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วเิคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนพบวตา  สมาชิกสมาชิก D มีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 7  เดือน 3 วนั สมาชิก A 
มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 1  เดือน 8 วนั สมาชิก B มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 5  เดือน 5 วนั และสมาชิก 
C มีระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 18 ปี 8 เดือน 1วนั ตามล าดบั จากขอ้คน้พบ การจดัการสวนปาล์มน ้ามนั
ของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงรายมีความแตกต่างกนัในบางปัจจยัท าให้
จ  านวนผลผลิตเฉล่ียแตกต่างกนั สมาชิกท่ีมีจ านวนผลผลิตมากท่ีสุดคือ เลือกชนิดดินร่วน แหล่งน ้ า
จากชลประทาน  ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50 เซนติเมตร  รองกน้หลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 ปริมาณ 
300 กรัม/ตน้  ซ่อมแซมตน้ปาลม์ท่ีตายไปดว้ยกลา้ปาล์มอาย ุ9 เดือน  ก าจดัวชัพืชปีละ 12 คร้ัง ปริมาณ
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แตกต่างกบัสมาชิกท่ีมีจ านวนผลผลิตน้อยท่ีสุด คือ  เลือกชนิดดินเหนียว แหล่งน ้ าจากสระน ้ าชุมชน  
ขุดหลุมปลูกขนาด 40x40 เซนติเมตร  รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 ปริมาณ 250 กรัม/ต้น  
ซ่อมแซมตน้ปาล์มท่ีตายไปดว้ยกลา้ปาล์มอายุ 11 เดือน  ก าจดัวชัพืชปีละ 18 คร้ัง ปริมาณปุ๋ย    ปีท่ี 1 
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ปริมาณ 275.0 กก.กก.และปริมาตรการรดน ้าปาลม์น ้ามนั 180 ลิตร/ตน้/คร้ัง  
 

                   

                   

                   

                   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ฉ 
 

Independent Study Title Plantation Oil Palm Management of  Lanna Oil Palm Agriculture 
Cooperative Limited., Chiang Rai Province 

 
Author    Mr. Sirichai  Chaybandit 
 
Degree    Master of Business Administration (Agro-Industry Management) 
 
Advisor    Lecturer  Dr. Pichayalak  Pichayakul  

 

ABSTRACT 
 

 The independent study purposed to study on the management of oil palm management by 
the members of Lanna Oil Palm Cooperative Limited in Chiang Rai Province. The study method 
consisted of information collection by in-depth interview and secondary data. The study populations 
were members of Lanna Oil Palm Cooperative Limited in Chiang Rai, using purposive sampling 
method to select the members who are knowledgeable, proficient and experienced in oil palm 
management not less than 5 years and own oil palm not less than 6 years. Their oil palm has suitable 
plantation managements according to the academic theory of Department of Agriculture, which 
means there are operating data record, regular revenue and expense statement of oil palm and 
having agricultural products at 2.3 – 3 tons/rai/year in average. There were 4 members in the top 
rank. In the study, their names would be replaced by A B C D instead of their real names for 
confidential purpose. 
 According to the study, it was found that the 4 members have managed their oil palm 

plantation accurately by applying several theories. These theories composed of place selection, palm 

plant selection, gardening and harvesting. These members have been able to manage their oil palm 

to return a large amount of products every year, sorting members in order of their agricultural 

products from the top to the least; Member B, Member D, Member A and Member C respectively. 

After the analysis of capital cost, it showed that each member has different cost, sorting members in 
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order of their cost in every year from the least to the highest; Member D, Member C, Member A and 

Member B respectively. The return analysis of members revealed the different result, sorting 

members of their return benefit in every year from the highest to the fewest; Member B, Member D, 

Member A and Member C respectively. Finally, regarding the analysis of payback period, the 

payback period of each member showed as the following: 9 years 7 months and 3 days of Member 

D, 12 years, 1 month and 8 days of Member A, 12 years, 5 months and 5 days of Member B and 18 

years, 8 months and 1 day of Member C respectively. According to the result, the management of 

the members of Lanna Oil Palm Cooperative Limited in Chiang Rai is different in some factors 

which results to the different products. The member who has the most products prefers loam, using 

water from irrigation, digging 50x50 cm of hole size, bedding the hole with chemical fertilizers 

formula 0-3-0 with 300 g/plant, reviving the dead palm by a 9-month-old seedling, eradicating 

weeds 12 times a year, the following quantities of fertilizers in every year; 39.6 kg in year 1, 118.8 

kg in year 2, 158.4 kg in year 3, 266.2 kg in year 4 and 297.0 kg in year 5, and lastly watering palms 

at 250 liters/plant/time. This differs from the member who has the fewest products regarding clay 

selection, using water from community’s water resource, digging 40x40 cm of hole size, bedding 

the hole by chemical formula 0-3-0 with 250 g/plant, reviving the dead palm by an 11-year-old 

seedling, eradicating weeds 18 times a year, the amount of fertilizers: 28.6 kg in year 107.8 kg in 

year 2, 151.8 kg in year 3, 239.8 kg in year 4 and 275.9 kg in year 5, and the watering palms for 180 

liters/plant/time.    
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 ปาล์มน ้ ามนั (Oil palm) เป็นพืชน ้ ามนัอุตสาหกรรม มีผูน้  าเขา้มาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2472 เป็นการปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม จนถึงปี พ.ศ. 2511 จึงมีการปลูกในเชิง
พาณิชยมี์บทบาทส าคญัในธุรกิจ ปาล์มน ้ามนัเป็นพืชท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาอยา่งดี เน่ืองจากการจดัการ
สวนปาล์มน ้ ามันมีความซับซ้อนอย่างมาก เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มจึงควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการเพาะปลูก ความส าคญักบัการเลือกพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัใหม้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยู่
ในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมไม่ควรลงทุนปลูกปาลม์น ้ามนัเป็นอยา่งยิง่ เพราะอาจจะไดแ้ต่ตน้ปาลม์น ้ามนัท่ี
เจริญเติบโตไดดี้ แต่ไม่มีผลผลิต หรือมีผลผลิตต ่า  
 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตท่ีส าคัญอนัดับสามของอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย แมจ้ะอยูใ่นอนัดบัสามของอาเซียนแต่ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีผลิตไดน้อ้ยมาก หากเทียบกบั
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.3 ของปริมาณผลผลิตน ้ ามนัปาล์ม
ดิบทั้งหมด (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2555: ออนไลน์)  
 จากสถิติของกรมวิชาการเกษตรเม่ือปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามัน
ประมาณ 2.5 ลา้นไร่ แต่ผลผลิตท่ีได้ยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภค (กรมวิชาการเกษตร, 
2547)  ความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ในประเทศไทย มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.13 ต่อปี 
ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบันท่ีทัว่โลกก าลังเผชิญแรงกดดนัจากราคาน ้ ามนัท่ีทะยานข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหทุ้กประเทศจ าเป็นตอ้งแสวงหาแหล่งพลงังานทดแทนเพื่อการพึ่งพิงการใชน้ ้ามนั ท า
ให้ความต้องการพืชน ้ ามนัเพื่อน ามาผลิตเป็นไบโอดีเซลขยายตวัข้ึน ส่งผลให้เกิดการแย่งวตัถุดิบ
ระหวา่งผูผ้ลิต ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัพืชและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากน ้ ามนัปาล์มและผูผ้ลิตไบโอ
ดีเซล กระทบไปยงัอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัเป็นวงกวา้ง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553: 
ออนไลน์) จากปริมาณความตอ้งการท่ีมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภค เดิมมีการปลูกกนัเฉพาะ
ในเขตภาคใตเ้ป็นหลกั ไดท้  าการขยายพื้นท่ีการปลูกเป็นแปลงใหญ่ในเขตจงัหวดัสตูล กระบ่ี และแผ่
กวา้งออกไปภาคอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพภูมิอากาศใกลเ้คียงกนั การขยายพื้นท่ีปลูกดงักล่าวจึงไดก้ารส่งเสริม
จากภาครัฐ ในการขยายพื้นท่ีปลูกใหม่ในภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อให้
เกษตรกรหนัมาปลูกปาล์มน ้ ามนักนัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนเกษตรกรผูป้ลูก
ปาล์มน ้ ามนัมากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน มีพื้นท่ีเพาะปลูก และพื้นท่ีให้ผลผลิตประมาณ 4.28 และ 
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3.98 ล้านไร่ ตามล าดบั สามารถผลิตน ้ ามนัปาล์มดิบไดปี้ละ 1.9 ล้านตนั ซ่ึงช่วยสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาทต่อปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2555: ออนไลน์)  

จากการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเพิ่มข้ึนทางศูนยว์จิยัพลงังานชีวมวลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จึงไดมี้การทดสอบวิจยัการปลูกปาล์มน ้ ามนัในภาคเหนือ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการปลูกพืช
น ้ ามนัและพฒันารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นท่ีตวัอย่างเขตภาคเหนือ ท่ี
จงัหวดั ล าพูน และเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2553 ผลสรุปเป็นท่ีน่าพอใจ (พรชยั เหลืองอาภาพงศ์, 
2554) ทั้งดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน (อรอนงค ์วเิลศ, 2550)  
 จงัหวดัเชียงราย ไดน้ าร่องปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ต่อจากนั้น
ก็มีเกษตรกรไดใ้ห้ความสนใจและเร่ิมทดลองการปลูกปาลม์น ้ามนั เม่ือปาลม์น ้ ามนัท่ีเร่ิมถูกสนใจมาก
ข้ึน ชาวเชียงรายจึงมีการจดัตั้งกลุ่ม และไดจ้ดทะเบียนเป็น “สหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั” ข้ึน 
เพื่อท่ีจะเป็นแหล่งรวมความรู้ และการจดัหาทุนต่างๆ โดยปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 382คน มีพื้นท่ี
ปลูกปาล์มน ้ ามนั 19,000 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้ประมาณ  9,000 ไร่ และมีแนวโน้มมีผูส้นใจปลูกเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ ยงัไม่มีประสบการณ์ ในการจดัการ
สวนปาล์มน ้ ามนั (ธนิก เพ็ญพายพั, 2553: ออนไลน์) ซ่ึงการปลูกปาล์มน ้ ามนัจะตอ้งมีทกัษะในการ
เลือกท าเลพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ี การเลือกกลา้พนัธ์ุปาล์ม การปลูก การดูแลบ ารุงรักษา การใส่ปุ๋ย การ
จดัการน ้ า การตดัแต่งทางใบ การเก็บเก่ียวผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง (ชัยรัตน์ นิลนนท์, 2553) 
อยา่งไรก็ตามแมมี้การขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดมาสนบัสนุนการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีปลูกใหม่นอกเขตพื้นท่ีภาคใตใ้ห้กับเกษตรกรและผูส้นใจในการจดัการสวน
ปาลม์น ้ามนัอยา่งเหมาะสม (ธนิก เพญ็พายพั, 2553: ออนไลน)์ 
 ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท าการศึกษาความเหมาะสมในการจดัการสวน
ปาลม์น ้ ามนั ตั้งแต่เร่ิมท าการปลูกปาลม์น ้ ามนั การเลือกท าเลพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ี การเลือกกลา้พนัธ์ุ
ปาล์ม การปลูก การดูแลบ ารุงรักษา การใส่ปุ๋ย การจดัการน ้ า การตดัแต่งทางใบ ตลอดจนการเก็บเก่ียว
ผลผลิต ของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั เพื่อให้ทราบถึงเหตุผล ปัจจยั 
และองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีท าให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนั อีกทั้ง ยงั
เป็นการเปรียบเทียบแนวคิดตามหลกัการและทฤษฎี กบัแนวคิดของเกษตรกรในการจดัการสวนปาล์ม 
เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขและพฒันาสวนปาลม์น ้ามนัต่อไป นอกจากน้ีผลการศึกษายงัเป็นแนวทางใน
การจดัการสวนปาลม์น ้ามนัใหก้บัเกษตรกร ผูส้นใจในการท าสวนปาลม์น ้ามนัในจงัหวดัเชียงราย และ
ผูส้นใจในพื้นท่ีใกลเ้คียงทัว่ไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนั ของสมาชิก สหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดั
เชียงราย 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนั ล้านนา 
จงัหวดัเชียงราย 
 1.3.2   ขอ้มูลท่ีไดรั้บสามารถน าไปวางแผนการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัเชียงราย
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

1.3.3  ท าใหท้ราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนในการจดัการสวนปาลม์น ้ามนั 

นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั หมายถึง  กระบวนการต่างๆในการท าสวนปาล์มน ้ ามนัโดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานอย่างมีเหตุ มีผล เพื่อการผลิตปาล์มน ้ ามันให้มีคุณภาพดี และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 สมาชิกสหกรณ์  หมายถึง  เกษตรกรผูท่ี้ปลูกปาล์มน ้ ามัน ท่ีได้ผ่านการข้ึนทะเบียนและ
รับรองจากคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนาจ ากดั จงัหวดัเชียงราย ในปี 2555 
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บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎเีอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดั
เชียงราย มีแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยได้รวบรวมเป็นกรอบแนวความคิด
น ามาใชใ้นการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎเีอกสาร 
  ในการศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนา  
จ  ากดัจงัหวดัเชียงรายน าแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั มาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ใน
การศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 

การจัดการสวนปาล์มน า้มัน 
กรมวชิาการเกษตร ไดร้วบรวมวิชาการเก่ียวกบัการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน

การเพาะปลูกให้ไดผ้ลผลิตท่ีมากและมีคุณภาพโดยไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีกระทบต่อการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัและการปฏิบติัท่ีเหมาะสมไวด้งัน้ี (เอกสารวิชาการปาล์มน ้ ามนั กรมวิชาการเกษตร, 
2547) 

1) การเลอืกพืน้ที ่

1.1)  ควรเลือกพื้นท่ีท่ีดินมีชั้นหนา้ดินลึกความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลางควรมี
ลกัษณะดินร่วน  ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว เน้ือดินไม่ควรเป็นทรายจดั ไม่มีชั้นลูกรัง หรือชั้น
ดินดานสูงมากกวา่ 0.50 เมตร 

1.2)  มีการระบายน ้ าดีถึงปานกลาง น ้ าไม่แช่ขงันานมีระดบัน ้ าใตดิ้นต้ืน ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีเหมาะสม 4 - 6  

1.3) ความลาดเอียง 1 - 12 % แต่ไม่ควรเกิน 23 %  
1.4) ควรอยู่ในเขตท่ีมีปริมาณน ้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มม./ปี แต่ละเดือนควรมี

ฝนเฉล่ียประมาณ 120 มม./เดือน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกนันานไม่เกิน 3 เดือน เพราะช่วงแลง้ท่ียาวนานท า
ใหด้อกตวัเมียลดลง ดอกตวัผูเ้พิ่มข้ึน ส่งผลใหผ้ลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลงัจากนั้น 
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1.5) มีแหล่งน ้ าเพียงพอส ารองไวใ้ช้ ถา้มีการขาดน ้ ามากกว่า 300 มม.ต่อปีหรือ
ช่วงแลง้ติดต่อมากกวา่ 4 เดือน 

1.6) พื้นท่ีท่ีมีสภาพไม่เหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน ้ามนั เช่น ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ สภาพพรุ ดินค่อนขา้งเค็ม พื้นท่ีท่ีมีน ้ าท่วมขงันาน ฯลฯ ตอ้งมีการจดัการแก้ไขตามสภาพ
ปัญหาของพื้นท่ีนั้นๆ 

1.7) เป็นพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดประมาณ 2,000 ชัว่โมง/ปี หรือไม่ควรต ่ากวา่ 5 ชัว่โมง
ต่อวนั 

1.8) อุณหภูมิ 22 - 32 องศาเซลเซียส 
1.9) ไม่อบัลมและไม่มีลมพดัแรง 

2) การเตรียมพืน้ที ่  

2.1)  โค่นล้ม ก าจดัซากตน้ไมแ้ละวชัพืชออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นท่ีให้
เรียบ ในกรณีท่ีโค่นลม้ปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ควรใชว้ธีิสับตน้ปาล์มและกองให้ยอ่ยสลายใน
แปลง ไม่ควรกองซากตน้ปาลม์สูงเกินไป เพราะจะเป็นท่ีวางไข่ของดว้งแรด 

2.2)  ท าถนนในแปลง เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตและปฏิบติังานการดูแล
รักษาสวน และเก็บเก่ียวปาล์มการวางผงัท าถนนข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศและขนาดของสวนปาล์ม
น ้ามนัโดยทัว่ไปรูปแบบของถนน มี 3 แบบคือ 

 2.2.1)  ถนนใหญ่ กวา้งประมาณ 6 - 8 เมตร ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร 
เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งวสัดุการเกษตร และผลผลิตไปโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์ม (ส าหรับสวนปาล์ม
ขนาดเล็กกวา่ 500 ไร่ ไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างถนนใหญ่ 

 2.2.2)  ถนนย่อยหรือถนนเขา้แปลง เป็นถนนท่ีสร้างแยกจากถนนใหญ่ มี
ความกวา้งประมาณ 4 - 6 เมตร ระยะห่างถนนประมาณ 500 เมตร เพื่อใชส้ าหรับขนส่งวสัดุการเกษตร
เขา้สวนปาลม์ และขนส่งผลผลิต 

