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บทคัดยอ  
 การศึกษาคุณภาพผลผลิตปาลมนํ้ามันของเกษตรกรตามมาตรฐาน  มกษ. 5702-2552  ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี  จํานวน  100  ราย  ณ  ลานเทรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามัน  ต้ังแตเดือนสิงหาคม  2553  ถึงเดือน
ธันวาคม2553พบวามีทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมมีคุณภาพเปนจํานวน รอยละ 71.78 ของทะลายปาลมนํ้ามัน
ทั้งหมด ซึ่งแบงเปนทะลายปาลมดิบรอยละ 69.57 และทะลายปาลมเนา รอยละ 2.21และมีทะลายปาลมนํ้ามันที่
มีคุณภาพเปนจํานวน  รอยละ  28.22  แบงเปนทะลายสุกรอยละ 15.24  และทะลายกึ่งสุก  รอยละ12.98  เมื่อ
นํามาวิเคราะหหาเปอรเซ็นตนํ้ามันในทะลายปาลมนํ้ามัน พบวา ทะลายปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ  มีเปอรเซ็นต
นํ้ามันเฉลี่ย  25.5  เปอรเซ็นต ในขณะที่ทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมไดคุณภาพ  มีเปอรเซ็นตนํ้ามันเฉลี่ย 12.5 
เปอรเซ็นต  และจากการคํานวณเปอรเซ็นตนํ้ามันโดยรวมของทะลายปาลมนํ้ามันทั้งหมดตอรอบการจําหนาย 
พบวา มีเปอรเซ็นตนํ้ามันเฉลี่ย 16.14  เปอรเซ็นต  หรือมีเปอรเซ็นตนํ้ามันที่สูญเสียไป ประมาณ  9.36 
เปอรเซ็นต  ดังน้ันเมื่อพิจารณาเรื่องรายได  ที่ราคานํ้ามันปาลมดิบเฉลี่ย 31.57 บาทตอกิโลกรัม และที่ราคา
ทะลายปาลมสดเฉลี่ย 5.43 บาทตอกิโลกรัม  พบวา  เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี  จะสูญเสียรายไดประมาณ  
2.99  บาทตอกิโลกรัมของทะลายปาลมสด 
 
Abstract 

A study on oil palm bunches quality yields were investigated by using Thai 
Agricultural Standard (TAS) 5702-2009 at Surat Thani province, from 100 farmers during 
August to November 2010. It found that 71.78 percent of total oil palm bunches were low 
quality grade bunches with 71.78 percent, which was decidedinto 69.57percentage of raw 
bunch and 2.21 percentage of rotten bunch.  While high quality grade bunches have 28.22 
percent of total oil palm bunches, separated by ripe bunch 15.24 percentage and under ripe 
bunch 12.98 percentage. The crude palm oil was analyzed and showed that high quality 
grade bunches were about 25.5 percent while low quality grade bunches were about 12.5 
percent.  Calculated by the percentage of oil palm bunch of oil were all found to be 16.14 
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percent. The average percentage of oil lost 9.36 percent. During the study, the average CPO 
price was 31.57 baht per kilogram and fresh fruit bunch prices averaged 5.43 baht per 
kilogram. Thus, farmers will lose income of approximately 2.99 baht per kilogram of fresh 
bunch palm.  
 
Keywords: oil palm bunch, ripe bunch, under ripe bunch, crude palm oil 
 
บทนํา  

ปาลมนํ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.)  เปนพืชนํ้ามันที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย  
เน่ืองจากนํ้ามันปาลมดิบเปนที่ตองการสําหรับการบริโภค  อุปโภค  ไดแก  นํ้ามันปรุงอาหาร  นม
ขน  ไอศกรีม  เนยเทียม  สบู  เทียนไข  ผงซักฟอก  ยาสีฟน  และอุตสาหกรรมนํ้ามัน  เชน  อุตสาหกรรมการ
ผลิตเมทิลเอสเตอร   การผลิตเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซล  (ไบโอดีเซล)  (วิชณีย, 2547)  ปจจุบันประเทศไทย
มีพื้นที่การผลิตเปนอันดับที่  3  ของโลก  คือ  มีพื้นที่ปลูก  2.38 % ของพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันของโลก  รอง
จากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีพื้นที่การผลิตเปนอันดับ  1  และ  2  ของโลก  คือ  มีพื้นที่ปลูก  
52%  และ  32 % ตามลําดับ (นิรนาม, 2551)  โดยป  2552  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันทั้งสิ้น  
3,795,823  ไร   เปนพื้นที่ใหผลผลิตแลว  3,165,724 ไร  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)   

เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2552  กระทรวงเกษตรและสหกรณมีประกาศ  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร  :  ทะลายปาลมนํ้ามัน  (มกษ. 5702-2552)  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ. 2551  
(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2552)  เพื่อเปนมาตรฐานคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน
ของไทย  เน่ืองจากปจจุบันนํ้ามันที่สกัดไดของไทยอยูในเกณฑตํ่า  สูงสุดเฉลี่ยเพียง  17% ของนํ้ามันที่สกัดได   
ฉะน้ัน  คุณภาพทะลายปาลมนํ้ามันซึ่งเปนปจจัยหลักในการสกัดนํ้ามัน  จึงตองมีการควบคุมคุณภาพเพื่อใหได
เปอรเซ็นตนํ้ามันที่สกัดไดในแตละครั้งสูงข้ึน   และถาเปอรเซ็นตนํ้ามันสูงก็จะสงผลใหราคาผลผลิตสูง    

ราคารับซื้อของโรงงานสกัด  คํานวณไดจากสูตร  (เพ็ญศิริ และคณะ, 2552)   
ราคารับซื้อทะลายปาลมนํ้ามัน     =     ราคานํ้ามันปาลมดิบโลก (Crude Palm Oil)  -  คาบริหารจัดการโรงงาน 
                                                                      (100 / เปอรเซ็นตนํ้ามันที่สกัดไดของโรงงานสกัด) 

หมายเหตุ ; % น้ํามันที่สกัดไดของโรงงานสกัด = %น้ํามันที่สกัดจาก Lab – คาสูญเสียน้ํามันจากขบวนการสกัดตอทะลาย 
   (2.23-3.03%) 
 

 ดังน้ัน  จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามันของเกษตรกรไทยใหดีย่ิงข้ึน  โดยการศึกษา
คุณภาพทะลายปาลมนํ้ามันในตลาดรับซื้อ  การศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการในจังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งเปนพื้นที่
การผลิตสําคัญของภาคใต  (757,000  ไร)  เพื่อทราบที่มาของการสกัดนํ้ามัน  ไดเปอรเซ็นตตํ่า  ซึ่งผลจาก
การศึกษาน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  และเปนขอมูลในการหาแนวปฏิบัติ
สําหรับผูที่เกี่ยวของเพื่อใหไดทะลายปาลมนํ้ามันมีคุณภาพและมีเปอรเซ็นตนํ้ามันที่สกัดไดสูงข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อทราบคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามันที่นํามาจําหนายของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เพื่อประเมินราคารับซื้อทะลายปาลมนํ้ามันตามช้ันคุณภาพมาตรฐาน มกษ. 5702-2552   
วิธีการศึกษา  
1. ศึกษารูปแบบตลาดรับซื้อทะลายปาลมดิบของจังหวัดสุราษฎรธานี  โดย 
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1.1 สอบถามและสืบคนขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1.2 สอบถามขอมูลการผลิตและสถานที่รับซื้อทะลายปาลมนํ้ามันของจังหวัดสุราษฎรธานีจาก

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี   
2. กําหนดเกรดทะลายปาลมนํ้ามันคุณภาพ ตามมาตรฐานทะลายปาลมนํ้ามัน มกษ. 5702-2552 ของ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกรดทะลายปาลม
นํ้ามันไมไดคุณภาพ  เพื่อเปนเกณฑการคัดแยกคุณภาพทะลาย 
3. คัดเลือกสถานที่รับซื้อเปาหมาย (ลานเท) ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขาศึกษาคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน   
4. บันทึกและรวบรวมขอมูล ดังน้ี   

4.1  ขอมูลลานเท  ดวยแบบสอบถาม  จํานวน  10  ลานเท  (10  อําเภอที่มีพื้นที่ปลูกมาก)  ไดแก  
จํานวนเกษตรกรเครือขาย  ลักษณะผลผลิตที่รับซื้อ  การต้ังราคารับซื้อ การเก็บรักษาและขนสงผลผลิตเพื่อ
จําหนาย เกณฑการคัดเลือกโรงงานสกัดเพื่อจําหนายผลผลิต  และกิจกรรมอื่นๆ  เปนตน 

