บทคัดยอ
ธุรกิจโคเนื้อ จัดเปนธุรกิจเกษตรที่มีการจัดการไหลวัตถุดิบโคเนื้อจากตนน้ํา สูโรงฆาสัตว
โรงงานตัดแตงเนื้อ สูรานจําหนายและหรือตลาดสด กอนถึงมือผูบ ริโภคคนสุดทาย หรือปลายน้ํา
การศึ ก ษาระบบลอจิ ส ติ ก ส แ ละการจั ด การห ว งโซ อุ ป ทานของโคเนื้ อ ในประเทศไทยนี้ มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบของระบบลอจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทานของโคเนื้อ
ในประเทศไทย การไหลของวัตถุดิบจากตนน้ํา ไปสูสินคา และผูบริโภคปลายน้ํา และการยอนกลับ
ของขอมูลสารสนเทศจากปลายน้ําสูตนน้ํา เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพ ตนทุน และมูล คาเพิ่มของ
กิจ กรรมภายใตการบริหารจัดการของระบบลอจิส ติกสแ ละการจัดการโซอุ ปทานของโคเนื้อใน
ประเทศไทย และเพื่อจัดทําแบบจําลองโซอุปทานอางอิงใหสอดคลองกับกระแสธุรกิจโลกและ
ความปลอดภัยดานอาหาร สําหรับตรวจวัดสมรรถนะของการดําเนิน นโยบายการปรับปรุงโรงฆา
สั ตว แ ละความปลอดภั ยดา นอาหาร โดยดํ าเนิ น การวิ จั ยเชิ ง สืบ เสาะ และศึ กษากลุ มธุ รกิ จ ที่
ดําเนินการบริหารจัดการอยูในกระบวนการไหลของวัตถุดิบและขอมูลความตองการของลูกคาที่อยู
ในแตละโซอุปทานและการบริหารงานภายในระบบลอจิสติกส ภายใตประเด็น 3 ประเด็น คือ การ
จัดสงวัตถุดิบ การบริ หารการผลิต การบริหารการกระจายสินคา โดยมุงประเมิน ประสิทธิภ าพ
(เวลาและค าใช จา ย) ต น ทุ น ที่เ กิด ขึ้ น และมูล ค าเพิ่ม ในแต ล ะช ว งที่ วั ตถุดิ บ ไหลไป หรื อ เขา สู
กระบวนการตาง ๆ ที่มีการบริหารจัดการ
ผลการศึกษาพบวาตลาดเนื้อโคในประเทศสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ คือ
ตลาดระดับสูง เปนตลาดที่ตองการเนื้อเฉพาะสวนที่มีการตัดแตงเสร็จเรียบรอ ย ของกลุมนักทอ ง
เทียวตางชาติที่มีรายไดสูง ภัตตาคาร หอ งอาหาร โรงแรมตาง ๆ ตลาดระดับกลาง ไดแ กตลาด
ซุปเปอรมารเก็ต รานอาหารทั่วไป ตลาดสด หรือตลาดเนื้อเขียง เปนตลาดที่มีชองทางการจําหนาย
มากที่สุด และตลาดระดับลาง ไดแกตลาดลูกชิ้น โดยมีวัตถุดิบเปนโคพื้นเมือง โคปลดระวาง และ
โคชายแดนนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน
การไหลของข อมู ลสารสนเทศจากความตอ งการของผูบ ริโภคสูตนน้ํ า ในตลาด
ระดับสูง ความตองการของผูบริโภค จะผานจากชองทางแหลงจําหนายเนื้อไปยังกลุมทําธุรกิจแปร
รู ป เนื้ อ จากโคมี ชี วิต เปน เนื้ อ โค และส ง ต อ ไปยัง กลุม เกษตรกรผู ผ ลิ ตโคต น น้ํ า ส วนในตลาด
ระดับกลางและลาง ความตองการเนื้อจากปลายทาง จะผานกระบวนการจัดการของกลุมทําธุรกิจ
แปรรูปเนื้อจากโคมีชีวิตเปนเนื้อโค แลวอาศัยพื้นฐานการเลี้ยงโคของกลุมตนน้ําและกลไกจัดการ
