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คํานํา
จังหวัดตรัง ให้ความสําคัญในการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
โดยเฉพาะด้านปาล์มน้ํามัน ได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดและมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร สํ า นั กงานสหกรณ์ จั ง หวั ด ตรั ง ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ของจั ง หวั ด โดยดํ า เนิ น
โครงการก่อสร้างจุดรวบรวมปาล์มน้ํามันในสถาบันเกษตรกร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนา
จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2548 - 2553 จํานวน 8 แห่ง และปี 2554 จํานวน 1 แห่ง รวม 9
แห่ ง สถาบั น เกษตรกรเปิ ดดํ า เนิ นธุ ร กิ จรวบรวมปาล์ มน้ํ ามั น จากเกษตรกรและสมาชิ ก จากผลการ
ดําเนินงานพบว่าการดําเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร ในระยะแรกมีปัญหาการ
สูญเสียน้ําหนักปาล์ม ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นของเกษตรกรและสมาชิก
แนวทางในการป้องกันและลดการสูญเสียดังกล่าว คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการความรู้
สํา นั กงานสหกรณ์ จั ง หวั ด ตรัง ได้ ดํา เนิ น การรวบรวมองค์ ความรู้ ทั้ งในด้ า นเอกสาร/ประสบการณ์ ของ
บุคลากร ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้เวทีเสวนาทางออก
ในการป้องกั น และลดการสูญ เสีย น้ํา หนักในการรวบรวมปาล์ มน้ํ า มัน ของสถาบัน เกษตรกร จัด ทํ าเป็ น
เอกสารองค์ความรู้ “ การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร ”
เพื่อเป็นคู่มือในการแนะนําส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สําหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย
ขอขอบคุณสหกรณ์จังหวัดตรัง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชย
ภักดี จํากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุก
กลุ่ม/ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการความรู้ในครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้เรื่อง“การลดการ
สูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร” จะเป็นคู่มือแนวทางในการป้องกัน
และลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในเบื้องต้นแก่สถาบันเกษตรกรและเป็นความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการ
ให้คําแนะนําและส่งเสริมแก่สถาบันเกษตรกรได้ต่อไป
คณะทํางานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Team)
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
มิถุนายน 2554
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บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
ปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นับวันจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่
มีศักยภาพในการผลิตน้ํามันต่อพื้นที่ได้สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่น เช่น ถั่วเหลือง ทานตะวัน ถั่ว
ลิสง ( กรมวิชาการเกษตร : 2553) ประกอบกับการพัฒนาปาล์มน้ํามันในการผลิตเป็นสารตั้งต้นใน
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสําอางค์ ตลอดจนเป็นพลังงานทดแทน ในรถยนต์ เหล่านี้เป็นการแสดงถึง
คุณค่าของปาล์มน้ํามันที่มีต่อการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจและเป็นพืชทางเลือกในอนาคตในด้าน
พลังงาน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน 3.66 ล้านไร่ ศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ํามันได้ร้อยละ
2.54 ปริมาณ 1.05 ล้านตัน โดยประเทศอินโดนีเชีย ผลิตได้ 18.30 ล้านตัน และประเทศมาเลเซียผลิต
ได้ปีละ 17.70 ล้านตัน ความต้องการปริโภคปาล์มน้ํามันของตลาดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านตัน
(http://www.oae.go.th/download/document/palm51.pdf เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554) และมี
ทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เหล่านี้นับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ํามันให้ทันต่อ
ความต้ อ งการของตลาดและนั บ เป็ น โอกาสของการพั ฒ นาการผลิ ต ปาล์ ม น้ํ า มั น ของประเทศไทยที่ มี
ศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ํามัน
จั ง หวั ด ตรั ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ มีพื้ น ที่ ป ลู กปาล์ มน้ํ า มั น จํ า นวน 90,572 ไร่ จํ า นวนผลผลิ ต
258,946 ตัน พื้นที่ปลูกร้อยละ 2.97 ของประเทศ และผลผลิตร้อยละ2.79 ของผลผลิตทั้งประเทศ
อยู่ในระดับที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้นได้ ในด้านการพัฒนาปาล์มน้ํามันได้กําหนด
แผนพัฒนาปาล์มน้ํามัน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2553 -2556 โดยมีเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน
เพิ่มขึ้น 30,000 ไร่ ภายในปี 2556 ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ํากว่า 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ภายในปี 2556 , มี
จุดรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น 6 จุดในระหว่างปี 2553 – 2556 , กลุ่มผลิตไบโอดีเซล
ชุมชนเพิ่มขึ้น 8 โรง ภายในปี 2556 , กําหนดจัดระเบียบจุดรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ํามัน และจัดตั้ง
โรงงานสกัดปาล์มน้ํามันในสถาบันเกษตรกร 1 จุดในระหว่างปี 2553-2556 (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตรัง : 2553) จากแผนพัฒนาดังกล่าว จังหวัดตรังเน้นให้สถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาปาล์มน้ํามันร่วมกับทางราชการ ซึ่งตั้งแต่ปี 2548 – 2553 สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์ใน
จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างจุดรวบรวมปาล์มน้ํามันโดยจัดสรรงบประมาณผ่าน
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จํานวน 8 แห่ง และได้เปิดดําเนินการในการรวบรวมปาล์มน้ํามันแล้ ว
จํานวน 7 แห่ง จากการดําเนินธุรกิจการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสหกรณ์ที่ได้รับการก่อสร้างจุดรวบรวม
ปาล์มน้ํามัน พบว่า มีปัญหาอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันที่รวบรวมระหว่างจุดรวบรวม
ของสหกรณ์ส่งไปยังจุดรับซื้อของโรงงาน ปรากฏตามตารางที่ 1 แสดงผลการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน
ของจุดรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ํามันของสหกรณ์ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันของจุดรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกร : สหกรณ์ในจังหวัดตรัง ปี 2553
จุดรวบรวมปาล์มน้ํามัน

ปริมาณซื้อ

ปริมาณ ขาย

ปริมาณสูญเสีย
(นน.%)

นน.(กก.)

เงิน(บาท)

นน.(กก.)

เงิน(บาท)

