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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การประเมินตนทุนโลจิสติกส 

รวมถึงเสนอแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ โดยสํารวจขอมูลจาก

เกษตรกร จํานวน 216 ราย และผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน จํานวน 53 ราย กิจกรรมที่เกี่ยวของ

เร่ิมจากการเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันจนกระทั่งขนสงผลปาลมน้ํามันถึงหนาโรงงาน ผลการศึกษาพบวา กิจกรรม        

โลจิสติกสของเกษตรกร แบงเปน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการวัสดุตางๆ หรือ

การเก็บเกี่ยวและเคลื่อนยายผลปาลม ซึ่งสวนใหญจางแรงงานเก็บเกี่ยว คิดเปนรอยละ 83.33 กิจกรรมที่ 2 คือ 

กิจกรรมขนสง มีการจางผูอื่นขนสง คิดเปนรอยละ 50.46 ระยะทางไปกลับในการขนสงสวนใหญอยูระหวาง 6 - 

10 กิโลเมตร และเลือกจําหนายใหกับลานเทเอกชน คิดเปนรอยละ 66.67 สวนใหญใชรถกระบะทั้งกรณีเกษตรกร

ดําเนินการขนสงเองและจางผูอื่นขนสง คิดเปนรอยละ 90.65 และ 100 ตามลําดับ และกิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรม

การสื่อสารในงานโลจิสติกส สําหรับกิจกรรมโลจิสติกสในการดําเนินงานของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลม

น้ํามัน แบงเปน 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมกระบวนการ

เกี่ยวกับการจัดการวัสดุตางๆ กิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ซึ่งลักษณะลานเท/

สหกรณปาลมน้ํามันเปนลานกวางๆ ไมมีหลังคา จึงทําใหเกิดน้ําหนักผลปาลมลดลงกวาปริมาณที่รับซื้อจริง 

กิจกรรมที่ 4 คือ กิจกรรมการขนสง ซึ่งสวนใหญลานเท/สหกรณดําเนินการขนสงเอง คิดเปนรอยละ 86.79 และ

ขนสงในระยะ 1 - 50 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 41.51 ซึ่งสวนใหญใชรถบรรทุก 10 ลอพวง คิดเปนรอยละ 56.60 

และกิจกรรมที่ 5 คือ กิจกรรมการสื่อสารในงานโลจิสติกส สําหรับผลการศึกษาดานตนทุนโลจิสติกสรวมของ

อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่เทากับ 0.6409 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร

เทากับ 0.5168 บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวย ตนทุนการเก็บเกี่ยวและเคลื่อนยายเทากับ 0.3242 บาทตอ

กิโลกรัม และในสวนของตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเทากับ 0.1241 บาทตอ

กิโลกรัมประกอบดวย ตนทุนการเคลื่อนยายผลปาลม เทากับ 0.0269 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการจัดการลานเท/

สหกรณเทากับ 0.0228 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการขนสง เทากับ 0.0742 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนการ

ติดตอส่ือสาร เทากับ 0.0002 บาทตอกิโลกรัม       

 ขอเสนอแนะในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยกวา 10 ไร และใช

รถสามลอพวงในการขนสงควรปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงโดยจางขนสงเนื่องจากปริมาณผลผลิตตอคร้ังนอยจึง
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ทําใหตนทุนการขนสงสูงหากดําเนินการเอง สําหรับเกษตรกรขนาดกลางและใหญควรดําเนินการขนสงเอง ซึ่งรถ

กระบะเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ปลูกนอยกวา 50 ไร และรถบรรทุก 6 ลอเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ปลูกมากกวา 50 

ไร อีกทั้งเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยควรรวมกลุมกันในการขนสงเพื่อลดตนทุนการขนสง หนวยงานภาครัฐที่มี

สวนเกี่ยวของควรมีการอบรบและรณรงคการเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันที่ถูกตองใหแกเกษตรกรและผูรับจางเก็บ

เกี่ยวควรจัดหาแรงงานในการตัดปาลมน้ํามันใหกับเกษตรกรเพื่อลดปญหาในการขาดแคลนแรงงาน สําหรับ

ผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันควรดําเนินการขนสงเอง ซึ่งรถบรรทุก 6 ลอ เหมาะสมกับปริมาณการ

รับซื้อที่นอยกวา 10 ตันตอวัน และรถบรรทุก 10 ลอพวง เหมาะสมกับปริมาณการรับซื้อมากกวา 25 ตันตอวัน 

และควรรวมมือเปนพันธมิตรกับลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันรายอื่นๆ เพื่อสรางมาตรฐานในการดําเนินงาน

รวมกัน  

คําสําคัญ : ปาลมน้ํามัน  โลจิสติกส  โซอุปทาน  ตนทุน 

 
ABSTRACT 

 This objectives of this research are to study logistics, supply chain management, logistics 

cost and to propose ways of reducing logistics costs for the Oil Palm industry in Krabi. The data was 

collected from 216 Oil Palm agriculturists and 53 middleman or cooperative (LanTay). The related 

activity the researcher has studied was from the harvesting of Oil Palm crop until they were 

transported to the plant. The research proved that the logistics activities of agriculturists can be 

divided into 3 activities. Activity 1 is the material handling or the harvesting and moving of the Oil 

Palm crops. This activity can be accomplished by hiring workers at the percentage of 83.33. Activity 2 

isthe transporting of Oil Palm crops by the workers at the percentage of 50.46. The round-trip 

distance for transporting is about 6-10 kilometers. 66.67 percent of agriculturists have chosen to sell 

their crops to the middleman at LanTay. The pick-up trucks were used for transporting both by 

agriculturists themselves and hiring others at the percentage of 90.65 and 100 respectively. Activity 3 

is the communication in the logistics cycle. The logistics activities of the middleman or cooperative 

(LanTay) for operating have been divided into 5 activities: 1) purchasing and procurement, 2) material 

handling, 3) warehouse and storage management as the feature of LanTay which is a wide open 

space and roofless causing the weight of oil palm to become lower than the actual amount, 

4) Transportation at 86.79 percent of middlemen or cooperative have transported the crops 

themselves. 41.51 percent of middlemen or cooperative have transported their crops at the distance 

of 1-50 kilometers. The middlemen or cooperative have used 10 wheel truck trailers to transport their 

crops at the percentage of 56.60, 5) communication activity in the logistics cycle. The survey on total 

logistics costs of Oil Palm industry in Krabi have reported finding at 0.6409 Baht/kilograms that can 

be separated into logistics costs of agriculturists at 0.5168 Baht/kilograms, the cost of transportation 

at 0.1925 Baht/kilograms and the cost of communication at 0.0001 Baht/kilograms. The logistics costs 
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of the middleman or cooperative at 0.1241 Baht/kilograms consists of the cost of Oil Palm transferring 

at 0.0269 Baht/kilograms, the management costs at 0.0228 Baht/kilograms, the cost of transportation 

at 0.0742 Baht/kilograms and the cost of communication at 0.0002 Baht/kilograms. 

Logistics and supply chain management recommends agriculturists who have plantation areas less 

than 10 Rai and have3 – wheel tow motorcycles should outsource transportation because of its small 

quantity. By outsourcing transportation agriculturists can reduce the cost of transportation.  

Agriculturists who have the medium or large areas of plantation should transport crops themselves. 

That said, pick-up trucks are appropriate for plantation areas less than 50 Rai and the 6-wheel trucks 

are appropriate for plantation areas more than 50 Rai. Reducing transportation cost is the reason why 

agriculturists who have small plantation areas should join the group. Government agencies, 

especially oil palm harvesting agencies could vastly improve agriculture techniques by implementing 

this course.  In the past palm plantation workers have struggled to find employees, the workers hired 

at harvest should solve that issue. For the middlemen and cooperatives, they should transport their 

crops themselves. 6-wheel trucks are appropriate for the purchasing amounts less than 10 tons a day 

and the 10-wheel trucks are appropriate for the purchasing amounts more than 25 tons a day. They 

should collaborate with other middlemen and cooperatives to set the standard of cooperation.  

