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10,000-4,000 BC                  19th Century                      21st Century    

เศรษฐกิจอาหาร 1.0
ล่าสัตว์/เก็บของป่า

เศรษฐกิจอาหาร 2.0
การเกษตร

เศรษฐกิจอาหาร -3.0
การผลิตปริมาณสูงอุตสาหกรรมอาหาร

เศรษฐกิจอาหาร -4.0
การผลิตอาหารอย่างเฉียบคม (smart)

ทรัพยากรธรรมชาติ

12 Billions

ประชากรโลก

การพฒันาการผลิตอาหาร

ดัดแปลงจาก
Food Economy 4.0 VTT Technical 

Research Centre of Finland Ltd
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 >50% ของคนเป็นโรคมาจากการรับอาหารไมถ่กูต้องหลกัโภชนาการ
 30% ของประชากรโลก (2.5 พนัล้าน) ได้รับสารอาหารไมถ่กูต้อง
 1 ใน 9 ของประชากรโลกขาดอาหาร
 คร่ึงหนึ่งของเด็กท่ีตาย ตายเพราะขาดแคลนสารอาหาร
 มีคนตาย 38 ล้านคนตอ่ปีจากการด ารงชีวิตเลือกอาหารไมถ่กูต้อง ท าให้คา่

ไช้จ่ายด้านการเยียวยารักษาจะเพิ่มขึน้อย่างน้อยเป็น 700 พนัล้าน EU

Adapted from Food Economy 
4.0 VTT Technical Research 

Centre of Finland Ltd



• Efficient utilization of raw materials

• Consumer prefers digital technology

• Health and vitality emphasis

• Technologies to create new products/processes
• Robotics and digitalization

• Less thermal processing 

• Transparent and clean label

• Eco/environmental responsibility

• Novel food ingredients – new supply chains  



 >50% ของคนในโลกอยูใ่นเมืองไหญ่
 ความต้องการอาหารในโลกจะเพิ่มขึน้ 60% ภายในปี 2050

 ใน 10 ปีท่ีผา่นมาเราใช้ telecom (ICT) 45 เท่าตวั
 การเปลี่ยนเทร็นและปัจจยัด ารงชีวิตจะเปลี่ยนหว่งอาหาร
 ปัจจบุนัเราผลิตขยะ 173 kg ตอ่คน ตอ่ปี
 ตลาด supermarket มีของตัง้ขาย 40,000 ชนิด แตค่นซือ้

หยิบแค ่30 ชิน้ เท่านัน้ Adapted from Food Economy 
4.0 VTT Technical Research 

Centre of Finland Ltd



อนาคต ท่ีมีดิจิทลัเทคโนโลยี



• พฒันาการปลกู



พฒันาการเตรียม
อาหารให้เข้าใกล้
ผู้บริโภค



คนท าไมไ่ช่คน



คนเสริฟก็ไม่ไช่คน



ตดัสินใจอยา่งมีข้อมลู



“ Today the internet can 
help small businesses 
sell things [a]cross the 
oceans, [a]cross the 
nations. And I hope that 
we can serve 2 billion 
consumers; we can 
hezlp 10 million small 
businesses outside 
China. ” –Jack Ma, Executive 
Chairman, Alibaba, 2015 32





Logistics Distribution

ConsumptionPackaging

SUPPLY 
CHAIN

WEAK LINK #1  OF THAILAND

New 
ingredient 
industry

Over packaging
Packaging recycling

- Quality and safety 
control 

- - Warehouse and 
distribution system 
along whole supply 
chain

- Most efficient logistics 
lowers cost

- support digital e 
COMMERCE

Not enough raw material 
traceability and validation 
of product claims : 
organic, certified tests, 



LOGISTICS LOGISTICS LOGISTICS

WEAK LINK #2  OF THAILAND
WEAK LINK #3  OF THAILAND

WEAK LINK #4  OF 

THAILAND

น า้

ป่า

ดนิ

การจัดการ



โอกาส

โอกาส

เปล่ียนจุดอ่อนใหเ้ป็นโอกาส



ท าไปท าไม

• ไม่มีใครมีทรัพยากรอยา่งไทย
• ไม่มีใครมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมอาหารอย่างไทย
• ไม่มีใครเปิดโอกาสให้นกัวิชาการท างานใกล้ชิดกบัผู้ประกอบการอยา่งไทย
• ไม่มีรัฐบาลใดชอูาหารเป็นยทุธศาสตร์ชาตอิยา่งไทย
• นกัวิชาการเช่ียวชาญและนกัธุรกิจอยากมาท างานในไทย