4.2  ขอมูลเกษตรกรผูขาย  ดวยแบบสอบถาม  จํานวน  100  ราย  (ลานเทละ 10  ราย)  ไดแก   
พื้นที่ปลูก  อายุตนปาลมนํ้ามัน  วิธีการเก็บเกี่ยว  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  เกณฑการคัดเลือกลานเทเพื่อ
จําหนายผลผลิต  เปนตน 
 4.3  ขอมูลลักษณะทะลายปาลมนํ้ามัน ไดแก จํานวนทะลาย นํ้าหนักทะลาย ตามเกรดคุณภาพที่
กําหนดไว   
 4.4  ขอมูลคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน  (เทเนอรา)  ไดแก องคประกอบทะลาย  เปอรเซ็นตนํ้ามัน 
กรดไขมันอิสระ  โดยการสุมเก็บทะลายปาลมนํ้ามันตามเกรดคุณภาพ  เกรดละ  10  ซ้ํา  จากลานเทตัวอยาง  
และสงวิเคราะหคุณภาพที่หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพปาลมนํ้ามัน  
 4.5  ขอมูลความคิดเห็น  เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน  ของเกษตรกร  จํานวน  
100  ราย และผูประกอบการลานเท  จํานวน  10  ลานเท  ดวยแบบสอบถาม   
5. วิเคราะหขอมูลทางสถิต คาสถิติที่ใช :  คาเฉลี่ย  และ  รอยละ    
6. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
ผลการศึกษา ผลจากการสํารวจขอมูล  พบวา   
1. รูปแบบการตลาดรับซื้อทะลายปาลมนํ้ามันของจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 3  ข้ันตอน  คือ 
 1.1 เกษตรกร  เกษตรกรเก็บเกี่ยวและนําผลผลิตไปจําหนายลานเท 
 1.2 ลานเท  รับซื้อผลผลิตและรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหนายโรงงานสกัดนํ้ามัน 
 1.3 โรงงานสกัดนํ้ามัน  รับซื้อผลผลิตและสกัดนํ้ามัน 
2. ลานเทรับซื้อทะลายปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน 337 ลานเท (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎรธานี, 2552) และจากการสอบถามขอมูล (ตารางที่ 1)    
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ตารางท่ี 1 ขอมูลลานเทรับซื้อปาลมนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานี 
รายการ รอยละ 

1.การเลือกที่ตั้งลานเท  
      -ใกลชุมชน 50 
      -ใกลแหลงปลูกปาลม 50 
2.จํานวนเกษตรกรเครือขาย  
      -ไมมี 0 
      -นอยกวา 50 ราย 50 
      -มากกวา 50 ราย 50 
3.ลักษณะผลผลิตที่รับซ้ือ  
      -ทะลาย 44 
      -ผลรวง 1 
      -ทะลายและผลรวง 55 
4.ราคารับซ้ือ เปรียบเทียบกับโรงงานสกัดในพื้นที ่  
      -ต่ํากวา 0.5 บาท 50 
      -เทากัน 40 
      -มากกวา 0.5 บาท 10 
5.การเก็บรักษาผลผลิตกอนสงจําหนาย  
      -กองบนลาน 30 
      -กองบนลาน+รดนํ้า 50 
      -กองบนลาน+รดนํ้า+เขยาทะลายแยกผลรวง 20 
6.ระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิตกอนสงจําหนาย    
      -วันตอวัน 0 
      -1-3 วัน 80 
      -มากกวา 3 วัน 20 
7.เกณฑการเลือกโรงงานสกัดเพื่อสงจําหนายผลผลิตใหกับ   
      -ราคารับซ้ือ 10 
      -ระยะทาง 40 
      -คูคา 50 
8.กิจกรรมอ่ืน (นอกจากรับซ้ือทะลายปาลมนํ้ามัน)  
      -ไมมี 20 
      -รับจางเก็บเก่ียว 50 
      -รับจางดูแลสวน (กําจัดวัชพืช  ใสปุย  ตัดแตงทางใบ  เก็บเก่ียว
ผลผลิต) 

30 

 
จากตารางที่  1  พบวา   
1)  การเลือกที่ต้ังลานเท ของผูประกอบการ จะเลือกที่ต้ังใกลแหลงชุมชนหรือใกลแหลงปลูกปาลม

นํ้ามัน เพื่อใหเกษตรกรสะดวกตอการนํามาจําหนาย 
2)  จํานวนเกษตรเครือขาย ทุกลานเทจะมีเกษตรกรเครือขายที่ทําการซื้อ-ขายกันเปนประจํา   
3)  ลักษณะผลผลิตที่ทําการรับซื้อ สวนใหญ รอยละ 55 รับช้ือทั้งทะลายและผลรวง รอยละ 44 รับ

ซื้อเฉพาะทะลาย และ รอยละ 1 รับซื้อเฉพาะผลรวง 
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4)  การต้ังราคารับซื้อ  จะเปรียบเทียบกับราคารับซื้อของโรงงานสกัดภายในพื้นที่   รอยละ 50  ต้ัง
ราคาตํ่ากวา  0.50 บาท  รอยละ 40  ต้ังราคารับซื้อเทากับราคาโรงงานฯ  และ  รอยละ  10  ต้ังราคาสูงกวา
โรงงานสกัด  0.50  บาท   

5) การเก็บรักษาผลผลิตกอนสงจําหนาย  ผูประกอบการฯ  รอยละ  50  จะรวบรวมผลผลิตไวบน
ลานกลางแจงแลวรดนํ้าเพื่อทดแทนนํ้าหนักที่ระเหยออกไป  รอยละ  30  นําผลผลิตมาเขยาบนตะแกรงเพื่อ
แยกผลรวง  และ  รอยละ  20  จะรวบรวมผลผลิตไวบนลาน  เพื่อรอขนสงจําหนาย 

6.) ระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิตกอนสงจําหนาย   รอยละ  80 จะรวบรวมผลผลิตไว 1-3 วัน และ 
รอยละ 20 จะรวบรวมไวมากกวา 3 วัน   

