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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา นับได้ว่า
เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญสู่การเกิดขึ้นของนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งก าลังสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และรวมถึงสิ่งแวดล้อมตามมา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวนอกจากจะท าให้
ผู้คนในทุกแง่มุมของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกัน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังได้เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปในระบบการผลิต 
การบริโภค การค้า การลงทุน และรวมถึงการประกอบ
ธุ ร กิ จ ใ น รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  ต า ม ม า  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงบนฐานเศรษฐกิจใหม่ของโลก ที่เรียกว่า
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ในบทความนี้จะน าเสนอมิติ
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย 

เมื่อกล่าวถึงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในที่นี้ประกอบด้วย
ภาคการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
และเป็นส่วนส าคัญของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรต้นน้ า ภาค
การตลาดการค้าซ่ึงจะมีผู้ประกอบการทั้งค้าส่งค้าปลีก การแปร
รูป การขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโซ่อุปทานกลางน้ า ส าหรับ
ในส่วนของโซ่อุปทานปลายน้ าในที่นี้ได้แก่ ภาคการบริโภคสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้ในแต่
ละภาคส่วนของโซ่อุปทานประกอบด้วยเครือข่ายของความ
เชื่อมโยงและกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในภาคส่วนเดียวกัน
และในระหว่างภาคส่วนทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม 

การยกระดบัโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
ไทย 

ด้วยนวตักรรม 
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 ในอดีตการขับเคลื่อนโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จัดได้ว่ามีแรงขับเคลื่อนจากด้านอุปทาน
หรือจากด้านผู้ผลิตสินค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพราะในยุค
ก่ อ น ก า ร ป ฏิ วั ติ เ ขี ย ว ห รื อ ใ น ช่ ว ง ก่ อ น ป ล า ย
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรของโลกอยู่ในภาวะขาด
แคลนอาหาร โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่
สอง อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ
และนวัตกรรมการปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาอันเป็นส าเร็จจากการ
พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง เกิดการ
ขยายตัวออกไป ท าให้อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรได้
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเร็วกว่าการขยายตัว
ทางด้านอุปสงค์ท าให้มีอุปทานส่วนเกินของสินค้าใน
ตลาดท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน  

นอกจากนี้ผลของความก้าวสู่นโยบายการค้า
เสรี ของโลกและความก้าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ต่อเนื่องเรื่อยมา ได้ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในทุกแง่มุมของโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบอย่างส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนอ านาจและแรง
ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรจากแรงผลักด้านอุปทานมาเป็น
การขับเคลื่อนและแรงผลักดันจากด้านอุปสงค์ ส่งผล
ต่อการเคลื่อนย้ายอ านาจทางการตลาดจากการที่
ผู้ผลิตผลิตอะไรก็ขายได้ ไปสู่การปรับขั้วอ านาจสู่
ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น การที่ผู้บริโภคมีความเป็นพลวัต
สูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความชอบในสินค้า
และบริการ ได้ท าให้รูปแบบและชนิดของสินค้าที่
ผู้บริโภคต้องการมีความหลากหลายและมีประเด็นด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจน
กระบวนการผลิ ต ในรูปแบบต่ า งๆ  เข้ ามา เป็ น
องค์ประกอบของทางเลือกเ พ่ิมมากขึ้นตามมา 
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น   

 ในด้านผู้ผลิตเองก็ได้มีการสร้างสรรค์ในกระบวนการ
ผลิตเพ่ือท าให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ และน าไปสู่
การผลิตสินค้าจ าเพาะโดยมีการน านวัตกรรมในหลากหลาย
รูปแบบมาสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ เช่น การน าเอากระบวนการเกษตรอินทรีย์มา
เป็นปัจจัยในการยกระดับโซ่อุปทานการผลิตเพ่ือให้สะท้อนถึง
คุณค่าของตัวสินค้า หรือการน าเอาสภาพภูมินิเวศมาเป็นเครื่อง
บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงคุณภาพและสร้าง
ความจ าเพาะในตัวสินค้า ที่เรียกว่า Niche product และ
รวมถึงการสร้างลักษณะของสินค้าเ พ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความจ าเพาะในช่องทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะในช่องทาง
การตลาดส าหรับผู้มีรายได้สูง  

 อย่างไรก็ตาม ในจ าพวกนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้น นวัตกรรมดิจิทัลนับได้ว่าได้เข้า
มามีบทบาทและทวีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน พร้อมๆ กับ
การท าให้ เกิดผลกระทบต่อโซ่ อุปทานสินค้าเกษตรอย่าง
หลากหลายทั้งในโซ่อุปทานต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

 ในโซ่อุปทานต้นน้ าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตหรือภาคการผลิตจะเห็นได้ว่า มีการน าเอานวัตกรรมดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะนวัตกรรมอากาศ
ยานไร้คนขับหรือที่เรียกว่า “โดรน (Drone)”  

