
การเกบ็เกีย่วปาล์มน า้มันที่มคีณุภาพ 

จิรภัทร  รัตนพันธ์ ๑ 

 การผลิตพืชทุกชนิดต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน       
ซึ่งนอกจากจะขึ นอยู่กับปริมาณผลผลิตแล้ว คุณภาพของผลผลิตก็เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีเป็นตัวก้าหนดรายได้           
ของเกษตรกร การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและวิทยาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
การผลิตปาล์มน ้ามัน ซึ่งเป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ มีการใช้ประโยชน์หลากหลาย ทั งอุปโภคและบริโภค 
รวมถึงการน้าไปผลิตเป็นพลังงานเชื อเพลิงในกระบวนการแปรรูป และการน้าปาล์มน ้ามันไปใช้ประโยชน์ จากสภาพ
ปัญหาในการผลิตปาล์มน ้ามัน ผลผลิตปาล์มน ้ามันทั งทะลายอาจต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกร การเก็บเก่ียวทะลายปาล์มดิบ การดูแลรักษาผลผลิตก่อนส่งโรงงานสกัดน ้ามันไม่ถูกวิธี    
เช่น การรดน ้า และการหมักผลผลิต ระยะเวลาการขนส่งถึงโรงงานนานเกินไป จึงท้าให้การผลิตปาล์มน ้ามันประสบ
ภาวะดังกล่าว 

 การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขั นตอนที่มีความส้าคัญที่สุด เพ่ือให้ได้ปริมานน ้ามันและมีคุณภาพ    
สูงสุดส้าหรับการสกัดน ้ามันปาล์มดิบ ซึ่งปริมาณน ้ามันของปาล์มน ้ามัน สามารถค้านวณจากอัตราส่วนของน ้ามัน     
ที่สกัดได้ต่อผลผลิตทะลายปาล์ม อัตราส่วนของน ้ามันต่อผลผลิตนี มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น พันธุ์ การดูแล
รักษา และการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสุด ดังนั นต้องมีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน ้ามันที่มีคุณภาพสุกพอดี 

การพฒันาของทะลายปาลม์น า้มนั 
 ปาล์มน ้ามันโดยทั่วไปสุกเมื่ออายุ ๒๐ – ๒๒ สัปดาห์หลังจากการเริ่มติดผล กระบวนการพัฒนาผล     
จากผลปาล์มน ้ามันจากดอกบานถึงผลสุก แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี  
 ๑. การพัฒนาของเปลือกชั นนอก เริ่มพัฒนาตั งแต่เริ่มติดผล โดยช่วงของการพัฒนาหลังจากสัปดาห์ที่ ๓ 
ไปแล้ว การพัฒนาชั นเปลือกยังคงมีอยู่  เซลล์ต่าง ๆ ในรังไข่เริ่มแบ่งตัว และเริ่มแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนโดยมีการ
พัฒนาชั นเปลือกและกะลา ชั นเปลือกจะเพ่ิมขนาดขึ นเรื่อย ๆ หลังจากสัปดาห์ที่ ๑๕ จะเห็นเส้นใยชัดเจน 
 ๒. การพัฒนาของเนื อใน พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาของกะลา โดยจะเริ่มต้นเมื่อผลปาล์มมีอายุ      
๓ สัปดาห์ เนื อเยื่อของกะลาจะพัฒนาจากสีขาวเป็นสีน ้าตาลเข้ม หลังสัปดาห์ที่ ๑๓ หรือ ๑๔ ไปแล้ว การพัฒนา  
ของเนื อในกะลาจะหยุดการเพ่ิมขนาด แต่ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงภายในเนื อยังคงมีอยู่  โดยเฉพาะปฏิกิริยาเคมี
ภายในเนื อในและการสะสมน ้ามัน 
 ๓. การเปลี่ยนสีผล ระยะแรกของการพัฒนาผล มีการเพ่ิมขึ นของคลอโรฟิลล์ในชั นเปลือก และมีการ
เพ่ิมขึ นจนถึงปริมาณสูงสุดเมื่อทะลายปาล์มน ้ามันมีอายุ ๑๔ สัปดาห์ หรือ ๑๕ สัปดาห์ หลังจากนั นเริ่มเสื่อมสลาย  
ไป เนื อในหยุดการขยายขนาด เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสีชั นเปลือก และเปลือกนอก ซึ่งเกิดจาการสะสมปริมาณ
ของคาร์โรทีนและการลดลงของคลอโรฟิลล์ การเพ่ิมขึ นของคาร์โรทีนมีมากขึ นพร้อมกับการสะสมของน ้ามันในชั น
เปลือก สีของเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวแกมเหลืองเป็นสีส้ม คาร์โรทีนในผลอ่อนจะท้าหน้าที่ในการดูดซับพลังงาน
แสงที่มีความยาวคลื่นใกล้กับ Ultra – violet และคาร์โรทีนในผลแก่จะท้าหน้าที่คล้ายกับฉนวนในการป้องกัน     
การ Oxidation ของน ้ามัน  
 
