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การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน
การทําสวนปาลมน้ํามันคือการผลิตน้ํามันปาลมตอพื้นที่ ไมใชการผลิต ทะลายปาลมน้ํามันหรือ
น้ําหนักของทะลายปาลมน้ํามันตอพื้นที่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันจึงถือเปนเรื่องที่สาํ คัญ การเก็บเกี่ยวที่
ในชวงเวลาที่ถูกตอง ปาลมน้ํามันมีทะลายสุกพอดี จะทําใหคุณภาพของน้ํามันปาลมดีดวย
น้ํามันที่ไดจากปาลมน้ํามันสวนใหญจะมาจากผลปาลมน้ํามันในทะลาย ดังนั้นในการคํานวณหา
ปริ มาณน้ํ ามันของปาล มน้ํามัน จึง นิ ย มใช เ ปนอั ต ราส วนของน้ํา มั นที่ส กั ด ได ต อผลผลิ ต ทะลายปาลมน้ํ า มั น
(oil extraction ratio) อัตราสวนของน้ํามันตอผลผลิตนี้มีปจจัยที่มากระทบหลายปจจัย เชน พันธุ การดูแล
รักษา แตปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีสวนในการเพิ่มอัตราสวนของน้ํามันตอผลผลิตจากการที่มีพันธุและมีก ารดูแล
รักษาดีอยูแลวคือ การเก็บเกี่ยว
ทะลายปาลมน้ํามันที่สุกพอดี เปนระยะที่มีการสะสมน้ํามันในผลปริมาณสูงที่สุด ในการหาระยะ
การสุกที่เหมาะสมและมาตรฐานการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามันนั้น จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับพัฒนาการ
ดานตางๆของผล การสะสมน้ํามันภายในผล และการเปลี่ยนแปลงตางๆภายในผล ทั้งทางดานกายภาพและเคมี
ในระหวางการพัฒนา และการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน
องคประกอบของผลปาลมน้ํามัน
ผลปาลมน้ํามันประกอบดวย 4 สวน (ภาพที่ 51) ไดแก
1. ผิวเปลือกนอก (Exocarp) เปนผิวนอกของผลปาลมน้ํามัน มีเปอรเซ็นตน้ํามันนอยมาก
2. เปลือกนอก (Mesocarp) เปนชั้นเนื้อเยือ่ เสนใยสีสม แดง น้ํามันจะอยูในชั้นนี้ของผลสุก ความ
หนาของเปลื อกนอกเป นป จจัย สํ า คั ญ ของเปอร เ ซ็ น ต น้ํา มั น ผลปาล มน้ํ า มั นที่ มีชั้ นเปลื อกนอกหนาจะให
เปอรเซ็นตน้ํามันมากกวาผลที่มีเปลือกนอกบาง
3. กะลา (Endocarp) เปนเปลือกแข็งที่หุมเมล็ดใน ผลปาลมน้ํามันที่มีกะลาหนาจะมีเปอรเซ็นต
น้ํามันตอทะลายนอยกวาผลที่มีกะลาบาง
4. เมล็ดใน (Kernel) เปนเนื้อในที่มีสีขาวอมเทา มีน้ํามันสะสมอยูไมมากนัก เพราะองคประกอบ
นี้จะผกผันกับเปลือกนอก หากเมล็ดในมีขนาดใหญเปลือกนอกจะบาง
ผิวเปลือกนอก (Exocarp)
เปลือกนอก (Mesocarp)
กะลา (Endocarp)
เมล็ดใน (Kernel)

ภาพที่ 53 สวนประกอบของผลปาลมน้ํามัน
การสุกของผลปาลมน้ํามัน
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โดยปกติการพัฒนาของผลปาลมน้ํามันจากระยะเริ่มติดผลจนกระทั่งผลสุกจะใชเ วลาประมาณ
20 สัปดาห ซึ่งในชวง 3 สัปดาหแรกจะมีการพัฒนาในดานความยาวผล หลังจากนั้นชั้นเปลือกนอกและเนื้อใน
ของผลจะเริ่มขยาย พัฒนา และสังเคราะหน้ํามันไปพรอมกัน จนเมื่อสัปดาหที่ 13-14 เปลือกนอกจะหยุดขยาย
และเริ่มมีการสังเคราะหน้ํามันในชั้นเปลือกนอก โดยในสัปดาหที่ 15 จะมีการสะสมน้ํามันอยางรวดเร็ว กระทั่ง
ในสัปดาหที่ 20 การสังเคราะหน้ํามันในชั้นเปลือกนอกจะสิ้นสุดลงและเริ่มมีการรวงของผล ระยะนี้ถือว า
เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยว ซึ่งในทะลายจะมีผลที่พัฒนาอยางสมบูรณประมาณ 85% ที่เหลือคือผลที่เปนหมันและ
ผลที่ไมไดพัฒนาอยางสมบูรณ อยางไรก็ต าม ระยะเวลาการสุกของผลปาลมน้ํามันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพแวดลอม แตเ กษตรสามารถสัง เกตได จากการร วงของผลปาล ม หากมีผ ลปาลมรว ง (อย างนอย
3-5 ผล) แสดงวาการพัฒนาของผลไดถึงระยะที่ใหน้ํามันสูงสุดแลว ซึ่งจากการศึกษาเปอรเซ็นตน้ํามัน/ทะลาย
ปาลมน้ํามั นที่มีผ ลรวงแตกตา งกันของ เพ็ญ ศิริ (2554) พบวา ทะลายที่มี ผลรวงสูง จะมีเปอรเซ็ นตน้ํามัน /
ทะลายต่ํา เนื่องจากสูญเสียน้ําหนักมากกวาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํามัน
สําหรับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวที่ใชควบคูกับการรวงหลนของผลคือ สีของผิวเปลือก คือ ผลดิบสี
เขียว ผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสม และผลดิบสีดําผล สุกจะเปลี่ยนเปนสีสมแดง (ภาพที่ 52)

ผลดิบสีเขียวผลสุกจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองสม

ผลดิบสีดําผลสุกจะเปนสีสมแดง

ภาพที่ 54 การเปลีย่ นสีที่ผิวเปลือกผลปาลมน้ํามันสุก
รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยว
ระยะการเก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามันแตละครั้งของสวนปาลมน้ํามันแตละสวนจะมีรอบการเก็บ
เกี่ยวแตกตางกัน บางสวนก็จะเก็บเกี่ยว 2 ครั้งตอเดือน ในขณะที่สวนขนาดเล็กลงมารอบของการเก็บเกี่ยวจะถี่
ขึ้น รอบของการเก็บเกี่ยวอาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นโยบายของการจัด การสวน ขนาดของแปลง ระยะทาง
จํานวนแรงงาน จํานวนผลผลิต และอายุของตนปาลมดวย
โดยทั่วไปแลวรอบของการเก็บเกี่ยวที่ถูกตองแมนยํามากที่สุด จะขึ้นอยูกับมาตรฐานการสุกและ
ดัชนีการเก็บเกี่ยว คือ จํานวนผลรวง ถาปลอยใหผลรวงมากเกินไปจะทําใหสูญเสียคุณภาพของน้ํามัน และผลที่
ตามมาคือ อัตราการสกัดน้ํามันจะต่ําลง ถาความถี่ของการเก็บเกี่ยวสูงเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและมี
แนวโนมที่จะเก็บเกี่ยวทะลายที่ยังไมสุกได ซึ่งทําใหปริมาณน้ํามันต่ําลง
วิธีการเก็บเกี่ยว
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การเก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามันจะใชเครื่องมือทีม่ ีลักษณะคลายเสียม คือ เครื่องมือใชแทง (ภาพ
ที่ 53) โดยทั่วไปจะใชแทงทะลายปาลมน้ํามันที่มีอายุไมเกิน 8 ป ตนสูงประมาณ 2-3 เมตร เมื่อปาลมน้ํามันมี
อายุมากกวา 8 ป มักเปลี่ยนเปนเครื่องมือใชเกี่ยว ลักษณะคลายเคียว (ภาพที่ 54) เพราะตนมีความสูงมากขึ้น