7)  เกณฑการเลือกโรงงานสกัดเพื่อสงจําหนายผลผลิต  รอยละ 50  พิจารณาจากการเปนคูคา  รอย
ละ 40 พิจารณาเลือกโรงงานฯ  ที่อยูใกล  และ  รอยละ  10  พิจารณาจากราคารับซื้อสูง-ตํ่า  

8)  กิจกรรมอื่นที่ดําเนินการ   รอยละ  80  มีกิจกรรมอื่นรวมดวยนอกจากรับซื้อปาลมนํ้ามัน  คือ  
รอยละ 50  รับจางเก็บเกี่ยวผลผลิตใหกับเกษตรกร  และ  รอยละ  30  รับจางดูแลสวน  ไดแก   ตัดแตงทาง
ใบ  ใสปุย  และเก็บเกี่ยวผลผลิต   
3. เกษตรกรผูขายทะลายปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานี   

จากการสอบถามเกษตรกรผูมาจําหนายผลผลิตที่ลานเท  จํานวน 100 ราย (ตารางที่ 2)   
จากตารางที่  2  พบวา   
1) พื้นที่การผลิตปาลมนํ้ามันของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี  รอยละ  80  เปนพื้นที่ขนาดเล็ก  

คือ นอยกวา  30  ไร  รอยละ  11  มีพื้นที่ปลูก  31-50  ไร  และ  รอยละ  9 มีพื้นที่ปลูกมากกวา  50  ไร   
2)  อายุตนปาลมนํ้ามันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานี  รอยละ  80  เปนปาลมนํ้ามันอายุนอยกวา  

10  ป  รอยละ  15  มีอายุ  11-20  ป  และ  รอยละ  5  มีอายุมากกวา  20  ป   
3)  สถานะของผูนําผลผลิตมาจําหนาย  รอยละ  89  เปนลูกจางเก็บเกี่ยว  และ  รอยละ  11 เปน

เจาของสวน 
4)  ผูดําเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต  รอยละ  72 เปนลูกจาง  โดย  รอยละ  47  เปนลูกจางของลานเท  

และรอยละ  25  เปนลูกจางรับจางเก็บเกี่ยวทั่วไป   
 5)  ความรูดานการเก็บเกี่ยวของผูดําเนินการเก็บเกี่ยว   รอยละ  60  ไมมีความรูฯ     

6)  แหลงความรูดานการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  รอยละ  48  ไดจากภาครัฐ   รอยละ  36  จะได
ความรูฯ  จากการสอบถามเพื่อนบานที่มีประสบการณ  และ  รอยละ  16  ไดรับจากหนวยงานภาคเอกชน   

7)  หลักเกณฑการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  รอยละ 61  พิจารณาจากการนับจํานวนวันเปนรอบๆ  
ไดแก เก็บเกี่ยวทุกๆ  15 วัน  และ  20  วัน  รอยละ   24  พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสีผิวเปลือก  และ  
รอยละ  15  พิจารณาจากการรวงของผลจากทะลาย  

8) เกณฑการคัดเลือกลานเทเพื่อจําหนายผลผลิตของเกษตรกร  รอยละ  48  พิจารณาจากการเปนคู
คา  รอยละ 27   พิจารณาจากระยะทางใกลในการขนสง  และ  รอยละ  25  พิจารณาจากราคารับซื้อสูง  
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ตารางท่ี 2 ขอมูลเกษตรกรผูจําหนายทะลายปาลมนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานี 
รายการ รอยละ 

1. พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน  
      -นอยกวา 30 ไร 80 
      -31-50 ไร 11 
      -มากกวา 50 ไร 9 
2. อายุตนปาลมนํ้ามัน  
      -นอยกวา 10  ป 80 
      -11-20  ป 15 
      -มากกวา  20  ป 5 
3. สถานะของผูนําผลผลิตมาจําหนาย  
      -เจาของสวน 11 
      -ลูกจาง 89 
4. ผูดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิต  
      -ภายในครอบครัว 28 
      -จางเหมาบุคคลทั่วไป 25 
      -จางเหมาลานเท 47 
5. ความรูดานการเก็บเก่ียวผลผลิต  
      -ไมมี 60 
      -มี 40 
6. แหลงความรูเก่ียวกับการเก็บเก่ียวผลผลิต  
      -เพื่อนบาน 36 
      -หนวยงานรัฐบาล 48 
      -หนวยงานเอกชน 16 
7. เกณฑการเก็บเก่ียว  
      -การเปล่ียนแปลงสีผล (สีดําเปนสีดําอมแดง หรือ สีเขียวเปนสีสม) 24 
      -การรวงของผล  (ตั้งแต 1 ผลขึ้นไป) 15 
      -รอบการเก็บเก่ียว (15 วัน หรือ 20 วัน หรือ 30 วัน) 61 
8. เกณฑการเลือกลานเทเพื่อสงจําหนายผลผลิต  
      -ราคาสูง 25 
      -ระยะทางใกล 27 
      -คูคา 48 

