด่พ่นสารป็ราบศัตรพูช่่ รถึเก่�ยวผสม) 
ต่อจำนวนครัวเร่อนเกษตรท่�ม่พ่�นท่�ทำเกษตรขนาดเล็ก
ทั�งหมด ค่อ 0.4755 ซึ่่�งน้อยกว่าอัตราส่วนเด่ยวกันของ

14  Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, The Future of 
Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?, 
(Oxford Martin Programme on Technology and Employment, 

2013), accessed October 15, 2019, https://www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf.

15  ผลั่การคำานวิณ์ตั้ามกรอบัแนวิคดิีของ Frey แลั่ะ Osborne ในสว่ินนี� เกิดี
ข่�นภายใต้ั้สถานการณ์ที์�ผลั่กระทบัของ Disruptive Technology รนุแรงมาก
ที�สุดี

16 Goldman Sachs Global Investment Research, Profiles in 
Innovation: Precision Farming, Cheating Malthus with Digital 
Agriculture, (2016).
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ครัวเร่อนเกษตรท่�ม่พ่�นท่�ทำเกษตรขนาดกลางและใหญ่ 
(0.6708 และ 0.7591 ตามลำดับ)17

เทคโนโลย่ดิจิทัลเช่่นโดรนเพ่�อการเกษตรใน
ป็ัจจุบันยังม่ราคาสูงและเป็็นเทคโนโลย่ท่�ต้องลงทุนมาก 
ผู้ป็ระกอบการรายใหญ่ท่�ม่ความพร้อมในการลงทุนและ
ใช่้เทคโนโลย่ใหม่มากกว่า จ่งอาจม่ความได้เป็ร่ยบและ 
สามารถึเพิ�มป็ระสิทธิภาพการผลิตและป็ริมาณผลผลิต
ได้มากกว่าเกษตรกรรายย่อย ซึ่่�งอาจส่งผลให้เกษตรกร
รายย่อยไม่สามารถึแข่งขันในตลาดได้

ผลกระทบต่อการดิำเน่นชีวิ่ตของเกษตรกร
การใช้่เทคโนโลยก่ารเกษตรมากข่�นสามารถึช่ว่ย

เพิ�มผลิตภาพและรายได้ต่อหัวของเกษตรกร ซึ่่�งส่งผล
ต่อคุณภาพช่่วิตท่�ด่ข่�น กล่าวค่อ ช่่วยลดต้นทุนในระยะ
ยาวและเพิ�มกำไรของเกษตรกรมากข่�น สามารถึระบุ
ป็ัญหาท่�เกิดข่�น สาเหตุ และวิธ่การแก้ไขป็ัญหาได้อย่าง
ตรงจุด เน่�องจากม่ข้อมูลป็ระกอบการตัดสินใจท่�ครบ
ถึ้วน อ่กทั�งยังช่่วยลดเวลาและความเส่�ยงในการทำงาน 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำวิจัยเพ่�อศ่กษา
เป็ร่ยบเท่ยบต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช่้หร่อไม่
ใช่้โดรนช่่วยทำนาในพ่�นท่�ภาคกลางและภาคเหน่อตอน
ล่าง ซึ่่�งผลการศ่กษาเบ่�องต้นพบว่า การใช่้โดรนพ่นสาร
กำจัดศัตรูพ่ช่สามารถึลดเวลาการทำงานได้ 3-5 เท่าเม่�อ
เท่ยบกับการใช้่แรงงานคน ลดป็ริมาณการใช้่สารเคม่ลง
ร้อยละ 15-20 และไม่พบสารตกค้างในตัวผู้ป็ฏิิบัติงาน18 

ทำให้เกษตรกรป็ลอดภัยจากการสัมผัสสารเคม่ และม่

เวลาเหล่อสำหรับทำกิจกรรมอ่�นๆ เช่่น การวางแผนการ
ตลาด หร่อการพัฒนาสินค้าของตนได้

ผลกระทบดิ้านการกำกับดิูแล
การใช่้งานเทคโนโลย่ดิจิทัลท่�เป็ล่�ยนแป็ลงอย่าง

รวดเร็วอาจทำให้เกิดป็ัญหาในการกำกับดูแล ดังนั�น 
เพ่�อควบคุมให้เกิดการใช่้งานเทคโนโลย่ดิจิทัลอย่างม่
ป็ระสิทธิภาพและป็ลอดภัย ภาครัฐจำเป็น็ต้องศ่กษาและ
พจิารณาแนวทางการกำกับดแูลหร่อป็รับป็รุงข้อบังคับท่�
ม่อยูใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาพการใช่ง้านจรงิมากข่�น รวมถึง่
พฒันาโครงสร้างพ่�นฐานท่�จำเป็็นต่อการรองรับการใช้่งาน
เทคโนโลย่ท่�จะเกิดข่�น 

บทบาทในการกำกับดูแลท่�สำคัญของภาครัฐ
ในด้านการใช้่เทคโนโลย่ IoT ในภาคเกษตร ค่อ การ
สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่�เอ่�อให้เกิดการพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ จากเทคโนโลย่ดิจิทัลท่�พัฒนา
ก้าวหน้าข่�น ซึ่่�งต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน
รองรับเทคโนโลย่ดังกล่าว เช่่น ระบบโครงข่ายไร้สาย
ความเร็วสูงท่�จะทำใหอ้ปุ็กรณ์ตา่งๆ ในระบบ IoT สามารถึ
ติดต่อส่�อสารและแลกเป็ล่�ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่าง
แม่นยำและรวดเร็ว หร่อการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ท่�รวบรวมข้อมูลเชิ่งภูมิสารสนเทศ (geoinformatics) 
ซึ่่�งเป็็นป็ระโยช่น์ต่อการวิเคราะห์และป็ระมวลผลของ
โป็รแกรมคอมพิวเตอร์หร่อปั็ญญาป็ระดิษฐ์ ทำให้ผู้ใช้่
งานได้รับข้อมูลป็ระกอบการตัดสินใจท่�แม่นยำท่�สุด ใน
ขณะเด่ยวกัน ต้องคำน่งถ่ึงการป็กป้็องข้อมูลและความ
เป็็นสว่นตวัของผูใ้ช่ง้านดว้ย เพ่�อป็อ้งกนัไมใ่หผู้ใ้หบ้รกิาร
นำข้อมูลของผู้ใช่้งานไป็หาผลป็ระโยช่น์โดยไม่ได้รับการ
ยินยอม