1.สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จํากัด

370,484

2,651,658

315,355

2,374,573

- สูญเสีย
+ ไม่สูญเสีย
-+0.27

2. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จํากัด

2,378,700

11,786,544

2,395,540

12,564,072

+0.70

3. สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.ควนตอ จํากัด

215,860

1,225,706

216,630

1,310,022

+0.36

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จํากัด

7,971,555

41,341,845

5,152,440

43,351,826

+2.27

5. สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จํากัด

5,224,095

22,470,489

5,218,430

23,092,604

-0.11

6. สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง จํากัด

4,939,712

26,424,582

4,955,550

29,277,269

+0.30

7. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จํากัด

3,251,975

13,770,575

3,307,575

14,327,022

+1.71

24,352,381

119,671,,697

24,562,400

126,297,388

4.96

รวม

ที่มา : รายงานข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดปี 2553 : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
จากตารางที่ 1 พบว่าในรอบปี 2553 สถาบันเกษตรที่รวบรวมปาล์มน้ํามัน จํานวน 7 แห่ง
สามารถรวบรวมปาล์มน้ํ ามั นได้จํา นวนรวม 24,352,381 กิโลกรั ม เป็น เงิ น119,671,,697 บาท
ภาพรวมการจัดเก็บรักษาปาล์มน้ํามันเพื่อส่งจําหน่ายต่อโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโดยไม่สูญเสียน้ําหนัก แต่
เมื่อพิจารณาในรายแห่ง พบว่า การบริหารจัดการมีเกิดการสูญเสียน้ําหนัก จํานวน 1 แห่ง และสถาบัน
เกษตรกรจํานวน 4 แห่งบริหารจัดการน้ําหนักไม่ให้เกิดการสูญเสียได้ไม่ถึงปริมาณร้อยละ 1 ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการบริหารจัดการที่มีผลต่อน้ําหนักปาล์มขาดหายหรือสูญเสีย การขาดหายของน้ําหนักปาล์ม
น้ํามันมีผลต่อการดําเนินธุรกิจปาล์มน้ํามันที่กระทบต่อฐานะของสถาบันเกษตรกร
การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันภายใต้ประเด็น การ
ลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่สถาบัน
เกษตรกร ในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมปาล์มน้ํามัน โดยคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการความรู้
สํา นั กงานสหกรณ์ จัง หวั ดตรั ง ได้ดํ า เนิ น การจั ดทํ า องค์ ความรู้ เรื่อง การลดการสู ญเสี ยน้ํ า หนั กในการ
รวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านเอกสารและประสบการณ์ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามัน จัดทําเป็นคู่มือในการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรสําหรับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในกระบวนการรวมรวมปาล์มน้ํามันของ
สถาบันเกษตรกร
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วัตถุประสงค์การจัดทําองค์ความรู้
1. เพื่อรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมปาล์ ม
น้ํามัน ในแนวทางการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน
2. เพื่อเป็นคู่มือพื้นฐานในการรวบรวมปาล์มน้ํามันในเทคนิคการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์ม
น้ํามันแก่สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามันปรับใช้ความเหมาะสม
ประโยชน์ของการจัดทําองค์ความรู้
1. เป็ น องค์ ความรู้ ใ นแนวทางในการป้ องกั น และลดการสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก ปาล์ มน้ํ า มั น ในการ
รวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชมรม หรือวิสาหกิจชุมชนที่
ดําเนินการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
2. เป็นองค์ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจการรวบรวม
ปาล์มน้ํามันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบัน
เกษตรกร คณะผู้จัดทําได้ค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา
และรวบรวมองค์ความรู้ ตามลําดับดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
2. ความรู้ในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ํามัน
3. ขั้นตอนรวบรวมปาล์มน้ํามันส่งโรงงาน
4. ความรู้ในการแปรรูปปาล์มน้ํามัน
5. ความรู้เกี่ยวกับการลดการสูญเสีย
6. ข้อมูลทั่วไปของสถาบันเกษตรกร
7. กรอบแนวคิดในการจัดทําองค์ความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ผู้ศึกษาได้ ทํา การศึ กษาความรู้ เกี่ย วกั บการจัด การความรู้ ในประเด็ นความหมายของการ
จัดการความรู้ ประเภทของความรู้ในองค์กร เกลียวความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการ
ความรู้ในระบบราชการ โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้
ความหมายของการจัดการความรู้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร. : 2547)ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้
ว่าเป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานในองค์กร
เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้ในความหมายนี้จึง
เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีเป็น
ประโยชน์ ในฐานะแหล่งความรู้ (resource person) การจัดการความรู้เ ป็นกระบวนการที่ เป็นวงจร
ต่อเนื่อง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เป้าหมายคือการพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้
เป็นเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
การจัดการองค์ความรู้ (http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter8-dss.htm เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2554) ได้ใ ห้ ความหมายของ องค์ความรู้ คือ ข้อมู ล (Data)
หรื อข่า วสาร
(Information) ที่สามารถอธิบายความได้ มีความสัมพันธ์กับปัญหา สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งตรงประเด็ น ซึ่ ง องค์ ค วามรู้ จั ด เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งหนึ่ ง ขององค์ ก ร
สามารถแลกเปลี่ยนทรัพย์สินนี้ได้ระหว่างบุคคล และทรัพย์สินชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาให้
เพิ่มพูนได้ ดังนั้นองค์ความรู้จึงจัดเป็นพลังพิเศษขององค์กร ที่จะสามารถเพิ่มผลกําไรให้กับองค์กรได้ใน
อนาคต
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การจั ด การองค์ ค วามรู้ (http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter8-dss.htm เมื่ อ
วันที่ 15 มีนาคม 2554) เป็นกระบวนการในการล้วงเอาความจริงภายในองค์กรออกมา จากนั้นทําการ
เปลี่ยนรูป และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นผ่านทางหน่ายงานต่าง ๆ ขององค์กร ดังนั้นองค์กรสามารถใช้องค์
ความรู้ร่วมกันได้ ซึ่งเมื่อนําองค์ความรู้ไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้นั้นจะไม่หมดสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
อีก องค์ความรู้จะช่วยทําให้องค์กรสามารถค้นหา คัดเลือก จัดการ เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและ
ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญได้ การจัดการกับองค์ความรู้นั้น จะทําการเปลี่ยนรูปข้อมูลและ
ข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาได้ และต้องสามารถใช้
ได้ผลกับทุกๆ หน่วยงาน และกับทุก ๆ คน ภายในองค์กร
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมความรู้ที่
มีในตัวบุคคลและจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือจากการสังเกต เป็นความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้จริง หรือที่ยังไม่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่าย หรือนํามาพัฒนาบันทึกไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเภทของความรู้ในองค์กร
ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท (วิจารณ์ พานิช : 2547)
1. ความรู้ที่มองเห็นได้ชัดหรือที่บันทึกไว้แล้ว (Explicit Knowledge) หมายถึงความรู้ที่คน
สร้างขึ้นและถ่ายทอดโดยผ่านภาษาอย่างเป็นทางการ มีรูปแบบมีลักษณะของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้
ในสื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเลกทรอนิคส์และสื่อโสตทัศน์
2. ความรู้อยู่กับตัวบุคคลหรือความรู้ที่อยู่ในสมองมนุษย์ (Tacit Knowledge) หมายถึง สิ่ง
ที่ ค นรู้ แ ต่ ไ ม่ ส ามารถแสดงออกอย่ า งรวดเร็ ว ทั ก ษะความรู้ เ ฉพาะตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ม าจาก
ประสบการณ์ ความคิด สร้ า งสรรค์ใ นการปฏิ บั ติ งาน ความรู้ ป ระเภทนี้ เ ป็ น หัว ใจสํ าคั ญ ที่ ทํ าให้ ง าน
ประสบความสําเร็จ จึงไม่สามารถจัดระบบหรือหมวดหมู่ได้ และไม่สามารถเขียนเป็นตําราได้
เกลียวความรู้(SECI)
เกลียวความรู้ (SECI) เสนอโดยโนนากะและทาเกอุจิ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการยกระดับ
ความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจาก Socialization คือ การจัดให้คนมามีปฎิสัมพันธ์
(Socialize) กันในรูปแบบต่าง ๆ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)หรือ
ประสบการณ์ ตามมาด้วย Extemalization ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อความรู้จากประสบกาณ์ในการ
ทํา งานออกมาเป็น ภาษาพู ด หรื อภาษาเขีย นเท่ า กับ เป็ น การเปลี่ ยนความรู้ฝั ง ลึ กเป็ น ความรู้ ชั ด แจ้ ง
(Explicit Knowledge) หรือความรู้ที่เข้ารหัส (Codifield Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้ โดยง่ายผ่านวิธีการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ กระบวนการผนวกรวม
ความรู้ ชัดแจ้ง เข้าด้ว ยกันเรี ยกว่า Combination ก็จะได้ความรู้ชัดแจ้งที่กว้ างขวางและลึ กซึ้งขึ้ น
กระบวนการสุดท้ายในวงจร SECI คือ Intemalization เป็นการจารึกความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ฝังลึก
ในสมองคน หรือฝังเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทํางาน ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนี้ จะไป
สัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และเกิดข้อมูล ความพึงพอใจหรือประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
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หรือใช้กระบวนการทํางานนั้น เป็นข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมเข้ามาในกระบวนการจัดการความรู้ ยกระดับ
เกลียวความรู้ขึ้นไปอีก วงจร SECI จะดําเนินต่อเนื่องเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุด
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
การดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานราชการในหลักการ “พลังสาม” รวมเป็นหนึ่งเดียว
กล่าวคือ
1. ใช้พลังงานของระบบราชการประจํา ซึ่งมีการทํางานตามกฎระเบียนมีรูปแบบที่ชัดเจน
2. ใช้พลังของระบบแห่งความสร้างสรรค์ มีการทดลองรูปแบบใหม่ ๆ ของการทํางานเป็น
project team ทํา งานมุ่ งเป้ าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้ แนวคิดของระบบที่ ซับซ้ อนและปรับตั ว
(complex – adaptive system)
3. ใช้พลังงานสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร ในรูปของการรวมตัวกันเองเป็นกลุ่ ม
สร้างสรรค์งาน หรือเสาะหาการดําเนินการที่มีคุณภาพสูง (best practice) ในเรื่องต่าง ๆ มาขยายผล
เชื่อมโยงกับระบบราชการประจําและระบบแห่งการสร้างสรรค์ เน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนําไปสู่
การพัฒนา (best practice) จากการเรียนรู้จากการทํางานภายในองค์กรและจากการตรวจจับ
(capture) ความรู้จากภายนอกองค์กรเอามาปรับใช้ในการทํางาน

