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การจัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย:
ตอนที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการจัดการโลจิสติกส์
จิตติมา กันตนามัลลกุล1
Chittima Kantanamalakul1
บทคัดย่อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกือบทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งภาคกลาง อย่างไรก็ตาม การปลูก ข้าวโพดเลี ้ยงสัต ว์เพื่อ ใช้ในโรงงานอาหารสัต ว์
ประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งเกษตรกรและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สาเหตุมาจากการจัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์ไม่มีประสิทธิภาพพอ มีต้นทุนสูง และพบการสูญเสีย หากเกษตรกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีการจัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีแล้วย่อมช่วยลดปัญหาได้ทางหนึ่ง
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการโลจิสติกส์
บทนา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศและมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อภาคปศุสัตว์ ร้อย
ละ 99 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดนามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของ
ประเทศ การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่วิถีการตลาดของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จ ากเกษตรกรสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาจแตกต่างกันไปในแต่ล ะท้องที่ อีกทั้ง ประสบกับ ปัญ หาต่างๆ
ทั้งตัวเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สาเหตุหนึ่งของปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิ
สติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์ เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กระบวนการไหล (flow) ของวัต ถุดิ บ สิ น ค้า ตลอดจนข้อมู ล และสารสนเทศจากจุดเริ่มต้ นไปยังจุดที่มีการใช้
วัตถุดิบหรือสินค้านั้น และในบางกรณีอาจรวมถึงการกาจัดสินค้าที่ไม่ใช้ด้วย ประกอบกั บการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าในห่วงโซ่อุปทานจาเป็นต้องกาหนดแนวทางการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
คือ ตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มจากผู้ส่งวัตถุดิบทาการขนส่งหรือกระจายสินค้าไปถึงมือลูกค้า ในสถานที่และเวลาที่
ถูกต้องด้วยต้นทุนต่าที่สุด หากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการจัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีแล้วย่อมช่วย
ลดปัญหาได้ทางหนึ่ง
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บทความทางวิชาการฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และการจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์
เนื้อเรื่อง
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Industry) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรของประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความสาคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค
และจุลภาคของประเทศ นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เกษตรกรเพาะปลูก
พืช เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พ่อค้ารวบรวมผลผลิตจากพืช พ่อค้ารวบรวมผลผลิตจากสัตว์ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า
ปลีก และตัวแทนจาหน่าย เป็ นต้น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทาง
การเกษตร ทั้งผลผลิตจากพืช ผลผลิตจากสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์น้า โดยนาวัตถุดิบ หลากหลายชนิด มาแปรรูป
เป็นอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น อาหารไก่เนื้อ อาหารไก่ไข่ อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรขุน อาหารโคนม อาหารโค
เนื้อ เป็นต้น วัตถุดิบบางชนิดที่นามาผสมเป็นอาหารสัตว์ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ แต่วัตถุดิบบางชนิดต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ กรณีวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ อาจกล่าวได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณ
การใช้มากที่สุด
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ดาเนินงานในลักษณะการจัดตั้งโรงงานอาหารสัตว์
โดยใน ปี 2560 โรงงานอาหารสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ จานวน 65 โรง กระจายอยู่ตาม
ภูมิภ าคต่างๆ ของประเทศ และร้อยละ 70 ของจานวนโรงงานทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง (สมาคมผู้ผ ลิต
อาหารสัตว์ไทย 2560) โรงงานอาหารสัตว์แต่ละโรงทาการผลิตอาหารสัตว์เกือบ 24 ชั่วโมง ประเภทของอาหาร
สัตว์ที่ผลิตก็หลากหลาย มีทั้งตามคาสั่งซื้อจากลูกค้าและตามระดับสิ นค้าคงคลังในขณะนั้น การผลิตอาหารสัตว์แต่
ละครั้งต้องมีการเตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ แรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วน
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์โดยทั่วไปมีหลายขั้นตอนและจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม (พีรนุช สอนเย็น 2550) คือ
1) การจัดหาและการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์
2) การแปรสภาพวัตถุดิบให้มีสภาพเหมาะสมในการนาไปประกอบสูตรอาหาร และอยู่ในสภาพที่สัตว์