ส่วนการกำกับดูแลการใช่้โดรนเพ่�อการเกษตร
นั�น ป็ระเทศไทยม่กฎหมายท่�กำกับการใช้่งานโดรน
อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราช่บัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
2497 และพระราช่บัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
หากพิจารณาจากลักษณะการใช้่งานจริงของโดรนเพ่�อ
การเกษตร ทั�งการฉ่ดพ่นและการสำรวจแล้ว จะพบ

17  Witsanu Attavanich, Sommarat Chantarat, Jirath 
Chenphuengpawn, Phumsith Mahasuweerachai, and Kannika 
Thampanishvong, “Farms, Farmers and Farming: A Perspective 
through Data and Behavioral Insights” (discussion paper at BOT 
Symposium, 2019).

18  สำานักวิิจััยเศรษ์ฐกิจัการเกษ์ตั้ร, “สศก. ปักหมุดี พื่่�นที�ภาคกลั่าง-เหนือ
ตั้อนลั่า่ง ศก๊ษ์าควิามคุ้มคา่การใช้ื่โดีรนในนาข้าวิ,” http://www.oae.go.th/
view/1/รายลั่ะเอียดีข่าวิ/ข่าวิ%20สศก../31120/TH-TH.
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ว่าการใช่้งานโดรนเพ่�อการสำรวจยังค่อนข้างม่ข้อจำกัด
จากการกำหนดเขตพ่�นท่�ห้ามข่�นบิน เพดานความสูง
ท่�ทำการบินได้ และทัศนวิสัยในการบิน ซึ่่�งทำให้ใช่้งาน
โดรนเพ่�อวัตถึุป็ระสงค์ดังกล่าวได้ไม่เต็มป็ระสิทธิภาพ
เท่าท่�ควร ส่วนโดรนเพ่�อการฉ่ดพ่นม่ลักษณะการใช่้งาน
ท่�อยู่ในขอบเขตของข้อกำหนดอยู่แล้ว แต่ก็ม่ข้อจำกัด
ดา้นขนาด ทั�งน่� แมข้อ้กำหนดดงักล่าวจะถึกูสรา้งข่�นเพ่�อ
ความป็ลอดภยัและป็อ้งกนัผลกระทบในแงล่บจากการใช่้
งานโดรน แต่ก็ควรจะม่ความย่ดหยุ่นในการบังคับใช่้และ
สามารถึป็รบัป็รงุกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวขอ้งใหท้นัสมยัตอ่การ
เป็ล่�ยนแป็ลงของเทคโนโลย ่เพ่�อท่�จะสามารถึใช่ป้็ระโยช่น์
จากเทคโนโลย่นั�นๆ ได้มากท่�สดุ โดยกอ่ใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบน้อยท่�สุด

โดยสรุป็แล้ว การใช่้เทคโนโลย่ดิจิทัลในภาค
เกษตร ทั�งการใช้่ระบบ IoT และการใช้่โดรนเพ่�อ
การเกษตรในการทำเกษตรแม่นยำนั�น จะม่ส่วนสำคัญ
ในการช่่วยเพิ�มผลิตภาพและป็ระสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรไทย ช่่วยแก้ป็ัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคเกษตรจากการเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการ
ออกจากภาคเกษตรของกำลังแรงงานอายุน้อย ช่่วย
พัฒนาคุณภาพช่่วิตของเกษตรกรซึ่่�งถึ่อเป็็นรากฐาน
สำคัญของเศรษฐกิจไทย และช่่วยเพิ�มข่ดความสามารถึ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรในภาพรวม อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาและป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่ในภาคเกษตรนั�น
จำเป็็นต้องอาศัยโครงสร้างพ่�นฐานท่�รองรับการเกิดข่�น
ของเทคโนโลย่ การสร้างสภาพแวดล้อมท่�เก่�อหนุน และ
การกำกับดูแลการใช่้เทคโนโลย่ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง 
เพ่�อป้็องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบในแงล่บตอ่เศรษฐกจิและ
สังคมส่วนรวม

ข้อเส่นอแนะเชิิงนโยบายในการรับมือกับผลกระทบ
ของ Disruptive Technology ต่่อภาคเกษต่ร

ในการรับม่อ Disruptive Technology ทุกภาค
ส่วนต้องเป็ล่�ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
โดยเริ�มจากการป็รับแนวคิด (mindset) และลงม่อทำ ขณะ

เด่ยวกัน ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายเพ่�อให้ทุกภาคส่วน
สามารถึเก็บเก่�ยวผลป็ระโยช่น์จากเทคโนโลย่ดิจิทัลได้
ทั�วถ่ึงมากข่�น ตลอดจนกำกับดูแลเพ่�อสร้างการแข่งขัน
ท่�เป็็นธรรมมากข่�น และสร้างพ่�นท่�ทดลอง (Regulatory 
Sandbox) เพ่�อป็ระเมินความเส่�ยงจากเทคโนโลย่ดิจิทัล
ในบางกรณ่