ที่มา: www.kaset1009.com/th/articles/125999-12 



รวมถึงนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น (mobile application) 
บนมือถือ และนวัตกรรมระบบเซ็นเซอร์ ซึ่งนวัตกรรม
ที่ได้กล่าวถึงได้ถูกพัฒนาและน ามาใช้ในภาคการเกษตร
เพ่ือการตรวจวัด การควบคุม การถ่ายภาพ การ
วิเคราะห์ เป็นต้น ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการให้น้ า 
การตรวจแปลงนา การผสมธาตุอาหารพืช  การฉีดพ่น
สารเคมีและสารชีวินทรีย์ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีความ
แม่นย า ตรงจุด และท างานได้อย่างรวดเร็วสนับสนุน
ให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิต ประหยัดเวลาและแรงงานคน น าไปสู่การ
ประหยัดต่อขนาดในการท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่ส าคัญที่จะท าให้การการเกษตรและธุรกิจ
ฟาร์มของเกษตรกร ก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ หรือที่เรียกว่า “smart farmer”  นอกจากนี้
นวัตกรรมที่กล่าวถึงยังจะช่วยยกระดับและปรับฐาน
ภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับการพัฒนาที่
สูงขึ้น และหากได้มีการผนวกนวัตกรรมดิจิทัลเข้ากับ
นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าและความจ าเพาะใน
กระบวนการผลิตหรือการสร้างคุณภาพด้วยแล้ว 
ย่อมจะเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับเกษตรกร
มืออาชีพได้อีกทางหนึ่ง อีกด้วย 

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตลอดจนนวัตกรรมดิจิทัลยังได้น ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการค้า หรือการให้บริการที่
เรียกว่า อี-คอมเมิรซ์ (e-commerce) และ อี-เซอร์วิส 
(e-service) หรือการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาปฏิรูปใน
ระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วยเช่นกัน แต่ก่อนนี้เรา
จะเห็นว่าผู้ผลิตมีความยากล าบากมากที่จะด าเนิน
กิจกรรมการขายสินค้าควบคู่ไปกับกิจกรรมการผลิต 
แต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรผู้ผลิตมีโอกาสและสามารถที่จะ
เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าขายไปในขณะเดียวกัน โดย
การผลิตสินค้าเกษตรและขายสินค้าเกษตรบนตลาด
ออนไลน์ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณสมบัติ
จ าเพาะ หรือที่เรียกว่า niche product เราจะเห็น
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่ได้ขยายตัวสู่การท าธุรกิจการเกษตรในช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า 

 นอกจากนี้ในด้านการประกอบการค้าซึ่งในโซ่อุปทาน
กลางน้ า การท าธุรกิจด้านการเกษตรของผู้ประกอบการค้าใน
รูปแบบต่างๆ ได้มีการพัฒนาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่
ค้าขายทั้งการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยไม่จ าเป็นต้องมี
หน้าร้านหรือมีสินค้าวางจ าหน่ายให้เห็นที่หน้าร้าน แต่จะใช้
ประตูหรือช่องทางของตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบของสินค้าที่ตนเองจัดจ าหน่าย  
เช่น  ธุรกิจปูม้าออนไลน์ ธุรกิจเมลอนออนไลน์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูปและการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
และการขนส่งออนไลน์   เป็นต้น  ธุรกิจที่ได้กล่าวถึงเมื่อผนวก
เข้ากับธุรกิจการขนส่งที่ได้พัฒนาสู่การใช้แอพพลิเคชั่นในการ
เรียกหาเรียกใช้การให้บริการ จะเห็นว่าได้เกิดการพัฒนาโซ่
อุปทานรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึน 

การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยการน าเสนอสินค้าเกษตรที่
ตนเองผลิตได้เสนอขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคในหลากหลาย
รูปแบบและช่องทางในการการท าธุรกรรมเพ่ือการติดต่อท าการ
ค้าขายสินค้ากัน  

 ในขณะเดียวกันภาคการบริโภคซึ่งอยู่ในโซ่อุปทาน
ปลายน้ า นวัตกรรมดิจิทัลได้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ทางเลือกให้กับผู้บริ โภคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดและตัวสินค้าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น เข้าถึง
ระบบการ เลื อกซื้ อสินค้ าบริการบนเว็บ ไซต์ผ่ านระบบ
แอพพลิเคชั่น และการใช้จ่ายเงินในรูป ไอแบงก์กิ้ง โดยไม่ต้อง
ไปท าธุรกรรมที่ธนาคารเหมือนในอดีต  อีกทั้งผู้บริโภคในยุค
นวัตกรรมดิจิทัลยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อซื้อขายกับ
ผู้ผลิตได้โดยตรงหรือสามารถติดต่อซื้อขายได้จากตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ 



  

 ดังนั้น การที่ประเทศไทยก าลังก้าวไปสู่
ฐานเศรษฐกิจกระแสใหม่ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 การที่จะปรับเปลี่ยน
ภาคการเกษตรจากยุคของการเกษตรแบบท ามากได้
น้อยหรือ (factor-driven economy) มาเป็นยุค
ของการท าน้อยแต่ได้มาก หรือเป็นการใช้นวัตกรรม
มาเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตสินค้าและบริการ
(Innovation driven economy) นวัตกรรมดิจิทัล
นับว่าจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้
เกิดการปฏิรูปในห่วงโซ่ อุปทานสินค้าเกษตรที่
เกษตรกรและผู้ประกอบการกลางน้ าทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ตลอดจนผู้บริโภคยากจะหลีกหนีได้
พ้น 

ซึ่งท าให้ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสั้นลงกว่าใน
อดีตมาก ท าให้เกิดการประหยัดในค่าขนส่งและต้นทุน
ธุรกรรมทางการตลาดตามมมา  

ที่มา: www.mmthailand.com/โมเดล-ประเทศไทย4-0 