ความรู้ในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ํามัน
ในการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม จากการทบทวนเอกสารความรู้เกี่ยวการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ํามัน
(กรมส่งเสริมการเกษตร : 2553) ได้แนะแนวทางดังนี้
1. ความเข้าใจในการกระบวนทางเคมีและภาวการณ์สุกของปาล์มน้ํามัน
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีในช่วงปาล์มน้ํามันแก่จัด ช่วงนี้จะมีแป้งในส่วนของเปลือกสูง และจะ
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นน้ํามันเรียกว่า กลีเซอรไรด์ ในขณะที่ผลปาล์มน้ํามันเริ่มสุก สีของผลจะเปลี่ยนจากสี
ม่วงดํา เป็ นสี ส้มแดง ในช่ วงนี้ จะมีไลเปสทําการเปลี่ย นกลี เซอร์ ไรด์ใ ห้กลายเป็ นกรดไขมั นอิ สระกั บ
กรีเซอรอล เมื่อผลปาล์มเริ่มสุกใหม่ ๆ จะมีไขมันอิสระในระดับน้อย แต่เมื่อเราตัดทะลายปาล์มออก
จากต้น กรดไขมันจะเพิ่มบริ เวณส่วนของเปลือกผลปาล์มน้ํามัน ประมาณ 1- 5 % ภายในเวลา
ประมาณ 20 นาที หากว่าผลปาล์มน้ํามันเกิดบาดแผลจากการตกกระแทกในช่วงการตัดและขนส่ง
กรดไขมันอิสระในผลปาล์มน้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีกรดไขมันอิสระเกิดขึ้นมากเท่าใด
หมายถึง คุณภาพของผลิตผลปาล์มน้ํามันก็ยิ่งต่ําลงเท่านั้น
ภาวการณ์สุกของปาล์มน้ํามัน นอกจากเราสามารถวัดจากสีของเปลือกแล้ว ยังสามารถ
ประเมินได้จากผลปาล์มน้ํามันที่สุกและร่วงหล่นลงพื้นดิน โดยพบว่าผลปาล์มร่วงลงดินเฉลี่ยประมาณ 2
ผลต่อน้ําหนักทะลายปาล์มสด 1 กิโลกรัม
2. วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดและรวมถึงการรวมผลปาล์มส่งโรงงานมีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้
2.1 ตกแต่งช่องทางลําเลียงระหว่างแถวปาล์มในแต่ละแปลงให้เรียบร้อย สะดวกต่อการ
ตัด การลําเลียง และการตรวจสอบทะลายปาล์มน้ํามันที่ตัดแล้วออกสู่แหล่งรวมหรือศูนย์รวมผลปาล์ม
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ที่กําหนดขึ้นแต่ละจุดภายในสวน ข้อควรระวังในการตกแต่งช่องทางลําเลียงปาล์ม คือ จะต้องไม่ตัดทาง
ปาล์มออกอีกเพราะถือว่าการตกแต่งทางปาล์มได้กระทําไปตามเทคนิคและขั้นตอนแล้ว หากมีทางใบอันใด
กีดขวางก็อาจดึงหรือแหวกให้สะดวกในการทํางานหรือถ้าจําเป็นต้องตัด ก็ขอให้ตัดแต่ความจําเป็น
2.2 สําหรับกองทางใบปาล์มที่ตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดินหรือปิดกั้นทางระบายน้ํา จะ
ทําให้ เกิ ด น้ํา ท่ว มขั ง ระบายน้ํ าติ ดขั ง ตามทางเดิน หรื อระหว่ างแถวปาล์ม เพื่ อให้ผู้ ตั ดปาล์ มเดิ นทางได้
สะดวก
2.3 คัดเลือกทะลายปาล์มสุก โดยยึดถือมาตรฐานจากการดูสีของผลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นส้ม
แดงและจํานวนผลสุกที่ร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10-12 ผล ให้ถือเป็นผลปาล์มสุกใช้ได้
2.4 หากปรากฏว่าทะลายปาล์มสุกที่จะตัดมีขนาดใหญ่และติดแน่นกับลําต้นมากไม่สะดวก
กับการใช้เสียมแทง เพราะจะทําให้ผลร่วงมากก็ใช้มีดขอหรือมีดยาวธรรมดาตัดแซะขั้วทะลายเสียก่อนแล้ว
จึงใช้เสียมแทงทะลายปาล์มก็จะหลุดออกจากคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น
2.5 ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อสะดวกในการขนส่ง หรือเมื่อถึง
โรงงาน ทางโรงงานก็ จ ะบรรจุ ล งในถั ง ต้ มลู กปาล์ มได้ ส ะดวก ถ้ า หากตั ด ขั้ ว ทะลายปาล์ มให้ เ หลื อยาว
นอกจากทางโรงงานจะตัดราคาให้ต่ําแล้ว ทะลายปาล์มเปล่าจะเป็นตัวดูดซับน้ํามันไว้ในเส้นใยทั้งตอนที่อยู่
ในหม้อต้มและตอนบีบน้ํามัน
2.6 รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็ นทะลายย่อยและลูกร่วงไว้เ ป็นกองในที่ว่างโคนต้นเก็บผล
ปาล์มร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่งกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อยทางใบปาล์มอาจรบกวนทําให้เก็บยากเราอาจใช้ถุงหรือ
ย่ามสะพายเพื่อให้สะดวกในการเก็บยิ่งขึ้น
2.7 รวบรวมผลปาล์มทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในถนนย่อย
เช่น ในกระบะบรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋นหรือกองรวมไว้บนลานดินที่ทางสวนกําหนดขึ้น
โดยแยกผลปาล์มที่หลุดร่วงและเป็นทะลายออกจากกันเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการชั่งน้ําหนักต่อไป
2.8 การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม ฝ่ายสวนจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วมทํางานกันเป็นทีม ใน
ทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน คนหนึ่งตัดหรือแทงปาล์มเสร็จแล้วให้ทุกคนช่วยกันขนไปรวมไว้ในที่ซึ่งกําหนด
ไว้และให้ทุกคนกลับมาดูอีกครั้งว่าทิ้งผลปาล์มไว้ในแปลงหรือไม่ ก่อนที่จะย้ายเข้าไปทํางานในแปลงอื่น
ต่อไป
2.9 การเก็บรวบรวมผลปาล์ม พยายามลดจํานวนครั้งในการถ่ายเทบ่อย ๆ เพราะเมื่อผล
ปาล์มบอบซ้ํามีบาดแผลปริมาณของกรดไขมันอิสระจะเพิ่มมากขึ้น การส่งปาล์มออกจากสวนควรมีการ
ตรวจสอบลงทะเบียน มีตาข่ายคลุมเพื่อไม่ให้ผลปาล์มร่วงระหว่างทาง
ข้อสรุปในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ํามันดังนี้
1. ตัดทะลายปาล์มน้ํามันที่สุกพอดี คือ ทะลายปาล์มน้ํามันที่เริ่มมีผลร่วงไม่ควรตัดทะลายที่ยัง
ดิบอยู่ เพราะในผลปาล์มดิบยังมีสภาพเป็นน้ําและแป้งอยู่ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ํามันส่วนทะลายที่สุกเกินไป
จะมีกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มสดอาจมีกรดบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้
2. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลปาล์มออกชุก ควรอยู่ในช่วง 7 -10 วัน
3. ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ํามันและที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด
4. ก้านทะลายควรตัดให้สั้นโดยต้องตัดให้ติดกับทะลาย
5. พยายามให้ทะลายปาล์มบอกซ้ําน้อยที่สุด
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ขั้นตอนการรวบรวมปาล์มน้ํามันส่งโรงงาน
การเก็บรวบรวมผลปาล์มที่เก็บได้ภายในสวนไปยังศูนย์รวมผลปาล์มและการขนส่งไปยังโรงงาน
เป็นกิจกรรมสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายเจ้าของปาล์มจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อจะช่วยลดต้นทุน
การขนส่งและรักษาคุณภาพผลปาล์มน้ํามันหลังการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ํามันก็จะต้องนําลําเลียงออกมา
รวบรวมกองที่บริเวณข้างถนนเพื่อรอรถบรรทุกส่งโรงงาน สําหรับสวนขนาดเล็กไม่มีปัญหามากนักเพราะ
สามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้ เช่น หาบ แบก ก็เป็นการเพียงพอแล้วแต่สําหรับสวนที่มีขนาดใหญ่นั้นมี
วิธีปฏิบัติอยู่หลายวิธีด้วยกันตามสภาพความเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนี้
1. เก็บผลปาล์มที่รวมไว้ ณ จุดที่กําหนดริมถนนซอยบรรทุกลงในกระบะรถแทรกเตอร์หรือ
รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ ขนส่งไปยังโรงงานในกรณีที่โรงงานอยู่ไม่ไกลนัก
2. เก็บผลปาล์มจากจุดรวมริมถนนซอย โดยใช้รถบรรทุกในกระบะแทรกเตอร์หรือรถบรรทุก
หลักไปยังศูนย์กลางรวบรวมปาล์ม เพื่อขนย้ายด้วยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ ส่งไปยังโรงงาน
ต่อไป
3. สวนปาล์มขนาดใหญ่ในมาเลเซีย บางแห่งใช้ระบบเก็บรวมผลปาล์มจากแปลงใส่กระบะแบบ
คอนเทนเนอร์ ซึ่ ง ทํ า เป็ น กระบะสี่ เ หลี่ ย ม สามารถบรรทุ กทะลายปาล์ มสดได้ เ ฉลี่ ย ½ ตั น ออกแบบให้
สามารถยกคอนเทนเนอร์ขึ้นรถบรรทุกแล้วส่งตรงไปยังโรงงาน วิธีนี้จะได้ผลปาล์มสะอาดไม่เปื้อนดินไม่มี
เศษดิ นและขยะเจื อปน การลดจํ านวนการขนถ่า ยช่ วยให้ผ ลปาล์ มไม่ บอบซ้ํ ามี บ าดแผลสะดวกในการ
ตรวจสอบปริมาณและน้ําหนักก่อนส่งเข้าโรงงานเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทางกับปลายทางได้ดี
ยิ่งขึ้น
ข้อกําหนดที่มีผลต่อการกําหนดการขนส่งปาล์มน้ํามันเพื่อให้ปาล์มมีคุณภาพดีส่งโรงงานและได้
ราคามาตรฐาน
1. ความสด เป็นผลปาล์มที่ตัดแล้วส่งถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
2. ความสุ ก ทะลายปาล์ มสุ กที่มีมาตรฐานคือลู กปาล์มชั้ นนอกสุ ด ของทะลายหลุด ร่ วงจาก
ทะลาย 10 -30 ผลเมื่อส่งถึงโรงงาน
3. ความสมบูรณ์ ลูกปาล์มเต็มทะลายและเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
4. ความบอกซ้ํา ไม่มีทะลายปาล์มที่สัตว์กินหรือความเสียหายอย่างรุนแรง
5. โรค ไม่มีทะลายเป็นโรคใด ๆ หรือเน่าเสีย
6. ความสกปรก ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ดิน ทราย ไม้กาบหุ้มทะลาย เป็นต้น
7. ทะลายเปล่า ไม่มีทะลายเปล่าเจือปน
8. ก้านทะลายความยาวของก้านทะลายไม่เกิน 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร)
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ความรู้ในการแปรรูปปาล์มน้ํามัน
น้ํามันปาล์มสกัดได้จากส่วนที่เป็นเปลือกนอกและจากเมล็ดใน เป็นสารอินทรีย์จําพวกหนึ่งที่
เรียกว่า เอสเตอร์ ประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ กรีเซอรอล หรือกลีเซอรีน และกรดอินทรีย์หรือกรด
คาร์บอกซิลิกเชื่อมต่อกันด้วยพันธเคมีที่แข็งแรง
วิธีการแปรรูปปาล์มน้ํามัน ในอุตสาหกรรมมีกระบวนการ 3 กระบวนการ ดังนี้
1. การหีบเอาน้ํามันจากส่วนเปลือกและส่วนเมล็ดในได้น้ํามันปาล์มดิบ
2. กระบวนการกลั่นใสน้ํามันปาล์มให้บริสุทธิ์
3. นําน้ํามันที่ได้จากการกลั่นใสมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
กระบวนการหีบน้ํามันแบบแยกเปลือกและเมล็ดในโดยใช้น้ํา
1. นํา ทะลายปาล์ มสดซึ่ งตั ดมาทํา การอบทะลายปาล์มด้ว ยไอน้ําใช้ หม้ ออบความดั นไอน้ํ า
ประมาณ 2.4 – 3.4 /ซม. นาน 40- 80 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
- ทําลายและยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม์ไลเปส
- ผลปาล์มหลุดจากทะลายได้ง่ายเมื่อนําเข้าเครื่องนวด
- สกัดน้ํามันออกจากผลปาล์มได้ง่าย
- ลดปริมาณน้ําจากผลปาล์มสุก
- เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อให้แยกกะลาและเนื้อในออกจากกันได้ง่ายขึ้น
2. นําเข้าเครื่องนวด เพื่อนวดผลปาล์มให้ออกจากทะลายปาล์ม ทะลายเปล่าจะถูกส่งไปยัง
เตาเผา เพื่อทําปุ๋ยประเภทโปแตสเซียมหรือนําไปทิ้ง
3. ผลปาล์มจะถูกส่งไปยังเครื่องย่อยบด เพื่อย่อยเปลือกออกจากเมล็ด ในขั้นตอนนี้จะได้เมล็ด
ใน เปลือก และน้ํามันดิบ