เทคโนโลย่ดิจิทัล เช่่น IoT Big Data เซึ่็นเซึ่อร์ 
และโดรน ช่่วยให้เกษตรกรป็รับเป็ล่�ยนสู่การทำเกษตร
แม่นยำ และลดป็ัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ แต่ภาค
เกษตรของไทยยังใช่้เทคโนโลย่ดังกล่าวอย่างจำกัด โดย
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ป็ระกอบการเกษตรรายใหญ่ หร่อ
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่่�งม่เงินทุนและความพร้อมใน
การป็รับตัว และมักป็ลูกพ่ช่เศรษฐกิจท่�ม่มูลค่าสูง ขณะ
ท่�เกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยม่อายุมาก จ่งไม่คุ้นเคยกับ
เทคโนโลย่ใหม่ๆ ขาดความรู้และทักษะพ่�นฐานในการใช่้
เทคโนโลยดิ่จทิลั อก่ทั�งเกษตรกรสว่นใหญ่ยงัเป็็นรายย่อย 
ซึ่่�งมักป็ลูกพ่ช่ไร่หร่อพ่ช่เชิ่งเด่�ยว จ่งม่รายได้น้อยและม่
ข้อจำกัดด้านเงินทุน

ข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบายท่�สำคัญในการรับม่อ
กับผลกระทบของ Disruptive Technology ในภาค
เกษตรกรรม ได้แก่ การสร้างสนามทดลองเพ่�อป็ระเมิน
ความเส่�ยงจากการใช้่โดรนในภาคเกษตรกรรม และการ
ส่งเสริมการใช่้เทคโนโลย่ดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม โดย
ม่รายละเอ่ยดดังน่�

นโยีบายีการสื่ร้างสื่นามทดิลองเพื่่�อประเม่นควิาม

เสื่ี�ยีงจากการใช้โดิรนในภาคเกษตรกรรม
การใช่้โดรนทางการเกษตรยังม่อยู่อย่างจำกัด

ในป็ัจจุบัน เน่�องจากอุป็สรรคสำคัญด้านกฎหมาย ได้แก่
1) ขั�นตอนการดำเนินการจดทะเบ่ยนและย่�นขอ

อนุญาตใช่้เวลานาน
2) การบินถ่ึายภาพสำรวจพ่�นท่�ขนาดใหญ่ 

บางครั�งโดรนอาจบินได้ไกลกว่าระยะท่�สายตามองเห็น  
จ่งต้องทำการบินผ่านชุ่ดกล้องบนโดรนเพ่�อการนำ
ทาง หร่อทำการบินแบบอัตโนมัติตามท่�ตั�งโป็รแกรมไว้  



12 รายงานทีดีอาร์ไอ

ซึ่่� ง เ ป็็นการผิดข้อกำหนดท่� ใ ห้ผู้ บั ง คับหร่อป็ล่อย
อากาศยานต้องสามารถึมองเห็นอากาศยานได้ตลอด
เวลาท่�ทำการบิน และห้ามทำการบังคับอากาศยานโดย
อาศัยชุ่ดกล้องบนอากาศยานหร่ออุป็กรณ์อ่�นท่�ม่ลักษณะ
ใกล้เค่ยง 

3) การบินสำรวจบางครั�งจะต้องบินให้สูงมาก
พอจ่งจะสามารถึสำรวจครอบคลุมพ่�นท่� ได้อย่างม่
ป็ระสทิธภิาพ ขณะท่�กฎหมายม่ขอ้กำหนดหา้มทำการบนิ
โดยใช่้ความสูงเกินกว่า 90 เมตร (300 ฟุต) เหน่อพ่�นดิน 

4) โดรนท่�ใช้่ฉ่ดพ่นทางการเกษตรจำเป็็นต้อง
ติดตั�งอุป็กรณ์ฉ่ดพ่นและถึังบรรจุสารฉ่ดพ่น ทำให้ 
โดรนม่น�ำหนักมาก แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ป็ล่อยและ
ทำการบินโดรนท่�ม่น�ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมได้แต่ก็ต้อง
ขออนุญาตเป็็นกรณ่พิเศษ ทำให้ในทางป็ฏิิบัติ โดรนจ่ง
ถึูกจำกัดน�ำหนักไว้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ส่งผลให้บรรทุก
สารฉ่ดพ่นได้จำกัดและทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ

ดังนั�น ภาครัฐควรจัดให้ม่สนามทดลองเพ่�อ
ป็ระเมินความเส่�ยงท่�จะเกิดข่�นหากจะม่การป็ลดล็อก
ข้อจำกัดดังกล่าว โดยพิจารณาผลได้และผลเส่ยจาก
ทางเล่อก และการใช่้งานรูป็แบบต่างๆ เพ่�อสร้างสภาพ
แวดล้อมท่�เอ่�อต่อการนำโดรนไป็ใช่้ในภาคเกษตร และ
ลดผลกระทบทางลบท่�อาจเกิดข่�น

นโยีบายีสื่่งเสื่ร่มการใช้เทคโนโลยีีดิ่จ่ทัลในภาค
เกษตรกรรม

ภาครฐัควรสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใช่เ้คร่�องจกัรและ
เทคโนโลย่ดิจิทัลมากข่�น โดย 

1) สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และความ
รู้ความเข้าใจพ่�นฐานในการใช่้เคร่�องจักรและเทคโนโลย่
ดิจิทัลแก่เกษตรกร เพ่�อให้เข้าใจและสามารถึป็ระยุกต์
ใช่้เทคโนโลย่สมัยใหม่ได้ เช่่น การใช้่ส่�อเคร่อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็็นเคร่�องม่อในการส่�อสารแลกเป็ล่�ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านเกษตรกรรม และส่งเสริมการรวมกลุ่มกัน
ของเกษตรกร
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2) สนับสนุนให้ม่การแนะนำเทคโนโลย่ดิจิทัลแก่
เกษตรกร โดยอาจเริ�มจากกลุ่มท่�ม่ความพร้อมก่อน เช่่น 

