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โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
สู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

Disruptive Technology หมายถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างตลาดและมูลค่า
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น ามาใช้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท าให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ได้รับผลกระทบจนต้องล้มหรือปิดกิจการไป 
ซึ่งจะแตกต่างจากนวัตกรรมทั่วไปท่ีถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของ
สินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ เท่านั้น กระบวนการที่เทคโนโลยีใหม่ “Disrupt” เทคโนโลยี
เดิม ๆ ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่อง หลาย ๆ คนมักเรียกกระบวนการนี้ว่า
เป็นกระบวนการท าลายอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยให้
ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณ  ภาพมากขึ้น  

 

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารและการเปลี่ยนโลก เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Mobile Internet), เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (Automation of Knowledge Work) 
Internet of Things, Cloud computing และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Advanced robotics) เป็นต้น 

 

หลายคนเข้าใจว่าปัจจัยส าคัญของ Digital Disruption มีแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง 
เทคโนโลยีไม่ใช่องค์ประกอบเพียงส่วนเดียว แต่ต้องมีโมเดลธุรกิจ ความรู้ ทักษะ และการสนับสนุนจากส่วนอื่น ๆ 
อีกด้วย Digital Disruption ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เส้นทาง 
หรืออนาคตที่ธุรกิจจะด าเนินและส่งมอบมูลค่าให้ลูกค้า ซึ่งต้องได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากทุกหน่วย 
ดังนั้น สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้น าในยุคดิจิทัลก็คือ การแปรรูปข้อมูลมหาศาลให้กลายเป็น
สินทรัพย์ที่มีมูลค่า และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบที่เปิดกว้างและ
ปลอดภัยควบคู่กันไป นอกจากนี้ การวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติงานจะช่วยให้
องค์กรสามารถเริ่มต้นพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ของตนเองได้ เพื่อเสริมศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค้นหามุมมองและแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินงาน ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันควรหันมาพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการปรับพ้ืนฐานทักษะของพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถพร้อมรับมือกับความท้า
ทายในอนาคต เช่น การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจดิจิทัล 
ขณะเดียวกันก็ต้องปรับสมดุลเชิงบุคลากรเพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความถนัดในเชิงดิจิทัล 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของกลุ่มคนท างานอิสระส าหรับความต้องการเฉพาะทางในบางโอกาส 

 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงถูก
ออกแบบมาเพื่อการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการตั้งแต่ในสายการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ 
และการตลาด โดยค านึงถึงความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการแต่ละขนาดไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ผู้บริหารและหัวหน้างานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Transformation 
โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และผลิตภาพโดยรวม เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยยังมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสูงในเวทีโลก 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
 2.2  พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้มีความพร้อมส าหรับ Digital Transformation 

ภายในองค์กร 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 3.2  บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
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4. วิธีด าเนินงาน/กิจกรรม 
 4.1  รับสมัครสถานประกอบการแปรรูปอาหาร สถาบันอาหารจะรับสมัครสถานประกอบการแปรรูป

อาหาร โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น ดังนี ้
 เป็นสถานประกอบการแปรรูปอาหารหรือเครื่องดื่ม  
 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย 
 มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยมากกว่าร้อยละ 50 

4.2 คัดเลือกสถานประกอบการแปรรูปอาหาร ทีมงานประเมินความพร้อมของสถานประกอบการแปร
รูปอาหาร และพิจาณาคัดเลือกโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

 ความพร้อมทางด้านเทคนิค    
 ความพร้อมทางด้านการจัดการ    
 ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ    
 ความพร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคต   
 วิสัยทัศน์ Digital Transformation ส าหรับองค์กร 
 การกรอกข้อมูลประกอบการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9) 

สถานประกอบการที่ได้รับคะแนนการพิจารณา 10 อันดับแรก และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75% จะ
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  

4.3 ออกแบบและจัดท าระบบ IoT Solution System โดยออกแบบระบบและชุดอุปกรณ์สนับสนุน 3 
โมดูลให้กับสถานประกอบการ ได้แก่ Quality control, Planning and Scheduling, และ Warehouse 
Management และติดตั้งจริงในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ 

4.4 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่สถานประกอบการแปรรูปอาหาร  ตามแผนการให้ค าปรึกษา สถาน
ประกอบการละ 8 Man-day โดยจัดท ารายงานผลการให้ค าปรึกษาของแต่ละสถานประกอบการในแต่ละครั้ง  

4.5 จัดฝึกอบรม เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ Digital Transformation 

 รับสมัครบุคลากรระดับผูบ้รหิารและระดับหัวหน้างานแบ่งเป็นระดับผู้บริหารจ านวน 20 คน 
(สถานประกอบการละไม่เกิน 2 คน) และระดับหัวหน้างานจ านวน 50 คน (สถานประกอบการละไม่เกิน 5 คน) 

 จัดฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหารและหัวหน้างานให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และ Digital Transformation พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปก าหนดกลยุทธ์ให้กับสถานประกอบการ
ของตน โดยจัดฝึกอบรมระดับผู้บริหารเป็นระยะเวลา 5 วัน และระดับหัวหน้างานเป็นระยะเวลา 3 วัน 

 จัดกิจกรรมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงสถานประกอบการ โดยให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละ
สถานประกอบการ ท้ังระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ Digital Transformation ภายในองค์กร และน าเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือระบบ IoT จ านวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะส าหรับกลยุทธ์ท่ีน าเสนอ  

4.6 ติดตามและประเมินผล โดยสถาบันอาหารจะประเมินผลสถานประกอบการและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
ดังนี้  

 สถานประกอบการ: ประเมินผลิตภาพการผลิตและประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการให้ค าปรึกษา 

 ผู้เข้าฝึกอบรม: ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดย
บุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมระดับผู้บริหารจะเป็นผู้ตอบแบบประเมินด้วยตนเอง ส่วนบุคลากรที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมระดับหัวหน้างานจะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินให้ โดยประเมินในหัวข้อดังนี้ 

-  ประเมินผลิตภาพแรงงาน 
- ประเมินความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้จริง 
 

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สถานประกอบการแปรรูปอาหารเกิดการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานในส่วนต่าง ๆ 
5.2 บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารมีความรู้และทักษะที่สามารถน าไปต่อยอดการพัฒนาปรับปรุง 

ประสิทธิภาพ การท างานได้จริง เพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
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แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

จัดโดย สถาบันอาหาร ร่วมกับ ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

บริษัท/หน่วยงาน  ................................................................................................................................................  

ผลิตภัณฑ์ ............................................................................................................................................................  

ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ..............................................................................  มือถือ ...................................................................  

ที่อยู่  ....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

โทรศัพท.์................................................................................. โทรสาร ...............................................................  

E-mail (ส าหรับประสานงานการเข้าร่วมโครงการ) ...........................................................................................................  
 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ......................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ..............................................................................  มือถือ ...................................................................  
 

ข้อมูลสถานประกอบการ  

ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน ...................................... บาท     จ านวนพนักงาน ....................................................  คน  

เครื่องจักรหลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ...............................................................................................................  

มีการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ถ้ามีท าเครื่องหมาย √) 

 ERP 

 WMS  

 อื่นๆ  ระบุ  ................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที ่
ฝ่ายฝกึอบรมเพ่ืออตุสาหกรรมอาหาร  
สถาบันอาหาร 
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2202-2209 

  
สมัครออนไลน์ 

บริการฝึกอบรม สถาบันอาหาร บริการฝึกอบรม สถาบันอาหาร Line ID : @training-nfi 

กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง 
E-mail : training@nfi.or.th 
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