4. เมล็ดในจะถูกส่งไปยังเครื่องตะแกรงเมล็ด เพื่อแยกส่วนของกะลาและเนื้อในออกจากกัน
เนื้อในปาล์มจะถูกส่งไปยังเครื่องอบแห้งแล้วบรรจุกระสอบจําหน่ายไปยังโรงกลั่นน้ํามันในปาล์มต่อไป
5. น้ํ ามั นดิ บและเปลือกนอกที่มีน้ํา มัน จะถูกส่งไปยัง เครื่องหี บน้ํ ามั นแบบเกลีย วอั ด หี บ
น้ํามันดิบออกจากเปลือกส่วนกากจะถูกนําไปยังเตาเผาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับกะลาต่อไป
6. น้ํามันดิบจะนําไปยังเครื่องกรองน้ํามันแบบเครื่องจัดกรองหลายชั้น เพื่อแยกน้ํามันออกจาก
สิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่
7. น้ํามันดิบที่กรองได้จะถูกส่งไปทําความสะอาดโดยใช้เครื่องฟอก เหวี่ยงความเร็วสูงแยกน้ํา
และสิ่งเจือปนออกจากน้ํามันดิบ
8. น้ํามันดิบที่ได้ยังมีสิ่งเจือปนอยู่จะถูกส่งไปยังเครื่องกําจัดความชื้น เพื่อเพิ่มความชื้นจนอยู่
ในมาตรฐานที่กําหนด
9. บรรจุถังเก็บเพื่อรอจําหน่าย
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ความรู้เกี่ยวกับการลดการสูญเสีย
แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย (www.safty service.co.th เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2554) ได้ให้แนวคิดและที่มาของการป้องกันการสูญเสียว่า การป้องกันการสูญเสีย คือ การป้องกัน
ความสูญเสียของชีวิต ทรัพย์สิน หรือ กําไรที่เกิดจากการหยุดซ่อม หรือ เลื่อนการผลิตออกไป การป้องกัน
การสูญเสียถูกพัฒ นาขึ้นมาระหว่างปี ค.ศ. 1960 - 1970 ใช้กัน อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปในอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล สารเคมีและปิโตรเลียม การป้องกันการสูญเสีย
แตกต่างจากความปลอดภัยที่การป้องกันการสูญเสียใช้ในอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่กว่าและใช้เทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ากว่า อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการประเมินเชิงปริมาณ หัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่การ
ป้องกันการสูญเสีย คือ ระบบการจัดการโรงงาน เอาใจใส่โครงสร้างการจัดการ พนักงาน ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานทางวิศวกรรมให้มากขึ้น โดยมีองค์ประกอบในการป้องกันการสูญเสียดังนี้
1 การควบคุมอันตรายร้ายแรง
2 การออกแบบกระบวนการผลิต รวมทั้งการศึกษาอันตรายและการปฏิบัติงาน
3 ระบบการจัดการ รวมทั้งการจัดทําเอกสารและการตรวจประเมินทั้งจากภายนอกและภายใน
4 การชี้บ่งอันตราย
5 การประเมินอันตราย รวมทั้งการประเมินเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาและการประเมินความ
เสี่ยง
6 การวางผังโรงงาน
7 ตัวแปรด้านบุคคล รวมถึงความผิดพลาดเนื่องจากบุคคล
8 การวางแผนงานกรณีฉุกเฉิน
9 การสูญเสียของวัตถุดิบ
10 แหล่งกําเนิดอัคคีภัยและเชื้อปะทุ การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
11 การระเบิด วัตถุระเบิด การป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุจากการระเบิด
12 การรั่วไหลของสารเคมีเป็นพิษ
13 การติดตั้งและตรวจสอบโรงงาน
14 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
15 การเดินโรงงาน
16 ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทของผู้จัดการด้านความปลอดภัย คณะกรรมการ
และตัวแทน
17 การซ่อมบํารุงโรงงาน การปรับปรุงโรงงาน วัตถุดิบและขั้นตอนการปฏิบัติ
18 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย
19 การขนส่งสารเคมีอันตราย
20 ความปลอดภั ย ส่ ว นบุ คคล เช่ น สุ ข อนามั ย อั น ตรายจากเครื่ องจั ก รและกระแสไฟฟ้ า
การกู้ภัยและการปฐมพยาบาล
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ข้อมูลทั่วไปของสถาบันเกษตรกร
จํานวนสถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 มีจํานวนทั้งหมด 115 แห่ง
ประกอบด้ วย สหกรณ์ จํา นวน 105 แห่ง แยกเป็ นสหกรณ์ ประเภทการเกษตรจํ านวน 84 สหกรณ์
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จํานวน 9 สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์บริการจํานวน 11 สหกรณ์ และประเภท
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจํานวน 1 สหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 69,441 คน กลุ่มเกษตรกร จํานวน
10 แห่ง มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,069 คน
ธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง มีการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้(สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง : 2553)
- ธุรกิจซื้อ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สมาชิกต้องการมาจําหน่าย เช่น วัสดุการเกษตร
สินค้าอุปโภคบริโภค โดยสหกรณ์จะสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกให้ทราบถึงความต้องการสินค้าที่จะ
จัดหามาจําหน่าย ธุรกิจนี้เป็นการรวมกันซื้อของสมาชิกก่อให้เกิดประโยชน์ คือ การซื้อสินค้าในปริมาณ
มากทํ า ให้ ร าคาต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ลดลง และสามารถขายให้ ส มาชิ ก ได้ ใ นราคาที่ ต่ํ า กว่ า ท้ อ งตลาด
นอกจากนี้สิ้นปีสมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากผลกําไรในธุรกิจซื้อ
- ธุรกิจขายหรือรวบรวมผลผลิต เป็นการรวมกั นขายของสมาชิก ทําให้ มีอํานาจการ
ต่อรองมากขึ้น ทําให้ผลผลิตหรือสินค้าที่นํามาจําหน่ายได้ราคาสูงขึ้น
- ธุรกิจสินเชื่อ คือ การที่สหกรณ์จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา หรือนําเงินฝากของสมาชิกมาให้
สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ เช่น อาชีพการเกษตร การผลิตอื่น ๆ หรือ ใช้จ่ายในครอบครัว
- ธุรกิจรับฝากเงิน เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเป็นการระดมทุนของสหกรณ์
ซึ่งสหกรณ์มีเงินฝาก 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา
- ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ สหกรณ์จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร
หรือการผลิตอื่น ๆ ไปให้คําแนะนําสมาชิกให้มีความรู้สามารถผลิตสินค้าได้ ส่วนด้านการบริการสหกรณ์
มักมีบริการสูบน้ํา ไถนาหรือขนส่งผลผลิต เป็นต้น
สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรัง
สถาบั น เกษตรกรในจั ง หวั ด ตรั ง ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการรวบรวมปาล์ มน้ํ า มั น ณ วั น ที่ 1
มีนาคม 2554 มีจํานวน 7 แห่ง ดังนี้ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง : 2554)
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จํากัด อําเภอวังวิเศษ
2. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จํากัด อําเภอวังวิเศษ
3. สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จํากัด อําเภอวังวิเศษ
4. สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง จํากัด อําเภอสิเกา
5. สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จํากัด อําเภอปะเหลียน
6. สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.บ้านควนตอ จํากัด อําเภอห้วยยอด
7. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จํากัด อําเภอห้วยยอด
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การควบคุมภายในสถาบันเกษตรกร
ความหมายของการควบคุมภายใน (กรมส่งเสริมสหกรณ์ : 2553) อธิบายความหมายการ
ควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์
ร่วมกันกําหนดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้ จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
1.1 เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์
1.3 เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
1.4 เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
2. ลักษณะการควบคุมภายในที่ดี ตามคําแนะนําแนวทางการควบคุมภายในสําหรับสหกรณ์
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ด้านธุรกิจรวบรวมผลิตผล (การขาย) สหกรณ์ดําเนินธุรกิจการขายตามความ
ต้องการของสมาชิกภายใต้อํานาจกระทําการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้โดย
2.1 กําหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
2.2 มีคําสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการทําหน้าที่ด้านการรวบรวมผลิตผล
2.3 การรวบรวมผลิตผลของสหกรณ์จะต้องดําเนินการ ดังนี้
- มีการสํารวจความต้องการจําหน่ายผลิตผลของสมาชิก
- มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกก่อนผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
- มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลที่รวบรวมไว้ให้มีคุณภาพตามที่กําหนด
- จัดเก็บผลผลิตไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสม ตรวจสอบง่าย
- มีการอนุมัติก่อนการจําหน่ายผลิตผลเป็นเงินเชื่อ ตามระเบียบที่กําหนด
- มีการจัดทําทะเบียนคุมผลิตผลให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทําทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และลูกหนี้ (กรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อ)
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและจําหน่ายผลิตผล ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบที่กําหนด
2.4 มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานการดําเนินธุรกิจ โดย
- มีการตรวจนับผลิตผลคงเหลือเมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- มี การทดสอบการยุบ ตั วตามสภาพของผลิ ตผล และมี การตรวจสอบคุณ ภาพของ
สินค้าอยู่เสมอ
- มีการสุ่มตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง เทียบกับทะเบียนคุมสินค้าที่มีอยู่
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือน
- มีการตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เก็บที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนพร้อม
ที่จะใช้งาน
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีการซื้อ - ขายเป็นเงินเชื่อ)
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กรอบแนวคิดในการจัดทําองค์ความรู้
ในการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบัน
เกษตรกร คณะผู้จัดทําได้ค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา
และรวบรวมองค์ความรู้ ภายใต้กรอบแนวคิดดังนี้