 2.2.3)  ถนนซอย เป็นถนนขนาดเล็กแยกจากถนนย่อยเขา้ไปในแปลงปลูก
ปาล์ม ความกวา้งขนาด 3 - 4 เมตร มีระยะห่างประมาณ 50 เมตร ส าหรับขนส่งวสัดุการเกษตร และ 
ผลผลิตสู่ถนนยอ่ย 
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  2.3)  ท าทางระบายน ้า การท าระบบระบายน ้าควรท าตามความเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี และควรออกแบบให้เช่ือมโยงกบัระบบการขนส่งเพื่อให้มีการสร้างสะพานน้อยท่ีสุดในสวน
ปาล์มประกอบดว้ยทางระบายน ้ า 3 ประเภท คือทางระบายน ้ าระหวา่งแถวปาล์ม ควรสร้างขนานกบั
ทางระบายน ้ าหลกัและตั้งฉากกบัทางระบายน ้ าระหว่างแปลง ขนาดของทางระบายน ้ าระหว่างแถว
ปากร่องกวา้ง 1.20 เมตร ทอ้งทางระบายน ้ ากวา้ง 0.30 - 0.50 เมตร และลึก 1 เมตร การท าทางระบาย
น ้าระหวา่งแถวปาล์มข้ึนอยูก่บัชนิดของดินในแต่ละแปลง ถา้เป็นท่ีลุ่มน ้าท่วมขงั ควรขุดระบายน ้าทุก 
ๆ 2 - 4 แถวปาล์ม ถา้เป็นท่ีราบลุ่มควรมีการระบายน ้ าท่ีดี ควรท าทางระบายน ้ าทุก ๆ 6 แถว ถา้ท่ีดอน
ใชร้ะยะ 100 เมตร  

   2.3.1)  ทางระบายน ้ าระหว่างแปลง ควรสร้างขนานกับถนนเข้าแปลง มี
ระยะห่างกนัประมาณ 200 - 400 เมตร ทางระบายน ้ าน้ีจะตั้งฉากและเช่ือมโยงกบัทางระบายน ้าหลกัมี
ขนาดของคูกวา้ง 2.00 – 2.50 เมตร ลึก 1.20 – 1.80 เมตร ทอ้งคูกวา้ง 0.60 - 1.00 เมตร 

 2.3.2)  ทางระบายน ้ าหลกั เป็นทางระบายน ้ าขนาดใหญ่สามารถรับน ้ าจาก
ทางระบายน ้ าระหวา่งแปลงได ้แลว้ไหลลงสู่ทางน ้ าธรรมชาติต่อไป ส่วนมากร่องน ้ าขนาดใหญ่น้ีจะ
สร้างขนานกบัถนนใหญ่ หรือตามความจ าเป็นในการระบายน ้ า มีขนาดปากร่อง 3.50 - 5.00 เมตร 
ทอ้งร่องกวา้ง 1.00 เมตร และลึกประมาณ 2.50 เมตร โดยปกติดา้นขา้งของทางระบายน ้ าจะมีมุมลาด
ชนัประมาณ 50 - 60 องศา จากแนวขนานของทางระบายน ้า  (ธีรพงศ ์ จนัทรนิยม, 2551) 

  2.3.3)  วางแนวปลูก ท าหลงัจากสร้างถนนและทางระบายน ้า ระบบการปลูก
ใช้สามเหล่ียมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวเหนือ-ใต ้ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร 
เพื่อใหต้น้ปาลม์ทุกตน้ไดรั้บแสงแดดมากท่ีสุดและสม ่าเสมอ 

 2.4)  ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกในช่วงเตรียมพื้นท่ีเน่ืองจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัใช้
ระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร แบบสามเหล่ียมดา้นเท่า ซ่ึงท าให้มีพื้นท่ีวา่งระหว่างแถวมากในช่วงตั้งแต่
เร่ิมปลูกจนกระทัง่ปาล์มอายุ 3 ปี ดงันั้นจึงควรปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดินเพื่อช่วยป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดิน รักษาความชุ่มช้ืนของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินจากการตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศของพืชตระกูลถัว่ อีกทั้งยงัควบคุมวชัพืชในแปลงดว้ย เน่ืองจากพืชตระกูลถัว่บางชนิดปลูก
คลุมดินคร้ังเดียวอย่างถูกวิธีสามารถป้องกนัก าจดัวชัพืชไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ปาล์มน ้ ามนัให้
ผลผลิต แต่มีขอ้ควรพิจารณาคือ ควรเป็นพืชท่ีเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของเขตนั้น เช่น ถัว่พร้า ก็จะ
เป็นพืชตระกูลถั่วท่ีเหมาะสมกับภาคอีสาน ส าหรับภาคใต้พืชคลุมดินตระกูลถั่วท่ีนิยมปลูกกัน    
ทั่วไปในสวนปาล์มน ้ ามันและได้ผลดี  คือถั่วเพอราเรีย (Puraria phaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา 
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(Centrosema pubescence) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides) ใช้อัตราเมล็ด 0.8-2.0 
กิโลกรัมต่อไร่โดยมีอตัราส่วนของเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิดคือคาโลโปโกเนียม : เพอราเรีย : เซ็นโตซีมา 
เท่ากบั 2:2:3 (เมล็ดมีความงอก 60-80% เมล็ดถัว่ทั้ง 3 ชนิดน้ีหาช้ือได้ตามร้านคา้ชุมชนในพื้นท่ีท่ีมี
การปลูกปาล์มน ้ ามนั การปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่ในภาคใต ้ท าไดโ้ดยใชเ้มล็ด การปลูกพืชคลุมโดยใช้
เมล็ดมี 2 วธีิ วธีิแรกปลูกพืชคลุมพร้อมปลูกตน้ปาลม์น ้ ามนั โดยหลงัปลูกปาล์มน ้ามนัใหป้ลูกตามดว้ย
พืชคลุมทนัที โดยปลูกพืชคลุมหว่านหรือหยอดเมล็ดในระหว่างแถวปาล์มน ้ ามนั 5 แถว แต่ละแถว
ห่าง 1 เมตร ขนานไปกบัแถวปาลม์ ห่างจากโคนตน้ปาล์ม 2 เมตร และปลูกเพิ่มในแถวปาล์มอีก 3 ใน
แนวตั้งฉาก น าเมล็ดพืชคลุมท่ีเตรียมไวล้งปลูก โดยการเปิดร่องลึก 1.2 น้ิว โรยเมล็ดในร่องใหก้ระจาย
อยา่งสม ่าเสมอแลว้กลบ การปลูกดว้ยเมล็ดอีกวิธีคือ ปลูกพืชคลุมก่อนปลูกปาลม์น ้ ามนั หลงัวางแนว
ปลูกปาลม์ และควรท าในตน้ฤดูฝน ใหแ้นวปลูกพืชคลุมเหมือนกรรมวิธีแรก เม่ือพืชคลุมคลุมพื้นท่ีได ้
50 - 60 เปอร์เซ็นต ์หรือ 2 - 3 เดือนหลงัปลูกพืชคลุม จึงเอาตน้ปาล์มน ้ ามนัลงปลูก ก่อนปลูกถากพืช
คลุมบริเวณหลุมให้เป็นวงกวา้งประมาณ1-2เมตร ขอ้ควรระวงัในการปลูกพืชคลุมดินตอ้งไม่ให้เถา
ของพืชคลุมพนัตน้ปาล์มน ้ ามนั และควรมีการป้องกนัก าจดัหนูท่ีจะมากดัโคนตน้ปาล์มน ้ ามนัอย่าง
สม ่าเสมอ     

  2.4)  การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกปาล์ม  เป็นการวิเคราะห์คุณสมบติัของดินทั้งทาง
เคมีและทางกายภาพ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประเมินสภาพและองคป์ระกอบของดิน วางแผนปรับปรุง
ดิน จัดการดินก าหนดชนิดและวิธีการใส่ปุ๋ยการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพได้แก่ 
ส่วนประกอบของดิน ความลึกของดิน ความลาดเท การระบายน ้ า การวิเคราะห์คุณสมบติัของดินทาง
เคมี ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ความตอ้งการปูน อินทรียว์ตัถุ ความเค็มของดิน ฟอสฟอรัส 
โปแตสเชียม แคลเซียม แมกนีเซียม  ส่วนในดินกรดจดัหรือดินพรุวิเคราะห์เพิ่มในธาตุ เหล็ก และ
ทองแดง  

3) การปลูกและดูแลรักษา  

   3.1)   เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงตน้กล้าเล็กน้อย รูปตวัย ู
หรือทรงกระบอก ควรแยกดินบน - ล่างออกจากกนั รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อตัรา 
250 -500กรัม/หลุม 

   3.2)  ควรใช้ตน้กล้าท่ีมีอายุ 8 เดือนข้ึนไป ซ่ึงมีลกัษณะตน้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่
แสดงอาการผดิปกติและมีใบรูปขนนกจ านวนอยา่งนอ้ย2ใบ 
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   3.3)   เวลาปลูก ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเน่ืองฤดู
แลง้ หรือหลงัจากปลูกแลว้จะตอ้งมีฝนตกอีกอยา่งนอ้ยประมาณ 3 เดือน จึงจะเขา้ฤดูแลง้ ขอ้ควรระวงั 
หลงัจากปลูกไม่ควรเกิน10วนัจะตอ้งมีฝนตก 