๑ นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕         
  จังหวัดสงขลา 
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สภาพแวดล้อมของการพฒันาทะลาย 

ลักษณะของทะลาย สภาพแวดล้อมของการพัฒนาทะลาย 
สภาพปกติท่ัวไป สภาพฤดูฝน 

๑. ทะลายดิบ เปลือกแข็งและด้า ไม่มีผลร่วง เปลือกแข็งและด้า ไม่มีผลร่วง 
๒. ทะลายกึ่งสุก เปลือกสีส้มปนด้า ผลร่วงน้อยกว่า ๑๐ ผล เปลือกสีส้มปนด้า ผลร่วงน้อยกว่า ๑๐ ผล 
๓. ทะลายสุก เปลือกสีส้มสด ผลร่วง ๑๐ ผล เปลือกสีส้มสดแต่เข้มกว่า ผลร่วงมากกว่า     

๑๐ ผล 
๔. ทะลายสุกมากเกินไป เปลือกสีส้มสด ผลร่วงมากกว่า ๕๐ ผล เปลือกสีส้มสด ผลร่วงมากกว่า ๕๐ ผล 
๕. ทะลายเน่า ผลร่วง ๑ ใน ๓ ของทะลาย ผลร่วง ๑ ใน ๓ ของทะลาย 
๖. ทะลายเปล่า ไม่มีผลในทะลาย ไม่มีผลในทะลาย 

