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Highlight 

  ปจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เปนเร่ืองที่ภาคธุรกิจทั้งในไทย และตางประเทศใหความสนใจ

อยางมาก โดยอาศัยการใชประโยชนจาก Big Data เปนเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาธุรกิจ  

อีไอซีมองวาธุรกิจอาหารในอุตสาหกรรมปลายนํ้ามีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการกาว

ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 มากกวาผูเลนในระดับตนนํ้าและกลางนํ้า เน่ืองจากมีความใกลชิดกับ

ผูบริโภคมากกวา ทําใหเขาใจความตองการและสามารถนําเสนอสินคาและบริการในรูปแบบที่

แตกตางและตอบโจทยไดมากขึ้น ซ่ึงในอนาคตโมเดลธุรกิจแบบน้ีมีแนวโนมที่จะสรางพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากขึ้น ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาว

สงผลใหผูเลนอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหวงโซอุปทานจําเปนตองปรับตัว เพื่อใหสามารถ

พัฒนาศักยภาพ และกาวขามขีดจํากัดของธุรกิจสูการเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว 
 

 

อุตสาหกรรม 4.0 เปนหนึ่งในการเปล่ียนแปลงที่ผูเลนในอุตสาหกรรมอาหารไมควรมองขาม ถึงแมวาปจจุบัน

อุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญจะสามารถผลิตสินคาจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตเทคโนโลยีการผลิตที่เปนอยูก็ยัง

มีขอจํากัดหลายประการที่ยังไมสามารถกาวขามได เชน ปญหาความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต หรือการปอนขอมูลความ

ตองการจากปลายทางที่ไม real-time ทําใหไมสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไดทัน เปนตน สงผลใหภาคธุรกิจทั่วโลกตาง

หันมาใหความสนใจกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางมาก เน่ืองจากจุดเปล่ียนสําคัญของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมคร้ังน้ี คือ การนําเอาเทคโนโลยใีนยุคดิจิทัลมาปรับใช เพื่อชวยใหการสงผานขอมูลระหวางผูเลนในหวงโซอุปทานทํา

ไดรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น อยางไรก็ดี การปรับใชไมไดหยุดอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึง

ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบเร่ือยไปจนถึงการสงสินคาใหถึงมือผูบริโภคขั้นสุดทาย ซ่ึงขอมูลดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนอยาง

มากมาย ยกตัวอยางเชน อุปกรณการผลิตที่สามารถส่ือสารและแยกแยะบรรจุภัณฑอาหารที่แตกตางกันได ซ่ึงจะชวยใหการผลิต

อาหารมีความผิดพลาดนอยลงอยางมาก หรือการเชื่อมตอความตองการบริโภคอาหารที่หลากหลายสูกระบวนการผลิตอาหารที่

จําเพาะเจาะจง (mass customization) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การใชประโยชนจาก Big Data คือหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในยุค 4.0 
ตัวอยางที่นาสนใจคือการวิเคราะหขอมูลการใชจายของผูบริโภคที่เก็บจากบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิกของรานคาปลีกตางๆ ซ่ึง

ภาคธุรกิจสามารถนําขอมูลดังกลาวน้ีมาประมวลผลเพื่อวิเคราะหหารูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาแตละกลุมหรือ

ชวงอายุได ยิ่งไปกวาน้ัน ขอมูลเหลาน้ียังสามารถนํามาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางของสินคาและบริการ เพื่อ

สรางความไดเปรียบในการแขงขนัไดอีกดวย เชน ขอมูลการใชจายในบัตรเครดิตของลูกคาทําใหธุรกิจอาหารทราบวาอาหารกลอง

รสชาติใดขายดี โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางนํ้าที่ทําหนาที่ผลิตอาหารอาจตัดสินใจลงทุนซ้ือเคร่ืองผลิตอาหารอัตโนมัติ 

ในเมนูอาหารกลองที่ขายดี เพื่อทดแทนแรงงานซ่ึงตองเผชิญกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังสามารถยนระยะเวลา และ

ลดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตลงไดอีกดวย ซ่ึงการลงทุนน้ีสามารถนําไปตอยอดผสมผสานกับเทคโนโลยีตรวจจับส่ิง

ปนเปอนในอาหาร และแยกประเภทการผลิตอาหารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบโจทยความตองการที่เปล่ียนไปในอนาคต 
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อุตสาหกรรมอาหารปลายน้ําเปนจุดที่มีความไดเปรียบสูงที่สุด เน่ืองจากมีความใกลชิด และไดรับขอมูลจาก
ผูบริโภคโดยตรง ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหตอยอดรวมกับการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหไดสินคา และ
บริการที่ตอบโจทยตอความตองการของตลาดไดดียิ่งข้ึน รานคาปลีกสมัยใหมคือหน่ึงในธุรกิจปลายนํ้าของ

อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงปจจุบันผูเลนรายใหญในตลาดโลกอยาง Amazon, Tesco และ Wal-Mart หรือแมแตในไทยอยาง Big-C, 

Central Online และ Tops ตางใหความสําคัญกับการใหบริการหนารานออนไลนมากขึ้นกวาในอดีต เน่ืองจากการลงทุนน้ันต่ํา

กวาการขยายสาขาคอนขางมาก อีกทั้งยังสามารถเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ ของผูบริโภค เชน อายุ รายไดและประเภทสินคา

อาหารที่ส่ังบอย เปนตน ทั้งน้ี จึงเปนที่มาของการเร่ิมพัฒนาการใหบริการที่มีความแตกตางหรือมีคุณภาพที่ดีขึ้น เชน Tesco ที่

เกาหลีใตไดสรางรานคาปลีกเสมือนจริง (virtual shop) ที่มีบริการส่ังซ้ือสินคาและสงถึงบานไดโดยไมตองเดินทางไปซ้ือที่รานคา

ปลีกจริงขึ้น ที่สถานีรถไฟฟาใตดิน เพื่อกระตุนยอดขายสินคาในกลุมลูกคาที่ทํางานออฟฟศ เน่ืองจากพบขอมูลวาลูกคากลุมน้ีไม

คอยเขาใชบริการที่รานคาปลีกและรานคาออนไลน ประกอบกับลูกคากลุมน้ีใชบริการรถไฟฟาใตดินในชีวิตประจําวันเปนหลัก 

อน่ึง อีไอซีมองวาในอนาคตอาจเห็นการตอยอดของเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดีขึ้น เชน hologram หรือ 

Augmented Reality (AR) ผานทางหนาจออุปกรณไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ หรือ virtualized screen ที่สามารถแสดงใหเห็น

ขอมูลของสินคาแบบ 3 มิติ เร่ิมตั้งแตการเพาะปลูก หรือการจัดหาวัตถุดิบ สูกระบวนการผลิต กอนจะจัดสงถึงมือผูบริโภค หรือ

แมแตการสรางระบบขอมูลอัจฉริยะที่สามารถแนะนําเมนูอาหาร และโภชนาการผานความตองการของผูบริโภคที่เฉพาะเจาะจงได

โดยผูเชี่ยวชาญทางออนไลน เปนตน 

โมเดลธุรกิจอาหารใหมๆ ในอุตสาหกรรมปลายนํ้า รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป สงผลให
ธุรกิจตนน้ํา และกลางน้ําตองปรับตัว ตัวอยางเชน การพลิกโฉมธุรกิจอาหารในอนาคตของปญญาประดิษฐในครัวอยาง 

Moley Robotics ที่สามารถทําอาหารไดตามที่ผูบริโภคตองการผานทางหนาจอประมวลผลที่แสดงใหเห็นถึงหนาตาอาหาร และ

โภชนาการที่จะไดรับผานการอัพโหลดสูตรอาหาร วิธีการทํา หรือแมแตเรียนรูการทําอาหารที่จําเพาะเจาะจงของผูบริโภคแตละ

คนผานการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการทําอาหารของผูบริโภค สงผลใหผูเลนระดับกลางนํ้า เชน ผูผลิตบรรจุภัณฑสวนประกอบ

อาหารหรือเคร่ืองปรุงรสตางๆ จําเปนตองปรับตัวโดยนําชิปขอมูลที่สามารถส่ือสารกับปญญาประดิษฐน้ี หรือกับอุปกรณครัว

อัจฉริยะอ่ืนๆ ได มาวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารใหมีความทันสมัยมากขึ้น ยิ่งไปกวาน้ี ผูบริโภคในปจจุบันยังมีความใสใจใน

การเลือกรับประทานอาหาร และมีความรูเก่ียวกับอาหารมากขึ้น สงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น

ดวย เชน ผูบริโภคที่แพอาหารบางประเภท ผูสูงอายุที่ตองการหลีกเล่ียงอาหารไขมันสูง หรือผูบริโภคที่ชื่นชอบอาหารออรแกนิค 

เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปน้ี สงผลใหผูเลนในธุรกิจอุตสาหกรรมตนนํ้าจําเปนตองมีการลงทุนเพื่อ

ยกระดับและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองตามไปดวย เชน ผูผลิตผักออรแกนิคจําเปนตองลงทุนเพื่อเชื่อมตอการทํางาน

ของระบบกําจัดสารเคมี อุปกรณตรวจจับความชืน้ของพืน้ที่เพาะปลูก อุปกรณตรวจวัดคุณภาพแรธาตุในดิน เคร่ืองหยอดเมล็ดผัก

