
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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ตลาดโดรนเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยก าลังเติบโต 
เ น่ืองจากเข้ ามาช่ วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
นอกจากน้ี เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพดีขึ้นและราคาเริ่ม
เข้าถึงได้

Krungthai COMPASS มองว่า โดรนฉีดพ่นขนาดเล็ก
(5 ลิตร) เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเจาะตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ราคาถูกกวา่ขนาดใหญ่ และเหมาะส าหรบัพ้ืนท่ีเกษตรขนาด 
21-30 ไร ่ซ่ึงครอบคลุมเกษตรกรกวา่ 1.2 ล้านครวัเรอืน

ผู้ประกอบการท่ีสนใจธุรกิจโดรนการเกษตรควรหา
พันธมิตร หรือท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคนิค เช่น สถานีรบัสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลดัชนีพืชพรรณ(NDVI)
ของประเทศไทย BIOTEC ท่ีพัฒนากล้องอินฟราเรด
ตรวจสอบสภาพแปลงเกษตร หรือสถาบันวิทยาการ
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ส่วนแบง่ตลาดของโดรนท่ัวโลก 
ปัจจบุัน บรษัิท SZ DJI Technology ผู้ผลิต และจ าหน่ายโดรนภายใต้แบรนด์ DJI ของจนี เป็นผู้น าในตลาดโดรนท่ัวโลก 

ส่วนแบ่งตลาดของโดรนแต่ละแบรนด์

ที่มา : Skylogic Research (2561) 

การใช้โดรนเพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก

Markets and Markets ท่ีเป็นบรษัิทท่ีให้ค าปรกึษา และวจิัยด้านการตลาด คาดว่า 

ยอดขายโดรนเพ่ือการเกษตรท่ัวโลกจะเพ่ิมขึ้นปีละ 31.4% จาก 1.2 พันล้าน

ดอลลารส์รอ. ในปี 2562 เป็น 4.8 พันล้านดอลลารส์รอ.  ในปี 2568 โดยผู้น าตลาด

เป็นผู้ประกอบการจีน ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดโดยรวมถึง 82%

DJI (74%)

Yuneec 
(5%)

3D 
Robotics 

(3%)

Parrot
(3%)

อื่นๆ
(15%)

ส่วนแบ่งตลาดตามประเทศของเจ้าแบรนด์

จนี (82%)

อื่นๆ
(12%)

สหรฐัฯ 
(6%)
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ปัจจยัหนุนความต้องการโดรนเพ่ือการเกษตรในอนาคต
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรท่ีจะเกิดในอนาคตผนวกกับจ านวนเกษตรกรท่ีท าเกษตรแปลงใหญ่มาก (140 ไรข่ึ้นไป) 
ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นปัจจยักระตุ้นให้เกิดความต้องการโดรนเพ่ือการเกษตรมาใช้ในการท าเกษตรมากขึ้น  
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2551 2556 2561

จ านวนเกษตรกรท่ีท าเกษตรแปลงใหญ่มาก 
(140 ไรข่ึ้นไป)

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติป ี2561 

Growth Drivers ของตลาดโดรน

สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรท่ัวโลกมีแนวโน้มลดลงจาก 33% ในปี 2553 เป็น 27%

ในปี 2562(ท่ีมา :World Bank 2562) สวนทางกับความต้องการพืชผลทาง

การเกษตรโลกในปัจจุบันถึงปี 2565 ท่ีคาดวา่เพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 1.8% จากค่าเฉล่ียใน

ปี 2560-62 (ท่ีมา :OECD 2563)

ส าหรับในไทย การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรในอนาคต ผนวกกับจ านวน

เกษตรกรท่ีท าเกษตรแปลงใหญ่มาก (140 ไร่ขึ้นไป) ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยกระตุ้นให้

เกิดความต้องการใช้โดรนเพ่ือการเกษตร

2551             2556             2561

34%

45%

50%

สัดส่วนเกษตรกร
ผู้สูงอายุ 

(55 ปีขึ้นไป) 

พันคน
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ประเภทของโดรนเพ่ือการเกษตร
โดรนส ารวจพ้ืนท่ีจะถูกใช้ในการส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูก และตรวจสอบสุขภาพพืชผลทางการเกษตรพรอ้มท้ังสามารถส่งข้อมูลจาก
ภาพถ่ายด้วยโดรนส ารวจพ้ืนไปมายัง Application ได้ ขณะท่ีโดรนฉีดพ่นจะถูกใช้ในการพ่นสารเคมี และน้าในแปลงเกษตร 

ที่มา : 3DINSIDER

โดรนเพ่ือการเกษตรมีก่ีประเภท?