ตลาดโคมีชีวิตผานตลาดนัด คัดเลือกโคที่ผูบริโภคตองการนํามาแปรสภาพ ความตอ งการของ
ผู บ ริ โภคจึ งสื่ อ สารไปไม ถึง เกษตรกรต น น้ํ า ส ว นการไหลวั ตถุดิ บ จากต น น้ํ า ไปสู สิ น ค า และ
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ผู บ ริ โภคปลายน้ํ า เส น ทางเดิ น ของโคมี ชี วิต จากกลุ มผูเ ลี้ ยงต น น้ํ า ไปสู ผู บ ริ โภคปลายทางใช
เวลานาน หากเริ่มนับตั้งแตการนําลูกโคแรกเกิด โคเพศเมีย 1 ตัว ใชเวลาเลี้ยง จัดการวัตถุดิบและ
สินคา ประมาณ 2-3 ป จึงจะเริ่มให ลูกตัวที่ 1 และโคลูกตองใชเวลาเลี้ ยงอีก 1-2 ป จึงจะเขา สู
กระบวนการผลิตเนื้อ หากเปนเนื้อโคที่เขาสูตลาดกลางและจะใชเวลาสั้น เมื่อแปรสภาพเปน เนื้อ
แลว ตองจําหนายใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 วัน เนื่องจากตลาดตองการเนื้อที่มีคุณภาพของความ
สด ส วนตลาดระดั บ สู ง เนื้ อ โคจะเข าสูก ระบวนการบ มเนื้ อ ประมาณ 7-30 วัน จากนั้ น เขา สู
กระบวนการตัดแตง ใหไดชิ้นสวนตามความตองการใช การบมเนื้อจะชวยเพิ่มความนุมใหแกเนื้อ
โดยเฉพาะในกลุมโคสายเลือดยุโรปและบราหมันเลือดสูง
กระบวนการจัดการโซอุปทานของตลาดระดับกลาง เริ่มจากการผลิตลูกโคเนื้อ ตน
น้ํา ซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอย ผานกระบวนการรวบรวมโดยพอคาทอ งถิ่นที่เขาไปซื้อโค
จากฟารมเกษตรกรโดยตรง รวบรวมและนําโคเขาไปจําหนายตอ ในตลาดนัดโค-กระบือ ซึ่งจะมี
พอคาเขามาดําเนินการซื้อไปตามวัตถุประสงคตาง ๆ กัน หากเปนโคขนาดเล็ก อาจนําไปเลี้ยงตอ
กอนสงใหพอคาในธุรกิจโรงฆา ถาเปนโคขนาดใหญ เหมาะสมที่จะนําไปแปรสภาพจําหนายเปน
เนื้อ จะสงไปยังพอคาที่ทําธุรกิจโรงฆาสัตวโดยตรง ภายหลังจากนั้น พอ คาที่ทําธุรกิจโรงฆาจะสง
เนื้อโคไปยังตลาดสด และหรือจําหนายโดยตรงใหผูบริโภค ทั้งนี้ กระบวนการจัดการโซอุปทานของ
ธุรกิจ ที่เกี่ยวขอ ง จะอยูในลักษณะของการกระทํา ตามหนา ที่ ขาดการงานแผน (plan) เพื่อให
เกิดผลตอนแทนสูงสุด ระบบลอจิสติกสของตลาดระดับกลาง อยูในลักษณะตางคนตางทํา ขาด
การวางแผนรวมกัน และไมมีเปาหมายที่เดน ชัด เกิดภาระของตนทุนการขนสงหลายครั้ง ตั้งแต
พอคาที่เขาไปซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกร พอคาในตลาดนัด และจากตลาดนัดหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง
จากตลาดนัดไปผูเลี้ยงโคกลุมกลางน้ํา ไปยัง โรงฆา และจากโรงฆาไปยังตลาด การตองจัดการ
คลังสินคาหลายรอบ ทําใหตนทุนการบริหารจัดการลอจิสติกสเพิ่มขึ้น สงผลใหราคาโคมีชีวิตของ
เกษตรกรตนน้ําต่ํา ขาดแรงจูงในใจการพัฒนาการเลี้ยง
สําหรับกระบวนการจัดการโซอุปทานของตลาดระดับ บน มีลักษณะเดียวกับ กรณี
ของการจัดการโซอุปทานของตลาดระดับกลาง หากแตมีหนวยธุรกิจเขามาดําเนินวางแผน จัดการ