 
4. ลักษณะทะลายปาลมนํ้ามัน    

กําหนดช้ันคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน  (ภาพที่ 1)  เปน  2  กลุม  คือ 
1. ทะลายคุณภาพ  จําแนกตาม  มกษ.  5702-2552  เปน  2  ลักษณะ  คือ   

1.1) สุก      คือ  มีผลรวงมากกวา 10 ผล/ทะลาย 
1.2) กึ่งสุก  คือ มีผลรวง 1-9 ผล/ทะลาย 

2. ทะลายไมไดคุณภาพ  จําแนกเปน  2 ลักษณะ  คือ  
2.1) ดิบ      คือ  ไมมีผลรวง 
2.2) เนา 
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ทะลายคุณภาพ 

 สายพันธุเมื่อสุกเปนสีดําแดง  สายพันธุเมื่อสุกเปนสีสม 
 
 
       
          
 
 
 
          
 
 

ทะลายไมไดคุณภาพ 
สายพันธุเมื่อสุกเปนสีดําแดง  สายพันธุเมื่อสุกเปนสีสม      

    
 
 
 
            
          
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ลักษณะคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน 

 
และจากการเก็บขอมูลทะลายปาลมนํ้ามันตามช้ันคุณภาพฯ  (ตารางที่ 3)   
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณทะลายปาลมนํ้ามันตามช้ันคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน  

ชั้นคุณภาพทะลายปาลมน้ํามัน รอยละของจํานวนทะลาย/ 
การจําหนาย 1 ครั้ง 

1. ทะลายคุณภาพ มกษ. 5702-2552 28.22 
    1.1 สุก 15.24 
    1.2 ก่ึงสุก 12.98 
2.ทะลายไมไดคุณภาพ 71.78 
    2.1 ดิบ  69.57 
    2.2 เนา 2.21 

สุก 

กึ่งสุก 

ดิบ เนา 
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จากตารางที่  3  พบวา  เกษตรกรนําผลผลิตที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาลมนํ้ามัน มกษ. 
5702-2552   มาจําหนายมากถึง  รอยละ  71.78  โดยแบงเปนทะลายดิบ รอยละ  69.57  และทะลายเนา  
รอยละ  2.21  แตสงจําหนายทะลายคุณภาพเพียง  รอยละ  28.22  คือ  เปนทะลายสุก รอยละ  15.24  และ
ทะลายกึ่งสุก  รอยละ  12.98   
5. คุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน  ซึ่งแยกทําการศึกษาเปน  2  สวน  คือ 
 1)  องคประกอบทะลายปาลมนํ้ามัน   (ตารางที่  4)   

 
ตารางท่ี 4  องคประกอบทะลายตามลักษณะความสุกแกของทะลายปาลมนํ้ามัน   

ชั้นคุณภาพทะลาย องคประกอบทะลาย (%) องคประกอบผล (%) 
ปาลมน้ํามัน แกนทะลาย กานชอผล ผล เปลือกนอกสด กะลา เนื้อใน 

1. ทะลายคุณภาพ มกษ. 5702-2552      
    1.1 สุก  10.25 20.02 76.42 83.85 5.99 6.31 
    1.2 ก่ึงสุก 9.47 24.56 72.74 84.44 7.95 6.71 
2. ทะลายไมไดคุณภาพ       
    2.1 ดิบ 9.56 29.71 69.03 83.03 7.64 7.27 
    2.2 เนา - - - - - - 

 จากตารางที ่ 4  พบวา  ทะลายปาลมนํ้ามันคุณภาพ  1  ทะลาย  ประกอบดวย  แกนทะลาย  รอย
ละ  9.47-10.25  ของนํ้าหนักทะลาย   กานชอผล  รอยละ  20.02-24.56  ของนํ้าหนักทะลาย  และผล  รอย
ละ  72.74-76.42  ของนํ้าหนักทะลาย  และใน  1  ผล  ประกอบดวย  เปลือกนอกสด  รอยละ  83.85-
84.44  ของนํ้าหนักทะลาย   กะลา  รอยละ  5.99-7.95  ของนํ้าหนักทะลาย  และเน้ือใน  รอยละ  6.31-
6.71 ของนํ้าหนักทะลาย    

ทะลายปาลมนํ้ามันไมไดคุณภาพ  1  ทะลาย  ประกอบดวย  แกนทะลาย  รอยละ  9.56  ของ
นํ้าหนักทะลาย   กานชอผล  รอยละ  29.71  ของนํ้าหนักทะลาย  และผล  รอยละ  69.03  ของนํ้าหนัก
ทะลาย  และใน  1  ผล  ประกอบดวย  เปลือกนอกสด  รอยละ  83.03  ของนํ้าหนักทะลาย   กะลา  รอยละ  
7.64  ของนํ้าหนักทะลาย  และเน้ือใน  รอยละ  7.27 ของนํ้าหนักทะลาย    

