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แนวคิดและตัวอย่างการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญยิ่ง เนื่องจากเชื่อมต่อระหว่างการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสาหรับประชากร เมื่อใดที่เกิด
ปั ญ หาในอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ (อุ ต สาหกรรมกลางน้ าของห่ ว งโซ่ อ าหาร) อาทิ เช่ น ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ
การเกษตรไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ การขาดแคลนวัต ถุ ดิ บ การเกษตรบางช่ ว งฤดู ก าล ราคาวั ต ถุดิ บ
การเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และวัตถุดิบการเกษตรมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ย่อมนาไปสู่ปัญหาในการผลิต
ของอุตสาหกรรมปลายน้าในห่วงโซ่อาหาร เช่น ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีราคาแพง คุณ ภาพต่า ไม่
ปลอดภัย ต่อผู้บ ริโภค และไม่เพีย งพอต่ อการบริโภค โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน รัฐบาลให้ ความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางดาเนินการต่างๆ และหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วง
โซ่ อุ ป ทาน เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานระบบการบริห ารจั ด การโลจิส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุป ทาน ทั้ งภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถบริหาร
จัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจาหน่ายสินค้าสู่ผู้อุปโภคบริโภคได้ ซึ่งแนวทางการพัฒนาจาเป็นต้อง
ปรับ โครงสร้างพื้น ฐานด้านโลจิสติกส์ การเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริห ารจัดการ
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรและวางแผนจั ด การก าลั ง คนด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศ (ศู น ย์
สารสนเทศ กรมป่าไม้ 2560)
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการไหล (flow) ของวัตถุดิบการเกษตร อาหารสัตว์
ข้อมูลและสารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้วัตถุดิบการเกษตรและ/หรืออาหารสัตว์นั้น และบางกรณี
อาจรวมถึงการกาจัดของเสีย วัตถุดิบการเกษตรและ/หรืออาหารสัตว์ที่ไม่ใช้ด้วย ลักษณะการจัดการโลจิสติกส์
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์วัตถุดิบ และสถานการณ์อาหารสัตว์ เป็นต้น
เนื้อหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ต้องการนาเสนอแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมกับยกตัวอย่างการ
จัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ (logistics management)
1. ความหมายของการจั ด การโลจิสติกส์ การจัดการโลจิส ติกส์ เป็ นกระบวนการในการวางแผน
ดาเนิ น การ และควบคุ มประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลในการเคลื่ อนย้าย การจัด เก็ บ สิ น ค้ า บริก าร และ
สารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
(Lambert, Stock and Ellram, 1998 อ้างโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ 2544)
การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการวางแผน นาไปปฏิบัติ
และควบคุ ม การไหลและการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า บริ ก าร และสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งไปและกลั บ อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ระหว่างจุดต้นกาเนิดและจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของ
ลูกค้า (Grant, Lambert, Stock and Ellram, 2006 อ้างโดย ภวัต เจียมจิณณวัตร 2554)
วัตถุประสงค์หลักของการจัดการโลจิสติกส์ก็เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร เน้นการ
บริการที่ดีแก่ลูกค้า ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดาเนินงานมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น (Erickson, Akridge,
Barnard and Downey, 2002)
2. กิจกรรมโลจิสติกส์ จาแนกได้ 14 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีขอบเขตการจัดการที่เฉพาะเจาะจง
และเชื่อมโยงระหว่างกัน (Grant, Lambert, Stock and Ellram, 2006 อ้างโดย อัจฉรา โพธิ์ดี และจิตติมา
กันตนามัลลกุล 2558) ดังนี้
2.1 การบริการลูกค้า (customer service) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า กิจกรรมนี้ครอบคลุมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการไปยังสถานที่ที่กาหนด ภายใต้เงื่อนไข
และเวลาที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2.2 การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผน (demand forecasting/planning) เป็นการ
พยากรณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถ
กาหนดทิศทางในการดาเนินงาน กล่าวคือ สามารถวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การจั ด หา (purchasing and procurement) เป็ น กระบวนการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ าและ
