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บทที่ 1 
แนวโน้มเทคโนโลยีเกษตรในอนาคต 

ปัจจัยภายนอกจะผลกัดนัให้ภาคเกษตรต้องใชเ้ทคโนโลยีมากยิ่งขึน้  
เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจเกษตร (PEST Analysis) ได้แก่ การเมืองและนโยบาย 

(Politics), เศรษฐกิจ (Economics), สังคม (Society), เทคโนโลยี (Technology) และได้เพิ่มปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment) และปัจจัยด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry) เข้าไปร่วมวิเคราะห์ด้วย พบว่า
ภาคเกษตรมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีมากยิ่ง ข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายการค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท าให้เกษตร
แม่นย าถูกน าเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี ประชากรสูงวัยที่เพิ่มจ านวนมากข้ึนจะส่งผลให้ระบบ
อัตโนมัติถูกน าเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคน โดยโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะก่อให้เกิดการรวม
แปลง และบริการทางการเงินส าหรับเจ้าของฟาร์มขนาดเล็กจะท าให้เกษตรกรสามารถลงทุนในเทคโนโลยี
ได้มากข้ึนเช่นกัน  

ตารางที่ 1-1  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความต้องการเทคโนโลยีในภาคเกษตร 
ปัจจัย แนวโน้ม ความต้องการ เทคโนโลยี 

การเมืองและ
นโยบาย 
(Political) 

• กฎหมายการค้าด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด 

• ธรรมาภิบาลธุรกิจ 

• ลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เกษตรแม่นย า 
• การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

• การเกิดของประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (BRICS) 
ประชากรมีรายได้และ
การศึกษาสูงขึ้น ใส่ใจต่อ
สุขภาพมากขึ้น 

• ลดการบริโภคแป้ง เพิ่ม
การบริโภคเน้ือสัตว์ เพิ่ม
ผักและผลไม้สด ปลอดภัย  

• เกษตรอินทรีย์ เช่น 
เทคโนโลยีโรงเรือน  

• จุลินทรีย์มีประโยชน์  
• สารออกฤทธ์ิชนิดใหม่ 
• การตรวจสอบย้อนกลับ 

สังคม 
(Social) 

• สังคมสูงวัย ความเป็น
เมือง และแรงงานไหล
ออกจากภาคเกษตร 

• ต้องการใช้เครื่องมือทุ่น
แรงเพื่อทดแทนแรงงาน 
โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้
แรงงานมาก เช่น การเก็บ
เก่ียว 

• เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ โดรน 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อิเล็กทรอนิกส์เติบโต
อย่างก้าวกระโดด 

• ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

• การท าเกษตรแบบโรงงาน 
ควบคุมการผลิต ต้นทุน
และคุณภาพ 

• พืชพันธ์ุใหม่  

• เกษตรแม่นย า  
• ระบบอัตโนมัติ เช่น 

เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ โดรน โรงเรือน
อัจฉริยะ 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• ควบคุมสภาพแวดล้อม 
• ใช้ข้อมูลวางแผนเพื่อลด

ความเสี่ยงจากภาวะ
สภาพอากาศ 

• การพยากรณ์และเตือนภัย  
• เกษตรแม่นย า 
• การปรับปรุงพันธ์ุ 
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โครงสร้างการท า
เกษตร 
(Industry) 

• การรวมแปลง 
(physical/virtual) 

• เกษตรพันธสัญญา ควบ
รวมต้นน้ า ควบคุม
คุณภาพ 

• การเงินและประกัน
ส าหรับเจ้าของฟาร์ม
ขนาดเล็ก 

• การท าเกษตรรูปแบบใหม่ 
• เพิ่มการลงทุนใน

เทคโนโลยี 
• การจัดซ้ือที่เป็นมืออาชีพ 

  

ที่มา : ปรับปรุงจาก Crop Farming 2030, BCG, 2015  

 

เทคโนโลยีจ าเป็นต่อการเพิ่มผลผลติต่อพื้นที่ของ “พืชไร”่ ซ่ึงส าคญัตอ่ความม่ันคงทางอาหาร  
นอกจากแนวโน้มที่กล่าวมาแล้ว การรักษาความมั่นคงทางอาหารจะยังคงเป็นประเด็นส าคัญของโลก 

เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ต้องมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อให้โลกมีอาหารเพียงพอในอนาคต องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าภายในปี 
2050 ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนจาก 7,500 ล้านคน เป็น 9,700 ล้านคน ท าให้ความต้องการพืชอาหารเพิ่มข้ึน
อีกร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่ความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นนี้กลับสวนทางกับพื้นที่ท าการเกษตร
ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการอาหารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 
ภาพที่ 1-1 : สถานภาพความมั่นคงทางอาหารของโลก

 
ข้อมูล : World Bank, FAO 2016 
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เกษตรแม่นย าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลกู “พืชไร”่  
ตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาวิธีการปลูกด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ (hybrid biotech) และการบริหารจัดการอื่น ๆ  มีบทบาทส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก หากพิจารณาการปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาจะพบว่า ผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน
จาก 2.5 ตันต่อไร่ เป็น 5.8 ตันต่อไร่ด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิมและเทคโนโลยีชีวภาพ  

อย่างไรก็ตาม ในอีก 30 ปีต่อจากนี้ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีชีวภาพจะเริ่มเข้ามามีบทบาท
อย่างมากต่อการเพิ่มข้ึนของผลผลิตต่อไร่ในภาคเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 
(precision farming) และเทคโนโลยีลดการอัดตัวกันของดิน (compaction reduction) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตของข้าวโพดจาก 5.8 ตันต่อไร่ ข้ึนไปเป็น 10 ตันต่อไร่  

 
ภาพที่ 1-2  คาดการณ์ผลของเทคโนโลยีต่อการเพิม่ขึ้นของผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ในสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Economic Intelligent Center ธนาคารไทยพาณิชย์, 2559 
ข้อมูล : Goldman Sachs Global Investment Research, United States Department of Agriculture 
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เกษตรแม่นย า (Precision agriculture) คอื การให้น้ า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในปริมาณที่ถกูตอ้ง 
ณ เวลาที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสดุ 

เกษตรแม่นย าเป็นหลักการบริหารจัดการการเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับแปลงหรือระดับโรงเรือน ซึ่งเป็นการจัดการที่ละเอียดกว่าการท าโซนนิ่ง หลักการส าคัญของเกษตร
แม่นย า คือ Variable Rate Application: VRA กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในแปลงเดียวกันมักมีความไม่
สม่ าเสมอ แม้จะปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลงเดียวกันแต่ความสมบูรณ์ของต้นรวมถึงผลผลิตกลับแตกต่างกัน 
ดังนั้น การจัดการพื้นที่ในแปลงจึงต้องมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจัดการที่แตกต่างกันนี้จ าเป็นต้องมีการ
เก็บข้อมูลและแปรผลเป็นค าแนะน าที่ช่วยให้เกษตรกรวางแผนได้อย่างถูกต้อง หรือแปลงเป็นค าสั่งเพื่อควบคุม
ให้เครื่องจักรกลหรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการได้แม่นย ากว่าการควบคุมด้วยมนุษย์ อีกทั้งยัง
ช่วยทุ่นแรงงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้ปัจจัยการผลิตแล้ว ยังให้ผลผลิตต่อพื้นที่ (yield) ที่ดีข้ึนด้วย 

เกษตรแม่นย ามีตั้งแต่เทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน เช่น ชุดตรวจวัดดินแบบพกพา (Kit) เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 
ไปจนถึงเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าข้ันสูงที่มีความซับซ้อนยิ่งข้ึน ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือออสเตรเลีย 
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเป็นที่รู้จักในรูปแบบของการใช้ระบบพิกัด GPS (Global Positioning System) 
ควบคุมรถไถพรวน รถพ่นปุ๋ยและยา และรถเก็บเกี่ยวให้เคลื่อนที่อัตโนมัติในแปลง (automatic section 
controller/auto-steer vehicle) รถที่ควบคุมเส้นทางด้วย GPS นี้จะมีความเที่ยงตรงสูง ไม่ด าเนินการ
ซ้ าซ้อนกับพื้นที่ที่จัดการไปแล้วจึงช่วยประหยัดพลังงาน หากติดอุปกรณ์เสริมไปที่ตัวรถ เช่น อุปกรณ์สุ่มเก็บ
ตัวอย่างดิน เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพพืช มอนิเตอร์แสดงผล ฯลฯ จะท าให้เกษตรกรสามารถสร้างแผนที่ความ
แตกต่างของสภาพภายในแปลง (variable map) และใช้เป็นข้อมูลวางแผนเพาะปลูกต่อไปได ้ 

หัวใจส าคัญของเกษตรแม่นย า คือ ข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เก็บได้จากภายในแปลงขณะท ากิจกรรมภายใน
แปลง เช่น การติดเซนเซอร์ไปที่รถไถพรวนหรือการใช้โดรนบินส ารวจ และข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ 
เช่น ข้อมูลสภาพดิน แหล่งน้ าใต้ดิน สภาพอากาศ ตลอดจนองค์ความรู้สะสมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
พืชที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 
ภาพที่ 1-3  หลักการของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 

 
 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน.  
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เกษตรแม่นย าเปน็ฐานของเทคโนโลยีเกษตร 4.0  
 ในอนาคตโลกจะเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในโรงงานจะฉลาดข้ึนจาก
ปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นย ากว่าแรงงานคน โดยมนุษย์จะเข้ามาจัดการกับ
ระบบเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินเท่านั้น  

เช่นเดียวกับเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งแต่เดิมเกษตรกรยังจ าเป็นต้องควบคุมรถแทรกเตอรด์ว้ยตนเอง 
แต่ปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่รถแทรกเตอร์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้เองอัตโนมัติ (3.0) ควบคุมการท างานได้จาก
ระยะไกล หรือมีการติดต่อระหว่างเครื่องจักรกลเกษตรมากกว่า 2 เครื่องข้ึนไป (3.5) ในอนาคตรถแทรกเตอร์ 
(หรือโดรน) และอุปกรณ์เกษตรอื่น ๆ จะตัดสินใจได้เองว่าพื้นที่ใดต้องใส่ปุ๋ยหรือน้ าเท่าไร พืชเติบโตดีหรือไม่ 
โดยที่เกษตรกรจะเข้าไปควบคุมดูและเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (4.0) 

อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในเครื่องจักรกลต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศจ านวน
มากที่เก็บอย่างต่อเนื่องจึงจะตัดสินใจได้อย่างแม่นย า เกษตรแม่นย าซึ่งมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนภายในแปลงหรือฟาร์มเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือควบคุมการท างานของอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ 
จึงเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่จะเช่ือมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (3.0) ให้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0  

ภาพที่ 1-4 ความส าคัญของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ากับเกษตร 4.0  

 
ที่มา: ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์ GEOSAT, 5 พฤษภาคม 2560 และดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ โครงการเสวนา เรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะส าหรับเกษตรอินทรีย์” ม.แม่โจ้, 19 พฤศจิกายน 2558  
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การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าของโลกทีผ่่านมามุ่งเน้น “เครื่องเก็บเกี่ยวอตัโนมัต”ิ แต่ 
“การเกบ็ข้อมูลเพือ่น าไปวิเคราะห์” ยังมีไม่มากนกั 

จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นย า (ค าค้น “crop” “precis*” 
“agricult*”) พบว่ามีจ านวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นย าสะสมระหว่างปี 1996 - 2016 ทั้งหมด 462 
DWPI (Derwent World Patent Index) จุดสีขาวแสดงสิทธิบัตร จุดที่อยู่ใกล้กันหรืออยู่ในขอบเขตเดียวกัน
แสดงว่าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาในสิทธิบัตรใกล้เคียงกัน บริเวณที่มีจ านวนสิทธิบัตรสะสมมากจะปรากฎเป็นสี
น้ าตาลไปจนถึงยอดสีขาว  

ทั้งนี้ พบว่าสิทธิบัตรที่มีการจดจ านวนมาก คือ สิทธิบัตรที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุม
เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ (Automation & Machine control 118 DWPI) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการ
พัฒนาในกลุ่มนี้ คือ เครื่องเก็บเกี่ยว (harvester) และโรงเรือน (greenhouse) และการติดต่อสื่อสารระยะใกล้
ระหว่างเครื่องจักรกล (Machine short-range control) 

สิทธิบัตรที่มีการจดด้วยจ านวนที่รองลงมา คือ การประมวลผลและน าเสนอข้อมูล (Data process & 
simulation 93 DWPI) การวิเคราะห์คาดการณ์และให้ค าแนะน า (Task advisory 91 DWPI) และสิทธิบัตร
ด้านการเก็บข้อมูลภายในแปลง (Data collection and monitoring 73 DWPI) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นสิทธิบัตร
ที่เกี่ยวกับ “ข้อมูล” หากน ามารวมกันจะมีจ านวนมากกว่าสิทธิบัตรด้านการพัฒนาเครื่องจักรกล แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในเกษตรแม่นย า  