• เกษตรกรท่�ป็ลูกพช่่สวนมลูคา่สงู ซึ่่�งมักจะม่ความ
เป็็นผู้ป็ระกอบการ (entrepreneur) มากกว่า
เกษตรกรรายย่อยท่�ทำเกษตรเพ่�อเล่�ยงช่่พ 

• เกษตรกรในระบบพนัธสัญญาของผูป้็ระกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ท่�ม่ความพร้อมใน
การลงทุนและกลไกการสนับสนุนเกษตรกรใน
เคร่อข่าย

• เกษตรกรรุ่นใหม่ เน่�องจากม่ความคุ้นเคยกับ
เทคโนโลย่ดิจิทัลในช่่วิตป็ระจำวันอยู่แล้ว
3) ให้ความช่่วยเหล่อทางการเงินแก่เกษตรกร

รายย่อยในการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่ โดยพิจารณาตาม
ความจำเป็็นและรายได้ของเกษตรกร

4) ฝ้ึกอบรมเพ่�อสร้างเสริมทักษะทางเทคโนโลย่
ใหม่ๆ เช่่น การป็รับหลักสูตรการศ่กษาเก่�ยวกับ
การเกษตรให้ม่หลักสูตรฝ้ึกอาช่่พด้านเกษตรกรรม
และเทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข้องในสถึานศ่กษาหร่อวิทยาลัย 
ฝ้ึกอาช่่พ หร่อการจัดการฝ้ึกอบรมการทำเกษตรแม่นยำ
ให้แก่ผู้ป็ระกอบการหร่อเกษตรกร19 เพ่�อเตร่ยมความ
พร้อมใหก้บับคุลากรในภาคเกษตรและสรา้งเกษตรกรรุ่น
ใหม่ท่�ม่ทั�งความรู้และความเช่่�ยวช่าญด้านเกษตรกรรม 
นอกจากน่� การพัฒนาให้เกษตรกรม่วธิคิ่ดแบบผูป้็ระกอบ
การ จะช่่วยให้เกษตรกรสามารถึป็รับตัวรับเทคโนโลย่
ท่�ช่่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพการผลิต และสามารถึใช่้ข้อมูล
ป็ระกอบการตัดสินใจได้ด่ข่�น 

ทั�งน่� ในป็ัจจุบันภาครัฐโดยสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลั (depa) ม่มาตรการสง่เสรมิและสนบัสนนุ
การป็ระยุกต์ใช้่เทคโนโลย่และนวัตกรรมดิจิทัลส่วนท่�
เก่�ยวข้องกับเทคโนโลย่เกษตรอัจฉริยะ และ IoT อยู่

หลายโครงการดังตัวอย่างในกล่องข้อความท่� 1 ซึ่่�งถึ่อว่า
เป็็นป็ระโยช่น์แก่เกษตรกรรายย่อยท่�ม่ข้อจำกัดด้านเงิน
ทุน อย่างไรก็ตาม การช่่วยเหล่อยังคงไม่เพ่ยงพอและยัง
จำกัดขอบเขตพ่�นท่�สนบัสนนุ ดงันั�น ภาครฐัควรพจิารณา
ดำเนินการเพิ�มเติมดังน่�

• พิจารณาขยายพ่�นท่�เป้็าหมายในการส่งเสริม
และสนับสนุนจากเดิมท่�จำกัดอยู่ในเขตระเบ่ยง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
จงัหวดัท่�ม่สำนกังานสาขาของสำนกังานสง่เสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตั�งอยู่เป็็นส่วนใหญ่ 
รวมถึ่งพิจารณาป็รับเกณฑ์์และจำนวนวงเงิน
สนับสนุนให้ม่ความย่ดหยุ่นและสอดคล้องกับ
ต้นทุนของเทคโนโลย่ใหม่ๆ มากข่�น

• ม่ระบบการป็ระเมิน พร้อมทั�งสามารถึให้ความ
รู้และคำแนะนำเกษตรกร ก่อนท่�จะให้การ
สนับสนุน เพ่�อให้ทราบถึ่งป็ัญหา ความต้องการ 
ความสามารถึในการใช่้งานและเทคโนโลย่ท่�
เหมาะสมต่อการแนะนำให้ป็ระยุกต์ใช่้ และ
การติดตามหลังจากให้การสนับสนุนว่าเงินท่�
สนับสนุนไป็นั�นนำไป็ใช่้ให้เกิดป็ระโยช่น์ได้จริง
หร่อไม่ ป็ระสบปั็ญหาหร่อต้องการความช่่วย
เหล่อเพิ�มเติมหร่อไม่ 

• ส่งเสริมการป็ระยุกต์ใช้่เทคโนโลย่โดยเน้นเป้็า
หมายเกษตรกรท่�ม่ความพร้อมก่อน 

• สง่เสรมิการทำงานรว่มกบัภาคเอกช่นและช่มุช่น
หร่อเกษตรกรในท้องถึิ�น

19 “Threats to Precision Agriculture,” 2018 Public-Private 

Analytic Exchange Program, accessed September 27, 2019, 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/2018%20
AEP_Threats_to_Precision_Agriculture.pdf.
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กล่องข้อความที� 1 ต่ัวอย่างมาต่รการส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนการประยุกต่์ใชิ้เทคโนโลยีและนวัต่กรรมดิจิิทัล 
ในปัจิจิุบัน

1. มาตรการช่วิยีเห์ลอ่ห์รอ่อุดิห์นุนการประยุีกตใ์ช้เทคโนโลยีีด่ิจท่ลัเพื่่�อภาคธุรุกจ่

อุตสื่าห์กรรม (Digital Transformation Fund)

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่�อจัดทำแผนการศ่กษาแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan for Digital Transformation: 