   3.4)  วิธีการปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากตน้กล้าปาล์มน ้ ามนั อย่าให้ก้อนดิน
แตก จะท าให้ตน้กลา้ชะงกัการเจริญเติบโตวางตน้กลา้ลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงกน้หลุมแลว้จึง
ใส่ดินชั้นล่างตามลงไป และจดัตน้กลา้ให้ตั้งตรงแลว้จึงอดัดินให้แน่น เม่ือปลูกเสร็จแลว้โคนตน้กลา้
จะตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัระดบัดินเดิมของแปลงปลูก 

   3.5)  ควรใช้ตาข่ายหุ้มรอบโคนต้นเพื่อป้องกันหนู หลังจากปลูกเตรียมการ
ป้องกนัก าจดัหนูโดยวธีิผสมผสาน หากส ารวจแลว้พบวา่มีหนูเขา้ท าลาย ควรวางเหยือ่พิษและกรงดกั 

3.6)  เม่ือพบตน้ปาล์มท่ีถูกท าลายโดยศตัรูพืช และตน้ท่ีกระทบกระเทือนจาการ
ขนส่งหรือการปฏิบติัอยา่งรุนแรง ตลอดจนตน้ผิดปกติจะตอ้งขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้
เร็วท่ีสุด ดงันั้นควรเตรียมตน้กลา้ไวส้ าหรับปลูกซ่อมประมาณร้อยละ 5 ของตน้กลา้ท่ีตอ้งการใชป้ลูก
จริง โดยดูแลรักษาไวใ้นถุงพลาสติกสีด า ขนาด 15 x 18 น้ิว ตน้กล้าจะมีอายุระหว่าง 12 - 18 เดือน 
ทั้งน้ีเพื่อให้ตน้กล้าท่ีน าไปปลูกซ่อมมีขนาดใกล้เคียงกบัตน้กล้าในแปลงปลูกจริง หรือเตรียมโดย
น าไปปลูกระหว่างตน้ปาล์มในแถวนอกสุด เพื่อให้คงระยะปลูกภายในแปลงไว ้และสะดวกในการ
จดัการสวนการปลูกซ่อมแบ่งออกเป็น2ระยะคือ 

3.7)  ปลูกซ่อมหลงัจากปลูกในแปลงประมาณ 1 - 2 เดือน หรือไม่ควรเกิน 1 ปี 
อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนตอนขนยา้ยปลูกไดรั้บความเสียหายจากศตัรูปาล์มน ้ ามนั เช่น หนู 
เม่น หรือเกิดจากภยัธรรมชาติเช่นน ้าท่วมความแหง้แลง้หลงัปลูกอยา่งรุนแรง 

3.8)  ปลูกซ่อมหลังจากการยา้ยปลูก 1 ปีข้ึนไป เป็นการปลูกซ่อมต้นกล้าท่ีมี
ลกัษณะผดิปกติ เช่น ตน้มีลกัษณะทรงสูง โตเร็วผดิปกติซ่ึงเป็นลกัษณะของตน้ตวัผู ้

3.9)  หลงัปลูกถา้พบดว้งกุหลาบเร่ิมท าลายใบเป็นรูพรุนให้ฉีดพ่นดว้ยเซฟวิน 85 
% ในตอนเยน็ทั้งใบและบริเวณโคนตน้ 

3.10)  ก าจดัวชัพืชรอบโคนตน้ในช่วงอาย ุ1 - 3 ปี ตามระยะเวลา เช่น ก่อนการใส่
ปุ๋ย ถา้ใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชระวงัอยา่ใหส้ารเคมีสัมผสัตน้ปาลม์น ้ามนั  
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ตารางที ่2.1  รัศมีการก าจดัวชัพืชรอบโคนตน้ปาลม์น ้ามนั 

รัศมีรอบโคนต้นปาล์มทีต้่องก าจัดวชัพชื  

อายุปาล์ม (เดือน)  รัศมีรอบโคนต้น (เมตร) 

0 - 6  0.50 – 0.75  

6 - 12  0.75 – 1.00 

12 - 24   0.75 - 1.25 

24 - 30 1.25 – 2.25 

มากกวา่ 30  2.25 – 2.75 

          ท่ีมา : เอกสารวชิาการปาลม์น ้ามนั  กรมวชิาการเกษตร 2547 

  3.11) การใส่ปุ๋ย  

   3.11.1)  ปาล์มน ้ ามนัอายุ 1 - 3 ปี เป็นช่วงท่ีมีการเจริญเติบโตทางล าตน้และ
ใบอยา่งรวดเร็ว การใส่ปุ๋ยในช่วงน้ีเพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางล าตน้และทางใบอยา่งรวดเร็ว โดย
มีเป้าหมายเพื่อใหต้น้ปาลม์น ้ามนัใหผ้ลผลิตท่ีสูง และสม ่าเสมอในระยะต่อ ๆ ไป อยา่งไรก็ตามการใส่
ปุ๋ยเคมีตอ้งค านึงถึงชนิดของดินท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั เน่ืองจากในดินแต่ละพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ี 
แตกต่างกนั ในค าแนะน าน้ีไดแ้บ่งชนิดดินออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้สามารถเลือกใส่ปุ๋ยไดใ้กลเ้คียงกบั
ชนิดของดินท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั (ตาราง ท่ี 2.2)  
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ตารางที ่2.2 ปริมาณปุ๋ยเคมีส าหรับปาลม์น ้ามนัอายปุลูก 1 - 5 ปี 

ท่ีมา : เอกสารวชิาการปาลม์น ้ามนั  กรมวชิาการเกษตร 2547 

3.11.2)  การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2 - 3 คร้ัง ตามความเหมาะสม 

3.11.3)  การใส่ปุ๋ยปาลม์น ้ามนัอาย ุ4 ปีข้ึนไป หรือท่ีให้ผลผลิตแลว้ ควรให้
ปุ๋ยตามค่าการวเิคราะห์ดินและใบปาลม์น ้ามนั ควบคู่กบัการสังเกตลกัษณะอาการขาดธาตุอาหารท่ี
มองเห็นไดท่ี้ ตน้ปาลม์น ้ามนั เพื่อปรับการใส่ปุ๋ยเคมีใหเ้พิ่มข้ึนหรือนอ้ยลงตามความเหมาะสม หาก
ไม่สามารถวเิคราะห์ดินและใบไดค้วรใส่ปุ๋ยดงัในตารางท่ี 2 โดยปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ในปีถดัไปให้
พิจารณาตามตารางดงัน้ี  

ชนิดดิน อายุปาล์มน า้มัน 
(ปี) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) 
21-0-0  18-46-0  0-0-60  กเีซอร์

ไรท์  
โบแรท  

ดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

1  1.25 0.50 1.00 0.50 0.09 
2 2.50 0.75 2.50 1.00 0.13 
3 3.50 1.00 3.00 1.00 0.13 

ดินเหนียวท่ีมีความ
อุดม สมบูรณ์สูง (มี
ดินเหนียวตั้งแต่ 40 
% ข้ึนไป) 

1  1.00 0.60 0.50 - 0.09 
      

2 2.00 0.90 1.80 - 0.13 
3 2.00 1.10 2.30 0.70 0.13 

ในดินกรดหรือดิน
เปร้ียวจดั  
(acid sulphate) 

1  1.00 0.90 1.00 0.30 0.09 
2 2.20 0.90 2.50 0.30 0.13 
3 3.00 1.10 2.50 0.70 0.13 

ดินทราย  1  2.50  0.90  1.20  1.00  0.13  
2 3.00  1.10  3.50  1.40 0.13 
3 5.00 1.30 4.00 1.40 0.13 

ดินอินทรีย ์(ดินพรุ) 
และดินท่ีมีแร่ธาตุต ่า 

1  1.00 1.00 1.50 0.09 1.20 
2 2.50 1.20 2.50 0.13 0.80 
3 2.50 1.50 4.00 0.13 0.40 
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ตารางที ่2.3  ปริมาณปุ๋ยเคมีส าหรับปาลม์น ้ามนัอายปุลูก  4  ปีข้ึนไป 

 
อายุปาล์ม  

(ปี)  

ปุ๋ ย (กก./ต้น/ปี) 

แอมโมเนียมซัลเฟต  
(21-0-0)  

ร็อคฟอสเฟต  
(0-3-0)  

โพแทสเซียมคลอไรด์  
(0-0-60)  

กเีซอร์ไรด์ 
(26 %MgO) 

โบเรท 
(B) 

4 ปีข้ึนไป  3.0 - 5.0  1.5 - 3.0  2.5 - 4.0  0.80 - 1.00  0.08 - 0.10  

ท่ีมา : เอกสารวชิาการปาลม์น ้ามนั  กรมวชิาการเกษตร 2547 

3.11.4)  ควรก าจดัวชัพืชก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยในขณะท่ีดินมีความช้ืน
เพียงพอ หลีกเล่ียงการใส่ปุ๋ยเม่ือฝนแลง้ หรือฝนตกหนกั 

3.11.5)  ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม  ควรหว่านบริเวณ
รอบโคนตน้ใหร้ะยะห่างจากโคนตน้เพิ่มข้ึนตามอายุปาล์ม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) ส่วนฟอสฟอรัส
มกัถูกตรึงโดยดินได้ง่าย ควรลดการสัมผสัดินให้มากท่ีสุดจึงควรใส่ฟอสฟอรัสบนกองทางหรือ
ทะลายเปล่า เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีรากของปาลม์หนาแน่น อีกทั้งยงัช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะ
ลา้งหรือไหลบ่าของปุ๋ยไปตามผวิดิน 

