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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย วิจัยทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ใหม่ 

2. โครงการวิจัย ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม  ทดสอบการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันเพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาค 
                ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ทดสอบการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาล์มน้้ามันของ

เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Technology of Postharvest Trial to enhance the yield quality 
of oil palm in Bueng Kan and Nongkhai provinces. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวกาญจนา  ทองนะ ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี      
ผู้ร่วมงาน นายพสุ  สกุลอารีวัฒนา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

                                 นางสาวเพ็ญศิริ  จ้ารัสฉาย ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 
        
5. บทคัดย่อ     

การทดสอบการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัด  

บึงกาฬและจังหวัดหนองคายในฤดูร้อนและฤดูฝน ปี 2558-2559 พบว่า ภาพรวมของคุณภาพปาล์มน้้ามันเมื่อ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้านการติดผลต่อทะลาย น้้ามันต่อเปลือกแห้ง และเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลายนั้น โดย

กรรมวิธีของเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์น้้ามันจากห้องปฏิบัติการมีค่าน้อยกว่ากรรมวิธีทดสอบในระยะสุก แสดงให้

เห็นว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะกึ่งสุกจนถึงระยะสุกตามมาตรฐาน มกษ 

(2552)  ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการให้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันระยะเหมาะสม

ต่อไปได ้

 

6. ค าน า 
 ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพน้้ามันปาล์ม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ คือการ
เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามันที่ได้มาตรฐาน ความสุกของทะลายปาล์มน้้ามันมีความสัมพันธ์กับการสร้างน้้ามัน
ของเนื้อในเมล็ดและเปลือก ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพน้้ามันปาล์มส้าหรับการสกัดน้้ามันปาล์มดิบ ซึ่ง
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ปริมาณน้้ามันของปาล์มน้้ามันสามารถค้านวณจากอัตราส่วนของน้้ามันที่สกัดได้ต่อผลผลิตทะลายปาล์ม 
อัตราส่วนของน้้ามันต่อผลผลิตนี้มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น พันธุ์ การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส้าคัญที่สุด ดังนั้นต้องมีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามันที่มีความสุกพอดี และได้มาตรฐานการเก็บ
เกี่ยวซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิตน้้ามันปาล์มของประเทศไทยได้ ความสุกของทะลายปาล์มน้้ามันมีความสัมพันธ์
กับการสร้างน้้ามันของเนื้อในเมล็ดและเปลือก พบว่าการสร้างของไขมันเกิดขึ้นในเนื้อในเมล็ดก่อนเนื้อผล ซึ่ง
ในเมล็ดเริ่มมีการสร้างไขมันหลังจากการผสมเกสร 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 10 การสร้างมีปริมาณไขมันน้อย
มากและอยู่ในรูปไขมันไซโตพลาสต์ ส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อ่ิมตัว มีค่าไอโอดีนประมาณ 85% จากระยะนี้จะมี
การสะสมไขมันอย่างช้าๆ จนถึงสัปดาห์ที่ 12-13 จึงเริ่มมีสร้างไขมันเร็วขึ้น ไขมันที่สะสมส่วนใหญ่เป็นไขมัน
อ่ิมตัว การสะสมสูงสุดอยู่ระหว่าง 14-16 สัปดาห์ ขณะที่การสร้างไขมันในเนื้อผลเกิดขึ้นช้า พบว่า สัปดาห์ที่ 
8-16 หลังการผสมเกสร มีไขมันสะสมน้อยกว่า 2% ของน้้าหนักแห้ง เนื่องจากการเพ่ิมน้้าหนักแห้งของเนื้อผล
มีน้อยมากระหว่างสัปดาห์ที่ 8 - 19 ซึ่งก่อนผลจะสุกเพียงเล็กน้อยน้้าหนักแห้งเพ่ิมขึ้น 300-500% และเป็น
น้้ามัน 70-75% ของน้้าหนัก แต่ผลปาล์มที่สุกเกินไปมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มน้้ามันมีความ
สุกไม่เท่ากันในทะลายเดียวกัน ทะลายปาล์มน้้ามันปกติเริ่มสุกเมื่อทะลายปาล์มน้้ามันมีอายุ 5.5 – 6 เดือน
หลังการผสมเกสร ซึ่งความสุกของทะลายปาล์มน้้ามันสามารถดูจากเปลี่ยนของสีผิว สีเนื้อ และการหลุดร่วง
ของผลปาล์มน้้ามัน เพ็ญศิริ (2554) รายงานการศึกษาองค์ประกอบของทะลายและเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อ
ทะลาย เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย พบว่า ส่วนที่สามารถสกัดน้้ามัน คือเปลือกนอก และเมล็ด มี
สัดส่วน 62.35% และ 10.85% ของทะลาย ตามล้าดับ และส่วนที่ไม่มีน้้ามัน คือ ก้าน และก้านช่อทะลาย มี
สัดส่วน 9.35% และ 17.44% ของทะลายตามล้าดับ สีเนื้อผลปาล์มน้้ามันและความสุกของผลปาล์มน้้ามันมี
ความสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนสีของเนื้อเปลือกเนื่องจากมีการสร้างแคโรตินอยด์เพ่ิมขึ้นสูงท้าให้สีเนื้อเปลี่ยนเป็น
สีส้ม โดยมาตรฐานการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันตามก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของส้านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (2552) ที่ มกษ. 5702-2552 นิยามทะลายปาล์มน้้ามันว่า ทะลายปาล์มสุก (ripe 
bunch) หรือที่เรียกว่าปาล์มสุก (ทะลายปาล์มสุกมีจ้านวนผลร่วงอย่างน้อย  10 ผลต่อทะลาย) หมายถึง ผล
ปาล์มน้้ามันที่ส่วนใหญ่ผิวเปลือกสีส้มหรือสีแดงและเนื้อปาล์ม  (mesocarp) มีสีส้ม ทะลายปาล์มกึ่งสุก 
(underripe bunch) หรือที่เรียกว่าปาล์มกึ่งสุกหมายถึงผลปาล์มน้้ามันที่ส่วนใหญ่ผิวเปลือกสีส้มแดงหรือสีแดง
ม่วงและก้าหนดทะลายปาล์มน้้ามันทุกชั้นคุณภาพต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะตรงตามพันธุ์  
(2) เป็นทะลายปาล์มสุกหรือทะลายปาล์มกึ่งสุก  
(3) มีความสดโดยไม่ผ่านการรดน้้าหรือมีการกระท้าใดๆที่เป็นการเร่งให้ดูเหมือนผลสุกหรือผลร่วงเช่นบ่ม
แก๊ส  
(4) สะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้  
(5) ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตผล  
(6) ความยาวของก้านทะลายไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

