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แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของปาล์มน้ำามันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
Logistics Management’s Use of Palm Oil in Order to be Efficient
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บทคัดย่อ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามันที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยวิธีการดำาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ให้มีความเหมาะสมโดยต้องยึดหลักพื้นฐานของโลจิสติกส์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับปาล์ม
น้ำามันตามความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดในเวลาอันรวดเร็วและเกิดต้นทุนการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่ต่ำาที่สุด ซึ่งแนวทางการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามันที่เกิดประสิทธิภาพได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำาไปจนถึงปลายน้ำา คือ เริ่มจากปัจจัยด้านต่างๆ
ที่ส่งผลถึงคุณภาพผลผลิตจากสวนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้าำ มันและการพิจารณาในด้านโครงสร้างต้นทุนการขนส่งผลผลิต
ไปถึงผู้รับซื้อรายย่อยหรือโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพของน้ำามันปาล์มก่อนนำาไปสู่
กระบวนการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนหรือนำามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปหลายชนิด โดยการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ กิจกรรมโลจิสติกส์และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งหลัก
การบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ในการกระจายหรือเคลื่อนย้ายผลผลิตปาล์มน้าำ มันไปยัง
ลูกค้าโดยสามารถวัดประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านปริมาณผลผลิต ด้านเวลาการดำาเนินงาน ด้าน
คุณภาพและด้านต้นทุนที่เกิดจากต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เพื่อนำาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาการเลือกใช้รถให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตและระยะทางการขนส่ง รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับสินค้าของผู้ขายและผู้รับซื้อปาล์ม
น้ำามัน ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่มีต้นทุนต่ำาสุด
คำาสำาคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ปาล์มน้ำามัน

Abstract

Logistics Management Palm oil is an effective way to carry out the activities required at each stage
to be appropriate. The need to adhere to the basic of logistics which causes performance to develop and adds
value to the oil palm as the most satisfaction to the customers in a short time with the cost of transportation
or logistics, at minimum. For The Management Logistics Palm oil to be effective, it must start from upstream
to downstream. Starting from the various factors that affect the quality of the gardens of palm oil growers
and considering the cost of shipping the products to the retail buyers or palm oil mills in less than 48 hours.
In order to maintain the quality of palm oil prior to the use of renewable energy or used as ingredients in the
manufacture of finished variety kinds of goods. In the logistics processes, there must be causes of effectiveness
in all aspects such as the supply of raw materials, logistic activities, and communications. Including the cost
of transportation, the management of logistics activities in the distribution of oil production transported to the
clients can be measured by the performance of logistics management system in the aspects of quantity,
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time of operation, quality, and the cost from fixed costs and varied costs in order to take into account
factors related to the selection of a suitable vehicle for the quantity of production and the distance in
transportation. As well as the ability to increase to the maximum valuable price for the product sellers, the
purchasers of oil palm, and these will result in the efficiency of the processing at the lowest cost.
Keywords : Management, Logistics, Palm oil
บทนำา

ปัจจุบนั การจัดการโลจิสติกส์มคี วามสำาคัญมากต่อการเคลือ่ นย้ายสินค้าและบริการ ประกอบกับการนำาระบบโซ่อปุ ทาน
มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าซึ่งต้องมีการกำาหนดแนวทางในการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้าำ จนถึงปลาย
น้ำา คือ ตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มจากผู้ส่งวัตถุดิบทำาการขนส่งหรือกระจายสินค้าไปถึงมือลูกค้า ในสถานที่และเวลาที่ถูกต้องภาย
ใต้การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำาสุด
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ได้มกี ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและเป็นประเทศที่มีการผลิตปาล์มน้าำ มัน
หลักของโลกและมีปริมาณผลผลิตสูงกว่าประเทศไทย จึงมีการนำาหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์มาใช้กบั ปาล์มน้าำ มันซึง่ เป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีความสำาคัญเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำามันมีระยะเวลาการเก็บที่สั้นก่อนนำามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านพลังงานทดแทน
