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จากอุตสาหกรรมอาหารปลายน้ํา...สูปลายทาง 4.0

Highlight

ปจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เปนเรื่องที่ภาคธุรกิจทั้งในไทย และตางประเทศใหความสนใจ
อยางมาก โดยอาศัยการใชประโยชนจาก Big Data เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาธุรกิจ
อีไอซีมองวาธุรกิจอาหารในอุตสาหกรรมปลายน้ํามีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการกาว
ไปสู อุ ต สาหกรรม 4.0 มากกว า ผู เ ล น ในระดั บ ต น น้ํ า และกลางน้ํ า เนื่ อ งจากมี ค วามใกล ชิ ด กั บ
ผูบริโภคมากกวา ทําใหเขาใจความตองการและสามารถนําเสนอสินคาและบริการในรูปแบบที่
แตกตางและตอบโจทยไดมากขึ้น ซึ่งในอนาคตโมเดลธุรกิจแบบนี้มีแนวโนมที่จะสรางพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลใหผูเลนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหวงโซอุปทานจําเปนตองปรับตัว เพื่อใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพ และกาวขามขีดจํากัดของธุรกิจสูการเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

อุตสาหกรรม 4.0 เปนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผูเลนในอุตสาหกรรมอาหารไมควรมองขาม ถึงแมวาปจจุบัน
อุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญจะสามารถผลิตสินคาจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตเทคโนโลยีการผลิตที่เปนอยูก็ยัง
มีขอจํากัดหลายประการที่ยังไมสามารถกาวขามได เชน ปญหาความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต หรือการปอนขอมูลความ
ตองการจากปลายทางที่ไม real-time ทําใหไมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไดทัน เปนตน สงผลใหภาคธุรกิจทั่วโลกตาง
หันมาใหความสนใจกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางมาก เนื่องจากจุดเปลี่ยนสําคัญของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งนี้ คือ การนําเอาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาปรับใช เพื่อชวยใหการสงผานขอมูลระหวางผูเลนในหวงโซอุปทานทํา
ไดรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น อยางไรก็ดี การปรับใชไมไดหยุดอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น แตยังครอบคลุมถึง
ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึงการสงสินคาใหถึงมือผูบริโภคขั้นสุดทาย ซึ่งขอมูลดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนอยาง
มากมาย ยกตัวอยางเชน อุปกรณการผลิตที่สามารถสื่อสารและแยกแยะบรรจุภัณฑอาหารที่แตกตางกันได ซึ่งจะชวยใหการผลิต
อาหารมีความผิดพลาดนอยลงอยางมาก หรือการเชื่อมตอความตองการบริโภคอาหารที่หลากหลายสูกระบวนการผลิตอาหารที่
จําเพาะเจาะจง (mass customization) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใชประโยชนจาก Big Data คือหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในยุค 4.0
ตัวอยางที่นาสนใจคือการวิเคราะหขอมูลการใชจายของผูบริโภคที่เก็บจากบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิกของรานคาปลีกตางๆ ซึ่ง
ภาคธุรกิจสามารถนําขอมูลดังกลาวนี้มาประมวลผลเพื่อวิเคราะหหารูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาแตละกลุมหรือ
ชวงอายุได ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลเหลานี้ยังสามารถนํามาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางของสินคาและบริการ เพื่อ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอีกดวย เชน ขอมูลการใชจายในบัตรเครดิตของลูกคาทําใหธุรกิจอาหารทราบวาอาหารกลอง
รสชาติใดขายดี โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําที่ทําหนาที่ผลิตอาหารอาจตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องผลิตอาหารอัตโนมัติ
ในเมนูอาหารกลองที่ขายดี เพื่อทดแทนแรงงานซึ่งตองเผชิญกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสามารถยนระยะเวลา และ
ลดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตลงไดอีกดวย ซึ่งการลงทุนนี้สามารถนําไปตอยอดผสมผสานกับเทคโนโลยีตรวจจับสิ่ง
ปนเปอนในอาหาร และแยกประเภทการผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบโจทยความตองการที่เปลี่ยนไปในอนาคต
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อุตสาหกรรมอาหารปลายน้ําเปนจุดที่มีความไดเปรียบสูงที่สุด เนื่องจากมีความใกลชิด และไดรับขอมูลจาก
ผูบริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหตอยอดรวมกับการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหไดสินคา และ
บริก ารที่ ตอบโจทยต อความตองการของตลาดไดดียิ่ งขึ้ น ร านค าปลีกสมัยใหมคื อหนึ่งในธุร กิจ ปลายน้ํา ของ

อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปจจุบันผูเลนรายใหญในตลาดโลกอยาง Amazon, Tesco และ Wal-Mart หรือแมแตในไทยอยาง Big-C,
Central Online และ Tops ตางใหความสําคัญกับการใหบริการหนารานออนไลนมากขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากการลงทุนนั้นต่ํา
กวาการขยายสาขาคอนขางมาก อีกทั้งยังสามารถเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ ของผูบริโภค เชน อายุ รายไดและประเภทสินคา
อาหารที่สั่งบอย เปนตน ทั้งนี้ จึงเปนที่มาของการเริ่มพัฒนาการใหบริการที่มีความแตกตางหรือมีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน Tesco ที่
เกาหลีใตไดสรางรานคาปลีกเสมือนจริง (virtual shop) ที่มีบริการสั่งซื้อสินคาและสงถึงบานไดโดยไมตองเดินทางไปซื้อที่รานคา
ปลีกจริงขึ้น ที่สถานีรถไฟฟาใตดิน เพื่อกระตุนยอดขายสินคาในกลุมลูกคาที่ทํางานออฟฟศ เนื่องจากพบขอมูลวาลูกคากลุมนี้ไม
คอยเขาใชบริการที่รานคาปลีกและรานคาออนไลน ประกอบกับลูกคากลุมนี้ใชบริการรถไฟฟาใตดินในชีวิตประจําวันเปนหลัก
อนึ่ง อีไอซีมองวาในอนาคตอาจเห็นการตอยอดของเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดีขึ้น เชน hologram หรือ
Augmented Reality (AR) ผานทางหนาจออุปกรณไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ หรือ virtualized screen ที่สามารถแสดงใหเห็น
ขอมูลของสินคาแบบ 3 มิติ เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก หรือการจัดหาวัตถุดิบ สูกระบวนการผลิต กอนจะจัดสงถึงมือผูบริโภค หรือ
แมแตการสรางระบบขอมูลอัจฉริยะที่สามารถแนะนําเมนูอาหาร และโภชนาการผานความตองการของผูบริโภคที่เฉพาะเจาะจงได
โดยผูเชี่ยวชาญทางออนไลน เปนตน

โมเดลธุรกิจอาหารใหมๆ ในอุตสาหกรรมปลายน้ํา รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป สงผลให
ธุรกิจตนน้ํา และกลางน้ําตองปรับตัว ตัวอยางเชน การพลิกโฉมธุรกิจอาหารในอนาคตของปญญาประดิษฐในครัวอยาง

Moley Robotics ที่สามารถทําอาหารไดตามที่ผูบริโภคตองการผานทางหนาจอประมวลผลที่แสดงใหเห็นถึงหนาตาอาหาร และ
โภชนาการที่จะไดรับผานการอัพโหลดสูตรอาหาร วิธีการทํา หรือแมแตเรียนรูการทําอาหารที่จําเพาะเจาะจงของผูบริโภคแตละ
คนผานการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการทําอาหารของผูบริโภค สงผลใหผูเลนระดับกลางน้ํา เชน ผูผลิตบรรจุภัณฑสวนประกอบ
อาหารหรือเครื่องปรุงรสตางๆ จําเปนตองปรับตัวโดยนําชิปขอมูลที่สามารถสื่อสารกับปญญาประดิษฐนี้ หรือกับอุปกรณครัว
อัจฉริยะอื่นๆ ได มาวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารใหมีความทันสมัยมากขึ้น ยิ่งไปกวานี้ ผูบริโภคในปจจุบันยังมีความใสใจใน
การเลือกรับประทานอาหาร และมีความรูเกี่ยวกับอาหารมากขึ้น สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น
ดวย เชน ผูบริโภคที่แพอาหารบางประเภท ผูสูงอายุที่ตองการหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง หรือผูบริโภคที่ชื่นชอบอาหารออรแกนิค
เปนตน ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ สงผลใหผูเลนในธุรกิจอุตสาหกรรมตนน้ําจําเปนตองมีการลงทุนเพื่อ
ยกระดับและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองตามไปดวย เชน ผูผลิตผักออรแกนิคจําเปนตองลงทุนเพื่อเชื่อมตอการทํางาน
ของระบบกําจัดสารเคมี อุปกรณตรวจจับความชืน้ ของพืน้ ที่เพาะปลูก อุปกรณตรวจวัดคุณภาพแรธาตุในดิน เครื่องหยอดเมล็ดผัก
หลากหลายชนิด หรือแมแตระบบรดน้ําอัตโนมัติเขาสูระบบการประมวลผลสวนกลางที่สามารถคํานวณเวลาการปลูกผักออรแกนิค
หลากหลายชนิดใหไดผลผลิตสูงสุด อีกทั้งระบบนี้ยังตองสามารถติดตามสต็อกสินคา และคาดการณความตองการของผูบริโภค
ผานทางขอมูลจากธุรกิจอาหารปลายน้ํา เพื่อใหสามารถปลูกและจัดสงผักออรแกนิคที่สดใหมถึงชั้นวางสินคาในรานคาปลีก
สมัยใหมไดตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะชวยลดการเนาเสียของผักจากการสํารองสินคาที่มากเกินไปไดแลว ยังสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภคยุคใหมที่รักสุขภาพอีกดวย