ผลิต และสงมอบจากระดับเกษตรกรตนน้ํา สูผูขุนกลางน้ํา และการจัดการแปรสภาพและจําหนาย
เนื้ อ โคที่ป ลายน้ํ าเดี ยวกัน ในรู ปสหกรณ โดยเริ่ม จากการวิ เคราะห ปริ มาณความตอ งการของ
ผูบริโภคในแตละป จากนั้นการกําหนดเปาหมายตลาด และแผนการจัดการวัตถุดิบ (โคขุน-กลาง
น้ํา ) มอบให เกษตรกรสมาชิ กดํ าเนิ น การ พรอ มระเบี ยบข อปฏิ บั ติในการผลิต และการจัด การ
วั ตถุ ดิบ เพื่อ ให ได สิ น ค า ตรงตามคุ ณ ภาพพร อ มกับ มี รางวั ล สํ า หรั บ เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติแ ละได
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คุณภาพวัตถุดิบตามที่ตองการ และมีบทลงโทษสําหรับเกษตรกรที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อไดโค
มีชีวิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรกลางน้ําจะสงมอบสินคาใหสหกรณจัดการผลิตเนื้อโคที่ปลายน้ําตอไป
ซึ่งขบวนการผลิตเนื้อโคของสหกรณจะตอ งคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยดานอาหาร (food
safety) ตอผูบริโภค กระบวนการจัดการของโซอุป ทานของตลาดระดับบนนี้ ไดวางระบบการสืบ
ยอนกลับ (traceability) ไวทุกขั้นตอน ยอนกลับไดถึงกลุมเลี้ยงโคตนน้ํา ที่บัน ทึกประวัติข องพอ แมพันธุ การเลี้ยง การขุน การแปรสภาพ การตัดแตง บรรจุภัณฑ และขนสง เพื่อตรวจสอบปญหา
และหาทางแกปญหาไดตรงจุดทุกกระบวนการผลิต
ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ตนทุน และมูล คาเพิ่มของกิจกรรมภายใต การบริห ารจัดการ
ของระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย พบวา ตามวิถีการตลาด
โคเนื้อระบบที่ผานโรงฆาทั่วไป เริ่มเกษตรกรตนน้ํา (ผลิตลูกโครุน) ขายโคใหแกพอคาทองถิ่นที่เขา
มารับซื้อถึงฟารม พอคาทองถิ่นนําโคเขาจําหนายในตลาดนัด ใหกับพอคารวบรวมสงโรงฆา พอคา
ที่โรงฆา สงเนื้อโคจําหนายใหแกผูบริโภค ขั้นแรกของกระบวนการ ลอจิสติกสคือเกษตรกรตนน้ํา
เปนผูผลิตโครุนหรือโคมัน ซึ่งถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมนี้ โครุนหรือ โคมันนี้ จะถูก
รวบรวมโดยพอคาทองถิ่น มีลักษณะการขายเปนเงินสด เหมาตัว และขึ้นอยูกับความตองการเงิน
ของเกษตรกร พอคาทองถิ่นอาจตองเก็บโคไวใหมีปริมาณมากพอ แลวนําเขาสูตลาดนัด ซึ่งเปน
ศูนยรวมของการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนโคมีชีวิต โดยจะมีพอคาปลายทางเขาไปดําเนินซื้อ โคเพื่อสง
เขาโรงฆาสัตว แปรสภาพเปนเนื้อเพื่อจําหนายใหผูบริโภคตอไป ระบบฯ นี้มีตนทุนและมูลคาเพิ่ม
ของผูที่เกี่ยวของในโซอุปทาน ดังนี้
ผูที่เกี่ยวของในโซอุปทาน
เกษตรกรตนน้ํา
พอคาโคเขาตลาดนัด
ธุรกิจตลาดนัด
โรงฆาทั่วไป