และนำามาเป็นส่วนประกอบของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้าำ มัน จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ภายใต้ตน้ ทุนที่
ต่ำาสุดและเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยกระบวนการขั้นตอนโลจิสติกส์ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านการจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภาพ
การเคลื่อนย้ายสินค้าและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
วิวัฒนาการของการบริหารจัดการโลจิสติกส์
การบริหารจัดการของโลจิสติกส์ได้มีการวิวัฒนาการ 3 ยุค คือ ยุคแรกโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคำาที่ใช้เริ่มแรกใน
ยุควงการทหาร ซึ่งมาจากคำาศัพท์ภาษากรีก คำาว่า “Logistikos” ซึ่งเป็นทักษะการคำานวณหาข้อเท็จจริงของกองม้าส่งกำาลังบำารุง
ต่อมาในทวีปยุโรป มีการใช้คำาว่า “Logistique” ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโลจิสติกส์ชัยชนะแห่งสงคราม จึง
นำาหลักการนี้มาใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อให้มีความสามารถแข่งขันและให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ ต่อมายุคที่สอง เป็นยุคการค้า ได้
เกิดการผสมผสานกันระหว่างเรื่องการค้าและการทหารในสมัยยุโรป โดยเริ่มจากธุรกิจครอบครัวจนกระทั่งกลายเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่และเกิดการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศ จึงได้มีการนำาระบบโลจิสติกส์มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เพื่อตอบสนองลูกค้ามากขึ้น หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคที่สาม เป็นยุคแห่งการแข่งขันระหว่างประเทศ โดยนำาระบบโลจิสติกส์มาใช้ใน
เชิงการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศจนกระทั่งประเทศต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในการจัด
ส่งสินค้าในสถานที่ เวลาและราคาที่ถูกต้อง (ฐาปนา บุญหล้า และนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล, 2555)
ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ของการกระจายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและกำาลังสนับสนุน
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของทหารที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ แต่ในวงการธุรกิจ คำาว่า “โลจิสติกส์” หมายถึง กระบวนการวางแผน
การปฏิบัติงานและการควบคุมในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า การให้บริการ และสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงส่งมอบสินค้า นั่นคือ ตั้งแต่การได้มา การเก็บรักษา
ซึ่งวัตถุดิบ วัตถุกึ่งสำาเร็จรูปและสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว รวมไปถึงการกระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า
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การส่งมอบสินค้าถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ เพื่อตอบสนองต่อความพอใจของลูกค้าสูงสุดและมี
ต้นทุนต่ำาสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยใช้เวลาและต้นทุนทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ (พลแสน ดวงแก้ว, 2550 ; ฐาปนา บุญหล้า และนงลักษณ์ นิมติ ร
ภูวดล, 2555 ; ธนิต โสรัตน์, 2552)
การจัดการโลจิสติกส์หรือการจัดการโซ่อปุ ทาน (Logistics or Supply Chain Management-SCM) มีความ
เกีย่ วข้องกันทุกส่วนตัง้ แต่ตน้ จนจบของโซ่มลู ค่าเพิม่ (Value-added Chain) ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจนถึงผูบ้ ริโภคซึง่ ในแต่ละ
กระบวนการสามารถเพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้า โดยมีการติดต่อสือ่ สารเพือ่ อาศัยความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ (Raw
Materials) งานระหว่างทำา (Work in Process –WIP) และสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง (Inventories of Finished Goods) และยัง
รวมถึงกิจกรรมการเคลือ่ นย้ายโดยซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ทง้ั หมดด้วย (ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์, 2554)
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการทีช่ ว่ ยให้สนิ ค้าและบริการเคลือ่ นย้ายจากสถานทีต่ น้ ทางไปยังสถานทีป่ ลาย
ทางหรือถึงมือลูกค้าคนสุดท้าย ซึง่ กระบวนการขัน้ ตอนการขนส่งสามารถส่งเสริมให้สนิ ค้าทีล่ กู ค้าได้รบั มีคา่ ทัง้ ด้านเวลา สถานที่
และปริมาณทีก่ าำ หนด โดยการผลิตและการบริการแก่ลูกค้าจะส่งผลต่อการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ คือ 1) ทำาให้สินค้า
หรือบริการไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความพึงพอใจและความคาดหมายของลูกค้า 2) กระบวนการขั้นตอนในการ
ขนส่งและการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพยังสามารถรักษาความมีคุณภาพของสินค้าไว้ และยังส่งผลถึงต้นทุนที่ต่ำาสุด
และ 3) ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเกิดความมั่นคงในการดำาเนินกิจการต่อไป
หลักการโลจิสติกส์ (Logistics Principles)
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการบริการทีป่ ระทับใจ ภายใตต้นทุนทีต่ าำ่ ถือเป็นสิง่ สำาคัญในกระบวนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะทำาได้ ซึ่งต้องอาศัยมาตรฐานในการดำาเนินงานของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพและบริการของธุรกิจ โดยใช้หลักการโลจิสติกส์ ดังนี้
1. หลักการประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมโลจิสติกส์ทกุ ขัน้ ตอน โดยลดความสูญเสีย และความสูญเปล่ารวมทัง้ การเคลือ่ นย้ายและเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อนั ก่อให้เกิดต้นทุนต่าำ สุดและส่งผลถึงการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักการได้ประโยชน์รว่ มกัน (Mutual Benefit) เป็นการผสมประสานระหว่างการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพทุกขั้นตอน โดยไม่ผลักภาระต้นทุนอันเกิดจากความสูญเสียในขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงจุดบริโภค โดยมีการประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หลักการผูบ้ ริโภคพึงพอใจ (Customer Satisfaction) เป็นการยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค อันเกิด
จากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ(ต้นทุนต่ำาสุด)และมีประสิทธิผล โดยอาศัยความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านเวลา หรือสถานทีท่ ต่ี อ้ งการ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีก่ าำ หนดไว้ ซึง่ สามารถวัดได้จากระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าภายใต้ตลาดการแข่งขันในปัจจุบัน (ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, 2553)
ปาล์มน้ำามัน (Oil palm)
ปาล์มน้าำ มัน เป็นพืชทีม่ ถี น่ิ กำาเนิดมาจากทวีปแอฟริกา เป็นพืชใบเลีย้ งเดีย่ วยืนต้น ซึง่ ปัจจุบนั ถือเป็นพืชทางเศรษฐกิจ
ทีป่ ระเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ได้ทาำ การปลูกเพือ่ การค้าและให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าในรูปของผลผลิตซึง่ ออกมาเป็น
น้าำ มันปาล์ม (Oil palm) มีอายุประมาณ 25 – 30 ปี และประเทศไทยได้ทาำ การปลูกปาล์มน้าำ มัน เป็นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2472
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โดยพระยาประดิพัทธ์ภูบาล ได้นำามาปลูกเป็นไม้ประดับที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิ้ว
จังหวัดจันทบุรี จนกระทั่งได้เล็งเห็นถึงผลตอบแทนของพืชชนิดนี้ จึงได้เริ่มให้มีการส่งเสริมการปลูกในปี พ.ศ. 2511 ที่
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล โดยใช้พื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ จากนั้นประเทศไทยได้มีการขยายพื้นที่การปลูก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามัน จำานวน 3.14 ไร่ ผลผลิต 7.27 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2550 (กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552)
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการปลูกปาล์มน้ำามัน
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการปลูกปาล์มน้ำามัน ต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1. สภาพภูมิอากาศ คือ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 20 – 30 องศา มีฝนตกกระจายสม่ำาเสมอ
2. สภาพพื้นที่ คือ ดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว อุ้มน้ำาได้ดี มีธาตุอาหารสูง ไม่มีน้ำาท่วมขัง
3. การขนส่ง คือ เป็นการขนส่งทะลายปาล์มน้ำามันที่สุกแล้ว เพื่อนำาส่งลานเทปาล์มน้ำามัน สหกรณ์/บริษัทผู้รับซื้อราย
ย่อย หรือโรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน โดยต้องนำาส่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้น ระยะทางและการคมนาคมในการขนส่งมีความสำาคัญ
ในการนำาส่งระหว่างสวนปาล์มจนถึงผู้รับซื้อ ไม่ควรเกิน 120 กิโลเมตร
4. การเลือกพันธุ์ดี ในปัจจุบันมีการแนะนำาให้ปลูกพันธ์ุเทเนอร่า (Tenera) ซึ่งเป็นพันธ์ุผสมระหว่างพันธุ์ดูร่ากับ
พันธุ์พิสิเฟอร่า เนื่องจากพันธ์ุเทเนอร่ามีกะลาบาง ได้น้ำามันสูง จึงนิยมปลูกเพื่อการค้าลักษณะผลดิบจะเป็นสีดำาเมื่อผลปาล์ม
สุกจะมีเปลือกนอกสีส้มแดง (กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552)
ปาล์มน้ำามันกับความต้องการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภค
เมื่อพิจารณาถึงอุปสงค์ของความต้องการน้ำามันปาล์ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้คาดประมาณไว้ว่าแนวโน้มราคาน้ำามัน
ปาล์มดิบจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปจากความต้องการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคและความต้องการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มมาก
ขึ้นและได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันไว้ดังนี้ ความต้องการปาล์มน้ำามันร้อยละ 65 น้ำามันถั่วเหลือง
ร้อยละ 25 น้ำามันรำาข้าว ร้อยละ 6 น้ำามันอื่นๆ (น้ำามันข้าวโพด น้ำามันเมล็ดทานตะวัน น้ำามันมะกอก) ร้อยละ 4 โดยพบว่าปาล์ม
น้ำามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำามันสูง ทำาให้ต้นทุนการผลิตและราคาต่ำากว่าน้ำามันชนิดอื่น สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ทั้งในสินค้าอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำามันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ผ่านการใช้งานแล้วนำามาทำาปฏิกิริยาทางเคมี
Transesterification รวมกับเมทานอล หรือเอทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำามันดีเซล เรียกว่า
ไบโอดีเซล (B 100) เมื่อนำาผสมกับน้ำามันดีเซลเกรดทำาไร่ดินในปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ 5 – 10 (B5 – B – 10) รวมไปถึงการ