Key Words : Oil Palm, Logistics, Supply Chain, Cost           

E-mail : ploy_nongrat@hotmail.com 

 

คํานํา 
ปาลมน้ํามัน จัดเปนพืชน้ํามันที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศ สรางรายไดใหกับประเทศเปน

จํานวนมาก อีกทั้งความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคและเปนวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

สําหรับประเทศไทย จังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไรสูงที่สุด และมีผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันครบทั้งระบบ ไดแก เกษตรกร ผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน โรงงานสกัดน้ํามันดิบ     

จึงเปนจังหวัดที่มีความนาสนใจในการศึกษาครั้งนี้        

 การจัดการโลจิสติกสเปนแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอันนําไปสูการลด

ตนทุนที่ไมจําเปน ในขณะเดียวกันภายใตเงื่อนไขการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ ประเทศไทยทําขอตกลง

เพื่อเปดเสรีทางการคาทั้งกรอบพหุภาคี (WTO) กรอบทวิภาคีกับประเทศตางๆ และการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน 

(ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยมีการยกเลิกภาษีนําเขา ปาลมน้ํามันเปนหนึ่งในสินคาที่คาดการณวา

จะไดรับผลกระทบ เนื่องจากการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีตนทุน

การผลิตต่ํากวาประเทศไทย หากประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันปาลมราคาถูกจากประเทศเหลานั้นในปริมาณ

มาก อาจทําใหราคาผลผลิตปาลมน้ํามันในประเทศตกต่ําลงได จึงจําเปนที่เกษตรกรและผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยตองปรับตัวใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จึงสามารถแขงขันกับประเทศ

ผูผลิตน้ํามันพืชอื่นได ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การประเมิน
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ตนทุนโลจิสติกส รวมถึงการเสนอแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสในโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันใน

จังหวัดกระบี่ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับเชิงปริมาณ ขอบเขตการศึกษาเริ่มตั้งแตการเก็บเกี่ยว

ผลปาลมน้ํามันจนกระทั่งขนสงถึงหนาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรผู

ปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ จํานวน 21,456 ราย และผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันในจังหวัด

กระบี่ จํานวน 335 ราย ยกเวนอําเภอเกาะลันตา (สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่, 2553 )   

 การสุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันและผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันในจังหวัด

กระบี่ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling Method) และสุมตัวอยางแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกตามอําเภอ กําหนดขนาดตัวอยางของเกษตรกร เทากับ 216 ราย 

และผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเทากับ 53 ราย (จุมพล, 2520 และ วีรยา, 2539) เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยคือแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 สําหรับเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามัน และชุดที่ 2 สําหรับผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน 

 
ผลและวจิารณ 

1.  องคประกอบโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
องคประกอบโซอุปทานของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ประกอบดวย ผูมีสวนเกี่ยวของ 5 กลุม ไดแก 

เกษตรกรหรือเจาของสวนปาลมน้ํามัน ผูรับจางตัดปาลมน้ํามัน ผูรับจางขนสงปาลมน้ํามัน ผูประกอบการลานเท/

สหกรณปาลมน้ํามันและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ดัง Figure ที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานสวนใหญของ

เกษตรกรมีการจําหนายผลปาลมผานผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน คิดเปนรอยละ 95.83 และ

จําหนายใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ คิดเปนรอยละ 4.17 
2.  การจัดการและตนทุนโลจิสติกสของสวนปาลมน้ํามัน 

เกษตรกรกลุมตัวอยางสามารถจําแนกเปน 3 กลุม ตามขนาดพื้นที่ปลูก ไดแก พื้นที่ปลูกมากกวา 50 ไร   

คิดเปนรอยละ 31.02  พื้นที่ปลูก 20 - 50 ไร คิดเปนรอยละ 47.69 และพื้นที่ปลูกนอยกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 

21.30 (ขอมูลสัดสวนขนาดพื้นที่ปลูกไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่เกษตรอําเภอ ในจังหวัดกระบี่) กิจกรรม      

โลจิสติกสของสวนปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน เร่ิมจากเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันจากสวน ทําการ

เคลื่อนยายผลปาลมไปยังจุดรวบรวมและขนยายผลปาลมน้ํามันขึ้นรถ กรณีที่เกษตรกรจางผูอื่นเก็บเกี่ยว ผูรับ