2)  คุณภาพนํ้ามัน  พิจารณาจากนํ้าหนักนํ้าในเปลือกผล  เปอรเซ็นตนํ้ามันที่สกัดได  และเปอรเซ็นต
กรดไขมันอิสระ  (ตารางที่  5)   

 
ตารางท่ี 5  คุณภาพนํ้ามันตามช้ันคุณภาพทะลายปาลมนํ้ามัน 

ชั้นคุณภาพทะลาย    ปาลมน้ํามัน น้ําหนักน้ําในเปลือกผล 
(กรัม) 

น้ํามัน/ทะลายสด 
(%)  กรดไขมันอิสระ(%) 

1. ทะลายคุณภาพ มกษ. 5702-2552   
    1.1 สุก  31.92 28.00 - 
    1.2 ก่ึงสุก 41.02 23.00 - 
2. ทะลายไมไดคุณภาพ    
    2.1 ดิบ   53.42* 17.00* - 
    2.2 เนา - - มากกวา 5 

หมายเหตุ  ;  * ทะลายปาลมนํ้ามันมีผลดิบนอยกวา  50%  แตผลไมรวง 
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จากตารางที่  5  พบวา  ทะลายปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ  จะมีนํ้าในเปลือกนอยกวาทะลายไมได
คุณภาพ  แตเปอรเซ็นตนํ้ามัน/ทะลายสดสูง   คือ  ทะลายสุกมีนํ้าในเปลือก  31.92  กรัม/ผล  และนํ้ามัน  
28.00%  ทะลายกึ่งสุกมีนํ้าในเปลือก  41.02  กรัม/ผล  และนํ้ามัน  23.00%  แตทะลายที่ไมไดคุณภาพ  
ทะลายดิบ  (ทะลายที่มีผลดิบนอยกวา  50%  แตไมมีผลรวง)  มีนํ้าในเปลือก  53.42  กรัม/ผล  และมีนํ้ามัน
เพียง  17.00%  สําหรับทะลายเนาไมนํามาหานํ้าหนักนํ้าในเปลือกและเปอรเซ็นตนํ้ามัน  แตจะวัดปริมาณกรด
ไขมันอิสระแทน  พบวา มีปริมาณกรดไขมันมากกวา  5%   

จากการเปอรเซ็นตนํ้ามัน/ผลสด  ในตารางขางตน  สามารถนํามาคํานวณราคาขายที่เกษตรกรควร
ไดรับได (ตารางที่ 6)   

 
ตารางท่ี 6  ราคารับซื้อตามเกรดลักษณะความสุกแกของทะลายปาลมนํ้ามัน 

ชั้นคุณภาพทะลายปาลมน้ํามัน น้ํามัน  
(Lab) 

น้ํามันที่สกัดได(โรงงาน
สกัด) 

ราคาที่เกษตรกรไดรับ 
(คํานวณ) 

 (%)  (%) (บาท/กิโลกรัม) 
1. ทะลายคุณภาพ มกษ. 5702-2552   
    1.1 สุก  28.00 25.00 7.39 
    1.2 ก่ึงสุก 23.00 20.00 5.91 
2. ทะลายไมไดคุณภาพ    
    2.1 ดิบ (ไมมีผลรวง)    
         2.1.1มีผลดิบนอยกวา 50% 17.00 14.00 4.14 
         2.1.2มีผลดิบมากกวา 50% 8.00 5.00 1.48 
    2.2 เนา - - - 

หมายเหตุ  :  - คํานวณที่ ราคาน้ํามันปาลมดิบ 31.57 บาท/กิโลกรัม  คาบริหารจัดการโรงงาน 2 บาท/กิโลกรัม 
 
จากตารางที่  6  พบวา  ราคาทะลายปาลมนํ้ามันคุณภาพที่เกษตรกรจะได  เฉลี่ยเทากับ  25.5  

บาท/กิโลกรัม   คือ  ถาจําหนายทะลายสุก  จะไดราคาเทากับ  7.39  บาท/กิโลกรัม  แตถาจําหนายทะลายกึ่ง
สุก  จะไดราคาเทากับ  5.91  บาท/กิโลกรัม  แตถาเปนทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมไดคุณภาพ  เกษตรกรจะ
จําหนายไดในราคาเฉลี่ย  2.81  บาท/กิโลกรัม  คือ  ถาจําหนายทะลายดิบที่มีผลดิบนอยกวา  50%  จะได
ราคาเทากับ  4.14  บาท/กิโลกรัม  จําหนายทะลายที่มีผลดิบมากกวา  50%  จะไดราคาเทากับ  1.48  บาท/
กิโลกรัม   
 5. ความคิดเห็นของเกษตรกรและผูประกอบการลานเท  

จากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมไดคุณภาพ  จากเกษตรกร  จํานวน  
100  ราย  และผูประกอบการลานเท  จํานวน  10  ราย  (ตารางที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 51 