ตนทุน (บาทตอตัว)
4,510
9,839
6.67
11,728

มูลคาเพิ่ม (บาทตอตัว)
3,723
1,642
9.28
4,500

สําหรับระบบที่ผานโรงฆามาตรฐาน เกษตรกรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เขา
อยูภายใตกระบวนการจัดการและองคกรเดียวกัน เกษตรกรตนน้ํา ผลิตโครุนจําหนายใหเกษตรกร
กลางน้ําเพื่อไปขุนดวยระบบเงินสดและชั่งน้ําหนัก หรือนําโครุนของตนเองเขาขุน พรอมการทํา
ทะเบียนประวัติ ติดเบอรหูหรือ ประทับ ตราเบอรที่หู เมื่อ โคมีขนาดและคุณภาพที่ตลาดตองการ
จัดสงโคขุนใหกับสวนขององคกรที่รับผิดชอบกระบวนการแปรสภาพ นําซากเขาสูกระบวนการ
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จัดการสินคาคงคลัง บมเนื้อเปนเวลา 7 วัน แลวนําออกมาประเมินคุณภาพซาก หากมีไขมันแทรก
สูงจะเขาสูกระบวนตัดแตงชิ้นสวนตามที่ลูกคาตองการ หากไขมันแทรกนอย จะตองบมตอและนํา
ออกตัดแตงภายในเวลาที่เหมาะสม ระบบฯ นี้มีตนทุนและมูลคาเพิ่มของผูที่เกี่ยวของในโซอุปทาน
สรุปไดดังตอไปนี้
ผูที่เกี่ยวของในโซอุปทาน
เกษตรกรตนน้ํา
พอคาโคเขาตลาดนัด
ธุรกิจตลาดนัด
เกษตรกรขุนโค
โรงฆามาตรฐาน