ความรู้ที่มองเห็นได้ชัดหรือที่บันทึกไว้
แล้ว(Explicit Knowledge) :
เอกสาร ด้านการลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
องค์ความรู้เรื่อง การลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกร
ความรู้อยู่กับตัวบุคคลหรือความรู้ที่
อยู่ในสมองมนุษย์ (Tacit
Knowledge) : เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กรรมการ ด้านการมีประสบการณ์ตรง
ในการลดการสูญเสียน้ําหนักในการ
รวบรวมปาล์มน้ํามัน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําองค์ความรู้ : การลดการสูญเสียน้ําหนัก
ในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการจัดทําองค์ความรู้
ในการรวบรวมเพื่อจัดทําองค์ความรู้เรื่อง การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์ม
น้ํามันของสถาบันเกษตรกร คณะผู้จัดทําได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการจัดทําองค์ความรู้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทําองค์ความรู้
3. วิธีดําเนินการจัดทําองค์ความรู้

กลุ่มเป้าหมายทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดทําองค์ความรู้
กลุ่ มเป้ า หมายที่ มีส่ ว นร่ว มในการจั ด ทํ า องค์ ความรู้ เ รื่ อง การลดการสู ญ เสี ย น้ํ า หนั กในการ
รวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร จํานวนรวม 35 คน ดังนี้
1. บุคลากรของสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรัง ณ เดือน
มีนาคม 2554 จํานวน 7 แห่ง จํานวน 21 คน และตัวแทนสถาบันเกษตรกรสังเกตการณ์ในฐานะองค์กร
ที่จะดําเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามันในปีต่อไป จํานวน 3 แห่ง จํานวน 4 คน รวม จํานวน 25 คน
2. บุคลากรของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ที่รับผิดชอบเป็นคณะผู้จัดทําองค์ความรู้เรื่อง
การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร จํานวน 10 คน
ตารางที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการจัดทําองค์ความรู้ เรื่อง การลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ลักษณะการเข้าร่วม
ชื่อสถาบันเกษตรกร
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จํากัด
3. สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จํากัด
4. สหกรณ์ปาล์มน้ํามันตรัง จํากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จํากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยาง สปก.บ้านควนตอ จํากัด
7. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จํากัด
8. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบัว จํากัด
10.สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
รวม
รวมทั้งสิน

องค์กรรวบรวบ
ปาล์มน้ํามัน
จํานวน (คน)
5
2
2
2
2
2
2
2
2
21

องค์กร
สังเกตการณ์
จํานวน(คน)
-

คณะผู้จัดทํา
องค์ความรู้
จํานวน (คน)
-

-

-

2
2
4
35

10
10
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทําองค์ความรู้
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํ า องค์ ความรู้ ครั้ ง นี้ คื อ ใช้ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบFocus
groups โดยคณะผู้จัดทําองค์ความรู้ทําหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อประมวลผลประสบการณ์
กระบวนการและเทคนิคในการลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ที่บุคลากรในสถาบันเกษตรกรได้ใช้ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มก่อนนําส่งต่อโรงงานผู้รับ
ซื้อปาล์มน้ํามัน

วิธีดําเนินการจัดทําองค์ความรู้
ในการดําเนินการเพื่อนําความรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคลากรที่ทําหน้าที่รวบรวมปาล์ม
น้ํามันในสถาบันเกษตรกร เพื่อจัดทําเป็นองค์ความรู้ เรื่อง การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์ม
น้ํามันของสถาบันเกษตรกร คณะผู้จัดทํา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ
ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จํากัด อําเภอวังวิเศษ ภายใต้กระบวนการ
Focus groups มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบปาล์มน้ํามัน
ของบุคลากรสถาบันเกษตรที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ Focus groups มีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรม Focus groups ปัญหาในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดตรัง
- กิจกรรม Focus groups ปัญหาการลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกร : สาเหตุและประเด็นเทคนิคการแก้ไขปัญหาในการลดการสูญเสียน้ําหนักในการ
รวบรวมปาล์มน้ํามัน
- กิจกรรม Focus groups อภิปรายกลุ่มข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการลดการ
สูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
2. การนําข้อมูลที่ได้จากบันทึกจากการจัดกระบวนการ Focus groups เรื่อง การลดการ
สูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร จัดทําเป็นเอกสารเพื่อสรุปข้อมูล เป็น
เอกสารลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
- การให้คณะจัดทําองค์ความรู้ได้ยกร่างรูปแบบการจัดทําองค์ความรู้
- การตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเด็นเนื้อหาในองค์ความรู้
- การจัดทํารูปเล่มบันทึกองค์ความรู้
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บทที่ 4
องค์ความรู้ : การลดการสูญเสียน้ําหนัก
ในการรวบรวมปาล์มน้าํ มันของสถาบันเกษตรกร
การดําเนินธุรกิจการขายหรือรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร เป็นภารกิจหลักของสถาบัน
เกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ประกอบอาชีพอาชีพทางด้านการเกษตร การรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกรในระบบสหกรณ์ เป็นหน้าที่ในการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิก การพัฒนาเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียเพื่อลดเหตุแห่งการรั่วไหล จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ทําให้การ
ดําเนินงานประสบผลดี มีส่วนเกินจากการดําเนินธุรกิจที่เรียกว่ากําไร ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ย
คืนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
จังหวัดตรัง ได้ให้ความสําคัญในการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร และสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้สนองนโยบาย
ของจังหวัดตรัง โดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมผลิตผลของเกษตรกรสมาชิกมาจัดการขายให้
ได้รับราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ มีการจัดกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management)
ในเรื่อง การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร โดยระดมภูมิปัญญา
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ได้ประเด็นความรู้
ที่ควรรู้ ควรนําไปปฏิบัติในการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกร โดยนําเสนอแนวทางการลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันสถาบัน
เกษตรดังนี้
- ขั้นตอนการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
- ปัญหาในการรวบรวมปาล์มน้ํามันที่ส่งผลต่อการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ของสถาบันเกษตรกร
- วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อป้ องกั น และลดการสู ญ เสี ย น้ํ า หนั กในการรวบรวมปาล์ มน้ํ า มั น ของสถาบั น
เกษตรกร
- ข้อเสนอแนะเพื่อลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
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ขั้นตอนการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร : สหกรณ์ ซึ่งได้รวบรวมปาล์มน้ํามันมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
การจัดซื้อผลผลิต

1.การชั่งน้ําหนักรถขาเข้า

สมาชิกนํารถ(บรรทุกปาล์ม) ขึ้น
ชั่งบนเครื่องชั่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรถขาเข้า
พนักงานลงปาล์ม ทําการลงปาล์ม
น้ํามันจากรถ(บรรทุก) พร้อมคัด
คุณภาพปาล์มน้ํามัน

2.การคัดคุณภาพ/เกรด

3.การกําหนดราคารับซื้อ

4.การชั่งน้ําหนักรถเปล่าขาออก
5. การจัดเก็บปาล์ม
การจําหน่ายผลผลิต

6.1 การชั่งรถ
เปล่า

6. การขนส่งปาล์มส่งโรงงาน

6.2 รถบรรทุกรับปาล์ม
(เจ้าหน้าที่ลงปาล์มใส่รถบรรทุก)

การกําหนดราคารับซื้อปาล์มน้าํ มันสุกตาม
ความต้องการของโรงงาน(กําหนดราคารับซื้อ
ตาม%น้ํามันแต่ทางสหกรณ์แยกตามขนาด
ทะลาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล น้าํ หนักรถขาออก
หากปาล์มมีน้อยไม่พอส่งต้องเก็บปาล์มไว้
เพื่อรอให้มีปริมาณเพียงพอในการขนส่งต่อ
เที่ยวทําให้เสี่ยงต่อน้ําหนักขาดหายและเกิด
กรดไขมันที่ไม่ต้องการของโรงงานรับซื้อได้
หากขนส่งทันทีไม่ต้องรอหรือขนส่งได้ภายใน
24 ชั่วโมง ทําให้ปาล์มได้คุณภาพน้าํ มันที่
โรงงานต้องการและไม่เสี่ยงต่อน้ําหนักขาด

6.3 การชั่งรถที่บรรทุกปาล์ม(เจ้าหน้าทีอ่ อกใบกํากับสินค้าน้าํ หนักปาล์ม
ให้กบั รถบรรทุกเพื่อยื่นให้แก่โรงงาน)

6.4 การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกที่บรรทุกปาล์ม
ณ จุดชั่งของโรงงาน