ตารางท่ี 7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมไดคุณภาพของเกษตรกรและผูประกอบการลานเท 
ประเด็นความคิดเห็น รอยละ 

 เกษตรกร ลานเท 
1.สาเหตุ 

1.1 ผลผลิตจะเส่ือมคุณภาพ (สุกจัดถึงเนา)  
     (รอบเก็บเก่ียวถัดไป)    
1.2 ผูรับซ้ือไมคัดแยกคุณภาพทะลาย    
1.3 ไมมีผูควบคุมการเก็บเก่ียว 
1.4 ผูดําเนินการเก็บเก่ียวไมมีความรู 
     เรื่องเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวที่ถูกตอง   
1.5 ราคาผลผลิตสูง  ขึ้นลงไมคงที ่
1.6 การขโมยเก็บผลผลิตกอนถึงรอบการเก็บเก่ียว   
1.7 การสังเกตการเปล่ียนสีผิวผลทําไดยาก 
1.8 เกษตรกรไมมีเงิน   
1.9 ราคารับซ้ือทะลายคุณภาพและไมไดคุณภาพ  
     ณ โรงงานสกัดมีความแตกตางนอย 

 
21.87 

 
18.20 
17.43 
12.50 

 
10.26 
10.25 
7.69 
1.79 

- 

 
12.00 

 
- 
- 

4.00 
 

30.00 
14.00 
8.00 
28.00 
4.00 

2.แนวทางแกไข 
      2.1 ใหผูรับซ้ือคัดแยกผลผลิตที่ไมไดคุณภาพออก 
           หรือไมรับซ้ือ   
      2.2 ตั้งราคารับซ้ือตามชั้นคุณภาพทะลาย    
      2.3 ใหความรูกับผูเก็บเก่ียว เก่ียวกับเทคโนโลยีเก็บ 
           เก่ียวกับที่ถูกตอง 
      2.4 ชี้แจงความสําคัญและผลกระทบของการเก็บเก่ียว 
           ผลผลิตไมไดคุณภาพ 
      2.5 ควบคุมจํานวนและคุณภาพลานเทใหเหมาะสม 
           และไดมาตรฐาน   
      2.6 วิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามันใหมีผลผลิตสมํ่าเสมอ 
           และตอเน่ืองตลอดป 

 
52.22 

 
17.16 
17.15 

 
13.47 

 
- 
 
- 

 
19.05 

 
28.57 
4.76 

 
14.29 

 
28.57 

 
4.76 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทะลายปาลมนํ้ามันไมไดคุณภาพ   จากตารางที่ 7  พบวา   
1)  สาเหตุ   จากความคิดเห็นของเกษตรกร  มีสาเหตุจาก  1. ผลผลิตจะเสื่อมคุณภาพ  เมื่อปลอยทิ้ง

ไวในรอบการเก็บเกี่ยวถัดไป   รอยละ  21.87  2. ผูรับซื้อไมคัดแยกคุณภาพทะลาย  รอยละ  18.20  3. ไมมีผู
ควบคุมการเก็บเกี่ยว  รอยละ  17.43  4. ผูเก็บเกี่ยวไมมีความรูเรื่องเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง  รอยละ  
12.50  5. ราคาผลผลิตสูง  ไมคงที่  รอยละ  10.26  6. มีขโมยเก็บผลผลิต  รอยละ  10.25  7. การสังเกต
การเปลี่ยนสีผิวผลทําไดยาก  รอยละ  7.69  และ  8. เกษตรกรไมมีเงินใช   รอยละ  1.79   

และจากความคิดเห็นของผูประกอบการลานเท  พบวา  มีสาเหตุเชนเดียวกับของเกษตรกร  แตให
ความสําคัญกับสาเหตุเรื่องราคาผลผลิตสูงและไมคงที่มากที่สุด  คือ  รอยละ  30.00  ตามดวยสาเหตุการไมมี
เงินใชของเกษตรกร  รอยละ  28.00  และมีความคิดเห็น  วาทะลายไมไดคุณภาพเกิดจากสาเหตุราคารับซื้อ
ทะลายคุณภาพและไมไดคุณภาพ ณ โรงงานสกัดมีความแตกตางนอย   คิดเปนรอยละ  4  ทําใหเกษตรกรไม
คํานึงถึงคุณภาพทะลาย 
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2)  แนวทางแกไข   จากความคิดเห็นของเกษตรกร  พบวา  มี  4  แนวทาง  คือ  1. ใหผูรับซื้อคัด
แยกผลผลิตที่ไมไดคุณภาพออกหรือไมรับซื้อ  รอยละ  52.22  2. ต้ังราคารับซื้อตามช้ันคุณภาพทะลาย  รอย
ละ  17.16  3. ใหความรูกับผูเก็บเกี่ยว  เกี่ยวกับเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง  รอยละ  17.15  และ  4.  
ช้ีแจงใหเกษตรกรเห็นความสําคัญและผลกระทบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตไมไดคุณภาพ   คิดเปนรอยละ  
13.47   
และสําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาของผูประกอบการลานเท  พบวา  มีความคิดเห็นสอดคลอง
กับความคิดเห็นของเกษตรกร  ทั้ง  4  แนวทาง  และไดเพิ่มแนวทางแกไขอีก  2  แนวทาง  คือ  1. ตอง
ควบคุมจํานวนและคุณภาพลานเท ใหมีความเหมาะสมและไดมาตรฐาน  รอยละ  4.75  และ  2. ใหมีการวิจัย
และพัฒนาปาลมนํ้ามันใหมีผลผลิตสม่ําเสมอและตอเน่ืองตลอดทั้งป   รอยละ  4.75   
 