ตนทุน (บาทตอตัว)
4,510
9,839
6.67
32,422
63,226

มูลคาเพิ่ม (บาทตอตัว)
3,723
1,642
9.28
5,231
4,820

เมื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารจัดการของระบบลอจิสติกส
และการจัดการโซอุปทานของโคเนื้อของทั้งสองตลาดแลว พบวา ระบบที่ผานโรงฆามาตรฐานมี
ประสิทธิภาพสูงกวา สามารถลดตนทุนการบริหารจัดการ และเพิ่มมูลคาของกิจกรรมตาง ๆ ไดสูง
กว า สามารถนํา ระบบสื บ ย อ นกลับ มาและดํ า เนิ น การตรวจสอบกิ จ กรรมต า ง ๆ ได รวมถึ ง
ดําเนินการไดสอดคลองกับกระแสธุรกิจโลกและความปลอดภัยดานอาหาร (food safety)
ขอ เสนอแนะ เกษตรกร ต อ งรวมกลุ มกั น เลี้ยงและจั ดทํ าประวั ติพอ แมลูก โคเพื่ อ ไป
เชื่อมโยงกับองคกรตลาดนัดในเรื่อ งของการแลกเปลี่ยนขาวสารกับปลายน้ํา ตลาดนัด ควรมี
ลักษณะเปนตลาดถาวร เปนจุดศูนยรวมระหวางที่เคลื่อ นยายสัตว ทําใหสามารถจดบัน ทึก ทํา
ระบบประวัติโคไดชัดเจนขึ้น ระบบการซื้อขายควรเปน แบบชั่งน้ําหนักตลาดนัดควรเปน องคกรที่
เชื่อมโยงระหวางตนน้ําและปลายน้ําเพื่อใหเกิดการสงผานขอมูลขาวสารที่ตรงกันและตรงกับความ
ตองการของตลาด กลายเปนศูนยรวมโค และมีหนวยงานของรัฐควรเขามาใหความรูเกี่ยวกับราคา
โค โรคระบาด โรงแปรสภาพ (โรงฆาสัตว) ตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล การดําเนินงานของ
โรงฆาตอ งไปเชื่อมโยงกับองคกรตลาดนัดที่จ ะสรางขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารความ
ตองการจากผูบริโภคไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตใหสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะสําหรับจังหวัด ควรใชแบบจําลองอางอิงโซอุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย
ประกอบดวยกลุมเกษตรกรตนน้ํา ซึ่งควรจัดตั้งเปนกลุมเลี้ยงโค ตั้งแตโคแม จนถึงโคเนื้อ ซึ่งมีปศุ
สัตวอาสาเขามาดําเนินการจัดการการผลิต การดูแลสุขภาพสัตว การผสมเทียม และประสานงาน
กับเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว แลวสงมอบโคมีชีวิตขนาดที่เหมาะสมสําหรับแปรสภาพ โดยผิดชอบ
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คาขนสงทั้งหมด ใหกับกลุมผูจําหนายเนื้อ โคปลายน้ํา ซึ่งตอ งเขามาจัดหาตลาดและแจงความ
ตอ งการเนื้อ ใหกลุมเลี้ยงโคตนน้ําทราบ จัดการนําโคมีชีวิตเขาแปรสภาพ ณ โรงฆาสัตว และ
จั ด การค า ใช จ ายที่ เ กิ ดขึ้ น ภายในโรงฆ า สั ต ว ที่ สํ า คั ญได แ ก คา แรงงานในการแปรสภาพ ค า
สาธารณูปโภค คาอาญาบัตร คาตรวจโรค คาภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ และคาใชจายในการ
นําสัตวออกจําหนายยังตลาดปลายทาง โดยใชการตกลงราคาขายกับเกษตรกรอยางเปนธรรม
สวนที่ 3 คือ โรงฆาสัตว ตองเปนโรงงานมาตรฐานที่กรมปศุสัตวรับรอง ดําเนินการและบริหารงาน
โดยเทศบาล อบต. หรืออบจ. มีนายสัตวแพทยดําเนินการตรวจโรค ควบคุมการฆาสัตว ตรวจซาก
และวิธีการผลิตใหไดมาตรฐานสากล พรอมจัดทําระบบสืบยอ นกลับ ซึ่งผลการวิเคราะหความ
เปนไปไดของขอเสนอแบบจําลองอางอิงโซอุปทาน พบวา มีความเปนไปไดในการใชโรงฆาสัตว
มาตรฐานขนาดเล็กตามตนแบบของสกว. ตองการเงินลงทุนประมาณ 20 ลานบาท สามารถแปร
สภาพโคไดวันละ 20 ตัว เฉลี่ยคาใชจายตอตัว ตัวละ 252 บาท สําหรับอายุข องโรงฆาสัตว 15 ป
ความเปนไปไดทางการตลาด ความตองการบริโภคเนื้อโคในแตละจังหวัด กําหนดเฉลี่ยวันละ 20
ตัว (น้ําหนักซาก ประมาณ 4 ตัน ) และมีความเปนไปไดทางการเงิน ในกระบวนการจัดการตาม
ขอเสนอใหม ภายใตเงื่อนไขตองควบคุมไมใหโรงฆาที่ไมไดมาตรฐานดําเนินการได ซึ่งจะสรางกําไร
ใหกับทั้งฝายตนน้ําและปลายน้ําอยางเทาเทียมกัน ในอัตราตัวละ 9,000-10,000 บาท
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Abstract
Beef cattle industry is considered an agricultural industry with flow-management
of raw materials, the beef cattle, from upstream to slaughterhouses, meat cutting-up
houses, butchers’ shops and/or fresh markets before finally to consumers at
downstream. Included in this research are the studies of logistics system and supply
chain management of the beef cattle industry in Thailand, of raw materials flow from
upstream to products and consumers at downstream, and of information technology
feedback from downstream to upstream, with objectives to assess the efficiency, the
costs, and the values added of all activities under the management of logistics system
and supply chain of the Thai beef cattle as well as to create a model of the referable
supply chain in line with the global business trend and food safety for measuring
effectiveness of implementation of slaughterhouses and food safety improvement
policies. The studies were conducted by way of exploring researches and studies of
business groups that have been engaged in the flow process of raw materials and of
customers’ demands in each supply chain with logistics system management in three
facets, i.e. raw materials transporting, production management, and products
distribution management. The targets of this study were focused on assessment of the
efficiencies (time and expenses), the costs incurred, and the values added in each part,
which raw materials were flown to or into all managing processes.
According to the studies, domestic fresh beef markets have been divided into 3
levels, i.e. high-market or the markets of such parties as foreign tourists with highincome, restaurants, dining-rooms, and hotels that need only readily cut-up meat,
middle-market, the markets with the most distribution channels, e. g. supermarkets,
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general food shops, fresh-markets or fresh-meat markets, and low-market, the markets
with raw materials obtained from local cows, discharged cows, and imported cows from
neighboring countries, like meat-ball markets.
In regard to the flow of the information on the consumers’ demand backward to
upstream, in the high-markets, all consumers’ demands will be passed through the
meat distribution channels to beef-processing (from live cows to beef) business groups,
and then forwarded to cattle farmers upstream. Meanwhile, in the middle markets and
the low markets, the beef demand downstream will be passed through management
process of the beef-processing business groups, and then relied on cattle-farming base
of the upstream farmers and live-cow market management mechanism via market-fairs
selecting the cows that meet consumers’ demand for further beef processing. As such,