3.11.6)  ควรใส่แมกนีเซียมก่อนโปแตสเซียมอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

3.11.7)  ใส่ทะลายเปล่าประมาณ 150-200 กก./ตน้/ปี วางรอบโคนตน้เพื่อ
ปรับปรุงสภาพดิน รักษาความช้ืนและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 

3.11.8)  การใส่ปุ๋ยปาล์มน ้ ามนันั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลงัจากท่ีใส่ไปแลว้
ประมาณ 2 ปี ดงันั้นจึงไม่ควรลดปริมาณปุ๋ยเน่ืองจากตอนนั้นราคาผลผลิตปาล์มน ้ ามนัต ่า เพราะการ
ไม่ใส่ปุ๋ยหรือการลดอตัราปุ๋ยจะมีผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัปาลม์ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 8 ปี  

3.12)  การใหน้ ้า 
3.12.1) ในสภาพพื้นท่ีท่ีมีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพพื้นท่ีท่ีมีค่าการ

ขาดน ้ ามากกว่า 300 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน ควรมีการให้น ้ าเสริม หรือ
ทดแทนน ้ าจากน ้ าฝนในปริมาณ 150-200 ลิตร/ตน้/วนั พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ มีแหล่งน ้ าเพียงพอและมี
แหล่งเงินทุนควรติดตั้งระบบน ้าหยด (Drip irrigation) หรือแบบมินิสปริงเกอร์ (Minispringkler)  
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3.13)  การตดัแต่งทางใบ ท าการตดัแต่งทางใบในขณะเก็บเก่ียวผลผลิต หรือตดั
แต่งประจ าปี ซ่ึงการจดัการทางใบแตกต่างกนัตามอายขุองปาลม์น ้ามนั ดงัน้ี  

3.13.1)  อายุระหวา่ง 1 - 3 ปี หลงัปลูก ควรใหต้น้ปาล์มน ้ ามนัมีทางใบมาก
ท่ีสุด ตดัแต่งทางใบออกเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น ทางใบท่ีแหง้ ทางใบท่ีมีโรคหรือแมลงท าลายเป็นตน้ 

3.13.2)   อายุระหว่าง 4 - 7 ปี  ต้นปาล์มควรเหลือทางใบ 3 รอบนับจาก
ทะลายท่ีอยูล่่างสุด 

3.13.3) อายุระหว่าง 7 - 12 ปี  ต้นปาล์มควรเหลือทางใบ 2 รอบนับจาก
ทะลายล่างสุด 

3.13.4) อายุมากกวา่ 12 ปี ตน้ปาล์มควรเหลือทางใบ 1 รอบนบัจากทะลาย
ล่างสุด  
 

4)  การเกบ็เกีย่ว 
4.1)   อายกุารเก็บเก่ียว เร่ิมให้ผลผลิตคร้ังแรกอายุประมาณ 30 เดือน นบัจากหลงั

ปลูกลงแปลง และจะให้ผลผลิตอย่างต่อเน่ืองเก็บเก่ียวไดต้ลอดปี แต่ตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม
ต่ออายแุละสภาพพื้นท่ี แลว้ปาลม์น ้ามนัจะใหผ้ลผลิตเฉล่ียตลอดชีวติ 3,000 กก./ไร่/ปี 

4.2)    รอบการเก็บเก่ียว อยูใ่นช่วง 10 - 20 วนั แลว้แต่ฤดูกาล โดยเฉล่ียประมาณ 
15 วนัต่อคร้ัง 

4.3)   ควรเก็บเก่ียวเม่ือปาล์มน ้ ามนัสุกพอดี ชนิดผลดิบสีเขียวให้เก็บเก่ียวเม่ือผล
สุกเป็นสีส้มมากกวา่ 80% ของผล หรือมีผลร่วง 1 - 3 ผล ส่วนชนิดผลดิบสีด าเม่ือสุกเปล่ียนสีผลเป็นสี
แดง ใหเ้ก็บเก่ียวเม่ือมีผลสุกร่วงจากทะลาย 1 - 3 ผลเม่ือเฉือนเปลือกจะเห็นเน้ือผลเป็นสีส้มเขม้ 

4.4)  เก็บเก่ียวทะลายปาลม์น ้ามนัแลว้ ควรส่งโรงงานภายใน 24 ชัว่โมง  
 
5)  การเลอืกซ้ือพนัธ์ุปาล์มน า้มัน 

5.1)   ตอ้งเป็นพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัลูกผสมเทเนอราเท่านั้น และมีการรับรองพนัธ์ุ
เลือกซ้ือตน้กลา้ท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ แขง็แรง ไม่ผดิปกติ ไม่มีโรคและแมลงท าลายโคนตน้ควรมีขนาด
ใหญ่ 

5.2)   เลือกซ้ือจากแปลงเพาะกลา้ท่ีมีป้ายแสดงวา่ เป็นแปลงเพาะกลา้ปาล์มน ้ ามนั
ท่ีไดรั้บการรับรองโดยกรมวชิาการเกษตร 

5.3)   ดูหลกัฐานแหล่งท่ีมาของพนัธ์ุท่ีน่าเช่ือถือ และท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรอง 
ซ่ึงตรวจสอบไดจ้าก แบบบนัทึกการตรวจสอบแปลงเพาะตน้กลา้ปาลม์น ้ามนัส าหรับผูป้ระกอบการ 
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5.4)   ขอดูบัตรประจ าตัวเจ้าของแปลงเพาะช าปาล์มน ้ ามัน  รับรองโดยกรม
วชิาการเกษตร 

5.3)   ขอหนงัสือสัญญาซ้ือขายหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน 
5.4)   แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุปาล์มน ้ามนัท่ีมีจ  าหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ ศูนยว์ิจยั

ปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนั มี 6 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุปาลม์น ้ามนัลูกผสมสุราษฏร์ธานี 1, 2, 3,4,5 และ 
6  

5.5)   ผลิตโดยบริษทัเอกชนของประเทศไทย 
5.6)   น าเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศคอสตาริกา้ ปาปัวนิวกินี ไอวอรีโคสต ์

แซร์ เบนิน ยกเวน้ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เน่ืองจากมีนโยบายห้ามส่งออกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2526    