โดรนเพ่ือการเกษตรมีหลายรูปแบบ ซึ่งในมิติของการใช้งานสามารถแบ่งเป็น 

2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. โดรนส ารวจพ้ืนท่ี (Data – mapping drone) ถูกออกแบบเพ่ือใช้เก็บข้อมูล

แบบ Real-Times และน าข้อมูลไปประมวลผลด้วยโมเดลทางการเกษตร 

โดยท่ัวไปมักถูกน าไปใช้ส าหรับส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูก การตรวจสอบสุขภาพพืช 

ตลอดจนวางแผนการเพาะปลูก โดยปัจจุบันโดรนชนิดนี้ถูกน ามาใช้อย่าง

แพรห่ลายในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างประเทศสหรฐัฯ และญี่ปุ่น  ท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยีการแปรผลค่าดัชนีพรรณพืช (NDVI) จากภาพถ่ายด้วยโดรนส ารวจ

พ้ืนท่ี หรอืภาพดาวเทียม รวมถึงมีโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการระบุพิกัด

ดาวเทียม เช่น สถานีภาคพ้ืนท่ี และหมุดพิกัด เป็นต้น ซึ่งเอื้อต่อการน าเอา

เทคโนโลยีโดรนส ารวจพ้ืนท่ีมาใช้ 

2. โดรนฉีดพ่น (Spraying Drone) น ามาใช้พ่นสารเคมีหรือปุ๋ย และน้าในแปลง

เกษตร  โดยปัจจุบันโดรนชนิดนี้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายท่ัวโลก รวมท้ัง

ประเทศก าลังพัฒนา เช่นฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งจากงานวจิัยของ Ipsos (2560)

ชี้ให้เห็นว่า การใช้โดรนฉีดพ่นในการพ่นสารเคมี หรือน้าให้กับพืชผลทาง

การเกษตรจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับสารเคมีถึง 30%-50% รวมท้ัง

มีประสิทธิภาพมากกวา่แรงงานมนุษย์ 40-60 เท่า

โดรนฉีดพ่น

โดรนส ารวจพ้ืนท่ี 

https://3dinsider.com/ndvi-drone-cameras/
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สหรฐัฯ

40%

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนการใช้โดรนการการเกษตรท่ีสูง ขณะท่ีประเทศท่ีก าลังพัฒนาในเอเซียมีสัดส่วนการใช้โดรนในระดับต่า 

ญ่ีปุ่น

ฟิลิปปินส์

สัดส่วนเกษตรกรท่ีใชโ้ดรนเพ่ือการเกษตร

ไทย

ที่มา : Ipsos ( 2560) 

จากงานวิจัยของ Ipsos (2560) ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

อย่างสหรฐัฯ และญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้โดรนเพ่ือการเกษตรท้ัง 2 ประเภท

• ใช้โดรนส ารวจพ้ืนท่ี (Data-mapping drones) เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

และสุขภาพพืชภายในแปลงเพาะปลูก ตลอดจนวางแผนการเพาะปลูกในอนาคต 

• ใช้โดรนฉีดพ่นเพ่ือช่วยในการพ่นสารเคมี และน้าภายในแปลงเกษตร 

ขณะท่ีเกษตรกรในประเทศท่ีก าลังพัฒนา อย่างฟิลิปปินส์ จีน และไทยส่วนใหญ่ใช้

โดรนฉีดพ่น (Spraying drones)เพียงอย่างเดียว ส าหรับพ่นสารเคมี และน้า

ภายในแปลงเกษตร

ส าหรบัประเทศไทย  AIP Skytech ทีม startup ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรท่ี์

ต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาโดรนเพ่ือการเกษตร คาดว่ามูลค่าตลาดโดรนเพ่ือการเกษตรใน

ประเทศไทยจะเติบโตจาก 179 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 195 ล้านบาทในปี 2564 

(ท่ีมา :กรุงเทพธุรกิจ ณ 6 ม.ค. 2563) เนื่องจากเริม่เห็นแนวโน้มการน าโดรนเพ่ือ

การเกษตรมาใช้ในบางกลุ่ม เช่น คนรุน่ใหม่ ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ และเกษตรกรท่ี