จางจะทําการขนยายผลปาลมขึ้นรถ  หลังจากนั้นทําการขนสงผลปาลมน้ํามันไปจําหนายยังลานเท/สหกรณหรือ

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ   
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Figure 1  Supply Chain of Oil Palm industry 

 

กิจกรรมการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามันรอยละ 83.33 ของเกษตรกรจางแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งสวนใหญ

จางควบคูกับการขนสง เมื่อขนาดพื้นที่ปลูกมากขึ้นสัดสวนที่เกษตรกรดําเนินการเก็บเกี่ยวเองลดลงกิจกรรมการ

ขนสงแบงเกษตรกรดําเนินการขนสงเอง คิดเปนรอยละ 49.54 ดังแสดงใน Table 1 และในกรณีพื้นที่ปลูกขนาด

เล็ก เกษตรกรจะดําเนินการขนสงเองมีสัดสวนที่สูงที่สุด สําหรับระยะทางไปกลับในการขนสงสวนใหญทั้งกรณี

ดําเนินการขนสงเองและจางผูอื่นมีระยะทางระหวาง 6 - 10 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 52.34 และ 42.20 รองลงมา

อยูระหวาง 1 - 5 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.30 และ 36.70 ตามลําดับ สวนใหญเลือกขายลานเทเอกชน คิดเปน

รอยละ 66.67 รองลงมาเปนสหกรณ คิดเปนรอยละ 29.17 และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ คิดเปนรอยละ 4.17 

นอกจากนี้พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกขายใหกับลานเท คือ ระยะทางใกล ไดรับเงินสดทันที การซื้อ

ขายไมยุงยากและสามารถตอรองราคาได การขนสงสวนใหญใชรถกระบะเปนพาหนะทั้งกรณีดําเนินการขนสง

เองและจางผูอื่นขนสง คิดเปนรอยละ 90.65 และ 100 ตามลําดับ การติดตอส่ือสารระหวางเกษตรกรและ

ผูประกอบการลานเท/สหกรณ หรือโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ พบวา สวนใหญไมมีการติดตอส่ือสาร คิดเปน

รอยละ 84.26  
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Table 1 Transportation Type, Distance, Selling Point of Sampling’s agriculturists 

                  

Overall < 20 Rai  20-50 Rai > 50 Rai 
Transportation 

Amount % Amount % Amount % Amount % 
Farmer by itself       
1 Km. - 5 Km. 26 24.30 13 33.33 12 27.27 1 4.17 

6 Km. - 10 Km. 56 52.34 22 56.41 24 54.55 10 41.67 

11 Km. - 15 Km. 9 8.41 2 5.13 5 11.36 2 8.33 

16 Km. - 20 Km. 12 11.21 2 5.13 3 6.82 7 29.17 

More than 20 Km. 4 3.74 0 0.00 0 0.00 4 16.67 

Total 107 100.00 39 100.00 44 100.00 24 100.00 
Outsourcing       
1 Km. - 5 Km. 40 36.70 11 39.29 27 45.76 2 9.09 

6 Km. - 10 Km. 46 42.20 11 39.29 22 37.29 13 59.09 

11 Km. - 15 Km. 9 8.26 1 3.57 4 6.78 4 18.18 

16 Km. - 20 Km. 12 11.01 4 14.29 6 10.17 2 9.09 

More than 20 Km. 2 1.83 1 3.57 0 0.00 1 4.55 

Total 109 100.00 28 100.00 59 100.00 22 100.00 

Selling Point         

  The middleman 144 66.67 59 88.06 62 60.19 23 50.00 

  Cooperative 63 29.17 6 8.96 40 38.83 17 36.96 

  Plant 9 4.17 2 2.99 1 0.97 6 13.04 

Total 216 100.00 67 100 103 100 46 100 
         

ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกสของสวนปาลม ไดแก การขาดแคลนแรงงานใน

การเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน การตัดปาลมดิบของผูรับจางตัดปาลม เสนทางการคมนาคมระหวางสวนปาลมกับลาน

เท/สหกรณปาลม ในสวนของตนทุนการเก็บเกี่ยวและเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามัน เทากับ 0.3242 บาทตอกิโลกรัม 