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3) การชั่งตวงวัดปริมาณวัตถุดิบตามสูตร และผสมคลุกคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
4) การบรรจุ เก็บรักษา และการขนส่งอาหารสัตว์ที่ผสมเสร็จแล้ว
ทั้งนี้ ความเสี่ยงของโรงงานในการผลิตอาหารสัตว์ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิต และความไม่แน่นอน
ของความต้องการอาหารสัตว์แต่ละสูตร ทาให้โรงงานต้องจากัดปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละสูตรไม่ให้มาก
จนเกินไป นอกจากนี้ ตนทุนที่เกิดจากการจัดการวัตถุดิบคงคลังประกอบดวยตนทุนคาวัตถุดิบ ตนทุนคาใชจายใน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ และต้นทุนคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ หากโรงงานอาหารสัตวมีการวางแผนการจัดการ
บริหารวัตถุดิบคงคลังที่ดีแลวจะสามารถลดตนทุนได้จานวนมาก ดังนั้น โรงงานอาหารสัตวควรเนนการบริหาร
จัดการสวนของจานวนครั้งในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบในแตละครั้งใหมีความเหมาะสม
กับ พื้น ที่คลั งสิ นคา และสอดคลองกับ การวางแผนการผลิ ต ซึ่งจะสงผลใหการผลิตอาหารสัตวมีความตอเนื่อง
สม่าเสมอ ลดคาใชจายในการผลิต คาใชจายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบได
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Maize) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
ปลูกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 โดยจุดมุ่งหมายหนึ่งเพื่อหาช่อง
ทางการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและลดปัญหาความยากจน จากรายงานของ สานักวิจัย เศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) พบว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงจาก 7.40
ล้านไร่ ในปี 2554/55 เป็น 7.15 ล้านไร่ ในปี 2558/59 หรือลดลงร้อยละ 1.09 ต่อปี ความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 4.36 ล้านตัน ในปี 2554/55 เป็น 5.72 ล้านตัน ในปี 2558/59 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39
ต่อปี การส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 0.32 ล้านตัน ในปี 2554/55 เป็น 0.22 ล้านตัน ในปี
2558/59 หรือ เพิ ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 11.44 ต่อ ปี และการนาเข้า ข้า วโพดเลี ้ย งสัต ว์ล ดลงจาก 0.21 ล้า นตัน ในปี
2554/55 เหลือ 0.14 ล้านตัน ในปี 2558/59 หรือลดลงร้อยละ 3.97 ต่อปี ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตและการตลาด
ข้าวโพดเลี ้ย งสัต ว์ของประเทศไทยยั งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ (1) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ย งสั ตว์อยู่ในเขตไม่
เหมาะสมและเหมาะสมน้อยประมาณร้อยละ 26 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่า (2) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
ประเทศ อยู่น อกเขตชลประทานและอาศั ยน้าฝนในการเพาะปลู ก การเกิดภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอาจส่ งผลต่อ
ปริมาณผลผลิต (3) ปริมาณผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความต้องการใช้ จะส่งผลต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ (4) การนาเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาด
มากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม (5) การนาเข้าพืชทดแทน เช่น การนาข้าวสาลี (คุณภาพต่า) ราคาถูก
มาใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาจส่งผลต่ อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้ลดลง
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ และวิถีการตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรสู่ตลาดอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวอย่างเช่น เริ่มจากเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ จาก
บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศ การน าเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ และการส่งเสริมจากภาครัฐ อาทิ กรม
วิชาการเกษตร เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกได้เมล็ดมาปลูกจนได้ผลผลิตจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากเกษตรกร และ
นาไปส่งให้กับลานท่าพืชไร่และผู้ประกอบการไซโล หรือเกษตรกรผู้ปลูกนาผลผลิตที่ได้ส่งขายให้ กับลานท่าพืชไร่
หรื อไซโลโดยตรงก็ได้ จากนั้ น ผู้ ป ระกอบการไซโลหรือลานท่ าพื ช ไร่ทาการอบเมล็ ดข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์เพื่ อลด
ความชื้นและส่งขายให้แก่โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หรือส่งออกต่างประเทศ และผลผลิตที่
ส่งไปสู่โรงงานต่างๆ นั้น ทางโรงงานจะนาผลผลิตที่ได้ ส่วนใหญ่ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ บางส่วนไปแปรรูปเพื่อ
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น แป้งข้าวโพด ฯลฯ และบางส่วนส่งออกสู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การ
ผลิต ข้า วโพดเลี ้ย งสัต ว์เพื ่อ ใช้ในโรงงานอาหารสัต ว์จ ากอดีต จนถึง ปัจ จุบ ัน ยังประสบกับ ปัญ หาต่างๆ ทั ้งตัว
เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น ระบบการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม ปริมาณผลผลิตออก