 
 ต้นทุนและผลตอบแทน 
  นกัลงทุนทุกคนย่อมตอ้งการทราบว่า การลงทุนในโครงการใดโครงการหน่ึงนั้นจะมี
ผลตอบแทนเป็นท่ีคุม้ค่ากบัท่ีลงทุนไปหรือไม่ ดงันั้นวตัถุประสงคส์ าคญัของการวเิคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนนั้น คือการเปรียบเทียบวา่โครงการท่ีลงทุนไปนั้นมีความคุม้ค่าหรือไม่โดยวิธีต่างๆ  ดงัน้ี
(สุมาลี  อุณหนนัทน์,2552) 
  2.1 ต้นทุน 
  2.1.1  ต้นทุนการผลิต (ในทางเศรษฐศาสตร์) คือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการ ผลิตสินคา้และ บริการท่ีหน่วยผลิตได้จ่ายไปในการผลิตสินคา้และบริการทั้งหมด ซ่ึง
ตน้ทุนการ ผลิตในทาง เศรษฐศาสตร์จะประกอบไปดว้ยตน้ทุนการผลิตในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  2.1.2  ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายเป็นเงินสดไปในการ
ซ้ือ หาปัจจยัการ ผลิตมาจากบุคคลอ่ืนซ่ึงเห็นไดช้ัดเจน บางต าราจึงเรียกว่า ตน้ทุนแจง้ชัด (Explicit 
cost) หรือตน้ทุนทาง บญัชี (Accounting Cost) เช่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่า วตัถุดิบ 
ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ ในทางบญัชีนั้นการค านวณตน้ทุนจะมีเพียงตน้ทุนประเภทน้ี เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้การน าตน้ทุนทางตรงเหล่าน้ีมารวมกนัแลว้ยงัไม่ถือว่าเป็น
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ยงัจะตอ้งมีการรวมตน้ทุนอีกประเภทหน่ึงเขา้ไปดว้ยนั้น คือ ตน้ทุนทางออ้ม
ตน้ทุนทางตรงน้ียงัแบ่งยอ่ยออกไปอีกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   1)  ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีใช้จ่ายไปในการก่อสร้างส่ิง 
อ านวยความสะดวก ท่ีเป็นฐานของการผลิต ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผลผลิต เช่น ค่าท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและ อุปกรณ์การผลิต เป็นตน้  
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   2)  ต้นทุนผนัแปร (Variable Cost) หมายถึงต้นทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงานตาม กระบวนการผลิต ซ่ึงจะแปรผนัหรือเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผลผลิต เช่น ค่าจา้ง ค่า
วตัถุดิบ ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง และค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เป็นตน้ 
   3)  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากร หรือปัจจยัการ ผลิตของตนเอง ซ่ึงไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดให้แก่บุคคลอ่ืนแต่อย่างใด เป็น
ตน้ทุนการผลิตแอบแฝงท่ีมองไม่เห็นบางต าราจึงนิยมเรียกตน้ทุนส่วนน้ีวา่ ตน้ทุนไม่ชดัแจง้ (Implicit 
Cost) ตวัอย่างเช่น ค่าแรงงานของตนเอง ถือเป็นตน้ทุนทางออ้มท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงในทางการ
บญัชีไม่นิยมคิดเป็นตน้ทุนการผลิต หรืออีกตวัอย่างหน่ึงคือ การใช้บ้านท่ีอยู่อาศยัของตนเองเป็น 
สถานท่ีท าการผลิตสินคา้และบริการ ก็เป็นตน้ทุนทางออ้มท่ีมองไม่เห็นอีกประเภทหน่ึง เป็นตน้  
 การคิดตน้ทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นั้น เราจะตอ้งคิดหรือประเมินค่าตน้ทุน ทางออ้ม 
เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายดว้ย โดยเราตอ้งน าหลกัการในเร่ืองของ ค่าเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) มาใช้ในการประเมินตน้ทุนการผลิตด้วย กล่าวคือเราจะตอ้งพิจารณาดว้ยวาถ้าหากปัจจยัการ 
ผลิตชนิดน้ี ไม่ไดน้ ามาใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการของเราแลว้ เราสามารถน าปัจจุบนัการผลิต
ชนิด น้ีใช้ประโยชน์เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดเท่าไร เช่น ท่ีดินหรือบา้นท่ีอยู ่อาศยั หากเราไม่ได้
น ามาใช ้เป็นสถานท่ีประกอบการผลิตสินคา้ของเราแลว้เราสามารถน าไปให้คนอ่ืนเช่า ซ่ึงจะไดม้าใน
เของค่าเช่าเท่าไร   เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป ต้นทุนการผลิตก็คือ ต้นทุนการผลิตในทางบัญชี หรือต้นทุนทางตรง ซ่ึง 
ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปร และรวมทั้ งต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ตลอดจนผลกระทบภายนอก (Externalities) ทั้งหลายทั้งปวงท่ีก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็น ภาระของ
สังคม ในการเยยีวยาแกไ้ข (Social Cost) ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของเอกชน จน รัฐบาลตอ้งบงัคบั
ใหผู้ผ้ลิต เอกชนลงทุนหรือใชจ่้ายในการป้องกนัและเยยีวยาแกไ้ขเหล่าน้ี เป็นตน้  
   2.2 ผลตอบแทน 
  ทฤษฎีท่ีใช้ในการค านวณผลตอบแทนรายรับจากการผลิต (Production Revenue) 
หมายถึง รายได้ท่ีผูผ้ลิตได้รับจากการขาย  สินคา้และบริการท่ีตนผลิตข้ึนมา ณ ระดบัราคาท่ีระบบ
ตลาดก าหนดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึงซ่ึงสามารถเขียนในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี  
 TR = P (ราคาต่อหน่วย) x Q (ปริมาณผลผลิต)  
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2.2 การทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พชัริภา เหมืองหมอ้ (2554) ไดศึ้กษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอร์ร่ี ของ

เกษตรกรต าบลบ่อแกว อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี เพาะปลูก 2554 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดัการดา้นการผลิตสตรอเบอร์ร่ีของเกษตรกรผูป้ลูกสตรอเบอร์ร่ี 3 ขนาด พบวา่ 
การปลูกสตรอเบอร์ร่ีไร่ขนาดใหญ่มีความเหมาะสม และมีความคุม้ค่าน่าลงทุนมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามล าดบั เน่ืองจากโครงการปลูกสตรอเบอร์ร่ีของไร่ขนาดเล็ก มี
มูลค่ าปัจจุบัน สุท ธิ  (NPV) 1,426,358 บาท  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)59 % อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.70 โครงการ ปลูกสตรอเบอร์ ร่ี ของไร่ขนาดกลาง มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 4,400,049 บาท อตัรา 17 ผลตอบแทนภายใน (IRR) 208 % โครงการปลูกสตรอ
เบอร์ร่ีของไร่ขนาดใหญ่ มีมูลค่าปัจจุบัน สุทธิ (NPV) 10,951,375 บาท อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) มีค่าเท่ากบั 281 % อตัราส่วน ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากบั 2.16 

พรรณี พรหมดวง (2554) ไดท้  าการศึกษา การตดัสินใจการลงทุนในขนาดสวนปาล์มน ้ ามนั
อ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจการลงทุนในขนาดสวนปาล์ม
น ้ ามนัในอ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการ
ท าสวนปาล์มน ้ ามนัตามขนาด สวนปาล์มน ้ ามนั โดยใช้กรณีการปลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอกะเปอร์ 
จงัหวดัระนอง ประชากรท่ีใช้ได้แก่ เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพสวนปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอกะเปอร์ 
จงัหวดัระนอง จ านวน 781 ราย และไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 24 ราย โดย
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และเป็นสัดส่วนกบัจ านวนประชากร แบ่งเป็นเกษตรกรท่ีมีสวนปาล์ม
น ้ ามนัขนาดเล็ก 7 ราย เกษตรกรท่ีมีสวนปาล์มน ้ ามนัขนาดกลาง 10 ราย และเกษตรกรท่ีมีสวนปาล์ม
น ้ ามนัขนาดใหญ่ 7 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์เกษตรกรสวนปาล์มน ้ ามนั สถิติท่ี
ใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทน
ภายใน ระยะเวลาคืนทุน จุดคุม้ทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ผลการวิจยัพบว่า สวนปาล์ม
น ้ ามนัขนาดเล็ก มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 69,829 บาท อตัราส่วน ผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
(B/C Ratio) เท่ากบั 1.188 เท่า อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 31.82 ระยะเวลาคืนทุน 
(PP) เท่ากับ 7 ปี 3 เดือน จุดคุ้มทุนผลผลิตปาล์มน ้ ามัน (BEP) เท่ากับ 88,438 กิโลกรัม ผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า มีความคุม้ค่าและมีความเส่ียงน้อย สวนปาล์มน ้ ามนัขนาดกลาง มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 461,539 บาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) เท่ากบั 
1.526 เท่า อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 23.67 ระยะเวลาคืนทุน (PP) เท่ากบั 6 ปี 2 
เดือน จุดคุม้ทุนผลผลิตปาล์มน ้ ามนั (BEP) เท่ากบั 219,105 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
พบว่า มีความคุม้ค่าและมีความเส่ียงน้อย สวนปาล์มน ้ ามนัขนาดใหญ่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ ากับ  58,722 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ ากับ  1.011 เท่ า อัตรา
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ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 7.66 ระยะเวลาคืนทุน (PP) เท่ากบั 10 ปี 6 เดือน จุดคุม้ทุน
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนั (BEP) เท่ากบั 1,339,170 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า ไม่มี
ความคุ้มค่าและมีความเส่ียงสูง ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า สวนปาล์มน ้ ามนัขนาดเล็กและขนาดกลางให้
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและมีความเส่ียงนอ้ย สวนปาล์มน ้ ามนัขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน แต่มีความเส่ียงสูงหากตน้ทุนมีราคาสูงข้ึน ราคาขายปาลม์น ้ามนัถูกลง 
 สุพรรัตน์ เป็ดทอง (2555) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกปาล์ม
น ้ามนั กรณีศึกษาสวนปาลม์น ้ ามนัสุทธินนัท ์จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง
ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกปาลม์น ้ามนั โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีเป็นกรณี
ตวัอย่างจ านวน 1 ราย คือ สวนปาล์มน ้ ามนัสุทธินันท์ ของคุณสุทธินันท์  เป็ดทอง จากนั้นท าการ
วเิคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางการเงินประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนของโครงการ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทุน ระยะเวลาคืนทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนปลูกปาล์มน ้ ามนัโดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 11 ต่อปี 
พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 98,246.19 บาท อตัราผลตอบแทนของโครงการมีค่าเท่ากบั 11.25 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบั 1.02 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี 1 เดือน 9 วนั ผล
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีท่ีต้นทุนมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10 หรือ 
ผลตอบแทนมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจะมีค่าเป็นบวก ผลตอบแทนของ
โครงการมีค่ามากกว่าอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 11 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่ามากกว่า 1 และ
ระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกวา่ 9 ปี กรณีท่ีตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 หรือผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิจะมีค่าเป็นลบ ผบตอบแทนของโครงการน้อยกว่าอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 11 อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่านอ้ยกวา่ 1 และระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 10 ปี ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการลงทุนปลูกปาล์มน ้ ามนัดว้ยอตัราคิด
ลดร้อยละ 11 ต่อปี การปลูกปาล์มน ้ ามนัให้ผลตอบแทนคุม้ค่าในการลงทุน อย่างไรก็ตามจากการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนและการลดลงอขงผลตอบแทนมีผลต่อความคุม้ค่าของ
การลงทุนค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเน่ืองจากมีอตัราส่วนของตน้ทุนสูงถึงร้อยละ 53.37 ของ
ตน้ทุนทั้งหมด การลดตน้ทุนจึงเป็นส่ิงท่ีเกษตรกรควรใหค้วามส าคญั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