T1) สนับสนุนเงินให้เป็ล่าเพ่�อจัดทำแผนงานเบ่�องต้นในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 

บาท/ราย

 -  โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพ่�อการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่ดิจิทัล ดำเนินงานร่วม

กับสถึาบันอุตสาหกรรมเพ่�อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งป็ระเทศไทย ระยะ

เวลา 12 เด่อน ม่จำนวนผู้ขอการสนับสนุน 30 ราย

• โครงการส่งเสริมการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 

Transformation: T2) สนับสนนุเงินใหเ้ป็ล่าเพ่�อนำเทคโนโลยม่าป็ระยกุตใ์ช่ใ้นวงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย

2. มาตรการช่วิยีเห์ล่อห์ร่ออุดิห์นนุการประยุีกต์ใช้เทคโนโลยีีและนวัิตกรรมด่ิจ่ทลั

ในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

• โครงการจัดทำแผนเพ่�อการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่และนวัตกรรมดิจิทัลในชุ่มช่น

ช่นบท (Conceptual Plan for Community: C1) วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 50,000 

บาท/โครงการ เป็้าหมายจำนวน 20 โครงการ

• โครงการการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่และนวัตกรรมดิจิทัลในชุ่มช่น (Digital 

Transformation for Community: C2) วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/

โครงการ เป็้าหมายจำนวน 40 โครงการ

3. โครงการสื่่งเสื่ร่มและสื่นับสื่นุนผ่านมาตรการคูปองด่ิจ่ทัลเพื่่�อการประยุีกต์ใช้

เทคโนโลยีีและนวัิตกรรมด่ิจ่ทัล (depa mini Transformation Voucher) สื่�าห์รับ

ธุุรก่จเกษตรในพื่่้นที�ระเบียีงเศรษฐก่จพื่่เศษภาคตะวิันออก (EEC)

• ให้สทิธปิ็ระโยช่นค์ปู็องดจิทิลัวงเงนิสนบัสนนุสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท/ราย จำนวน 

500 ราย

• ดำเนินงานร่วมกับสถึาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งป็ระเทศไทย ระยะเวลา 

18 เด่อน
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มาต่รการส่นับส่นุนการเต่ิบโต่ของนวัต่กรรมดิจิิทัลใน
ภาคเกษต่รของไทย

ภาคเกษตรของไทยในปั็จจุบันม่บทบาทเป็็นผู้
ใช่้นวัตกรรมดิจิทัลมากกว่าเป็็นผู้สร้าง ดังนั�น ภาครัฐ
ควรพิจารณาดำเนินการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศท่�
เอ่�อต่อการเติบโตของเทคโนโลย่ดิจิทัลท่�เป็็น Disruptive 
Technology ในภาคเกษตรกรรมของไทย ดังน่�

ประการแรก การพัื่ฒนาโครงสื่ร้างพ้่ื่นฐาน
ทางดิจ่่ทลั เช่น่ ระบบเครอ่ขา่ยสญัญาณสำหรบัอปุ็กรณ์
ส่�อสารและอินเทอร์เน็ต ให้ม่ป็ระสิทธิภาพและสามารถึ
เข้าถึ่งได้อย่างทั�วถึ่ง เพ่�อรองรับการพัฒนาและขยาย
ตัวของเทคโนโลย่ดิจิทัลในภาคเกษตร เช่่น ระบบข้อมูล
การเกษตรท่�เช่่�อมโยงกัน และการใช่้ส่�อเคร่อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็็นเคร่�องม่อในการส่�อสารแลกเป็ล่�ยนข้อมูล
ขา่วสารในด้านเกษตรกรรม และส่งเสรมิการรวมกลุ่มกัน
ของเกษตรกร 

ประการที�สื่อง การสื่นับสื่นุนการลงทุนของ
สื่ตาร์ทอัพื่เกี�ยีวิกับเทคโนโลยีีทางการเกษตร เพ่�อ
ใหเ้กิดการพฒันา และการถึา่ยทอดเทคโนโลยใ่นป็ระเทศ
มากข่�น

ประการที�สื่าม การปรับปรุงกฎระเบียีบและ
ลดิขั้นตอนที�ไม่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีีด่ิจ่ทัลใน
ภาคเกษตร เช่่น การแก้ไขเกณฑ์์กำหนดน�ำหนักของ
โดรนท่�อนุญาตใหข้่�นทะเบ่ยนและทำการบนิ กำหนดเขต
พ่�นท่� ระดับความสูงและข้อป็ฏิิบัติในการบินโดรนท่�ใช่้ใน
การเกษตรให้ช่ัดเจน เพ่�อให้เหมาะสมต่อการใช้่งานใน
ภาคเกษตรกรรม

ประการสุื่ดิท้ายี การสื่นับสื่นุนให์้เก่ดิควิาม
ต้องการใช้เทคโนโลยีีดิ่จ่ทัล โดย

• สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่�พร้อมใช่้เทคโนโลย่
และนวัตกรรมการเกษตร รวมถ่ึงภาคธุรกิจ
เอกช่นท่�ต้องการลงทุนเพ่�อนำเทคโนโลย่สมัย
ใหม่มาป็ระยุกต์ใช่้ในการดำเนินธุรกิจหร่อเปิ็ด
ตลาดในการให้บริการด้านเทคโนโลย่การเกษตร

• ส่งเสริมการป็รับเป็ล่�ยนของเกษตรกร โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการทำเกษตรแม่นยำ 
และใช้่เทคโนโลย ่ขอ้มลู และเคร่�องม่อต่างๆ ในการ
ทำเกษตร โดยอาจดำเนินการผ่านหน่วยงานใน
ทอ้งถิึ�นท่�ม่ความเขา้ใจและทำงานรว่มกบัเกษตร
รายย่อยโดยตรง หร่อสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ
ท่�สามารถึเป็็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรและเผยแพร่
การใช่้เทคโนโลย่การเกษตรในท้องถิึ�นของตน 