นอกจากนี้ ยังพบสิทธิบัตรประเภทอื่น ๆ (Others 38 DWPI) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบ
ติดตามและบริหารจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  

 
ภาพที่ 1-5  ภาพรวมการจดสทิธิบัตรด้านเกษตรแม่นย าระหว่างปี 1996 - 2016 

 
ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, 1996 - 2016  
วิเคราะห์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016 

  

 

 



10 
 

ตารางที่ 1-2 ตัวอย่างนวัตกรรมจากการสืบค้นสิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย าระหว่างปี 1996 - 2016 

ประเภท ตัวอย่างสิทธิบัตร เจ้าของสิทธิบัตร 

Machine Control JP 06059027B2 
การพัฒนาเครื่องเก่ียวนวดที่แสดงผลการท างานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน 

Kubota (2013) 

US20170013773A1 
การส่งข้อมูลสภาพพื้นผิวดิน เช่น ความร่วน ความแข็งของดิน ไปยัง
อุปกรณ์เก็บเก่ียวถั่วลิสง (underground crop harvester) เพื่อควบคุม
การท างาน 

Clemson University 
(2015) 

DE102014201203A1 
ระบบชาร์จไฟโดรน (UAV) ผ่านทรานสมิตเตอร์ที่ติดตั้งบนรถตัดฟาง 
(chaff cutter) ท าให้โดรนสามารถท างานได้นานขึ้น 

CNH Industrial (2014) 

Data collection & 
Monitoring 

US9226449B2 
การตั้งค่าพารามิเตอร์และการใช้ข้อมูลเพื่อ calibrate เซนเซอร์ที่ติดอยู่
กับเครื่องเก็บเก่ียว (combined harvester) 

Deere & Co (2013) 

US20160235002A1 
เซนเซอร์ตรวจวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นข้าวโพด ที่ติดอยู่กับเครื่องเก็บ
เก่ียว (combined harvester) เพื่อวัดปริมาณผลผลิตที่ได้จากพื้นที่หน่ึง 
ๆ ภายในแปลง 

Precision Planting 
(2011) 

Task advisory US9563852B1 
ระบบรายงานพิกัดและการระบาดของแมลงและโรค จาก Crowd-source 
ประมวลผลจาก GPS ฐานข้อมูลสรีระวิทยาของแมลง และข้อมูลสภาพ
อากาศ 

Iteris Inc. (2015) 

US9336492B1 
แบบจ าลองพยากรณ์ความชื้นของผลผลิต (ธัญพืช) โดยระบบใช้ข้อมูล
อากาศ ข้อมูลพืช และข้อมูลโกดัง มาแสดงผลเป็น % ความชื้นที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อควบคุมพัดลมในโกดัง และให้ผล
ผลิตมีความชื้นที่เหมาะสม ณ เวลาขาย (Time-of-sale)   

Iteris Inc. (2015) 

WO2015173876A1 
ระบบคาดการณ์ปริมาณและเวลาใส่ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม (ไม่ระบุ
พืช)  

Fujitsu Limited (2014) 

US9292796B1 
ระบบคาดการณ์สถานการณ์และผลผลิตในระยะเก็บเก่ียวโดยใช้ข้อมูล
สภาพอากาศประกอบกับข้อมูลพืช เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเพาะปลูก
และเก็บเก่ียว 

Iteris Inc. (2015) 

ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, 1996 -2016  
วิเคราะห์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016 
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เกษตรแม่นย ามีแนวโน้มเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในอนาคต เนื่องจากจ านวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าไดเ้พิ่มข้ึนอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา โดยจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีจ านวน
สิทธิบัตรที่ถูกจดมากกว่า 10 DWPI และเริ่มมีการจดมากกว่าปีละ 30 DWPI ตั้งแต่ปี 2011  

สิทธิบัตรส่วนใหญ่ในช่วงก่อนปี 2000 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลเกษตร (Machine 
control) แต่หลังจากปี 2000 สิทธิบัตรที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  Data processing & 
simulation และ Task advisory มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีล่าสุด ที่
สิทธิบัตรด้าน IT มีสัดส่วนรวมกันมากกว่าสิทธิบัตรด้านเครื่องจักรกล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เทคโนโลยีจะ
ช่วยให้เกษตรมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน 
 
ภาพที่ 1-6 จ านวนสิทธิบัตรที่ถูกจดรายปี แบง่ตามประเภทเทคโนโลยี (1996-2016) 

 
ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, 1996 -2016  
วิเคราะห์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016  
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บทที่ 2 
ภาวการณ์แข่งขันในตลาดโลก 

 การวิเคราะห์ภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในระดับโลก จะวิเคราะห์
จากภาพรวมมูลค่าตลาดและแนวโน้มตลาดในอนาคต ประกอบกับปัจจัย 5 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับ
การแข่งขันในธุรกิจ (Five Forces) ได้แก่ อ านาจการต่อรองของผู้บริโภค อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 
การคุกคามของผู้ประกอบการใหม่ และการคุกคามของสินค้าทดแทน เพื่อสรุปว่าธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันสูง
หรือต่ า ความยากง่ายของการเข้าสู่ตลาดเป็นอย่างไร ตลอดจนผู้เล่นใหม่ควรมีกลยุทธ์ที่จ าเป็นอย่างไร  

2.1 ภาพรวมมูลค่าตลาดของเทคโนโลยเีกษตรแม่นย า 
ปัจจุบันตลาดของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ามีมูลค่า 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (2557)  หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.6 ของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีมูลค่า 200 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (2557) อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีดังกล่าวมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงหรือร้อยละ 13.47 ต่อปี ในขณะที่เครื่องจักรกลการเกษตร
ทั่วไปมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5-7 ต่อปี คาดว่าภายในปี 2022 ตลาดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าจะเพิ่มข้ึนเกือบ 
2 เท่าของปัจจุบัน หรือมีมูลค่าประมาณ 7,870 ล้านเหรียญสหรัฐ1  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรอัจฉริยะประเภทอื่นๆ ในปี 2016 เกษตรแม่นย ามีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 50 
ของตลาดอุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ารวม 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การที่
เกษตรแม่นย ามีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงเนื่องจากเกษตรแม่นย าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนส าหรับพืชไร่ เช่น 
ธัญพืช ซึ่งเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในโลกและเป็นพืชที่ส าคัญกับความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้น เมื่อเทียบ
กับเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะที่เป็นเทคโนโลยีส าหรับพืชโตไวมูลค่าสูง (cash crop) เช่น พืชผักแล้ว จะเห็น
ว่าเกษตรแม่นย ามีมูลค่าตลาดที่สูงกว่ามาก  

o หุ่นยนต์เกษตร (Ag robot) (CAGR 30%) มีตลาดใหญ่และเติบโตดีที่สุด ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าของหุ่นยนต์
รีดนมวัวอัตโนมัติซึ่งจะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนมาก ในทางกลับกัน หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ผักและ
ผลไม้ หรือหุ่นยนต์ตัดหญ้า จะยังมีตลาดที่เล็กมาก เนื่องจากเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา 

o โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart greenhouse) (CAGR 13%) แบ่งเป็นแบบ hydroponic และ non-
hydroponic เทคโนโลยีที่มูลค่าสูงที่สุดในระบบ คือ ระบบระบายและปรับอากาศ (Heating Ventilation 
and Conditioning : HVLC) เทคโนโลยีส าคัญอื่นๆ ได้แก่ หลอดไฟ LED ระบบสื่อสาร ระบบให้น้ า วาล์ว 
อุปกรณ์ควบคุม และอื่นๆ  

o โดรนเพ่ือการเกษตร (Ag drone) (CAGR 24%) ประกอบด้วยโดรนส ารวจ (Data mapping drone) 
กับโดรนฉีดพ่นสารเคมี (Spraying drone) ทั้งนี้ โดรนส ารวจซึ่งเป็นโดรนเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง 
(commercial drone) ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าโดรนฉีดพ่น จะมีมูลค่าสูงกว่าโดรนฉีดพ่นสารเคมี และจะมี
มูลค่าสูงกว่าซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับส าหรับผู้บริโภคทั่วไป (consumer drone) ที่ไม่ต้องการความ
เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูลและแปรผล 

o เกษตรแม่นย า (PA) (CAGR 13%) มูลค่าหลักอยู่ที่แทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ อนาคตคาดว่าสัดส่วน
ของโดรนท าแผนที่ (data mapping drone) และบริการด้านข้อมูลจะเริ่มมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น 

                                            
1 Marketsandmarkets, 2016 
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ภาพที่ 2-1 : มูลค่าตลาดเทคโนโลยเีกษตรแม่นย า (Precision Agriculture : PA) เปรียบเทียบกับเทคโนโลยี
เกษตรอจัฉริยะอื่น 

 

ที่มาข้อมูล : Markets & Markets, Geosat, IDTechEx 

รวบรวมและคาดการณ์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน. 
 

เกษตรแม่นย ำเป็นเทคโนโลยีท่ียกระดบัอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเกษตรเดิม (Upgrade) และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมในธรุกิจใหม ่(New business)  

เกษตรแม่นย าเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกรสามารถซื้อมาติดต้ังเพิ่มกับรถแทรกเตอร์ที่มีอยู่เดิม เช่น 
อุปกรณ์รับสัญญาน GPS ภาคพื้น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (auto-steering) หน้าจอดิสเพลย์ส าหรับแสดงผล 
หรือเซนเซอร์ ที่ติดเพื่อให้รถแทรกเตอร์สามารถขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ และมีแนวโน้มว่าเครื่องจักรกล
การเกษตรรุ่นใหม่ จะมีฟังก์ช่ันเกษตรแม่นย าติดมากับอุปกรณ์ด้วย ซึ่งจะท าให้ตลาดของเครื่องจักรกลเกษตร
เดิมมีมูลค่าสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจใหม่ เช่น โดรนส ารวจท าแผนที่ ซอฟท์แวร์บริหาร
จัดการและประมวลข้อมูลการเพาะปลูก ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซนเซอร์ และบริการที่ปรึกษาด้านการเกษตรต่าง ๆ 
อีกด้วย (ภาพที่ 2-1) 
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ภาพที่ 2-2  มูลค่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิม่ขึ้นจากอุตสาหกรรมเดิม 

 
ที่มา : ฐานข้อมูล Global Market Information Database, Euromonitor และ Markets & Markets, 2017 
 

ตลำดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำคำดว่ำจะเติบโตสูงในจีน  

เนื่องจากมูลค่าตลาดของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ากว่าร้อยละ 80 ปัจจุบันอยู่ที่รถแทรกเตอร์ติด GPS 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเดิม ดังนั้น การเติบโตของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าจึงอาจคาดการณ์ได้จากอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งตลาดส าคัญของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสูง คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดมีขนาดใหญ่และมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 5 บราซิลยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกาะอยู่ในกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นประเทศที่ท าเกษตรแบบ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบราซิลยังค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้น ระดับของเทคโนโลยีที่
เกษตรกรบราซิลยอมรับจะยังไม่ใช่เทคโนโลยีข้ันสูงเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก 

ตลาดส าคัญอีกตลาดหนึ่ง คือ ทวีปเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของตลาดสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ 
(ภาพที่ 2-2) โดยมีจีนและอินเดียเป็นตลาดใหญ่ (ภาพที่ 2-3) เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรมากและ
จ าเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนที่เป็นแรงผลกัดนัใหม้ี
การใช้เครื่องจักรกลเกษตรอย่างชัดเจน  

ตัวอย่างเช่นรัฐบาลจีนตั้งเป้าเป็นครัวของโลกภายใน 10 ปี มีนโยบายสนับสนุนการท าเกษตรด้วย
เครื่องจักรกลเกษตรช้ันสูง นโยบายลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ตลอดจนให้งบประมาณสนับสนุนการท า
เกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนี้ ยังคงนโยบายการให้เงินสนับสนุน (Subsidy) แก่เกษตรกรที่ปลูกธัญพืชอีกกว่า 
200,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จีนน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ของมูลค่าตลาด
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 35) ส่วนใหญ่เป็นแทรกเตอร์และเครื่องฉีดพ่น
การเกษตร 
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รัฐบาลอินเดียมีมาตรการอุดหนุนเงินให้เกษตรกรซื้อเครื่องจักรกลเกษตรสูงถึงร้อยละ 40 ต่อ
เครื่องจักรกล 1 ชุด2 อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในประเทศอินเดียยังคงมีความสามารถในการยอมรับเทคโนโลยีที่
ต่ ากว่าจีน บริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรในอินเดียกว่าร้อยละ 99 เป็นบริษัทขนาดเล็ก และอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ยังเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย โดยบริษัทต่าง ๆ เพิ่งเริ่มแนะน าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนข้ึน ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีบริหาร
จัดการข้อมูลฟาร์มผ่านมือถือ (JDLink) ตามงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งจัดปีละหลายครั้งทั่วประเทศ3 

ส าหรับตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา แม้ว่าจากแนวโน้มที่ผ่านมาจะยังไม่พบการเติบโตที่เห็นได้
ชัดแต่เป็นตลาดที่น่าจับตามองในอนาคต รัฐบาลของประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ส าคัญ เช่น จีน 
บราซิล และตุรกี ล้วนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของตนส่งออกไปยังทวีปอัฟริกาผ่านนโยบายสนับสนุนแบบ 
G2G4  

 
ภาพที่ 2-3 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรและป่าไม้ปี 2000-2015 และ
คาดการณ์ปี 2016-2025 

 
ที่มา : ฐานข้อมูล Global Market Information Database, Euromonitor  
คาดการณ์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน. 