  
การศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนา จ ากดั จงัหวดั

เชียงราย ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา  วิธีการศึกษา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูลและระยะเวลาในการด าเนินการ  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
            เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั ของสมาชิกสหกรณ์ปาล์ม
น ้ ามนัล้านนาจ ากดั จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั ของ
สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนาจ ากดั จงัหวดัเชียงราย ในเร่ืองของการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั 
ตน้ทุนและผลตอบแทน   
 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนา  จ  ากัด จงัหวดั
เชียงรายท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัและให้ผลผลิตแลว้ จ  านวน 382 ราย   (ท่ีมา: สหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา
จ ากดั จ.เชียงราย ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555) 

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ สมาชิกสหกรณ์ตอ้งมีความรู้ ความช านาญ มีประสบการณ์ใน
การท าสวนปาล์มน ้ ามนัไม่ต ่ากว่า 5 ปี มีสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีอายุ ไม่ต ่ากว่า 6 ปี มีการจดัการสวน
ปาล์มน ้ ามนัท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการของกรมวิชาการเกษตร มีการจดบนัทึกขอ้มูลการด าเนินงาน 
บญัชีรายรับ-รายจ่าย ของสวนอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงท าให้ขอ้มูลท่ีไดค้งท่ี โดยท่ีผูว้ิจยัท าการคดัเลือกจาก
เกษตรกรท่ีมีผลผลิตเฉล่ีย 2.3 -3.0 ตนั/ไร่/ปี ซ่ึงสูงท่ีสุดในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา 
จ ากดั จงัหวดัเชียงราย ทั้งส้ิน 4 รายคือ  

1. นางสุนันทา  ประเสริฐคงแก้ว อยู่บ้านเลขท่ี  329/3 ม.4  ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.
เชียงราย 
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2. นายศรชยั  แกว้รากมุข  อยูบ่า้นเลขท่ี  70 ม.8   ต.เวยีงชยั  อ.เวยีงชยั จ.เชียงราย 
3. นายสุชาติ  คู่พิทกัษข์จร  อยูบ่า้นเลขท่ี  30/5 ม.1   ต.เวยีง  อ.เถิง จ.เชียงราย   
4. นายทองค า  แสงสุวรรณ  อยูบ่า้นเลขท่ี  46/2 ม.4 ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย   
(ท่ีมา: สหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนาจ ากดั จ.เชียงราย ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555) 
 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดร้วบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนาจ ากัด จงัหวดัเชียงราย มีทั้ งส้ินจ านวน 4 ราย โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีศึกษาจริง  

2) ข้อมูลทุติยภู มิ  (Secondary Data)การรวบรวมข้อมูลหนังสือ วารสาร บทความ 
รายงาน การวิจยั และขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ กรมวิชาการเกษตร ส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึง
การศึกษา คน้ควา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต 

 
 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามัน
ลา้นนา จ ากดั จ.เชียงราย จ านวน 4 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัเชียงราย 
โดยศึกษาจาก เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา รายได ้รายจ่ายของ
ครอบครัว ภาระหน้ีสิน  

ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั ตั้งแต่การเลือกพื้นท่ีปลูก 
การเตรียมพื้นท่ี การเลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนั   การปลูก   การดูแลรักษา  และการเก็บเก่ียวผลผลิต
จ าหน่าย  

ส่วนท่ี 3 ศึกษาตน้ทุนของการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั ประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ี (Fixed 
cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable cost)  

ส่วนท่ี4 ศึกษาผลตอบแทนจากการท าสวนปาล์มน ้ ามนั ประกอบด้วย รายได้จากการ
จ าหน่ายทะลายปาลม์น ้ามนัสด  
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3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาถึงลกัษณะทัว่ไปและการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัประกอบด้วย โดยมีวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมี  ค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัทั้ง 4 ราย เพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงการจดัการสวน
ปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสม   โดยมีการก าหนดเง่ือนไขในการวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี คือ  

- ก าหนดอายุโครงการ 20 ปี  
- การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
- ระยะเวลาคืนทุน  

 
3.3 สถานทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา  

3.3.1 รวบรวมข้อมูล  จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์ท่ีรวบรวมได้จาก
สมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนาจ ากดั จงัหวดัเชียงราย  จ  านวนทั้งส้ิน 4 ราย 

3.3.2 การด าเนินงานวจิยั บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 มกราคม 2555 ถึง สิงหาคม 2558 รวม 32 เดือน 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั 
จงัหวดัเชียงราย เป็นการวเิคราะห์ผลการศึกษาจากขอ้มูลที่ไดรั้บจากการใชแ้บบสัมภาษณ์ ขอ้มูลจาก
สมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย  จากขนาดตวัอยา่ง 4 ราย  

ในการวิเคราะห์การจดัการสวนปาล์มน ้ ามันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามันล้านนา จ ากัด 
จงัหวดัเชียงรายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย โดยศึกษา
จาก เพศ อาย ุสถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา ขนาดของพื้นที่ 

ส่วนที่ 2 การจดัการสวนปาลม์น ้ ามนั ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก   การเตรียมพื้นที่ การเลือกพนัธุ์
ปาลม์น ้ ามนั   การปลูก   การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวผลผลิตจ าหน่าย  

ส่วนที่ 3 ตน้ทุนและผลตอบแทนของการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ามันล้านนา จ ากัด จังหวัดเชียงราย 
 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

ข้อมูล สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
อาย ุ 47 54 42 48 
ระดบัการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปวช. ปริญญาตรี 
ไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัการปลูก
ปาลม์น ้ ามนัจาก 

สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั 

เอกสารวชิาการ 
กรมวชิาการเกษตร 

สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั 

เอกสารวชิาการ 
กรมวชิาการเกษตร 

พื้นที่ปลูก 40ไร่ 30 ไร่ 50 ไร่ 120 ไร่ 
เร่ิมปลูกเม่ือปี 2550 2549 2550 2549 
ขอ้มูล:จากการสมัภาษณ์ 
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ส่วนที่ 2 การจัดการสวนปาล์มน ้ามันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ามนัล้านนา จ ากัด  จังหวัดเชียงราย 
 

จากการเก็บขอ้มูลตามแบบสมัภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนั จ  ากดั จงัหวดัเชียงรายทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการสวนปาลม์ ดงัน้ี  

ตารางที ่4.2 แสดงการเลือกพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ที่เลอืก สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1. ชนิดดิน ดินร่วน ดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วน 
2. ความลาดเอียง ไม่เกิน 20 องศา ไม่เกิน 20 องศา ไม่เกิน 20 องศา ไม่เกิน 20 องศา 
3. แหล่งน ้ า บ่อน ้ าบาดาล คลองชลประธาน สระน ้ าชุมชน ล าธารธรรมชาติ 
4. อุณหภูมิเฉล่ียในพื้นที่ 26-34 องศาเซลเซียล 26-34 องศาเซลเซียล 26-34 องศาเซลเซียล 26-34 องศาเซลเซียล 
5. แสงแดดเฉล่ีย (ชัว่โมง/วนั) 5 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 

ขอ้มูล : จากการสมัภาษณ์ 

จากการศึกษาพบวา่สมาชิก A  สมาชิก B และ สมาชิก D  ไดเ้ลือกพื้นที่ที่มีชนิดดินเป็นดินร่วน และสมาชิก C เลือกพื้นที่ที่มีชนิดดินเป็นดินเหนียว  และ

สมาชิกทั้ง 4 ราย เลือกพื้นที่ที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 20 องศา มีอุณหภูมิเฉล่ีย  26-34 องศาเซลเซียลและมีแสงแดดเฉล่ียวนัละ 6 ชัว่โมง สมาชิก A เลือกพื้นที่ที่มี

แหล่งน ้ าจากบ่อบาดาล  สมาชิก B เลือกพื้นที่ใกลค้ลองชลประธาน  สมาชิก C เลือกพื้นที่ใกลส้ระน ้ าชุมชนและสมาชิก D เลือกพื้นที่ใกลล้  าธารธรรมชาติ 
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ตารางที ่4.3 แสดงการเตรียมพื้นที่ ของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ในการเตรียมพืน้ที ่ สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1. ก าจดัวชัพชืและไถพรวนพื้นที่ ก าจดัวชัพชืและไถพรวน 