เป็นคู่สัญญากับธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ เป็นต้น พรอ้มท้ังภาครฐัท่ีให้การสนับสนุน

การเข้าถึงเครื่องจักรกลเกษตรผ่านการให้สินเชื่อ

70%

จีน

2%

15%

เกาหลีใต้

10%10%
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เปรยีบเทียบอตัราก าไรในการด าเนินงานของผู้ด าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับโดรนเพ่ือ
การเกษตร และเครื่องจกัรกลเกษตรด้ังเดิม
ผู้ผลิตโดรนเพ่ือการเกษตรมีอัตราก าไรในการด าเนินงานสูงกวา่ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร อย่างไรก็ดี ผู้จัดจ าหน่ายโดรนเพ่ือการเกษตร
มีอัตราก าไรในการด าเนินงานน้อยกวา่ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร เน่ืองจากผู้จัดจ าหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรด้ังเดิมขนาด SME 
ส่วนใหญ่ขายสปรงิเกอรเ์พ่ือการเกษตร ซ่ึงมีอัตราก าไรสูง

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2557 2558 2559 2560 2561

ผู้ผลิตโดรนเพ่ือการเกษตร 
vs 

ผู้ผลิตเครื่องจกัรกลเกษตรด้ังเดิม

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2557 2558 2559 2560 2561

ผู้ค้าโดรนเพ่ือการเกษตร 
vs 

ผู้ค้าเครื่องจกัรกลเกษตรด้ังเดิม

หมายเหตุ: [1]Guobin Wang, Yubin Lan, Huizhu Yuan, Haixia Qi, Pengchao Chen, Fan Ouyang (2019) Comparison of Spray 
Deposition, Control Efficacy on Wheat Aphids and Working Efficiency in the Wheat Field of the Unmanned Aerial Vehicle 
with Boom Sprayer and Two Conventional Knapsack Sprayers

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( 5 ส.ค. 2563)
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเปน็ Median

ผู้เล่นในตลาดโดรนการเกษตรในประเทศไทยเป็นอย่างไร?

จากการรวบรวมข้อมูลของ Krungthai COMPASS ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ี

ด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับโดรนเพ่ือการเกษตรในประเทศไทยมีจ านวน 7 บริษัท 

และท้ังหมดเป็นผู้ประกอบการขนาด SME ซึ่งด าเนินธุรกิจแบบครบวงจรท้ังผลิต 

โดรนเพ่ือการเกษตรภายใต้แบรนต์ตัวเอง จ าหน่ายโดรนเพ่ือการเกษตรแบรนด์ DJI

และให้บรกิารฉีดพ่นสารเคมีในแปลงการเกษตร

ผู้ผลิตโดรนเพ่ือการเกษตรมีอัตราก าไรโดยเฉล่ียสูงกว่าผู้ผลิตเครื่องจักรกล

เกษตรด้ังเดิม ขณะท่ีผู้จัดจ าหน่ายโดรนเพ่ือการเกษตรท่ีส่วนใหญ่เป็นตัวแทน

จ าหน่ายโดรนเพ่ือการเกษตรแบรนด์ DJI จากประเทศจีนมีอัตราก าไรโดยเฉล่ีย

ต่ากวา่ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรด้ังเดิม ส่วนหนึ่งจากการท่ีผู้จัดจ าหน่าย

เครื่องจักรกลเกษตรด้ังเดิมขนาด SME ส่วนใหญ่ขายสปริงเกอร์เพ่ือการเกษตร 

ซึ่งมีอตัราก าไรสูง แต่ Krungthai COMPASS คาดวา่ เกษตรกรไทยมีแนวโน้มท่ีจะ

ใช้โดรนเพ่ือการเกษตรแทนท่ีสปริงเกอร์เพ่ือการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการท า

เกษตรแปลงใหญ่ (50 ไร่ขึ้นไป) เพราะการใช้โดรนเพ่ือการเกษตรมีประสิทธิภาพ

มากกวา่สปรงิเกอรเ์พ่ือการเกษตร 1.7−20 เท่า[1]

ผู้ผลิต/ผู้ค้าโดรนเพ่ือการเกษตร          ผู้ผลิต/ผู้ค้าเครื่องจกัรกลเกษตรไทย

https://www.researchgate.net/publication/330284233_Comparison_of_Spray_Deposition_Control_Efficacy_on_Wheat_Aphids_and_Working_Efficiency_in_the_Wheat_Field_of_the_Unmanned_Aerial_Vehicle_with_Boom_Sprayer_and_Two_Conventional_Knapsack_Sprayers
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รายละเอยีดของโดรนฉีดพ่นแต่ละขนาด และขนาดพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม

ขนาด พ้ืนท่ีเกษตรสูงสุดท่ีใช้ได้ 
(ไร)่

พ้ืนท่ีเกษตรขั้นตา่ท่ี
เหมาะสม (ไร)่ *

ราคาขั้นตา่ (บาท)+ต้นทุนแบตเตอรี่ 5 ปี

5 ลิตร 30 ไร่ 21 ไร่ 120,000 บาท ( +45,000 บาท) 

10 ลิตร 100 ไร่ 32 ไร่ 199,000 บาท (+60,000 บาท)

16-20 ลิตร มากกวา่ 100 ไร่ มากกวา่ 100 ไร่ 269,000 บาท ( +112,500 บาท) 

หมายเหตุ: [2]ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 

ที่มา : ค าสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ *ขัน้ตอนในการค านวณพ้ืนท่ีเกษตรขัน้ต่าท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนโดรนฉีดพ่น 1) ค านวณเงนิลงทุนของโดรนฉีดพ่นท้ังหมดตามอายุการใชง้าน (5 ป)ี
โดนน าราคาโดรนฉีดพ่นบวกกับราคาแบตเตอรี ่5 ก้อน ( แบตเตอรีต่้องเปล่ียนทุกปี ) เชน่ 120,000 + (9,000*5) = 165,000 บาท 2) ค านวณค่าใชจ้า่ย
เก่ียวกับสารเคมีที่ลดลงใน 5 ป ี หลังจากน าเอาโดรนฉดีพ่นมาใช ้โดยน าต้นทุนสารเคมีในการท าเกษตรตอ่ไรต่่อปี (5,400 บาทต่อไรต่่อป)ี คูณด้วยปรมิาณ
สารเคมีที่ใชล้ดลง (30%) และคูณด้วย 5 ซึง่เท่ากับ 8,100 บาทต่อไร ่3) ค านวณพ้ืนท่ีเกษตรขัน้ต่าท่ีเหมาะสม โดยน ายอดเงนิลงทุนของโดรนฉีดพ่นใน 5 ป ี
หารด้วยค่าใชจ่า่ยเก่ียวกับสารเคมีที่ลดลงใน 5 ป ีเชน่ ถ้ายอดลงทุนทั้งหมดอยูท่ี่ 165,000 บาท และต้นทุนสารเคมีลดลง 8,100 บาทต่อไรใ่น 5 ป ีจ านวนพ้ืนที่
เหมาะสมเท่ากับ 165,000 / 8,100 = 20.4 ไร ่≈ 21 ไร่ เปน็ต้น

การลงทุนซื้อโดรนฉีดพ่นคุ้มค่าส าหรบัเกษตรกรหรอืไม่?

ต้นทุนการใช้สารเคมีท่ีลดลงและราคาโดรนฉีดพ่นในปัจจุบันท่ีเข้าถึงได้ ท าให้ 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า โดรนฉีดพ่นขนาด 5 ลิตรเป็นโอกาสส าหรับ

ผู้ประกอบการเครื่องจกัรกลเกษตร 

• การลงทุนโดรนฉีดพ่นขนาด 5 ลิตร จะมีความคุ้มค่าจากต้นทุนสารเคมีท่ีลดลง 

เมื่อเกษตรกรมีท่ีดินระหวา่ง 21 ไร ่ถึง 30 ไร ่(โดรนฉีดพ่นขนาด 5 ลิตร สามารถ

ฉีดพ่นได้สูงสุด 30 ไร)่ ซึ่งเป็นขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรถือครองมากถึง 1.2 ล้าน

ครวัเรอืน(21% ของจ านวนเกษตรกรท้ังหมด[2])

• ขณะท่ีโดรนฉีดพ่นขนาดต้ังแต่ 10 ลิตร ขึ้นไป เป็นขนาดท่ีคุ้มค่าส าหรับขนาด

พ้ืนท่ีเกษตรต้ังแต่ 32 ไร่ขึ้นไป ซึ่งเป็นขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรถือครองมากถึง  

5.99 แสนครวัเรอืน (10% ของจ านวนเกษตรกรท้ังหมด[2])
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ประเภทของโดรนเพ่ือการเกษตร

โดรนฉีดพ่นขนาดเล็ก
(5 ลิตร)

โดรนฉีดพ่นขนาดใหญ่
(ต้ังแต่ 10 ลิตร ขึ้นไป)