 

 

 

 

 

                                            
2 สยามคูโบต้าชี้ช่องทางท าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในอินเดีย http://sameaf.mfa.go.th/th/business-
center/detail.php?ID=5205 สุทธิมา เสืองาม, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 
3 ฐานข้อมูล Global Market Information Database, 2017 
4 ฐานข้อมูล Global Market Information Database, 2017 

http://sameaf.mfa.go.th/th/business-center/detail.php?ID=5205
http://sameaf.mfa.go.th/th/business-center/detail.php?ID=5205
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ภาพที่ 2-4 ศักยภาพของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรและป่าไม้รายประเทศ (มูลค่าตลาดปี 2015) 

 
ที่มา: ฐานข้อมูล Global Market Information Database, Euromonitor 
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2.2 อ านาจการตอ่รองของผูบ้ริโภค: อัตราการยอมรับในเทคโนโลย ี

 อ านาจการต่อรองของผู้บริโภคจะส่งผลต่อรายรับของธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าไม่ให้ความสนใจ 
อ านาจการต่อรองของลูกค้าจะสูงข้ึน จนอาจท าให้ธุรกิจต้องลดราคา ปรับต้นทุน เพิ่มบริการ ซึ่งล้วนส่งผลให้
ก าไรลดลง เกษตรแม่นย าเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นนวัตกรรม การพิจารณาอ านาจการต่อรองของผู้บริโภคจึง
อาจพิจารณาได้จากปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรยอมรับในนวัตกรรม 

ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของเทคโนโลยีเป็นสิ่งส ำคัญ 
ปัจจัยส าคัญที่ท าใหเ้กษตรกรยอมรบัในเทคโนโลยีเกษตรแมน่ย า มีดังนี ้ 
 ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับและความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น ผู้ให้บริการต้องสามารถ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหม่และเก่าได้ หรือเกษตรกรต้องสังเกตเห็นได้จากการทดลองจริงใน
แปลง จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลียรถแทรกเตอร์ที่มีเทคโนโลยี GPS จะคุ้มค่าเมื่อมีพื้นที่ตั้งแต ่600 ไร่ 
ข้ึนไป (100 เฮกเตอร์) โดยจะสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้เกษตรกรได้ร้อยละ 10 และคืนทุนในเวลา 3-4 ปี 
ยิ่งความแตกต่างในแต่ละจุดของพื้นที่มีสูง ยิ่งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน 

 ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปจัจบุัน ความยากง่ายในการเปลี่ยนมาใช้ตัวเลือกใหม่ 
ระยะเวลาในการเรียนรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

 De-incentive เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมทีเ่ข้มงวดในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ท าใหเ้กษตรกรใน
สหภาพยุโรปใช้เซนเซอร์ตรวจวัดค่าไนโตรเจนในดินอย่างแพร่หลาย 

 Incentive เช่น มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตคุณภาพสงู (premium grade) ที่เกษตรกรจะได้รับ 
ผลผลิตที่มีความช้ืนคงที่ หรือใช้สารเคมีน้อยกว่า 
 
ตารางที่ 2-1 เงินลงทุนข้ันต่ าของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าแต่ละประเภท 

เทคโนโลยี เงินลงทุนขั้นต่ า* (บาท) 
Automation 
 ระบบน าทางด้วย GPS ควบคุมการเดินรถตามแนวแปลง  

 
260,000 

Data 
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงและจัดท าแผนที่ผลผลิตจากเซนเซอร์ที่ได้จากเครื่องเก็บเก่ียว 
 การวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้ข้อมูลอ่ืน เช่น NDVI จากภาพถ่ายดาวเทียม ผลวิเคราะห์ดิน 

เพื่อจัดท าแผนที่ 

 
195,000 
78,000 

Automation + Data 
 การให้ปุ๋ย (single nutrient) ตามความผันแปรของพื้นที่ (VRT) (เช่น Yara N-sensor) 

 
260,000 

* Michael Robetson, The economic benefits of precision agriculture: case studies from Australian grain 
farms, CSIRO, 2007. (อัตราแลกเปลี่ยน  1 AUS $ = 26 Thai Baht)  
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ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างของกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทในต่างประเทศ  
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล 
 John Deere ต่อยอดสินค้าจากการขายเครื่องจักรกลเกษตรเพียงอย่างเดียว ไปสู่การให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับเกษตรกรด้วย เช่น JDLink 
 บริการที่ปรึกษาเพื่อค านวณความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรกลแต่ละชุด โดยอาจติดตั้งเป็นโปรแกรมค านวณไว้

บนหน้าเวปไซต์ (ROI payback calculator) เพื่อช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจ 
 วีดีโอแสดงการใช้งานระบบเกษตรแม่นย าอย่างละเอียดบน YouTube 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับข้อมูล 
 ระบบสมาชิกข้อมูล โดยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกติดตั้งเซนเซอร์และส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประมวลผลส่วนกลาง โดย

เกษตรกรที่ร่วมติดตั้ง จะได้รับข้อมูลภาพรวมและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับไร่ของตนกลับไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อ่ืน นอกจากค่าติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ 

 นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบายชัดเจน เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าก่อน
ตัดสินใจใช้บริการ 

ที่มา : รวบรวมจากเวปไซต์ของบริษัท 

 

ระดับกำรยอมรบัเทคโนโลยีในแต่ละประเทศค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน  
จากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีหรือ Innovation Adoption Life Cycle (ภาพที่ 2-5) โดย Rogers 

ได้กล่าวว่าระดับการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมข้ึนอยู่กับลักษณะและความคิดของกลุ่มคน ซึ่ง
นวัตกรรมจะแพร่ไปสู่กลุ่มคนลักษณะต่าง ๆ ในสังคมเมื่อเวลาผ่านไป โดยช่วงแรกจะจะมีคนเข้าถึงนวัตกรรม
น้อยและใช้เวลานาน แต่เมื่อถึงจุดที่คนกลุ่มแรกได้ใช้นวัตกรรมและประเมินแล้วว่าดี คนกลุ่มใหญ่จะตัดสินใจ
ซื้อนวัตกรรมเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัต ิRogers ได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

Innovator 
(2.5%) 

กลุ่มคนที่อยากใช้นวัตกรรมทันทีที่ออกสู่ตลาด ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ มีก าลังเงินเพียงพอ 
มักเป็นคนกลุ่มที่ได้เดินทางไปเห็นโลกค่อนข้างกว้างกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น เจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ 

Early Adopters 
(13.5%) 

เป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ากลุ่มแรก ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่จะพิจารณาจากฟังก์ชั่นการใช้งาน
มากกว่าค าโฆษณาชวนเชื่อ 

Early Majority 
(34%) 

เป็นคนทั่วไปกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกที่ ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ หลังจากได้ยิน ฟัง หรือรีวิวจาก
ประสบการณ์ของคนกลุ่ม Early Adopters แล้ว 

Late Majority 
(34%) 

คนกลุ่มใหญ่ทั่วไปที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เม่ือเห็นคนทั่วไปใช้ ยอดขายนวัตกรรมจะชะลอตัวใน
ระยะน้ี 

Laggards 
(16%) 

กลุ่มคนที่จะใช้นวัตกรรมก็ต่อเม่ือผลิตภัณฑ์ก าลังจะหายไปจากตลาด เน่ืองจากค่อนข้าง
อ่อนไหวต่อราคา 

ที่มา : ปรับจาก Jonas M. Eder, Minigrids and renewable energy in rural Africa : How diffusiontheory explains 
adoption of electricity in Uganda 
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ภาพที่ 2-5 ทฤษฎีการยอมรบันวัตกรรมหรือ Innovation Adoption Life Cycle 

 

ที่มา:  Rogers EM. Discussion of Innovations 5th Edition, 2003 

ตลาดส าคัญของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในปัจจุบัน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 
เนื่องจากเป็นประเทศที่ท าเกษตรแปลงใหญ่ที่ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยและทดลองใช้เทคโนโลยีน้ีมามากกว่า 
10 ปี เนื่องจากเป็นเกษตรแปลงเล็ก อัตราการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 50 
ซึ่งหมายความว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรยอมจ่ายเงินลงทุนซื้อเทคโนโลยีน้ีในเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยี
ได้แพร่หลายไปสู่เกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ (Early – Late majority) ไม่ได้ใช้กันเฉพาะในหมู่นวัตกร 
(Innovator) ที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้น  

ในสหภาพยุโรป อัตราการยอมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในแต่ละ
ประเทศสูง เช่น เกษตรกรในเนเธอร์แลนด์มากกว่าร้อยละ 65 ใช้แทรกเตอร์ติด GPS แต่ใช้ในฝรั่งเศสอัตราการ
ยอมรับน้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรป คือ การใช้เซนเซอร์ตรวจวัด
ไนโตรเจนในดิน เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เข้มงวด  

ในทางกลับกันภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกยังมีการใช้เทคโนโลยีน้ีในระดับต่ า ในประเทศก าลังพัฒนายังเป็น
เพียงโครงการวิจัยของภาครัฐหรือผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่บางราย ยังไม่สามารถแพร่หลายไปสู่เกษตรกร
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ (ภาพที่ 2-6) 

ภาพที่ 2-6 อัตราการยอมรบัเทคโนโลยเีกษตรแม่นย าในแตล่ะภูมิภาค 

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ : การปรับตัวภาคเกษตร, สวทน. 2559 
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ระดับกำรยอมรบัในแต่ละผลิตภัณฑค์่อนข้ำงแตกต่ำง เทคโนโลยีควบคุมกำรเดินรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ
ได้รับควำมนิยมสูง และเริ่มเห็นแนวโน้มเกษตรกรใช้บริกำรด้ำนข้อมูลเพ่ิมขึ้น  

จากกรณีตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราการใช้เกษตรแม่นย าสูงที่สุดในโลก พบว่าระดับ
การยอมรับในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันและเปลี่ยนไปตามระยะเวลา โดยมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับ
ทฤษฏีการยอมรับนวัตกรรม กล่าวคือที่ผ่านมาเทคโนโลยีรถแทรกเตอร์ติด GPS ได้รับความนิยมสูงถึงร้อยละ 
60 โดยรถที่ขับเคลื่อนเองอัตโนมัต ิ(auto) เริ่มเข้ามาทดแทนระบบขับเคลื่อนแบบใช้คนขับ (manual) อย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่งอัตราการยอมรับในระดับ Late majority จะเข้าสู่ช่วงที่ยอดขายชะลอตัว ผู้ให้บริการเกษตร
แม่นย าในสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มน าเสนอบริการใหม่แก่ลูกค้า โดยบริการส ารวจพื้นที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite/aerial image) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา 

ภาพที่ 2-7 การยอมรับเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในสหรฐัอเมริกา แบ่งตามประเภทการใหบ้ริการ 

 
ที่มา: Farm Management Practices to Foster Green Growth, OECD, 2016 

 

อ านาจการต่อรองจากผู้บริโภค  

 เกษตรอุตสาหกรรมที่ท าเกษตรแปลงใหญ่ (600 ไร่ ข้ึนไป) (+)  อัตราการยอมรับสูงถึงร้อยละ 
60 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ค านึงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมากกว่าราคา และสามารถ
รอเวลาคืนทุนได้ 3-4 ป ีอีกทั้งยังเริ่มเห็นแนวโน้มการซื้อบริการด้านข้อมูลอื่น ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนเพิ่มสูงข้ึน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนท าให้เกษตรกรต้องพึ่งพาบริษัทที่ปรึกษา
หรือตัวแทนจ าหน่าย ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของผู้ผลิตแต่ละ
ราย ตลอดจนการแปรผลข้อมูล 

 เกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรแปลงเล็ก (-) ในประเทศก าลังพัฒนาจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีราคา
ย่อมเยากว่า และค านึงถึงราคามากกว่าประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
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2.3 อ านาจการตอ่รองของซพัพลายเออร์ : ลักษณะของผูป้ระกอบการในซัพพลายเชน 
อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต หากอ านาจการต่อรองของซัพพลาย

เออร์สูง กล่าวคือมีผู้ผลิตน้อยราย จะท าให้ผู้ประกอบการเกษตรแม่นย ามีต้นทุนสูงตามไปด้วย  

กลุ่มฮาร์ดแวร์ เครื่องจักรกลการเกษตรต้นทุนร้อยละ 70 มาจากเหล็กและโลหะที่เป็นช้ินส่วน
ประกอบตัวถัง ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่ที่สามารถบริหารจัดการซัพพลายเชนส่วนน้ีได้
ดีเป็นทุนเดิม ส่วนฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มข้ึนมาในกลุ่มเกษตรแม่นย า เช่น อุปกรณ์รับสัญญาน GPS จอดิสเพลย์ 
เซนเซอร์ และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ มาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้เล่นจ านวนมากโดยเฉพาะผู้ผลิต
จากจีน ท าให้ราคาอุปกรณ์ถูกลงอย่างมากในปัจจุบัน 

กลุ่มที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล เป็นธุรกจิใหมท่ีม่กีารบรหิาร
จัดการซัพพลายเชนยากกว่า ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ คือ เจ้าของข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่ง ทั้งจากลูกค้า (ผล
ตรวจวิเคราะห์ดินหรือข้อมูลผลผลิต) จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (โดรน เซนเซอร์) และจากผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่น 
ๆ (ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ความเช่ียวชาญด้านพืช ศัตรูพืช หรือโมเดลลิ่ง ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลของ
ภาครัฐ ฯลฯ) ดังนั้น ผู้ให้บริการข้อมูลที่วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับเก็บข้อมูลเอง เช่น โดรน หรือ
เซนเซอร์ หรือมีความเช่ียวชาญในพืชใด ๆ อยู่ก่อนจะได้เปรียบทั้งในเรื่องของต้นทุนและความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือลักษณะของพืชต่างชนิดกัน เนื่องจากสามารถออกแบบให้
อุปกรณ์มีคุณสมบัติเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ   ไม่เช่นน้ันผู้ประกอบการอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการน าเข้าข้อมลู
หรือความเช่ียวชาญจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ กลยุทธ์การควบรวมกิจการ หรือการสร้างความร่วมมือกับบริษัทที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในซัพพลายเชน จะท าให้บริษัทเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว (ตาราง 2-3) 

 

ภาพที่ 2-8 ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและซพัพลายเออร ์

 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและคาดการณ์อนาคต, สวทน. 
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ตารางที่ 2-4 ตัวอย่างกลยุทธ์ในการสร้างความเช่ียวชาญและบรหิารจัดการซัพพลายเชน 
รูปแบบกลยุทธ ์ ตัวอย่าง 

Merging & Acquisition 
 

 บริษัท IT และบริษัทที่เชี่ยวชาญ GPS จาก Silicon Valley เข้าซ้ือบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านเกษตร เช่น Trimble ซ้ือ AGRI-Trend ซ่ึงเป็นบริษัทที่ปรึกษา
ด้านการเกษตร และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกว่า 200 คน ในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา 

Joint venture 
 

 มอนซานโตก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเกษตรแบบครบวงจรผ่าน
การ ซ้ือบริษัทในซัพพลายเชน เช่น บริษัท Precision Planting  ที่ มีความ
เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ VRT และบริษัท Climate Corporation ที่มีข้อมูลอากาศ
เพื่อการเกษตร 

R&D partnership 
 

 AGCO ซ่ึงเป็นบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับบริษัท Precision Planting 
เพื่อพัฒนาระบบ integrate ข้อมูลดิจิตัลของฟาร์มของลูกค้า 

ที่มา : รวบรวมจากแถลงข่าวของแต่ละบริษัท 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำนำจกำรต่อรองของซัพพลำยเออร์ 

 กลุ่มฮาร์ดแวร์ (+) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ มีจ านวนซัพพลายเออร์มาก อ านาจ
การต่อรองของซัพพลายเออร์ไม่สูง 

 บริการวิเคราะห์ข้อมูล (-) ต้องน าเข้าข้อมูลและความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีผู้
ช านาญไม่มากนัก เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านแบบจ าลอง บริการภาพถ่ายดาวเทียม บริการเซิร์ฟเวอร์ 
ซึ่งต้นทุนในบริการเหล่าน้ีค่อนข้างสูงและมีผู้ประกอบการน้อยราย ท าให้ค่าบริการสูง 
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2.4 การคกุคามของผูป้ระกอบการใหม่: ส่วนแบ่งตลาดและสิทธบิัตรเทคโนโลยีของผูเ้ล่นหลกั 

สหรัฐอเมริกำเป็นผู้น ำในเกษตรแม่นย ำท้ังส่วนแบง่ในตลำดและควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี 
ตลาด 
จากข้อมูลส่วนแบ่งตลาดเกษตรแม่นย าของโลก พบว่ามีผู้ประกอบการจ านวนมาก ที่สามารถ

ให้บริการได้เกือบครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีการแข่งขันกันรุนแรงข้ึน  
บริษัทผู้น าในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา ผู้น าหลัก ๆ คือ บริษัทผลิ ตและจ าหน่ายรถ
แทรกเตอร์ เช่น บริษัท John Deere ที่น าเอาเทคโนโลยี GPS มาติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับตัวรถ 
นอกจากนี้ ยังพบบริษัทที่มีพื้นฐานทางซอฟต์แวร์  เช่น บริ ษัท Precision Planting,  บริษัท TeeJet 
Technologies ที่หันมาพัฒนาแอพลิเคช่ันและระบบข้อมูลด้านการเกษตร ตลอดไปจนถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์ 
เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์แบบ VRT เป็นต้น 

ภาพที่ 2-9 บริษัททีม่ีส่วนแบง่ตลาด (market share) เกษตรแม่นย าโลก สูงสุด 10 ล าดับแรก 

 
ที่มา : Research & Market, 2016 และเวปไซต์ของแต่ละบริษัท 
รวบรวม โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, สวทน.  

หลายบริษัทที่เป็นผู้น าในตลาดเกษตรแม่นย า เป็นผู้น าการแข่งขันในตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร
ระดับโลกด้วย ซึ่งผู้เล่นเดิมที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วจะมีความได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ เช่น บริษัทจอห์นเดียร์ มีส่วน
แบ่งอันดับ 1 ในตลาดเครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และจีน อีกทั้ง
ครองอันดับ 2 ในประเทศบราซิล และอันดับ 3 ในประเทศอินเดีย (ภาพที่ 2-8) บริษัทจอห์นเดียร์มีรายได้สุทธิ 
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (45,000 ล้านบาท) มีพนักงานทั้งหมด 57,000 คน มีโรงงานอยู่ 20 กว่าแห่งทั่วโลก 
รวมทั้งในอินเดีย บราซิล และเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทผู้น าไม่ได้สูงมากจนท าให้ตลาดนี้
ถูกผูกขาด (monopoly) แต่ผู้เล่นอื่น ๆ ยังสามารถเติบโตได้ 
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ภาพที่ 2-10 ผู้น าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในแต่ละประเทศ 

 
ที่มาข้อมูล : ฐานข้อมูล Global Market Information Database 
วิเคราะห์โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 

 

เทคโนโลยี 
เมื่อพิจารณาศักยภาพทางเทคโนโลยีรายบริษัทจากข้อมูลการจดสิทธิบัตรจะพบว่า บริษัทที่เป็นผู้น า

ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าในการจดสิทธิบัตรด้วย (ภาพที่ 2-13) แสดงให้เห็นว่าอุปสรรคส าคัญส าหรับผู้เล่น
รายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด คือ เทคโนโลยีหรือเงินลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยี  

หากแบ่งบริษัทตามความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มี
พื้นฐานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่เดิม และกลุ่มที่เข้าสู่ตลาดด้วยความเช่ียวชาญด้านซอฟท์แวร์ 

กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร ได้แก่ จอห์นเดียร์ คลาส ซีเอนเอช คูโบต้า อมาโซเนน และแอกโค เน้น
การพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสริมให้กับเครื่องจักรกลเกษตรเดิม เช่น การติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรให้
ท างานอย่างแม่นย ามากขึ้น และการพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวที่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตไปพร้อมขณะเก็บเกี่ยว
ได้ บริษัทจอห์นเดียร์ซึ่งเป็นผู้น าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของโลก ยังคงเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีเกษตร
แม่นย าด้วย ทั้งการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่สามารถเก็บข้อมูลภายในแปลง และการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลที่
เรียกว่า JDLink ข้ึนด้วย ในขณะที่บางบริษัท เช่น คลาสมีกลยุทธ์ในเทคโนโลยีที่แตกต่างออกไป กล่าวคือยังคง
มุ่งเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะเครื่องจักรกลเท่านั้น แต่ยังไม่มีการจดสิทธิบัตรด้านเการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มบริษัทที่มีความเช่ียวชาญด้านซอฟท์แวร ์ได้แก่ ไพโอเนยีร์เบรด อิเทอรร์ิส ฟจูิทสึ ทรมิเบิล พรี
ซิช่ันแพลนต้ิง ไคลเมทครอป นอกจากนี้ ยังพบสิทธิบัตรทีจ่ดโดยมหาวิทยาลัยซุนชอนของประเทศเกาหลีใต้ ใน
กลุ่มที่ 2 นี้ บางบริษัทมุ่งเน้นสร้างศักยภาพด้านซอฟท์แวร์เพียงอย่างเดียว เช่น บริษัทอิเทอร์รสิและบริษัทไคล
เมทครอป ทีเ่น้นพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์ความช้ืนในผลผลิต 
(crop moisture)  ในขณะที่บริษัทซอฟท์แวร์บางบริษัทเริ่มพัฒนาส่วนของฮาร์ดแวร์ควบคู่ไปด้วย เช่น 
บริษัททริมเบลิทีผ่ลิตอุปกรณ์ควบคุมรถแทรกเตอรท์ี่สามารถใช้ได้กับทุกยี่ห้อ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2-11 บริษัททีจ่ดสิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย าจ านวนสูงสุด 13 อันดับแรก 

 
ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, 2006-2016  
วิเคราะห์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016  
 

 

 

 
 
 

ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่  

 กลุ่มฮาร์ดแวร์ (+) เกษตรแม่นย าเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ทั้งด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ และต้องมีการสะสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม ท าให้ผู้เล่น
เดิมในกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ระดับโลกที่มี
ประสบการณ์และยังคงพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้เปรียบคู่
แข่งขันที่ต้องการเข้าตลาดมาใหม่ 

 กลุ่มบริการวิเคราะห์ข้อมูล (-) หากเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การ
เข้าสู่ตลาดซอฟท์แวร์ท าได้ง่ายกว่าเล็กน้อย เนื่องจากบริการด้านฐานข้อมูลหรือบริการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายในฟาร์ม ลงทุนต่ ากว่า อีกทั้งมีความเพพาะเจาะจงกับชนิดของพืชท าให้มี
รูปแบบการให้บริการได้หลากหลายตามความเช่ียวชาญ จึงเป็นช่องทางให้ผู้แข่งขันใหม่ที่เป็น
รายเล็กเข้ามาได้ง่ายกว่า 
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2.5 การคกุคามของสินค้าทดแทน: สัญญาณออ่น (weak signal) ของเทคโนโลยีที่อาจสร้าง
ผลกระทบสงู (Disruptive technology) ในภาคเกษตร 

เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่จะเข้ามาทดแทนการท าเกษตรแบบเดิม โดยประโยชน์
หลักของเทคโนโลยี คือ 1) ลดความซ้ าซ้อนของพื้นที่ให้น้ าหรือสารเคมีในแปลง 2) การให้ปัจจัยการผลิตตาม
ความผันแปรของพื้นที่ 3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ ทั้งนี้ จากการสืบค้นยังไม่พบ
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับเกษตรแม่นย า แต่ประสิทธิภาพดีกว่ามาทดแทน  

ตารางที่ 2-5 เทคโนโลยเีกษตรแม่นย าและสินค้าเดิมแยกตามประโยชน์ของเทคโนโลย ี
ประโยชน์ของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในปัจจุบัน สินค้าเดิม 

 ลดการอัดตัวของดิน ลดความ
ซ้ าซ้อนของพื้นที่ให้น้ าหรือสารเคมี
ตามแนวแปลง (Automation) 

 ระบบน าทางด้วย GPS ควบคุมการเดินรถ
ตามแนวแปลง 

 ควบคุมการเดินรถ
ด้วยคน 

 การให้ปัจจัยการผลิตตามความผัน
แปรของพื้นที่ (VRT) 