สู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการและ/หรือมากเกินความต้องการในบางฤดูกาล การสั่งซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้า
โรงงานอย่างกะทันหันโดยไม่สามารถวางแผนล่วงหน้า ความผันผวนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีคุณภาพต่า การสูญเสีย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างการขนส่ง ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า
คงคลังค่อนข้างสูง แรงงานหายากและมีค่าจ้างแพง เป็นต้น
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การจัดการโลจิสติกส์ (logistics management)
ความหมายการจั ด การโลจิสติกส์ เป็ นกระบวนการในการวางแผน ดาเนินการ และควบคุม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศจากจุดเริมต้นไปยังจุดที่
มีการใช้งาน โดยมีเป้ าหมายที่ส อดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภค (Lambert, Stock and Ellram, 1998
อ้างโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ 2544)
การจั ดการโลจิ สติกส์ เป็ น ส่ วนหนึ่งของกระบวนการในห่ ว งโซ่อุ ปทาน ที่มีการวางแผน นาไป
ปฏิบั ติ และควบคุมการไหลและการจัดเก็บสิ นค้า บริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งไปและกลับ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ระหว่างจุดต้นกาเนิดและจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของลูกค้า
(Grant, Lambert, Stock and Ellram, 2006 อ้างโดย ภวัต เจียมจิณณวัตร 2554) การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะมี
ส่วนช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าจากการสร้างอรรถประโยชน์ในด้านเวลาและสถานที่ที่ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
มากยิ่งขึน้
กิจกรรมโลจิสติกส์ จาแนกได้ 14 กิจกรรม (Grant, Lambert, Stock and Ellram, 2006 อ้าง
โดย อัจฉรา โพธิ์ดี และ จิตติมา กันตนามัลลกุล 2558) ดังนี้
1. การบริการลูกค้า (customer service) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ครอบคลุมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการไปยังสถานที่ที่กาหนด ภายใต้เงื่อนไขและเวลา
ที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผน (demand forecasting/planning) เป็นการพยากรณ์
ความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถกาหนดทิศทาง
ในการดาเนินงาน กล่าวคือ สามารถวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสม
ส่งผลให้ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ (purchasing and procurement) เป็นกระบวนการจัดซื้อสินค้า
และวัตถุดิบจากองค์กรภายนอกเพื่อรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรในส่วนของการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
ตั้งแต่ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย เป็นต้น โดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ/สินค้าเพื่อการจัดซื้อ รวมไปถึงการ
บริหารอุปทานโดยรวมตั้งแต่ การคัดเลือ กผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณการสั่งซื้อ และการ
ประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในตัวสินค้าหรื อวัตถุดิบเอง และ
กระบวนการจัดซื้อ
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (inventory management) สินค้าคงคลัง หมายรวมถึง วัตถุดิบ
สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต สินค้า สาเร็จรูป ชิ้นส่วนที่ใช้สนับสนุนการผลิตสินค้า รวมทั้งสินค้าที่ส่งคืนคลังด้วย
การจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังทั้งการรับสินค้าเข้าสู่คลัง และการนา
สินค้าออกจากคลัง การจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพการทางานของส่วน
งานอื่น รวมถึงมีผลต่อกาไรขาดทุนขององค์กร เช่น หากมีระดับสินค้าคงคลังสูงจะทาให้ต้นทุนในการเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่น้อย แม้ว่าทาให้ต้นทุนการเก็บรักษาต่า แต่อาจพบว่ามีต้นทุนในการ
ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น เพราะปริมาณการจัดเก็บที่น้อยจะทาให้ความถี่ในการขนส่งสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาการ
จัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
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5. การเคลื่อนย้ายพัสดุ (material handling) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วหรือสินค้าสาเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์
ในการลดระยะทางในการเคลื่อนย้าย จานวนครั้งในการเคลื่อนย้ายรวมถึงปริมาณของวัตถุที่เคลื่อนย้าย เพื่อให้มี
ต้นทุนในการจัดการที่ต่าที่สุด เพราะการเคลื่อนย้ายทุกครั้งก่อให้เกิดต้นทุนแก่องค์กรทั้งสิ้น
6. การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (logistics communications) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
- องค์กรกับผู้จัดส่งสินค้า/วัตถุดิบและลูกค้า
- หน่วยงานหลักภายในองค์กร
- ระหว่างกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์
- ระหว่างรูปลักษณ์ต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์
- ระหว่างสมาชิกต่างๆ ในโซ่อุปทาน
ข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจ ทาให้เกิดกระบวน
การทางโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อ สาร
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้ เช่น การรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด ทาให้ฝ่ายผลิตหรือจัดส่งนาส่ง