• ภมูิปัญญาชาวบ้านไทยและการจดัการ SME ท่ีดี จะช่วยคนจนให้มัง่มีมัน่คง
• ธุรกิจอาหารมีแตข่ึน้ เป็นภมูิปอ้งกนัเมื่อเศรษฐกิจตกต ่า (RECESSION PROOF) อยา่งไรก็มีกิน





Tmall – (Taobao Tmall )
• Tmall Global - ขายออนไลน์ระดับ
นานาขาตไิปให้ผู้บริโภคในประเทศ
ต่างๆ

• 100% มาจากประเทศต่างๆ รับรองต้นทางผู้
ร่วมธุรกจินานาชาต ิ100% และคืนรายได้ให้
พืน้ที่ของประเทศนัน้ๆ 100% 

• ขายย่ีห้อตา่งประเทศ ขายตรงไปยงัตลาดจีนขนาด
ไหญ่โดยไมต้่องมีการตัง้บริษัทภายในจีน

• Logistics จดัการโดยTmall ข้ามชายแดนไป
ยงัคนสง่ช านาญการ ภายใน 5-8 วนัท างาน

http://wndirect.com/china-tmall.php


เหตุผลท่ีคนชอบสัง่ซ้ือออนไลน์

REASON PERCENTAGE 

Assured product quality 67.8% 

Cheaper 65.5% 

Brand preference 53.0% 

Products not available domestically 52.0% 

Diversified products 46.7% 

Bought the same product 39.6% 

when traveling overseas

Other 0.4%

Source: iResearch, 2015
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ถ้าการก ากับควบคุมด้านกฏหมายบริหาร
จัดการได้ดี จะสามารถเป็นส่วนในการ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมได้อย่างมาก

เปล่ียนปรับปรุงกระบวนการผลิต การหาวัตถุดบิ การน า
ทุกส่วนมาไช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ลดการไช้แรงงาน 

ลดการใช้คาร์บอนและพลังงาน ลดการศูนย์เสียวัสดุเศษ
เหลือ ไช้ทรัพยากรการผลติอย่างคุ้มค่า

พัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต

เข้าถงึผู้บริโภค
เป้าหมาย ปรับ
ยุทธศาสตร์
การตลาดและธุรกจิ

ประสทิธิภาพ

ลดค่าไช้จ่าย

การก ากับควบคุมทางกฏหมาย

ความสามารถในการแข่งขัน

การเข้าถงึความต้องการผู้บริโภค



UK

MARCH 2015

Commissioned by National Centre for Universities and Business

แล้วส าหรับไทย ??

ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ความช านาญงาน

ทรัพยากร

โครงสร้างและคุณลักษณะ
ของภาคส่วน

การก ากับควบคุมกฏหมาย

เช่ียวชาญเป็นอย่างๆ รายบุคคลอย่างไม่มี
ยุทธศาสตร์ ขาดทมีที่บรูณาการ ตามไม่ทนั
ต่างชาต ิขาดแรงหนุนอย่างเป็นระบบ คน
กระจุกไม่กระจาย เงนิกระจายไม่กระจุก

ปัญหาขับเคล่ือนบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยังไม่ถงึดีเลิศ โดยภาพรวมยังไม่สามารถ
แข่งขันได้ในเวทนีานาชาติ

ยังไม่มีครบและ
โครงสร้างท างานไม่
ชัดเจน

ยังไม่มีครบและ
ขาดความเข้าใจ
ในภาคเอกชนและ
นักวชิาการนักวิจัย



Future Food Production 

• Efficient utilization of raw materials

• Consumer prefers digital technology

• Health and vitality emphasis

• Technologies to create new products/processes
• Robotics and digitalization

• Less thermal processing 

• Transparent and clean label

• Eco/environmental responsibility

• Novel food ingredients – new supply chains  
Adapted from Food Economy 
4.0 VTT Technical Research 

