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Mr.Seyed Ebadollah Mortazavi Moghadam
Mr .Shibesh Kumar Jha
Ms. RungthipDaenrak
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ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนื ้อหาสาระองค์ ความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับ ทัง้ นี ้ เพื ่อประโยชน์ในการเผยแพร่
องค์ ความรู้และประสบการณ์ ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนาเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรื อเว็บไซต์ ของ
สถาบัน)
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยย่ อ
การบริ หารจัดการด้ านโลจิสติกส์เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
ทัง้ ในด้ า นปริ มาณและคุณภาพ ณ เวลาและสถานที่ที่ เหมาะสม การบริ ห ารจัด การด้ า นโลจิ สติก ส์ เป็ นการบูรณาการ
กิจกรรมโลจิสติกส์เข้ ากับด้ านอื่นๆ เช่น การตลาด การขาย ระบบการผลิต การเงิน รวมถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เพื่อ ลด
ข้ อผิดพลาดและต้ นทุน ซึง่ เป็ นเป้าหมายสาคัญของผู้จดั การด้ านโลจิสติกส์ และนักธุรกิจเกษตร ในขณะที่ความเป็ นจริ งนันยั
้ ง
ไม่มีแบบจาลองใดเหมาะสมกับธุร กิ จ เกษตรอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ จึง ควรรวมประเด็ นด้ านความปลอดภัย คุณภาพ และ
สิง่ แวดล้ อมเข้ าไปเป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ สาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการรวบรวมและกระจายสินค้ าเกษตร ในขณะที่
อุปสรรคในการบริ หารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา คลังสินค้ า รวมถึงการวางแผนอุปสงค์ อุปทาน
เป็ นส่วนที่ต้องได้ รับการแก้ ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในกลุม่ SMEs ธุรกิจกลุม่ ใหญ่ในภาคเกษตรของอาเซียน
ซึ่งส่วนใหญ่มีการบริ หารจัดการโลจิสต์ที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ ในขณะที่การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วยลดต้ นทุน เพิ่ม
กาไร รวมถึงการดาเนินงานที่ยงั่ ยืน โดยในการที่จะดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นจาเป็ นต้ องเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ ผู้จดั การธุรกิจเกษตร และพนักงานในภาคเอกชน เพื่อเรี ยนรู้การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ในทางธุรกิจเกษตร
การฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย (1) การฟั งบรรยายจากวิทยากร และการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับวิทยากรพิเศษที่ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ในประเทศอิหร่ าน (2) การนาเสนอ country case study
จากแต่ละประเทศ (3) การทางานกลุ่ม (ระดมความคิดเห็นร่ วมกันเพื่อแก้ ปัญหาโจทย์ที่กาหนดและนาเสนอผลงาน) (4)
ทางานรายบุคคล (วิจารณ์ country case study ของประเทศอื่นๆ และการวิจารณ์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (infrastructure) (5) ดูงานนอกสถานที่ (ตลาดกระจายสินค้ าของ
เมืองเตหะรานห์ และบริ ษัท Tehran Pegah Dairy) ซึง่ จะได้ กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป
2.2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุช่ ือวิทยากรบรรยาย)
Training Module 1: Challenges in agribusiness SMEs in the Asia-Pacific region: salient findings of a past APO
workshop.
ความท้ าทายของธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดย่ อมในแถบเอเชีย-แปซิฟิก
บรรยายโดย Dr. Chan Seng Kit
เนื ้อหาในหัวข้ อนี ้ แสดงถึงภาพกว้ างๆของโลจิสติกส์และประเด็นที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมเข้ าใจภาพรวมของเนื ้อหาทังหมดในการฝึ
้
กอบรมครัง้ นี ้ ซึง่ จะได้ กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
ความหมายของโลจิสติกส์
กิจกรรมโลจิสติกส์ไม่เพียงเกี่ยวข้ องกับการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า (เช่น การจัดหา การขนส่ง
การรวบรวม การเก็บรักษา และการแพ็คบรรจุ) แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับการอานวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆผ่าน การวางแผน
ขบวนการจัดการเอกสาร การประสานงาน และการติดตามเฝ้าระวัง
โลจิสติกส์ เป็ นขบวนการวางแผน การสนับสนุน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
Training Course on Logistics Management in Agribusiness
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ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนของการเคลือ่ นย้ ายและเก็บรักษาวัตถุดิบ สินค้ าคงคลัง ของจุดที่มกี ารผลิตสินค้ าไปยังจุดที่มกี าร
บริ โภคเพื่อสนองความต้ องการของผู้บริ โภค นอกจากนี ้โลจิสติกส์ยงั เกี่ยวข้ องกับประสิทธิการตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดเพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าทีต่ ้ องการทังทางด้
้
านชนิด คุณภาพ ปริ มาณ สถานที่ เวลา และราคาทีถ่ กู ต้ อง ดังนันหากองค์
้
กรใดมีการ
บริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่ดี ส่งผลให้ องค์กรนันมี
้ ความสามารถในการแข่งขัน
ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อปุ ทาน
ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อปุ ทาน หมายรวมถึงความเชื่อมโยงทังด้
้ าน
กายภาพ (การขนส่ง การจัดการ และการเก็บรักษา) รวมถึงการความเชื่อมโยงของบริ บทในเชิงการค้ า (บริ การ ข้ อมูลข่าวสาร
การทาสัญญา และความสัมพันธ์ ) ความเกี่ยวข้ องเหล่านี ้ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพื่อให้ แน่ใจว่าสินค้ ามีคุณภาพดีและจาหน่ายไปสู่มือผู้บริ โภค โดยความสัมพันธ์ ที่ดีของแต่ละองค์ประกอบ จะทาให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องทังระบบได้
้
รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ประเด็นความสาเร็ จในการส่งมอบผลิตผลจากฟาร์ มสูม่ ือลูกค้ า
ประเด็นความสาเร็ จในการส่งมอบผลิตผลจากฟาร์ มสูม่ ือลูกค้ า ประกอบด้ วย (1) การยืนยันความ
ต้ องการทังในด้
้ านปริ มาณ คุณภาพ ช่วงเวลา และจุดหมายปลายทาง (2) การวางแผนล่วงหน้ า (การวางแผนการผลิตสาหรับ
เก็บเกี่ยว รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่งและเก็บรักษาสินค้ า (3) การพยากรณ์ลว่ งหน้ า โดยเฉพาะสภาพ
อากาศในระหว่างการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคแมลง เงื่อนไขและแนวโน้ มการตลาด อัตราค่าระวางการขนส่ง (4) การเฝ้ า
ระวังการปฎิบัติงาน เช่น การบันทึกสภาพอากาศ การระบาดของโรคแมลง รวมถึง แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงและข้ อมูล
ข่าวสารการตลาด การเฝ้ าระวังกิจกรรมในโรงงานผลิต การแพ็คบรรจุวตั ถุดิบ และการขนส่ง (5) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
เช่น การประกันอัตราแลกเปลีย่ น
ปั จจัยที่ขบั เคลือ่ นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบอาหารของเอเชียและความกังวลด้ านอาหารของโลก
ปั จจุบนั มีปัจจัยที่ขบั เคลือ่ นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบอาหารของเอเชียหลายประการ เช่น ความ
เป็ นโลกาภิวฒ
ั น์ ความต้ องการผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไปอันเนื่องมาจากกลุม่ ผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป วัยหนุ่มสาวเพิ่มมาก
ขึ ้นในบางโซนประเทศ ในขณะที่ประชากรคนสูงอายุเ พิ่มขึ ้นในประเทศพัฒนาแล้ ว ผู้หญิงมีบทบาทในที่ทางานมากขึ ้น โดย
เป็ นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจซื ้อ ฯลฯ (ตาราง 1) ปั จจัยดังกล่าวล้ วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต
อาหารทังสิ
้ ้น เนื่องจากระบบการผลิตในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคตมีการผลิตตามความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นหลัก
ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้ านอาหารของโลก ประกอบด้ วย (1) ความมัน่ คงด้ านอาหาร (2) ประสิทธิภาพการ
ผลิตของฟาร์ ม (3) การเข้ าถึงตลาด (Market access) การเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงตลาดอาจทาได้ โดยการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ การผลิตโดยมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปั จจัยด้ าน WTO และการเปิ ด
การค้ าเสรี (4) เศรษฐกิจของฟาร์ มขนาดเล็ก มีเส้ นทางการขนส่งไกลและ ยากลาบาก (5) ต้ นทุนการผลิตอาหาร (6) ความ
ยั่งยืนในระบบการผลิต (7) ความปลอดภัยด้ านอาหาร กล่าวคือ การผลิตอาหารอย่างปลอดภัย ผ่านก ารรั บรองระบบ
มาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับ เช่น GAP HACCP GMP และการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) (8) ผลของการ
เปลี่ย นแปลงภูมิ อ ากาศต่ อ การผลิต อาหารและสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากประเด็ น ความกัง วลข้ า งต้ น แล้ ว ยัง รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงแหล่งอุปทานของโลก ที่เกิดจากการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ผลิต รวมถึงมีการยอมรับพันธุ์พืชที่คล้ ายกัน แต่
เป็ นสายพันธุ์ที่สามารถเติบโตหรื อปลูกได้ ในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศต้ นกาเนิด มีการพัฒนาการขนส่งทางเรื อ เพื่อลดเวลา
ขนถ่ายสินค้ า มีทา่ เรื อรองรับเพิ่มขึ ้น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากขึ ้น ในขณะที่การแข่งขันด้ านราคานัน้ ผู้ผลิตจะหันมา
ใช้ การผลิตต้ นทุนต่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ สงู ขึ ้น
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการจึงควรดาเนินธุรกิจโดยอิงกระแสการเปลีย่ นแปลงด้ านธุรกิจเกษตรของโลก
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โดยใช้ ความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นตัวขับเคลื่อนการผลิตสินค้ า กล่าวคือ ผลิตสินค้ าที่มีคุณ ภาพและความปลอดภัย
สาหรับความยัง่ ยืนด้ านการเงิน ธุรกิจขนาดเล็กจะมีโอกาสอยู่รอด แต่ทงนี
ั ้ ้ก็มีประเด็นกดดันที่ผ้ ผู ลิตและซัพพลายเออร์ ต้อง
ปรับปรุง กล่าวคือ ประสิทธิภาพของการจัดการด้ านการผลิต รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารจัดการโลจิสติกส์
ลักษณะของผลผลิตในกลุม่ พืชสวนที่เกี่ยวข้ องกับโลจิสติกส์
ผลิตผลในกลุม่ พืชสวนส่วนใหญ่ยงั คงมีชีวิตแม้ เก็บเกี่ยวจากต้ นแล้ วก็ตาม การยืดอายุผลิตผลสด
ขึ ้นอยูก่ บั การเก็บรักษาและปริ มาณความชื ้นในผลิตผล ปั จจัยที่กระทบต่ออายุวางจาหน่าย โดยคุณภาพของสินค้ าเกษตรใน
กลุม่ พืชสวน ประกอบด้ วย (1) ปั จจัยก่อนเก็บเกี่ยว เช่น สายพันธุ์และแหล่งที่ตงฟาร์
ั ้ ม (2) ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม วิธีการ
ปลูกและดูแลรักษา รวมถึงปั จจัยหลังการเก็บเกี่ยว ได้ แก่ การจัดการทางกายภาพ ปั จจัยด้ านสรี ระวิทยา (physiology) (การ
หายใจ การคายนา้ การสุก) คุณภาพที่เนื่องมาจากเชื อ้ โรคและโรคหลังการเก็บเกี่ ยว โดยสิ่งกาหนดคุณภาพของผลไม้
คุณภาพของผลไม้ ประกอบด้ วย ความฉ่า อ่อนนุม่ ผิวสัมผัส รูปร่าง สี ขนาด ความสด ปราศจากตาหนิ สะดุดตา ณ จุดขาย
สิง่ ที่เราควรทาเพื่อรักษาคุณภาพ ประกอบด้ วย การใช้ เทคนิคการผลิตที่ถกู วิธี ให้ พืชได้ รับธาตุอาหารอย่ างเพียงพอ การเฝ้ า
ระวังและควบคุมความเสียหายจากโรคแมลง ใช้ ดชั นีเก็บเกี่ยวที่ถูกต้ อง มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถกู วิธี เก็บรักษา
ผลิตผลที่อณ
ุ หภูมิและความชื ้นที่เหมาะสมกับชนิดสินค้ า ติดตามเฝ้ าระวังอัตราการหายใจของผลไม้ ควบคุมการสร้ างสารเอ
ทิลีน และมีการแยกประเภทของผลิตผล (แยกกลุ่ม Climateric และ non-climateric) โดยผู้ประกอบการควรมีการศึกษา
ทางด้ านเทคโนโลยีและการขนส่งสินค้ าในกลุม่ อาหาร เกี่ยวข้ องกับการเสื่อมสภาพ การหายใจ ของผักและผลไม้ รวมถึงการ
ควบคุมอัตราการหายใจ เชื ้อโรคในอาหาร การจัดการและการควบคุมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุณภาพผลิตผล และลดการ
สูญเสีย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการแบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain)
วิธีการที่จะรักษาคุณภาพของผลิตผล คือ พยายามลดการเสือ่ มสภาพของผลิตผล เพื่อยืดอายุการ
วางจาหน่าย โดยการใช้ อณ
ุ หภูมติ ่าขณะเก็บรักษา ซึง่ เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ทีช่ ่วยยืดอายุการเก็บรักษา หรื อการใช้ ระบบห่วงโซ่
ความเย็น (cold chain) โดยประสิทธิภาพของการเก็บรักษาและการขนถ่ายแบบเย็นนัน้ คือ การรักษาความเย็นตลอดโซ่
อุปทาน โดยผลิตผลแต่ละชนิดมีอณ
ุ หภูมิการเก็บรักษาที่เหมาะสมแตกต่างกัน แต่หากอุณหภูมิตา่ เกินไปผลิต ผลก็จะเสียหาย
(Chilling injury) นอกจากนี ้ ก่อนการเก็บรักษาควรมีการลดความร้ อนก่อนเก็บรักษาและขนส่ง รวมถึงในการเก็บรักษาควร
แน่ใจว่ากล่องหรื อลังเก็บสินค้ าอากาศมีการระบายได้ ทวั่ ถึง
ปั จจัยกาหนดประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์
สิง่ ทีก่ าหนดประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้ วย (1) ช่วงเวลา กล่าวคือ ต้ อง
มีการส่งมอบและขนส่งตรงเวลา รวมถึงการเลือกเส้ นทางการขนส่งที่ใช้ เวลาขนถ่ายสันที
้ ่สดุ (2) ความน่าเชื่อถือ การขนส่ง
ตรงเวลา (3) ความถูกต้ องตรงกัน (4) ผลิตสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ (5) การดาเนินงานควรสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้บริ โภค (6) ควรมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ มีความประหยัดต่อขนาด (7) ราคา ควรตังราคาที
้
่แข่งขัน
ได้ มากที่สดุ (8) ความยัง่ ยืนของระบบโลจิสติกส์ (ทรัพยากรน ้ามัน การเลือกช่องทางการขนส่ง ฯลฯ) (9) อื่นๆ เช่น ความ
มัน่ คงปลอดภัย การใช้ กาลังความสามารถสูงสุด ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
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ตาราง 1 ปั จจัยที่ขบั เคลือ่ นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร
สิ่งขับเคลื่อน
1. ความเป็ น
โลกาภิวฒ
ั น์
(Globalization)
2. ความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป

การเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม
- ตลาดเสรี การค้ า ทาให้ การค้ าระหว่างประเทศเติบโต
เพิ่มการเคลื่อนย้ ายทุน และความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- ความรู้ ความแตกต่างของสินค้ า ความสะดวกสบาย
สินค้ าสุขภาพ ที่คานึงถึงบริ บทสิ่งแวดล้ อม

3. รายได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้น

- การบริ โภคเพิ่มขึ ้น การรบริ โภคผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์
และนมเพิ่มขึ ้น
4. ข้ อมูลและการสื่อสาร - ข้ อมูลการตลาด ต้ นทุนและการผลิต ความก้ าวหน้ า
ของเครื่ องมือการสื่อสาร

5. เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
6. Urbanization

7. บทบาทของผู้หญิง
ในที่ทางาน

8. ข้ อมูลประชากร
(Population profile)

9. มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร

การเปลี่ยนแปลงต่อระดับพื ้นราบ
- มีการลงทุนโดยตรง (FDI) ในประเทศแถบเอเชียมาก
ขึ ้น
ผู้บริ โภคหนุ่มสาวในเมือง
- ให้ ข้อมูลและความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภค ความสามารถในการ
เลือก ครัวขนาดเล็ก ไม่มีสารตกค้ างในอาหาร ความ
ต้ องการระบบการผลิตที่ยงั่ ยืน
การหลัง่ ไหลของผู้บริ โภคทีร่ ายได้ ส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้น