อยางไรก็ดี การเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมอาหารนั้นจําเปนตองคํานึงถึงความสมดุล
ระหวางการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และการผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมกับอัตลักษณรสชาติ
อาหารไทยสูสินคาและบริการ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความสลับซับซอนกวาอุตสาหกรรมอื่นในหลายๆ ดาน ทั้ง
รูปแบบสินคา การนําเสนอ หรือแมแตการใหบริการที่แตกตางกัน ดังนั้น ความคิดสรางสรรค หรือนวัตกรรมยอมไมไดหมายถึงแค
ตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึงรูปแบบการนําเสนอที่ทําใหเกิดประสบการณใหมๆ ในการบริโภค เชน การนําเครื่องพิมพ
อาหาร 3 มิติเขามาทดแทนแรงงานฝมือที่ทําหนาที่แกะสลักอาหาร ซึ่งตองใชเวลาและความประณีตบรรจงอยางมาก เพื่อใหใช
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เวลาในการผลิตตอชิ้นงานที่สั้นลง มีความสม่ําเสมอของคุณภาพมากขึ้น กอนสงตอใหเชฟปรุงรสชาติอาหารและตกแตงเพิ่มเติม
ก อ นเสิ ร ฟ ให กั บ ผู บ ริ โ ภค หรื อ แม แ ต บ รรจุ ภั ณ ฑ แ บบนาโนเทคโนโลยี ที่ ส ามารถบ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของอาหารตามสี ข อง
บรรจุภัณฑที่เปลี่ยนไปได ซึ่งนอกจากจะชวยปองกันไมใหผูบริโภคทานอาหารที่เนาเสียแลว ยังชวยใหผูบริโภคสามารถบริหาร
จัดการกับวัตถุดิบหรืออาหารที่ใกลหมดอายุไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการลงทุนเพื่อสรางธุรกิจอัจฉริยะเหลานี้เปนเรื่องที่
จําเปน และไมอาจมองขามไดในยุค 4.0 เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว
Implication

อีไอซีมองวาผูเลนในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหวงโซอุปทานควรรวมมือกันสราง
เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอม และสรางความแข็งแกรง
สําหรับ การแข งขันในยุค 4.0 โดยผูเลน ในธุร กิจอาหารปลายน้ําควรเริ่ม มีการเก็บ และ

วิเคราะหขอมูลของผูบริโภคอยางเปนระบบ รวมถึงตองเรียนรูการใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
รวมกันกับผูเลนอื่นๆ ในหวงโซอุปทาน เชน ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคที่ไดรับแบบ real-time
จากรานคาปลีกสมัยใหม ชวยใหบริษัทผูผลิตอาหารสามารถวางแผนการผลิตไดสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น กระบวนการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพดังกลาว
ยังชวยเอื้อใหการบริหารรานคาปลีกซึ่งตองการความตอเนื่องของจัดสงสินคาไดรับประโยชนตาม
ไปดวย ดังนั้น การสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเลนทุกระดับในหวงโซอุปทานและการใช
ประโยชน จ ากเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จะช ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และช ว ยให
อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต
รูปที่ 1: ผูเลนในอุตสาหกรรมปลายน้ํามีแนวโนมเขาสูยุค 4.0 กอนผูเลนรายอื่น เนื่องจากมีความใกลชิดกับขอมูลของผูบริโภค ซึ่งสามารถนํามา
วิเคราะหตอยอดรวมกับผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เพื่อตอบโจทยตอความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว
ตัวอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในแตละการปฏิวัติอุตสาหกรรมในไทย

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC
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รูปที่ 2: ในอนาคตการสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเลนทุกระดับในหวงโซอุปทานจะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และชวยใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยเติบโตไดอยางยั่งยืน
รูปแบบการสื่อสารของขอมูลในหวงโซอุปทานในปจจุบันเทียบกับอนาคต

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC

โดย:

นริศรธร ตุลาผล (narithtorn.tulaphol@scb.co.th)
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
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