และทะลายปาล์มน้้ามันควรได้รับการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวการ
เก็บรักษาและขนส่งอย่างถูกต้องเพ่ือให้ผลิตผลอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทางส้าหรับทะลาย 
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7. วิธีด าเนินการ  
ด้าเนินการในแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เก็บเก่ียวผลผลิตตามกรรมวิธีทดลอง 

2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามันตามมาตรฐาน มกษ.5702-2552 และกรรมวิธีที่ 
2 การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามันตามวิธีเกษตรกร ด้าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรจ้านวน 8  แปลง  

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย 
1. ส้ารวจหาแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิต อธิบายชี้แจงท้าความเข้าใจกับเกษตรกร

ถึงวัตถุประสงค์และวิธีการด้าเนินการ จากนั้นคัดเลือกแปลงปาล์มน้้ามันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด้าเนิน
การศึกษา 

2. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามันตามกรรมวิธี โดยวิธีเกษตรกรให้เกษตรกรเลือกทะลายปาล์มน้้ามันที่
สุกตามความเข้าใจของเกษตรกรแต่ละราย และวิธีทดสอบ จะคัดเลือกทะลายปาล์มน้้ามันที่สุกแก่ตามระยะสุก
แก่ตามมาตรฐาน มกษ. 5702-2552 โดยเก็บตัวอย่างทะลายจ้านวน 6 ตัวอย่าง/กรรมวิธี โดยเก็บเกี่ยวทะลาย 
3 รอบฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (มี.ค.-เม.ย.) ฤดูฝน (ส.ค.-ก.ย.) และฤดูหนาว (พ.ย.-ธ.ค.)  