สินค้าผิดรายการหรือผิดจานวน มีผลต่อระดับการให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่
ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะทาให้เกิดการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงและ
การไหลของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบรรจุภัณฑ์ (packaging) เป็นการจัดการเพื่อป้องกันตัวสินค้าจากความเสียหายและ
อานวยความสะดวกในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และการขนส่ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีความเหมาะสมกับ
อุปกรณ์การขนย้ายและคลังสินค้า เพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ
8. การขนส่ง (transportation) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค รวมทั้งการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้า
เพื่อนาไปยังจุดที่จะทาลาย องค์กรต้องคานึงถึงรูปแบบ ลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม
กับตัวสินค้า รวมถึงเส้นทางในการขนส่งอีกด้วย เช่น ทางอากาศ ทางน้า ทางรถไฟ ทางรถบรรทุก เป็นต้น เพื่อให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า องค์กรมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการจัดส่งให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่ สมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
9. อะไหล่และการให้บริการ (parts and services support) เป็นกิจกรรมของการให้บริการหลัง
การขาย โดยมีการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการให้ บริ การที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีที่สินค้าเกิดชารุดไม่ว่าจะเป็นเพราะจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือ
จากการใช้งานของลูกค้าเองก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้และรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับ
องค์กรในระยะยาว ดังนั้นองค์กรจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการในส่วนนี้ที่มีประสิทธิภาพ
10. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (plant and warehouse site selection) การ
เลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและระยะทางการขนส่งที่เพิ่ม
ระดับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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11. กระบวนการสั่งซื้อ (order processing) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับคาสั่งซื้อจาก
ลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างองค์ กรกับ ลู กค้า จึงมีผ ลต่อระดับความพึงพอใจของลู กค้าได้ง่าย องค์กรจึงควรใช้เวลาใน
กระบวนการนี้ให้สั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด
12. คลังสินค้าและการจัดเก็บ (warehousing and storage) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
คลังสินค้า ตั้งแต่การวางโครงสร้างคลังสิ นค้า การออกแบบและจัดวาง การจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า รวมถึง
การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
13. การจัดการสินค้ารับคืน (return goods handling) เป็นกิจกรรมในการจัดการสินค้าที่ถูก
ส่งกลั บ คืน ไม่ว่าจะด้ว ยเหตุผ ลที่ ว่า สิน ค้าเสี ยหาย หรือหมดอายุการใช้งาน องค์กรมี ความจาเป็นในการวาง
นโยบายที่จะรองรับสินค้าที่ถูกส่งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด บางครั้งสินค้าเหล่า นี้อาจ
นากลับมาสร้างประโยชน์โดยการนามาผ่านกระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้นทุนได้เป็น
อย่างดี แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าอันตราย มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดสาหรับเรื่องการ
ทาลายสินค้าให้เหมาะสม ซึ่งองค์กรควรตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย
14. การจัดการของเสีย (salvage and scrap disposal) เป็นการจัดการเกี่ยวกับการขนย้ายหรือ
ทาลายขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต การจัดส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซึ่งอาจมีการจัดเก็บไว้ชั่วคราวแล้วจึงขนส่งไป
ยังสถานที่ทาลาย การนากลับมาใช้ใหม่ หรือการนามาผ่านกระบวนการใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ จากการศึกษาของ ภัทร์อร ฟองสินธุ์ (2558) เกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์การปลูกข้าวโพด
เลี้ย งสั ตว์ของเกษตรกรในอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 313 ราย พบว่า กิจกรรมโลจิส ติกส์การปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอาเภอเมื อง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวคิดของ James R. Stock and Douglas
M. Lambert (2001) มีการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ 6 กิจกรรม ได้แก่ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ กระบวนการ
สั่งซื้อ การจัดการวัตถุดิบ การหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การบริหารคลังสินค้าและการจัดการเก็บสินค้า การจ ราจร
และการขนส่ง ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมเหล่านี้จะแตกต่างกันไป ส่วนกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกษตรกรยังไม่มีการ
ดาเนินการ ได้แก่ การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การบริหารสินค้าคงคลัง และการบริการลูกค้าสาหรับ
