


• เกร่ินนํา 

• ความสําคญัของการจัดการโซ่อปุทาน 

• ความหมายของการจัดการโซ่อปุทาน 

• พฒันาการของการจัดการโซ่อปุทาน 

• องค์ประกอบของโซ่อปุทาน 

• กระบวนการจัดการโซ่อปุทาน 

• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 

• การจัดการโซ่อปุทานอย่างบูรณาการ 

 

บทที ่1  บทนํา 



“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

เปนประเทศรายไดสูง  

มีขีดความสามารถในการแขงขัน 

หนวยงานรัฐ 

เกษตรกร 

มีทักษะการประกอบการ 
ผูประกอบการ 

มืออาชีพ 

การทํางานรวมกันของ 

การเช่ือมโยงการจดัการโซ่อุปทานสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 



Global Goals for Sustainable Development 



17 เป้าหมายทีก่าํหนด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (5 Ps) 

1. People : ยติุความยากจน, ยติุความหิวโหย, สุขภาพท่ีดี, การศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ, ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

2. Planet : การจดัการนํ้าและสุขาภิบาล, การผลิตและบริโภคอยา่ง

ย ัง่ยนื, การต่อสู้ปัญหาเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ทรัพยากรทาง

ทะเลอยา่งย ัง่ยนื , ระบบนิเวศบนบกอยา่งย ัง่ยนื 

3. Prosperity : พลงังานสมยัใหม่ , การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ครอบคลุม และการมีงานท่ีมีคุณค่า, โครงสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คง , 

ลดความไม่เสมอภาค, เมืองและการตั้งถ่ินฐาน 

4. Peace : สังคมท่ีสงบสุขและความยติุธรรม 

5. Partnership : หุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลก 



เป้าหมาย 17 ประการ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบัสากล 

1. ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที ่ 

2. ขจดัความหิวโหยบรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการทีด่ขีึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยัง่ยนื 

3. ทาํให้แน่ใจถงึการมีสุขภาวะในการดาํรงชีวติ และส่งเสริมความเป็นอยู่ทีด่ขีองทุกคนในทุก

ช่วงอาย ุ

4. ทาํให้แน่ใจถงึการได้รับการศึกษาทีไ่ด้คณุภาพอย่างเท่าเทยีม และทัว่ถงึ และส่งเสริมโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชีวติแก่ทุกคน 

5. บรรลุถงึความเท่าเทยีมทางเพศ และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี และเดก็หญิงทุกคน 

6. ทาํให้แน่ใจว่าเร่ืองนํ้า และการสุขาภบิาลได้รับการจดัการอย่างยัง่ยนื และมีสภาพพร้อมใช้

สําหรับทุกคน 

7. ทาํให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถงึพลงังานทีท่นัสมัย ยัง่ยนื เช่ือถอืได้ ตามกาํลงัซ้ือของตน 

8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทีย่ัง่ยนื และทัว่ถงึให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาํ 

และการจ้างงานเต็มที ่และงานทีม่ีคณุค่าสําหรับทุกคน 



เป้าหมาย 17 ประการ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบัสากล (ต่อ) 

9. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่าง

ยั่งยืน และท่ัวถงึ และสนับสนุนนวัตกรรม 

10. ลดความเหล่ือมล้ําท้ังภายในและระหว่างประเทศ 

11. ทําให้เมือง และการต้ังถิน่ฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยท่ังถงึ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน 

12. ทําให้แน่ใจถงึการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

13. ดาํเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกดิขึ้น 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพฒันาท่ียั่งยืน ให้

เป็นไปอย่างยั่งยืน 

15. พทัิกษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้กบัการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดนิ และหยุดยั้งการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. ส่งเสริมให้เกดิความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม 

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกดิผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนของความ

ร่วมมือระดบัสากลต่อการพฒันาท่ียั่งยืน 



กรอบแนวคิดของโซ่คุณค่า เพือ่การยกระดับมูลค่าเพิม่ผลติภัณฑ์ปลานิล 

หมูขึน้เขียง 

ขาดอาํนาจต่อรอง 

เลีย้งปลาแล้วขาดทุน 

ราคาอาหารแพง  แต่ขายได้ในราคาถูก 

ขนาดเจอภัยแล้งไม่มปีลาขายแต่ราคายงัตก 

หาปลาสดไม่ได้ โอทอปกเ็จ๊ง 

ปลาไม่สด ขนส่งไม่เป็น 

อยากได้ปลาใหญ่มแีต่ปลาเลก็  

พออยากได้ปลาเลก็มแีต่ปลาใหญ่ 

จะให้ทาํ GAP ทาํไม่เป็น 

ใครจะมารับรองให้ 

เขาบอกให้ใช้ปลากระเทย เราไม่เอา 

อยากเพาะพนัธ์ุเอง 

ทาํไมขายได้กโิลละ 60 บ. แต่เวลาไปซื้อทีต่ลาด กลายเป็น 80 บ. 