ซ่อนมาในอาหารสำาเร็จรูป อาทิ บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ขนมขบเขี้ยว หรือแม้แต่ในครีมเทียมที่ใส่ในกาแฟ ซึ่งปาล์มน้ำามันเหมาะสม
กับภาวะอากาศร้อนชื้น จัดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น ปาล์มน้ำามันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย, 2551)
โครงสร้างช่องทางการจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน
ช่องทางการจัดการโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตปาล์มน้ำามันต้องอาศัยกระบวนการขนส่งตั้งแต่ต้นน้ำาไปจนถึง
ปลายน้ำา ซึ่งเริ่มจากสวนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน ไปยังผู้รับซื้อรายย่อย(ลานเทปาล์ม/สหกรณ์/บริษัทเอกชน) โรงงาน
สกัดปาล์มน้ำามัน โรงงานกลั่นน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์หรือลูกค้ากลุ่มผู้นำาไปใช้ในการพัฒนาเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ซึ่ง
จะต้องเกิดประสิทธิภาพก่อนจะไปถึงมือลูกค้าหรือผู้บริโภคนั้นต้องอาศัยกระบวนการขนส่งตั้งแต่ต้นน้ำาไปยังปลายน้ำา
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โดยเริ่มจากสวนปาล์มน้ำามันซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันทำาการเก็บเกี่ยวเองหรือจ้างผู้อื่นเก็บเกี่ยวผลผลิตตามรอบ
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวคือ 15 - 20 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ปาล์มน้ำามันสุกเต็มที่หรืออาจมีบางลูกเริ่มร่วงลงมาบ้าง ผลของปาล์มน้ำามัน
จะมีเปลือกสีส้มแดง ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวจะต้องทำาการตัดทางปาล์ม เพื่อให้เกิดผลผลิตออกได้เต็มที่ในรอบต่อไป หลังจากนั้น
จะมีการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำามันเพื่อทำาการเคลื่อนย้ายโดยรถซึ่งอาจจะเป็นรถเข็นลาก รถเกษตร หรือรถกระบะ ตามความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อทำาการขนส่งต่อไปยังผู้รับซื้อรายย่อย หรือเกษตรกรบางรายอาจส่งตรงกับโรงงาน
สกัดปาล์มน้ำามันหรือโรงงานมีการส่งแรงงานมาทำาการขนส่งเองจากสวนของเกษตรกร ซึ่งเกิดการแข่งขัน การแย่งชิงผลผลิต
กับกลุ่มโรงงานด้วยกัน เพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อกำาลังการผลิตต่อครั้งและเพื่อให้ได้ตามคุณภาพของผลผลิตที่
ต้องการ ส่วนผู้รับซื้อรายย่อยที่รับมาจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันมีการขนส่งที่เกิดจากเกษตรกรนำามาส่งเองหรือผู้รับซื้อ
รายย่อยแข่งขันกันในการให้บริการไปรับผลผลิตปาล์มน้ำามันถึงสวนปาล์มของเกษตรกรเพื่อนำาส่งไปยังสถานที่ผู้รับซื้อ หลัง
จากนัน้ จะมีการนำารถทีบ่ รรทุกผลผลิตปาล์มน้าำ มันขึน้ ตาชัง่ เพือ่ บันทึกน้าำ หนักในขัน้ ตอนแรก หลังจากนัน้ ทำาการขนถ่ายผลผลิต
ปาล์มที่ได้เตรียมไว้ในการเก็บปาล์มน้าำ มันแล้วนำารถมาชั่งน้ำาหนักอีกครั้งจึงจะได้นำา้ หนักสุทธิระหว่างน้ำาหนักรถกับน้ำาหนักของ
ปริมาณผลผลิตปาล์มทั้งหมด ซึ่งการคิดราคาส่วนใหญ่เมื่อกำาหนดราคาขายหน้าร้านแล้ว เมื่อผู้ขายนำาปาล์มมาส่งจะมีการ
ประเมินคุณภาพปาล์มน้ำามันโดยสายตาเพื่อให้ราคาอีกครั้งหนึ่ง โดยรถที่เกษตรกรใช้ในการขนส่งนั้น การเลือกชนิดของรถที่ใช้
จะพิจารณาจากปริมาณผลผลิต ระยะทางและความสะดวกในการใช้ ซึ่งจะเกิดต้นทุนที่มีความแตกต่างกัน ตามปัจจัยดังกล่าว
โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นรถเกษตร รถกระบะ รถหกล้อ รถสิบล้อในการขนส่ง หลังจากนั้นผู้รับซื้อรายย่อยจะต้องนำาส่งไปยัง
โรงงานสกัดปาล์มน้ำามันอีกครั้งหนึ่งภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากหากเก็บไว้นานผลของปาล์มน้ำามันจะเกิดกรดไขมันอิสระ
ส่งผลถึงคุณภาพน้ำามันปาล์มและราคาปาล์มน้ำามันที่ลดลง เมื่อนำาเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่
การเก็บเกี่ยวผลปาล์มดิบจะส่งผลถึงปริมาณน้ำามันปาล์มที่ได้น้อย ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในกระบวนการผลิตของโรงงานเช่นกัน
หลังจากผ่านไปยังโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันแล้วจะมีการขนส่งต่อกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานกลั่นน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ หรือกลุ่ม
ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทที่นำาไปผลิตต่อเป็นน้ำามันไบโอดีเซล น้ำามันพืช หรือนำาไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภค
บริโภคแก่ลูกค้ากลุ่มสุดท้าย โดยการดำาเนินการขนส่งมีทั้งโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันนำาส่ง และลูกค้านำารถมารับน้ำามันปาล์มเอง
ถึงโรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน (พลแสน ดวงแก้ว,2550 ; นงค์รัตน์ แสนสมพร,2554; สุทธิจิตต์ เชิงทอง และคณะ,2551; นพรดา
ไชยวรรณ, 2550) ซึ่งสามารถแสดงภาพโครงสร้างช่องทางการจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างช่องทางการจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน
ที่มา : พลแสน ดวงแก้ว (2550)
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แนวทางการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน
แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน จำาเป็นต้องอาศัยวิธีการในการดำาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ที่มีความ
สัมพันธ์กนั และมีความเหมาะสมกับสินค้าหรือผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ปาล์มน้าำ มันถือเป็นผลผลิตทีม่ กี ารจัดเก็บรักษาได้ในระยะ