 ระบบอัตโนมัติหรือโปรแกรมควบคุมการ
ท างานของหัวจ่าย ตามข้อมูลที่ได้รับ  

 แรงงานคน 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 
และคาดการณ์ผลผลิต (Data) 

 แผนที่สภาพดิน น้ า ธาตุอาหาร หรือแผนที่
ผลผลิตจากเซนเซอร์หรือการแปรผล NDVI  

 การวิเคราะห์ดินด้วย
กระบวนการเคมี 

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีผู้ประกอบการนอกภาคเกษตร เริ่มน า

ความเช่ียวชาญสาขาอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรมากยิ่งข้ึน จนอาจก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่สร้าง
ผลกระทบสูงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าเกษตรไปอย่างสิ้นเชิง หรือเข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์ของเกษตร
แม่นย าได้ ผศ.ดร. ธีรเกียรติ เกิดเจริญ ซึ่งได้ติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกษตรโลกอย่างต่อเนื่อง ได้พบ
เหตุการณ์เตือนหรือสัญญาณอ่อน (weak signal) ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงในภาคเกษตร แบ่งได้เป็น 
3 กลุ่ม ดังภาพที่ 2-2  
 
ตารางที่ 2-6 เทคโนโลยทีี่สร้างการเปลี่ยนแปลงสงู (Disruptive Technology) ในภาคเกษตร 

แนวโนม้ใหม่ 
(New Wave) 

รูปแบบการเพาะปลูกใหม ่
(New Platform) 

โครงการทดลองเทคโนโลยีแนวหน้า 
(New Frontier) 

 Land grab การจับจองพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศ
ที่เหมาะสมกับการท าเกษตร เช่น จีนขอสัมปทาน
ปลูกยางพาราในลาว 

 Local Food (urban farming) การปลูกพืชใน
เมือง เช่น การท าแปลงผักในอาคารส านักงาน หรือ
ในซูเปอร์มาเกต เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานผัก
สดที่คงคุณค่าทางอาหารไว้มากที่สดุ 

 From outdoor to indoor การย้ายพืชที่เคย
ปลูกกลางแจ้งมาปลูกในร่ม เพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อม สามารถเติบโตได้เร็วกวา่หรือผลิต
สารที่ต้องการได้ปริมาณมากกว่าปกติ 

 Circular economy การใช้อาหารเหลือทิ้ง
กลับมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร เช่น ปุ๋ย 

 New Protein แหล่งโปรตีนชนิดใหม่ 
- ฟาร์มแมลงส าหรับอาหารคนและ

อาหารสัตว์ 
- โปรตีนจากพืช (ไข่ นม เนื้อสัตว)์ 
- โปรตีนจากการเพาะเนื้อเยื่อใน

ห้องแลบ (in vitro meat) 
 Autonomous farming การเข้ามา

จับจองพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศที่มี 
- การท าฟาร์มด้วยหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ 
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดว้ยหุ่นยนต ์
- การรีดนมวัวด้วยหุ่นยนต ์

 Geo-engineering climate การ
ออกแบบภูมิอากาศเชิงวิศวกรรม 

 Space farming การท าแปลง
เกษตรบนดาวเคราะห์อ่ืน หรือใน
สถานีอวกาศ เช่น โครงการทดลอง
ปลูกมันฝรั่งเลียนแบบสภาพแวดล้อม
ของดาวอังคารโดยนักวิจัยเปรูและ 
NASA  

 Plant intelligent องค์ความรู้
สรีระวิทยาพืชทีท่ าให้มนุษย์สามารถ
สื่อสารหรือเข้าใจความต้องการของ
พืชได้ 
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ที่มา : บรรยายพิเศษ “เกษตรอัจฉริยะสู่ธุรกิจนวัตกรรม” ผศ.ดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ, 2560 งานเสวนาและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร AgTech Innovation Sectoral development, NIA มิถุนายน 2560 

จากเหตุการณ์เตือนทั้งหมดนี้ พบแนวโน้มส าคัญ 3 ประการ คือ การปลูกพืชในเมือง (Urban 
farming) การย้ายพืชที่ปลูกกลางแจ้ง เช่น พืชไร่ มาเป็นการปลูกในร่มเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ( From 
outdoor to indoor) และองค์ความรู้ด้านสรีระวิทยาพืชที่ท าให้มนุษย์สามารถสื่อสารหรือเข้าใจความต้องการ
ของพืชได้  (Plant intelligent) ที่สนับสนุนให้เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ (smart greenhouse) เข้ามาแทนที่
วิธีเพาะปลูกกลางแจ้งได้บางส่วน การปลูกในโรงเรือนจะท าให้พืชเติบโตได้รวดเร็วกว่าและให้ผลผลิตต่อพื้นที่
มากกว่าการปลูกกลางแจ้งได้หลายเท่า เนื่องจากเกษตรกรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ตามต้องการ 
อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากเทคโนโลยียังอยู่ในระดับการทดลอง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน 

 (+) เกษตรแม่นย าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังไม่พบเทคโนโลยีอื่นที่มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่า 
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจสร้างผลกระทบสูง เช่น การย้ายพืชไร่ไปปลูกในโรงเรือนแทนการปลูก
กลางแจ้ง ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังต้องการการทดสอบประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของเทคโนโลยีอีกมาก ต่างจากเกษตรแม่นย าซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์
เดิมที่เกษตรกรคุ้นเคยอยู่แล้ว 
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2.6 สรปุภาวการณ์แข่งขันในตลาดโลก 
เกษตรแม่นย ามีมูลค่า 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (96,000 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของตลาด

อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ทั้งหมด โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7,870 ล้านเหรียญ (230,000 
ล้านบาท) ในปี 2022 แม้ว่าร้อยละ 80 ยังเป็นมูลค่าของรถแทรกเตอร์ติด GPS แต่มูลค่าของโดรนจัดท าแผนที่
และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ จะเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ใช้บริการ
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ประกอบกับผู้ให้บริการเกษตรแม่นย าในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มให้บริการภาพถ่ายจากอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV) เพิ่มข้ึนเช่นกัน5  

ผลการวิเคราะห์ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจในบริบทโลก (Five Forces Analysis)  
 เกษตรแม่นย าเป็นธุรกิจที่ เริ่มมีการแข่งขันสูง อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด คือ เทคโนโลยีและ

เงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี 
 ผู้เล่นในธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตรมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าเดิมได้

มากกว่า ถ้าเริ่มลงทุนพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล จะยิ่งท าให้คู่แข่งขัน
ใหม่แย่งตลาดไปได้ยาก 

 คู่แข่งขันใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจบริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) โดยบริษัท
ซอฟต์แวร์ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อเก็บข้อมูลเองด้วยจะได้เปรียบ เนื่องจาก
ข้อมูลที่เก็บได้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า นอกจากนี้ ยังช่วยลดการพึ่งพาข้อมูลจากตัวเกษตรกรที่
เป็นลูกค้าเอง หรือข้อมูลจากแหล่งอื่น6  

 ลูกค้าหลักที่ควรมองหาก่อนเป็นอันดับแรก คือ เกษตรอุตสาหกรรมแปลงใหญ่ ที่ให้ความส าคัญ
กับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมากกว่าเงินลงทุน สามารถลงทุนในเทคโนโลยีข้ันต่ าได้ 15,000 
เหรียญสหรัฐ (3 - 4 แสนบาท)  และรอการคืนทุนได้ 2-3 ป ี 

 ยังไม่พบสินค้าทดแทนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์หลักส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจเกษตรแม่นย า 
 เกษตรแม่นย าเป็นสินค้าและบริการที่ค่อนข้างใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยี เช่น การท าแปลงสาธิต โปรแกรมค านวณความคุ้มค่าการลงทุน และบริการที่ปรึกษา 
จะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

 การจับมือกับผู้เช่ียวชาญในสาขาที่บริษัทไม่เช่ียวชาญ หรือบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชน เช่น 
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าจะท าให้บริษัทพัฒนาความ
เช่ียวชาญและขยายตลาดได้รวดเร็วกว่า  

 
 

                                            
5 2015 Precision Agricultural Services Dealership Survey Result, Center for Food and Agribusiness, Purdue University, 2015 
6 สัมภาษณ์บริษัท GEOSAT 7 พฤษภาคม 2560 
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นัยส าคัญต่อประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทโลก ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจเกษตรแม่นย าในบริบทของไทยค่อนข้าง

สอดคล้องในหลายประเด็น เช่น  
 เทคโนโลยีและเงินทุนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาด 
 ผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดเครื่องจักรกลเกษตรของไทย เช่น คูโบต้า ท าวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นท าให้รายใหม่เข้ามาได้ยาก (จากข้อมูลสิทธิบัตร)  
 อุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี แต่ส าหรับเกษตรกรรายย่อยทั่วไป

อาจไม่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยี เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าสู่ธุรกิจเกษตรแม่นย าในระดับโลกอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก  ไทย
จ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความท้าทาย ของตนเองในบทต่อไป 
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บทท่ี 3 
ศักยภาพ โอกาส และความท้าทายของประเทศไทย 

 การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของประเทศไทย จะใช้การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง : ฐานการผลติเครือ่งจักรกลเกษตรที่เหมาะกับอาเซียน 
เกษตรแม่นย าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งประเทศไทยมีฐานการผลิตและช านาญการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะกับการเพาะปลูกในอาเซียนซึ่งเป็นเกษตรแปลงเล็ก ไทยมีผู้ผลิตเครื่องจักรกล
เกษตรรวม 286 ราย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นบริษัทที่ครองตลาดหลักในไทย ซึ่งเป็นการ
ร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศระหว่างไทยและญี่ปุ่น (Multinational Corporation : MNC)  ท าให้
ประเทศไทยเกิดอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลเกษตร (OEM) ตลอดจนตลาดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์บ ารุงรักษาข้ึนในประเทศไทย บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์จะเป็นผู้ท าตลาด ซึ่งจ าเป็นต้องท าควบคู่ไป
กับธุรกิจบริการสินเช่ือหรือบริการเช่าซื้อแก่เกษตรกร ตลอดจนมีจ านวนดีลเลอร์พร้อมให้บริการก่อนและหลัง
การขาย มีสาขาทั่วประเทศและใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อสามารถให้บริการซ่อมบ ารุงได้ทันท่วงที  

เครื่องจักรกลเกษตรที่ผลิตในประเทศไทยเป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย มีการออกแบบทางวิศวกรรม และสั่งงานโดยใช้ระบบพิมพ์เขียว ที่ ได้ถูกดัดแปลงให้มีความเหมาะสม
กับการใช้ในประเทศ มากกว่าสินค้าน าเข้าหรือสินค้าจากผู้ผลิตจากฝั่งยุโรปและสหรัฐ7 ท าให้เป็นทีต่อ้งการมาก
ในไทยและ CLMV ในปี 2016 ไทยส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร 18,600 ล้านบาท กว่าร้อยละ 60 ส่งไป
กลุ่มประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV สินค้ากว่าร้อยละ 90  คือ “รถแทรกเตอร์แรงม้าต่ าที่ใช้ในเกษตร
แปลงเล็ก” และ “เครื่องเก็บเกี่ยวส าหรับใช้ในนาข้าว” ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กของไทยมีความสามารถใน
กลุ่มเครื่องเก็บเกี่ยว เช่น รถตัดอ้อย8 และเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด โดยเฉพาะเครื่องเกี่ยวนวดข้าว 
(combine harvester) ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถครองตลาดได้ร้อยละ 509 

ภาพที่ 3-1 สรุปสถานภาพอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลเกษตรของไทย (มูลค่าปี 2016) 

 

                                            
7 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554  
8 บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง http://www.trrsugar.com/group_machine.asp 
9 บริษัท เกษตรพัฒนา จ ากัด http://www.kpn.co.th/ 



31 
 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลิตภัณฑ์ศักยภาพของไทย 

ผลิตภัณฑ์ทีไ่ทยมีศักยภาพ ประเภทของผู้ประกอบการ ข้อมูลเพิ่มเติม 
กลุ่มรถแทรกเตอร์ (Tractor)   
 แทรกเตอร์แรงม้าต่ า  ผู้ประกอบการต่างประเทศ (MNC)  ครองตลาด 90% 

 ใช้กับพืชได้ทุกชนิดตลาดจึงมีขนาดใหญ่ 
กลุ่มอุปกรณ์เก็บเกี่ยว (Harvester) 
 เครื่องเก่ียวนวดข้าวและ

ข้าวโพด 
 ผู้ประกอบการต่างประเทศ (MNC) 

 
 
 ผู้ประกอบการไทยขนาดเล็ก (Thai) 