โดรนส ารวจพ้ืนท่ี

ป
ัจ
จ
ัย
แ
วด
ล้
อ
ม
ท
าง
ธ
ุร
กิ
จ

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

เกษตรกรท่ัวไปท่ี มี พ้ืนท่ี เกษตรอยู่
ระหว่าง 21-30 ไร่ รวมท้ังปลูกพืชไร ่
และข้าว เน่ืองจากโดรนฉีดพ่นขนาด 
5 ลิตร มีหัวฉีดพ่นขนาดเล็ก ซ่ึงไม่
เหมาะส าหรับการใช้ในแปลงเพาะปลูก

ของพืชสวนขนาดใหญ่ เช่น ทุเรยีน

เป็นต้น[3]

กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแต่ 32 ไร่
ข้ึนไป (กลุ่มเกษตรกรอัจฉรยิะประกอบด้วยคน
รุ่นใหม่ เกษตรกรท่ีเป็นคู่สัญญากับธุรกิจ
เกษตรขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเกษตร

รายใหญ่
[6]

) 

ผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่
ในอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาล

ปัจจัยหนุน  
และโอกาส
ทางธุรกิจ

ธ.ก.ส.  มีการปล่อยสินเ ช่ือเพ่ือซ้ือ
เครื่องจักรกลเกษตร ซ่ึงรวมถึงโดรน
เพ่ือการเกษตรในวงเงิน 15,000 ล้านบาท

จนถึงปี 2566[4]

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตรจะเกิดในอนาคตเน่ืองจากสัดส่วน
เกษตรกรผู้สูงอายุ(มากกว่า 55 ปี)

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน[5]

ผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกจาก
จีนอย่าง DJI ยังไม่เข้ามาในตลาดน้ี

กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะมีศักยภาพในการ

ยอมรบัเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ [6]

กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะมีรายได้ทางการเกษตร
สูงเม่ือเทียบกับรายได้ทางการเกษตรโดยเฉล่ีย

ในประเทศ[6]

มีเกษตรกรอัจฉรยิะจ านวนมากท่ียังไม่ลงทุน
ซ้ือโดรนฉีดพ่นโดยในปี 2560 ท่ัวประเทศ

มีเกษตรกรอัจฉรยิะ 50,000 ราย[6] ขณะท่ีมี
ผู้ข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมโดรนในรูปแบบบุคคล
ธรรมดา และบริษัทรวมกันเพียง 11 ,672 

ราย[7]

จ านวนเกษตรกรท่ีถือครองพ้ืนท่ีเกษตร

มากกวา่ 140 ไร ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน[5]

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ
ใช้โดรนส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท า
แผนท่ีผลผลิต และวางแผน

ในการเพ่ิมผลผลิต[8]

อุปสรรค
ทางธุรกิจ

เกษตรกรผู้สูงอายุ (มากกว่า 55 ปี)
ไ ม่ ย อมรับก า ร ใ ช้ เ ทค โน โล ยี ท าง
การเกษตรใหม่ๆ รวมถึงโดรนฉีดพ่น 
และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการ

เกษตร[6]

โดรนฉีดพ่นขนาดใหญ่ท่ีน าเข้าจากประเทศ
จีนมีเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ากว่า ท าให้สามารถ
ท างานในแปลงเพาะปลูกของพืชสวนขนาด
ใหญ่ เช่น ทุเรียน เป็นต้น ได้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าโดรนฉีดพ่นขนาดใหญ่ของผู้ผลิต

ไทย[3]

ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการใช้โดรน
ส ารวจพ้ืนท่ี เช่น ไม่มีฐานข้อมูล
ของภาพ NVDI ซ้อนทับข้อมูล
ดิน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์
คุณภาพของดินจากภาพถ่าย
ด้ วย โดรนส า รว จ พ้ืน ท่ี ไ ด้ 

เป็นต้น[8]

โอกาส และอปุสรรคของธุรกิจโดรนเพ่ือการเกษตรของไทย

แนวโน้มการน าโดรนเพ่ือการเกษตรมาใช้เพ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย รวมท้ังราคาโดรน

เพ่ือการเกษตรท่ีเริม่เข้าถึงได้จนท าให้การลงทุนใช้โดรนเพ่ือการเกษตรในเกษตรกรรม

มีความคุ้มค่า ท าให้เรามองวา่โดรนฉีดพ่นจะเป็นโอกาสส าหรบัผู้ประกอบการเครื่อง

จักรกลเกษตร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรอาจเผชิญกับอุปสรรค 

และความท้าทายในการด าเนินธุรกิจหลายอย่าง ซึ่ง Krungthai COMPASS รวบรวมไว้

ดังนี้

หมายเหตุ: [3] จากค าสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ 

[4] ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 
[5] ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2561
[6] ธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2560 
[7] กสทช.ปี 2562 
[8] สวทน.ปี 2561
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หมายเหตุ: [9] จากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ

Implication:
ท่ามกลางยุคท่ีเทคโนโลยีทางการเกษตรก าลังเข้ามามีบทบาทต่อเกษตรกรรม เพ่ิมเติมจาก

ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรท่ีนับวันย่ิงทวคีวามรุนแรงมากขึ้น เป็นตัวเรง่ส าคัญ

ให้เกิดความต้องการโดรนเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเราเริม่เห็นการใช้โดรนเพ่ือการเกษตร

ในบางกลุ่มเช่น เกษตรกรรุน่ใหม่ และธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ เป็นต้น เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ 

ในปัจจุบันมีเพียง 7 บริษัทเท่านั้นท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับโดรนเพ่ือการเกษตร จึงเป็น

โอกาสดีท่ีผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรท่ีจะต่อยอดเข้าธุรกิจนี้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรท่ียังมีข้อจ ากัดด้านความรู้เ ก่ียวกับ

เทคโนโลยีอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาถึง 3 ปี
[9]
รวมท้ังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้า

จากจีนท่ีมีเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ากวา่ไทย 

ดังนั้น ก่อนท่ีจะเริ่มธุรกิจโดรนเพ่ือการเกษตร ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรควร

พิจารณาแนวทางดังนี้

ส าหรบัผู้ประกอบการเครื่องจักรกลเกษตรท่ีขาดความรูด้้านเทคนิค ควรหาพันธมิตร และ

ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค เช่น สถานีรับสัญญาณดาวเทียม

จุฬาภรณ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลดัชนีพืชพรรณ(NDVI)ของประเทศไทย 

รวมท้ังBIOTEC ท่ีสามารถพัฒนากล้องอินฟราเรดท่ีสามารถตรวจสอบสภาพแปลงอ้อย 

ซึ่งท้ังสององค์ความรู้สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนา และผลิตโดรนส ารวจพ้ืนท่ีได้ 

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามท่ีสามารถพัฒนาโดรนฉีดพ่นส าหรับ

สวนมะพร้าว ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจไปขอค าปรึกษา และร่วมพัฒนาโดรนฉีดพ่นกับ

สถาบันดังกล่าวได้ เป็นต้น

ส าหรบัประเภทของโดรนเพ่ือการเกษตรท่ีน่าเจาะตลาดม ี3 กลุ่ม คือ

1. โดรนฉีดพ่นขนาดเล็ก (5 ลิตร) ให้กับเกษตรกรท่ัวไปท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรอยู่ระหว่าง 

21 -30 ไร ่รวมท้ังปลูกพืชไร ่และข้าว เนื่องจากสินค้าในกลุ่มนี้มีความคุ้มค่าในการ

ลงทุนส าหรบัพ้ืนท่ีเกษตรขนาดดังกล่าว และเหมาะสมกับการใช้ในแปลงเพาะปลูก

ของพืชไร่ และข้าว นอกจากนั้น ผู้ประกอบการจากประเทศจีนอย่าง DJI ซึ่งเป็น

รายใหญ่ของโลกยังไม่เข้ามาในตลาดโดรนฉีดพ่นขนาดเล็ก

2. โดรนฉีดพ่นขนาดใหญ่(10 ลิตรขึ้นไป) ท่ีมีแบรนด์เป็นท่ีรู้จักในไทยให้กับกลุ่ม

เกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีพ้ืนเกษตรอย่างน้อย 32 ไร่ เพราะสามารถช่วยตอบโจทย์

ความต้องการในกลุ่มเกษตรกรท่ีท าแปลงใหญ่ และสามารถลงทุนซ้ือโดรนฉีด

ขนาดใหญ่ได้

3. โดรนส ารวจพ้ืนท่ีให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาล

เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนท่ีผลผลิต และวางแผนในการเพ่ิมผลผลิต  

http://csrs.ku.ac.th/
http://www.biotec.or.th/th/index.php
http://fibo.kmutt.ac.th/

