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การตลาดและการจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน
โครงสรา งอุต สาหกรรมปาล มน้ํามั นและน้ํา มันปาลม มักประกอบด วย 5 ส วนหลั ก ไดแ ก
เกษตรกรผูปลูกปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค
ซึ่งการเปลี่ย นแปลงในแตละสวนจะมีผ ลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีอีก 3 สวนประกอบที่เขามามี
บทบาทตออุตสาหกรรม ไดแก ผูรวบรวมผลผลิตหรือลานเท คลังรับฝากน้ํามัน และองคกรวิชาชีพ ชมรม หรือ
สมาคมที่เกี่ยวของ (ศูนยอัจฉริย ะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2556 : ออนไลน) ซึ่งในภาคตะวันออกมีรายชื่อ
องคประกอบตางๆในโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมดังแสดงในภาคผนวก ข
1. เกษตรกรผูปลูกปาลม สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1.1 บริ ษัท เอกชนผู ปลูก ปาล ม ประกอบดวย กลุ มโรงงานสกัด ที่มี สวนปาล มของตนเอง
บางส วนมี ก ารบริ ห ารเชิ ง ธุ ร กิ จ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร ผู จัด การบริ ษั ท หรื อผู จั ด การสวนปาล ม น้ํ า มั น
ผูค วบคุมดูแ ลแปลงตางๆ และวาจางคนงานในการดูแลสวน โดยบริษัท จัดหาที่พักและวางแผนใหมีงานทํา
ตลอดป ผูประกอบธุรกิจกลุมนี้สามารถชวยตัวเองได มีการบริหารจัดการที่ดี ผลผลิตตอไรเฉลี่ยประมาณ 3-3.5
ตัน เชน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน), บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน),
บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน), บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (1993) จํากัด เปนตน
1.2 เกษตรกรอิสระ เกษตรกรกลุมนี้ส วนใหญ จะเปนเกษตรกรรายยอยแตละรายจะปลู ก
ปาลมตั้งแต 5 ไร ถึง 2,000 ไร แตสวนใหญพื้นที่ปลูกเฉลี่ยรายละ 10-20 ไร เกษตรกรเหลานี้เปนทั้งเกษตรกร
ที่เคยปลูกยางพาราหรือไมผลอยูกอนแลวจึงเปลี่ยนมาปลูกปาลมน้ํามัน โดยพื้นที่บางสวนอาจจะยังเหลือพื้ นที่
ปลูกยางพาราหรือไมผลไวเพื่อปองกันความเสี่ยง นอกจากนี้ผูปลูกบางรายปลูกปาลมเปนอาชีพเสริม เกษตรกร
ในกลุมนี้มีจํานวนมากและหลากหลาย พื้นที่ปลูกกระจัดกระจาย ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐจึงมีปญหาดาน
วิช าการ การดูแ ลรักษาสวน การสนับสนุนป จจัยการผลิต การจัด การเรื่องการตลาด และขาดโอกาสเขาถึ ง
ขอมูลขาวสาร ขาดอํานาจในการตอรอง ทําใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรประมาณ 2-2.5 ตัน
การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรกลุมนี้จะขายปาลมสดใหโรงงานสกัดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ขึ้นอยูกับ
ระยะทางจากสวนถึงโรงงาน ราคารับซื้อ เงื่อนไขทางการเงินที่โรงงานเสนอให บางรายจะขายใหพอคาทองถิ่น
ซึ่งรวบรวมผลปาลมสงโรงงานขนาดใหญ และเนื่องจากเปนเกษตรกรจํานวนมากครอบคลุมพื้นที่ปลูกปาลมถึง
ประมาณรอยละ 68 ของประเทศ จึ งเป นกลุมสําคัญ ที่ทําให ผ ลผลิ ต ปาลมน้ํามันในประเทศโดยเฉลี่ ย อยู ที่
ประมาณไรละ 2.5 ตัน
1.3 เกษตรกรในกลุมสหกรณผูปลูกปาลมน้ํามันหรือนิคมสรางตนเอง มีพื้นที่ทําการเกษตร
เฉลี่ยครอบครัวละ 50 ไร ใชเปนพื้นที่ปลูกปาลมเฉลี่ยประมาณรายละ 30 ไร เกษตรกรเหลานี้จะมีพื้นที่อาณา
เขตชัดเจนรวมกันเปนผืนใหญ งายตอการจัดการ ไดรับการดูแลสนับสนุนดานวิชาการ โครงสรางพื้นฐาน เชน
ถนนที่ตัดเขาสวน การชลประทาน เกษตรกรกลุมนี้สามารถเชื่อมโยงการจําหนายผลผลิตของสมาชิกกับโรงงาน
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี อํ า นาจการต อ รองสู ง เพราะทํ า งานระบบกลุ ม มี ก รรมการบริ ห ารผู จั ด การ
ประสิทธิภาพการผลิตอยูในระดับปานกลาง ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2.5-3 ตัน/ไร
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2. ผูรวบรวม (ลานเท) อาจจะเปนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวยก็ได ทําหนาที่เปนคนกลางรับ
ซื้อทะลายปาลมสดจากเกษตรกรรวบรวมสงโรงงาน หรืออาจนําปาลมไปหีบเอาน้ํามันแลวจําหนายแกโรงงาน
ในรูปน้ํามันปาลมดิบก็ได โดยลานเทจะตองมีเงินทุนหมุนเวียนสูง เพราะตองจายเงินสดใหแกเกษตรกร