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย และเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลายของปาล์มน้้ามันตามวิธีการของ
ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ชั่งน้้าหนักทะลายและสับแยกก้านทะลาย ชั่งน้้าหนักก้านทะลาย 
3.2 สุ่มตัวอย่างช่อทะลายไว้เป็น 2 กองแล้วคัดไว้ 1 กอง น้าส่วนที่คัดมาแบ่งแล้วคัดอีกจนเหลือ 

15 ช่อ 
3.3 ชั่งน้้าหนักตัวอย่างช่อทะลายที่คัดไว้ ทิ้งตัวอย่างไว้ 1 คืนเพ่ือให้ผลหลุดง่าย 
3.4 แยกผลและก้านช่อผล ชั่งน้้าหนักผลทั้งหมด 
3.5 สุ่มตัวอย่างผลเพ่ือน้ามาวิเคราะห์คุณภาพ โดยน้าตัวอย่างมากองไว้แล้วแยกเป็น 2 กอง แล้ว

สุ่มผล 25 ผล 
3.6 ชั่งน้้าหนักตัวอย่าง 25 ผล น้าตัวอย่างมาหั่นเปลือกออกจากเมล็ด ชั่งน้้าหนักเมล็ด 
3.7 น้าเปลือกอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
3.8 เมื่อครบก้าหนดน้าตัวอย่างเปลือกแห้งพักไว้ในตู้ดูดความชื้น จนกระทั่งเย็นลง ชั่งน้้าหนักถาด

และเปลือกแห้ง 
3.9 น้าตัวอย่างเปลือกแห้งไปวิเคราะห์กับเครื่องสกัดไขมันเพ่ือหาปริมาณน้้ามันต่อทะลาย 

4. สรุปผลและรายงาน 
การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลลักษณะของทะลายปาล์ม ขนาด และสีของผล ฯลฯ 
2. ข้อมูลองค์ประกอบทะลายและเปอร์เซ็นต์น้้ามันของปาล์มน้้ามัน 
3. บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และปริมาณน้้าฝนในแต่ละ

เดือน 
ระยะเวลา  ปีที่เริ่มต้น 2558 ปีที่สิ้นสุด 2559 
สถานที่ด าเนินการ  
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย แปลงเกษตรกร จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ 
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2. ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
 ด้าเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่อยู่ในระยะให้ผลผลิตในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
หนองคาย โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจ้านวน 8 ราย ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือเปรียบเทียบ
องค์ประกอบผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวตามวิธีเกษตรกร และตามระยะสุกแก่ตามมาตรฐาน มกษ.5702-2552 
โดยจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเปรียบเทียบสองกรรมวิธีคือวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบ น้ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบทะลายและเปอร์เซ็นต์น้้ามัน ในปี 2558-2559 ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 
และฤดูฝน ผลการทดลองพบว่า  

8.1 การติดผลต่อทะลายของปาล์มน้ ามัน 
การติดผลต่อทะลายของปาล์มน้้ามันจังหวัดบึงกาฬ ปี 2558 ในฤดูร้อน มีค่าเฉลี่ยทั้งสองกรรมวิธี

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยการติดผลต่อทะลายของปาล์มน้้ามันเกษตรกรเท่ากับ 72.8±3.9 เปอร์เซ็นต์ 
ใกล้เคียงกับคุณภาพของปาล์มน้้ามันวิธีทดสอบในระยะสุกแก่ซึ่งมีการติดผลต่อทะลายเท่ากับ72.9±3.1 
เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ฤดูฝน พบว่าการติดผลต่อทะลายของปาล์มน้้ามันทั้งวิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบมีค่า
ลดลงระหว่าง 58.2±27.5 - 64.0±30.1 เปอร์เซ็นต์  โดยปาล์มน้้ามันของเกษตรกรมีการติดผลต่อทะลาย
เท่ากับ 60.9±22.9 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับกึ่งสุก (ของวิธีทดสอบ ทั้งนี้การที่
เปอร์เซ็นต์การติดผลอาจเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการติดผลของปาล์มน้้ามัน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่แห้งแล้งมากกว่าในพ้ืนที่ที่ปริมาณน้้าฝนปริมาณมาก และปี 2559 ฤดูฝน พบว่าการติดผล
ต่อทะลายทั้งสองกรรมวิธีเพ่ิมขึ้นอย่างเด่นชัด โดยมีค่าการติดผลต่อทะลายที่ระดับดิบ กึ่งสุก และสุก เท่ากับ 
71.0±3.5 74.9±3.3 และ 76.8±1.6 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ ขณะที่วิธีเกษตรกรปาล์มน้้ามันมีการติดผลต่อ
ทะลายสูงกว่าวิธีทดสอบในระยะสุก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันในระยะที่สุกเพ่ิมขึ้น 
ท้าให้ปาล์มน้้ามันมีการพัฒนาได้เต็มที่ ส่งผลให้มีค่าการติดผลต่อทะลายสูงขึ้นด้วย (78.9±2.0 เปอร์เซ็นต์) เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของจังหวัดบึงกาฬจากองค์ประกอบการติดผลต่อทะลายนั้น พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ปาล์มน้้ามันได้มีค่าใกล้เคียงกับปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวตามค้าแนะน้าที่ระยะสุกและกึ่งสุกเล็กน้อย ส่วนการเก็บ
เกี่ยวปาล์มน้้ามันจังหวัดหนองคายมีลักษณะการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดบึงกาฬ คือ ปี 2558/ฤดูร้อน 
ภาพรวมทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีเปอร์ เซ็นต์การติดผลต่อทะลายระหว่าง 70.0±5.6 - 72.8±5.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเกษตรกรมีค่าเท่ากับ 71.9±4.1  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเปรียบกับวิธีทดสอบพบว่ามีค่าใกล้เคียง
อยู่ในระดับกึ่งสุก และการติดผลต่อทะลายของลดลงในปี 2558/ฤดูฝนอย่างเด่นชัด อยู่ในช่วง 63.1±4.8 - 
70.5±4.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 2559/ฤดูฝน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งสองกรรมวิธีเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีทดสอบพบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันใกล้เคียงกับระยะคุณภาพในระยะดิบ ซึ่งมีค่าการติดผลต่อ
ทะลาย 72.9±3.7 เปอร์เซ็นต์  (ตารางท่ี 1.1) 
 