ดชันีการเกบ็เกีย่วปาล์มน า้มนั 
 ความสุกของทะลายปาล์มน ้ามัน มีความสัมพันธ์กับการสร้างน ้ามันของเนื อในเมล็ดและเปลือก พบว่า
การสร้างของไขมันเกิดขึ นในเนื อในเมล็ดก่อนเนื อผล ซึ่งในเมล็ดเริ่มมีการสร้างไขมันหลังจากการผสมเกสร ๘ สัปดาห์ 
ในสัปดาห์ที่ ๑๐ การสร้างไขมันมีปริมาณน้อยมากและอยู่มนรูปไขมันไซโตพลาสต์ ส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อ่ิมตัว  มีค่า 
ไอโอดีนประมาณ ๘๕ % จากระยะนี จะมีการสะสมไขมันอย่างช้า ๆ จนถึงสัปดาห์ที่ ๑๒ ถึง ๑๓ จึงเริ่มมีการสร้าง
ไขมันเร็วขึ น ไขมันที่สะสมส่วนใหญ่เป็นไขมันอ่ิมตัวชนิด Lauric ๔๖ – ๕๐% และ Myristic ๑๘ – ๒๐% การสะสม
สูงสุดอยู่ระหว่าง ๑๔ – ๑๖ สัปดาห์ ขณะที่การสร้างไขมันในเนื อผลเกิดขึ นช้า พบว่าสัปดาห์ที่ ๘ –๑๖ หลังการผสม
เกสร มีไขมันสะสมน้อยกว่า ๒ % ของน ้าหนักแห้ง   เนื่องจากการเพ่ิมน ้าหนักแห้งของเนื อผลมีน้อยมากระหว่าง
สัปดาห์ที่ ๘ –๑๙ ซ่ึงก่อนผลจะสุกเพียงเล็กน้อยน ้าหนักแห้งเพิ่มขึ น ๓๐๐ – ๕๐๐% และเป็นน ้ามัน ๗๐ – ๗๕ % 
ของน ้าหนักแห้ง ซึ่งองค์ประกอบกรดไขมันของสัปดาห์ที่ ๘ –๑๙ ส่วนใหญ่เป็นกรด Palmitic และกรด Linoleic
ไขมันส่วนใหญ่เป็นกรด Palmitic และกรด Linoleic และสัปดาห์สุดท้ายที่ผลสุกกรดไขมันชนิดอื่น ๆ จะเพ่ิมขึ น 
โดยเฉพาะกรด Oleic เพ่ิมในสัดส่วนที่มากที่สุด ท้าให้ผลปาล์มดิบมีน ้ามันน้อยกว่าผลปาล์มสุกแต่ผลปาล์มที่สุกเกินไป
มีกรดไขมันอิสระสูง พบว่าผลปาล์มน ้ามันมีความสุกไม่เท่ากันในทะลายเดียวกัน ทะลายปาล์มน ้ามันโดยปกติเริ่มสุก
เมื่อทะลายปาล์มน ้ามันมีอายุ ๕.๕ – ๖ เดือนหลังการผสมเกสร ซึ่งความสุกของทะลายปาล์มน ้ามันสามารถดูจากการ
เปลี่ยนของสีผิว สีเนื อ และการหลุดร่วงของผลปาล์มน ้ามัน 
 องค์ประกอบของทะลายและเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อทะลาย พบว่าส่วนที่สามารถสกัดน ้ามัน คือ      
เปลือกนอกและเมล็ด มีสัดส่วน ๖๒.๓๕ % และ ๑๐.๘๕ % ของทะลายตามล้าดับ และส่วนที่ไม่มีน ้ามัน คือ ก้าน  
และ ก้านช่อทะลาย มีสัดส่วน ๙.๓๕ %  และ ๑๗.๔๔ % ของทะลายตามล้าดับ ส้าหรับทะลายปาล์มน ้ามันที่มี       
ระดับความสุกต่างกัน พบว่าทะลายปาล์มน ้ามันที่มีการพัฒนาสีผล ๑๐๐ % มีน ้ามันต่อทะลาย ๒๘.๓๗ % น ้าใน  
เนื อผล ๓๔.๓๘ % ส่วนทะลายปาล์มน ้ามันที่มีการพัฒนาสีผล ๖๐ – ๗๐ % % มีน ้ามันต่อทะลาย ๑๙.๐๑ % น ้าใน
เนื อผล ๕๓.๓๕ % สีเนื อของผลปาล์มน ้ามัน ความสุกของผลปาล์มน ้ามันมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนสีของเนื อ
เปลือก เนื่องจากมีการสร้างแคโรตินอยด์เพิ่มขึ น ท้าให้สีเนื อเปลี่ยนเป็นสีส้ม และการสังเคราะห์น ้ามันเช่นเดียวกัน 
 การหลุดร่วงของผลปาล์มน ้ามัน เมื่อผลปาล์มสุกจะหลุดร่วงจากทะลายง่าย การสุกเริ่มต้นจากปลาย
ทะลายเข้าหาโคนทะลาย และมีระยะเวลาสุกของทะลายประมาณ ๑๑ วัน ขอทะลายขนาดเล็ก และ ๒๐ วันของ
ทะลายขนาดใหญ่ เมื่อมีการร่วงหล่นเกิดขึ นในระยะเวลานี  การสังเคราะห์สารต่าง ๆ รวมทั งการสังเคราะห์น ้ามัน     
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ในทะลายปาล์มจะสิ นสุดลง อาจถือได้ว่ามาตรฐานการเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ามัน คือ การเริ่มเห็น 
ผลปาล์มน ้ามันหลุดร่วงออกจากทะลายเป็นครั งแรก และใช้ควบคู่ไหกับการเปลี่ยนสีของผิวเปลือก 
การแบง่ชั นคุณภาพปาล์มน า้มัน 
 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้าหนด 
คุณภาพทะลายปาล์มเป็น 3 ชั นคุณภาพ (ตาม มกษ.5702-2552) ดังนี  
 1. ชั นพิเศษ (Extra class) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี มีคุณภาพดีที่สุด โดยมีคุณสมบัติตามคุณภาพทั่วไป
และมีทะลายสุกไม่น้อยกว่า 90% มีทะลายปาล์มกึ่งสุกไม่เกิน 10% ของจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันในรุ่น 
(รุ่นหรือ lot ที่น้าส่งโรงงาน) และ / หรือ มีสัดส่วนน ้ามันต่อทะลาย ( oil / bunch ) ไม่น้อยกว่า 24% 
 2. ชั นหนึ่ง (Class I) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี ต้องมีคุณภาพดีตามคุณภาพทั่วไป และมีทะลายสุกไม่น้อย
กว่า80% และทะลายกึ่งสุกไม่เกิน 20% ของจ้านวนทะลายปาล์มน้ ามันในรุ่น และ / หรือ มีสัดส่วนน ้ามันต่อ
ทะลาย (oil/bunch ) ไม่น้อยกว่า 22% 
 3 ชั นสอง (Class II) ทะลายปาล์มน ้ามันชั นนี ต้องมีคุณภาพพื นฐานตามคุณภาพทั่วไป และมีทะลายสุก 
ไม่น้อยกว่า 70% และทะลายกึ่งสุกไม่เกิน 30% ของจ้านวนทะลายปาล์มน้ ามันในรุ่น และ/หรือมีสัดส่วนน ้ามันต่อ
ทะลาย ( oil / bunch ) ไม่น้อยกว่า 20% 