ความโปร่ งใสของข้ อมูล
- เกษตรกรสามารถเข้ าถึงข้ อมูลด้ านการตลาดโดยตรง
ในขณะที่พ่อค้ าและผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูลด้ าน
การผลิต
- โทรทัศน์ อินเตอร์ เนท และการส่งข้ อความเข้ ามามี
บทบาทในการให้ ข้อมูล
- เทคโนโลยีการบริ หารจัดการฟาร์ ม การจัดการหลังการ ฟาร์ มมีประสิทธิภาพ (ผลิตภาพ) ในการผลิตสูงขึ ้น
เก็บเกี่ยว การเพิ่มอายุวางจาหน่าย (Shelf life)
- คุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีขึ ้น การใช้ ป๋ ยุ การควบคุมโรค
- การขนส่งไกล ต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยต่าลง
แมลง เทคโนโลยีการให้ น ้า ฯลฯ
- สังคมกลายเป็ นชุมชนเมืองมากขึ ้น กิจกรรมทางสังคม ความทันสมัยของบ้ านพักอาศัยและที่ทางาน
เพิ่มสูงขึ ้น ความต้ องการร้ านขายอาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูง - ครอบครัวเล็กลง ครัวเล็กลง ความสะดวกในการปรุ ง
อาหาร ไม่มีการเพิ่มจานวนสมาชิกในครอบครัว
- มีความเป็ นอิสระทางการเงินมากขึ ้น
- ให้ ข้อมูลหรื อความรู้ แก่ผ้ หู ญิง
ผู้หญิงเป็ นผู้ตดั สินใจในการจัดซื ้อ
- ผู้หญิงมีบทบาทในที่ทางานมากขึ ้น
- อาหารสุขภาพมีบทบาทเพิ่มสูงขึ ้น ใขขณะที่ความ
ต้ องการเนื ้อสัตว์และไขมันลดลง
- ประชากรของประเทศพัฒนาแล้ วหดตัวลดลง ในขณะ - จานวนประชากรคนสูงอายุในประเทศพัฒนาแล้ วเพิ่ม
ที่ประชากรของประเทศกาลังพัฒนาขยายตัวเพิ่มขึ ้น
สูงขึ ้น ส่งผลต่อแนวโน้ มการบริ โภคที่เปลี่ยนไปเป็ นการ
บริ โภคของคนสูงอายุ ในขณะที่ประชากรหนุ่มสาวใน
ประเทศกาลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้น
- มาตรฐานคุณภาพอาหารระดับชาติ
- ความต้ องการการประกันความปลอดภัยของอาหาร
- private 3rd party food quality standard
-ความต้ องการความสามารถและมาตรฐานที่สงู ขึ ้นใน
- ความต้ องการของซุปเปอร์ มาเก็ต
การผลิตระดับฟาร์ ม
- การผลิตที่แตกต่างเพื่อตอบสนองต่อตลาดขนาดเล็กที่
มีกาลังซื ้อสูง (Niche markets)
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Training Module 2: Current status of logistics management in agribusiness in Iran: examples of successes,
failures, and lessons learned.
สถานการณ์ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ของธุรกิจเกษตรในประเทศอิหร่ าน: ตัวอย่ างบทเรียนจากความสาเร็จ
และความล้ มเหลว
บรรยายโดย Mr. Mohammad Khaledi
หัวข้ อนี ้อธิบายถึงการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ทางธุรกิจเกษตรในประเทศอิหร่ าน โดยเนื ้อหาประกอบด้ วย
นิยามของโซ่อุปทานและการบริ หารจัดการโซ่อุปทาน โลจิ สติกส์และการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ บริ บทโลจิ สติกส์ในโซ่
อุปทานสินค้ าเกษตรของประเทศอิหร่าน ผลของกฎระเบียบและกฎหมายที่มีต่อการพัฒนาด้ าน โลจิสติกส์ในประเทศอิหร่ าน
โลจิสติกส์ของธุรกิจอาหารและสินค้ าเกษตรในประเทศอิหร่ าน และความก้ าวหน้ าของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ทางด้ าน
ธุรกิจเกษตรของประเทศอิหร่าน เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายเป็ นชาวอิหร่ าน กรณีศึกษาส่วนใหญ่จึงเน้ นไปที่ประเทศอิหร่ าน
เป็ นสาคัญ ซึง่ จะได้ กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
นิยามของโซ่อปุ ทานและการบริ หารจัดการโซ่อปุ ทาน
โซ่อปุ ทานสินค้ าเกษตร คือ กิจกรรมทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริ โภคคนสุดท้ าย ส่วนการ
บริ หารจัดการโซ่อุปทาน เป็ นการบูรณาการ (Integrate) การวางแผน การนาไปปฏิบตั ิ การประสานงาน การควบคุมทุก
กระบวนการที่จาเป็ นของธุรกิจในการผลิตและการส่งมอบสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การบริ หารจัดการโลจิสติกส์
เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของการบริ หารจัดการโซ่อปุ ทาน กล่าวคือ มีการวางแผน การนาไปปฏิบตั ิ การควบคุมประสิทธิภาพในการ
เคลือ่ นย้ าย เก็บรักษาสินค้ าและบริ การ รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องระหว่างจุดที่มีการผลิตไปยังจุดที่มีการบริ โภคเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า การบริ หารจัดการโลจิ สติกส์เป็ นการบูรณาการหลายหน้ าที่เข้ าด้ วยกัน โดยมีการประสานทุก
กิจกรรมโลจิ สติกส์เข้ ากับกิ จกรรมอื่นๆ รวมถึงการตลาด การขาย การเงิน และข้ อมูลข่าวสาร หน้ าที่ของโลจิสติกส์ในโซ่
อุปทานหมายรวมถึง การวางแผนด้ านอุปทาน การพยากรณ์ปริ มาณความต้ องการของผู้บริ โภค (อุปสงค์) กระบวนการสัง่ ซื ้อ
การควบคุมสินค้ าคงคลัง (Inventory) การขนส่งและการออกแบบเครื อข่ายโลจิสติกส์ โดยโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็ น
เครื่ องมือสาหรับปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันโดยการลดต้ นทุนและปรับปรุงการให้ บริ การ
โลจิสติกส์ในโซ่อปุ ทานสินค้ าเกษตรของประเทศอิหร่าน
สาหรับบริ บทโลจิสติกส์ในโซ่อปุ ทานสินค้ าเกษตรของประเทศอิหร่าน ในที่นี ้ใช้ SWOT วิเคราะห์
องค์ประกอบที่สาคัญในโซ่อปุ ทานสินค้ าในกลุ่มที่เสียหายง่าย (Perishable) กล่าวคือ วิเคราะห์ที่ประเด็นจุดอ่อนและภัย
คุกคามด้ านปั จจัยการผลิต (Inputs) ด้ านการผลิต (Production) ด้ านการแปรรู ป (Processing) ด้ านการกระจายสินค้ า
(Distribution) ของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันฝรั่งในประเทศอิหร่ าน (รายละเอียดแสดงในตาราง 2) ซึ่งข้ อบกพร่ องหลักของ
สินค้ าเกษตรในกลุม่ ที่เสียหายง่าย ประกอบด้ วย (1) การขาดแคลนสิง่ อานวยความสะดวก เช่น การขนส่ง โครงสร้ างพื ้นฐาน
สาหรับเก็บรักษาสินค้ าในพื ้นที่แถบชนบท (2) การคัดเกรด แพ็คบรรจุและเก็บรักษายังด้ อยคุณภาพ (ไม่มีการเก็บรักษาในที่
เย็น) เนื่องจากยังขาดอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนเช่น อุตสาหกรรมคัดเกรด แปรรู ป ยังไม่มีระบบเครื อข่ายแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสาร ขาดการวิจัยและพัฒนา ขาดความรู้ ด้ านโซ่อปุ ทาน ขาดการจัดการที่ดีในช่วงที่มีการขนถ่ายสินค้ า บรรทุก
สินค้ ารวมกันหลายชนิดและบรรทุกมากเกินไปทาให้ ผลิตผลเสียหายอันเนื่องมาจากความร้ อนและการกดทับ ดังนัน้ การ
พัฒนาด้ านโลจิสติกส์จึงมีความสาคัญ
ผลของกฎระเบียบและกฎหมายที่มีตอ่ การพัฒนาด้ าน โลจิสติกส์ในประเทศอิหร่าน
การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ในประเทศอิหร่านแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ ภาครัฐ และภาคเอกชน
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โดยภาคเอกชนเป็ นผู้บริ หารจัดการโลจิสติกส์ ในขณะที่รัฐบาลเป็ นผู้มีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน การบริ หารจัดการ
โล
จิสติกส์ของภาครัฐนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการผูกขาด (Monopoly) เนื่องจากรัฐบาลไม่ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเสรี การค้ า ดังนัน้
รัฐบาลจึงผูกขาดการจัดซื ้อ การเก็บรักษา การกระจายสินค้ า และการนาเข้ า/ส่งออกของประเทศ ปริ มาณสินค้ าที่สง่ ออกหรื อ
นาเข้ าจึงขึ ้นอยู่กบั การประมาณการผลผลิตจากท้ องถิ่นและการเก็บสินค้ าสารอง (buffer stocks) เช่น กรณีผลิตภัณฑ์ข้าว
สาลี ซึง่ โซ่อปุ ทานเริ่ มต้ นจากการผลิตในระดับแปลง การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ ย ว ในขณะที่ ภาคเอกชนซึ่ง มี ก ารบริ ห ารจัด การโลจิ สติ ก ส์ มัก ท าการค้ า ในตลาดเสรี แต่เ นื่ อ งจากโลจิ ส ติ ก สที่ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ เช่น ขาดสิง่ อานวยความสะดวกในการเก็บรักษา และข้ อจากัดด้ านการเงิน ทาให้ รัฐบาลต้ องเข้ ามาแทรกแซง
ตลาดในขณะที่ตลาดผักและผลไม้ ของประเทศอิหร่ าน ส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยภาคเอกชนผ่านตัวแทน (Commission
agents) ซึ่ง ท าหน้ า ที่ จัด หาสถานที่ ส าหรั บ ผู้ซื อ้ ผู้ค้ า ปลี ก ผู้ผลิ ต และผู้ข าย โดยตัว แทนดัง กล่า วได้ รั บ ผลตอบ (ค่ า
commission) จากผู้ซื ้อร้ อยละ 10 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกทาการผลิตแบบมีพนั ธะสัญญา (Contract farming) การ
บริ หารจัดการโลจิ สติกส์ในกรณี นี ้จึงค่อนข้ างซับซ้ อน ตัวแทนหรื อผู้ประกอบการในกลุ่ม 3PLs1 เหล่านี ้จึงมีส่วนกระตุ้น
กิจกรรมด้ านโลจิสติกส์
ตัวอย่างกรณี บริ ษัท Golestan บริ ษัทเอกชนที่ให้ บริ การ 3PLs ดาเนินงานทัง้ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยในรอบทศวรรษ 1980s บริ ษัทมีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ชนิด
เช่น ชา ข้ าว ถัว่ พิทาชิโอ ชาคาฝอย ฯลฯ บริ ษัทมีเครื อข่ายการจาหน่ายและกระจายสินค้ าโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)
จากนัน้ (1990s) บริ ษัทมีการพัฒนาความร่ วมมือ/การประสานงานกับบริ ษัทระดับชาติ เพื่อนาสินค้ าคุณภาพดี (premium
products) จากทัว่ ทุกมุมโลกมาจาหน่ายยังตลาดท้ องถิ่นของอิหร่ าน และในปี บริ ษั ทได้ ก่อตังศู
้ นย์กระจายสินค้ าและ
ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ (3 PLs) โดยให้ บริ การเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านโลจิสติกส์ เช่น บริ การคลังสินค้ าและอุปกรณ์ บริ การการ
ขนส่งและกระจายสินค้ า ห้ องเย็น ฯลฯ ทังผู
้ ้ บริ โภคภายในและต่างประเทศ

1

third party logistics (3PLs) หมายถึง การจ้ างบุคคล หรื อบริ ษัทภายนอก (Outsource) มาทาหน้ าที่โลจิสติกส์บางกิจกรรมแทนองค์กร เช่น
หน้ าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้ า (Warehouse) หรื อ การขนส่ง (Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
มากขึ ้น ลดต้ นทุน และสาเร็จได้ ด้วยความรวดเร็ว 3PLs เป็ นคาที่มีที่มาจากทางทหาร สาหรับในเชิงธุรกิจ 3PLs มีความหมายค่อนข้ างกว้ าง โดย
สามารถนาไปปรับใช้ ได้ กบั การทาสัญญาการให้ บริ การที่เ กี่ยวข้ องกับการขนส่งทางเรื อ ฯลฯ โดย 3PLs อาจเป็ นกิจกรรมเดี่ยวๆ เช่น เป็ นบริ ษัทที่
ให้ บริการเฉพาะการขนส่งเพียงอย่างเดียว หรื อเป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การหลายกิจกรรมร่วมกัน เช่น ให้ บริ การทังการขนส่
้
ง ให้ เช่าโกดัง หรื อห้ องเย็น
เป็ นต้ น ตัวอย่างของกิจการประเภท 3PLs เช่น บริษัท Golestan เป็ นบริษัทเอกชนที่ก่อตังในกรุ
้
งเตหะรานห์
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ตาราง 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์จดุ อ่อนและภัยคุกคามของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศอิหร่าน
ส่วนที่พิจารณา
จุดอ่อน (Weakness)
1. ด้ านปั จจัยการ - ไม่มีการปรับปรุงด้ านเมล็ดพันธุ์ (ใช้ พนั ธุ์พื ้นเมืองที่ด้อยคุณภาพ)
ผลิต (Inputs)
- เข้ าถึงปั จจัยการผลิตได้ ต่า
- เกษตรกรรายย่อยขาดทักษะการผลิต

ภัยคุกคาม (Threats)
- การผลิตลดลงเนื่องจากขาดแคลนน ้า
- ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ ้นทัว่ โลก
- ขาดแคลนสินเชื่อสาหรับจัดหาปั จจัยการผลิต
- สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีคณ
ุ ภาพต่า
- ขาดการประสานงานกับผู้กาหนดนโยบาย
2. ด้ านการผลิต
- มีของเสียเกิดขึ ้นในการผลิตแต่ละขัน้ เช่น ผักและผลไม้ สญ
ู เสีย 30% ข้ าวสาลี - การผลิตมันฝรั่งในประเทศมีความผันผวนสูง
(Production
10-15% ข้ าว 5.5% มันฝรั่ง 40%
ส้ ม 25% และดอกไม้ 30-35%
- เกษตรกรไม่ใส่ใจระบบการผลิตแบบยัง่ ยืน
- เกษตรกรขาดความรู้และการส่งเสริมจากภาครัฐ (เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมมีน้อย)
- ขาดเครือข่ายข้ อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
3. ด้ านการแปรรูป - ขาดแคลนอุตสาหกรรมแปรรูปและโครงสร้ างพื ้นฐาน
- เครื่องจักรสาหรับแปรรูปมีต้นทุนสูง
(Processing)
- สายพันธุ์ที่ใช้ ในปั จจุบนั ไม่เหมาะกับการแปรรูป
- ใช้ เชื ้อเพลิงและพลังงานสูง
- การเก็บรักษาและการดูแลหลังแปรรูปยังมีจดุ อ่อน
- ไม่ใช้ แรงงานมีฝีมือ/ เชี่ยวชาญ
- วัตถุดิบและเครื่องจักรมีต้นทุนสูงและยังมีข้อจากัด
- ไม่มีเครื่องมือสาหรับคัดเกรดและคัดแยกประเภท
4 . ด้ า น ก า ร - การคัดแยกและแพ็คบรรจุไม่เหมาะสม
- การค้ ากับตลาดระดับนานาชาติอยูใ่ นระดับต่า
ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า - ระบบการตลาดไม่มีประสิทธิภาพ
- ราคาผันผวนขันลงในช่
้
วงฤดูกาล
(Distribution)
- มีคนกลางจานวนมากในตลาด
- ตลาดไม่มีเสถียรภาพ
- ขาดการวิจยั การโฆษณา การประสานงานหรื อกิจกรรมด้ านการตลาดระดับ - ไม่มีเครือข่ายข้ อมูลข่าวสารทางการตลาด
นานาชาติ
- ระบบขนส่งไม่เหมาะสม และขาดแคลนระบบขนส่ง
- การเก็บรักษาไม่เหมาะสม และเกิดของเสียในการกระจายสินค้ าแต่ละขันตอน
้
รวมถึงขาดแคลนห้ องเย็น