แนวทางการทดลองใน Regulatory Sandbox 

ส่ำาหรับประเทศไทย: โดรนเพ่�อการเกษต่ร
ป็ัจจุบัน หลายป็ระเทศตระหนักถึ่งความเป็ล่�ยน 

แป็ลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย่อากาศ 
ยานไร้คนขับ จ่งม่ความพยายามป็รับป็รุงการกำกับดูแล 
และทดลองการใช้่งานโดรนในรูป็แบบต่างๆ เพ่�อสนบัสนนุ
การพัฒนานวัตกรรมการใช่้เทคโนโลย่ให้เกิดป็ระโยช่น์
สูงสุดและอย่างป็ลอดภัย โดยม่แนวคิดท่�สำคัญ ค่อการ
กำกบัดแูลโดยพจิารณาจากความเส่�ยงและการใช่ง้านจรงิ 
(risk and performance-based regulatory framework)20 

สำหรบัป็ระเทศไทย คณะผูว้จิยัเสนอแนะวา่ ภาค
รัฐควรจัดให้ม่ Regulatory Sandbox เพ่�อใช้่เป็็นพ่�นท่�
ทดลองและพัฒนาเทคโนโลย่โดรนในป็ระเทศด้วยการ
ลองป็ฏิิบัติจริง เป็็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่�เอ่�อให้ผู้
เก่�ยวขอ้งทกุฝ้�าย ทั�งผูก้ำกับดแูล ผูพ้ฒันาเทคโนโลย่ ผูใ้ห้
บริการ ผู้บริโภค และภาคการศ่กษาได้ม่ส่วนร่วมในการ
เร่ยนรู้และกำหนดแนวทางการใช่้งานโดรนอย่างเหมาะ
สมและป็ลอดภัยร่วมกัน โดยม่ป็ระเด็นท่�ควรพิจารณา 3 
ป็ระการ ดังน่�

20 World Economic Forum, Advanced Drone Operations 

Toolkit: Accelerating the Drone Revolution, (Geneva, 2018): 11,  
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Advanced_Drone_
Operations_Toolkit.pdf.
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ประการแรก การเพื่่�มระดิบัควิามสื่งูที�กำห์นดิ
การใช่้ โดรนเพ่�อถึ่ายภาพทางอากาศหร่อ

สำรวจแป็ลงเพาะป็ลูกในบางกรณ่อาจจำเป็็นต้องบิน 
ในระดับความสูงเพ่�อให้ครอบคลุมพ่�นท่�ขนาดใหญ่ต่อ
การข่�นบิน 1 ครั�ง เช่่น ในสหรัฐอเมริกา การใช่้โดรนบิน
สำรวจพ่�นท่�ท่�ความสูง 400 ฟุตสามารถึครอบคลุมพ่�นท่�
สำรวจขนาด 1,000 เอเคอร์ (2,529 ไร่) แต่หากเพิ�ม
ระดับความสูงข่�นอ่กร้อยละ 40 จะสามารถึครอบคลุม
พ่�นท่�ได้เป็็น 2 เท่า21 ในกรณ่ของไทย อาจไม่จำเป็็นต้อง
ใช่้โดรนสำรวจครอบคลุมพ่�นท่�ขนาดใหญ่มากนัก แต่ก็
สามารถึป็รับเพิ�มระดับความสูงท่�กำหนด จากไม่เกิน 
300 ฟุตเป็็นไม่เกิน 400 ฟุตตามมาตรฐานขององค์กร
การบินระหว่างป็ระเทศ (ICAO) เพ่�อรองรับกรณท่่�จำเป็็น  
โดยไม่ทำให้เกิดความเส่�ยงต่ออากาศยานอ่�น 

21 “Drones: Reporting for Work,” Goldman Sachs, https://www.
goldmansachs.com/insights/technology-driving-innovation/
drones/.

รูปที� 3  โดรนเกษต่ร Agronator

ที�มา: Hansen, Bo, “Voksen drone pa 53 kg,” Bedre Gardsdrift, May 22, 2017, http://gardsdrift.no/voksen-drone-p%C3%A5-
53-kg.

22 Agronator, http://agronator.de/en/.

ประการที�สื่อง การเพ่ื่�มพ่ื่กัดิน้ำห์นักสื่ำห์รับ
โดิรนเพื่่�อการเกษตร

โดรนเพ่�อการฉ่ดพ่นทางการเกษตรจำเป็็นต้อง
ติดตั�งถึังบรรจุสารฉ่ดพ่น ระบบฉ่ดพ่น รวมถ่ึงอาจต้อง
ติดตั�งระบบรองรับการนำทางและทำงานอัตโนมัติ ทำให้
โดรนม่ขนาดใหญ่และน�ำหนักมาก เช่่น โดรนเกษตร 
Agronator ของเยอรมน่ (รูป็ท่� 3) สามารถึบรรทุกน�ำ
หนักได้ถึ่ง 35 กิโลกรัม (สำหรับงานฉ่ดพ่นหร่อหว่าน
เมล็ด) และม่น�ำหนักข่�นบินถึ่ง 110 กิโลกรัม22 ในขณะท่�
ตัวอย่างโดรนฉ่ดพ่นของไทยถึูกจำกัดน�ำหนักข่�นบินไว้
ท่� 25 กิโลกรัม ทำให้สามารถึบรรจุของเหลวได้เพ่ยง 10 
ลิตรเท่านั�น ซึ่่�งถึ่อเป็็นข้อจำกัดสำหรับผู้ผลิตโดรนและ
เกษตรกรผู้ใช่้งาน
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ประการสุื่ดิท้ายี การแยีกประเภทโดิรนเพ่ื่�อ
การเกษตรโดิยีเฉีพื่าะ และอาจกำห์นดิเง่�อนไขตาม
ลักษณะการใช้งาน