6.5 การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกเปล่าขาออก
ณ จุดชั่งของโรงงาน

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการรวบรวมและจําหน่ายปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกรสู่โรงงาน
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แผ่นภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการรวบรวมและจําหน่ายปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร วิเคราะห์
ได้ว่าสหกรณ์ มีการดําเนิ นการใน 2 ขั้นตอนหลั ก คือ ขั้นตอนในการจัด ซื้อผลผลิต และขั้ นตอนในการ
จําหน่ายผลผลิต โดยขั้นตอนในการจัดซื้อผลผลิต ประกอบด้วยขั้นตอนการชั่งน้ําหนักรถที่บรรทุก การคัด
เกรดปาล์มน้ํามัน การกําหนดราคารับซื้อปาล์มน้ํามัน และการชั่งน้ําหนักรถเปล่าขาออกรวมถึงการเก็บ
รักษาปาล์มน้ํามัน ในกรณีที่ผลผลิ ตที่รวบรวมได้มีน้อยต้ องใช้เวลานานจึงเต็มรถบรรทุกก่ อนจะนําส่ ง
โรงงาน โดยในทุกขั้นตอนมีการบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐานอย่างมีระบบ ส่วนขั้นตอนการจําหน่ายผลผลิต
ประกอบด้วยขั้นตอนการชั่งรถน้ําหนักเปล่า การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกปาล์มน้ํามัน การออกใบกํากับ
สินค้า และเมื่อถึงโรงงานจะมีจุดชั่งน้ําหนักรถบรรทุกปาล์มน้ํามันอีกครั้ง และการชั่งน้ําหนักรถเปล่าขา
ออก หลังจากนั้นจะเป็นการคํานวณน้ําหนักเพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักที่โรงงานกับใบน้ําหนักที่สถาบัน
เกษตรกรได้ชั่งไว้
การวิเคราะห์การขาดน้ําหนัก : กรณีที่เป็นจุดอ่อนที่เสี่ยงต่อการขาดน้ําหนักจากกระบวนการ
รวบรวมและการจัดจําหน่ายพบว่า
1. กรณีผลผลิตปาล์มน้ํามันที่รวบรวมได้มีน้อยต้องใช้เวลานานจึงจะได้ปริมาณมากเพียงพอใน
แต่ละเที่ยว การเก็บรักษาโดยการกองไว้นาน ๆ ทําให้เกิดความร้อนขึ้นในกองปาล์มน้ํามัน มีผลให้มี
น้ําหนักขาดหายได้เมื่อส่งผลผลิตสูโ่ รงงาน
2. กรณีที่มีผลปาล์มร่ วงในระหว่างการขนส่งหรือมีการกระแทกในการเคลื่อนย้ายจากจุ ด
รวบรวมปาล์มน้ํามันถึงโรงงานรับซื้อกลายเป็นลูกร่วง เมื่อชั่งน้ําหนักปาล์มน้ํามันที่โรงงานเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักที่สถาบันเกษตรกรชั่งและบันทึกไว้ อาจจะมีน้ําหนักที่ขาดหายได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ระมัดระวังและ
ไม่เก็บผลปาล์มร่วง ทําให้น้ําหนักขาดสถาบันเกษตรกรมีความสูญเสียมากขึ้น
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ปัญหาในการรวบรวมปาล์มน้ํามันที่ส่งผลต่อการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร ประสบปัญหาที่เป็นสาเหตุทําให้น้ําหนักปาล์ม
น้ํามันขาดหายนําเสนอตามรูปแบบแผนภาพก้างปลา ดังนี้
การเคลื่อนย้าย
ปาล์มน้ํามันใน
รถบรรทุกทําให้ผล
ปาล์มร่วง

ปริมาณ
ผลผลิตที่
รวบรวม
ได้น้อย
ไม่พอส่ง
ในรอบวัน

ระยะทางใน
สถานที่
จัดเก็บปาล์ม การขนส่ง
เพื่อรอส่ง ไกล
โรงงานไม่
เหมาะสมมี
ความร้อน

โรงงานรับ
ซื้อ (ตาชั่ง
ไม่ได้
มาตรฐาน)

น้ําหนักปาล์ม
ขาดเมื่อชั่ง
ที่โรงงานรับ
ซื้อปาล์มน้ํามัน

การเก็บเกี่ยวมีเศษดิน
หรือสิ่งเจือปนติดมากับ
ทะลายปาล์มต่อมาหลุด
หายจากการขนส่ง

การขนส่ง
สภาพอากาศ
(ปาล์มหล่น
ร้อน ทําให้
ทะลายปาล์ม จาก
รถบรรทุก)
แห้ง

จัดเก็บหรือ
กองปาล์มรอ
ส่ง กองใหญ่
(จุลินทรีย/์
ความร้อน
น้ําหนักปาล์ม
น้ํามันลด)