The DC& F 
The Research Program on Development of Co-operatives and Fairtrade 



กรอบการพฒันาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform 

จุฑาทพิย์ ภทัราวาท และคณะ.  2556 



กรอบแนวทางการพฒันาโซ่คุณค่าฯ 

ประยกุตจ์ากชุดโครงการ DC&F 



ขั้นตอนการพฒันาโซ่คุณค่าสู่การยกระดบัมูลค่าเพิม่ฯ 

ประยกุตจ์ากชุดโครงการ DC&F 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM)  
หมายถึง การบริหารจดัการร่วมกนัระหว่างกจิการทีอ่ยู่ในสายการผลติ
ตลอดสาย ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลติไปจนจบกระบวนการผู้บริโภค 
โดยมีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่จําเป้นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนให้ตํ่าที่สุด 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด ผลทีไ่ด้จะทาํให้
ผู้ประกอบการตลอดสายสามารถใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ได้รับผลตอบแทนจากการดาํเนินงานดีขึน้และมี
ความสามารถในการแข่งขนัมากขึน้ 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (The Suternational Center for 

Competitive Excellener, 2001)  หมายถึง การประสาน

กระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากผู้จัดส่งวัตถุดิบผ่าน

ระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซ่ึงมีการ

ส่งผ่านผลติภัณฑ์การบริหารและข้อมูลสารสนเทศควบคู่กัน

ไป อันเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์และนําเสนอ

ไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Institute for Supply Management)

หมายถึง การออกแบบและการจัดกระบวนการเพิ่มมูลค่า

ระหว่างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ

ลูกค้าคนสุดท้าย 

  “The Design and Management of seamless, value – 

added process across organizational boundaries to meet 

the real needs of the end customer” 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจดัการโซ่อปุทาน (Supply Chain Council) หมายถึง การจดัการ
อปุทานและอปุสงค์ ตั้งแต่การหาแหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ การแปร
รูปและเคร่ืองจักรคลังสินค้าและการติดตามสินค้าคงคลัง การป้อน
ใบส่ังและการจัดการการส่ังซ้ือ การกระจายสินค้าในช่องทางการ
จาํหน่ายต่างๆ ตลอดจนการส่งมอบให้กบัลูกค้า 

  “Managing supply and demand, sourcing raw materials 
and demand sourcing raw materials and parts, manufacturing 
and assembly, warehousing and inventory tracing, order entry 
and order management, distribution across all channels, and 
delivery to the customer” 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Martha C. Cooper, 

Douglas M.Lambert,Janus D,Pagh)  หมายถึง 

การขยายผลของโลจิสติกส์และการบูรณาการของ

ธุรกิจ ซ่ึงต้องการการประสานงานและทํากิจกรรม

ร่วมกันระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานซ่ึงมีขอบเขต

มากกว่าโลจิสตกิส์” 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Christopher) หมายถึง 

เค รือข่ายองค์การที่ เ ข้ าไปมี ส่วนร่วมทั้ ง

ระหว่างต้นนํ้าและปลายนํ้า ซ่ึงมีกระบวนการ

ทีแ่ตกต่างและกจิกรรมทีส่ร้างคุณค่าในรูปของ

ผลติภัณฑ์และบริการแก่ผู้บริโภค 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Giunipero and Brand)  

หมายถึง บริบทของ SCM คือ เคร่ืองมือในการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ที่จะให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการ

ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของกิจการและ

กาํไร 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 ก า ร จั ด ก า ร โ ซ่ อุ ป ท า น  ( Davenport)   ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการ SCM คือ โครงสร้างและเคร่ืองมือที่
สามารถทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ
เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์สําหรับตลาดเป้าหมายและลูกค้า 
  

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



 การจัดการโซ่อุปทาน (Lambert, 2008)  หมายถึง 

การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจที่ เป็น

กญุแจสําคญัที่ก้าวข้ามโซ่อุปทานเพือ่การสร้างระบบ

คุณค่าสําหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน (ต่อ) 



พฒันาการของการจัดการโซ่อปุทาน 



เครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานแสดงให้เห็นเครือข่ายอุปทานผู้ส่งมอบ ผู้ผลติ ผู้กระจายสินค้าและลูกค้า 



กระบวนการจัดการโซ่อปุทาน 



มาทาํความรู้จักตัวละครทีเ่กีย่วข้องกบัปลานิล 



ผู้เกีย่วข้องในโซ่คุณค่าปลานิล 

แพปลา 

ร้านขายปลาเผา 

ผูจ้าํหน่ายปลานิลแปรรูป 

ผูจ้าํหน่ายพนัธุ์ปลา ศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงนํ้ าจืดเพชรบุรี 

ธ.ก.ส. 

S&P 

ร้านจาํหน่ายอาหารปลานิล 

สหกรณ์การเกษตร กรมประมง 

ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ิน 

บริษทัส่งออก 



ตลาดผลติภัณฑ์ปลานิล 

ปลาเผา 3% 

ปลานิลแช่แข็ง 

เนือ้ฟิลเล่ 

ประเทศคู่ค้าท่ีสาํคัญ 

สหรัฐอเมริกา, ตะวนัออก

กลาง, อาเซียน, ยโุรป 

ปลานิลสด 

89% 

ปลานิลตากแห้ง และอืน่ ๆ 5% 

ตลาดในประเทศ

97%  

ตลาดต่างประเทศ

3%  



การจัดการโลจิสติกส์ภายใต้กลไกโซ่อุปทาน 



โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทาน (The Integrate Supply Chain Framework) 

จุฑาทิพย์  ภทัราวาท และคณะ. 2553. กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน.(online). http://www.cai.ku.ac.th/article/article _280653.pdf.  
Donald J. Bowersay and other, Supply Chain Logistic Management, (Mc Graw Hill, International Edition 2007) P.6 

http://www.cai.ku.ac.th/


The Nutella global value chain  
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