Training Module 3: Consolidation and distribution system for agribusiness products.
ระบบการรวบรวมและกระจายสินค้ าเกษตร
บรรยายโดย Dr. Kheng Soon Rodney Wee.
เนื ้อหาของหัวข้ อนี ้ กล่าวถึง ลักษณะโซ่อปุ ทานของสินค้ าสดทัว่ ไป ซึ่งเริ่ มต้ นจากการผลิตสินค้ า ณ ระดับ
ฟาร์ ม จากนันเคลื
้ อ่ นย้ ายไปยังจุดแปรรู ป (ทังกรณี
้
ผา่ นและไม่ผา่ นพ่อค้ าคนกลาง) เคลือ่ นย้ ายไปยังผู้นาเข้ า ผู้กระจายสินค้ า
ร้ านค้ าปลีก และผู้บริ โภคคนสุดท้ าย ในขณะที่การเคลือ่ นย้ ายแบบระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) นัน้ กิจกรรมเริ่ มตังแต่
้
การเก็บเกี่ยว การลดความเย็นแบบเร็ ว (Pre-cooling) การแพ็คบรรจุ (Packing) การเก็บรักษาในห้ องเย็น (Cold storage)
การขนส่งโดยรถห้ องเย็น (Cold truck) การขนส่งในระบบเรื อหรื อเครื่ องบิน จากนันขนส่
้
งด้ วยรถห้ องเย็นเพื่อส่งสินค้ าไปยัง
ตลาดหรื อจุดกระจาย และวางจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้บริ โภคคนสุดท้ าย
สาหรับสินค้ าสดในกลุม่ สินค้ าเกษตรของเอเชีย ส่วนใหญ่มกั เกี่ยวข้ องกับประเด็นด้ านระยะทาง เส้ นทาง
การขนส่งที่ซบั ซ้ อน การจัดการและเก็บรักษาหลายขันตอน
้
การจัดการหลังเก็บ เกี่ยวในระบบเย็น รวมถึงการควบคุมระบบ
การแพ็ค การตรวจสอบ และการดูแลสินค้ าคงคลัง สาหรับการเคลื่อนย้ ายแบบระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) ในการ
กระจายสินค้ าระหว่างประเทศนัน้ ผู้ประกอบการควรพิจารณาใน 4 ประเด็น กล่าวคือ พื ้นที่และความแตกต่างของโซนเวลา
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ความหลากหลายของตลาดในประเทศ ที่ตงและการจั
ั้
ดการ รวมถึงโอกาสอันเนื่องมาจากเงื่อนไขด้ านความหลากหลายของ
อุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี ้ยังรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ และความชื ้น โดยในระบบการควบคุมดังกล่าวควรมีระบบการ
เฝ้ าระวัง (Monitoring) ระบบการติดตามและตรวจสอบย้ อนหลัง (Track and Trace) ในขณะที่หลายองค์กรในปั จจุบนั
คานึงถึงความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระบบการผลิตมีการผลิตภายใต้ ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่น อกเหนือจากระบบ ISO
เช่น GAP EUREPGAP Global GAP GHP GDP GMP และ HACCP เป็ นต้ น เนื่องจากผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับความ
ปลอดภัยด้ านอาหารและสุขภาพมากขึ ้น
โดยสรุปคือ ในระบบการรวบรวมและกระจายสินค้ าเกษตรนัน้ ผู้ประกอบการควรดาเนินงานโดยคานึงถึง
การจัดการทังก่
้ อนและหลังเก็บเกี่ยว มีการคัดเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม ทังในด้
้ านขนาดบรรจุ ปริ มาณ การระบายอากาศ
การเก็บรักษา การจัดการ และการสื่อสารกับผู้บริ โภค รวมถึงประเด็นด้ านมิติของเวลาและการขนส่ง ความปลอดภัย ระบบ
การควบคุมตลอดโซ่อปุ ทาน และแผนสารองในกรณีเกิดปั ญหาที่ไม่คาดคิด
Training Module 4: Transportation in agribusiness supply chain networks.
การขนส่ งในเครือข่ ายโซ่ อุปทานของธุรกิจเกษตร
บรรยายโดย Dr. Ebrahim Teimoury
เนื ้อหาใน module ที่ 3 ที่ผา่ นมากล่าวถึงระบบการรวบรวมและกระจายสินค้ า ซึง่ เป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบ
ของโซ่อปุ ทาน โดยในระบบการรวบรวมและกระจายสินค้ าดังกล่าว มีการขนส่งเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ คนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจ
ผิดว่า โลจิสติกส์เป็ นเรื่ องของการขนส่งเท่านัน้ ดังนัน้ ในส่วนนี ้จึงนาเนื ้อหาเรื่ องการขนส่งในเครื อข่ายโซ่อปุ ทานของธุรกิจ
เกษตรเข้ ามารวมไว้ ด้วย โดยเนื ้อหาส่วนนี ป้ ระกอบด้ วย (1) เครื อข่ายโซ่อปุ ทาน (2) บทบาทของการขนส่งในโซ่อปุ ทาน (3)
การขนส่งในเครื อข่ายโซ่อปุ ทานทางด้ านธุรกิจเกษตร (4) ตัวอย่างเครื อข่ายโซ่อปุ ทานในอิหร่าน: กรณีอตุ สาหกรรมไก่ต้มสุก
เครื อข่ายโซ่อปุ ทานและบทบาทของการขนส่งในโซ่อปุ ทาน
เครื อข่ายโซ่อปุ ทาน เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่สมั พันธ์กนั ทังการเคลื
้
อ่ นย้ าย การแปรสภาพสินค้ าจาก
วัตถุดิบไปสูม่ ือผู้บริ โภคปลายทาง รวมถึงการไหลเวียนของข้ อมูลข่าวสาร โดยการขนส่งมีบทบาทสาคัญต่อระบบ โลจิ
สติกส์ สาหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้ านการขนส่ง ประกอบด้ วย
(1) พาหนะ พิจารณาจากชนิดพาหนะที่สมั พันธ์กบั ต้ นทุน ต้ นทุนคงที่ และต้ นทุนค่าขนส่งต่อเที่ยว (รถบรรทุก รถไฟ
เครื่ องบิน เรื อ ระบบท่อ และหลายระบบผสมกัน) โดยระบบการขนส่งที่เลือกต้ องไว้ วางใจได้ รวดเร็ ว คล่องตัว จัดหาได้ ง่าย
และมีศกั ยภาพ
(2) คนกลางในการขนส่ง พิจารณาจากต้ นทุนค่าขนส่ง ต้ นทุนสินค้ าคงคลัง และต้ นทุนของสิ่งอานวยความสะดวก
โดยผู้ตดั สินใจเลือกระบบขนส่งอาจต้ องพิจารณาตัดสินใจระหว่างต้ นทุนของการเก็บรักษาสินค้ าที่สมั พันธ์ กบั วิธีการขนส่งที่
เลือก เพราะวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนค่าขนส่งสูงกว่าอาจมีต้นทุนค่าเก็บรักษาต่ากว่า ซึ่ งในบางครัง้ อาจต้ องใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ ามาช่วยในระบบขนส่ง เช่น ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเลือกเส้ นทางที่เหมาะสม ต้ นทุนค่าขนส่งต่าที่สดุ
ภายใต้ ข้อจากัดการขนส่ง รวมถึงการใช้ GPS ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการบริ หารความเสีย่ งในการขนส่งร่วมด้ วย โดยประเด็น
ความเสีย่ งในการขนส่งที่ต้องพิจารณาประกอบด้ วย ความเสีย่ งจากความล่าช้ าในการขนส่ง ความผิดพลาด และการเลือกใช้
วัตถุดิบอันตราย โดยผู้ประกอบการอาจใช้ กลยุทธ์ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น การเพิ่มทางเลือกเส้ นทาง การลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาด เป็ นต้ น
ตัวอย่างเครื อข่ายโซ่อปุ ทานในอิหร่าน: กรณีอตุ สาหกรรมไก่ต้มสุก
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ตัวอย่างกรณีศึกษา ไก่ต้มสุกในประเทศอิหร่ าน อุตสาหกรรมนี ้เริ่ มตังแต่
้ การนาเข้ าไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จาก
ต่างประเทศ จากนันผู
้ ้ ผลิตทาการผลิต (ฉีดวัคซีน ฟั กไข่ เลี ้ยงและดูแล) โดยผู้เกี่ยวข้ องระบบ ได้ แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ซัพ
พลายเออร์ (ผู้ซื ้อและจาหน่ายไก่) โรงฆ่าไก่ โรงงานแปรรู ป ผู้กระจายสินค้ า เพื่อจัดส่งสินค้ าไปยังผู้บริ โภค ซึ่งการขนส่งที่
เกี่ยวข้ องในระบบประกอบด้ วย เครื่ องบิน เรื อ และรถบรรทุก โดยในบางกิจกรรมอาจต้ องใช้ รถห้ องเย็นร่ วมด้ วย เช่น การ
จัดส่งสินค้ าไปยังร้ านค้ าปลีก หรื อผู้บริ โภค โดยในการขนส่งนัน้ รถบรรทุกควรออกแบบและจากัดให้ ใช้ กบั สินค้ าชนิดหนึ่งๆ
เท่านันเพื
้ ่อลดความสูญเสียหรื อเสียหายจากการปนเปลื ้อนจากสินค้ า โดยเฉพาะกรณีที่ขนสินค้ าหลายชนิดร่วมกัน อาจมีการ
ปน เปลื ้อนจากสินค้ าที่เคยขนก่อนหน้ า เช่น กรณีรถบรรทุกกระจายสินค้ าที่ขนอาหารสัตว์ก็ควรขนเฉพาะอาหารสัตว์ ผู้ซื ้อ
ควรเป็ นผู้รับผิดชอบต้ นทุนค่าขนส่ง ผู้ประกอบการหรื อเกษตรกรควรมีรถบรรทุกเป็ นของตัวเองหรื อใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การ 3PLs ใน
การจัดหาพาหนะสาหรับขนส่งในอุตสาหกรรมไก่ต้มสุก โดยลักษณะของรถบรรทุกกระจายสินค้ านัน้ คนขับรถควรได้ รับการ
ฝึ กอบรมให้ มีความระมัดระวังในการขับชี่ มีการจดบันทึกอุณหภูมิหรื อมีอุปกรณ์ บนั ทึกเพื่อเฝ้ าระวัง นอกจากนีใ้ นช่วงที่
อากาศอบอุ่น ควรขนถ่ายสินค้ า (loading or unloading) ในช่วงเวลาเย็นหรื อตอนเช้ าเพื่อลดความสูญเสียของสินค้ าในรถ
ตัว รถควรมี ค วามสะอาด มี อุณ หภูมิ 2-4 องศาเซลเซี ย ส ความชื น้ ร้ อยละ 55-65 เป็ นต้ น สาหรั บ การขนส่ง ไก่ การมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเกษตรกร โรงฆ่า และผู้เกี่ ยวข้ องในระบบจะช่วยลดต้ นทุนได้ โดยเฉพาะต้ นทุนค่าขนส่งจของ
เกษตรกร นอกจากนี ้ควรใช้ ระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) เพื่อทาให้ ผลิตภัณฑ์จากไก่อยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมตลอด
การขนส่ง และการเก็บรักษา
Training Module 5: Developing logistics management in horticulture supply chains for small rural farms in the
Asia-Pacific region.
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ของโซ่ อุปทานสินค้ าเกษตรในกลุ่มพืชสวน
สาหรับฟาร์ มขนาดเล็กในชนบทแถบภาคพืน้ เอเชีย-แปซิฟิก
บรรยายโดย Dr. Chan Seng Kit
เนือ้ หาใน Module ที่ผ่านมาเกี่ ยวข้ องกับภาพรวมโลจิ สติกส์ของสินค้ าเกษตรในพืน้ ที่ด้อยพัฒนา ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกล ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานยังไม่คอ่ ยพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพด้ าน โลจิสติกส์ต้องเน้ น
การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่มกั ใช้ เวลานาน และดาเนินการโดยภาครัฐ โดยในระยะสัน้ เกษตรกร
พื ้นที่ดงั กล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถของตนโดยใช้ แนวทางอื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มหรื อการ
สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ซึง่ จะได้ กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป
ความท้ าทายสาหรับการพัฒนาด้ านโลจิสติกส์ของฟาร์ มรายย่อยในชนบท
ฟาร์ มรายย่อยในชนบท ค่อนข้ างท้ าทายสาหรับการพัฒนาด้ านโลจิสติกส์ เนื่องจากกลุม่ เกษตรกร
ดังกล่าวมักทาการผลิตอยู่ใ นพื ้นที่ห่างไกลจากตลาดและจุดกระจายสินค้ า ทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการตลาด ดังนัน้
เกษตรกรจึงตัดสินใจทาการผลิตโดยขาดข้ อมูลที่สาคัญ นอกจากนี ้ยังขาดสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่จาเป็ น ส่งผลให้ ต้นทุนค่าขนส่งสูง สินค้ ามีคุณภาพต่า คาถามคือ เกษตรกรรายย่อยกลุ่มดังกล่าวควรพัฒนาขีด
ความสามารถด้ านใดเพื่อให้ ตนเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบ หรื อแรงจูงใจใดที่ทาให้ เกิดการพัฒนาในโซ่อปุ ทาน
ปั ญหาอื่นๆที่พบในฟาร์ มรายย่อยแถบชนบท ได้ แก่ ทางเลือกในการเข้ าถึงตลาดมีความจากัด การ
จาหน่ายสินค้ าส่วนใหญ่ เป็ นการขายส่ง ให้ กับพ่อค้ ารวบรวมหรื อคนกลาง ราคาที่ได้ รับจึงค่อนข้ างต่า แนวทางสาหรั บ
แก้ ปัญหาดังกล่าวคือ พาเกษตรกรและตลาดให้ มาพบกัน โดยอาจเพิ่มความสามารถของเกษตรกรด้ วยการรวมกลุม่ ผู้ผลิต
หรื อกลุม่ เกษตรกร ในลักษณะองค์กรเกษตรกร และแม้ วา่ เกษตรกรไม่มคี วามได้ เปรี ยบโดยสมบูรณ์ในลักษณะผู้ผลิตรายใหญ่
Training Course on Logistics Management in Agribusiness