ลานเท จะเปนผูกําหนดราคารับซื้อโดยอิงจากโรงงาน ราคารับซื้อจะขึ้นกับคุณภาพของปาลม
ทั้งในสวนเมล็ดและทะลาย โดยตรวจสอบความดิบ-แกของเมล็ดจากสีเปลือกดวยตาเปลา ราคารับซื้อผลปาลม
สดจะแยกเปนราคาทั้งทะลาย และราคาผลรวง ราคาผลรวงจะสูงกวาเล็กนอยเพราะไมตองเอามาแยกทะลาย
ทําใหลานเทนําทะลายปาลมสดที่รับซือ้ มาหมักโดยการฉีดน้ํา ทําใหลูกรวง แตจะมีคาความเปนกรดสูง คุณภาพ
น้ํามันไมดี ซึ่งโรงงานรับซื้อก็จะมีมาตรการกํากับลานเทหากสินคาคุณภาพไมดีก็จะสงคืน
ผลปาลมสดที่เก็บเกี่ยวไดจากตนปาลมน้ํามันควรจะนําเขากระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อใหไดคุณภาพน้ํามันปาลมดิบที่ดี จึงทําใหการแขงขันในดานการรับซื้อผลปาลมสดจะคอนขางสูง
3. โรงงานหีบสกัดน้ํามั น โรงหี บสกัด ส วนใหญ จะผลิตน้ํ ามันปาลมดิ บเพื่ อขายต อให โรงกลั่ น
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ หรืออุตสาหกรรมอื่นเพื่อนําไปผลิตไบโอดีเซลตอไป ผูประกอบการสกัดน้ํามันปาลมมีการ
รวมตัวในลักษณะสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม แบงเปน 2 กลุม คือโรงสกัดขนาดเล็ก เปนโรงงานผลิตดวย
วิธีดั้งเดิม สวนใหญใชลูกรวง ใชวิธียางไฟ 24 ชั่วโมง แลวจึงเอาเขาสกรูบีบอัดน้ํามัน ซึ่งจะไดน้ํามันเกรด B เปน
น้ํามันผสมออกมาพรอมกัน ราคาจะต่ํากวาน้ํามันเกรด A ประมาณ กิโลกรัมละ 1 บาท โรงสกัดขนาดกลางและ
ขนาดใหญ มีกระบวนการผลิตแบบแยกน้ํามันจากเมล็ดในและเนื้อปาลม บางโรงอาจไมมีการแยกน้ํามันจาก
เมล็ดใน สงเมล็ดในขายใหโรงงานอื่นอีกทอดหนึ่ง
4. โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ผูป ระกอบการกลุมนี้มีทั้งที่รับซื้อ น้ํามันปาลมดิบจากโรง
สกัดมากลั่น ซื้อผลปาลมมาสกัดในโรงงานกอนจะสงน้ํามันปาลมดิบเขาโรงกลั่น หรือมีส วนปาลมของตนเอง
เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบเขาโรงงานไดอยางเพียงพอตั้งแตตนทาง นอกจากนั้นผูประกอบการบางรายยังมีการ
ดําเนินการเองตั้งแตการนําพันธุป าลมเขาจากตางประเทศมาเพาะขยายพั นธุ และจําหนายแก เกษตรกรใน
เครื อขายเพื่ อใหได ผลผลิตที่มีคุ ณภาพสูง จนถึง การนําน้ํามั นปาลมไปแปรรู ปเป นผลิต ภัณฑอื่นๆ กลา วคื อ
ดําเนินการเองตลอดวงจรการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
5. โรงงานอุ ตสาหกรรมต อ เนื่ อ ง เป นโรงงานที่ ซื้ อนํ า มั น ปาล มจากโรงสกั ด หรื อโรงกลั่ นใน
ลักษณะตางๆ เชน น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันเมล็ดในปาลม กรดไขมัน ไขปาลม ฯลฯ เพื่อนําไปใชในหลาย
วัตถุประสงค ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี เปนตน
6. คลังรับฝากน้ํามันปาลม จะรับฝากน้ํามันปาลมดิบสําหรับโรงานที่มีถังเก็บไมเพียงพอ
7. องคกรวิชาชีพ ชมรม หรือสมาคมที่เกี่ยวของ เปนการรวมตัวของเกษตรกร ผูประกอบการ
ลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงคบางประการ ปจจุบันมีการจดทะเบียนหนวยงานที่เกี่ย วของกับอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันที่ไมใชหนวยงานของราชการและมหาวิท ยาลัย ไดแก สมาคมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมแหง
ประเทศไทย, สมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม, สมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม และชุมนุมสหกรณชาวสวน
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เกษตรกรผูป ลูกปาลมน้ํามัน
- สวนของโรงงานสกัด
- เกษตรกรรายยอย
- กลุมเกษตรกร

ผูรวบรวม (ลานเท)
- ผลปาลมทะลาย
- ผลปาลมรวง

สงออก
โรงงานไบโอดีเซล

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
- ผลิตน้ํามันปาลมดิบ (เกรด A, เกรด B)
- ผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม

โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์

โรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชน้ํามันปาลม

สงออก

ผูบริโภคในประเทศ

ภาพที่ 58 โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

คลังรับฝาก
น้ํามันปาลมดิบ
- น้ํามันพืช
- สบู
- ขนมขบเคี้ยว
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
- นมขนหวาน-นมจืด
- ครีมเทียม
- เนยขาว-เนยเทียม
- ไอศกรีม
- ไบโอดีเซล
- อาหารสัตว
ฯลฯ