วัตถุดิบ จากองค์กรภายนอก เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรในส่วนของการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
ตั้งแต่ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย เป็นต้น โดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ/สินค้าเพื่อการจัดซื้อ รวมไปถึง
การบริหารอุปทานโดยรวม ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณการสั่งซื้อ และ
การประเมิน คุณ ภาพของผู้ ข ายสิ น ค้ าและวัต ถุดิบ นั้ นๆ เพื่อ ให้ มั่ นใจว่าองค์ก รได้รับ สิ น ค้าหรือวัตถุ ดิบ ที่ มี
คุณภาพตรงตามความต้องการไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในตัวสินค้าหรือ
วัตถุดิบเอง และกระบวนการจัดซื้อ
2.4 การจัดการสินค้าคงคลัง (inventory management) สินค้าคงคลัง หมายถึง วัตถุดิบ
สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต สินค้าสาเร็จรูป ชิ้นส่วนที่ใช้สนับสนุนการผลิตสินค้า และสินค้าที่ส่งคืนคลังด้วย
การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลัง ทั้งการรับสินค้าเข้าสู่คลังและการนา
สินค้าออกจากคลัง การจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของส่วน
งานอื่น รวมถึงผลกาไร-ขาดทุน ขององค์กร เช่น หากมีระดับสิ นค้าคงคลั งสู งทาให้ ต้นทุนในการเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่น้อย แม้ว่าทาให้ต้นทุนการเก็บรั กษาต่า แต่อาจพบว่ามีต้นทุนในการ
ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น เพราะปริมาณการจัดเก็บที่น้อยทาให้ความถี่ในการขนส่งสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาการ
จัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
2.5 การเคลื่อนย้ายพัสดุ (material handling) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิต และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วหรือสินค้าสาเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้า โดยมี
วัตถุประสงค์ในการลดระยะทางในการเคลื่อนย้าย จานวนครั้งในการเคลื่อนย้ายรวมถึงปริมาณของวัตถุที่
เคลื่อนย้าย เพื่อให้มีต้นทุน ในการจัดการที่ต่าที่สุด เพราะการเคลื่อนย้ายทุ กครั้งก่อให้เกิดต้นทุนแก่องค์กร
ทั้งสิ้น
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2.6 ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์ (logistics communications) เป็ น ก าร
ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้จัดส่งสินค้า/วัตถุดิบและลูกค้า ระหว่างหน่วยงานหลักภายในองค์กร ระหว่าง
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ ระหว่างรูปลักษณ์ต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ และระหว่างสมาชิกต่างๆ ในโซ่
อุปทาน
ข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจ ทาให้เกิด
กระบวนการทางโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้ เช่น การรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด ทาให้ฝ่ายผลิต
หรือจัดส่งน าส่งสิน ค้าผิดรายการหรือผิดจานวน มีผ ลต่อระดับการให้ บริการหรือความพึ งพอใจของลูกค้า
ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะทาให้เกิดการดาเนินงานที่
ต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 การบรรจุภัณ ฑ์ (packaging) เป็นการจัดการเพื่อป้องกันตัวสินค้าจากความเสียหาย
และอานวยความสะดวกในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และการขนส่ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีความ
เหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้ายและคลังสินค้า เพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ
2.8 การขนส่ง (transportation) เป็นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือ
สินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค รวมทั้งการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า การขนย้าย
สินค้าเพื่อนาไปยังจุดทาลาย องค์กรต้องคานึงถึงรูปแบบ การเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
ตัวสินค้า และเส้นทางในการขนส่ง เช่น ทางอากาศ ทางน้า ทางรถไฟ ทางรถบรรทุก เป็นต้น เพื่อให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบีย บของภูมิภาคนั้ นๆ และเป็น การสร้างความมั่นใจให้ กับลูกค้า องค์กรมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการจัดส่งให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ์ และการควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 อะไหล่ แ ละการให้ บ ริ ก าร (parts and services support) เป็ น กิ จ กรรมของการ
ให้บริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่สินค้า เกิดชารุดไม่ว่าจะเป็นเพราะจากความบกพร่องของ
กระบวนการผลิตหรือจากการใช้งานของลูกค้าเองก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้
และรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้นองค์กรจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการใน
ส่วนนี้ที่มีประสิทธิภาพ
2.10 การเลื อ กสถาน ที่ ตั้ ง โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า (plant and warehouse site