หน้ า 10 ของ 28

11

แต่กลุ่มเกษตรกร (Cluster) ก็สามารถพัฒนาขีดความสามารถให้ มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในโซ่อปุ ทานได้ เช่น การ
พัฒนา Niche market ซึง่ เป็ นตลาดขนาดเล็กที่มีความจาเพาะเจาะจงสูง
การพัฒนากลุม่ เครื อข่ายเกษตรกร (Cluster farm)
จุดเริ่ มต้ นของ Cluster farm มาจากความร่วมมือในแนวราบ (Horizontal collaboration) กล่าวคือ
เป็ นการรวมกลุม่ ของเกษตรกรที่มีความคล้ ายคลึงกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้ านเทคโนโลยี ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ และความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อเป็ นความร่ วมมือเพื่อดาเนินกิจกรรมที่ไม่สามารถทาได้ โดยเกษตรกรรายย่อยรายใดรายหนึ่ง
ความร่วมมือดังกล่าวอาจเกิดจากเกษตรกรด้ วยกันเอง หรื อดาเนินการผ่านความช่วยเหลือของภาครัฐ โดยประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการรวมกลุ่ม คือ (1) ช่วยให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) โดยเฉพาะด้ านปั จจัยการผลิต ด้ าน
โลจิสติกส์ และเพิ่มอานาจต่อรองทางการตลาด (2) ช่วยปรับปรุงระบบข้ อมูลและเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร (3) ช่วย
ปรับปรุ งการใช้ ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรม (4) ช่วยปรับปรุ งความสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรรายย่อยด้ วยกันเอง นอกจาก
ประโยชน์ ข้างต้ นแล้ ว การรวมกลุ่มในลักษณะ cluster ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของฟาร์ ม นอกจากนี ้ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างเกษตรกรอาจกระตุ้นให้ เกิดธุรกิจใหม่ ตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ หรื อชุมชนที่
นามาเสนอในที่นี ้คือ One Village One Product (OVOP)
OVOP เป็ นแนวคิดการพัฒนาสินค้ าท้ องถิ่นภายในชุมชนของกลุม่ เกษตรกรในประเทศญี่ปนุ่ เกิดขึ ้น
ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1979 โดยจังหวัดโออิตะนารูปแบบการพัฒนาของหมูบ่ ้ านโอยามาไปปรับใช้ เป็ นนโยบายการพัฒนา OVOP
ในปี พ.ศ. 2522 โดยผู้วา่ ราชการจังหวัด นายโมริ ฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Morihiko Hiramatsu) โออิตะเป็ นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู
(Kyushu) ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของประเทศญี่ ปุ่ น ใกล้ กบั ประเทศไต้ หวันและเกาหลี เป็ นเขตที่ประชาชนยากจนและล้ าหลัง
เนื่องจากโออิตะมีพื ้นที่ทาการเกษตรเพียงร้ อยละ 10 และมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก น้ อยกว่าจังหวัดอื่น ทาให้
ประสบปั ญหาการอพยพย้ ายถิ่นของแรงงาน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OVOP ของ “โออิตะ” เป็ นกระบวนการที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว และเป็ น “การพัฒนาจากภายใน” ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีรากเหง้ าคือ มิได้ เกิดจากนโยบายรัฐทังใน
้
ระดับชาติและภูมิภาค แต่เกิดจากการริ เริ่ มและผลักดันของคนในชุมชน แนวคิดของ OVOP ประกอบด้ วยหลัก 3 ประการคือ
(1) คิดระดับโลก แต่ทาระดับท้ องถิ่น หรื อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสูส่ ากล (Local to Global) คือ ผลิตสินค้ าที่คงกลิ่นสี
และวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่สามารถเข้ าถึงรสนิยมของผู้บริ โภค ทัว่ ประเทศและทั่วโลก ยิ่งเป็ นสินค้ าที่มี เอกลักษณ์ โดดเด่น
เฉพาะถิ่นมากเพียงไร ยิ่งมีชื่อก้ องโลกได้ เพียงนัน้ ดังนันการผลิ
้
ต สินค้ า มิใช่เพียงเพื่อสนองความต้ องการของชุมชนเท่านัน้
แต่ต้องคานึงถึงมาตรฐานใน ระดับประเทศหรื อสากลด้ วย
(2) เป็ นอิสระ พึง่ พาตนเอง และคิดอย่าง สร้ างสรรค์ (Self-reliance and Creativity) กล่าว คือ กิจกรรมต่างๆ ต้ อง
มาจากความต้ องการ ของคนในชุมชนโดยตรงคือ ประชาชนในท้ องถิ่นเป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะพัฒนาสินค้ าใด ส่วนหน่วยงานรัฐ
มีหน้ าที่เพียงให้ การสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเท่านัน้ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวนี ้ทา ให้ OVOP เป็ น มากกว่าโครงการเพื่อ
ส่งเสริ มการผลิตสินค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงกระบวนการฟื น้ ฟูชมุ ชนด้ วย
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นเป้าหมายสูงสุดของ OVOP แรงขับ
เคลือ่ นที่แท้ จริ งของการพัฒนาภูมิภาค คือ “มนุษย์” ซึง่ จาเป็ น อย่างยิ่งที่จะต้ องมีความกล้ าท้ าทาย และมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
จึงจะสามารถเป็ นผู้นากระบวนการพัฒนาในแต่ละชุมชนได้ ทาให้ เศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปได้ อย่างอัตโนมัติและเป็ น
ธรรมชาติ ดังนัน้ คาว่า “ผลิตภัณฑ์” ไม่ได้ หมายถึง “สินค้ า” เท่านัน้ แต่หมายถึงผลิตผลจากความสามารถของมนุษย์ ซึ่ ง
สะท้ อนถึงการสร้ างทรัพยากรมนุษย์ด้วย
กุญแจ ความสาเร็ จของ OVOP ประกอบด้ วย (1) การระบุจุดเด่นหรื อเอกลักษณ์ ของชุมชนและวัฒนธรรม (2)
ภาครัฐหรื อหน่วยงานท้ องถิ่นเข้ ามาช่วยพัฒนาและส่งเสริ มอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า (3) ชุมชน
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ท้ องถิ่ นต้ องมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม รวมถึงมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมโซ่อุปทาน (4) ภาครั ฐหรื อหน่วยงานท้ องถิ่ น ควรเข้ ามา
เกี่ยวข้ องเฉพาะด้ านธุรกิจ และมีการแทรกแซงน้ อยที่สดุ หรื อเท่าที่จาเป็ น
แบบจาลองและการพัฒนาแบบจาลองโลจิสติกส์สาหรับกลุม่ เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อย
แบบจาลองนี ้ เริ่ มจาก (1) การระบุตวั เกษตรกร ลูกค้ าและความต้ องการ (2) การวางแผนการผลิต
(3) การพยากรณ์เหตุการณ์และสภาพอากาศ ในที่นี ้กาหนดโปรแกรมการพัฒนาโลจิสติกส์เป็ น 4 กลุม่ กล่าวคือ
(ก) การพัฒนาโปรแกรมโลจิสติกส์ ณ ฟาร์ มระดับที่ 1 ในขันนี
้ ้เกษตรกรต้ องติดต่อตลาดหรื อผู้ซื ้อเพื่อกาหนดชนิด
สินค้ า ปริ มาณ คุณภาพ เกรด ช่วงเวลาส่งมอบ ราคา ขนาด การบรรจุ เมื่อทราบข้ อมูลความต้ องการของลู กค้ าทังในเชิ
้
ง
ปริ มาณและคุณภาพ จากนันกลุ
้ ม่ เกษตรกรต้ องมีการบริ หารจัดการเพื่อวางแผนการผลิต โดยในระหว่างการผลิต เกษตรกร
ควรมีการจดบันทึกกิจกรรมการผลิตอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ
ควรมีการจัดเตรี ยมสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวกให้ พร้ อมก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
(ข) การพัฒนาโปรแกรมโลจิสติกส์ ณ ฟาร์ มระดับที่ 2 เป็ นการพิจารณาเลือกการขนส่ง โดยพิจารณาจากความ
เปราะบางของผลิตผล มูลค่าสินค้ าและตลาดเป้าหมาย สินค้ าต้ องมีขนาดและน ้าหนักตามที่ได้ มีการตกลงกัน จัดการผลผลิต
เพื่อลดความเสียหายให้ มากที่สดุ ทังจากการปนเปลื
้
้อน โรค แมลง หรื อความเสียหายจากการเคลื่อนย้ าย การเก็บผลผลิตใน
ระยะที่ไม่เหมาะสม (ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความสุกแก่)
(ค) โปรแกรมการพัฒนาด้ านโลจิสติกส์ของตลาดภายในประเทศ ผู้ประกอบการต้ องพิจารณาทางเลือกสาหรั บ
ตลาดเป้าหมาย โดยเลือกการขนส่งที่ใกล้ และใช้ เวลาขนส่งสันที
้ ่สดุ ในขณะที่ทางเลือกสาหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าของตลาด
ภายในประเทศ อาจพิจารณาจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ ต้ นทุนค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว รวมถึงความเหมาะสมกับผลิตผลที่
จะบรรจุ ทังขนาด
้
ความสวยงามและความเหมาะสม เช่นเดียวกับการเลือกชนิดของพาหนะที่จะขนส่งสินค้ า (รถห้ องเย็น
รถบรรทุก ฯลฯ)
(ง) โลจิสติกส์และการขนส่งสาหรับตลาดส่งออก การผลิตสินค้ าโดยมีเป้าหมายที่ตลาดส่งออกนัน้ ผู้ประกอบการ
ต้ องพิจารณา มูลค่าของสินค้ า น ้าหนัก ขนาดของสินค้ าและความเสียหาย รวมถึงการเลือกบริ การการขนส่งที่เชื่ อถือได้ ฯลฯ
Training Module 6: Managing agrifood supply and demand, and demand forecasting.
การบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์ ในสินค้ าเกษตร
บรรยายโดย Dr. Chan Seng Kit
แม้ ว่าเนื ้อหาหลักของการฝึ กอบรมจะเน้ นที่การบริ หารจัดการด้ านโลจิสติกส์ แต่ในการประกอบการให้
ประสบความสาเร็ จขึ ้นอยูก่ บั หลายองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ ดังนัน้ เนื ้อหาในส่วนนี ้
จึงพิจารณาและให้ ความสาคัญอุปสงค์และอุปทานร่ วมด้ วย โดยเฉพาะในสินค้ าเกษตรที่มีความไม่แน่นอนของราคาและ
ปริ มาณผลผลิต บ่อยครั ง้ ที่เราพบว่าอุปสงค์ และอุปทานไม่สมดุลกัน ซึ่งส่วนใหญ่ เกิ ดจากความล้ มเหลวในการผลิตอัน
เนื่องมาจากเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตที่ดี ซึง่ แนวทางที่จะบรรเทาปั ญหาดังกล่าวคือ การติดตามสถานการณ์ตลาด
และพัฒนาหรื อปรับปรุงระบบการผลิต โดยอาจใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อระบบข้ อมูลข่าวสารเข้ ามาช่วย รวมถึงการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า และสร้ างความแตกต่างให้ กบั สินค้ าเพื่อขยายฐานลูกค้ าไปยังตลาดระดับอื่นๆ
แนวทางการลดความเสีย่ งด้ านอุปทานที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในปั จจุบนั หันมาใช้ ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract
Farming) เพื่อลดปั ญหาความไม่แน่นอนของสินค้ าหรื อวัตถุดิบ (อุปทาน) ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา เป็ นระบบการ
ผลิตทางการเกษตรที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการหรื อผู้ซื ้อกับอีกฝ่ ายหนึง่ คือผู้ผลิต โดยเงื่อนไขที่มกั มีการตกลง
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ร่ วมกันระหว่าง 2 ฝ่ าย ได้ แก่ ปริ มาณการผลิต ระยะเวลา คุณภาพ ราคา และการจ่า ยเงิน โดยข้ อได้ เปรี ยบของการผลิตใน
รู ปแบบนี ้คือ ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการใช้ ปัจจัยการผลิตได้ มีการผลิตได้ ตรงตามเวลาที่ต้องการเพื่อให้ ได้ ราคาที่
เหมาะสม มีการประกันคุณภาพ และประกันว่าผู้ประกอบการจะรับซื ้อผลผลิตทังหมดที
้
่ผลิตได้ ในราคาที่ตกลงกัน มีโอกาสใน
การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีส่เู กษตรกรด้ วยความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร ในขณะที่
ผู้ประกอบการบางกลุม่ จัดหาสินค้ าโดยผ่านซัพพลายเออร์ (Supplier) ร่ วมกับการจัดหาสินค้ าเองโดยตรง เช่น ซุปเปอร์ มาร์
เก็ต และห้ างสรรพสินค้ า นอกจากนี ้ผู้ประกอบการบางรายใช้ ระบบการจ้ างผลิต (Outsourcing) เพื่อลดต้ นทุนทดแทนการ
ลงทุนเครื่ องจักรใหม่ นอกจากการปรับปรุงด้ านอุปทานแล้ ว ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องเฝ้ าระวังและควบคุมโลจิสติกส์ในห่วง
โซ่อปุ ทาน ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครัง้ หนึง่ ในหัวข้ อ Traceability systems for SME (Module 9)
แนวทางการพัฒนาด้ านอุปสงค์
นอกจากการลดต้ นทุน บริ หารความเสีย่ งด้ านอุปทานแล้ ว การสร้ างคุณค่าให้ สนิ ค้ าตลอดโซ่อปุ ทาน
(Value chain) ก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้ รับความสนใจมากขึ ้นในปั จจุบนั ในภาษาไทย เรี ยก ‘Value chain’ ว่า ‘ห่วงโซ่
คุณค่า’ ห่วงโซ่คุณค่า อธิ บายวิธีที่ผ้ ปู ระกอบการสร้ างคุณค่าให้ กับผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริ โภค ผ่านกิจกรรมในโซ่อุปทาน
สาหรับการสร้ างคุณค่าในโซ่อปุ ทาน ผู้ประกอบการต้ องพิจารณากลยุทธ์และเป้าหมายทางการตลาด รวมถึงผลตอบแทนทาง
การเงิน และความได้ เปรี ย บในการแข่งขันทางธุรกิ จ ในขณะที่การสร้ างคุณค่า ในโซ่อุปทานของสินค้ าในกลุ่มพืชสวนนัน้
ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กับผลิตภัณฑ์โดยการลดต้ นทุนการผลิต โดวมีการบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพ รวมถึงปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการผลิตและการตลาด ควบคุมคุณภาพ
สินค้ า สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริ โภค และแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
Training Module 7: Logistics requirements for supply of safe food products.
ความสาคัญของโลจิสติกส์ ในผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย
บรรยายโดย Dr. Kheng Soon Rodney Wee.
หัวข้ อนี ้ กล่าวถึง (1) ระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) โดยเนื ้อหาครอบคลุมตังแต่
้ ความหมาย ความสาคัญ
และผู้เกี่ยวข้ องในระบบห่วงโซ่ความเย็น (2) สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มของโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ความสาคัญ และผู้เกี่ยวข้ องในระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain)
ห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) เป็ นระบบการจัดการและกระจายสินค้ าสดและสินค้ าแช่แข็ง เพื่อ รักษาความเย็น
และคงไว้ ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ า เนื่องจากคุณภาพของสินค้ าเกษตรมักแสดงออกจากลักษณะภายนอก
เช่น ความสด ใหม่ ทังกลิ
้ ่นและรสชาติ โดยห่วงโซ่ความเย็น เป็ นการควบคุมสภาพแวดล้ อมเพื่อรักษาคุณภาพสินค้ าให้ มี
ความสด ยืดอายุเก็ บรักษาของสินค้ า ดังนัน้ ห่วงโซ่ความเย็นจึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้บริ โภค โดยผู้เกี่ยวข้ องในระบบห่วงโซ่ความเย็น ได้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทังหมดในระบบตั
้
งแต่
้ ผ้ ผู ลิต ร้ านขายปลีก และผู้บริ โภค
ภายใต้ ทางเลือกในการขนส่ง ได้ แก่ การขนส่งทางเรื อ รถราง ระบบท่อ รถบรรทุก เครื่ องบิน รวมถึงการใช้ แรงงานสัตว์ช่วยใน
การขนย้ ายในประเทศกาลังพัฒนา
สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มของโลกในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากการจัดการด้ านการผลิตแล้ ว ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศยังต้ องเผชิญกับสถานการณ์และแนวโน้ มของ
โลก เนื่องจากปั จจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงในหลายด้ าน ตังแต่
้ วิกฤติการณ์ทางธนาคารและการเงิน ค่าเงินทัว่ โลกอ่อนตัวลง
ปั ญหาที่มาจากประเทศผู้ผลิตน ้ามัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ภัยธรรมชาติ (พายุ
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ เป็ นต้ น) ปรากฎการณ์ Outsourcing การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
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กาลังพัฒนาอย่างประเทศจีน อินเดีย เป็ นต้ น ปั ญหาความหนาแน่นของประชากร ปั ญหาทางการเมือง ฯลฯ ในอนาคต
มนุษยชาติมีแนวโน้ มประสบปั ญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งทวีความรุ นแรง การจัดการ
ทรัพยากรที่แย่ลง เช่นทรัพยากรน ้า และที่ดิน ฯลฯ การเปลี่ยนขัวอ
้ านาจทางเศรษฐกิจมาเป็ นประเทศในแถบเอเชีย เป็ นต้ น
นอกจากนีย้ ังมี ประเด็นรบกวนอื่นๆในอุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่ ความน่าเชื่ อถื อของแหล่งผลิตสินค้ าและวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การปนเปลื ้อนในอาหาร การควบคุมคุณภาพสินค้ าในระบบการขนถ่ายสินค้ า ต้ นทุนการผลิต การบริ หาร
ความเสีย่ ง รวมถึงแนวทางการผลิตอาหารปลอดภัย เนื่องจากในสินค้ าเกษตรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้ าสด มักมีการหายใจ
หลังเก็บเกี่ยว มีการสร้ างสารเอทิลนี มีการสูญเสียน ้า รวมถึงการเติบโตของโรคหลังการเก็บเกี่ยว ซึง่ ประเด็นดังกล่าวล้ วนเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่สร้ างความเสียหายให้ กบั ผลผลิต ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรมีการใช้ ระบบบริ หารความเสี่ยง เช่น Failure Mode
and effects analysis (FMEA) หรื อ Failure Mode, effects and criticality analysis (FMECA) ซึง่ เป็ นวิธีการที่ใช้ ในการระบุ
โอกาสที่จะเกิดความล้ มเหลวหรื อข้ อผิดพลาด โดยมีการประเมินความเสี่ยงเทียบกับความล้ มเหลว และมีการจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหายหรื อความเสี่ยง นอกจากนี ้ผู้ประกอบการควรทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการตลาด ซึง่ หมายรวมถึงการทราบปริ มาณและความหลากหลายของสินค้ า ระดับของบริ การที่ลกู ค้ าต้ องการ
การกาหนดราคา ความจาเป็ นของนวัตกรรม ฯลฯ ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีประโยชน์ในการช่วยพยากรณ์ และประสานงานใน
กิจกรรมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการผลิตโดยคานึงถึงประเด็นด้ านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบห่วงโซ่
ความเย็นในระบบโลจิ สติกส์และการขนส่ง เกี่ยวข้ องกับ ช่วงเวลาและความถี่ บ่อยในการขนถ่ายสินค้ า สิ่งอานวยความ
สะดวกในระบบการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้ า การคานวณน ้าแข็งที่ต้องใช้ เป็ นต้ น โดยผู้ประกอบการอาจมีการจัดทาระบบ
เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ าตลอดโซ่อปุ ทานโดยใช้ เครื่ องมือต่างๆเข้ ามาช่วย ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิต
แอปเปิ ล้ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดใน Module ที่ 9 นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องมีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่
ทีมงานหรื อบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้ บคุ คลากรดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Training Module 8a และ 8b: Packaging and Packing in AgriBusiness.
บรรจุภณ
ั ฑ์ และการบรรจุในทางธุรกิจเกษตร
บรรยายโดย Dr. Kheng Soon Rodney Wee.
หัวข้ อนี เ้ กี่ ยวข้ อ งกับ การบรรจุภัณฑ์ แ ละการแพ็ค บรรจุใ นทางธุร กิ จเกษตร โดยเนือ้ หาประกอบด้ ว ย
ความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั ญหาสาคัญของผลผลิตสดในระหว่างการกระจายสินค้ า รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์และเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั
ความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์มีวตั ถุประสงค์ในการเก็บรักษาและปกป้องผลิตภัณฑ์จากการสัน่ สะเทือน แรงกดดัน
ภายใน ความชื ้น อุณหภูมิ แสง เพื่อความสะดวกในการใช้ ประโยชน์ เพื่อส่งเสริ มการขาย ควบคุมสิ่งแวดล้ อม ประหยัดโดย
การสร้ างมูลค่าเพิ่ม อานวยประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้ า ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ช่วยในการติดตามและ
ตรวจสอบย้ อนกลับ และช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น โดยขอบเขตของการบรรจุภณ
ั ฑ์ เกี่ยวข้ องกับ 4 ประเด็น ได้ แก่
ด้ านวิศวกรรม โลจิ สติกส์ ศิลปะการออกแบบ และการบริ หารจัดการ ในทางการตลาดนัน้ เชื่อว่า ผู้บริ โภคซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์
(Package) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบที่ใช้ ในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ ว หรื อใช้ วตั ถุดิบหลาย
ประเภทประกอบกัน
ปั ญหาสาคัญของผลผลิตสดในระหว่างการกระจายสินค้ า
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ปั ญหาสาคัญของผลิตผลสดในระหว่างการกระจายสินค้ า ได้ แก่ ความสูญเสียหรื อเสียหายของผลผลิต
อันเนื่องมาจากการหายใจ อุณหภูมิ การสร้ างสารเอทิลนี การสูญเสียน ้า การเติบโตและพัฒนา การผิ ดรู ปร่ าง ความเสียหาย
จากโรค ซึง่ โดยทัว่ ไปคุณภาพของสินค้ าพิจารณาจาก (1) ลักษณะที่เห็นภายนอก เช่น ชนาด รู ปร่ าง สี ความมันวาว เป็ นต้ น
(2) ผิวสัมผัส (Texture) ได้ แก่ ความแน่น ความยืดหยุ่น ความเปราะบาง เป็ นต้ น (3) รสชาติ (จากการสัมผัสหรื อดมกลิ่น)
เช่น รสหวาน เปรี ย้ ว เค็ม ขม (4) สารอาหาร (5) ความปลอดภัย (สารพิษ การปนเปลื ้อนจากธรรมชาติ เชื ้อโรค)
บรรจุภณ
ั ฑ์และเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ในปั จจุบนั
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ขึ ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการใช้ ของทุกฝ่ ายทัง้
ผู้บริ โภค และผู้ผลิต เช่น (1) Active Packaging (2) Nano Packaging (3) Edible films (4) Communication Packaging
(5) RFID and Sensor Network (RFID/USN) แม้ ปัจจุบนั เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์จะมีการพัฒนาไปค่อนข้ างมาก และมีบรรจุ
ภัณฑ์ทางเลือกหลากหลายสาหรับผู้ผลิต แต่ทงนี
ั ้ ้ในการเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ก็มีเกณฑ์ กว้ างๆในการพิจารณาเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์
โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีควรมีสารเคลือบ มีช่องระบายอากาศ มีสว่ นประกอบเป็ นแผ่นใยไม้ อดั ทนเปี ยก และแห้ ง โดยแนวทางใน
การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างง่าย อาจพิจารณาจาก
(1) ชนิดสินค้ า โดยสินค้ ากลุม่ อาหารทะเล (ที่ไม่มีชีวิต) ควรเลือกกล่องที่ปิดมิดชิดและเคลือบสาร styrene
ในขณะที่ผกั และผลไม้ ต้องการกล่องบรรจุแผ่นใยไม้ อดั มีสารเคลือบทนเปี ยก และมีช่องระบายอากาศที่ดี
(2) ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของตลาด มูลค่าของสินค้ า ปริ มาณที่เหมาะสม และเหมาะกับการ
ขนส่ง (อย่าบรรจุมากเกินไป) รูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package design) อาจพิจารณาจาก ความเหมาะสมของระบบการทา
ความเย็น เสถียรภาพของ pallet และความสวยงามภายนอก
(3) การระบายอากาศ
(4) การติดฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นการให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คาแนะนาการใช้ แหล่งผลิต เป็ นต้ น
นอกจากการเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมแล้ ว การแพ็คบรรจุที่ถกู วิธีก็จะช่วยรักษาคุณภาพของ
สินค้ าได้ อีกทางหนึ่ง โดยปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการแพ็คบรรจุที่ ดีได้ แก่ แสงสว่าง วิธีการแพ็ค การควบคุมอุณหภูมิ รวมถึง
สิง่ แวดล้ อมในการเก็บรักษาบรรจุภณ
ั ฑ์ หากผู้ผลิตหรื อผู้ประกอบการเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและมีการบรรจุที่ถกู วิธี
จะช่วยรั กษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการขนส่งและกระจายสินค้ า ทาให้ สินค้ าคงสภาพดีเมื่อถึงมือ ผู้บริ โภค ลดความ
สูญเสียในระหว่างการขนส่ง
Training Module 8c: Cooling Systems in Post Harvest Operations.
ระบบการรักษาความเย็นสาหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
บรรยายโดย Dr. Kheng Soon Rodney Wee.
เนื ้อหาใน Module 8c เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการนาระบบความเย็นมาใช้ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว วิทยากรบรรยายนาเสนอรายละเอียดหลักการทาให้ เย็น (cooling) ซึง่ เป็ นการทาให้ เย็นโดยอาศัยกระบวนการนาและ
พา โดยนาเสนอวิธีการทาความเย็น (Cooling) 6 วิธี กล่าวคือ
(1) Hydro cooling เป็ นการทาให้ เย็นโดยใช้ น ้าเป็ นตัวกลาง เนื่องจากน ้ามีความจุและความร้ อนสูง เป็ นตัวนาความร้ อนที่ดี
จึงสามารถใช้ เป็ นตัวกลางในการทาให้ ผลผลิตเย็นลงได้ ดีกว่าการใช้ อากาศ ในทางปฏิบตั ิอาจใช้ วิธีจ่มุ ยก สเปรย์ หรื อผ่าน
ผลผลิตไปตามสายพานและจัดให้ มีน ้าเย็นไหลผ่านลงมาทาความเย็นกับผลผลิต แต่ทงนี
ั ้ ้น ้าที่ใช้ ต้องสะอาดปราศจากเชื ้อโรค