consumers’ demands will not be conveyed to the farmers upstream. In connection with
the flow of the raw materials upstream to products and consumers downstream, it was
noted that the flow of live cows from farmers upstream to consumers downstream has
taken a long period of time. If counted from an infant cow having been brought up, it will
take about 2-3 years for the first infant cow to be delivered, and then it has to take
another 1-2 years for feeding the baby cow before it is grown up enough to be sent into
the meat-producing process. However, in case of the beef to be sent to the middle
markets and the low markets, the flow will take a shorter period. This is because after
completion of the beef process, all meat is required to be sold out within one day as
markets need only fresh meat. While, in the high-markets, the beef will be sent to the
ripening process for a period of about 7-30 days before being passed to the cut-up
process. Meat ripening will help enhance softness to the meat, especially of the
European blood and the high-blood Brahman cows.
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Supply chain management processes in the middle-markets has started from
bringing up of infant cows upstream by small groups of farmers, and then passing
through collecting process by local traders who directly buy the cows from the farmers
and sell further into cattle market-fairs, the place where traders will shop the cattle for
different purposes. In case of young cows, they may be fed for a certain period before
selling into the beef-processing industry. On the other hand, in case of grown-up cows
suitable for meat-processing, they will be directly sold to slaughterhouses. Afterwards,
slaughterhouse businessmen will supply the beef to fresh markets and/or directly sell to
consumers. Nevertheless, supply chain management process of all relevant businesses
has still been carried out in functional manner, lacking of planning for maximum profits.
Logistics systems in the middle-markets have been operated on individual basis,
lacking of joint planning and without a clear target. This caused several times of
transportation costs for the distance starting from merchants traveling to buy live cows
from farmers or traders in market-fairs or from one market-fair to another and from
market-fairs to cattle-feeders midstream to slaughterhouses, and from slaughterhouses
to markets. The needs for management of storehouse several times give rise to higher
operating costs of logistics systems resulting in low-price of live cows and creating no
incentives for feeding improvement.
As for the supply chain management processes in the high-markets, they have
been the same as those in the middle-markets, but different in the way that there are
also business units to carry out planning, producing and delivery management of
supplies from upstream farmers to midstream cattle-feeders, as well as beef processing
and selling at the same downstream in form of cooperatives. Initially, the business units
will assess consumers’ demand in each year, and then they will set up market targets
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and raw materials (midstream fed cattle) management plans for farmers to comply with.
The business units will also formulate relevant regulations and practices for raw
materials production and management in order to acquire supplies in line with the
quality required. Also, there are both rewards for farmers who follow the regulations and
achieve quality raw materials as required and penalty for farmers who disobey the rules.
After receiving the quality live-cows from upstream farmers, midstream farmers will hand
over them to cooperatives for further beef production at downstream. Food safety for
consumers will be necessarily taken into account in production of meat by the
cooperatives. The supply chain management process in the high-markets has also
established traceability systems in every step. All processes could be traced back up
to those taken place at cattle-farms upstream, where all information on the cattle, e.g.
histories of breeding-parents, data on feeding, processing, cutting-up, packaging, and
transportation, have been recorded to enable problem investigation and solution directly
to the point at every process of production.
Based on the study results of the efficiency, the costs, and the values added of
all activities under management of logistics system and supply chain of beef cattle in
Thailand, it was found that according to the beef marketing practice, the system that
passes through general slaughterhouses starting from the cattle farmers upstream
(producing young cattle) selling cattle to local traders, then the local traders selling
cattle into market-fairs to traders for supplying slaughterhouses, and then
slaughterhouses selling beef to consumers as a final point. Initial step of the logistics
process is that upstream cattle farmers will produce young cattle or fatty cattle, which
have been considered the major raw materials of this industry. Then, such kind of cattle
will be collected by local traders for selling in cash on individual basis and depending
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on cash demand of the farmers. However, the local traders probably need to store the
cattle with enough quantities before selling them into market-fairs, the place which are
centers for trading and exchanging of live cattle. There will be downstream traders
coming to buy the cattle in order to supply slaughterhouses for beef processing for
further selling to consumers. Relevant costs and values added of all parties concerned
in the supply chain to this logistics system are summarized as follows.
Parties concerned