วิจารณและสรุปผล  

ตลาดรับซื้อทะลายปาลมนํ้ามันของจังหวัดสุราษฎรธานี  ประกอบดวยบุคคล  3  กลุม  คือ เกษตรกร 
ลานเท  และโรงงานสกัดนํ้ามัน    

เกษตรกรเจาของสวนปาลมนํ้ามันในจังหวัดสุราษฎรธานี  สวนใหญไมไดเปนผูดําเนินการเก็บเกี่ยว
ดวยตนเอง  จะจางเหมาแรงงานมาดําเนินงานเปนรอบการเก็บเกี่ยว  คือ  รอยละ  72.00   เปนแรงงานจาง
เหมาทั่วไปและแรงงานจางเหมาเก็บเกี่ยวของลานเท  แตผูรับจางเก็บเกี่ยวสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง  มากถึงรอยละ  60   และสําหรับลานเทในจังหวัดสุราษฎรธานี  จะรับซื้อ
ผลผลิตแบบคละไมแยกรับซื้อตามคุณภาพ  และหลังดําเนินการรับซื้อแลวจะเก็บรวบรวมผลผลิตไวที่ลาน
รวบรวมอยางนอย  3  วัน  กอนสงจําหนายโรงงานสกัดนํ้ามัน  สงผลใหผลผลิตที่ไมไดคุณภาพเขาสูข้ันตอน
การสกัดนํ้ามันในปริมาณมาก  คิดเปนรอยละ  71.78  และถาเปรียบเทียบทะลายปาลมนํ้ามันตอรอบการ
จําหนายของเกษตรกรกับช้ันคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  มกษ. 5702-2552  ซึ่งแบงไวเปน  3  ช้ัน  คือ  
ช้ันพิเศษ  ช้ันหน่ึง  และช้ันสอง  แลว  พบวา  ไมสามารถจัดเขาช้ันคุณภาพตามมาตรฐานฯ  ไดเลย  และจาก
ทะลายที่ไมมีคุณภาพเมื่อนํามาสกัดนํ้ามัน  จะไดเปอรเซ็นตนํ้ามันตํ่า  คือ  เฉลี่ยเทากับ  12.5  เปอรเซ็นต  ซึ่ง
หากคํานวณเปนราคารับซื้อของโรงสกัด  เกษตรกรจะสามารถจําหนายไดในราคาเฉลี่ยเพียง  2.28  บาทตอ
กิโลกรัม  และถานํามาคํานวณเปอรเซ็นตนํ้ามันจากผลผลิตทะลายตอรอบการจําหนาย  พบวา  มีเปอรเซ็นต
นํ้ามันเฉลี่ยเพียง  16.14  เปอรเซ็นต  หรือ  มีเปอรเซ็นตนํ้ามันที่สูญเสียไป  ประมาณ  9.36  เปอรเซ็นต  
และเมื่อคํานวณเปนรายไดที่ตองสูญเสียไป  พบวา  มากถึงกิโลกรัมละ  2.99  บาทตอกิโลกรัม  ของทะลาย
ปาลมสด  (คํานวณที่ราคานํ้ามันปาลมดิบเฉลี่ย  31.57  บาทตอกิโลกรัม)   

จากขอมูลผลผลิตปาลมนํ้ามัน ป  2552  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีผลผลิตมากถึง 1.70  ลานตัน  
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี, 2552)  หรือเทียบไดวาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานีจะตองสูญเสีย
รายไดไป  มากถึง  5.09  พันลานบาท  ดังน้ัน  ถาสามารถผลิตปาลมนํ้ามันใหไดทะลายที่มีคุณภาพจนถึง
โรงงานสกัดนํ้ามัน  เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มข้ึน  ผูประกอบการลานเทจะไดลดความเสี่ยงในการรับซื้อทะลาย
ดิบ  โรงงานสกัด  สามารถสกัดนํ้ามันไดเพิ่มข้ึน  โดยไมตองเพิ่มตนทุนการผลิต  และอุตสาหกรรมตางๆ ที่ใช
นํ้ามันในการผลิตจะไดนํ้ามันที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอไมตองนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศ   ทําให
ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสามารถแขงขันกับตลาดโลกไดอยางย่ังยืน 
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