เวลาสัน้ (ไม่ควรเกิน 48 ชัว่ โมง) จึงจะคงคุณภาพของผลผลิตของน้าำ มันปาล์มไว้ได้ จึงต้องมีแนวทางบริหารการจัดการโลจิสติกส์
ปาล์มน้ำามันให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การมีขนาดการผลิตที่ประหยัด (Economies of Scale) ซึ่งผลผลิตปาล์มน้ำามันที่ป้อนสู่กระบวน การผลิตของ
โรงงานสกัดปาล์มน้าำ มันในด้านกำาลังการผลิตกับปริมาณการผลิตต่อครัง้ สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต โดยปาล์มน้าำ มัน
อาจมีบางช่วงฤดูกาลทีส่ ง่ ผลถึงปริมาณการป้อนผลผลิตปาล์มสูโ่ รงงานน้อย (สุทธิจติ ต์ เชิงทอง และคณะ, 2551) หรือช่วงปริมาณ
การผลิตมากเกินไป ส่งผลถึงปัญหาในการดำาเนินงานและการมีพน้ื ทีเ่ ก็บไม่เพียงพอต่อปริมาณปาล์มน้าำ มัน อีกทัง้ เกษตรกรและ
ผูร้ บั ซือ้ รายย่อยต้องใช้เวลาในการรอส่งปาล์มเป็นเวลานานทำาให้เกิดการสูญเสียน้าำ หนักลงจากเดิม ส่วนปัจจัยด้านขนาดของยาน
พาหนะส่งผลต่อการประหยัด โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไปตามการเลือกชนิดของรถขนส่งปาล์มน้ำามันให้เหมาะสม
กับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำามันที่มีอยู่หรือเหมาะสมกับระยะทางในการขนส่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถลดต้นทุน
ในการขนส่งต่อครั้งได้ (นงค์รัตน์ แสนสมพร, 2554) และกิจกรรมการขนส่งของเกษตรกร ผู้ประกอบการลานเท/สหกรณ์ ได้
มีการปรับเปลี่ยนการขนส่งโดยพิจารณาจากระยะทาง ปริมาณพื้นที่ปลูก และการเลือกใช้รถ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการจัด
การโลจิสติกส์ของสวนปาล์มน้ำามันในอำาเภอพุนพินและอำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พลแสน ดวงแก้ว, 2550) ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะนิยมเลือกใช้รถในการขนส่งปาล์มน้ำามันที่เหมือนกัน ได้แก่ รถกระบะ รถเกษตร รถหกล้อ รถสิบล้อพ่วง ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำามัน (นงค์รัตน์ แสนสมพร, 2554; พลแสน ดวงแก้ว, 2550)
2. ความประหยัดจากระยะทาง (Economies of Distance) ต้นทุนขนส่งต่อหน่วยสินค้ามีความสัมพันธ์กบั ระยะทาง
การขนส่งระยะไกลต้นทุนต่อหน่วยต่อกิโลเมตรจะลดลง ต้นทุนขนส่งแต่ละเที่ยวประกอบด้วยต้นทุนแปรผัน (variable costs)
และต้นทุนคงที่ (fixed costs) ต้นทุนแปรผันจะเพิ่มสูงตามระยะทาง เช่น ค่าเชื้อเพลิง ขณะที่ต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ระยะทาง เช่น ต้นทุนบริหาร ต้นทุนเงินทุน ค่าจ้างพนักงานควบคุมยานพาหนะ (ไชยยศ ไชยมัน่ คง และมยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง, 2552)
ดังนั้นปริมาณในการขนส่งต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับต้นทุนการขนส่ง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมขนส่งให้กับลานเทมากที่สุด
รองลงมาเป็นโรงงานและสหกรณ์ตามลำาดับ (นพรดา ไชยวรรณ, 2550; สุทธิจติ ต์ เชิงทองและคณะ, 2551; นงค์รตั น์ แสนสมพร,
2554; พลแสน ดวงแก้ว, 2550) เนื่องจากระยะทางใกล้ทำาให้ประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิงและราคาปาล์มน้ำามัน
3. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) การขนส่งหรือโลจิสติกส์นอกจากคำานึงถึงความประหยัดโดย
ขนาดการผลิตและระยะทางแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้ายังมีความสำาคัญ ทัง้ เรือ่ งเวลาและสถานทีท่ เ่ี หมาะสม ซึง่ ผูร้ บั สินค้ามีความ
คาดหวังในสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าทีไ่ ด้รบั โดยคุณภาพของปาล์มน้าำ มันทีผ่ รู้ บั ซือ้ ได้รบั และมีคณ
ุ ภาพดีมนี าำ้ มันปริมาณมาก
คือ ผลปาล์มทีส่ กุ เต็มทีแ่ ล้วและร่วงบางส่วนตามระยะเวลาการเก็บเกีย่ วประมาณ 15 – 20 วัน หากเก็บเกีย่ วปาล์มดิบหรือนำาปาล์ม
ทะลายมาพรมน้าำ เพือ่ ให้เกิดน้าำ หนักเพิม่ ขึน้ แล้วเกิดการร่วง ทำาให้สง่ ผลต่อคุณภาพและน้าำ มันปาล์มทีต่ าำ่ ลง (สุทธิจติ ต์ เชิงทอง และ
คณะ, 2551)
การจัดการในระบบโลจิสติกส์ของสวนปาล์มน้ำามัน
วิธีการในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของสวนปาล์มน้ำามัน ต้องศึกษาถึงวิธีการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน ผู้รับซื้อรายย่อย โรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน โรงงานกลั่นน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ หรือลูกค้ากลุ่มสุดท้าย โดยมี
ส่วนประกอบ ดังนี้
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1. การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจัดหาผลผลิตปาล์มน้ำามัน โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผล
ปาล์มน้ำามัน การเคลื่อนย้ายผลปาล์มน้ำามันไปยังจุดรวมปาล์มน้ำามัน เพื่อบรรทุกรถขนส่งไปจำาหน่ายโดยเร็วที่สุดซึ่งส่วนใหญ่
แล้วไม่ควรเกิน 1 วัน เพื่อลดการเกิดกรดไขมันอิสระที่ก่อให้เกิดคุณภาพน้ำามันปาล์มที่ต่ำาลง โดยมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวดังนี้
1.1 การวางแผนการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ได้มีการวางแผนในการเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยว คือรอบระยะเวลา
15 – 20 วัน โดยทำาการจัดเตรียมด้าน แรงงาน เครื่องมือ รถขนส่งปาล์ม และค่าแรงงาน (นพรดา ไชยวรรณ, 2550)
1.2 ลักษณะการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกีย่ วเกษตรกรอาจเก็บเกีย่ วเองหรือจ้างการเก็บเกีย่ วซึง่ แรงงานอาจมาจากการจ้างหรือจากผูร้ บั ซือ้
ลานเท/สหกรณ์ มารับซื้อ โดยตรงจากสวนปาล์มซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำา และมีการอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการบริการรถขนส่งถึงที่สวนปาล์มน้ำามัน หรือให้สินเชื่อปุ๋ย (สุทธิจิตต์ เชิงทอง และคณะ, 2551)
2. กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Activities)
กิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นการเคลื่อนไหวของสินค้าและสารสนเทศ โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็น
ของระบบสินค้าและข้อมูลที่ไหลเข้ามา ได้แก่ ด้านการจัดการพัสดุหรือโลจิสติกส์ขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดหา จัดซื้อ
การขนส่งสินค้าขาเข้า การเก็บรักษาสินค้า หรือสินค้าคงคลัง ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการจัดการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าหรือ
โลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ การประมวลคำาสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง คลังสินค้า การเคลื่อนย้ายพัสดุ การบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า
ขาออก การบริการลูกค้า ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ (ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์
ไชยมั่นคง,2553; ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2554 ; คำานาย อภิปรัชญาสกุล, 2549) ซึ่งสามารถแสดงภาพองค์ประกอบของกิจกรรม
โลจิสติกส์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของกิจกรรมโลจิสติกส์
ที่มา : ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2554)
กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสำาคัญมาก เนื่องจากเป็นระบบโครงสร้างทางกายภาพที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งและ
การสัญจรเป็นหลักพื้นฐาน โดยการจัดการโลจิสติกส์หรือการจัดการโซ่อุปทานทำาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งเป็นปาล์ม
น้ำามันจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันไปยังผู้รับซื้อรายย่อยนำาไปสู่กระบวนการผลิตในโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันต่อไปซึ่งย่อมมี
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่การขนส่ง ปริมาณผลผลิต สภาพรถบรรทุก ค่าน้ำามันเชื้อ
เพลิง หรือระยะทางในการขนส่งย่อมมีผลต่อต้นทุนการขนส่งทั้งสิ้น (ธนิต โสรัตน์, 2552; พลแสน ดวงแก้ว, 2550)
3. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communication)
การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communication) เป็นการเผยแพร่กระจาย ข้อมูลข่าวสารในการ
วางแผนหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการค้า โดยวิธีการในการติดต่อสื่อสารกันอาจมีหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลีย่ นระหว่างบุคคล ระบบอินเทอร์เน็ต การสือ่ สารไร้สาย
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ป้ายประกาศ เป็นต้น (คำานาย อภิปรัชญาสกุล, 2549) ซึ่งการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับปาล์มน้ำามันจะมีการติดต่อกันระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน ผู้รับซื้อรายย่อย ผู้ประกอบการโรงงาน และรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาข้อมูลมาตัดสินใจ
ในการดำาเนินการผลิต การจัดซื้อ การขนส่ง ราคาตลาด และสถานที่ในการจำาหน่ายต่างๆ และสามารถรับรู้ข่าวสารผ่านทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ หรือจากการบอกต่อ (พลแสน ดวงแก้ว, 2550) ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างกิจกรรมโลจิสติกส์แสดงดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กิจกรรมโลจิสติกส์และการติดต่อสื่อสารปาล์มน้ำามัน
ที่มา : พลแสน ดวงแก้ว (2550)
การบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
การขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์และมีความสำาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการโลจิสติกส์ เนือ่ งจากการขนส่ง
เป็นกิจกรรมที่ส่งผลถึงต้นทุนสูง ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการต่างๆในโซ่อุปทานไปจนถึงมือลูกค้า จึงต้องใช้การ
บริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท ดังนี้
1. ต้นทุนคงที่ต่อพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้พาหนะในการขนส่งบรรทุกสินค้าเพือ่ ส่งให้แก่ลกู ค้าในแต่ละเที่ยว (ไป-กลับ) ซึ่งจะต้องมี
การคิดต้นทุนที่เกิดจากส่วนต่างๆ ดังนี้
1.1 ค่าเสื่อมราคาของพาหนะ โดยพาหนะที่ใช้จะเกิดการเสื่อมราคาลง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ค่าเสื่อมราคา
ที่ตัดในทางบัญชีหรือค่าการผ่อนส่งหรือเช่าซื้อพาหนะ แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงต้นทุนที่แท้จริงจะเกิดจากการคำานวณ
ต้นทุนการขนส่งโดยคิดจาก มูลค่าราคาซื้อเริ่มต้นของพาหนะ มูลค่าสุดท้ายเมื่อเลิกใช้หรือขายต่อ และดอกเบี้ยของการลงทุน
ออกมาเป็นมูลค่าเทียบเท่ารายเดือน (อรุณ บริรักษ์,2553) ตามสูตรดังนี้
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A
คือ
มูลค่าเทียบเท่ารายเดือน
P
คือ
มูลค่าของพาหนะ ณ ปัจจุบัน
F
คือ
มูลค่าของพาหนะ ณ วันที่เลิกใช้(มูลค่าตลาด)
i
คือ
ดอกเบี้ยเงินลงทุน (คิดเป็น % ต่อเดือน)
N
คือ
จำานวนเดือนจนถึงวันเลิกใช้
1.2 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เสริมจากตัวรถเดิม ที่นำามาใช้ประกอบในการขนส่งจะทำาการ
คำานวณค่าเสื่อมเหมือนตัวรถแต่ต่างกันตรงอายุการใช้งาน
1.3 ค่าประกันพาหนะและอุปกรณ์ เป็นการประกันภัยตัวรถและอุปกรณ์เสริมตกแต่งตัวรถเดิม กรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้นกับรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า