หลากหลายชนิด หรือแมแตระบบรดนํ้าอัตโนมัติเขาสูระบบการประมวลผลสวนกลางที่สามารถคํานวณเวลาการปลูกผักออรแกนิค 

หลากหลายชนิดใหไดผลผลิตสูงสุด อีกทั้งระบบน้ียังตองสามารถติดตามสต็อกสินคา และคาดการณความตองการของผูบริโภค

ผานทางขอมูลจากธุรกิจอาหารปลายนํ้า เพื่อใหสามารถปลูกและจัดสงผักออรแกนิคที่สดใหมถึงชั้นวางสินคาในรานคาปลีก

สมัยใหมไดตลอดเวลา ซ่ึงนอกจากจะชวยลดการเนาเสียของผักจากการสํารองสินคาที่มากเกินไปไดแลว ยังสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภคยุคใหมที่รักสุขภาพอีกดวย 

อยางไรก็ดี การเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมอาหารนั้นจําเปนตองคํานึงถึงความสมดุล
ระหวางการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และการผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมกับอัตลักษณรสชาติ
อาหารไทยสูสินคาและบริการ  เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารน้ันมีความสลับซับซอนกวาอุตสาหกรรมอ่ืนในหลายๆ ดาน ทั้ง

รูปแบบสินคา การนําเสนอ หรือแมแตการใหบริการที่แตกตางกัน ดังน้ัน ความคิดสรางสรรค หรือนวัตกรรมยอมไมไดหมายถึงแค

ตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึงรูปแบบการนําเสนอที่ทําใหเกิดประสบการณใหมๆ  ในการบริโภค เชน การนําเคร่ืองพิมพ

อาหาร 3 มิติเขามาทดแทนแรงงานฝมือที่ทําหนาที่แกะสลักอาหาร ซ่ึงตองใชเวลาและความประณีตบรรจงอยางมาก เพื่อใหใช
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เวลาในการผลิตตอชิ้นงานที่ส้ันลง มีความสม่ําเสมอของคุณภาพมากขึ้น กอนสงตอใหเชฟปรุงรสชาติอาหารและตกแตงเพิ่มเติม

กอนเสิรฟใหกับผูบริโภค หรือแมแตบรรจุภัณฑแบบนาโนเทคโนโลยีที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพของอาหารตามสีของ 

บรรจุภัณฑที่เปล่ียนไปได ซ่ึงนอกจากจะชวยปองกันไมใหผูบริโภคทานอาหารที่เนาเสียแลว ยังชวยใหผูบริโภคสามารถบริหาร

จัดการกับวัตถุดิบหรืออาหารที่ใกลหมดอายุไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงการลงทุนเพื่อสรางธุรกิจอัจฉริยะเหลาน้ีเปนเร่ืองที่

จําเปน และไมอาจมองขามไดในยุค 4.0 เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 

Implication   
 

 
 

อีไอซีมองวาผูเลนในอุตสาหกรรมอาหารท้ังหวงโซอุปทานควรรวมมือกันสราง
เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอม และสรางความแข็งแกรง
สําหรับการแขงขันในยุค 4.0 โดยผูเลนในธุรกิจอาหารปลายนํ้าควรเร่ิมมีการเก็บและ

วิเคราะหขอมูลของผูบริโภคอยางเปนระบบ รวมถึงตองเรียนรูการใชประโยชนจากขอมูลเหลาน้ัน

รวมกันกับผูเลนอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทาน เชน ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคที่ไดรับแบบ real-time 

จากรานคาปลีกสมัยใหม ชวยใหบริษัทผูผลิตอาหารสามารถวางแผนการผลิตไดสอดคลองกับ

ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ยิ่งไปกวาน้ัน กระบวนการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพดังกลาว

ยังชวยเอ้ือใหการบริหารรานคาปลีกซ่ึงตองการความตอเน่ืองของจัดสงสินคาไดรับประโยชนตาม

ไปดวย ดังน้ัน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเลนทุกระดับในหวงโซอุปทานและการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และชวยให

อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

 

รูปที่ 1: ผูเลนในอุตสาหกรรมปลายนํ้ามีแนวโนมเขาสูยุค 4.0 กอนผูเลนรายอื่น เน่ืองจากมีความใกลชิดกับขอมูลของผูบริโภค ซ่ึงสามารถนํามา

วิเคราะหตอยอดรวมกับผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือตอบโจทยตอความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว 

 

 
ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC  

 

ตัวอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในแตละการปฏิวัติอุตสาหกรรมในไทย                            
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รูปที่ 2: ในอนาคตการสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเลนทุกระดับในหวงโซอุปทานจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขัน และชวยใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยเติบโตไดอยางย่ังยืน 
  

                    

 
 

ท่ีมา: การวเิคราะหโดย EIC  
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