Training Course on Logistics Management in Agribusiness

หน้ า 15 ของ 28

16

(2) Force air cooling เป็ นวิธีการที่ทาขึ ้นเพื่อให้ ลมผ่านไปยังผลผลิตอย่างทัว่ ถึงกันในระยะเวลาอันสัน้ เป็ นวิธีที่เหมาะ
สาหรับผลผลิตที่บอกบางซึ่งใช้ น ้าในการทาให้ เย็นไม่ได้ เช่น สตรอเบอรี่ เห็ด เป็ นวิธีที่สามารถทาได้ ในห้ องขนาดเล็ก และ
ใช้ ได้ ดีกรณีที่ผลผลิตมีปริ มาณไม่มาก
(3) Vacuum cooling เป็ นวิธีการเฉพาะที่ใช้ ระบบสุญกาศทาให้ น ้า (และความร้ อน) จากผลิตผลระเหยไป เป็ นวิธีการทาให้
เย็นที่รวดเร็ ว โดยเฉพาะผลิตผลที่เหมาะสม เช่น ผักกาดหอม
(4) Top icing การทาให้ เย็นโดยใช้ นา้ แข็ง การใช้ นา้ แข็งนีน้ ่าจะทาให้ เย็นได้ อย่ารวดเร็ ว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า
ประสิทธิภาพในการทาให้ ผลิตผลเย็นลงค่อนข้ างต่า เ นื่องจากน ้าแข็งไม่ใช่ของไหล (Fluid) นอกจากนี ้ เมื่อน ้าแข็งเริ่ มละลาย
มักเกิดช่องว่างขึ ้นระหว่างผลิตผลกับน ้าแข็งที่ยงั เหลืออยู่ ช่องว่างนี ้กลายเป็ นสิง่ ขัดขวางการถ่ายเทความร้ อนระหว่างผลิตผล
กับน ้าแข็ง ทาให้ อณ
ุ หภูมิลดลงได้ ช้า วิธีนี ้เหมาะกับอาหารทะเล เหมาะสาหรับใช้ รักษาความเย็นในผลิตผลที่เย็นมาก่อนแล้ ว
(5) Room cooling เป็ นการใช้ ห้องเย็นเป็ นห้ องสาหรับลดอุณหภูมิของผลผลิตโดยตรง ความเร็วในการลดอุณหภูมิของวิธีนี ้
ค่อนข้ างต่า เพราะอากาศเย็นไหลหมุนเวียนรอบๆภาชนะบรรจุเท่านัน้ ภาชนะบรรจุผลิตผลควรมีชอ่ งระบาย
(6) Freezing การทาให้ แข็ง ในที่นี ้ยกตัวอย่างกรณีอาหารทะเล การทาให้ แข็งในอาหารทะเล ควรทาอย่างรวดเร็ วโดย ใช้
เครื่ องมือทาให้ แข็ง ในกรณีอาหารทะเล การทาให้ แข็งอย่างช้ าดังกรณีห้องเย็นนันช้
้ าเกินไปและอาจทาให้ เกิดผลึกในเซลล์
ของอาหารทะเล ซึง่ สร้ างความเสียหายกับเยื่อ membrane ของปลา และทาให้ คณ
ุ ภาพด้ อยลง
แม้ ว่าวิธีการทาให้ เย็นในผลิตผลจะมีให้ เลือกใช้ หลายวิธี แต่ก็มีเกณฑ์ในการพิจ ารณาเลือกใช้ วิธีการให้ เหมาะสม
กับผลิตผลภายใต้ ข้อจากัดที่มี ได้ แก่ (ก) ความบอบบางของผลิตผลหรื อความทนทานต่อการกระทบกระเทือนของผลิตผล (ข)
การเลือกภาชนะให้ เหมาะสมกับแต่ละวิธี เนื่องจากบางวิธีต้องการการระบายอากาศ (ค) ความเร็ วในการจัดการตลาด (ง)
ราคาผลิตผล
Training Module 9: Traceability Systems for SME.
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
บรรยายโดย Dr. Kheng Soon Rodney Wee.
เนื ้อหาใน Module ที่ 9 เป็ นเรื่ องของระบบตรวจสอบย้ อนกลับของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability system) หมายถึง ความสามารถในการระบุแหล่งกาเนิดหรื อที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิตสินค้ าตลอดโซ่อปุ ทานของการผลิตสินค้ าหนึง่ ๆ หากผู้ประกอบการดาเนินงานโดยไม่มีระบบดังกล่าวผู้ประกอบการ
อาจต้ องเผชิญกับความเสีย่ งหลายประการ กล่าวคือ ผู้บริ โภคขาดความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้ า ไม่สามารถเรี ยกคืนสินค้ าได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่เป็ นไปตามระเบียบของอาหารปลอดภัย รวมถึงอาจมีการปนเปลื ้อน หรื อการกลายพันธุ์ (mutation) และ
อาหารเป็ นพิษ เป็ นต้ น
ความล้ มเหลวในการเฝ้ าระวัง ควบคุม และติดตามผลิตภัณฑ์ อาหารในระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) มัก
เกี่ ยวข้ อ งกับ ลัก ษณะทางกายภาพของตัวผลิต ภัณ ฑ์ โดยเฉพาะในสิน ค้ า เกษตร ที่ มีลักษณะอ่อนตัว การเปลี่ยนสี ผิ ว
เสือ่ มสภาพ สารอาหารลดลง การสุก การเน่าและเกิดรา เป็ นต้ น ร่ วมกับการขนส่งที่มีระยะทางไกล มีการขนส่งหลากหลาย
รูปแบบ มีการจัดการหลายขันตอน
้
กิจกรรมในระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ประกอบด้ วย 2 กิ จกรรมหลัก ได้ แก่ (1) การเฝ้ าระวัง ต้ องดาเนินการใน
กระบวนการผลิต โดยมีการรายงานและตอบสนอง มีการบันทึกข้ อมูล ซึ่งอาจใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย เช่น Data logger
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ระบบ RFID2 และบาร์ โค้ ด เป็ นต้ น รวมถึงการวางแผนระบบการติดตามและการเคลื่อนย้ ายสินค้ า (2) ระบบการติดตามและ
ตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นการบันทึกการเคลื่อนย้ ายของสินค้ า และกิจกรรมการดาเนินงาน วิธีการดาเนินงานที่ ช่วยในการ
ยืนยันความถูกต้ องให้ ตรงกัน โดยในระบบดังกล่าว ครอบคลุมถึงกิจกรรมการควบคุมอุณหภูมิในระบบการผลิต ได้ แก่ วิธีการ
ทาความเย็น (Cooling method) การเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ อปุ กรณ์ช่วยบันทึกข้ อมูล (Data logger) และวิธีการในการ
รับส่งสินค้ า สิ่งสาคัญในกิจกรรมนี ้ คือ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ประกอบการ ต้ องมีการวิเคราะห์กิจกรรมในทุกขันตอนเพื
้
่อตรวจหา
ข้ อผิดพลาดหรื อความบกพร่องได้ ครบถ้ วน
คาถามที่พบเมื่อนา ระบบตรวจสอบย้ อนกลับมาใช้ ได้ แก่ (1) ชนิดสินค้ าที่จัดการ (เงื่ อนไขที่ต้องการ สินค้ านัน้
ต้ องการการจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวหรื อไม่ ต้ องการการแพ็คบรรจุหรื อการจัดการที่พิเศษหรื อไม่ ต้ องการการระบาย
อากาศและน ้าแข็งหรื อไม่) (2) ต้ นทุนและผลตอบแทน (ต้ นทุนและผลตอบแทนการลงทุน และขอบเขตเวลา) (3) ระบบ
ควบคุมและการเฝ้ าระวังที่จาเป็ นต้ องใช้ (อุณหภูมิวิกฤต ความล่าช้ า รวมถึงความเสียหายหรื อความสูญเสีย )
(4) วิธี
หรื อการปฏิบตั ิที่จาเป็ นต้ องใช้ (วิธีการปฏิบตั ิที่ดี การฝึ กอบรมในทางอาชีพและเทคนิคที่จาเป็ นอื่นๆ การปรับทัศนคติและ
สิง่ แวดล้ อม และการอ่านค่าอุณหภูมิ การจับเวลา ช่วงก่อนและหลังขนถ่ายสินค้ า) (5) เครื่ องมืออะไรที่ต้องใช้ (เทคโนโลยีที่
หาได้ เช่น RFID บาร์ โค้ ด ซอฟแวร์ ระบบการติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับ รวมถึงเครื่ องมือบันทึกข้ อ มูล) (6) ข้ อมูล
ประเภทใดทีต่ ้ องรายงาน และผู้ที่ตรวจรับรายงาน (การตังและอ่
้
านค่าอุณหภูมิ การไหลของข้ อมูล ผู้รับและจัดการข้ อมูล การ
ปนเปลื ้อนหรื อการระบาด) (7) สิง่ ใดที่สามารถทาได้ มากที่สดุ ภายใต้ ทรัพยากรที่จากัด (การเลือกเครื่ องมือ เทคโนโลยี วิธีการ
ปฏิบตั ิที่ใช้ ได้ มากที่สดุ ภายใต้ ทรัพยากรที่มีจากัด) ประเด็นที่พิจารณาในการกาหนดพารามิเตอร์ สาหรับระบบตรวจสอบ
ย้ อนกลับ ได้ แก่ วิธีการ ทางเลือกของเทคโนโลยี ต้ นทุนและความซับซ้ อนของวิธีการ อายุของฮาร์ ดแวร์ ข้ อจากัดของซอฟแวร์
ต้ นทุนและข้ อจากัดในการอัพเดทซอฟแวร์ ต้ นทุนการผลิ ตสินค้ า อัตราส่วนต้ นทุนต่อผลตอบแทน (cost-benefit ratio)
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return on Investment) การแข่งขันและทางเลือก
ตัวอย่างระบบติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับ เช่น กรณีแอบเปิ ล้ มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิตงแต่
ั ้ การผลิตในระดับฟาร์ ม
จนกระทัง่ ส่งมอบ 4 ขัน้ ได้ แก่ (1) ติดป้ายรหัส สี และข้ อมูลพืช แต่ละแปลง (2) การเก็บเกี่ยว รวมถึงการใช้ ลงั ใส่แยกเพื่อ
ระบายอากาศ (3) การแยกประเภทหรื อการคัดเกรด (4) การแพ็คเพื่อส่งออก มีการติดบาร์ โค้ ดที่บอกข้ อมูล ล็อตสินค้ า
สาหรับระบบที่นิยมใช้ กนั กว้ างขวางทัว่ ไปมี 2 ระบบได้ แก่ (1) ระบบ Barcode เป็ นซอฟแวร์ อย่างง่าย ใช้ ฮาร์ ดแวร์
มาตรฐาน แต่มีข้อจากัดคือ ต้ องใช้ แรงงานคน รวมถึงอาจมีความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ อีกทังยั
้ งมีข้อจากัดของเครื่ องมือ
อ่านค่าโดยมีการอัพเดทข้ อมูลคงที่ และ (2) ระบบ RFID เป็ นซอฟแวร์ ที่ใช้ ขดลวด มีการติดตังตั
้ วสแกน ใช้ แพร่ หลายทั่ วโลก
มีการลงรหัสแบบมาตรฐาน มีการอัพเดทข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในขณะที่มีข้อจากัดคือ ต้ องมีการฝึ กฝนแรงงานคน มักพบการ
ขัดจังหวะของคลื่นไร้ สาย มีการตรวจเช็คที่คงที่ ข้ อผิดพลาดถูกซ่อน ป้าย ID มีอายุ 2 ปี ใช้ เวลาและมีต้นทุนสูง ดังนัน้
ผู้ประกอบการจึงไม่ควรเลือกใช้ ระบบ RFID กับผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าถูก
2.3 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการศึกษาดูงานแต่ ละแห่ ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
2.3.1 ดูงานศูนย์ ซอื ้ ขายผัก ผลไม้ ของกรุ งเตหะราน
ศูนย์กระจายสินค้ าของประเทศอิหร่านที่ศกึ ษาดูงาน ประกอบด้ วย จุดจาหน่ายผลผลิตในลักษณะขาย
RFID (Radio Frequency Identification เป็ นระบบระบุลกั ษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ที่ได้ ถูกพัฒนามาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1980 เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักเพื่อนาไปใช้ งานแทนระบบรหัสแท่งหรื อบาร์ โค้ ด (Barcode) จุดเด่นของ RFID คือ สามารถอ่านค่าข้ อมูลจากป้ายหรื อแท็ก
(Transponder/Tag) ได้ หลายๆ แท็ก พร้ อมๆ กัน แบบไร้ สมั ผัส สามารถอ่านค่าได้ แม้ ในสภาพที่ทศั นวิสยั ไม่ดี(มองไม่เห็น) สามารถอ่านค่าได้ แม้
ไม่ต้องอยู่ในแนวเส้ นตรง (Non-Line of Sight) เดียวกับเครื่ องอ่าน (RFID Reader) ทนต่อความเปี ยกชื ้น แรงสัน่ สะเทือน การกระทบกระแทก
สามารถอ่านค่าข้ อมูลได้ ระยะไกล สามารถอ่านค่าข้ อมูลได้ ด้วยความเร็วสูง
2
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ส่ง (ผัก ผลไม้ และเนื ้อสัตว์) และจุดจาหน่ายสินค้ าแปรรูป (ภาพ 1(ค)) และคัดเกรด ตลาดนี ้เป็ นที่ตลาดที่ได้ รับการปรับปรุ ง
จากตลาดเดิมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หนาแน่น และไม่สะดวก (ภาพ 1(ก)) โดยตลาดนีต้ งอยู
ั ้ ่ใกล้ จากสนามบินเพียง 25 นาที
ภายในศูนย์กระจายสินค้ ามีสงิ่ อานวยความสะดวก เช่น มีธนาคาร 7 สาขาตังอยู
้ ่ภายในตลาด ปริ มาณการจาหน่ายผลผลิต
เฉลีย่ 8,000 – 9,000 ต้ นต่อวัน โดยเศษอาหารหรื อเศษผลผลิตจากการจาหน่ายจะถูกขนส่งไปยังส่วนที่ทาการ recycle เพื่อ
นาเศษวัตดุดงั กล่าวมาทาเป็ นอาหารสัตว์และปุ๋ย (ภาพ 1 (ง) และ (จ)) ซึ่งเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าแบบครบวงจรที่มีการนา
ของเสียมา recycle เพื่อใช้ ประโยชน์ใหม่ แต่หลังได้ มีการหารื อร่ วมกัน ผู้เข้ าร่ วมอบรมให้ ความเห็นว่า จุดอ่อนของศูนย์
กระจายสินค้ าดังกล่าว คือ การปนเปลื ้อนของมลพิษจากควันรถไปสูผ่ ลผลิตในตลาด ซึง่ ไม่ถกู สุขอนามัย