1.4 ค่าทะเบียนและใบอนุญาต เป็นต้นทุนที่เกิดจากการชำาระค่าทะเบียน ใบอนุญาตและภาษีที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นเอกสารสำาคัญประกอบสิทธิการใช้รถตามกฎหมาย
1.5 ค่าเงินเดือนหรือค่าแรงพนักงานขับรถ เป็นต้นทุนคงที่ในแต่ละเดือนหรืออาจจะบวกเพิ่มเป็นค่า
ตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการขับรถ รวมทั้ง ต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถ เช่น ค่าประกันสุขภาพ
ค่าประกันสังคม ค่าเครื่องแบบ เป็นต้น ซึ่งหากพนักงานขับรถทำางานเป็นกะ อาจคำานวณได้จากการกำาหนดจำานวนกะการทำางาน
ในแต่ละปีทั้งหมด หารด้วยจำานวนกะพนักงานคนนั้นทำาได้ในแต่ละปี (หักวันหยุด)
2. ต้นทุนคงที่ในการบริหารและค่าโสหุ้ย
ต้นทุนคงที่ในการบริหารและค่าโสหุ้ย เป็นต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรของภายในองค์กร ได้แก่ ผู้
บริหารหรือพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ สถานที่ และค่าโสหุ้ย เป็นต้น
3. ต้นทุนผันแปรในการขนส่งต่อระยะทาง
ต้นทุนผันแปรในการขนส่งต่อระยะทาง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้งานโดยผันแปรไปตามระยะทางการขนส่ง ซึ่ง
เกิดจากต้นทุนดังนี้
3.1 ต้นทุนค่าเชือ้ เพลิง โดยการประมาณต้นทุนจากข้อมูลของอัตราการสิน้ เปลืองในอดีตคิดต่อ 1 กิโลเมตร
(ประมาณต้นทุนต่อระยะทางที่เปลี่ยนไป) หรืออาจจะใช้ข้อมูลตัวเลขอัตราการสิ้นเปลืองจากผู้ผลิต
3.2 ต้นทุนค่าบำารุงรักษาตามระยะทาง เป็นการคิดต้นทุนทีเ่ กิดจากข้อมูลย้อนหลังจากการบำารุงรักษาหารด้วย
ระยะทางที่พาหนะนั้นเดินทาง(ต้นทุนต่อกิโลเมตร)หากไม่มีข้อมูลย้อนหลังอาจมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามตารางข้อมูลของ
ผู้ผลิต
3.3 ต้นทุนค่ายางรถยนต์ โดยอายุการใช้งานของล้อยางรถยนต์มีจำากัดและต้องสึกหรอไปตามระยะเวลา
และระยะทางของการใช้รถ ซึ่งคิดต้นทุนจากราคาล้อยางหารด้วยอายุระยะทางโดยเฉลี่ยของยางชุดนั้น
3.4 ต้นทุนเบี้ยพนักงานพิเศษตามระยะทาง เป็นต้นทุนพิเศษที่ให้กับพนักงานขับรถโดยต้องนำามาคำานวณ
รวมกับต้นทุนต่อระยะทางด้วย
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4. ต้นทุนผันแปรในการขนส่งต่อเที่ยว
ต้นทุนผันแปรในการขนส่งต่อเที่ยว เป็นต้นทุนที่เพิ่มมาจากการขนส่งหลักต่อเที่ยวของการขนส่ง ซึ่งเกิดมาจาก
ต้นทุน ดังนี้
4.1 ต้นทุนค่าทางพิเศษ เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้เส้นทางการเดินทางผ่านทางพิเศษหรือค่าผ่านทาง โดย
คำานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเที่ยวของการขนส่ง
4.2 ต้นทุนเบี้ยพนักงานพิเศษตามเที่ยวการขนส่ง ซึ่งอาจเกิดจากค่าแรงในการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากรถ
ขนส่งหรือค่าอาหาร น้ำาดื่ม โดยต้องนำามาคำานวณรวมกับต้นทุนต่อเที่ยว (อรุณ บริรักษ์, 2553)
การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
การวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ปาล์มน้ำามัน สามารถวัดได้ 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านเวลาการดำาเนินงาน
ด้านคุณภาพและด้านต้นทุน ซึ่งสามารถทำาการควบคุมและติดตามประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้ดังนี้ (พลแสน
ดวงแก้ว, 2550)
1. ด้านปริมาณ (Quantity)
ปริมาณของผลผลิตปาล์มน้ำามันในการจำาหน่ายแก่ผู้รับซื้อหรือพ่อค้าคนกลาง หากดูจากรอบระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะมีปัจจัยที่ส่งผลถึงปริมาณผลผลิตต่อรอบ อาทิเช่น
1.1 ฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนของภาคใต้ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะมีผลผลิตค่อนข้างมาก
เนื่องจากพืชปาล์มน้ำามันเป็นพืชที่ต้องการน้ำาปริมาณมาก
1.2 การบำารุงรักษาและการใส่ปุ๋ย มีความสำาคัญต่อปริมาณผลผลิตต่อครั้ง หากมีการให้อาหาร และน้ำาดี
รวมทั้งการตัดทางปาล์มออกจะทำาให้ปริมาณผลผลิตมากขึ้น
1.3 พันธุ์ปาล์มที่ได้คุณภาพ ส่งผลถึงน้ำาหนักปาล์มและน้ำามันปาล์มที่มาก ซึ่งพันธ์ุที่นิยมปลูกคือ พันธุ์
เทเนอร่า เป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ดูร่ากับพันธุ์พิสิเฟอร่า
1.4 พื้นที่การเพาะปลูกหรือสภาพพื้นที่ดินที่เหมาะสม คือ ดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว มีความลึกของชั้น
หน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร อุ้มน้ำาดี มีธาตุอาหารสูงและมีความเป็นกรดอ่อน มีผลต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรผู้เป็น
เจ้าของ (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552)
2. ด้านเวลาการดำาเนินงาน (Response Time)
เวลาในการดำาเนินการจัดส่งปาล์มน้ำามันมีความสำาคัญเนื่องจากเมื่อเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำามันเสร็จแล้วระยะเวลาใน
การนำาส่งปาล์มน้ำามัน เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเรื่องการเลือกเส้นทางและระยะทางในการขนส่ง เพื่อลดการรอคอย และลด
ต้นทุนในการขนส่ง
3. ด้านคุณภาพ (Quality)
กระบวนการขั้นตอนการเก็บเกี่ยวตามรอบระยะเวลาเก็บเกี่ยว (15–20 วัน) จนกระทั่งดำาเนินการส่งปาล์มน้ำามันถึง
โรงงานภายในเวลาที่กำาหนดหรือภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีความจำาเป็นอย่างมากเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตและรักษา
ระดับของราคาปาล์มน้ำามัน รวมทั้งการลดความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง
4. ด้านต้นทุน (Cost) สามารถวัดได้จากสัดส่วนของต้นทุนต่อยอดขาย ซึง่ เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์ปาล์มน้าำ มัน ดังนี้