ตารางที่ 1.1. เปอร์เซ็นต์การติดผลต่อทะลายของปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวระยะสุกแก่ต่างกันเปรียบเทียบ

กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายปี 2558-2559 
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กรรมวิธี ระดับความสุก 
เปอร์เซ็นต์การติดผลต่อทะลาย 

ปี 2558/ฤดูร้อน ปี 2558/ฤดูฝน ปี 2559/ฤดูฝน 

 
 จังหวัดบึงกาฬ 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 70.5±5.1 58.2±27.5 71.0±3.5 

กึ่งสุก 70.1±9.6 62.5±28.8 74.9±3.3 
สุก 72.9±3.1 64.0±30.1 76.8±1.6 

วิธีเกษตรกร 72.8±3.9 60.9±22.9 78.9±2.0 

 
 จังหวัดหนองคาย 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 70.0±5.6 63.1±4.8 72.7±6.0 

กึ่งสุก 70.8±2.5 69.3±3.5 75.1±9.2 
สุก 72.8±5.3 70.5±4.7 78.2±2.8 

วิธีเกษตรกร 71.9±4.1 68.5±3.2 72.9±3.7 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผล  
เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลของปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวระยะสุกแก่ต่างกันเปรียบเทียบกรรมวิธี

ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายปี 2558-2559 พบว่า ในฤดูร้อน ปี 2558 ของ
จังหวัดบึงกาฬ ปาล์มน้้ามันของกรรมวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผล เท่ากับ 42.2±6.9 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งต่้ากว่ากรรมวิธีทดสอบทั้ง 3 ระดับ คือ ดิบ กึ่งสุก และสุก โดยมีค่าเท่ากับ 43.7±2.4 45.3±4.4 และ 
45.5±4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และในปี 2558/ฤดูฝน พบว่าเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันในระยะที่
ไม่เหมาะสมท้าให้ค่าเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลมีค่าลดลงเท่ากับ 40.6±18.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง
ระดับดิบ-กึ่งสุก (36.6±15.7 และ 45.2±17.4 เปอร์เซ็นต์)  ส่วนปี 2559/ฤดูฝน มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวทะลายที่ดีขึ้น โดยปาล์มน้้ามันของกรรมวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผล
เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 59.1±2.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปาล์มน้้ามันของกรรมวิธีทดสอบทั้ง 3 ระดับ ซึ่งมีค่าในระดับดิบ 
กึ่งสุก และ สุก เท่ากับ 48.9±5.5 53.6±4.8 และ 57.4±2.6 เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ  