ภาพที่ 55 เครื่องมือใชแทงปาลมน้ํามัน

ภาพที่ 56 เครื่องมือใชเกีย่ วปาลมน้ํามัน
การเก็บเกี่ยวตองแทงทางใบที่รองรับชอดอกกอน แลวจึงเกี่ยวหรือแทงโคนทะลาย โดยใหมีกาน
หรือโคนทะลายติดมานอยที่สุด เมื่อเกี่ยวหรือแทงตกลงพื้นแลวผลปาลมน้ํามันบางสวนจะหลุด กระจายลงบน
พื้น ในทางปฏิบัติจะตองเก็บสงโรงงานดวย แลวจึงลําเลีย งทะลายปาลมน้ํามันมารวมเปนกองเพื่อบรรทุกสง
ลานเทหรือโรงงาน ปาลมน้ํามันที่เปนทะลายสดจะตองเก็บในชวงผลปาลมน้ํามันสุกพอดี ไมสุกหรือออนเกินไป
โดยผูเก็บเกีย่ วจะตองมีความชํานาญ กรมวิชาการเกษตรไดมีคาํ แนะนํามาตรฐานเพือ่ ใชเปนแนวทางสําหรับเก็บ
เกี่ยวทะลายปาลมน้ํามันของประเทศไทยดังนี้
1. ตองไมตัดทะลายที่ยังมีผลดิบ
2. ตองเปนทะลายที่ไมสุกคาตนมากเกินไป
3. ตองเก็บผลปาลมน้ํามันที่รวงลงพื้นดินใหหมด
4. ตองทําใหผลผลิตผลปาลมน้ํามันมีบาดแผลอันเนื่องมาจากเครื่องมือเก็บเกี่ยว
5. ตองคัดเลือกทะลายปาลมเปลาหรือเขยาผลที่มีอยูนอยออกแลวทิ้งทะลายไป
6. ตัดขั้วทะลายใหสั้นที่สุดเทาจะทําได
7. ตองทําความสะอาดผลปาลมน้ํามันที่เปอนดินไมใหมีเศษดินเศษหินปะปน
8. ตองรีบสงโรงงานโดยเร็ว
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การรวบรวมทะลายปาลมใหมีประสิทธิภาพในสวนปาลมขนาดใหญ เจาของสวนจะตองวางแผน
เสนทางการลําเลียง ทําถนนซอยในแปลง วางระบบ และวิธีการลําเลียง ใหสามารถนําเครื่องมือเขาไปชวยการ
ขนยายได เชน รถเทลเลอร รถแทรกเตอรพวงเทลเลอร เพื่อเปนการลดตนทุนในการขนยาย และรีบนําสง
โรงงานเนื่องจากผลปาลมน้ํามันมีกระบวนการทางเคมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ คือ กระบวนการเกิดกรดไขมันอิสระ
ซึ่งเปนน้ํามันที่ไมมีคุณภาพ กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นในผลปาลมน้ํามันที่เก็บ เกี่ย วมาแลว ถาขนสงชา
เปอรเซ็นตกรดไขมันอิสระจะสูงขึ้นตลอดเวลา เกินมาตรฐานที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมกําหนด คือ กรดไขมัน
อิสระไมควรเกิน 3% และทําใหถูกตัดราคาได
มาตรฐานและการแบงชั้นคุณภาพทะลายปาลมน้ํามัน
สํา นักงานมาตรฐานสินคา เกษตรและอาหารแห งชาติ (มกอช.) ไดกํ าหนดคุณภาพทั่ วไปของ
ทะลายปาลมน้ํามันทุกชั้นคุณภาพ (มาตรฐานเลขที่ มกษ. 5702-2552) (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ, 2556) ไวดังนี้
1. ลักษณะตรงตามพันธุ
2. เปนทะลายปาลมสุก (ripe bunch) หมายถึง ผลปาลมน้ํามันที่ สวนใหญผิวเปลือกสีส ม
หรือสีแดง และเนื้อปาลม (mesocarp) มีสีสม มีจํานวนผลรวง อยางนอย 10 ผล/ทะลาย หรือทะลายปาลมกึ่ง
สุก (underripe bunch) หมายถึง ผลปาลมน้ํามันที่สวนใหญผิวเปลือกสีสมแดงหรือสีแดงมวง มีผลรวงนอย
กวา 10 ผล/ทะลาย (ภาพที่ 55)
3. มีความสด (ทะลายปาลมน้ํามันจะคงความสดเมือ่ ขนสงถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
เก็บเกีย่ ว) โดยไมผานการรดน้ํา หรือมีการกระทําใดๆ ที่เปนการเรงใหดูเหมือนผลสุกหรือผลรวง เชน บมแกส
4. สะอาด และปราศจากสิง่ แปลกปลอมที่มองเห็นได
5. ไมมีความเสียหายอันเนือ่ งมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล
6. ความยาวของกานทะลายไมเกิน 5 เซนติเมตร

ทะลายปาลมดิบ

ทะลายปาลมกึ่งสุก
ภาพที่ 57 ทะลายปาลมน้ํามันระยะตางๆ

ทะลายปาลมสุก
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การแบงชั้นคุณภาพของทะลายปาลมน้ํามันตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1. ชั้นพิเศษ (extra class) ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีท ะลายปาลมสุกไม
นอยกวา 90% และทะลายปาลมกึ่งสุกไมเกิน 10% ของจํานวนทะลายปาลมน้ํามันในรุน (lot) และ/หรือ
มีสัดสวนน้ํามัน/ทะลาย (oil/bunch) คือ ผลการคํานวณที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบของทะลายปาลม
น้ํามันกับเปอรเซ็นตน้ํามันซึ่งสกัดจากผลปาลมน้ํามัน โดยไมรวมเมล็ดปาลม (palm kernel) ไมนอยกวา 24%
2. ชั้นหนึ่ง (class I) ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี มีทะลายปาลมสุกไมนอยกวา
80% และทะลายปาลมกึ่งสุกไมเกิน 20% ของจํานวนทะลายปาลมน้ํามันในรุน และ/หรือ มีสัด สวนน้ํามัน/
ทะลาย ไมนอยกวา 22%
3. ชั้นสอง (class II) ทะลายปาลมน้ํามันชั้นนี้ตอ งมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสินคาเกษตร มีทะลาย
ปาลมสุกไมนอยกวา 70% และทะลายปาลมกึ่งสุกไมเกิน 30% ของจํานวนทะลายปาลมน้ํามันในรุน และ/หรือ
มีสัดสวนน้ํามัน/ทะลาย ไมนอยกวา 20%