(ก) ตลาดเดิม

(ข) ตลาดใหม่

(ค) โรงงานล้ างผัก แพ็คกิ ้ง และจาหน่ายให้ ผ้ รู ับซื ้อ

(ง) โรงงานผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือใช้

(จ) ปุ๋ยและอาหารสัตว์ที่ได้ จากเศษวัสดุ

ภาพ 1 กิจกรรมดูงาน ณ ศูนย์ซื ้อขายผัก ผลไม้ ของกรุงเตหะราน
2.3.2 ดูงาน Tehran Pegah Dairy Company
สาหรับสถานที่ดงู านแห่งที่ 2 ได้ แก่ บริ ษัท Tehran Pegah Dairy Company ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมวัว โดยในเบื ้องต้ น ทางบริ ษัทนาเสนอข้ อมูลภาพรวมขององค์กร จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และให้
ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จากนันจึ
้ งพาดูโรงงานผลิตนม UHT ของบริ ษัท
Training Course on Logistics Management in Agribusiness

หน้ า 18 ของ 28

19

Tehran Pegah Dairy Company ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ค. 1954 มี 5 โรงงาน ประกอบด้ วย โรงงาน Toloo โรงงาน
Shahid โรงงาน UHT โรงงานนมและหางนม โรงงานอาหารสาหรับเด็กและผลิตภัณฑ์ โดยบริ ษัทมีผลิตภัณฑ์กว่า 100 ชนิด
ทังนมพลาสเจอไรซ์
้
เนย โยเกิร์ต นม UHT รวมถึงครี มและชีส เป็ นต้ น โครงสร้ างโซ่อปุ ทานของบริ ษัทประกอบด้ วย การจัดหา
น ้านมดิบเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิ โดยทางบริ ษัทCIP ในการเฝ้ าระวังการตกตะกอนของนมในถังพัก หลังจากแปรรู ปทางโรงงานจะ
ทาการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนขนส่งและกระจายสินค้ าไปยังผู้ค้าปลีก (dealer) ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (large
chain stores) ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) ร้ านขนาดเล็ก ซุปเปอร์ มาร์ เกต ร้ านจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัท (Pegah stores) และ
ช่องทางอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ภัตตาคาร องค์กรต่างๆ เป็ นต้ น) ดังภาพ 2 และ 3 มีเกษตรกรที่เป็ นฟาร์ มในสังกัดทังสิ
้ ้น 210
ฟาร์ ม มีรถสาหรับรวมวัตถุดิบจากเกษตรกรเป้าหมายในแหล่งต่างๆ เพื่อส่งไปยังโรงงานทัง้ 5 โรงงานที่กล่าวข้ างต้ น เพื่อทา
การแปรรูป โดยในกิจกรรมแปรรูป ทางโรงงานมีระบบติดตาม และเฝ้ าระวังในแต่ละกิจกรรมการผลิต เช่น การใช้ ระบบ CIP
ในการเฝ้ าระวังการตกตะกอนของนมในถังพัก นอกจากนี ้ หลังแปรรูป ทางโรงงานจะทาการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ก่อนขนส่งและกระจายสินค้ าไปยังผู้ค้าปลีก (dealer) ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Large chain stores) ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)
ร้ านขนาดเล็ก ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัท (Pegah stores) และช่องทางอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ภัตตาคาร
องค์กรต่างๆ (ภาพ 2 และ 3)
ข้ อสังเกตคือ บริ ษัทนี ้มีจดุ เด่นตรงที่ ทาการผลิตภายใต้ มาตรฐานซึง่ เป็ นที่ยอมรับ เช่น GMP มีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้ าและเฝ้ าระวังในทุกกิจกรรมการผลิต นอกจากนี ้ยังมีการจัดการด้ านอุปทาน (นมที่นามาใ ช้ เป็ น
วัตถุดิบ) โดยรวบรวมจากกลุม่ เกษตรกรที่ตนได้ สร้ างเครื อข่ายไว้ (ลดความเสี่ยงจากความผันผวนหรื อความไม่แน่นอนของ
วัตถุดิบ) นอกจากนี ้ ยังมีการพัฒนาด้ านอุปสงค์ หรื อด้ านผู้บริ โภค โดยมีการวิจยั ผู้บริ โภค รวมถึงพัฒนาร้ านซึ่งเป็ นช่องทาง
จาหน่ายเฉพาะของทางบริ ษัท เปรี ยบเทียบได้ กบั กับร้ าน CP fresh mart และ ร้ านโครงการหลวงของประเทศไทย และมี
ช่องทางจาหน่ายที่หลากหลาย นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องทุกด้ าน มีการเปิ ดรับนักศึกษาฝึ กงาน การ
ดูงานทัว่ ไป ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นบริ ษัทที่มีกิจกรรมครบวงจร โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจและสร้ างผลกาไรให้ กบั บริ ษัท
ซึง่ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการที่จะนาไปปรับใช้ กบั ธุรกิจเกษตรอื่นๆของไทย