สรปุการแบง่ชั นคณุภาพปาลม์น า้มนั 

ชั นคุณภาพ 
จ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันในรุ่น 

สัดส่วนน ้ามัน/ทะลาย 
ทะลายสุก ทะลายกึ่งสุก 

ชั นพิเศษ (Extra class) ไม่น้อยกว่า ๙๐ % ไม่เกิน ๑๐ %  ไม่น้อยกว่า ๒๔ %  
ชั นหนึ่ง (Class I) ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ไม่เกิน ๒๐ %  ไม่น้อยกว่า ๒๒ %  
ชั นสอง (Class II) ไม่น้อยกว่า ๗๐ % ไม่เกิน ๓๐ %  ไม่น้อยกว่า ๒๐ %  

การกา้หนดคณุภาพของผลปาลม์สดทั งทะลายที่มคีุณภาพ 

ความสด เป็นผลปาล์มสดที่ตัดส่งถึงโรงงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
ความสุก ทะลายปาล์มน ้ามันที่สุกได้มาตรฐาน คือ ลูกปาล์มชั นนอกสุดของทะลาย ที่ร่วงหลุด

จากทะลายประมาณ 10 ถึง 30 ผล เมื่อส่งถึงโรงงาน 
ความสมบูรณ์ ลูกปาล์มน ้ามันมีจ้านวนเต็มทะลาย และเห็นได้ชัดว่าได้รับการบ้ารุงรักษาอย่างดี 
ความบอบช ้า ไม่มีทะลายที่มีความบอบช ้า และเสียหายอย่างรุนแรง 
ทะลายเป็นโรค ไม่มีทะลายเป็นโรคใด ๆ หรือเน่าเสีย 
ทะลายสัตว์กิน ไม่มีทะลายที่มีรอยของสัตว์กิน หรือท้าความเสียหายแก่ลูกปาล์ม 
ความสกปรก ไม่มีสิ่งสกปรกใด ๆ เจือปน เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ กาบหุ้มทะลาย ฯลฯ 
ทะลายเปล่า ไม่มีทะลายเปล่าเจือปน 
ก้านทะลาย ความยาวของก้านทะลาย ยาวไม่เกิน 2 นิ ว 

เทคนิคการเกบ็เกีย่วปาลม์น า้มันที่มคีุณภาพ มีขั นตอนโดยทั่วไป ดังนี  
 1. ต้องแต่งช่องทางล้าเลียงแถวปาล์มน ้ามันในแต่ละแปลงให้เรียบร้อยและมีความสะดวกกับการ
ล้าเลียง  
 2. คัดเลือกทะลายปาล์มน ้ามันสุกโดยยึดมาตรฐานจากการสังเกตสีของผลปาล์มน ้ามัน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น
สีส้มและจ้านวนผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10 ถึง 12 ผล ถือเป็นผลปาล์มสุกท่ีสามารถใช้ได้ 
 
 