1) ต้นทุนด้านการเก็บเกี่ยว เป็นต้นทุนที่เกิดจากการจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำามัน จากสวนเพื่อทำาการ
เคลื่อนย้ายผลปาล์มน้ำามันขึ้นรถบรรทุกตามชนิดและปริมาณของผลปาล์มน้ำามันที่ได้รับของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันและ
พ่อค้าคนกลางในการนำาส่งเข้าโรงงาน
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2) ต้นทุนด้านการขนส่ง เป็นต้นทุนทีเ่ กิดจากการตัดสินใจในการขนส่งโดยพิจารณาจากระยะทาง เส้นทาง และปริมาณ
การผลิตต่อครัง้ รวมทัง้ การเลือกชนิดรถให้เหมาะสมกับการขนส่ง เช่น เกษตรกรทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกและผลผลิตน้อยกว่า 10 ไร่ และ
ใช้รถสามล้อพ่วงในการขนส่งควรปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งโดยจ้างขนส่ง เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตต่อครัง้ น้อยเมือ่ มาคำานวณ
จำานวนเทีย่ วไป-กลับในการขนส่งเองทำาให้ตน้ ทุนการขนส่งสูง สำาหรับเกษตรกรขนาดกลางและใหญ่ควรดำาเนินการขนส่งเอง ซึง่ รถ
กระบะเหมาะสมกับพืน้ ทีป่ ลูกน้อยกว่า 50 ไร่ และรถบรรทุก 6 ล้อ เหมาะสมกับขนาดพืน้ ทีป่ ลูกมากกว่า 50 ไร่ อีกทัง้ เกษตรกรที่
มีพน้ื ทีป่ ลูกน้อยหากมีการรวมกลุม่ กันในการขนส่งจะทำาให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ (นงค์รตั น์ แสนสมพร, 2554) ดังนัน้ จะ
เห็นว่า การเลือกชนิดของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งปริมาณผลผลิต รวมทัง้ ระยะทางมีความสำาคัญต่อการเพิม่ หรือลดต้นทุนการขนส่ง
3) ต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้า มีความสำาคัญเนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดจากการถือครองสินค้า โดยต้องจัดการ
กับกิจกรรมต่างๆที่ไม่ส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มและงอกเงย คือต้องยึดหลักการเก็บสินค้าน้อยที่สุดหรือไม่มีสินค้าให้เก็บ โดยเฉพาะ
ปาล์มน้ำามันเป็นพืชที่มีระยะเวลาการเก็บสั้น หากเก็บไว้นานเกิน 48 ชั่วโมง และยังไม่ได้จัดส่งจะส่งผลถึงการเกิดกรดอนุมูล
อิสระในผลผลิตปาล์มน้ำามันทำาให้คุณภาพน้ำามันต่ำาหรืออาจเกิดจากการบ่มทะลายปาล์มน้ำามันให้ร่วง ทำาให้ไม่เป็นที่พึงประสงค์
กับโรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน ซึ่งต้นทุนที่เกิดจากคลังสินค้า เป็นต้นทุนที่เกิดจาก ต้นทุนในการดูแลรักษา ต้นทุนพื้นที่ในการจัด
เก็บ ต้นทุนเงินทุน ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งผู้รับซื้อรายย่อยมีการรับผลผลิตและทำาการเก็บรวบรวมผลปาล์มน้ำามันและคัดแยก
ปาล์มน้ำามันจากเกษตรกรมาเพื่อรอจำาหน่ายต่อไปยังสหกรณ์/โรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนอื่นๆ เช่น ต้นทุน
ค่าแรงงาน ต้นทุนที่เกิดจากการรอคอยก่อนส่งจำาหน่ายแก่โรงงาน รวมทั้งต้นทุนด้านการขนส่งเคลื่อนย้ายปาล์มน้ำามันซึ่งต้อง
ขนส่งให้เร็วที่สุดและทันเวลา (ธนิต โสรัตน์, 2552; นงค์รัตน์ แสนสมพร, 2554; รวิพร คูเจริญไพศาล, 2552)
4) ต้นทุนด้านการติดต่อสือ่ สารระหว่างเกษตรกร ผูร้ บั ซือ้ รายย่อย/พ่อค้าคนกลางและผูป้ ระกอบการโรงงาน ส่วนใหญ่จะ
มีการติดต่อสื่อสารโดยการบอกปากต่อปาก โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ป้ายประกาศ เป็นต้น
การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ปาล์มน้าำ มันที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์โดยเริ่มตั้งแต่เกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน ผู้รับซื้อรายย่อย จนกระทั่งถึงโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันหรือโรงงานกลั่นน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ นอกจากใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถทำาการวัดประสิทธิภาพได้จากระดับของปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกวิธีการด้านการขนส่งที่เหมาะสมจะส่งผลถึงผลการดำาเนินงานของกิจการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไปด้วย
สรุป

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มของผลผลิตปาล์มน้ำามัน รวมทั้งการลด
ต้นทุนการดำาเนินงานที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งปาล์มน้ำามันเป็นพืชที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่สั้น จึงจำาเป็นต้องใช้กิจ
กรรมโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการจัดการสินค้า/การจัดเก็บ และส่วนของการจัดการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารกันในแต่ละขั้นตอนของทั้งผู้ขายและผู้รับซื้อ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่ง
ผลถึงคุณภาพผลผลิตทั้งในด้านการปลูกปาล์มน้ำามัน การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวตามรอบระยะเวลาที่ผลผลิตสุกเต็มที่
(รอบ 15 – 20 วัน) เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำามันปาล์มที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบในการขนส่งแก่ผู้รับ
ซื้อรายย่อย หรือส่งเข้าสู่โรงงานสกัดปาล์มน้ำามัน ภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมง โดยสามารถวัดประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ได้ทั้งด้านปริมาณผลผลิต ด้านเวลาการดำาเนินงาน ด้านคุณภาพและด้านต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาการเลือกใช้ชนิดและขนาดของรถให้มีความเหมาะสมกับปริมาณผลผลิตและระยะทางการขนส่งที่ส่งผลต่อต้นทุนที่ตา่ำ
สุด โดยเกิดความพึงพอใจสูงสุดของทั้งสองฝ่าย
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