เน่�องด้วยลักษณะการทำงานของโดรนเพ่�อ
การเกษตร (โดยเฉพาะโดรนฉ่ดพ่น) ท่�บินเหน่อแป็ลง
ด้วยความสูงไม่มากนัก ใช่้ความเร็วไม่มาก และไม่ได้บิน
เหน่อพ่�นท่�ท่�ม่คนพลุกพล่าน จ่งทำให้ม่ความเส่�ยงท่�จะ
เกดิอบัุติเหตแุละสร้างความเสย่หายตอ่ช่ว่ติและทรพัยส์นิ
ต�ำกว่าโดรนป็ระเภทอ่�น ดังนั�น อาจจัดป็ระเภทโดรน 
ฉ่ดพ่นเพ่�อการเกษตรแยกจากโดรนป็ระเภทอ่�น โดยม่
เง่�อนไขในการบินท่�กำหนดเฉพาะตัว เช่่น ให้ม่น�ำหนัก 
ข่�นบนิไดม้ากกวา่ 25 กโิลกรมั แต่จำกดัความสงูใหบ้นิได้
เฉพาะในระดับต�ำเท่านั�น

ส่วนแนวทางการทดสอบท่�เก่�ยวข้องกับโดรนใน
พ่�นท่� Regulatory Sandbox อาจทำได้ 2 รูป็แบบ ได้แก่ 

1) การทดสอบท่�ไม่จำเป็็นต้องร่วมกับหน่วย
งานภาครัฐ (own sandbox) ซึ่่�งเป็็นลักษณะการทดสอบ
ท่�อาจม่ความเส่�ยงต�ำ เน่�องจากอยู่ในพ่�นท่�ป็ิดหร่อ
พ่�นท่�ส่วนบุคคลท่�เจ้าของอนุญาต ม่ความหนาแน่น 
ของป็ระช่ากรนอ้ย และตอ้งไมข่ดักบัขอ้กำหนดพ่�นท่�หวง
ห้ามเด็ดขาด (Prohibited area) พ่�นท่�หวงห้ามเฉพาะ 
(Restricted area) และพ่�นท่�อันตราย (Danger area) 
ท่�กระทรวงคมนาคมหร่อสำนักงานการบินพลเร่อนแห่ง
ป็ระเทศไทยป็ระกาศ ผู้ป็ระกอบการสามารถึทำการ
ทดลองได้ดว้ยตนเองเพ่�อความรวดเร็วในการดำเนินงาน 
โดยตอ้งม่การแจง้และรายงานความค่บหนา้ใหห้นว่ยงาน
ท่�เก่�ยวข้องทราบเป็็นระยะ

2) การทดสอบท่�จำเป็็นต้องร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่่�งม่ลักษณะเป็็นการทดสอบนวัตกรรมท่�ม่ความ
ซึ่ับซึ่้อน ม่ความเส่�ยงสูงหร่ออาจสร้างผลกระทบในวง
กวา้ง จำเป็็นต้องม่การผอ่นป็รนกฎระเบย่บเพ่�อใหด้ำเนิน
การได้ หร่อต้องขออนุญาตเป็็นกรณ่พิเศษ โดยควรให้
ม่การทดสอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข้องใน
ป็ระเด็นสำคัญ เช่่น การพัฒนาระบบจราจรทางอากาศ
สำหรบัอากาศยานไรค้นขบั หรอ่การจดัเกบ็และสรา้งฐาน

ข้อมูลจากการใช่้โดรนเป็็นเคร่�องม่อ 
ทั�งน่� แนวทางในการทดสอบควรม่ความยด่หยุ่น 

สามารถึป็รับเป็ล่�ยนได้ตามสถึานการณ์และความ
เหมาะสม โดยย่ดการพิจารณาความเส่�ยงท่�อาจเกิด
ข่�นตามลักษณะการใช่้งานจริง และทดสอบการใช่้งาน 
ในเง่�อนไขตา่งๆ จนแนใ่จไดว้า่จะไมเ่กดิอนัตรายจากการ
ใช่้งานอย่างไม่เหมาะสม

ปัจจัยีควิามสื่ำเร็จของการทดิลองในสื่ถานการณ์

จำลอง
การทำ Sandbox เพ่�อทดสอบและพิสูจน์

ป็ระสิทธิภาพโดรนเพ่�อการเกษตร รวมถ่ึงรูป็แบบการ
ป็ฏิิบัติใหม่เช่่นการบินโดรนเกินระยะสายตาหร่อโดรน
ขบัเคล่�อนอตัโนมตั ิอนัจะนำไป็สู่การป็รบัป็รงุกฎระเบ่ยบ
ท่�เก่�ยวข้อง และการพัฒนาเทคโนโลย่ในอนาคต จะต้อง
คำน่งถึ่งป็ัจจัยสำคัญท่�จะส่งผลต่อความสำเร็จ ดังน่�

การสื่ร้างสื่ภาพื่แวิดิล้อมที�เห์มาะสื่ม
การสร้างสภาพแวดล้อมท่�เอ่�อต่อการพัฒนา

เทคโนโลยโ่ดรน เช่น่การม่แรงงานทักษะสงูดว้ยการป็รับ
หลักสูตรการศ่กษาและพัฒนาฝ้ีม่อแรงงาน โดยเน้นท่�
การสร้าง System Integrator สำหรับโดรนและผู้บังคับ 
โดรนท่�ม่ความเช่่�ยวช่าญ รวมถึ่งการพัฒนาโครงสร้าง
พ่�นฐานท่�จำเป็็น เช่่น ฐานข้อมูลพ่�นท่�หวงห้ามและพ่�นท่�
อันตรายท่�สามารถึเข้าถึ่งได้ง่าย ใช่้งานสะดวกและม่การ
ป็รับป็รุงอย่างสม�ำเสมอ และการบูรณาการระบบการ
ข่�นทะเบ่ยนผู้บังคับโดรนออนไลน์กับฐานข้อมูลการข่�น
ทะเบ่ยนโดรนของ กสทช่. เพ่�ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช่้งานมากข่�น ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดการจราจร
ทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ

การมีห์น่วิยีงานห์ลักในการดูิแลและประสื่าน 
งาน

หน่วยงานหลักในการดูแลและป็ระสานงานควร
กำหนดให้ม่เพ่ยงหน่วยงานเด่ยวเพ่�อความต่อเน่�องและ
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รวดเร็วในการดำเนินงาน โดยอาจพิจารณาให้สำนักงาน
การบินพลเร่อนแห่งป็ระเทศไทยเป็็นผู้รับผิดช่อบหลัก 
เน่�องจากม่หน้าท่�และความเช่่�ยวช่าญเก่�ยวข้องกับการ
กำกับการบินมากท่�สุด 

การร่วิมม่อกับห์น่วิยีงานภาครัฐและเอกชน
ที�มีควิามเกี�ยีวิข้อง เช่น

• สำน กังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแ่หง่
ช่าติ (สวทช่.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลย่
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เน่�องจาก
เป็็นกลุ่มหน่วยงานท่�ม่ความเช่่�ยวช่าญทางด้าน
เทคโนโลย่ในป็ระเทศไทย ซึ่่�งเป็็นป็ระโยช่น์ต่อ
อตุสาหกรรมโดรนทั�งในด้านการผลิต การพัฒนา 
การควบคุม และการต่อยอด

• สำนักงาน กสทช่. เน่�องจากเป็็นผู้ควบคุมและ
อนุญาตการใช่้คล่�นความถึ่�

• หนว่ยงานหรอ่สมาคมวชิ่าช่พ่ในป็ระเทศไทยท่�ม่
ความรู้ความเช่่�ยวช่าญด้านการผลิต พฒันา และ
ใช่้งานโดรน เช่่น สมาคมอากาศยานไร้คนขับ
แห่งป็ระเทศไทย โดรน อคาเดม่� ไทยแลนด์ และ
สถึาบันเทคโนโลย่ป็้องกันป็ระเทศ

• บรษิทัเอกช่นหร่อธรุกจิสตาร์ทอัพภายในป็ระเทศ 
ท่�ม่ความเก่�ยวข้องกับธุรกิจโดรน (ทั�งผู้ผลิต ให้
บริการ และฝ้ึกสอน)

• บรษิทัต่างช่าตทิ่�ม่การลงทนุในป็ระเทศไทย เช่่น DJI 
• สถึาบันการศ่กษาในพ่�นท่� อาจเป็็นสถึาบันการ

อาช่่วศ่กษาหร่อสถึาบันอุดมศ่กษา เน่�องจาก
ทำให้เกิดการเร่ยนรู้ถึ่ายทอดทักษะ และศ่กษา
จากการทดลองจริง เพ่�อสร้างแรงงานท่�จำเป็็น
ในอนาคต

ขอ้ดแีละขอ้เส่ยีของแนวทางการทดลองในส่ถานการณ์
จิำาลองที�เส่นอแนะ

ข้อด่ของแนวทางการทดลองในสถึานการณ์
จำลองม่ดังน่�

1) ทำให้เกิดพ่�นท่�สำหรับทดลอง พัฒนา และ
สาธิตเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมกับสภาพการใช้่งานจริง 
เป็็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเทคโนโลย่

2)  เป็็นพ่�นท่�ในการทดสอบและป็รบัแตง่อุป็กรณ์
ต่างๆ เพ่�อแก้ไขและป็้องกันความเส่�ยงจากการใช่้
เทคโนโลย่ใหม่ โดยพิจารณาความเส่�ยงตามลักษณะการ
ใช่้งานจริง

3) เพิ�มโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ป็ระกอบการ
หร่อสตาร์ทอัพท่�ผลิตหร่อให้บริการโดรนเพ่�อการเกษตร 
ทำให้เทคโนโลย่สามารถึเข้าสู่ตลาดได้ง่ายข่�น และเพิ�ม
โอกาสในการป็ระยุกต์ใช่้เทคโนโลย่ของเกษตรกร

4) ส่งเสริมให้เกิดการม่ส่วนร่วมและการทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็็นระบบ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท่�
เก่�ยวข้อง ทั�งภาครัฐ ภาคเอกช่น ภาคป็ระช่าช่น และ
ภาคการศ่กษา

ขณะท่�ข้อเส่ยหร่อความเส่�ยงของแนวทางการ
ทดลองในสถึานการณ์จำลอง คอ่ แมจ้ะอยูใ่นสถึานการณ์
และพ่�นท่�ท่�ม่การควบคุม แต่ก็ม่ความเส่�ยงด้านความ
ป็ลอดภัยอนัเกดิจากอุบตัเิหต ุหร่อการทำงานท่�ผดิพลาด
ของอุป็กรณ์ซึ่่�งอาจเกิดข่�นได้ ดังนั�น ผู้ป็ฏิิบัติงานและผู้
เก่�ยวขอ้งในพ่�นท่�ตอ้งเตรย่มมาตรการดา้นความป็ลอดภยั
ให้พร้อม รวมถึ่งแจ้งเต่อนและให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เค่ยงพ่�นท่�ท่�ใช่้ทำการทดสอบโดรน ให้ทราบ
ถึ่งความเส่�ยงและมาตรการรับม่อเม่�อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่่�ง
จะเป็็นการลดความเส่�ยงและผลกระทบเช่ิงลบท่�อาจเกิด
ข่�นในการทดสอบ
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