 ปัจจุบันครองตลาด 50%  
 จะเพิ่มก าลังการผลิตเพิ่มอีก 80% 

ปลายปี 2560 
 ปัจจุบันครองตลาด 50% 

 รถตัดอ้อย  ผู้ประกอบการต่างประเทศ (MNC) 
 
 ผู้ประกอบการไทยขนาดเล็ก (Thai) 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทน้ าตาล 
เตรียมออกสู่ตลาดปลายปี 2560 

 เป็นผู้เล่นเดิมในตลาด 
 

จุดอ่อน : ศักยภาพด้านเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการไทย 

ทิศทำงกำรลงทุนของอุตสำหกรรมขึ้นอยู่กับผู้ประกอบกำรต่ำงชำติซึ่งมีท้ังส่วนแบ่งตลำดและเทคโนโลย ี
ประเทศไทยมีผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรหลัก คือ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ยี่ห้อ คู

โบต้า) ซึ่งเป็นการลงทุนโดยผู้ประกอบการต่างประเทศ (Multinational Corporation : MNC) ที่ครองตลาด
ไทยอยู่ร้อยละ 75 สยามคูโบต้าบริหารจัดการซัพพลายเชนในไทยและก่อให้เกิดบริษัทขนาดเล็กของ
ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นผู้รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์คูโบต้า ตลาดรองลงมาเป็นของบริษัทยันมาร์ซึ่งน าเข้า
ช้ินส่วนส าเร็จมาประกอบในประเทศ ส่วนแบ่งตลาดที่เหลือเป็นของผู้ประกอบการไทยรายเล็ก (S) เช่น 
บริษัท กมลอินดัสทรี บริษัท เกษตรพัฒนา ที่พัฒนารถแทรกเตอร์และเครื่องเก็บเกี่ยวสัญชาติไทย กับของ
ตัวแทนจ าหน่ายต่าง ๆ ที่น าเข้าแทรกเตอร์สัญชาติยุโรปและญี่ปุ่นมาทั้งคันทั้งมือใหม่และมือสอง10 (ภาพที่ 3-
1) 

จากการส ารวจพบผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตรพบผู้ประกอบการเพียง 1 ราย ที่เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายน าเข้าอุปกรณ์ ตลอดจนให้บริการที่ปรึกษาด้านเกษตรแม่นย า (ภาพที่ 3-1) การที่
ผู้ประกอบการไทยที่ท าด้านเกษตรแม่นย ามีจ านวนน้อยและเป็นตัวแทนจ าหน่ายไม่ได้เป็นผู้ผลิต ทิศทางการ
ลงทุนในเทคโนโลยีของประเทศไทยจึงข้ึนอยู่กับ MNC เป็นหลัก ซึ่งบริษัทแม่ไดม้ีการพัฒนาเทคโนโลยีและจด
สิทธิบัตรเกษตรแม่นย า และพร้อมที่จะน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่มาทดลองตลาด หากผลิตภัณฑ์
เป็นที่ยอมรับมากพอ จึงจะตั้งโรงงานผลิตและก่อให้เกิดซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดใน
ประเทศไทยยังไม่แน่ชัด จึงยังไม่เห็นความร่วมมือกับอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านการเกษตร เพื่อลงทุนพัฒนาศักยภาพด้าน
เกษตรแม่นย าในประเทศไทย  

                                            
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สศอ. น าร่องจัดท าดัชนีเชิงคุณภาพแทรกเตอร์การเกษตรเพ่ือติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรม” 2556 



32 
 

ภาพที่ 3-2 ผู้เล่นส าคัญและส่วนแบง่ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแม่นย าของไทย 

 
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ “สศอ. น าร่องจัดท าดัชนีเชิงคุณภาพแทรกเตอร์การเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรม” 
2556 และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
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ผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศพัฒนำเทคโนโลยีไปมำกกว่ำไทย 
จากการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ยังไม่พบการจดสิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย าโดยบริษัทของ

ไทย ในขณะที่ต่างประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีล่วงหน้ามาหลาย 10 ปี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีผู้จด
สิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย ามากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศเยอรมนี ทั้ง 2 ประเทศพัฒนาเทคโนโลยีน้ีมาตั้งแต่
ปี 1995 ตามมาด้วยญี่ปุ่นที่เริ่มจดในช่วงปี 2007 และจีนเริ่มจดในปี 2011 (ภาพที่ 3-2) 

ภาพที่ 3-3 จ านวนสิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย าที่จดรายประเทศ 

 
ที่มา: Thompson Innovation, 462 DWPI records, วิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี, 2016  
 

ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพในกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติ (Automation) แต่ขำดกำรพัฒนำสู่ควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรเก็บข้อมูล (Data collection) หรือระบบตัดสินใจ (Task advisory)11  

ความส าคัญของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย า คือ การพัฒนาจากระบบอัตโนมัติไปสู่การเก็บข้อมูลด้วย
เซนเซอร์และการพัฒนาระบบตัดสินใจซึ่งต้องใช้ความสามารถด้านโปรแกรม องค์ความรู้เกี่ยวกับสรีระพืช 
(plant physiology) และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างแบบจ าลองและการคาดการณ์ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การสืบค้นทางอินเตอร์เนต และการติดตามเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรต่าง ๆ ของไทย 
พบว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) ตัวอย่างเช่น โดรน
พ่นสารอารักขาพืชขับเคลื่อนอัตโนมัติ (บริษัท ดีจีไอ) เครื่องเกี่ยวนวดขับเคลื่อนอัตโนมัติ (บริษัท เกษตรพัฒนา 
และบริษัท ยันมาร์) หรือแทรกเตอร์ควบคุมด้วย GPS แตย่ังไม่พบผู้ประกอบการที่พัฒนาเทคโนโลยีเก็บข้อมูล
โดยใช้เซนเซอร์หรือการแปรผลค่าดัชนีพรรณพืช (Normalize Difference Vegitation Index : NDVI) จาก

                                            
11 เสวนาวิชาการ “Thailand 4.0 กับความท้าทายภาคการเกษตรไทย” นิพนธ์ พัวพงศกร, นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI), การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1 สิงหาคม 2560 
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ภาพถ่ายโดรนหรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินหรือวิเคราะห์สุขภาพพืช (ตาราง 
3-1) ศักยภาพดังกล่าวยังอยู่ในระดับการทดลองในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย12 

ตารางที่ 3-2 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของเอกชนไทยในผลิตภัณฑ์หลักของเกษตรแม่นย า 

ผลิตภัณฑ ์
ตัวอย่างผู้
เล่นหลักใน
ปัจจบุัน 

ลักษณะ
บริษัท 

ระดับสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยี* 

Technical 
service/ 
Dealer 

3.0 
Automation 

Data oriented 
4.0 

Expert 
system 

Hardware 
integration 

Auto-
nomo

us 

Data 
collection & 
Monitoring 

Task 
advisory 

Big data/AI + 
Automation 

แทรกเตอร์ สยามคูโบต้า  L (MNC)       

เคร่ืองฉีดพ่น สยามคูโบต้า L (MNC)       

เคร่ืองเก็บ
เกี่ยว 

เกษตรพัฒนา S (Thai)       

เคร่ืองเตรียม
ดิน 

ทะเลทอง S (Thai)       

โดรน สตาร์ทอัพ XS       

บริการข้อมูล
ดาวเทียม 

แมปพอยต์
เอเชีย 

L       

ที่มา : จากเวปไซต์ของบริษัทและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  
 

นิยามของระดับสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยี 
Technical service • บริษัทน าเข้าเทคโนโลยี เป็นตัวแทนจ าหน่าย และสามารถให้ค าแนะน าด้าน

เทคนิค การซ่อมแซม หรืออะไหล่ได้ 
Hardware integration • บริษัทสามารถประกอบหรือผลิตฮาร์ดแวร์ได้  
Autonomous • ฮาร์ดแวร์ที่บริษัทผลิตขึ้นเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ เช่น ควบคุมด้วย GPS auto-

steered  
Data Collection & Monitoring 
(Sensing technology) 

• อุปกรณ์ของบริษัทสามารถเก็บข้อมูลหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
เพาะปลูกรายแปลงได้ เช่น มีการติดเซนเซอร์ที่อุปกรณ์เตรียมดินเพื่อตรวจ
คุณสมบัติดิน ความชื้น หรือติดตามการเติบโตของพืชได้ 

Task advisory (Programing)   • บริษัทสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง แสดงผลและแปลผลข้อมูล
ดังกล่าวให้มีความหมายกับเกษตรกรได้ มีทักษะด้านแบบจ าลอง เสนอแนะ
การจัดการในแปลงได้  

Big data/AI + Automation • อุปกรณ์ของบริษัทขับเคลื่อนตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไป เช่น อุปกรณ์ฉีดพ่นที่ติด
เซนเซอร์ตรวจวัดไนโตรเจนที่ใบและสามารถฉีดหรือหยุดฉีดตามข้อมูลที่ได้รับ
จากเซนเซอร์ได้ (Variable rate technology) 

                                            
12 การประชุม Agri-Big Data Run’s Way #1 การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
7 กรกฎาคม 22560 
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โอกาส : ตลาดเครื่องจักรกลเกษตรไทยและอาเซียน 

ปัจจัยและแนวโน้มต่ำง ๆ ช่วยผลักดันให้เกษตรกรไทยหันมำสนใจใช้เทคโนโลยีเกษตรท่ีทันสมัยมำกขึ้น  
 ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร แรงงานภาคเกษตรมีอายุเฉลี่ย 52 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดย

แรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเกิน 65 ปี มีจ านวนร้อยละ 10 ของแรงงานเกษตรทั้งหมด ประกอบกับ
ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงข้ึน ท าให้ต้องใช้เครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงาน  

 เกษตรกรรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาสูงข้ึน เกษตรกรที่จบอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 3 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 6 ในปี 255613 จ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
Young Smart Farmer จ านวน 6,000 ราย (2559) 

 บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร หรือบริษัทผู้ให้สินเช่ือกระตุ้นยอดขายด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไข
การจ่ายเงินครั้งแรก ขยายเวลาช าระ อัตราดอกเบี้ยต่ า และสะท้อนจ านวนรถแทรกเตอร์จดทะเบียนที่
สูงข้ึนอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา14 

 คู่ค้าในต่างประเทศเรียกร้องให้สินค้าเกษตรของไทยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ตามมาตรฐานต่าง ๆ  

ตลำดเครื่องจักรกลเกษตรของอำเซียนเติบโตดี หลำยประเทศเป็นผูส้่งออกสินค้ำเกษตรอันดบัต้น ๆ ของ
โลก 

มูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในมาเลเซียและไทยมีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียน ในขณะทีป่ระเทศ
ฟิลลิปปินส์และเวียดนามมีอัตรการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 (ภาพที่ 3-4) แสดงให้เห็นว่าตลาดเครื่องจักรกล
เกษตรของอาเซียนยังเติบโตได้ดี นอกจากนี้ ทั้ง 3 ประเทศ ยังเป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรอันดับต้น ๆ ของโลก 
ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน อ้อยและน้ าตาล และข้าว ท าให้ยังมีความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร และมีแนวโน้มที่
จะใช้เทคโนโลยีที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากการผลิตเพื่อส่งออกผู้ประกอบการเกษตรจ าเป็นต้องบริหารจัดการซัพ
พลายเชน ตลอดจนต้นทุนและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ต่างจากเกษตรกรที่
เพาะปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเป็นโอกาสส าหรับเครื่องจักรกลเกษตรจากไทย 

ภาพที่ 3-4 อัตราการเติบโตและมูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศในอาเซียน (บางประเทศ)  

 
ที่มาข้อมูล : ฐานข้อมูล Tradmap.org, 2016 

                                            
13 ส ามะโนการเกษตร 2556, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
14 แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรไทย, กรวิทย์ ตันศร,ี เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 



36 
 

ตารางที่ 3-2 อัตราการเติบโตและมูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศในอาเซียน (บางประเทศ)  

กลุ่มลูกค้า ประเทศ 
มูลค่าส่งออกสินค้า 

(ล้านบาท) 
อันดับโลก 
(2016) 

เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าที่มีศักยภาพ 

อุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาล 

ไทย 90,000 #2 เครื่องเก็บเก่ียวอ้อย15  
แผนที่ผลผลิต (Drone, Satellite) 16 

อุตสาหกรรม
ปาล์มน้ ามัน 

มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 

360,000 
510,000 

#2 
#1 

แผนที่ผลผลิต (Drone, Satellite) 17 

ข้าวแบบนา
แปลงใหญ่ 

ไทย 
เวียดนาม 

16,000 
8,000 

#2 
#4 

เครื่องเก่ียวนวดข้าว 

 