(ก) ผังโรงงาน

(ง) เจ้ าของบริษัทพาดูงาน

(ข) เข้ าร่วมประชุมก่อนดูงาน

(ค) ผลิตภัณฑ์นมทังหมดของบริ
้
ษัท

(จ) การจัดเตรี ยมผลิตภัณฑ์นมเพื่อขนส่งไปยังแหล่งต่างๆ

ภาพ 2 กิจกรรมดูงาน ณ บริ ษัท Tehran Pegah Dairy
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ภาพ 3 โครงสร้ างกิจกรรมของบริ ษัท Tehran Pegah Dairy ตลอดโซ่อปุ ทาน
2.4 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
สาหรับกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ โดยแต่ละกลุม่ ได้ รับโจทย์ที่ม่งุ เน้ น
การแก้ ปัญหาด้ านโลจิสติกส์ กลุม่ ละ 1 สถานการณ์ (Scenario) กล่าวคือ
กรณีที่ 1 สถานการณ์ปัญหาของ Greenery Exotics plc. บริ ษัทซัพพลายเออร์ : กรณีมะม่วงในประเทศปากีสถาน
กรณีที่ 2 สถานการณ์ปัญหาของผู้ประกอบการซุปเปอร์ มาร์ เกต Krungh Dinh ในประเทศเวียดนาม: กรณีลิ ้นจี่
กรณีที่ 3 สถานการณ์ปัญหาของสหภาพสหกรณ์ SVSC ในประเทศอิหร่าน: กรณีพืชผัก
สมาชิกแต่ละกลุ่มต้ องระดมความคิดเพื่อแก้ ปัญหาด้ านโลจิสติกส์ ของธุรกิ จในแต่ละกรณี ตามที่โจทย์ กาหนด
จากนัน้ ให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานในวันที่ 6 ของการฝึ กอบรม
กรณีศึกษาที่ 1
สถานการณ์ (Scenario):
Greenery Exotics plc. เป็ นซัพพลายเออร์ และบริ ษัทนาเข้ าสินค้ าผลิตผลสดเมืองร้ อนสาหรับซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหลัก
ในอังกฤษ โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีรายได้ ทงหมด
ั้
85 ล้ านปอนด์ บริ ษัท Greenery Exotics นาเข้ ามะม่วงคุณภาพสูงจาก
ปากีสถานผ่านการขนส่งทางอากาศมาเป็ นเวลา 5 ปี โดยผ่านซัพพลายเออร์ ในปากีสถานซึง่ เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (SMEs) ในขณะที่การผลิตมะม่วงในประเทศปากีสถานมีความเป็ นฤดูกาล โดยผลผลิตมะม่วงในฤดูกาลส่วน
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ใหญ่มาจากรัฐปั นจาบ แหล่งที่มีชื่อเสียงด้ านความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วง ในแต่ละปี รัฐนี ้ผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก
ทังสิ
้ ้น 4 หมื่นตัน (ฟาร์ มมะม่วงส่วนใหญ่ในรัฐมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ ) ในขณะที่สว่ นเหลื่อมกาไรของการค้ ามะม่วงทัง้
ในฝั่ งผู้สง่ ออกในประเทศปากีสถาน และบริ ษัท Greenery Exotics plc. เป็ นที่นา่ พอใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ฤดูกาลที่ผ่าน
มา มะม่วงที่สง่ มาถึงปลายทางค่อนข้ างด้ อยคุณภาพ โดยปั ญหานี ้เกิดขึ ้นในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูต่ ลาดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
80 และมีการส่งมอบสินค้ าในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ โดยมะม่วงส่วนใหญ่ เสียหายอันเนื่องมาจากการจัดการและโรค ความ
เสียหายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัท Greenery Exotics plc. และลูกค้ าในซุปเปอร์ มาเก็ต ทางซุปเปอร์ มาร์
เก็ตจึงยื่นคาขาดให้ ทางบริ ษัท Greenery Exotics plc. แก้ ปัญหา ไม่เช่นนันทางซุ
้
ปเปอร์ มาร์ เก็ต จะจัดหามะม่วงจากบริ ษัท
อืน่ ภาระหน้ าที่ของบริ ษัท Greenery Exotics plc. คือ ดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น
โจทย์:
(1) ให้ อธิ บายเส้ นทางโลจิสติกส์ของมะม่วงในประเทศปากีสถานตังแต่
้ ระดับฟาร์ มไปยังซุปเปอร์ มาร์ เก็ตใน กรุ ง
ลอนดอน โดยระบุผ้ ปู ระกอบการที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่ โดยอธิบายบทบาทการดาเนินงาน และความรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้ องในโซ่อปุ ทาน
(2) อธิบายว่า Greenery Exotics ควรจะบริ หารจัดการโลจิสติกส์อย่างไรเพื่อ แก้ ปัญหา จากข้ อมูลบ่งชี ้ถึงเทคนิคการ
ผลิตที่ไม่ค่อยพัฒนา (inferior) รวมถึงยังขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการบริ หารจัดการโลจิกส์ แต่ก็
ค่อนข้ างเสีย่ งหากให้ ความสาคัญเพียงประเด็นเหล่านี ้ รวมถึงการคิดว่าปั ญหานี ้จะไม่เกิดขึ ้นอีก
(3) อธิบายถึงวิธีการ/ แนวทางที่ใช้ แก้ ปัญหา รวมถึงอธิบายเหตุผลของแต่ละวิธีการที่เลือก
ผลการนาเสนอผลงานของกลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 1 แบ่งเนื ้อหาการนาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน กล่าวคือ (1) สถานการณ์และปั ญหาของบริ ษัท Greenery
Exotics plc. ในการจัดหาและส่งออกมะม่วง (2) โลจิสติกส์ของมะม่วง (3) ประเด็นปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหาทังใน
้
ระดับฟาร์ ม และระดับตลาด (4) กลยุทธ์เพื่อแก้ ปัญหาในระดับฟาร์ มและระดับตลาด ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป
เนื่องจากสถานการณ์ของกิจการและประเด็นปั ญหาแสดงไว้ ข้างต้ นแล้ ว ดังนัน้ ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดตังแต่
้ โจทย์ข้อ
ที่ 2 เป็ นต้ นไป
เส้ นทางโซ่อปุ ทานของมะม่วงเริ่ มต้ นจากการผลิตระดับฟาร์ มในประเทศปากีสถาน ผ่านขบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวเบื ้องต้ น โดยมีตวั แทน (commission agent) เป็ นผู้รวบรวมผลผลิตให้ กบั พ่อค้ าขายส่ง โดยพ่อค้ าขายส่ง จะ
นาผลผลิตมาคัดเกรด แพ็คบรรจุ และขนส่ง โดยนาผลผลิตส่วนหนึ่งไปจาหน่ายยังซัพพลายเออร์ ส่วนผลผลิตที่เหลือนาไป
จาหน่ายในตลาดขายส่ง นอกจากซัพพลายเออร์ หรื อผู้สง่ ออกจะจัดหาผลผลิตมะม่ว งจากพ่อค้ าขายส่งแล้ ว ยังรวบรวมจาก
เกษตรกรโดยตรงด้ วย ในขณะที่บริ ษัท Greenery Exotics รวบรวมผลผลิตจากซัพพลายเออร์ ดงั กล่าว เพื่อจาหน่ายให้ กบั ผู้ซื ้อ
และซุปเปอร์ มาเกตในอังกฤษ ส่วนซุปเปอร์ มาร์ เกตก็เป็ นช่องทางสุดท้ ายที่จาหน่ายมะม่วงให้ กบั ผู้บริ โภค
ประเด็นปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหาในที่นี ้พิจารณาใน 2 ระดับกล่าวคือ ระดับฟาร์ ม และระดับตลาด
สาหรับในระดับฟาร์ ม ปั ญหาที่พบได้ แก่ เกษตรกรไม่มีการเฝ้ าระวังและจดบันทึก กิจกรรมฟาร์ ม ขาดระบบการตรวจสอบ
ย้ อนกลับ นอกจากนีเ้ กษตรกรยังขาดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีการจัดการสวน รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากโรค
ระบาด วัสดุที่ใช้ บรรจุผลผลิตช่วงที่เก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม (ใช้ ลงั ไม้ ) ปั ญหาอื่นๆได้ แก่ ไม่มีความแตกต่างด้ านราคาระหว่าง
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีกบั สินค้ าทัว่ ไป แนวทางที่ทางกลุม่ เสนอเพื่อแก้ ปัญหาได้ แก่ การให้ เกษตรกรทาสัญญากับผู้รับซื ้อก่อนที่
จะเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการติดป้ายให้ ข้อมูลในแปลง มีเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มเทคโนโลยีการผลิต มีการจดบันทึก และเฝ้ าระวังการ
ผลิตเป็ นระยะ นอกจากนี ้ ในการเก็บเกี่ยวเกษตรกรควรบรรจุผลผลิตใส่ภาชนะพลาสติกทดแทนลังไม้ เพื่อลดความเสียหาย
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ของผลผลิต และในการจาหน่ายผลผลิต ควรจาหน่ายในราคาที่แตกต่างกันตามเกรดหรื อคุณภาพของผลผลิต สาหรับใน
ระดับตลาด ปั ญหาที่พบประกอบด้ วย
(1) ปั ญหาด้ านการขนส่ง : บรรทุกไม่เหมาะสมและบรรทุกมากเกิ นไป ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และกาหนด
ตารางเวลา แนวทางแก้ ไข คือ ติดต่อผู้สง่ ออกและผู้ขนส่งเพื่อกาหนดตารางเวลาร่ วมกัน มีการจัดทาระบบฉลาก และจัดทา
ระบบบันทึกข้ อมูล
(2) ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์: ปั จจุบนั ยังไม่มีการติดฉลากที่บรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่มีตราสินค้ า รวมถึงปั ญหาผลผลิตมีตาหนิที่ผิว อัน
เนื่องมาจากการกระแทกและเสียดสีกนั ของผลผลิต ซึ่งผู้ประกอบอาจแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ ถุงตาข่ายโฟมบรรจุ ผลผลิต
เพื่อลดการกระแทกหรื อเสียดสีกนั ของผลผลิต ร่วมกับการใช้ ไอน ้าร้ อนเพื่อกาจัดแมลงที่ติดมาในผล
(3) ด้ านการรั บรองมาตรฐาน : สถานการณ์ คือ ผลผลิตยัง มีการปนเปลือ้ นจากโรคแอนแทรคโนส ในขณะที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP ISO HACCP และ GMP แนวทางแก้ ปัญหาดังกล่าวคือ การนา
ระบบการเฝ้ าระวังมาใช้ รวมถึงกระตุ้นให้ มีการผลิตภายใต้ มาตรฐานต่างๆที่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค
(4) ด้ านการเก็บรักษา: สถานที่เก็บรักษามะม่วงในปั จจุบนั ยังไม่ถกู สุขอนามัย ยังขาดสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับเก็บรักษาผลผลิต
(5) การจัดการด้ านการขนส่งทางอากาศ: ปั ญหาที่พบได้ แก่ สนามบินไม่มีที่ว่างสาหรับจัดการหรื อเก็บรักษา
ผลผลิต ไม่มีกลไกการตรวจสอบที่เหมาะสม แนวทางแก้ ไข คือ ผู้ประกอบการอาจสร้ างจุดพัก เพื่อเก็ บรั กษาสินค้ า ใกล้
สนามบิน ปรับปรุงระบบศุลกากร รวมถึงมีการอบรมและให้ ความรู้กบั ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
(6) การประนีประนอม (compliance): การส่งออกมะม่วงยังขาดใบรับรองพืช (Phytosanitary) นอกจากนี ้ พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั ขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับ เงื่อนไขการแพ็คบรรจุ การติดฉลากและคุณภาพของผลผลิต แนวทาง
แก้ ปัญหาคือ การเฝ้ าระวัง และทบทวนกลไก รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการสือ่ สารระหว่างผู้สง่ ออกและผู้นาเข้ า
(7) การส่งเสริ มการขาย: ปั ญหาที่พบคือ การตีความผิดพลาด ขาดการโฆษณา และการสื่อสาร ซึ่งอาจแก้ ปัญหา
โดย จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ มีการโฆษณา และให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเวบไซท์
(8) ระบบข้ อมูลข่าวสาร: ปั ญหาที่พบคือ การขาดข้ อมูลความต้ องการทังในด้
้ านปริ มาณและคุณภาพทางฝั่ งของ
ผู้บริ โภค ขาดการประสานงาน ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ อุปสรรคจากขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อนในระบบราชการ แนว
ทางแก้ ไขคือ ใช้ การสือ่ สารทางตรงแบบหลายช่องทาง
สาหรับกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา แบ่งเป็ น 2 ระดับ กล่าวคือ (ก) ระดับฟาร์ ม และระดับตลาด สาหรับในระดับฟาร์ ม
เป้าหมายคือ การผลิตมะม่วงที่มีคณ
ุ ภาพปลอดจากโรค กลยุทธ์ประกอบด้ วย 1) การให้ บริ การการส่งเสริ มด้ านเทคโนโลยีการ
ผลิต 2) การผลิตแบบพันธะสัญญา 3) ระบบให้ คาแนะนาและเตือนภัยล่วงหน้ า 4) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความ
เสียหาย 5) การวิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุ งและสร้ างความยัง่ ยืนในระบบการผลิต 6) การผลิตภายใต้ ระบบ GAP เพื่อลด
ปั ญหาโรค และมีระบบตรวจสอบย้ อนกลับ (ข) กลยุทธ์ ระดับตลาด ประกอบด้ วย 4 ส่วน กล่าวคือ 1) ด้ านบริ บทการตลาด
ได้ แก่ มาตรฐานการคัดเกรด การแพ็คบรรจุ และใบรับรอง 2) การบริ หารจัดการการส่งออก ได้ แก่ พิธีการศุลกากร การผ่านไอ
น ้าร้ อน การจัดการและเก็บรักษา การบริ หารตารางเที่ยวบิน และเรื อบรรทุกสินค้ า 3) สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น ได้ แก่
ข้ อมูลข่าวสาร การขนส่ง และการเก็บรักษา 4) การสือ่ สารและการส่งเสริ ม ประกอบด้ วย การโฆษณา และข้ อมูลข่าวสาร
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กรณีศึกษาที่ 2:
สถานการณ์ (Scenario):
Krungh Dinh เป็ นซุปเปอร์ มาเก็ตขนาดกลาง มี 5 สาขาตังอยู
้ ใ่ นเมืองโอจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยในปี ที่ผา่ นมา
ซุปเปอร์ มาเก็ต Krungh Dinh มียอดขายทังสิ
้ ้น 90 ล้ านดอลล่าห์ ซุปเปอร์ มาเก็ต Krungh Dinh มีจุดแข็งคือ มีฐานลูกค้ าที่ดี
ซื่อสัตย์ ถึงแม้ วา่ ราคาผักผลไม้ ใน Krungh Dinh ซุปเปอร์ มาเก็ต จะแพงกว่าตลาดสดอื่นๆ แต่สินค้ าในร้ านมีคณ
ุ ภาพที่ดีกว่า
ในขณะที่ Metro เป็ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (hypermarket) ข้ ามชาติขนาดใหญ่จากประเทศเยอรมณี ที่เพิ่งเข้ ามาก่อตังสาขาใน
้
ประเทศเวียดนาม โดยเริ่ มก่อตังร้้ าน 2 สาขาในกรุงโอจิมินห์ ซุปเปอร์ มาเก็ต Krungh Dinh เริ่ มรู้สกึ ว่าตนได้ รับผลกระทบจาก
คูแ่ ข่งยักษ์ ใหญ่จากเยอรมณี
ลิ ้นจี่เป็ นผลไม้ ที่มีชื่อเสียงในเมืองโฮจิมินห์ แหล่งผลิตลิ ้นจี่ของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ ในแต่ละปี ร้ านค้ าต้ องต่อสู้เพื่อให้ ได้ ลิ ้นจี่จากเมืองฮานอยซึง่ เป็ นแหล่งกระจายลิ ้นจี่ โดยผู้กระจายสินค้ าแต่
ละรายจะมีผ้ รู วบรวมผลผลิตบนเขาทางตอนเหนือเพื่อให้ ได้ ลิ ้นจี่ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในขณะที่ ร้ านค้ าปลีก ควรจะได้ สินค้ าเร็ ว
ที่สดุ โดยร้ านที่รวบรวมผลผลิตได้ เร็ วก็จะได้ รับผลตอบมากกว่า ลิ ้นจี่เป็ นพืชที่มีช่วงการผลิตและเก็บเกี่ยวสัน้ และเสียหาย
ง่าย ดังนัน้ จึงต้ องการการขนส่งแบบเย็น เกษตรกรผู้ปลูกลิ ้นจี่ สว่ นใหญ่ค่อนข้ างยากจน มีพื ้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กเฉลี่ย 2
เฮคตาร์ ฟาร์ มส่วนใหญ่กระจายอยูบ่ นภูเขา อยูไ่ กลหมูบ่ ้ าน และยากต่อการเข้ าถึง โดยพ่อค้ าเป็ นผู้รวบรวมผลผลิตลิ ้นจี่จาก
เกษตรกร แต่พ่อค้ ามักจ่ายค่าตอบแทนไม่ดีนกั สาหรับฤดูกาลลิ ้นจี่ปีนี ้ ซุปเปอร์ มาเก็ต Krungh Dinh ต้ องการได้ รับผลผลิต
ลิ ้นจี่เป็ นรายแรก โดยแผนการคือ การจัดโปรโมรชันของผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ ในช่วงเทศกาลลิ ้นจี่ โดยใช้ ลิ ้นจี่เป็ นตัวดึงดูด
ลูกค้ าเข้ าร้ าน กรรมการผู้จดั การร้ าน Krungh Dinh ได้ เรี ยกประชุมผู้จดั การแต่ละแผนกเพื่อแจ้ งและหารื อแผนการสต็อกลิ ้นจี่
ของร้ าน ข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆคือ ในปี ที่ผ่านมา ร้ าน Krungh Dinh ทาได้ ไม่ดีนกั เนื่องจากปั ญหาการบริ หารจัดการโลจิสติกส์
และการจัดหาลิ ้นจี่ เนื่องจากพ่อค้ าคนกลางบิดพลิ ้วสัญญาที่จะรวบรวมผลผลิตลิ ้นจี่ให้ ทางร้ าน แต่กลับนาลิ ้นจี่ไปจัดส่ง
ให้ กบั ร้ านคูแ่ ข่งแทน ในขณะที่ กาลังการผลิตของฟาร์ มขนาดเล็กและคุณภาพของลิ ้นจี่ก็ยงั เป็ นปั ญหา
โจทย์:
(1) ให้ อธิบายและบรรยายแผนส่งเสริ มการจาหน่ายสินค้ า โดยให้ กรรมการผู้จดั การบริ ษัทดาเนินการร่ วมกับผู้จดั การ
แผนก และอธิบายบทบาทที่ผ้ จู ดั การแต่ละคนต้ องรับผิดชอบ
(2) ให้ อธิบายว่าแผนที่วางไว้ จะสาเร็ จได้ อย่างไร โดยให้ เหตุผลที่สมเหตุสมผลกับข้ อเสนอที่ได้ รับในฐานะผู้จั ดการ โดย
กาหนดให้ การบริ หารจัดการโลจิสติกส์เป็ นกุญแจสาคัญของความสาเร็ จในการขนส่งลิ ้นจี่จากยอดดอย (แหล่งผลิต)
ไปยังร้ าน Krungh Dinh ภายใต้ ข้อจากัด ด้ านเวลา และต้ นทุน รวมถึงปั จจัยภายนอกอื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ซึง่ อาจส่งผลต่อแผนการที่วางไว้ ผู้จดั การจะระมัดระวังปั จจัยที่ไม่คาดคิดเหล่านี ้ได้ อย่างไร ในขณะเดียวกัน คู่แข่ง
(ร้ าน Metro) ดูเหมือนจะมีแผนการลับๆอยูด่ ้ วยเช่นกัน
(3) ข้ อกาหนดอื่น คือ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผ่านมาจะต้ องไม่เกิดขึ ้นอีก แผนส่งเสริ มการขาย (Promotion ) ของร้ าน
Krungh Dinh สาหรับปี นี ้จะต้ องสาเร็ จ ท่านจะแน่ใจได้ อย่างไร
การนาเสนอผลงานของกลุม่ 2
กลุ่มที่ 2 แบ่งเนือ้ หาการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลสถานการณ์ และประเด็นท้ าทายในการ
แก้ ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้ SWOT ส่วนที่ 2 ได้ แก่ เป้าหมายและกลยุทธ์ ด้านการผลิต ด้ านโลจิสติกส์ ด้ าน
การตลาด และการบริ หารจัดการ ส่วนที่ 3 ได้ แก่ การวิเคราะห์ cost-benefit analysis และการจัดทาแผนธุรกิจ (Business
action plan)
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สาหรับเนื ้อหาส่วนที่ 1 นอกจากข้ อมูลที่ได้ อธิ บายไว้ ข้างต้ นแล้ ว ข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ คือ ในแต่ละปี เวียดนามมี
ผลผลิตลิ ้นจี่ออกสูต่ ลาดประมาณ 100,000 ตันต่อปี โดยผลผลิตร้ อยละ 75-80 บริ โภคในตลาดท้ องถิ่น ส่วนผลผลิตที่เหลือ
ส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศจีน ฮ่องกง และประเทศอื่นๆในแถบอาเซียน รวมถึงบางประเทศในแถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศสและ
รัสเซีย นอกจากการผลิตเพื่อบริ โภคผลสดแล้ ว ลิ ้นจี่ยงั ถูกนาไปแปรรู ปเป็ นน ้าเชื่อมและผลไม้ แห้ ง ด้ านการขนส่งพบว่า เมือง
ฮานอยซึ่งเป็ นศูนย์กลางรวบรวมลิ ้นจี่อยู่ห่างจากแหล่งผลิตลิ ้นจี่ 200-300 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมือง โฮจิมินห์ซึ่งเป็ น
ที่ตงของร้
ั้
าน Krungh Dinh ถึง 2,000 กิโลเมตร ส่วนการวิเคราะห์ SWOTของซุปเปอร์ มาร์ เกต Krungh Dinh พบว่า จุดแข็ง
ของร้ าน Krungh Dinh คือ เป็ นร้ านที่เปิ ดจาหน่ายมานานกว่า มีสาขาหรื อช่องทางในการเข้ าถึงมากกว่า ผู้บริ โภคมีความ
ซื่อสัตย์ ส่วนประเด็นด้ านโอกาสได้ แก่ ผู้บริ โภคมีความต้ องการซื ้อสินค้ าสูง ทังในด้
้ านปริ มาณและคุณภาพ ในขณะที่จุดอ่อน
ของร้ านคือ ขาดการวางแผนโลจิสติกส์ที่เป็ นระบบ อีกทังการจั
้
ดหาสินค้ าบางประเภทยังต้ องพึ่งพาพ่อค้ าคนกลาง และขาด
การส่งเสริ มด้ านการตลาด ในขณะที่ไฮเปอร์ มาร์ เกตเปิ ดใหม่อย่าง Metro ก็เป็ นคูแ่ ข่งที่นา่ กลัว (ภัยคุกคาม) สาหรับเป้าหมาย
(Goal) ของร้ าน Krungh Dinh ในปี นี ้คือ ต้ องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยต้ องการเพิ่มยอดขายให้ ได้ ร้อยละ
10 จากปี ที่ผ่านมา โดยทางร้ านสามารถติดต่อจัดซื ้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรเป็ นร้ อยละ 30 จากเดิมที่เป็ นการจัดซื ้อ
ผ่านคนกลางทังหมด
้
ในขณะที่ผลผลิตอีกร้ อยละ 70 ยังคงจัดซื ้อจากคนกลาง
เนื ้อหาส่วนที่ 2 ได้ แก่ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ลักษณะโซ่อปุ ทานของลิ ้นจี่ และกิจกรรมที่จะดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ สาหรับด้ านกลยุทธ์ในที่นี ้แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลยุทธ์ที่ดาเนินการในระดับฟาร์ ม (การติดต่อกับเกษตรกร
พ่อค้ าคนกลาง การปรับโครงสร้ างโลจิสติกส์) ระดับตลาด ได้ แก่ การสร้ างตราสินค้ าและตรวจดูผลตอบรับจากผู้บริ โภค และ
การบริ หารจัดการ (การส่งเสริ มการขาย รวมถึงวิจยั และพัฒนา)