selection) การเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและ
ระยะทางการขนส่งที่เพิ่มระดับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
2.11 กระบวนการสั่งซื้อ (order processing) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับคา
สั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า
กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า จึงมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลู กค้าได้ง่าย องค์กรจึง
ควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้สั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด
2.12 คลั งสิ น ค้ า และการจั ด เก็ บ (warehousing and storage) เป็ น กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในคลั งสิ น ค้ า ตั้ งแต่ ก ารวางโครงสร้ า งคลั งสิ น ค้ า การออกแบบและจั ด วาง การจั ด การพื้ น ที่ ภ ายใน
คลังสินค้า รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า เพื่อให้
การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
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2.13 การจั ด การสิ น ค้ า รั บ คื น (return goods handling) เป็ น กิ จ กรรมในการจั ด การ
สินค้าที่ถูกส่งกลับคืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าสินค้าเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน องค์กรมีความจาเป็นใน
การวางนโยบายรองรับ สินค้าที่ถูกส่งคืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดต้นทุนน้อยที่สุด บางครั้งสินค้า
เหล่านี้อาจนากลับมาสร้างประโยชน์โดยการนามาผ่านกระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยในเรื่องต้นทุน
ได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าอันตราย มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดสาหรับ
เรื่องการทาลายสินค้าให้เหมาะสม ซึ่งองค์กรควรตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย
2.14 การจัดการของเสี ย (salvage and scrap disposal) เป็นการจัดการเกี่ยวกับการ
ขนย้ายหรือทาลายขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต การจัดส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซึ่งอาจมีการจัดเก็บไว้ชั่วคราว
แล้วจึงขนส่งไปยังสถานที่ทาลาย การนากลับมาใช้ใหม่ หรือการนามาผ่านกระบวนการใหม่เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์
ตัวอย่างการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ถึงแม้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในหลายด้าน ทั้งด้านศักยภาพการผลิต
แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์จานวนมาก องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์
สัตว์ของนักวิชาการ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยยังคงประสบปัญ หาการแก่งแย่งอาหารและ
ทรัพ ยากรระหว่า งมนุษ ย์ก ับ สัต ว์ ปัญ หาด้า นสิ ่ง แวดล้อ ม ปัญ หาด้า นต้น ทุน การผลิต สูง ปัญ หาด้า น
ประสิทธิภาพการผลิต ราคา และคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ จึง จาเป็นต้องมีการวางแผน การดาเนินการ
และการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ การจัดการโลจิ
สติ ก ส์ เพราะหากอุ ต สาหกรรมอาหารสัต ว์ม ีก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ดี ย่ อ มช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้ แ ก่ วัต ถุ ดิ บ
การเกษตรและ/หรืออาหารสัตว์ โดยการสร้างอรรถประโยชน์ในด้านเวลาและสถานที่ที่ทาให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจมากยิ่งขึ้น
ตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สามารถพบกิจกรรมโลจิสติกส์ครบทั้งสิบสี่กิจกรรม แต่
การดาเนิ นงานของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาจไม่มีทุกกิจกรรม และการจัดการในกิจกรรม
เดียวกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ ของผู้เกี่ยวข้อง สถานการณ์วัตถุดิบ และสถานการณ์อาหาร
สัตว์ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนิยมจาหน่ายผลผลิตทันทีห ลังการเก็บเกี่ยว จึงไม่มี
กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลังและกิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสาหรับผลผลิต ขณะที่ ผู้รับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จาเป็นต้องมีสถานที่สาหรับจัดเก็บผลผลิต เมื่อรับซื้อผลผลิตแล้วก็ต้องทาความสะอาดและคัดเกรด
ผลผลิต มีการให้บริการขนส่งผลผลิตแก่โรงงานอาหารสัตว์ และกรณีที่โรงงานอาหารสัตว์ตีคืนผลผลิต ก็ต้องนา
กลับมาผ่านกระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงมีกิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง
และกิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสาหรับผลผลิต การจัดการของเสีย การบริการลูกค้า และการจัดการ
สินค้ารับคืน เป็นต้น
ตัวอย่างการจัดการในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
กิจกรรมโลจิสติกส์
1. การบริการลูกค้า

ตัวอย่างการจัดการในแต่ละกิจกรรม
- การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารด้ า นภาวะตลาดของวั ต ถุ ดิ บ
การเกษตร
- การบริการเก็บเกี่ยวและขนส่งวัตถุดิบการเกษตรจากต้น
ทางสู่ปลายทาง
- การบริการขนส่งอาหารสัตว์ไปฟาร์ม
2. การพยากรณ์ อุ ป สงค์ แ ละการ - การคาดการณ์ ปริมาณความต้องการวัตถุดิบการเกษตร
วางแผน
ล่ ว งหน้ า โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ปริ ม าณความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ
การเกษตรย้อนหลัง
- การวางแผนเพิ่ ม /ลดปริม าณรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ การเกษตร
ระหว่างปี ตามราคาวัตถุดิบการเกษตร ต้นทุนการผลิต และ
ปริมาณความต้องการ
3. การจัดหา
- การจั ด หาแห ล่ ง จ าหน่ า ย ปั จ จั ย การผลิ ต /วั ต ถุ ดิ บ
การเกษตร
- การกาหนดคุณลักษณะวัตถุดิบการเกษตร โดยอ้างอิงตาม
เกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อ
- การกาหนดวิธีการรับซื้อวัตถุดิบการเกษตร
4. การจัดการสินค้าคงคลัง
- การจั ด เตรี ย มสถานที่ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ปั จ จั ย การผลิ ต /
วัตถุดิบการเกษตร/อาหารสัตว์
- การกาหนดวิธีการ ปริมาณ และระยะเวลาจัดเก็บวัตถุดิบ
การเกษตร/อาหารสัตว์
- การกาหนดวิธีการเบิกจ่ายวัตถุดิบการเกษตร/อาหารสัตว์
5. การเคลื่อนย้ายพัสดุ
- การกาหนดวิธีการ/ปริมาณ/ระยะทางเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
การเกษตร/อาหารสัตว์ภายในโกดัง
6. การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์
- การติ ดต่ อสื่ อสารกั บ ผู้ จ าหน่ ายปั จ จัยการผลิ ต /วัต ถุดิ บ
การเกษตร
- การติดต่อสื่อสารกับผู้รับจ้างเก็บเกี่ยว/ผู้ขนส่ง/ผู้ รับซื้อ
ผลผลิต
7. การบรรจุภัณฑ์
- การกาหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับวัตถุดิบการเกษตร/
อาหารสัตว์เพื่อการจัดเก็บ/การขนส่ง
8. การขนส่ง
- การกาหนดรูปแบบการขนส่ง/ชนิดของพาหนะ/ปริมาณ
การขนส่ง/เส้นทาง/แผนการจัดระวางวัตถุดิบการเกษตร/
อาหารสัตว์จากแหล่งผลิตสู่ลูกค้า
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรมโลจิสติกส์
9. อะไหล่และการให้บริการ

ตัวอย่างการจัดการในแต่ละกิจกรรม
- การบริการพาหนะเพื่อขนย้ายอาหารสัตว์ที่ถูกตีคืน
- การบริก ารแก้ไขปั ญ หาจากการใช้อาหารสั ตว์แ ก่ฟ าร์ม
เลี้ยงสัตว์
10. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและ - การกาหนดสถานที่ตั้งโกดังเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบการเกษตร
คลังสินค้า
โดยคานึงถึงระยะทางใกล้แหล่งผลิต การคมนาคมสะดวก
และแรงงานหาง่าย
- การกาหนดสถานที่ตั้ งโรงงานเพื่ อผลิ ต อาหารสั ตว์ โดย
คานึงถึงเส้นทางการคมนาคมสะดวก และแรงงานหาง่าย
11. กระบวนการสั่งซื้อ
- การก าหนดวิ ธี ก ารสั่ ง ซื้ อ /การติ ด ตามการสั่ ง ซื้ อ /การ
ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบการเกษตร/อาหารสัตว์ ในโกดัง/
ไซโล
12. คลังสินค้าและการจัดเก็บ
- การก าห นดพื้ นที่ ภ ายใน โกดั ง เพื่ อจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ
การเกษตร/อาหารสัตว์
- การออกแบบและจัดวางวัตถุดิบการเกษตร/อาหารสัตว์ใน
โกดัง
13. การจัดการสินค้ารับคืน
- การกาหนดวิธีการทาลายวัตถุดิบการเกษตร/อาหารสัตว์ที่
หมดอายุหรือตีคืน
- การก าหนดวิธีการน าวัตถุ ดิ บ การเกษตร/อาหารสั ตว์ ที่
หมดอายุหรือตีคืนกลับมาใช้ประโยชน์
14. การจัดการของเสีย
- การก าหนดวิ ธี ก ารก าจั ด เศษเหลื อ จากการเก็ บ เกี่ ย ว
วัตถุดิบการเกษตรในแปลง
- การกาหนดวิธีการกาจัดฝุ่นผง/ขยะจากการรับซื้อวัตถุดิบ
การเกษตร/กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
- การกาหนดวิธีการนาเศษอาหารสัตว์จากกระบวนการผลิต
อาหารสัตว์กลับมาใช้ประโยชน์
กล่ าวโดยสรุ ป การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น กระบวนการในการวางแผน ด าเนิ น การ และควบคุ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคลื่ อนย้าย การจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศจากจุดเริ่ มต้นไปยัง
จุ ด ที่ มี ก ารใช้ ง าน โดยมี เป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการไหลของวัตถุดิบ การเกษตร อาหารสัตว์ ข้อมูล
และสารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้วัตถุดิบการเกษตรและ/หรืออาหารสัตว์นั้น และบางกรณีอาจ
รวมถึ งการก าจั ด ของเสี ย วั ต ถุ ดิ บ การเกษตรและ/หรือ อาหารสั ต ว์ ที่ ไม่ ใช้ ด้ ว ย ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ส ามารถพบกิจกรรมโลจิส ติกส์ครบทั้งสิ บสี่ กิจกรรม ได้แก่ การบริการลูกค้า การ
พยากรณ์อุปสงค์และการวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายพัสดุ การติดต่อสื่อสาร
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ด้านโลจิสติกส์ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง อะไหล่และการให้บริการ การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
กระบวนการสั่งซื้อ คลังสินค้าและการจัดเก็บ การจัดการสินค้ารับคืน และการจัดการของเสีย
เอกสารอ้างอิง
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