เมื่อขนาดพื้นที่ปลูกมากขึ้นตนทุนการเก็บเกี่ยวและการเคลื่อนยายเฉลี่ยลดลง ดังแสดงรายละเอียดใน Table 2 

สําหรับตนทุนขนสงเฉลี่ย เทากับ 0.1925 บาทตอกิโลกรัม แบงเปน 2 กรณี ไดแก กรณีที่ 1 เกษตรกรดําเนินการ

ขนสงเองมีตนทุนการขนสงเฉล่ีย 0.1766 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งรถบรรทุก 6 ลอ มีตนทุนการขนสงเฉลี่ยต่ําที่สุด 

เทากับ 0.1064 บาทตอกิโลกรัม และเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกมากกวา 50 ไรขึ้นไป สําหรับรถ

กระบะจัดเปนรถที่มีความเหมาะสมเมื่อขนาดพื้นที่ปลูกตั้งแต 1 - 50 ไร เพราะทําใหตนทุนต่ําที่สุด ซึ่งปจจัยที่

สงผลตอตนทุนการขนสงไดแก ขนาดพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน เมื่อขนาดพื้นที่ปลูกปาลมนอย ทําใหปริมาณผลผลิต

ที่เก็บเกี่ยวตอครั้งนอย สงผลตอตนทุนคาพาหนะรวมสูงขึ้น รวมถึงการเลือกประเภทรถในการขนสงใหเหมาะสม

กับปริมาณผลปาลมน้ํามัน และระยะทางไปกลับในการขนสง กรณีที่ 2 จางผูอื่นดําเนินการขนสง พบวา มีตนทุน
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การขนสงเฉลี่ย 0.2083 บาทตอกิโลกรัม สําหรับตนทุนการติดตอส่ือสารของเกษตรกร พบวาตนทุนการ

ติดตอส่ือสารเฉลี่ยเทากับ 0.0001 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกรพบวา ตนทุนโลจิสติกสรวม

ของเกษตรกรเทากับ 0.5168 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 8.8797 ของราคาขาย 

 Table 2  Logistics Cost of Farmer 

Area Size 
 Harvest 

Cost 
(Bath/Kg.)  

Transportation 
Cost (Bath/Kg.) 

Communication 
Cost (Bath/Kg.) 

Logistics 
Cost 

(Bath/Kg.) 

% per 
price 

< 20 Rai  0.3273 0.2267 0.0002 0.5542 9.5223 

20 - 50 Rai  0.3228 0.1834 0.00004 0.5062 8.6983 

> 50 Rai  0.3226 0.1633 0.00005 0.4860 8.3497 

Mean 0.3242 0.1925 0.0001 0.5168 8.8797 

 Remark : Average Price Oil Palm 5.82 Bath/Kg. (Department of Internal Trade Krabi Province, 2554) 

3  การจัดการและตนทุนโลจิสติกสของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน 
 กิจกรรมโลจิสติกสของลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันพิจารณาตามรูปแบบการดําเนินงาน แบงเปน 2 

รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 เกษตรกรมาจําหนายผลปาลมน้ํามันหนาลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 5 

ขั้นตอน เร่ิมจากการชั่งน้ําหนักรถเพื่อดูน้ําหนักผลปาลม หลังจากนั้นขนยายผลปาลมน้ํามันลงจากรถ ทําการ

รวบรวมผลปาลมในลานเท และในขณะเดียวกันทําการชั่งน้ําหนักรถอีกครั้งเพื่อหาสวนตาง ซึ่งคือ จํานวนน้ําหนัก

ของผลปาลมน้ํามัน หลังจากนั้นทําการเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามันขึ้นรถเพื่อสงตอไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ดิบ การเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามันใชทั้งแรงงานและอุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย คือ เสียมแทงทะลายปาลม 

รถตัก ขั้นตอนสุดทายทําการขนยายผลปาลมน้ํามันขึ้นรถเพื่อทําการขนสงไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

สําหรับรูปแบบที่ 2 ผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันออกไปรับตัดผลปาลมน้ํามันในสวนปาลมของ

เกษตรกร ซึ่งมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนดังนี้ ผูประกอบการทําการจัดหาแหลงวัตถุดิบหรือสวนปาลมน้ํามันที่จะ