คุณภาพ
ของปาล์ม
หรือสาย
พันธ์ของ
ปาล์ม

แผนภาพที่ 3 แผนภาพก้างปลาแสดงปัญหาในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ที่ส่งผลต่อการสูญเสียน้ําหนัก ณ โรงงานรับซื้อปาล์มน้ํามัน
จากแผนภาพที่ 3 ปัญหาในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกรที่ส่งผลต่อการ
สูญเสียน้ําหนัก ซึ่งเป็นประสบการณ์และองค์ความรู้ที่คณะทํางานสรุปประเด็นและนําเสนอตามแผนภาพ
ก้างปลา ดังนี้
1. การเคลื่อนย้ายปาล์มน้ํามันในรถบรรทุกทําให้ผลปาล์มร่วง เป็นการเคลื่อนย้ายปาล์มน้ํามัน
ในรถบรรทุกไปส่งโรงงานรับซื้อ เมื่อมีการกระแทกทําให้ผลร่วงและหล่นหายระหว่างการขนส่ง มีผลต่อการ
สูญเสียหรือขาดน้ําหนักปาล์มน้ํามัน ณ จุดรับซื้อปาล์มน้ํามันของโรงงาน
2. การเก็ บ เกี่ ย วมี เ ศษดิ น หรื อ สิ่ ง เจื อ ปนติ ด มากั บ ทะลายปาล์ ม ต่ อ มาหลุ ด หายไปใน
กระบวนการขนส่งทําให้ปาล์มน้ํามันน้ําหนักขาดหายได้ เนื่องจากการบรรทุกปาล์มน้ํามันในปริมาณที่มาก
การที่ดินหรือเศษวัสดุติดมากับทะลายปาล์มมีผลต่อน้ําหนักในช่วงแรกสูง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายปาล์มทําให้
เศษดินหลุดร่วงมีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน ณ จุดรับซื้อปาล์มน้ํามันของโรงงานได้
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3. ปริมาณผลผลิตที่รวบรวมได้น้อยไม่พอส่งในรอบวัน หมายถึง การที่สหกรณ์รวบรวมปาล์มได้
น้อยต่อวันทําเป็นเหตุทําให้ได้ปริมาณปาล์มน้ํามันน้อยไม่คุ้มกับการใช้รถบรรทุกขนส่งปาล์มไปยังโรงงานรับ
ซื้อทํ าให้ต้ องมีการชะลอหรื อเก็บ ปาล์ มไว้ เมื่ อมี การเก็บ ปาล์มน้ํา มัน ไว้เ ป็น สาเหตุใ ห้เ กิด การสู ญเสีย ของ
น้ําหนักปาล์มน้ํามันได้สูงยิ่งขึ้น
4. สภาพอากาศร้อนทําให้ทะลายปาล์มแห้ง ในการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ํามันในภาวะ
อากาศร้อนเป็นเหตุทําให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันเนื่องมาจากการความร้อนทําให้น้ําในทะลาย
ปาล์มระเหยมีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน
5. สถานที่จัดเก็บปาล์มเพื่อรอส่งโรงงานไม่เหมาะสมมีความร้อน กล่าวคือ ในการจัดเก็บ
ปาล์มน้ํามันเพื่อรอส่งจําหน่ายแก่โรงงานรับซื้อปาล์มน้ํามัน สหกรณ์มีการกองรวมหรือใช้ลานกลางแจ้ง
หรือ เก็บในพื้นที่มีหลังคากันความร้อน ซึ่งมีผลต่อการการขาดน้ําหนักของปาล์มน้ํามันได้ เช่นหากมีการ
เก็บ กลางแจ้ งไม่มีหลั งคา การสู ญเสี ยน้ํ าหนักเนื่ องจากความร้ อนอาจจะมากกว่า การเก็บ ในอาคารที่ มี
หลังคา
6. การขนส่ง (ปาล์มหล่นจากรถบรรทุก) ในระหว่างทางที่รถบรรทุกปาล์มน้ํามันส่งโรงงาน
หากคนขับรถไม่ระมัดระวัง ทะลายปาล์มน้ํามันหล่นบนถนน เป็นเหตุให้น้ําหนักขาดได้เมื่อชั่ง ณ เครื่องชั่ง
ของโรงงานรับซื้อปาล์มน้ํามัน
7. ระยะทางในการขนส่งไกล อันเนื่องมาจากจุดรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
อยู่ ไกลจากโรงงานรั บ ซื้ อปาล์ มน้ํ า มั น ทํ าให้ ต้ องใช้ เ วลาในการขนส่ ง ที่ น านขึ้ น ทะลายปาล์ ม ที่ อยู่ ใ น
รถบรรทุก โดนความร้อนจากแสงแดดระหว่างการขนส่ง มีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันทําให้
น้ําหนักปาล์มขาดเมื่อชั่งที่โรงงานรับซื้อปาล์ม
8. จัดเก็บหรือกองปาล์มรอส่ง กองใหญ่ (จุลินทรีย์/ความร้อน น้ําหนักปาล์มน้ํามันลด) เป็น
สาเหตุที่เนื่องมาจากปริมาณปาล์มไม่เพียงพอกับปริมาณปาล์มที่บรรทุกส่งโรงงาน ทําให้ต้องรอและมีการ
กองรวมที่ลานเทปาล์มของสหกรณ์ ปริมาณกองปาล์มน้ํามันที่สุ่มรวมกันปริมาณมากมีความร้อนเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการทํางานของจุลินทรีย์ ทําให้น้ําหนักของปาล์มน้ํามันสูญเสียมีผลต่อน้ําหนักปาล์มขาด
หายเมื่อชั่งที่โรงงานได้
9. โรงงานรับซื้อ สาเหตุเกิดจากเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการตั้งสเกลเครื่องชั่งให้
น้ําหนักปาล์มน้ํามันขาด ซึ่งเป็นเทคนิคทางการค้าเพื่อป้องกันการขาดทุน ทําให้สถาบันเกษตรกรต้อง
ประสบกับน้ําหนักขาด เมื่อดําเนินการรวบรวมปาล์มน้ํามันและชั่งที่เครื่องชั่งของโรงงานรับซื้อปาล์ม
น้ํามัน
10. คุณภาพของปาล์มหรือสายพันธุ์ของปาล์ม กรณีสายพันธุ์ของปาล์มน้ํามันที่ปลูกในพื้นที่
เป็นพันธ์ที่มีกะลาหนา ผิวเปลือกบาง มีปริมาณเนื้อปาล์มน้อย ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักได้ง่ายใน
กระบวนการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายปาล์มน้ํามัน
จากแผนภาพก้างปลาทําให้ทราบได้ว่า สาเหตุที่นําไปสู่การสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันมีผลที่
ทําให้น้ําหนักปาล์มน้ํามัน ขาดหายเมื่ อชั่งที่เครื่องชั่งของโรงงาน ประกอบด้ว ยหลายสาเหตุ ซึ่งทุ ก
สาเหตุสามารถเกิดได้ต่างกรรมต่างวาระหรือเกิดได้พร้อมกัน นับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สถาบันเกษตรกรที่
ดําเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ํามันพึงระวัง และหาวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์ม
น้ํามันต่อไป
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วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
- ด้านป้องกันและลดการสูญเสียในประเด็นย่อย
วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบัน
เกษตรกรในประเด็นย่อยที่ได้จากจัดทํา Focus groups สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในประเด็นย่อย
วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของ
สถาบันเกษตรกร
1.การเคลื่อนย้ายปาล์มน้ํามัน การไม่ระมัดระวังของ
พยายามลดจํานวนครั้งในการถ่ายเทย่อย ๆ
ในรถบรรทุกทําให้ผลปาล์ม ผู้รับผิดชอบ
เมื่อผลปาล์มชอกช้ํา มีบาดแผล เป็นปาล์ม
ร่วง
ไม่มีคุณภาพ และลูกร่วงได้ง่ายจากการ
ถ่ายเท สร้างความรับผิดชอบร่วมกันและ
จิตสํานึกในการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับ
ผู้รับผิดชอบเคลื่อนย้ายและการบรรทุก
ปาล์มน้ํามันกับสถาบันเกษตรกร
2.การเก็บเกี่ยวมีเศษดินหรือ - เกษตรกรไม่ตระหนักใน สถาบันเกษตรกรสร้างคุณค่าร่วมกันกับ
การขั้นตอนการตัด
สิ่งเจือปนติดมากับทะลาย
เกษตรกร เช่น การให้ราคาเพิ่มเมื่อปาล์ม
ปาล์ม
ทะลายปาล์มที่ส่งผลต่อ ไม่มีเศษดินปนมากับทะลายปาล์มน้ํามัน ,
สถาบันเกษตรกรเมื่อ
การตกลงสร้างแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์
ปาล์มมีเศษดินหรือวัสดุ ร่วมกันในการพัฒนาปาล์มน้ํามันของ
ติดมากับทะลายปาล์ม สถาบันเกษตรกร
3.ปริมาณผลผลิตที่รวบรวมได้ ขาดการวางแผนในการ 1. สถาบันเกษตรกรต้องมีแผนงานที่
น้อยไม่พอส่ง
รวบรวม การไม่มีข้อมูล ชัดเจนในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน ข้อมูล
ในรอบวัน
เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม
ด้านพื้นที่ การวางแผนการรวบรวมที่เป็น
และขาดการสร้าง
ระบบ
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก 2. สร้างกิจกรรมมวลชนกับเกษตรกร
ปาล์ม
ชาวสวนปาล์มเพื่อเป็นเครือข่ายรวบรวม
ปาล์ม
3. สร้างความตระหนักในการเป็นองค์กร
ของเกษตรกรในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ปัญหาที่ส่งผลต่อการ
สูญเสียน้ําหนัก
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ตารางที่ 3 แสดงการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในประเด็นย่อย (ต่อ)
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบัน
เกษตรกร
4. สภาพอากาศร้อน ทําให้ ภาวะอากาศที่
การจัดเก็บปาล์มน้ํามันที่รวบรวมระหว่างรอ
ทะลายปาล์มแห้ง
เปลี่ยนแปลง อากาศร้อน ส่งโรงงานต้องพยายามรักษาคุณภาพและ
มีผลต่อความชื้นในผล
ความชื้นไว้ และส่งโรงงานให้เร็วที่สุด
ปาล์มสดระเหยไป
5. สถานที่จัดเก็บปาล์มเพื่อ การไม่มีที่สถานที่เก็บ
การเตรียมความพร้อมในโรงเก็บปาล์มน้ํามันที่
รอส่งโรงงานไม่เหมาะสมมี
ปาล์มน้ํามันเมื่อ
อากาศถ่ายเท มีหลังคา ซึ่งเป็นกรณีที่จําเป็น
ความร้อน
จําเป็นต้องรอส่งโรงงาน จริงในการรอส่งโรงงาน หรือมีปรากฏการณ์รอ
ต้องใช้ลานกลางแจ้ง
ส่งปาล์มบ่อยครั้งของสถาบันเกษตรกรแสดง
ถึงศักยภาพในการวางแผนการจัดการจุด
รวบรวมปาล์มน้ํามันขององค์กรที่ด้อย
ประสิทธิภาพ
6.การขนส่ง(ปาล์มหล่นจาก การไม่ระมัดระวังในการ มีตาข่ายคลุม เพื่อไม่ให้ทะลายปาล์มหรือลูก
รถบรรทุก)
ขนส่งของผู้รับผิดชอบ
ร่วงหล่นจากรถ
7.จุดรวบรวมปาล์มน้ํามันของ สถาบันเกษตรกรไม่ได้
สถาบันเกษตรกรควรมีการวางแผนกําหนดจุด
สถาบันเกษตรกรอยู่ไกลจาก วางแผนจุดรวบรวมปาล์ม รวบรวมปาล์มน้ํามันที่ใกล้กับโรงงานรับซื้อ
โรงงานรับซื้อปาล์มน้ํามัน
ปาล์มน้ํามันให้มากที่สุด
8. จัดเก็บหรือกองปาล์มรอส่ง ขาดการวางแผนในการ
1. สถาบันเกษตรกรต้องมีแผนงานที่
กองใหญ่
รวบรวม การไม่มีข้อมูล ชัดเจนในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน ข้อมูลด้าน
เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม
พื้นที่ การวางแผนการรวบรวมที่เป็นระบบ 2.
และขาดการสร้าง
สร้างกิจกรรมมวลชนกับเกษตรกรชาวสวน
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มเพื่อเป็นเครือข่ายรวบรวมปาล์ม 3.
ปาล์ม
สร้างความตระหนักในการเป็นองค์กรของ
เกษตรกรในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน 4. การ
จัดการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบปริมาณการ
สูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในทุกขั้นตอนที่
ดําเนินการ เช่น การรับซื้อที่จุดของลานเท
และการชั่ง ณ เครื่องชั่งของโรงงานรับซื้อ
ปาล์มน้ํามันเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาและ
สังเกตุแนวโน้ม
ปัญหาที่ส่งผลต่อการ
สูญเสียน้ําหนัก
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ตารางที่ 3 แสดงการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในประเด็นย่อย (ต่อ)
ปัญหาที่ส่งผลต่อการ
สูญเสียน้ําหนัก

9. โรงงานรับซื้อ
(ตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน)

สาเหตุ

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย
น้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของ
สถาบันเกษตรกร
ของการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดการสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก
ปาล์ มน้ํ า มั น และต้ องส่ ง ปาล์ มน้ํ า มั น ให้ ถึ ง
โรงงานรั บ ซื้ อ ภายใน 24 ชั่ ว โมงเพื่ อ มิ ใ ห้
น้ําหนักปาล์มขาดหาย
1.สถาบันเกษตรกรต้องชั่งน้ําหนักรถขาเข้าและ
ขาออกทุกครั้งก่อนนําปาล์มไปส่งโรงงาน
เพื่อนําใบน้ําหนักไปยืนยันต่อโรงงาน
2.ใช้ตาข่ายคลุมรถและมีผู้ควบรถบรรทุก
ปาล์มส่งโรงงาน
3.ต้องตรวจสอบตาชั่งอย่างสม่ําเสมอโดยผู้
ชํานาญงานและแจ้งหน่วยงานชั่ง ตวง วัด
ในเขตพื้นที่ตรวจรับรอง
คัดเลือกสายพันธ์ที่ดีมาปลูก