ส่วนเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลของปาล์มน้้ามันในจังหวัดหนองคาย พบว่าแนวโน้มเกษตรกรมีการ
เก็บเกี่ยวไปในรูปแบบเดียวกับจังหวัดบึงกาฬ โดยปี 2558/ฤดูร้อน กรรมวิธีเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวปาล์ม
น้้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ ท้าให้เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลค่อนข้างต่้า มีค่าเท่ากับ 47.7±4.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่้า
กว่าปาล์มน้้ามันกรรมวิธีทดสอบที่เก็บเกี่ยวในระยะสุกค่อนข้างชัดเจน (55.5±9.8 เปอร์เซ็นต์) ปี 2558/ฤดูฝน 
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เปอร์เซ็นต์การติดผลต่อทะลายก็ยังลดลงจาก ปี 2558/ฤดูร้อน โดยกรรมวิธีของเกษตรกรปาล์มน้้ามันมี
เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลเท่ากับ 46.8±6.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วน ปี 2559/ฤดูฝน ปาล์มน้้ามันของกรรมวิธี
เกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลลดลงอีกเท่ากับ 44.1±2.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะกรรมวิธีทดสอบปาล์ม
น้้ามันมีเปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 ระดับสุกแก่ (ตารางที่ 1.2) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในช่วงปี 
2558/ฤดูฝน เกษตรกรอาจรีบเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันเพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝน แต่ในปี 2559 เมื่อมีการ
ปรับตัวและมีความเข้าใจเรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันมากข้ึน ท้าให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันได้
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งสังเกตได้ค่อนข้างชัดเจนจากค่าองค์ประกอบทะลายที่ได้ 

 
ตารางที่ 1.2 เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผลของปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวระยะสุกแก่ต่างกันเปรียบเทียบกรรมวิธี

ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายปี 2558-2559 

กรรมวิธี ระดับความสุก 
เปอร์เซ็นต์เปลือกแห้งต่อผล 

ปี 2558/ฤดูร้อน ปี 2558/ฤดูฝน ปี 2559/ฤดูฝน 

 
 จังหวัดบึงกาฬ 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 43.7±2.4 36.6±15.7 48.9±5.5 

กึ่งสุก 45.3±4.4 45.2±17.4 53.6±4.8 
สุก 45.5±4.0 46.1±18.8 57.4±2.6 

วิธีเกษตรกร 42.2±6.9 40.6±18.0 59.1±2.1 

 
 จังหวัดหนองคาย 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 47.9±4.6 41.6±2.5 49.9±7.6 

กึ่งสุก 50.4±4.5 44.1±4.7 51.1±3.9 
สุก 55.5±9.8 44.8±3.7 57.6±6.2 

วิธีเกษตรกร 47.7±4.4 46.8±6.7 44.1±2.8 
 

8.3 เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อเปลือกแห้ง 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทะลาย ส่วนเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อเปลือกแห้ง พบว่า ตั้งแต่ ปี 2558/ฤดู

ร้อนปี 2558/ฤดูฝน และปี 2559/ฤดูฝน ปาล์มน้้ามันกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายมี

เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อเปลือกแห้งน้อยกว่ากรรมวิธีทดสอบ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรเก็บ

เกี่ยวอาจเป็นปาล์มน้้ามันที่มีการพัฒนาของทะลายได้ค่อนข้างเต็มที่ โดยในจังหวัดบึงกาฬปาล์มน้้ามันกรรมวิธี

เกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อเปลือกแห้งปี 2558-2559 มีค่าระหว่าง 62.4±7.0-75.6±1.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

วิธีทดสอบปาล์มน้้ามันในระดับสุกมีค่าระหว่าง 64.2±2.4-76.3±4.3 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับจังหวัดหนองคาย

ปาล์มน้้ามันกรรมวิธีเกษตรกรมี เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อเปลือกแห้งปี 2558-2559 มีค่าระหว่าง 65.6±3.5-



7 

 

75.4±2.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีทดสอบปาล์มน้้ามันในระดับสุกมีค่าระหว่าง 65.7±4.6-78.7±1.8 เปอร์เซ็นต์ 

(ตารางท่ี 1.3) 

ตารางที่ 1.3 เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อเปลือกแห้งของปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวระยะสุกแก่ต่างกันเปรียบเทียบ

กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายปี 2558-2559 

กรรมวิธี ระดับความสุก 
เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อเปลือกแห้ง 

ปี 2558/ฤดูร้อน ปี 2558/ฤดูฝน ปี 2559/ฤดูฝน 

 
 จังหวัดบึงกาฬ 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 60.7±1.9 64.6±5.1 71.9±5.4 

กึ่งสุก 61.8±3.7 69.5±6.4 74.7±4.7 
สุก 64.2±2.4 72.3±1.6 76.3±4.3 

วิธีเกษตรกร 62.4±7.0 70.1±5.8 75.6±1.3 

 
 จังหวัดหนองคาย 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 64.7±7.2 67.4±7.3 71.9±4.2 