กิจกรรมการติดต่อสื่อสารโลจิสติกส์ การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า อะไหล่และการให้บริการ การ
จัดการสินค้ารับคืน และโลจิสติกส์ย้อนกลับ
ต้นทุนโลจิสติกส์ การดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ขององค์กรทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดต้นทุน โดย
องค์ประกอบของการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับประเทศไทยมี 4 กิจกรรมหลัก (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง (transportation cost) กิจกรรมด้านขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุน
ขนส่ง ซึ่งต้นทุนด้านนี้สามารถพิจารณาได้หลายทางขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงาน สามารถแบ่งได้
ตามประเภทลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจาหน่าย เช่น ต้นทุนขนส่งขาเข้า กับต้นทุนขนส่งขาออก เป็นต้น ต้นทุน
เหล่านี้แปรผันตามปริมาณการขนส่ง น้าหนัก ระยะทาง จุดต้นทาง และจุดปลายทาง นอกจากนี้ ต้นทุนยังอาจผัน
แปรตามวิธีการและรูปแบบการขนส่งอีกด้วย
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2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (inventory carrying cost) เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ได้แก่ การควบคุมสินค้าคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ การซ่อมแซม และการทาลายสินค้าที่
ชารุด ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่จะแปรผันตามปริมาณสินค้าคงคลัง โดยวัดได้จากต้นทุนเงินทุน ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส
ต้นทุนในการดูแลสินค้า และต้นทุนความเสี่ยงจากการเก็บสินค้า
3) ต้นทุนคลังสินค้า (warehousing cost) คือ ต้นทุนที่เกี่ยวกับคลังสินค้าประกอบด้วยการเลือก
สถานที่ตั้งโรงงานและคลังสิน ค้า ดูแลรักษาคลังสินค้า กิจกรรมภายในคลังสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า
ต้นทุนนี้จะแปรผันตามจานวนและสถานที่ตั้งของคลังสินค้า
4) ต้น ทุน การบริห ารจัดการ (administration cost) เป็นกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อสินค้า การจัดหาอะไหล่และการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าส่งคืน รวมทั้ง
ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขาย นอกจากนี้ยังรวมถึงต้นทุนกระบวนการและข้อมูลในการสั่งซื้อและต้นทุนการจัดซื้อ
ทั้งนี้ จากการศึกษาของ สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558)
ศึกษาระบบโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 เส้นทางการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ ผ่ านด่านชายแดนแม่
สอด-เมียวดี ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษีนาเข้า 0% ในปี 2558 โดยศึกษาเส้นทางการ
นาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ผู้รวบรวมของเมียนมาร์ การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรถบรรทุกมายังริมฝั่งแม่น้า
เมยเป็นระยะทาง 8-15 กิโลเมตร เพื่อลงเรื อข้ามแม่น้าเมยจากฝั่งเมียนมาร์มายังฝั่งไทย และส่งต่อให้ผู้รวบรวม
(พ่อค้า) และกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นระยะทาง 4-20 กิโลเมตร ไปยังผู้รวบรวม โรงงานอาหารสัตว์
กลุ่มสหกรณ์ และผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ระยะทาง 450-600 กิโลเมตร ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิ สติกส์มี
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2.21-2.89 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนค่าขนส่ง 1.36-1.87 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 63 ต้นทุนการบริหารจัดการ 0.65-0.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 27 และต้นทุนค่าบริหาร
คลังสินค้า 0.20-0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเฉลี่ ยร้อยละ 10 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ต้นทุนค่าขนส่งมาก
ที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 63 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สรุป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น พืชผลทางการเกษตรที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อ
ผลิตเป็น อาหารสาหรับสั ตว์เศรษฐกิจ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ยังประสบกับ ปัญ หาต่างๆ ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ สาเหตุห นึ่งของปัญหาเกี่ยวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรสู่โรงงานอาหารสัตว์ เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับ
การจัดการกระบวนการไหล (flow) ของวัตถุดิบ สินค้า ตลอดจนข้อมูลและสารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มี
การใช้วัตถุดิบหรือสินค้านั้น การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีช่วยลดปัญหาและเพิ่มคุณค่าจากการสร้างอรรถประโยชน์ใน
ด้านเวลาและสถานที่ที่ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กมลชนก สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ ศลิ ษ า ภมรสถิ ต และจั ก รกฤษณ์ ดวงพั ส ตรา. (2544). การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ .
กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค์. (แปลและเรียบเรียงจาก Supply
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