ไทย - อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล – แผนที่ผลผลิต  
ตลาดหลักของเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 18 ซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่ที่มีเงินทุน มีบุคลากรที่มีความรู้ พร้อมรับความเสี่ยง บริหารจัดการแบบเกษตร
แปลงใหญ่ ซึ่งมีลูกไร่กว่า 100,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั้งหมด มีพื้นที่ทดลอง
ขนาดใหญ่ (ประมาณ 18,000 ไร่ หรือ 3,000 เอเคอร์)  เพื่อน าเกษตรสมัยใหม่ (Modern farm) เข้ามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับลูกไร่ และมีความต้องการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเพื่อน าไปบริการแก่
เกษตรกรคู่สัญญา ซึ่งมีอยู่ทั้งในไทยและอาเซียน เช่น ลาว เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีความต้องการจัดท า
แผนที่ผลผลิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรลูกไร่ และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตส าหรับฤดูการถัดไป19 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย - อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน – แผนที่ผลผลิต 
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรสูงที่สุดและมีอัตราการเตบิโตเกอืบรอ้ย

ละ 10  (ภาพที่ 3-5) ทั้งนี้ มาเลเซียมีอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็ง คือ ปาล์มน้ ามัน ที่คาดว่าจะเป็นตลาด
ส าคัญของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าในอนาคต เนื่องจากเพาะปลูกด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มใช้โดรน
เพื่อติดตามผลผลิต (yield monitoring) การจัดท าแผนที่แปลงแบบละเอียด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน
บริหารจัดการ20 หากผู้ประกอบการเกษตรแม่นย าสามารถเข้าสู่ตลาดนี้ได้จะเป็นโอกาสในการขยายไปสู่
อินโดนีเซียต่อไป 

ไทย เวียดนาม – ข้าว – เครื่องเกี่ยวนวด 
ข้าวเป็นพืชเกษตรที่มีการปลูกมากในอาเซียนและเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยและเวียดนาม 

ส าหรับประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้เกษตรกรรวมแปลงและบริหารจัดการแบบ
เกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด 780,000 ไร่ (2559) ซึ่งจะเป็นโอกาสให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีมากข้ึน หาก

                                            
15 ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486833496 
16 จากการสัมภาษณ์กลุ่มบริษัทน้ าตาลมิตรผล และข้อมูลจาก GEOSAT 
17 จากการสัมภาษณ์บริษัท GEOSAT ซ่ึงเป็นบริษัทที่เข้าไปให้บริการเกษตรแม่นย าในสวนปาล์มที่ประเทศมาเลเซีย 
18 สยามคูโบต้าเผยตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรเติบโต 5%, Marketeer, 2017 http://marketeer.co.th/archives/109174 
19 Mitrphol.com และจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 20 มิถุนายน 2560 
20 จากการสัมภาษณบ์ริษัท GEOSAT, 7 พฤษภาคม 2560 
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ประเทศไทยสร้างความเช่ียวชาญเกษตรแม่นย าในข้าวจะสามารถส่งออกเทคโนโลยีไปยังเวียดนามได้ เกษตรกร
เวียดนามน าเข้าเครื่องจักรกลเกษตรด้วยอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง (ร้อยละ 12) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ระยะทางการขนส่งสินค้าไปเวียดนามจากจีนได้เปรียบไทย การที่ไทยจะส่งออกสินค้าไปเวียดนามได้จึง
จ าเป็นต้องมีข้อแตกต่างด้านคุณภาพที่ชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรเวียดนามนิยมใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง21 

 

อำเซียนซึ่งเป็นตลำดส่งออกหลักของไทยมีแนวโน้มควำมต้องกำร “เครื่องเก็บเกี่ยว” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีไทย
มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมมำกขึ้น  

ตลาดเครื่องจักรกลเกษตรไทยมีมูลค่ากว่า 54,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี 
และน าเข้าปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยพบว่าสัดส่วนการน าเข้ารถแทรกเตอร์ลดลงจากร้อยละ 80 ใน
ปี 2005 จนเหลือร้อยละ 60 ในปี 2015 สวนทางกับสัดส่วนการน าเข้า “เครื่องฉีดพ่น (sprayer)” และ 
“เครื่องเก็บเกี่ยว (Harvester)” ที่เพิ่มข้ึนอย่างมาก (ภาพที่ 3-3) เช่นเดียวกันกับมูลค่าส่งออกเครื่องเกี่ยวนวด
ของไทย (ร้อยละ 90 ส่งไปอาเซียน ได้แก่ เมียนม่า กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์) ที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน (ภาพ
ที่ 3-4) จากความต้องการเครื่องเกี่ยวนวดที่เพิ่มข้ึนท าให้บริษัทยันมาร์เริ่มน าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวควบคุมด้วย 
GPS เข้ามาทดลองตลาด และบริษัทสยามคูโบต้าได้ประกาศลงทุนเพิ่มก าลังการผลิตรถเกี่ยวเนื่องข้าวจาก 
13,000 คัน/ปี เป็น 20,000 คัน/ป2ี2  

 

ภาพที่ 3-3 คาดการณ์สัดส่วนมลูค่าน าเข้าเครือ่งจักรกลการเกษตรของประเทศไทย  

 
 

 

 

 

                                            
21 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพลาสติกเกษตร, Industrial Innovation Expo, 2016 
22 ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486833496 
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ภาพที่ 3-4 คาดการณ์สัดส่วนมลูค่าส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย  

 
ที่มาข้อมูล : Trademap.org, 2016 
คาดการณ์ โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สวทน.  
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมรถตัดหญ้าที่ไม่ใช่การเกษตร เครื่องสูบน้ า หรืออุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงสัตว์  
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ภัยคกุคาม : ราคาสินค้าเกษตรผันผวนและมาตรการภาครัฐที่ยังไม่เอื้อกับการใช้เทคโนโลยี 

พืชไร่เป็นสินค้ำท่ัวไปท่ีมีรำคำผันผวนส่งผลโดยตรงต่อรำยได้เกษตรกร 
เกษตรกรกลุ่มพืชไร่ซึ่งเป็นลูกค้าของเทคโนโลยีเกษตรแม่นย ามีรายได้ที่ผันผวน เนื่องจากพืชไร่ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป (commodity) มีราคาข้ึนลงตามราคาตลาดหรือปริมาณผลผลิตรวมทั้งโลก 
ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและโรคแมลง จะเห็นได้ว่าตลาดเครื่องจักรกลของไทย
และอาเซียนชะลอตัวระหว่างปี 2014 - 2015 สอดคล้องกับราคาข้าวและอ้อยที่ตกต่ าในช่วงปีเดียวกัน (ภาพที่ 
3-6) ราคาผลผลิตตกต่ าสะท้อนในผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน
หลายปีโดยเฉพาะในชาวนาผู้ปลูกข้าว และส่งผลต่อภาวะซบเซาของเครื่องจักรกลเกษตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เช่นกัน  

ภาพที่ 3-6 ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนปี 2000-2015 ราคาน้ าตาลและข้าวปี 2006-
2016  

 
ที่มา : ฐานข้อมูล Global Market Information Database และ Nasdaq.com 
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ภาพที่ 3-7 ผลตอบแทนสทุธิ (บาทต่อตัน) ของเกษตรกรไทยรายพืช 

 
ที่มาข้อมูล : ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรแต่ละพืช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
เรียบเรียบข้อมูล โดย ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี , สวทน. 

 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของไทยยังไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยี  
ประเทศไทยยังมีข้อก าหนดที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า เช่น  

 ยังไม่มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีสาธารณะส าหรับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานในภาคเกษตร เพื่อลดต้นทุนใน
การจัดซื้อเทคโนโลยีลง 

 ข้อก าหนดในการตรวจสอบอุปกรณ์บางอย่างที่ประเทศไทยก าหนดข้ึนเอง แต่หน่วยงานในประเทศไม่
สามารถตรวจสอบเองได้  

 ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบุพิกัดดาวเทียม เช่น สถานีภาคพื้นที่ หมุดพิกัด 

 การคิดเกณฑ์ภาษีน าเข้าอุปกรณ์เพื่อการทดลองวิจัยในอัตราสูงสุด ท าให้การน าเข้าเพื่อทดลองมี
ต้นทุนสูง 

 ขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ผู้พัฒนาโปรแกรมภาคเอกชนสามารถน าไปต่อยอดได้ เช่น ภาพ 
NDVI ซ้อนทับข้อมูลดิน น้ าฟ้า น้ าใต้ดิน พยากรณ์อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนองค์ความรู้ที่
เป็นหัวใจของเกษตรแม่นย า เช่น สรีระวิทยาพืช (Plant physiology) 

 ฯลฯ 
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วิเคราะห์จุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และความท้าทายของผูพ้ฒันาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าใน
ประเทศไทย (SWOT Analysis)  
 

Strenght Weakness 

S1-เทคโนโลยี-ตลาด ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรกล
เกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงเครื่องจักรกล
เกษตรให้เหมาะกับเกษตรแปลงเล็กในอาเซียน ผลิตภัณฑ์
ที่ไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับ ได้แก่ เครื่องเก็บ
เก่ียว 

W1-ตลาด ทิศทางการลงทุนในเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับ MNC 
ซ่ึงครองตลาดไทยถึงร้อยละ 90 ซ่ึงบริษัทแม่ในญี่ปุ่นท าวิจัย
และพัฒนารวมถึงจดสิทธิบัตรด้านเกษตรแม่นย า ถ้าลงมา
เล่นตลาดเกษตรแม่นย าจะท าให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต
ได้ยาก 
W2-เทคโนโลยี ผู้ประกอบการต่างประเทศพัฒนา
เทคโนโลยีไปก่อนประเทศไทย เช่น จีน ได้เริ่มจดสิทธิบัตร
ตั้งแต่ปี 2011 แต่ยังไม่พบการจดสิทธิบัตรของบริษัทคน
ไทยในด้านเกษตรแม่นย า  
W3-เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าของ
ไทย มุ่งเน้นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้ยกระดับสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บหรือบริหารจัดการข้อมูลซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคัญของเกษตรแม่นย า 

Opportunity Threat 

O1-ตลาด แนวโน้มต่างๆ ผลักดันให้เกษตรกรต้องการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น 
O2-ตลาด อุตสาหกรรมเกษตรของไทยและอาเซียนมี
ศักยภาพในการเป็น early adoptor ของเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย า เช่น อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และข้าวแบบนาแปลงใหญ่ 
O3-เทคโนโลยี ไทยและอาเซียนน าเข้า “เครื่องเก็บเก่ียว” 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพ ด้วยอัตราการเติบโตสูง 

T1-ตลาด เกษตรกรกลุ่มพืชไร่ซ่ึงเป็นลูกค้าของเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย ามีรายได้ที่ผันผวน เน่ืองจากพืชไร่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป (commodity) ราคาขึ้นลงตามตลาด 
ที่อิงกับปริมาณผลผลิตรวมทั้งโลก 
T2-เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการภาครัฐของ
ไทยยังไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี เช่น ยังไม่มีการจัดสรรคลื่น
ความถี่ส าหรับการใช้งานภาคเกษตร ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน
หาค่าพิกัดดาวเทียม สถานีภาคพื้นหรือหมุดพิกัด การคิด
เกณฑ์ภาษีน าเข้าอุปกรณ์เพื่อการทดลองวิจัยในอัตราสูงสุด 
ตลอดจนขาดฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซ่ึงจ าเป็นต่อการ
พัฒนาเกษตรแม่นย า 
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กลยุทธ์ส าหรบัการพัฒนานวัตกรรมเกษตรแม่นย าในประเทศไทย (TOWS Matrix) 
 Strengths Weakness 

Oppor-
tunity 

เชิงรุก (S-O)  
 ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร เร่ง

พัฒนา “เครื่องเก็บเก่ียวขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
ที่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อสร้าง yield map 
ได้” ร่วมกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเกษตร
อุตสาหกรรมรายใหญ่ในอาเซียน 

 ตัวแทนจ าหน่าย (dealer) ยกระดับสู่การ
เป็นที่ปรึกษาเกษตรแม่นย า น าเข้าอุปกรณ์
เกษตรแม่นย าของต่างประเทศมาเพื่อ
ทดลองตลาด วิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเกษตรแปลงเล็ก 

 รัฐบาล-ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตร 
สร้างแบรนด์เทคโนโลยีไทยให้เป็นที่รู้จักและ
จดจ าในอาเซียนก่อนเทคโนโลยีจากประเทศ
อ่ืน ๆ ผ่านการสาธิต จัดฝึกอบรม การให้
ทุนการศึกษา 

 รัฐบาล อนุญาตให้การท าแปลงสาธิตน าไป
ลดหย่อนภาษี R&D ได้ 300% และ BOI 
ควรให้สิทธิประโยชน์แก่การผลิตแบบเกษตร
อุตสาหกรรม เช่น ยกเว้นภาษีการน าเข้า
เครื่องจักร  