Centre of Finland Ltd



What consumers want

• shelf-stable, recyclable/envi friendly, 
convenience, functional, 

• Less harshed/heat  fresh or 
minimally processed, shelf-stable, RTE

• Ingredient transparency – e.g, natural, 
niche, technology alternatives, 

• Regulatory, labelling and health.safety
claims validation for specific countries

• Others :Traceability, consumer access 
(e.g., hotline), accreditation  ICT

• Raw Material sources, social impact, 
niche, traceability, safety

– Shelf-stable technologies : HPP, 
pulsed electric field, mw, hurdle, etc.

- Packaging – aseptic, active 
packaging, , designed to fit behavior, 
microwaveable/bankable, QR code

- Ingredient technology: low 
cal/sugar/salt, preservatives, 
antioxidants, functional, nutrition  

- Labelling and regulatory compliance

-Farming technology, e.g., smart 
farming, city farming

What the industry must deliver 
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Group  I advanced food processing technologies

- osmo-concentration of fruits and vegetables, - membrane technology, 

- nonthermal processing, drying, CA and MA storage of fruits and 

vegetables, nanotechnology 

Group III explores waste management, by-product utilization, and energy conservation in food 

processing industry. With an emphasis on novel food processes

Group II food safety and various non-destructive quality assessment by machine vision 

systems, vibrational spectroscopy, biosensors, and chemosensors.



New emerging food technology

•High pressure technology

•Food nanotechnology and emulsion technology

•Food packaging – new design , new materials

•Food irradiation

•UV processing / Ultrasound processing / Pulsed 

electric field

•Spray drying / functional food powders

•Thermal processing and canning –new design, new 

retortable packaging, 



FRICTION  HEAT

https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_absorption

MICROWAVE HEATING PRINCIPLE

https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/chemical/properties-
water/hydrogen-bonds-make-water-sticky



คุณสมบติัของโมเลกลุน ้ าในการรับพลงังานไฟฟ้า (เช่นไมโครเวฟ)

http://www1.lsbu.ac.uk/water/microwave_water.html

ไม
โค
รเว
ฟ

การให้ความร้อน
ด้วย conduction



การน าเทคโนโลยไีหม่มาไช้

1. ซือ้ของนอก แต่ภายในมีความรู้น้อย
มาก (Outsourcing)

2. ตกลงร่วมมือพัฒนาด้วยกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ก่อนแล้วเดนิไป
ด้วยกัน ต้องมีแม่งานบริหารชัดเจน

3. พัฒนาภายในทัง้หมด ต้องลงทุนลง
แรงกับการพัฒนาทักษะคนเป็นหลัก 
ให้เป็นผู้น าทางวชิาการนานาชาติ

ปัจจัยในการพจิารณา
Vision&Positioning Finance   Manage      Sustainability  

ตรงต่อ position 
หรือทศิทางบริษัท 
หรือไม่  ทนัต่อ
เหตุการณ์เฉพาะหน้า

งบประมาณสูง
มากในระยะสัน้ ง่าย

เส่ียงต่อการ
เสียเปรียบ ระยะ
ยาว

สามารถ ทดสอบสิ่ง
ไหม่ๆโดยยังไม่ต้อง
เปล่ียนทศิทางบริษัท 

งบสูงปานกลาง

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
พฒันาบุคคลากร
ภายในให้เรียนรู้
เทคโนโลยีจาก
ภายนอก

หากบริหารดี
ได้ผลระยะยาว
และมีคู่ธุรกจิ
สนับสนุน
ต่อเน่ือง

พฒันาความเข้มแข็ง
แกนใหญ่ๆของบริษัท
ที่ต้องปกป้องทางองค์
ความรู้

งบประมาณสูง
ที่เคร่ืองมืออุป
การณ์สถานที่
สิจัย

บริหารบุคคลากร
ให้เกดินวัตกรรม
ให้ได้
มีระบบปกป้อง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ดี มีระบบ
การจัดการ
ครบถ้วน

ยั่งยืน สร้าง 
equity
แน่นอน หาก
บริหารได้ดี



ภาวิณี ชินะโชติ
pvnchinachoti@yahoo.com



THANK YOU