น้ําหนักที่จุดรวบรวมกับ
น้ําหนักที่โรงงานมีส่วนต่าง
น้ําหนักขาด สาเหตุเกิด
จาก
1.น้ําหนักขาดจากโรงงาน
2.น้ําหนักขาดหายระหว่าง
ขนส่ง
3.ตาชั่งที่จุดรวบรวม
10. คุณภาพของปาล์มหรือ พันธุ์ปาล์มไม่ดีเป็นพันธ์ที่มี
สายพันธุ์ของปาล์ม
กะลาหนา มีเนื้อปาล์ม
น้อย เปอร์เซ็นต์ไขมันต่ํา
จากตารางที่ 3 แสดงการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในประเด็นย่อย
เพื่อสร้างความเข้าใจความรู้ในการจัดการป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน จากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (http://web.ku.ac.th/king72/2541-2/proj4_4.html เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2554) พบว่า ในการจัดการปาล์มน้ํามันเพื่อส่งต่อโรงงานรับซื้อ ในระยะเริ่มแรกของการปลูกปาล์มน้ํามัน
มีการปลูกกันมากในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป เกษตรกรที่ยึดอาชีพปลูกปาล์มน้ํามันมักประสบปัญหา
สําคัญในเรื่องของการขนส่งผลปาล์มสดไปขายให้โรงงานบีบน้ํามันปาล์ม ซึ่งในขณะนั้นมีโรงงานบีบน้ํามัน
ปาล์มขนาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดกระบี่เพียงแห่งเดียว เกษตรกรรายย่อยที่มีสวนปาล์มขนาดเล็กอยู่กระจัด
กระจายจําเป็นต้องขนส่งผลปาล์มสดไประยะทางไกล ๆ การขนส่งผลปาล์มทั้งทะลายทําได้ครั้งละไม่มาก
ทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูง วัตถุดิบเสื่อม คุณภาพและสูญเสียน้ําหนัก เป็นเหตุให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง
นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอื่นอีกมาก
ผลปาล์มสดเป็ นวัต ถุดิบ สําหรับอุ ตสาหกรรมน้ํา มันพื ชที่แ ตกต่ างจากพืช น้ํามั นชนิ ดอื่น คื อ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มแล้ว น้ํามันในผลปาล์มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดกรดไขมันอิสระขึ้นได้
รวดเร็วมาก เมื่อน้ํามัน ที่ได้ ไปผ่ านกรรมวิ ธีทําให้บ ริสุทธิ์ เพื่อใช้เ ป็นน้ํ ามันบริโภค หรือเพื่อใช้ใ น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทต่าง ๆ จะได้ผลผลิตน้ํามันลดลง จําเป็นต้องแปรรูปผลปาล์มโดยเร็วที่สุด
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นการบริหารจัดการลานเทปาล์มน้ํามันในการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ํามันเพื่อมิให้
สถาบันเกษตรกรได้รับราคาที่ต่ํา เนื่องจากโรงงานรับซื้อต้องพิจารณาคุณ ภาพน้ํามันประกอบในการ
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กําหนดราคารับซื้อ การจัดส่งปาล์มน้ํามันให้เร็วที่สุด และป้องกันมิให้เกิดลูกร่วงหรือเก็บลูกร่วงให้หมด
หรือให้มากที่สุด จะช่วยไม่ให้มีการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันที่สถาบันเกษตรกรวบรวม
- ด้านป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันในองค์รวม
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบัน
เกษตรกรจากการจัดทํา Focus groups ในองค์รวมสรุปได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการรวบรวมปาล์มน้ํามัน วิธีการคือ ต้องดําเนินการส่งปาล์มน้ํามันถึง
โรงงานให้รวดเร็ว โดยสถาบันเกษตรกรต้องมีความพร้อมในการจัดการ เช่น ต้องมีแผนการรวบรวมที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลเกษตรกรด้านปาล์มน้ํามันพร้อม มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และการสร้างความเข้าใจแก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดส่งปาล์มน้ํามันแก่โรงงานรับซื้ออย่างรวดเร็วเมื่อปาล์มน้ํามันมาถึงจุด
รวบรวม มีการชั่งน้ําหนักตามกระบวนการรับซื้อปาล์มน้ํามัน และนําลงจากรถบรรทุกเพื่อส่งโรงงานทันที
ตามเงื่อนไขเวลาที่ใช้ในการชั่งน้ําหนัก การคัดแยก โดยไม่ต้องมีการจัดเก็บปาล์มน้ํามันไว้รอให้ได้ปริมาณ
มากจึงนําส่งต่อโรงงานรับซื้อ แต่ในการจัดการปัญหาของสถาบันเกษตรกร คือ ปาล์มน้ํามันจําหน่ายผ่าน
จุดรวบรวมน้อย มาไม่พร้อมกัน อันเนื่องมาจากไม่มีการจัดคิวในการส่งจําหน่ายแก่สถาบันเกษตรกรจึงไม่
สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายใดจะส่งปาล์มวันไหนและเวลาใด ทําให้มีผลต่อการ
บริหารจัดการจุดรวบรวมปาล์มที่เป็นระบบ การจัดการปาล์มแบบเสี่ยงโชค และการขาดความพร้อมใน
ยานพาหนะจนมีการรอปาล์มให้ได้ปริมาณมากจึงจ้างรถบรรทุกขนส่งไปยังโรงงานรับซื้อ ซึ่งเป็นปัญหาทํา
ให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามันตามสภาพธรรมชาติเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว
2. การลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามัน เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการ
จั ด การ อั น เป็ น ผลมาจากการบริ ห ารงานองค์ ก รในภาพรวมของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น เกษตรกร เช่ น
คณะกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้ ต้องมีความ
ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาระบบการรวบรวมปาล์มน้ํามัน และมีทัศนคติของการรวบรวมปาล์มน้ํามัน
ในองค์รวมว่า ปัญหาการสูญเสียและการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มสามารถบรรเทาได้หรือทําให้ลดลงได้
ด้วยเทคนิคการจัดการ ที่มองการเชื่อมโยงของปัญหาว่า ปัญหาอันหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกปัญหา เช่น
เพราะไม่มีข้อมูลพื้นที่ปาล์มน้ํามันของเกษตรกร จึงไม่รู้ว่าเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเท่าไร อายุการเก็บ
เกี่ ย วเวลาใด เพราะการไม่ ทํ า การตลาดแบบบู ร ณาการ จึ งทํ าให้ เ กษตรกรไม่ เ ข้าใจในระบบของการ
รวบรวมของสถาบันเกษตรกรไม่ส่งผลผลิตให้สถาบันเกษตรกรรวบรวม ทําให้ปาล์มน้ํามันมีไม่เพียงพอ
การจัดการต้องรอให้พร้อม ไม่สามารถทําการส่งปาล์มน้ํามันที่รวดเร็วได้ ทําให้น้ําหนักขาดจากการรอเวลา
การส่งต่อโรงงานรับซื้อ ดังนั้นการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนใน
องค์กร โดยเฉพาะผู้นําให้มองปัญหาในองค์รวมและใช้การบริการจัดการที่เป็นระบบ จึงสามารถป้องกัน
และลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันได้อย่างถาวร
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ข้อเสนอแนะเพื่อลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ในการลดการสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก ในการรวบรวมปาล์ มน้ํ า มั น ของสถาบั น เกษตรกร ได้ พ บ
ข้อเสนอในการสร้างมาตรฐานในการลดการสูญเสียน้ําหนักปาล์มน้ํามัน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
การสนับสนุนองค์ความรู้ในการลดการสูญเสียน้ําหนักในการรวบรวมปาล์มน้ํามันของสถาบันเกษตรกร
ดังนี้
1. การกําหนดให้มีมาตรฐานในการสูญเสียน้ําหนักในกระบวนการรวบรวมปาล์มน้ํามันของ
สถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างมาตรฐาน เช่นเดียวกันกับกรณีการการยุบตัวของข้าวเปลือกที่มีการรวมของ
โรงสี ห รื อการกํ า หนดความชื้ น ของข้ า วเปลื อ ก หรื อ การสู ญ เสี ย ของน้ํ า มั น จากการระเหยของสถาบั น
เกษตรกร หรือสหกรณ์ที่ดําเนินธุรกิจจําหน่ายน้ํามันเพื่อบริการแก่สมาชิก เพื่อสร้างมาตรฐานป้องกันมิ
ให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรต้องเสียเปรียบกับโรงงานที่รับซื้อปาล์มน้ํามัน และเป็นมาตรฐานในการ
บริหารจัดการจุดรวบรวมให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างแท้จริง
2. ในระยะยาว สถาบันเกษตรกรต้องมีการพัฒนาศักยภาพในตลาดปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น เช่น
การจัดสร้างโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มของสถาบันเกษตรกร โดยหลายองค์กรรวมกัน มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน มีการลงทุนร่วมกัน เนื่องจากการสูญเสียน้ําหนักหรือการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรม ในการชั่ง
ตวง วั ด เป็ น ผลจากเก็ ง กํ าไรของกลุ่ มทุ น ที่ อาศั ย ความไม่ รู้ แ ละการไม่ มีพลั ง อํ า นาจในการต่ อรองของ
เกษตรกรที่รวมตัวผ่านสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้เกิดพลังใน
การจัดการตลาดปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่เพียงจุดรวบรวมปาล์มน้ํามันให้แก่กลุ่มทุน ที่เป็นพ่อค้า
โรงงานรับซื้อ และสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรที่ถูกควบคุมและหล่อเลี้ยงจากกลุ่มทุนเอกชน นับว่าเป็น
ความท้าทายของเกษตรกรและผู้นําเกษตรกร ที่บริหารการจัดการองค์กร ในการพิสูจน์ความสามัคคี
และความเป็นหนึ่งเดี่ยวในการพัฒนาระบบตลาดปาล์มน้ํามันของประเทศไทย
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