กึ่งสุก 65.2±3.8 69.1±3.9 73.0±3.2 
สุก 65.7±4.6 70.3±4.1 78.7±1.8 

วิธีเกษตรกร 65.6±3.5 67.7±9.5 75.4±2.8 
 

8.3 เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย 
ผลการทดลอง พบว่า เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลาย ตั้งแต่ ปี 2558/ฤดูร้อนปี 2558/ฤดูฝน และปี 

2559/ฤดูฝน ปาล์มน้้ามันกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายมีเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลายน้อย

กว่ากรรมวิธีทดสอบ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวอาจเป็นปาล์มน้้ามันที่มีการ

พัฒนาของทะลายได้ค่อนข้างเต็มที่ โดยในจังหวัดบึงกาฬปาล์มน้้ามันกรรมวิธีเกษตรกรมี เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อ

ทะลายปี 2558-2559 มีค่าระหว่าง 19.6±5.3- 31.6±3.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีทดสอบปาล์มน้้ามันในระดับสุกมี

ค่าระหว่าง 20.5±2.1-33.5±2.6 เปอร์เซ็นต์  ส้าหรับจังหวัดหนองคายปาล์มน้้ามันกรรมวิธีเกษตรกรมี

เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลาย ปี 2558-2559 มีค่าระหว่าง 22.6±3.7-26.9±1.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีทดสอบ

ปาล์มน้้ามันในระดับสุกมีค่าระหว่าง 26.6±5.7-32.2±2.2 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 เปอร์เซ็นต์น้้ามันต่อทะลายปาล์มน้้ามันที่เก็บเกี่ยวระยะสุกแก่ต่างกันเปรียบเทียบกรรมวิธี 

ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายปี 2558-2559 

กรรมวิธี ระดับความสุก 
เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย 

ปี 2558/ฤดูร้อน ปี 2558/ฤดูฝน ปี 2559/ฤดูฝน 
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 จังหวัดบึงกาฬ 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 19.4±2.5 18.9±8.2 26.7±4.8 

กึ่งสุก 19.6±3.1 21.1±7.7 31.5±2.2 
สุก 20.5±2.1 25.2±8.9 33.5±2.6 

วิธีเกษตรกร 19.6±5.3 20.2±8.7 31.6±3.4 

 
 จังหวัดหนองคาย 

วิธีทดสอบ 
ดิบ 22.2±3.5 19.3±2.8 24.2±1.1 

กึ่งสุก 23.2±5.8 21.9±5.6 29.1±1.4 
สุก 26.6±5.7 22.6±7.7 32.2±2.2 

วิธีเกษตรกร 22.6±3.7 21.5±2.8 26.9±1.9 
 
และเมื่อพิจารณาภาพรวมของคุณภาพปาล์มน้้ามันด้านการติดผลต่อทะลาย น้้ามันต่อเปลือกแห้ง 

และ น้้ามันต่อทะลาย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะ
กึ่งสุกจนถึงระยะสุก ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการให้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร โดย
ได้มีการแนะน้าให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันจากการสังเกตการหลุดร่วงและการเปลี่ยนสีผิวของผล (กรม
วิชาการเกษตร, 2548)  เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บ
เกี่ยวปาล์มน้้ามันระยะเหมาะสมต่อไปได ้ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัด 

บึงกาฬและจังหวัดหนองคายในฤดูร้อนและฤดูฝน ปี 2558-2559 พบว่า ภาพรวมของคุณภาพปาล์มน้้ามันเมื่อ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้านการติดผลต่อทะลาย น้้ามันต่อเปลือกแห้ง และน้้ามันต่อทะลายนั้น โดยกรรมวิธี

ของเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์น้้ามันจากห้องปฏิบัติการมีค่าน้อยกว่ากรรวิธีทดสอบในระยะสุก แสดงให้เห็นว่า

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะกึ่งสุกจนถึงระยะสุกตามมาตรฐาน มกษ (2552)  ซึ่ง

จ้าเป็นต้องมีการให้ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันระยะเหมาะสมต่อไปได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
10.1  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเก็บเก่ียวปาล์มน้้ามันที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถน้าไปขยายต่อ

ให้เกษตรกรท่านอ่ืนๆในพ้ืนที่ได้ 
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11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานทดสอบทุกท่าน พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรทุกจังหวัดที่เก่ียวข้องทุกท่านที่เอ้ือเฟ้ือและช่วยงานอย่างขยันขันแข็ง ท้าให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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