-๔- 
     ๒.๑ ความสุก แก่ของทะลายปาล์มน ้ามัน ควรเก็บเกี่ยวทะลายที่สุกแก่เต็มที่  
       - ผลสีเขียว เมื่อสุกแก่ผลจะกลายเป็นสีส้ม   
       - ผลสีด้า เมื่อสุกแก่ผลจะกลายเป็นสีส้มแดง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      - ผลหลุดร่วงประมาณ ๓ – ๕ ผลต่อทะลาย 
     ๒.๒ รอบหรือความถ่ีของการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน ้ามัน 
      - ช่วงฤดูแล้ง ช่วงการเก็บเกี่ยวประมาณ ๑๕ วันต่อครั ง 
      - ช่วงฤดูฝน การเก็บเก่ียวควรเว้นระยะเป็น ๑๐ วันต่อครั ง เนื่องจากช่วงนี จะมีผลผลิตออกมา
มาก และมีการสุกแก่เร็ว 
     ๒.๓. วธิีการตัดทะลาย 
           - ไม่ควรตัดแกนทะลายยาวเกินไป ความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน ๕ เซนติเมตร 
     ๒.๔. ระยะเวลาในการขนส่งทะลายปาล์มจากแปลงเกษตรกรสู่โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 
           - ไม่ควรเกิน ๒๔ ชั่วโมง 
 3. หากปรากฏว่าทะลายปาล์มสุกท่ีจะตัดมีขนาดใหญ่ติดแน่นกับล้าต้นมากไม่สะดวกกับการใช้เสียมแทง 
เพราะจะท้า ให้ผลร่วงมาก ก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาวธรรมดา ตัดแชะขั วทะลายก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทง ทะลาย
ปาล์มก็จะหลุดออกคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ น 
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 4. ให้ตัดแต่งขั วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั นที่สุดเท่าที่จะท้าได้  เพ่ือสะดวกในการขนส่ง  
 5. รวบรวมผลปาล์มทั งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงน้ามารวมไว้เป็นกองในพื นที่ว่างบริเวณโคนต้น และเก็บ
ผลปาล์มที่เป็นลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนต้น และท่ีค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด ใส่ตะกร้าหรือเข่งเตรียมไว้    
ในกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อย ทางใบปาล์มระดับต่้าอาจเก็บยาก 
 8. ต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเก่ียวร่วมท้างานกันเป็นทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน  โดยคนหนึ่งท้าหน้าที่ตัด
หรือแทงผลปาล์มและอีกคนหนึ่งก็เก็บรวมรวมผลปาล์ม 
 9. การบรรทุกควรจะมีตาข่ายคลุมเพ่ือไม่ให้ผลปาล์มร่วงระหว่างทางขณะขนส่ง  

ข้อควรคา้นงึในการเกบ็เกีย่วปาล์มน า้มนั 
 1.  จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะขายได้ในราคาไม่เต็มที่  
 2.  จะต้องไม่ปล่อยให้ผลปาล์มน ้ามันสุกอยู่บนต้นนานเกินไป 
 3.  จะต้องเก็บผลปาล์มที่ร่วงลงบนพื นให้หมด 
 4.  จะต้องไม่ท้าให้ผลปาล์มน ้ามันที่เก็บเกี่ยวแล้วมีบาดแผล 
 5.  จะต้องคัดเลือกทะลายปาล์มน ้ามันที่สมบูรณ์ ส่วนทะลายที่มีจ้านวนน้อยให้ทิ งทะลายไปเลย 
 6.  การตัดขั วทะลายปาล์มน ้ามันจะต้องตัดให้มีขนาดสั นที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
 7.  จะต้องท้าความสะอาดผลปาล์มน ้ามันที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปนไปด้วย 
 8.  เมื่อตัดผลปาล์มน ้ามันแล้ว  จะต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง 