สาหรับโซ่อปุ ทานของลิ ้นจี่ วางแผนกิจกรรมโดยเริ่ มต้ นจากการผลิตในระดับฟาร์ ม โดยผลผลิตร้ อยละ 70 รวบรวม
ผ่านคนกลาง และอีกร้ อยละ 30 ทางร้ าน Krungh Dinh เป็ นผู้รวบรวมเองโดยตรง โดยผลผลิตทังหมดจะถู
้
กรวบรวมมาไว้ ที่
ศูนย์รวบรวมผลผลิต เพื่อคัดเกรด แพ็ค และเก็บรักษาไว้ ในคลังสินค้ า จากนันจึ
้ งขนส่งโดยใช้ รถห้ องเย็น ไปยังร้ าน Krungh
Dinh และจาหน่ายสูม่ ือผู้บริ โภคต่อไป ส่วนรถห้ องเย็นอาจต้ องใช้ บริ การ 3PLs โดยข้ อมูลทุกกิจกรรมในโซ่อปุ ทาน รวมถึงผล
ตอบรับจากผู้บริ โภค จะถูกนามาใช้ เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการของทางร้ านต่อไป หลังจากทราบข้ อมูลและสถานการณ์
ปั ญหา เส้ นทางโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ของทางร้ านแล้ ว ในส่วนต่อไปเป็ นรายละเอียดของกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ได้ วางไว้ โดย
แบ่งเป็ น 5 กิจกรรม ได้ แก่
1) การติดต่อฟาร์ มหรื อเกษตรกรโดยตรง เพื่อลดความเสีย่ งจากการบิดพลิ ้วของพ่อค้ า ทางร้ านจึง มีการ
จัดหาสินค้ าโดยตกลงซื ้อขายกับเกษตรกรโดยตรง แต่เนื่องจากเกษตรกรคุ้นเคยกับการจาหน่ายผลผลิตให้ กบั พ่อค้ าซึ่งไปรับ
ซื ้อผลผลิตในพื ้นที่ ดังนัน้ ในการรับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกรให้ ได้ ทางร้ านจึงต้ องมีการวางแผนเพื่อสร้ างแรงจูงใจ (เช่นการ
สนับสนุนปั จจัยการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต เป็ นต้ น) รวมถึงการสร้ างข้ อกาหนดการรับซื ้อที่ชัดเจนในแต่ละเกรด ทัง้
ราคา ปริ มาณ ช่วงเวลา
2) การติดต่อพ่อค้ าคนกลาง โดยทาสัญญาระหว่างร้ าน Krungh Dinh กับพ่อค้ าคนกลาง โดยทางร้ านต้ อง
มีการร่ า งข้ อกาหนดของสัญ ญา เพื่ อสร้ างแรงจูง ใจและป้องกัน การบิดพลิ ้วสัญญาของพ่อค้ าดัง เช่น ปี ที่ ผ่านมา เช่ น มี
ข้ อกาหนดเรื่ องเกรด ราคารับซื ้อในแต่ละเกรดชัดเจน ช่วงเวลาขนส่ง การยืนยันปริ มาณผลผลิต การกาหนดผลตอบแทน
ให้ กบั พ่อค้ า
3) การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ในที่นี ้เน้ นการปรับปรุงใน 4 กิจกรรม ได้ แก่ (ก) การแพ็คบรรจุ และติด
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ฉลาก (ข) การติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับ (ค) การเลือกใช้ พาหนะพิเศษสาหรับขนส่ง และ (ง) ปรับปรุ งระบบคลังสิน
สินค้ า การขนส่งแบบเย็น และห้ องเย็น โดยติดต่อกับห้ องเย็นที่กรุ งฮานอยและโฮจิมินห์ รวมถึงระบบการขนส่ง เช่นเฝ้ าระวัง
ระบบขนส่ง โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นต้ น
4) การส่งเสริ มด้ านการตลาด โดยจัดโปรโมชันส่งเสริ มการขาย และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
5) การประเมินผลการดาเนินงานในทุกิจกรรม ตังแต่
้ ระดับฟาร์ ม โลจิสติกส์ ระดับตลาด การประเมินผล
กระทบทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจและผลตอบรับของผู้บริ โภค
เนื ้อหาส่วนที่ 3 ได้ แก่ การวิเคราะห์ cost benefit analysis ในแต่ละกิจกรรม 5 กิจกรรม แต่เนื่องจากขาดข้ อมูล
รายละเอียดขององค์กร ดังนัน้ จึงวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมของแต่ละกิจกรรม
กรณีศึกษาที่ 3
สถานการณ์ (Scenario):
Safasib Vegetable Supplier Company (SVSC) เป็ นสหภาพสหกรณ์ (co-operative union) ในจังหวัด เอส
ฟาฮาน (Esfahan) ของประเทศอิหร่าน มีฟาร์ มรายย่อยในชนบทที่เป็ นสมาชิกทังสิ
้ ้น 200 ฟาร์ ม (ขนาดพื ้นที่เฉลี่ย 2 เอเคอร์
ต่อฟาร์ ม) SVSC ผลิตผักส่งจาหน่ายยังกรุงเตหะรานห์ตงแต่
ั ้ ปีค.ศ. 2005 (ระยะจากฟาร์ มสูต่ ลาด 400 กิโลเมตร) โดย SVSC
ผลิตผักส่งจาหน่ายให้ กบั แผงผัก ในตลาดสาคัญของกรุ งเตหะรานห์ (up-market weekend bazaars) โดยทาง SVSC และ
เจ้ าของแผงผักมีกาไรอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ (very competitive) นอกเหนือจากผักของสหภาพสหกรณ์ SVSC แล้ ว ยังมีผกั
ที่มาจากฟาร์ มขนาดเล็ก ซึ่ง อยู่รอบนอกเมืองเตหะรานห์ โดยฟาร์ ม เหล่านี ส้ ่งผลผลิตโดยตรงให้ กับแผงผักในตลาด ข้ อ
ได้ เปรี ยบของเกษตรกรรายย่อยกลุม่ นี ้คือ โลจิสติกส์และความใกล้ ตลาด ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาสถานการณตลาดเป็ นไปด้ วยดี
มีแผงผู้ค้าเข้ ามาตังในตลาดเพิ
้
่มขึ ้น ปริ มาณความต้ องการผักจาก SVSC ก็เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่ผ้ คู ้ าปลีกในเมืองสาคัญอื่นๆก็
เริ่ มสัง่ ซื ้อผักจาก SVSC ในภาพรวมพบว่า ปริ มาณความต้ องการพืชผักเพิ่มขึ ้นถึง 5 เท่า ซึง่ สูงกว่ากาลังการผลิตของ SVSC ใน
ปั จจุบนั โดยปริ มาณความต้ องการที่สงู ขึ ้นส่วนหนึง่ มาจาก ผู้บริ โภคตระหนักว่า ผักสดจาก SVSC มีคณ
ุ ภาพดี และปลอดภัย
กว่าผักจากแหล่งอื่นๆ
ในการที่จะขยายธุรกิจ ผู้จดั การของ SVSC ต้ องเพิ่มเครื อข่ายเกษตรกร แต่เกษตรกรรายใหม่คอ่ นข้ างมีขนาดเล็ก อยู่
กระจัดกระจาย มีต้นทุนการผลิตสูง มีของเสียจากการจัดการหลังเก็บเกี่ยวจานวนมาก ในการเพิ่มจานวนฟาร์ มเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการที่เพิ่มสูงขึ ้น จาเป็ นต้ องพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน เพิ่มรถบรรทุก จุดแพ็คบรรจุและเก็บรักษาสินค้ า
รวมถึงระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ ซึง่ ทางเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐในเขตท้ องถิ่นของเมืองเอสฟาฮานยินดีให้ ความช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนแก่ SVSC ในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่จาเป็ น นอกจากนี ้ผู้จดั การของ SVSC ยังต้ องการส่งผักของกลุม่ ไป
จาหน่ายยังตลาดท้ องถิ่นของดูไบและเจดดาห์ แต่ตลาดเหล่านี ้ต้ องการใบรับรองมาตรฐาน HACCP และ GAP ในขณะที่การ
ขนส่งทางทะเลมี ความเป็ นไปได้ แต่คุณภาพผลผลิต เมื่อถึง ปลายทางไม่ค่อยดีนัก ส่ว นการขนส่งทางอากาศแม้ เป็ นอี ก
ทางเลือกที่เป็ นไปได้ แต่คา่ ใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง
โจทย์:
(1) หน้ าที่ของผู้จดั การ SVSC คือ พัฒนาศักยภาพของตลาดและสร้ างผลกาไรสูงสุดให้ กบั องค์กร โดยผู้จดั การ
จะต้ องหาวิธีลดปริ มาณของเสีย ซึ่งปั จจุบนั พบว่า ร้ อยละ 30 ของผักที่เสียหายไม่สามารถนาไปทาเป็ นผักสลัดได้ เนื่องจาก
ปั ญหาโรคและความเสียหายจากการจัดการที่ไม่ถกู วิธีในขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงปั ญหาความผันผวนของ
ราคา เนื่องจากความไม่แน่นอนของปริ มาณการผลิต กอปรกับคู่แข่งซึ่งเป็ นฟาร์ มรายย่อยที่อยู่ใกล้ เมืองเตหะรานห์ ผู้จดั การ
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SVSC จะบรรลุเป้าหมายในการสร้ างเสถียรภาพของราคา ป้องกันผลผลิตล้ นตลาด (oversupply) สร้ างกาไรสูงสุด ลดของเสีย
จากขบวนการผลิตให้ ต่าที่สดุ ภายใต้ โอกาสจากตลาดแหล่งใหม่นี ้SVSC จะเฝ้ าระวังและพยากรณ์การผลิตได้ อย่างไร
(2) จากสถานการณ์ปัญหาด้ านโลจิสติกส์ข้างต้ น ท่านคิดว่า ผู้จดั การควรจะนานวัตกรรมใดมาใช้ กบั สมาชิกเพื่อ
ช่วยปรับปรุงการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ในการส่งสินค้ าของตนไปยังกรุงเตหะรานห์ และท่าเรื อเพื่อส่งออกสินค้ าไปยังตลาด
ท้ องถิ่นของดูไบ
(3) มีสงิ่ ใดที่ผ้ บู ริ หารขององค์กรท้ องถิ่นของเมืองเอสฟาฮานจะช่วยจัดหา (นโยบาย กฎระเบียบ โครงสร้ าง
พื ้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการถ่ายทอดเทคโนโลยี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั SVSC
การนาเสนอของกลุม่ ที่ 3
กลุม่ ที่ 3 แบ่งเนื ้อหาการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ (1) สถานการณ์และภาพรวมของกิจกรรม
(2) แนวทางในการแก้ ปัญหาและรายละเอียดของแต่ละแนวทาง ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์ของกิจการและประเด็นปั ญหาแสดงไว้ ข้างต้ นแล้ ว ดังนัน้ ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่ 2 กล่าวคือ แนวทางใน
การแก้ ปัญหาและรายละเอียดของแต่ละแนวทาง กลุ่มนี ้แบ่งแนวทางการแก้ ปัญหาออกเป็ น 8 ประเด็น โดยมีผ้ เู กี่ยวข้ อง 5
ฝ่ าย ได้ แ ก่ เกษตรกร สหกรณ์ (SVSC) หน่วยงานภาครั ฐในท้ อ งถิ่ น ตลาด และผู้บริ โภค โดยประเด็นในการแก้ ปัญหา
ประกอบด้ วย
(ก) การสร้ างเสถียรภาพด้ านราคา (Price stability)
สาหรับแนวทางการสร้ างเสถียรภาพด้ านราคาประกอบด้ วย การลดค่าใช้ จ่ายในระดับฟาร์ ม โดยให้ เกษตรกร
ปรับปรุงระบบการผลิตของตน มีการทาสัญญาข้ อตกลงล่วงหน้ า (forward contract) เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวก เช่น หน่วย
แปรรูปในพื ้นที่ มีการขยายเครื อข่ายตลาด เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เกต ตลาดส่งออก หรื อพัฒนาการผลิตสูส่ ินค้ าอินทรี ย์ รวมถึงการ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า และกลยุทธ์การตลาด
(ข) การป้องกันผลผลิตล้ นตลาด (oversupply)
สาหรับแนวทางการป้องกันผลผลิตล้ นตลาด ประกอบด้ วย การพยากรณ์ปริ มาณความต้ องการและจัดทา
ปฏิทินการวางแผนผลิต ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลาย การเพิ่มจานวนคลังสินค้ า สิ่งอานวยความสะดวก มองหา
ตลาดทางเลือกอื่นๆ หรื อหาแนวทางแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และคอยติดตามสถานการณ์แนวโน้ มของตลาด
(ค) สร้ างผลกาไรสูงสุด
สาหรับแนวทางการสร้ างผลกาไรสูงสุดประกอบด้ วย การสารวจตลาดแหล่งใหม่ ทังตลาดท้
้
องถิ่นและตลาด
ต่างประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้ างมูลค่าเพิ่มหรื อ สร้ างจุดเด่นให้ กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพในการผลิต ลด
จานวนพ่อค้ าคนกลาง มีการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบเพื่อความประหยัดจากขนาด (economy of scale) รวมถึงพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุน
(ง) ลดของเสียจากการผลิตให้ น้อยที่สดุ
สาหรับแนวทางการลดของเสียจากการผลิตให้ น้อยที่สดุ ประกอบด้ วย การพัฒนาตังแต่
้ ในระดับแปลง
กล่าวคือ มีการฝึ กอบรมวิธีการปฏิบตั ิที่ดีแก่เกษตรกร (ดัชนีการเก็บเกี่ยว การจัดเรี ยง การลดความร้ อน การขนส่งตังแต่
้ ใน
แปลง) การนา GAP และ GHP เข้ ามาใช้ ในระบบการผลิต บูรณาการกิจกรรมการผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการจัดการ การแปรรูป และการเก็บรักษาตลอดโซ่อปุ ทาน
(จ) โอกาสของอุปสงค์ใหม่ทเี่ พิ่มขึ ้น
สาหรับด้ านโอกาสของอุปสงค์ใหม่ที่เพิ่มขึ ้น ประกอบด้ วย การพัฒนาด้ านการตลาด ทังการติ
้
ดต่อกับตลาด
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ใหม่ (ตลาดท้ องถิ่น ร้ านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมและตลาดส่งออก) มีการวิจยั ตลาด การออกร้ าน จัดนิทรรศการโฆษณาผ่าน
สือ่ ต่างๆ นอกจากนี ้รวมถึง การพัฒนาด้ านการผลิต กล่าวคือ การพัฒนาตราสินค้ า การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตสินค้ าตามมาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับเช่น HACCP เป็ นต้ น
(ฉ) การพยากรณ์และเฝ้ าระวังระบบการผลิต
สาหรับแนวทางการพยากรณ์และเฝ้ าระวังระบบการผลิต ประกอบด้ วย ดูแลให้ การผลิตเป็ นไปตามแผนการ
ผลิตที่กาหนดไว้ มากที่สดุ รวมถึงคอยจดบันทึกข้ อมูลการผลิต คอยติดตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพัฒนา
ระบบเตือนภัยต่างๆ
(ช) การใช้ นวัตกรรมสาหรับการบริ หารจัดการโลจิสติกส์เพื่อส่งสินค้ าไปยังตลาดในอิหร่านรวมถึงการส่งออก
สินค้ าไปจาหน่ายยังตลาดท้ องถิ่น ส่วนแนวทางการใช้ นวัตกรรมสาหรับการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้ วย การนา
ระบบการติดตามและตรวจสอบย้ อนกลับมาใช้ รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่สมาชิก
ด้ านการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็ บเกี่ยวที่ถูกวิธี และการจัดทีมทางานหรื อกลุ่มงานเพื่อทาหน้ าที่ด้าน โลจิสติกส์
ในขณะที่การการเพิ่มการส่งออกสินค้ าไปยังตลาดท้ องถิ่น องค์กรจาเป็ นต้ องเร่งพัฒนาสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน GAP (HACCP)
สร้ างเครื อข่ายท้ องถิ่นและตลาดภายนอกประเทศ มีการเฝ้ าระวังแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของตลาด (อุปสงค์) และความไม่
แน่นอนด้ านปริ มาณผลผลิต (อุปทาน)
(ซ) ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ กบั SVSC
สาหรับทางด้ านความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนัน้ หน่วยงานภาครัฐท้ องถิ่นอาจให้ ความ
ช่วยเหลือโดยใช้ มาตรการแรงจูงใจด้ านภาษี การให้ รางวัลแก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้ าคุณภาพดี รวมถึงข้ อเสนอสินเชื่อดอกเบี ้ย
ต่า การขยายเวลาการชาระหนี ้ภาคเกษตร มาตรการต่างๆยังรวมถึง การสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการแข่งขันของภาคเอกชน
โดยเฉพาะด้ านโลจิสติกส์ การสร้ างพันธมิตรหรื อข้ อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ านในการสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการ
ส่งออกสิน ค้ า รวมถึงการก าหนดกฎระเบียบข้ อบังคับ ต่างๆเพื่ อช่ว ยเฝ้ าระวังการส่งออกและนาเข้ า ผลิต ผลสด เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ภาครัฐอาจมีสว่ นช่วยอุดหนุนในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
การฝึ กอบรมการบริ หารจัดการด้ านโลจิสติกส์ในทางธุรกิจเกษตรครัง้ นี ้ ช่วยพัฒนาศักยภาพและ
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม รวมถึงเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องและมีประโยชน์อื่นๆ เช่น โซ่อปุ ทาน การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว การสร้ างความเข้ มแข็งของเกษตรกรขนาดเล็กและอยู่ในชนบท ด้ วยการรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อก้ าวข้ าม
อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการลดความเสีย่ งของผู้ประกอบการ และเพื่อความสม่า เสมอของวัตถุดิบ ซึ่งบางครัง้ อาจต้ องมีการใช้
กลยุทธ์หรื อเทคนิคอื่นๆร่วมด้ วย เช่น ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) การ Outsource การใช้ บริ การผู้
ให้ บริ การบุคคลที่สาม (3PLs) เป็ นต้ น โดยสิ่งสาคัญที่ได้ เรี ยนรู้ คือ การนาความรู้ ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้ องมาประยุกต์ใช้
ร่ วมกันอย่างบูรณาการ ไม่พิจารณแยกส่วน หรื อพิจารณาเฉพาะโลจิสติกส์ หรื อการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างใดอย่าง
หนึง่ เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ที่ผา่ นมาปั ญหาสาคัญประการหนึง่ สาหรับบุคคลากร หรื อทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย คือ
การที่ไม่สามารถบูรณาการความรู้ หลายสาขาที่ตนมีมาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ ในขณะที่หลายคน เมื่อได้ ยินคาว่า “โลจิ
สติกส์” มักนึกถึง การขนส่ง เท่านัน้ ในขณะที่โลจิสติกส์ เป็ นการอานวยความสะดวกและบริ หารกิจกรรมต่างๆในโซ่อปุ ทานให้
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาว่ามีประสิทธิภาพในทางธุรกิจหรื อในทางเศรษฐศาสตร์ นนั ้ หมายถึง การผลิตที่มีต้นทุน
ต่าที่สุด หรื อ สร้ างผลกาไรสูงสุด ให้ กับผู้ประกอบการ โดยที่สินค้ านัน้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ซือ้ หรื อ
ผู้บริ โภคได้
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3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
นาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ จากการฝึ กอบรม มาปรับใช้ และเป็ นแนวทางสาหรับการวิจยั
เพื่อพัฒนาด้ านโลจิสติกส์ สาหรับปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
(Efficient) ประสิทธิผล (Effective) สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ ภายใต้ กระแสการค้ าปั จจุบนั โดยสามารถสร้ างรายได้ เพิ่ม
จากองค์ กรธุรกิจชุมชนดังกล่าว การมุ่งเน้ นการนาองค์ความรู้ ดงั กล่าวไปวิจยั กับชุมชนบนพื ้นที่สงู เนื่องจาก (1) เป็ นพื ้นที่
ดาเนินงานเป้าหมายขององค์กร กอปรกับพื ้นที่สงู ดังกล่าว มีต้นทุนค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะต้ นทุนค่าขนส่ง เนื่องจากข้ อจากัด
ด้ านคมนาคมขนส่งและการสือ่ สารดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น จึงต้ องมีการวิจยั เพื่อหาแนวทางลดต้ นทุนดังกล่าว
3.3 ประโยชน์ ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้ อนัน้ ๆ
นาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะกับศักยภาพของพื ้นที่
องค์กร และเกษตรกรกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงให้ ข้อมูลหรื อแลกเปลีย่ นกับเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานอื่นๆที่มีความสนใจ เพื่อให้ สามารถ
นาไปปรับใช้ ให้ เหมาะกับบริ บทภายใต้ ข้อจากัดของตนได้
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่ น การฝึ กอบรมภายในหน่ วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง
newsletter เป็ นต้ น
นาเสนอในที่ประชุมประจาเดือนของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
3.4.2 สรุ ปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่ าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดาเนินการ
นาองค์ความรู้ที่ได้ ไปช่วยนักวิจยั ในโครงการ โครงการวิจยั การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปกาแฟอราบิก้า ในโครงการย่อยที่ 2: การศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้ าต้ นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปกาแฟอรา
บิก้า ตามมาตรฐานข้ อกาหนดการผลิตสินค้ าสีเขียว (Green Product) ซึ่งในการวิจยั มีกิจกรรมการศึกษากระบวนจัดการใน
การผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) ของสินค้ ากาแฟอราบิก้าในพื ้นที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง
3.5.2 ส่ งเอกสารสรุ ปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมให้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
หมายเหตุ 1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 1
เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
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