ออกไปรับตัดและซื้อ ทําการตกลงเรื่องเงื่อนไข ไดแก ราคาที่รับซื้อและหนาที่ความรับผิดชอบ จากนั้นขนสงไปยัง

ลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน ลักษณะการดําเนินงานหลังจากนี้มีรูปแบบการดําเนินงานเหมือนรูปแบบที่ 1 ตั้งแต 

การชั่งน้ําหนักรถ การนําผลปาลมน้ํามันลงจากรถ การชั่งรถเปลาจนกระทั่งทําการขนสงไปโรงงานสกัดน้ํามันดิบ

ตอไป กิจกรรมกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผล

ปาลมน้ํามันเริ่มจาก การนําผลปาลมน้ํามันลงจากรถของเกษตรกรที่นําผลปาลมน้ํามันมาสงและการเคลื่อนยาย

ผลปาลมน้ํามันขึ้นรถเพื่อรอการขนสงไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบตอไป อุปกรณและวิธีการเคลื่อนยายผล

ปาลมน้ํามันมีลักษณะเหมือนๆ กัน อาทิเชน รถแทรกเตอรหรือรถตัก เสียมแทงทะลายปาลม ตะขอไวสําหรับ

เคลื่อนยายทะลายปาลม เปนตน สําหรับกิจกรรมการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ซึ่งลักษณะลานเท/

สหกรณปาลมน้ํามันเปนลานกวางๆ ไมมีหลังคา ดังนั้นจึงเกิดน้ําหนักผลปาลมลดต่ํากวาปริมาณที่รับซื้อจริง บาง

รายจึงมีการฉีดน้ําปาลมน้ํามันเพื่อรักษาปริมาณน้ําหนักของผลปาลม สําหรับขนาดพื้นที่ของลานเท/สหกรณ

ปาลมน้ํามัน สวนใหญอยูระหวาง 1,700 - 3,200 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 41.51 ดังแสดงใน Table 3 สําหรับ

ปริมาณการรับซื้อปาลมน้ํามันสวนใหญอยูระหวาง 25 – 50 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 52.83   
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Table 3  Area Size compare with quantity of the Purchase 
 

 กิจกรรมการขนสงแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 ผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเปน

ผูดําเนินการขนสงเอง คิดเปนรอยละ 86.79 สวนใหญขนสงในระยะ 1 - 50 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 39.10 เลือก

ระยะทางในการขนสงที่ใกลเปนหลักเพราะสามารถลดตนทุนดานการขนสงได และใชรถบรรทุก 10 ลอพวงเปน

หลัก สําหรับรูปแบบท่ี 2 จางผูอื่นดําเนินการขนสง คิดเปนรอยละ 13.21 ซึ่งสวนใหญเปนลานเทของสหกรณ

จํานวน 3 ราย รองลงมาเปนลานเทของเอกชนและบริษัทในสัดสวนที่เทากัน จํานวน 2 ราย ผูรับจางจะขนสงใน

ระยะ 1 - 50 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 57.14 จากขอมูลพบวา ไมมีผูรับจางรายใดขนสงเมื่อระยะทางไกลกวา 

100 กิโลเมตร เนื่องจากการคิดคาจางในการขนสงจะพิจารณาจากระยะทางและปริมาณการบรรทุกตอเที่ยวเปน

หลัก กิจกรรมการสื่อสารในงานโลจิสติกส ซึ่งมีการติดตอส่ือสารของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ซึ่งรูปแบบการสื่อสาร มี 2 แบบดวยกัน คือ (1) แบบ Forward ซึ่งเปน

การติดตอส่ือสารกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โดยมีการสอบถามดานราคาในการรับซื้อเปนหลัก (2) แบบ 

Backward ซึ่งเปนการติดตอส่ือสารกับเกษตรกร โดยมีการสอบถามดานปริมาณในการเก็บเกี่ยวและแจงราคารับ

ซื้อผลปาลม สวนใหญใชโทรศัพทในการติดตอส่ือสาร และพบวา มีการติดตอส่ือสารกันทั้งหมด คิดเปนรอยละ 

100 ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสในลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน พบวา น้ําหนักผลปาลมน้ํามัน