วธิกีารคา้นวณราคาปาล์มน า้มัน 
 ขณะที่ต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามันสูง แต่ราคาขายปาล์มน ้ามันของเกษตรกรไม่ได้เพิ่มขึ นตามความ
ต้องการของตลาด และต้นทุนใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากราคาผลผลิตปาล์มน ้ามันขึ นอยู่กับเปอร์เซ็นต์น ้ามันที่สกัดได้ 
คุณภาพของปาล์มน ้ามันและราคาน ้ามันปาล์มดิบโลก 
ตัวอย่าง การค้านวณราคาปาล์มน ้ามัน เมื่อมีเปอร์เซ็นต์น ้ามันอยู่ที่ ๑๗ % 
 ราคาปาล์มน ้ามัน  =  ราคาน ้ามันปาล์มดิบ – ค่าบริหารจัดการโรงงาน (๑๐๐/% น ้ามันที่สกัดได้ของ
โรงงาน) 
 จะได้ (๒๖.๐๐ – ๒.๐๐) / (๑๐๐/๑๗)  =  ๔.๐๘ 
เทียบราคาปาล์มน ้ามันเมื่อเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่างกัน   
  เปอร์เซ็นต์น ้ามัน  ๑๓ %  ราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๒๖.๐๐ บาท  จะได้ ๓.๑๒ บาท  
     ถ้าราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๓๐.๐๐ บาท  จะได้  ๓.๖๔ บาท 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน  ๑๕ %  ราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๒๖.๐๐ บาท  จะได้ ๓.๖๐ บาท  
     ถ้าราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๓๐.๐๐ บาท  จะได้ ๔.๒๐ บาท 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน  ๑๗ % ราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๒๖.๐๐ บาท  จะได้ ๔.๐๘ บาท  
     ถ้าราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๓๐.๐๐ บาท  จะได้ ๔.๗๖ บาท 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน  ๑๙ %  ราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๒๖.๐๐ บาท  จะได้ ๔.๕๖ บาท  
     ถ้าราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๓๐.๐๐ บาท  จะได้ ๕.๓๒ บาท 

หมายเหต ุ ผลผลิตเฉลี่ย ๒.๕ ตัน/ไร่/ปี   ๑ ตัน เท่กับ  ๑,๐๐๐ กิโลกรมั จ้านวน ๑๐ไร่  
ส่วนต่างของราคาปาล์มน ้ามัน ๑๙ % และ ๑๓ %  =  ๑.๔๔ บาท ณ ราคาน ้ามันปาล์มดิบ ๒๖.๐๐ บาท 
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ความเสยีหายทีเ่กดิจากการเกบ็เกีย่วปาล์มน า้มนัไม่ไดม้าตรฐาน 
 ๑. รายได้ลดลง จากราคาปาล์มน ้ามันดังกล่าวข้างต้น พบว่า เมื่อเกษตรกรตัดปาล์มน ้ามันดิบและไม่ได้
คุณภาพ ราคาปาล์มน ้ามันที่รับซื อเปอร์เซ็นต์น ้ามัน ๑๓ % และ  ๑๙ %  =  ๑.๔๔ บาท  
รายได้ที่หายไป  =  ๒.๕ X ๑,๐๐๐ X ๑๐ X ๑.๔๔  =  ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี 
เมื่อเปอร์เซ็นต์น ้ามันแตกต่างกัน ณ ราคาน ้ามันปาล์มดิบ...บาท/กก.  
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน ๑๓ % รายได้ที่ได้รับ ๗๘,๐๐๐ บาท/ปี  รายได้ลดลง ๓๑.๕๗ % 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน ๑๕ % รายได้ที่ได้รับ ๙๐,๐๐๐ บาท/ปี  รายได้ลดลง ๒๑.๐๕ % 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน ๑๗ % รายได้ที่ได้รับ ๑๐๒,๐๐๐ บาท/ปี  รายได้ลดลง ๑๐.๕๒ % 
 เปอร์เซ็นต์น ้ามัน ๑๙ % รายได้ที่ได้รับ ๑๑๔,๐๐๐ บาท/ปี  รายได้ลดลง ........ % 
 ๒. อัตราการให้เปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อพื นที่เฉลี่ยของประเทศลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน ้ามันสูลขึ น 
 ๓. การท้าลูกร่วง เนื่องจากปาล์มดิบไม่สามารถถส่งเข้าโรงงานได้ และลานเทนิยมลูกร่วง โดยหมักปาล์ม
และรดน ้า วิธีนี ท้าให้เกิดปัญหาตามมา คือ กรดไขมันอิสระเพ่ิมสูลขึ น ท้าให้ปาล์มน ้ามันที่สกัดได้มีคุณภาพต่้า จึงมีผล
ต่อราคาซื อทะลายปาล์ม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชเ้สยีมตดัทะลาย สา้หรับปาลม์น า้มนัอายไุมเ่กิน ๑๐ ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ใชเ้คยีวตดัทะลาย สา้หรบัปาลม์น า้มนัอาย ุ๑๐ ป ีขึ นไป 
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นายโสฬส เดชมณ ี38 หมู ่1 ต.ศรวีชิยั อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 
ตัดปาลม์สุก เปอรเ์ซน็ตน์ า้มนั 21% ขายไดร้าคาสงู 