เชิงแก้ไข (W-O)  
 ผู้ประกอบการรับจ้างผลิต (OEM) เร่งสร้างพันธมิตร

กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีและตลาดเพื่อพัฒนาอุปกรณ์
ต่อพ่วงเทคโนโลยี VRT ที่เหมาะกับเกษตรแปลงเล็ก
ในอาเซียน 

 รัฐบาล – ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตร
ไทย - ผู้ประกอบการใหม่หรือที่อยู่ในอุตสาหกรรม
อ่ืน ควรบูรณาการความร่วมมือและความเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
เกษตรแม่นย า ในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากผู้เล่น
รายใหญ่ เช่น โดรน บริการข้อมูลเกษตร  

 รัฐบาล ผ่อนผันหรือยกเว้นภาษีน าเข้า ส าหรับการ
น าเข้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตร  

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้าน
เครื่องจักรการเกษตร หรือคณะวิศวกรรม เปิดเป็น
ศูนย์ให้ start up, เกษตรกรหรือผู้ต้องการพัฒนา
เครื่องมือ/เครื่องจักร ให้มีเวิร์คชอปในการพัฒนา
อุปกรณ์เอง 

Threats เชิงป้องกัน (S-T) 
 ผู้ประกอบการเกษตรแม่นย า ปรับปรุงหรือ

แบ่งส่วนเทคโนโลยีให้มีราคาถูกลง หรือการ
จัดท าเป็นแพคเกจที่เกษตรกรสามารถ
เลือกใช้บริการราคาถูกก่อนได้ เช่น ระบบ
เติมเงิน เป็นต้น 

 รัฐบาล ออกมาตรการเงินอุดหนุนส าหรับ
เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 

เชิงรับ (W-T)  
 Social Enterprise, องค์กรไม่แสวงผลก าไร พัฒนา

บริการหรือโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ท าให้เกษตรกรไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้จ่ายเงินกับเทคโนโลยี 

 รัฐบาล บูรณาการข้อมูลจากหลายส่วนราชการ 
พัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเกษตรที่จะ
เป็นหัวใจการท าเกษตรสมัยใหม่ และอนุญาตให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมการจัดการการเกษตรน าไปต่อยอด
เป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่าง
แท้จริง เช่น แผนการให้น้ าราย 7 หรือ 15 วัน  

 รัฐบาล แก้ข้อจ ากัดของหน่วยราชการหรือกฏหมายที่
ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี  
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4 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นย าในประเทศไทย 

 
เกษตรแม่นย าช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส าคัญต่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 

และความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่มีอยู่เดิม และ
ก่อให้เกิดธุรกิจบริการข้อมูลเกษตรอื่น ๆ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ตลอดจนเกษตรกรในประเทศไทยจึงเริ่มหัน
มาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีน้ีมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
ได้ดังนี ้
 

กรอบการวิเคราะห์ สรุปประเด็นส าคัญ 
แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 
(PEST+Envi+Ind Analysis) 
(Patent Analysis) 

 มุ่งเน้นการพัฒนา “เครื่องเก็บเก่ียวอัตโนมัติ” ที่ติด GPS และเซนเซอร์ที่
สามารถเก็บข้อมูลของผลผลิตในแต่จุดของแปลงได้ 

 บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรมุ่งสู่การพัฒนาระบบ “เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าการพัฒนาระบบอัตโนมัติ 

แนวโน้มตลาดโลกในอนาคต 
(Market overview) 

 แทรกเตอร์ติด GPS จะยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดในตลาดเกษตรแม่นย า แต่บริการ
ด้านข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนและดาวเทียมจะเพิ่มสูงขึ้น 

 เครื่องจักรกลเกษตรรุ่นใหม่จะมีเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเข้ามามากขึ้น 
 จีนจะเป็นตลาดเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติขนาดใหญ่ แต่จะน าเข้าน้อยมาก 

ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจ 
(Five forces Analysis) 

 ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรเดิม (ฮาร์ดแวร์) ที่ต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การบริหาร
จัดการข้อมูลจะได้เปรียบ  

 ผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่มีโอกาสในกลุ่มซอฟท์แวร์ เน่ืองจากสามารถพัฒนารูปแบบ
บริการได้หลากหลาย หากมีการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้วยจะยิ่งได้เปรียบ 

 เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ยังไม่พบสินค้าทดแทนมาเป็นคู่แข่ง แต่ต้อง
ระวัง Technology breakthrough  

ศักยภาพ ช่องว่าง โอกาสและความท้า
ทายของประเทศไทย 
(SWOT Analysis) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตสัญชาติไทยมีศักยภาพ คือ “เครื่องเก็บเก่ียวอ้อย ข้าว และ
ข้าวโพด” ที่เหมาะกับตลาดในอาเซียน และประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 

 การพัฒนามุ่งไปที่ระบบอัตโนมัติ ยังไม่ได้พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ หรือระบบตัดสินใจ 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ในอาเซียนเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ศักยภาพในการยอมรับเทคโนโลยี ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยอาจไม่สามารถ
แบกรับค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีได้จนกว่าเทคโนโลยีจะถูกลง 

ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ของประเทศไทย  
(TOWN Analysis)  
(บางส่วน) 

 เชิงรุก (S-O) สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ าในอาเซียน วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ “เครื่องเก็บเก่ียว” ให้สามารถเก็บข้อมูลและสร้างแผนที่ 

 เชิงแก้ไข (W-O) มองหาตลาดของอุปกรณ์เกษตรแม่นย าอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจาก
ผู้เล่นรายใหญ่ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง โดรนส ารวจ หรือบริการด้านข้อมูล  

 เชิงป้องกัน (S-T) แบ่งส่วนเทคโนโลยีให้มีราคาถูกลง  
 เชิงรับ (W-T) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อให้เอกชนน าไปต่อยอด 
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ข้อเสนอโจทย์วิจัย (Research gap) และผลติภณัฑ์เป้าหมาย 
เกษตรแม่นย าเป็นธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ดังนั้น การสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีจึงเป็น

สิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพและตลาดอาเซียนเติบโตสูง ได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว (กลยุทธ์เชิง
รุก S-O) หรือเร่งพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างไปจากผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดเครื่องจักรกล
เกษตรอยู่แล้ว เช่น โดรนส ารวจแผนที่ บริการวิเคราะห์ข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เตรียม
ดิน อุปกรณ์ฉีดพ่นให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มี Variable Rate Technology ด้วยการติดเซนเซอร์เข้าไปติดกับ
อุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูล (กลยุทธ์เชิงแก้ไข W-O) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิมได้ 
(ตาราง 4-1) ตัวอย่างข้อเสนอโจทย์วิจัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ดังตาราง 4-2  

ผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย (กลยุทธ์เชิงรุก S-O) : เครื่องเก็บเกี่ยว  
เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติเหมาะสมกับการเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่จะลงทุ นพัฒนาเทคโนโลยี 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในทางเทคโนโลยีและการตลาด อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่
ความต้องการของเกษตรกรในอาเซียนเติบโตสูง เนื่องจากช่วยลดต้นทุนแรงงานและลดความสูญเสียจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันเวลา จากการสืบค้นสิทธิบัตรเกี่ยวกับเกษตรแม่นย ายังพบสิทธิบัตรจ านวนมากที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัต ิส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับเซนเซอร์เพื่อวัดคุณภาพผลผลิต ดังนั้น การ
ยกระดับเทคโนโลยีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวหรือเครื่องตัดอ้อยที่เป็นจุดแข็งของไทย ให้เป็นอุปกรณ์เกษตรแม่นย า 
(กล่าวคือติดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพผลผลิตและจัดท าเป็นแผนที่ผลิต) เพื่อจับตลาดเครื่องเกี่ยวนวดที่ก าลัง
เติบโตในอาเซียน จึงเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต 
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 ตารางที่ 4-1 สรปุข้อมลูตลาดและเทคโนโลยีของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

* จากการส ารวจราคาผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของบริษัท Ag-Juction 

ผลิตภัณฑ ์
ผู้เล่น
หลัก 

ระดับเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีที่ต้องยกระดับ 
มูลค่าเพิ่ม* 
($/unit) 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
(Yield increase) 

คาดการณ์มูลค่าตลาดปี 2025 (ล้านเหรียญ) 

โลก น าเข้าไทย ส่งออกไทย 

แทรกเตอร์ MNC (L) Autonomous  Auto-steered  
 Operation data log 

32,000 7% 
ลดการอัดตัวของดิน 

110,618 303 2,356 

อุปกรณ์
เตรียมดิน 

Thai (S) Hardware 
integration 

Variable Rate Technology 
 Nutrient sensor 
 Moisture sensor  
 Section controller 

15,000 11% 
การให้ปุ๋ยอย่างแม่นย า 

7% 
การหว่านเมล็ดอย่างแม่นย า 

61,397 49 0.8 

เครื่องเก็บ
เก่ียว 

Thai (S) Autonomous  Auto-steered  
 Mass flow rate sensor 
 Yield map 

32,000 20% 
การให้ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, น้ า 

อย่างแม่นย า 

34,000 727 25,000 

เครื่องฉีด
พ่น 

Thai (S) Hardware 
integration 

 Variable Rate Technology 
 Sensor 
 Section & row controller  
 Control rate  

16,000 20% 
การให้ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, น้ า 

อย่างแม่นย า 

155,356 215 252 

โดรน  Startup 
(XS) 

Autonomous Data mapping & NDVI interpretation 
 Soil map 
 Yield monitoring 
 Localize part/ battery 

7,500 20% 
การให้ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, น้ า 

อย่างแม่นย า 

6,000 N/A N/A 

ข้อมูล
ดาวเทียม 

Startup 
(XS) 

Data 
collection & 
Monitoring 

NDVI interpretation 
 Soil map 
 Yield monitoring 

7,500 20% 
การให้ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, น้ า 

อย่างแม่นย า 

2,039 N/A N/A 
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ตารางที่ 4-2 ข้อเสนอโจทย์วิจัยของแต่ละผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ ์ เทคโนโลยีที่ต้องยกระดับ 
Research gap 

Common ground Competitiveness 
แทรกเตอร์ Operation data log  ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลการท างานของ

แทรกเตอร์ 
 การควบคุมสัญญาณสื่อสารระหว่างแทรกเตอร์ 2 คัน หรือ

แทรกเตอร์กับอุปกรณ์อ่ืน เช่น โดรน 
อุปกรณ์เตรียมดิน 
(W-O) 

Variable Rate Technology 
 Nutrient sensor 
 Moisture sensor  
 Section controller 

 การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินอัตโนมัติ เพื่อจัดท า 
แผนที่ดิน 

 การใช้ข้อมูลอ่ืน เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อ 
calibrate เซนเซอร์ส าหรับอุปกรณ์เตรียมดินเพื่อควบคุม
การท างานแบบอัตโนมัติ 

 โปรแกรมค านวณระยะห่างระหว่างร่อง 

อุปกรณ์ฉีดพ่น 
(W-O) 

 Variable Rate Technology 
 Sensor 
 Control rate  

 การส่งข้อมูลความชื้น ไปยังอุปกรณ์ฉีดพ่นเพื่อควบคุม
การท างานแบบอัตโนมัติ และการควบคุมอัตราการฉีด
พ่นในแต่ละจุดภายในแปลง 

 การตั้งค่าพารามิเตอร์และการใช้ข้อมูลอ่ืน เช่น การระบาด
ของแมลง เพื่อตั้งค่าเซนเซอร์ส าหรับหัวฉีดพ่นอัตโนมัติ 

เครื่องเก็บเก่ียว  
(S-O) 

 Mass flow rate sensor 
 Yield map 

 การตั้งค่าพารามิเตอร์และการใช้ข้อมูลเพื่อ calibrate 
เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพของผลผลิตและประมวลผล
เป็นแผนที่ผลผลิต 

 การส่งข้อมูลสภาพพื้นผิวดิน หรือสภาพพืช ไปยังอุปกรณ์เก็บ
เก่ียวพืชตระกูลหัวใต้ดินเพื่อควบคุมการท างาน 

โดรน 
(W-O) 

Data mapping &  
NDVI interpretation 
 Soil map 
 Yield monitoring 
 Localize part/ battery 

 การแปรผลภาพถ่าย (NDVI interpretation) 
 ชิ้นส่วนโดรนที่ถูกลง น้ าหนักเบา แบตเตอรี่แบบใหม่ 

 การ integrate ข้อมูลกับข้อมูลเกษตรอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
แบบจ าลองและคาดการณ์ 

 โปรแกรมค านวณเงินประกันความเสี่ยงผลผลิต 

ข้อมูลดาวเทียม 
(W-O) 

NDVI interpretation 
 Soil map 
 Yield monitoring 

 การแปรผลภาพถ่าย (NDVI interpretation) 
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