ลดลงจากน้ําหนักที่รับซื้อกอนนําไปจําหนายใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลตอ

ตนทุนการขนสงเพราะราคาน้ํามันถือเปนตนทุนหลักในการขนสง ชวงปริมาณผลปาลมน้ํามันมีมากหรือชวง

วันหยุดเทศกาล การขนสงปาลมน้ํามันเพื่อไปจําหนายยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบตองรอเปนเวลานาน ทําให

น้ําหนักผลปาลมน้ํามันที่มีการบรรทุกมีน้ําหนักลดลง และสงผลใหราคาที่ไดรับจากโรงงานลดลง การแขงขันดาน

ราคารับซื้อผลปาลมน้ํามัน ในสวนของตนทุนการเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามัน เทากับ 0.0269 บาทตอกิโลกรัม 

ปจจัยที่สงผลตอตนทุนการเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามัน ประกอบดวย ปริมาณการรับซื้อเฉลี่ยตอวัน คาจางและ

จํานวนแรงงานที่ใชในการเคลื่อนยายผลปาลมน้ํามัน สําหรับตนทุนการจัดการและการจัดเก็บผลปาลมน้ํามัน

เฉล่ีย 0.0228 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการจัดการและการจัดเก็บผลปาลมน้ํามันเฉลี่ยต่ําที่สุดอยูที่ปริมาณการรับ

ซื้อเฉลี่ยมากกวา 50 ตันตอวัน สําหรับตนทุนการขนสงของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน แบงเปน 2 

กรณี คือ กรณีที่ 1 ผูประกอบการผูดําเนินการขนสงเอง พบวา ตนทุนการขนสงเฉลี่ย 0.0690 บาทตอกิโลกรัม 

กรณีที่ 2 จางผูอื่นขนสง จํานวน 7 ราย พบวา ตนทุนการขนสงเฉล่ีย 0.1086 บาทตอกิโลกรัม สําหรับตนทุนการ

ติดตอส่ือสารของผูประกอบการเทากับ 0.0002 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.0034 ของราคาขาย 

Amount of the middleman or Cooperative 

< 1,700 1,700 - 3,200 > 3,200 

Area Size compare 
with  quantity of the 

Purchase square metre 
 %  

  square metre 
 %  

  square metre 
% 

Less than 25 ton/day 10 18.87 6 11.32 3 5.66 

25 - 50 ton/day 8 15.09 13 24.53 7 13.21 

51 - 100 ton/day 0 0.00 3 5.66 1 1.89 

More than 101 ton/day 0 0.00 0 0.00 2 3.77 

Total 18 33.96 22 41.51 13 24.53 
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 ตนทุนโลจิสติกสรวมของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเทากับ 0.1241 บาทตอกิโลกรัม คิด

เปนรอยละ 2.1323 ของราคาขาย ตนทุนสวนใหญอยูที่การขนสง มีตนทุนเฉลี่ย 0.0742 บาทตอกิโลกรัม 

รองลงมาเปนตนทุนการเคลื่อนยายผลปาลมเฉลี่ย 0.0296 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการจัดการเฉลี่ย 0.0228 บาท

ตอกิโลกรัม และตนทุนการติดตอส่ือสารเฉลี่ย 0.0002 บาทตอกิโลกรัม 
4.  ตนทุนโลจิสติกสรวมของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ 

จากการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 216 ราย พบวา ตนทุนโลจิสติกสรวมของเกษตรกรเทากับ 0.5168 

บาทตอกิโลกรัม ตนทุนโลจิสติกสรวมของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน เทากับ 0.1241 บาทตอ

กิโลกรัม สําหรับตนทุนโลจิสติกสรวมของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ เทากับ 0.6409 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.0120 ของราคาขาย 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 กิจกรรมโลจิสติกสของเกษตรกร แบงเปน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเก็บเกี่ยวและเคลื่อนยายผล

ปาลม ซึ่งสวนใหญจางแรงงานเก็บเกี่ยว คิดเปนรอยละ 83.33 และกิจกรรมขนสงสวนใหญจางผูอื่นขนสง คิดเปน