 ประเด็นส้าคัญอีกเรื่องที่พ่ีโสฬสให้ความส้าคัญมากๆ คือ ตัดปาล์มสุก ซึ่งเป็น “ปัญหาใหญ่เทา่ภเูขา” 
ของอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันไทย เนื่องจากยังมีเกษตรกรตัดดิบที่มีเปอร์เซ็นต์น ้ามันต่้าจ้านวนมาก 
จนป็น “จุดอ่อน” ให้โรงงานกดเปอร์เซ็นต์น ้ามันและราคา 
 “ราคาปาล์มวันนี โรงงานค้านวณจากเปอร์เซ็นต์ 14-17% ไม่เกินนี  เพราะยังตัดปาล์มดิบขายกันเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ของผมตัดปาล์มสุก เปอร์เซ็นต์ไม่ต่้ากว่า 20-21% จึงต่อรองราคาเพ่ิมจากโรงงานได้ เรื่องนี่มันใหญ่มาก 
รณรงค์ให้ตัดปาล์มสุกกันมาหลายปี แต่ไม่ดีขึ น”  
 “เหตุผลส่วนหนึ่งผมว่าเจ้าของสวนเองไม่ได้เข้าไปดูแลควบคุม ปล่อยให้เขาตัดกัน ของผมวันแทงปาล์ม
ผมจะเข้าไปควบคุม จะไม่มีการปาดดูว่าสุกหรือไม่สุก เพราะการปาดเกิดจากเห็นว่ามันยังไม่สุกแล้วลองปาดดูเผื่อมัน
จะสุก ทั งๆ ที่เห็นว่ามันไม่สุก อย่างนี ไม่เอาถ้าสงสัยผ่านเลย รอบหน้าค่อยตัด เพราะผมจะตัดปาล์มถี่ 10 วัน
ครั ง รอบหน้าสุกพอดีจริงๆ ปาล์มสุกดูง่าย แต่คนตัดเขาไม่สน เขาตอ้งการแค่ตัดเยอะๆ ปริมาณเยอะ ค่าแรงจะสูง”  
 

https://3.bp.blogspot.com/-1wN8B3q06pc/WW3tMow05nI/AAAAAAAAaZo/kEu2oEpdK5MOjtG7a0aX5zAfEMJPO54awCLcBGAs/s1600/1.jpg
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ทั งนี  วิธีดูปาล์มสุกง่ายๆ คือ จะมีลูกร่วงลงมาโคนต้นปาล์ม และต้องมีสีแดงตั งแต่ปลายทะลายลงมาถึงโคน อย่าง
น้อย 80% ของทะลาย ส่วนปาล์มต้นสูงๆ ที่คนตัดมักอ้างว่าดูยากว่าสุกหรือไม่ จริงๆ แค่ตัดทางลงก่อน ก็จะเห็นแล้ว
ว่าทะลายปาล์มสุกหรือไม่ ถ้าโคนทะลายสีเหลืองส้มแสดงว่าสุก ถ้ายังเหลืองขาวแสดงไม่สุก  
 
แหล่งข้อมลู 
 ๑. เทคนิคท้าสวนปาล์ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่้า ของโสฬส  เดชมณี  
     http://www.yangpalm.com/2016/12/73.html สืบค้น ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๒๕๖๐. คู่มือเกษตรกร การผลิตปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามัน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ สงขลา. 
 ๓. ธีระพงศ์  จันทรนิยม. ๒๕๕๕. คู่มือ (ฉบับเกษตรกร) ปาล์ม.  
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