Cost

Values Added

in the supply chain

(Baht/Cow)

(Baht/Cow)

Farmers Upstream

4,510

3,723

Cattle Traders into Market-fairs

9,839

1,642

6.67

9.28

11,728

4,500

Market-fairs Business
General Slaughterhouses

As regards the system passing through standard slaughterhouses, all farmers
upstream midstream and downstream will be under the same management process and
organization. Upstream farmers will produce young cattle for selling to midstream
cattle-feeders in cash based upon the cattle’s weight. Or else the upstream farmers will
feed the young cattle together with making of relevant records as well as number
pinning or stamping at the cattle’s ears. When the cattle have grown up to the right size
with quality that meets market’s requirement, they will be sent to the organizations in
charge for processing.

Cattle remains will be delivered into treasury reserve

management process, they having been ripened for a period of 7 days. After that, the
remains will be taken out for quality assessment. If finding a lot of fat mixed in those
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ripened remains, they will be delivered into cutting-up process in accordance with the
customers’ demand. On the other hand, if the ripened remains were found having been
mixed with only small amounts of fat, they have to be returned to ripening process one
more time, and then will be cut up within appropriate time. Relevant costs and values
added of all parties concerned in the supply chain to this logistics system are
summarized as follows.
Parties concerned

Cost

Values Added

in the supply chain

(Baht/Cow)

(Baht/Cow)

Farmers Upstream

4,510

3,723

Cattle Traders into Market-fairs

9,839

1,642

Market-fairs Business

6.67

9.28

Cattle-Feeders

32,422

5,231

Standard Slaughterhouses

63,226

4,820

After assessment of the efficiencies in logistics activities and supply chain
management of the beef cattle in both markets, it was found that the system that runs
through the standard slaughterhouse has been more efficient with less management
costs and more values added in all activities. Besides, not only traceability system
could be applied to for purpose of investigation of activities, this system has also been
operated in agreement with the world business trend and food safety as well.
With regard to recommendations, farmers need to gather together to feed the
cattle as well as to make records of the cattle parents for correlation with market-fairs in
relation to the exchange of information with downstream parties. Market-fairs should be
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established as permanent markets to be centers during the course of relocation of the
cattle to enable making records and keeping data on the cattle in more efficient manner.
Trading system should be made on cattle weight basis. Market-fairs is recommended to
be a middle organization connecting between upstream and downstream parties to
enable conveying of corresponding messages that meet market demand, and to
become a cattle center. Government agencies had better take part in provision of
knowledge about the cattle prices and epidemics. Processing Plants (slaughterhouses)
need improvement in accordance with international standard.

Operation of

slaughterhouses has to link with to-be-established market-fairs in order to convey the
right information on consumers’ demand to cattle farmers.
As for provinces, it is suggested that a model of referable supply chain of the
beef cattle in Thailand be used. Upstream cattle farmers should be formulated as
cattle-feeders feeding female breeders up to beef cattle with livestock volunteers’
assistance in respect of production management, cattle’s health care, artificial breeding,
and coordination with Livestock Division Officers. The upstream cattle farmers will
deliver live cows with the right size to slaughterhouses at their own transportation costs
to downstream beef distributors. These distributors have to provide marketplaces for the
upstream cattle farmers as well as to inform them of their beef requirements. The beef
distributors will also be responsible for sending the live cows for beef processing at
slaughterhouses at their own expenses, e.g. labor costs for meat processing, utility fees,
killing license fees, diagnosis examination charges, taxes and fees, and all other
expenses incurred for taking out the meat to markets, the final destination. Selling
prices should be agreed with farmers in fair and square manner. Concerning the third
party, slaughterhouses, they should be of standard plants which are acceptable to
Livestock Division, having been operated and managed by local municipality, Sub- 12 -

district Administrative Officers, or Provincial Administrative Officers. Veterinarians should
be provided for cattle disease diagnosis and for controlling of animal slaughter, remains
examination, as well as production technique in compliance with international standards.
In addition, establishment of traceability systems in slaughterhouses has been
suggested. Based on the analysis of the model of referable supply chain, it was found
that it is possible to accept a small standard slaughterhouse in accordance with the
model developed by Thailand Research fund (TRF). All investment costs required will be
approximately 20 million Baht. Beef processing potentiality is about 20 cows a day, with
expenses for each cow amounting to 252 Baht. Servicing years of a slaughterhouse is
around 15 years. Marketing prospect and beef consumption requirement in each
province have been averaging 20 cows a day (cattle’s remains weigh approximately 4
tons). Financing is feasible for management process in accordance with this new
proposal provided that operation of non-standard slaughterhouse will be permitted. This
will create equitable profits to both upstream and downstream parties at the rate of
9,000 -10,000 Baht from a single cow.
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