รอยละ 50.46 สําหรับระยะทางไปกลับอยูระหวาง 6 - 10 กิโลเมตร และเลือกจําหนายใหกับลานเทเอกชนมาก

ที่สุดและใชรถกระบะในการขนสง และกิจกรรมการสื่อสารในงานโลจิสติกส สําหรับกิจกรรมโลจิสติกสในการ

ดําเนินงานของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน แบงเปน 5 กิจกรรม ไดแก การจัดซื้อจัดหา 

กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุตางๆ การจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ซึ่งลักษณะลานเท/สหกรณปาลม

น้ํามันเปนลานกวางๆ ไมมีหลังคา และการขนสง ซึ่งสวนใหญลานเท/สหกรณดําเนินการขนสงเอง คิดเปนรอยละ 

86.79 และขนสงในระยะ 1 - 50 กิโลเมตรเปนหลักและใชรถบรรทุก 10 ลอพวง คิดเปนรอยละ 56.60 และ

กิจกรรมการสื่อสารในงานโลจิสติกส ตนทุนโลจิสติกสรวมของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่เทากับ 

0.6409 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนตนทุน   โลจิสติกสของเกษตรกรเทากับ 0.5168 บาทตอกิโลกรัม และตนทุน      

โลจิสติกสของผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเทากับ 0.1241 บาทตอกิโลกรัม ขอเสนอแนะสําหรับ

เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยกวา 10 ไร และใชรถสามลอพวงในการขนสงควรปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงโดยจาง

ขนสงเนื่องจากปริมาณผลผลิตตอครั้งนอยจึงทําใหตนทุนการขนสงสูงหากดําเนินการเอง สําหรับเกษตรกรขนาด

กลางและใหญควรดําเนินการขนสงเอง ซึ่งรถกระบะเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ปลูกนอยกวา 50 ไร และรถบรรทุก 6 

ลอ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ปลูกมากกวา 50 ไร อีกทั้งเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยควรมีการรวมกลุมกันในการ

ขนสงเพื่อลดตนทุนการขนสง เกษตรกรหรือผูรับจางตัดปาลมน้ํามันควรไดรับการอบรบและรณรงคการเก็บเกี่ยว

ผลปาลมน้ํามันที่ถูกตอง รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดหาแรงงานในการตัดปาลมน้ํามันใหกับ

เกษตรกรเพื่อลดปญหาในการขาดแคลนแรงงาน และควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมีนโยบาย

ประกันราคาปาลมน้ํามันของเกษตรกร รวมถึงควรมีการสงเสริมพัฒนาดานนวัตกรรมของอุปกรณในการตัด

ปาลม ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามัน ควรดําเนินการขนสงเองหากไมมีขอจํากัด

ดานงบประมาณในการซื้อพาหนะในการขนสงเพราะทําใหตนทุนการขนสงต่ําที่สุด ซึ่งรถบรรทุก 6 ลอ เหมาะสม

กับปริมาณการรับซื้อที่นอยกวา 10 ตันตอวัน และรถบรรทุก 10 ลอพวง เหมาะสมกับปริมาณการรับซื้อมากกวา 

25 ตันตอวัน ซึ่งหากเกษตรกรและผูประกอบการลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงตาม
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ขอเสนอแนะ จะทําใหตนทุนโลจิสติกสของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในจังหวัดกระบี่ลดลงจาก 0.6409 บาทตอ

กิโลกรัม เหลือเพียง 0.6198 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งทําใหมูลคาตนทุนโลจิสติกสรวมของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

ลดลง 5,336,972 บาทตอป อีกทั้งรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการควบคุมจํานวนลานเทเอกชนที่กําลัง

จะเปดใหบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนลานเทเอกชนมีเปนจํานวนมากจึงเกิดการแขงขันดานราคากันสูง 

ผูประกอบการควรเลือกจําหนายใหกับโรงงานที่อยูใกลกับลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันเปนหลัก ผูประกอบการ

ลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันควรมีการรวมมือเปนพันธมิตรกับลานเท/สหกรณปาลมน้ํามันรายอื่นๆ เพื่อสราง

มาตรฐานในการดําเนินงานรวมกันและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการที่มากขึ้น  

      
เอกสารอางอิง 
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