3 จานและ 7 จาน 
ก าจดัวชัพชืและไถพรวน 3 

จานและ 7 จาน 
ก าจดัวชัพชืและไถพรวน 

3 จานและ 7 จาน 
ก าจดัวชัพชืและไถพรวน 3 

จานและ 7 จาน 
2. วางผงัแปลงปลูก วางผงัระบบ 3 เหล่ียม

ระยะ 8x8x8 เมตร 
วางผงัระบบ 3 เหล่ียม     
ระยะ 9x9x9 เมตร 

วางผงัระบบ 3 เหล่ียม
ระยะ 9x9x9 เมตร 

วางผงั ระบบ 3 เหล่ียม      
ระยะ 8x8x8 เมตร 

3. ท าทางระบายน ้ า ท าทางระบายน ้ า ท าทางระบายน ้ า ท าทางระบายน ้ า ท าทางระบายน ้ า 
4. ปักหลกัแนวปลูก ปักหลกัตามผงั ปักหลกัตามผงั ปักหลกัตามผงั ปักหลกัตามผงั 
5. ท าถนนซอยในแปลง ท าถนนซอย 4 แถวปลูก

ต่อถนน 1 เสน้ 
ท าถนนซอย 4 แถวปลูกต่อ

ถนน 1 เสน้ 
ท าถนนซอย 4 แถวปลูก

ต่อถนน 1 เสน้ 
ท าถนนหลกั 1 เสน้และถนน
ซอย 4 แถวปลูกต่อถนน 1 เสน้ 

6. ติดตั้งระบบรดน ้ า ติดตั้งระบบน ้ าสปริงเกอร์ ติดตั้งระบบน ้ าสปริงเกอร์ ติดตั้งระบบน ้ าสปริงเกอร์ ติดตั้งระบบน ้ าสปริงเกอร์ 

ขอ้มูล : จากการสมัภาษณ์ 

จากการศึกษาพบวา่  สมาชิกทั้ง 4 รายมีการก าจดัวชัพชืและตน้ไมเ้ดิมออกแลว้ท าการไถพรวน 3 จานและ 7 จาน สมาชิก A และสมาชิก D มีการวางผงั

ปลูกก่อนปลูกโดยใชร้ะบบ 3 เหล่ียม ระยะปลูก 8x8x8เมตร สมาชิก B และ สมาชิก C มีการวางผงัปลูกก่อนปลูกโดยใชร้ะบบ 3 เหล่ียม ระยะปลูก 9x9x9 เมตร 

สมาชิกทั้ง 4 ราย มีการท าทางรายน ้ า ปักหลกัปลูกตามผงัแปลงปลูกติดตั้งระบบรดน ้ าสปริงเกอร์ สมาชิก A  สมาชิก B และ สมาชิก C ท  าถนนซอยในแปลงปลูก 

4 แถวปลูกต่อถนน 1 เสน้และ สมาชิก D ท าถนนหลกั 1 เสน้และถนนซอย 4 แถวปลูกต่อถนน 1 เสน้ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงการเลือกพนัธุป์าลม์น ้ามนั ของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ในการเลอืกพันธ์ุ
ปาล์ม 

สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 

1.ลูกผสมและสายพนัธุ ์ เทอเนอรา (พนัธุย์นิูวานิช) เทอเนอรา (พนัธุย์นิูวานิช) เทอเนอรา(พนัธุย์นิูวานิช) เทอเนอรา (พนัธุย์นิูวานิช) 
2.ลกัษณะเด่นของพนัธุป์าลม์ ทนแลง้ ทางใบสั้น ทะลาย

ปาลม์น ้ ามนัมาก 
ทนแลง้ ทางใบสั้น ทะลาย

ปาลม์น ้ ามนัมาก 
ทนแลง้ ทางใบสั้น 

ทะลายปาลม์น ้ ามนัมาก 
ทนแลง้ ทางใบสั้น ทะลาย

ปาลม์น ้ ามนัมาก 
3.แหล่งที่มาของพนัธุป์าลม์ กรมวชิาการเกษตรรับรอง กรมวชิาการเกษตรรับรอง กรมวชิาการเกษตรรับรอง กรมวชิาการเกษตรรับรอง 
4.หลกัฐานการซ้ือขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
5.ผูแ้นะน า สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนั

ลา้นนาจ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
6.วธีิการสั่งซ้ือ สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนั

ลา้นนาจ ากดั จ.เชียงราย 
สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา

จ ากดั จ.เชียงราย 
ขอ้มูล : จากการสมัภาษณ์ 

จากการศึกษาพบวา่  สมาชิกทั้ง 4 รายไดก้ารแนะน าในการเลือกซ้ือพนัธุป์าลม์และสัง่ซ้ือผา่นสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนาจ ากดั จ.เชียงรายโดยเลือกซ้ือ

พนัธุป์าลม์น ้ ามนัที่มีลกัษณะเด่น ทนแลง้ ทางใบสั้น ทะลายปาลม์น ้ ามนัมาก โดยแหล่งที่มาของพนัธุป์าลม์เช่ือถือไดโ้ดยผา่นการรับรองจากกรมวชิาการเกษตร

ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐาน ลูกผสมและสายพนัธุท์ี่สมาชิกทั้ง 4 ราย เลือกลูกผสมเทอเนอราช่ือทางการคา้ พนัธุย์นิูวานิช 
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ตารางที่ 4.5 แสดงการปลูกของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ที่เลอืก สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1. ขนาดหลุมปลูก 40x40 เซนติเมตร 50x50 เซนติเมตร 40x40 เซนติเมตร 50x50 เซนติเมตร 
2. ปุ๋ ยรองกน้หลุม ปุ๋ ย 0-3-0 =400 กรัม ปุ๋ ย 0-3-0 =300 กรัม ปุ๋ ย 0-3-0 =250 กรัม ปุ๋ ย 0-3-0 =400 กรัม 
3. ช่วงฤดูกาลปลูก ฤดูฝน ฤดูฝน ฤดูฝน ฤดูฝน 
4. ป้องกนัศตัรูพชื(หนู) ตะข่ายลวดหุม้โคนตน้กลา้ ตะข่ายลวดหุม้โคนตน้กลา้ ตะข่ายลวดหุม้โคนตน้กลา้ ตะข่ายลวดหุม้โคนตน้กลา้ 
5. ซ่อมแซมหากตน้กลา้ตาย ซ่อมแซม 

ตน้กลา้อาย ุ11 เดือน 
ซ่อมแซม 

ตน้กลา้อาย ุ9 เดือน 
ซ่อมแซม 

ตน้กลา้อาย ุ11 เดือน 
ซ่อมแซ่ม 

ตน้กลา้อาย ุ10  เดือน 
ขอ้มูล : จากการสมัภาษณ์ 

 พบวา่สมาชิก A และสมาชิก C ขดุหลุมปลูกขนาด 40x40 เซนติเมตร  สมาชิก B และ สมาชิก C ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50 เซนติเมตร  สมาชิก A และ

สมาชิก D รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 (ร็อคฟอสเฟส)ปริมาณ 400 กรัมต่อตน้ สมาชิก Bรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 (ร็อคฟอสเฟส)ปริมาณ300 กรัม

ต่อตน้และสมาชิก C รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 (ร็อคฟอสเฟส)ปริมาณ 250 กรัมต่อตน้ สมาชิกทั้ง 4 รายปลูกตน้กลา้ในช่วงฤดูฝนและป้องกนัหนูกนักิน

ตน้ดว้ยตะข่ายลวดโดยหุม้โคนตน้กลา้ปาลม์น ้ ามนั สมาชิก A และสมาชิก C ซ่อมแซมตน้กลา้ที่ตายไปดว้ยตน้กลา้ที่มีอาย ุ11 เดือนสมาชิก B ซ่อมแซมตน้กลา้ที่

มีอาย ุ9 เดือนและสมาชิก D ซ่อมแซมดว้ยตน้กลา้ที่มีอาย ุ10 เดือน 
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ตารางที ่4.6 แสดงการดูแลรักษาตน้ปาลม์น ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ที่เลอืก สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1.ก าจดัวชัพชืรอบโคน พ.ค.-ต.ค. เดือนละ 1 คร้ัง 

พ.ย.-เม.ย. เดือนละ 2 คร้ัง 
รัสมีรอบโคน 

ช่วงอาย ุ1 ปี 1 เมตร 
ช่วงอาย ุ2 ปี 2 เมตร 
ช่วงอาย ุ3 ปีขึ้นไป 3 เมตร  

เดือนละ 1 คร้ัง 
รัสมีรอบโคน 

ช่วงอาย ุ1 ปี  1 เมตร 
ช่วงอาย ุ2 ปี  2 เมตร 
ช่วงอาย ุ3 ปีขึ้นไป 3 เมตร 

พ.ค.-ต.ค. เดือนละ 1 คร้ัง 
พ.ย.-เม.ย. เดือนละ 2 คร้ัง 

รัสมีรอบโคน 
ช่วงอาย ุ1 ปี 1 เมตร 
ช่วงอาย ุ2 ปี 2 เมตร 
ช่วงอาย ุ3 ปีขึ้นไป 3 เมตร 

เดือนละ 1 คร้ัง 
รัสมีรอบโคน 

ช่วงอาย ุ1 ปี 1 เมตร 
ช่วงอาย ุ2 ปี 2 เมตร 
ช่วงอาย ุ3 ปีขึ้นไป 3 เมตร 

2. การใส่ปุ๋ ย ตามตารางที่ 4.6 ตามตารางที่ 4.7 ตามตารางที่ 4.8 ตามตารางที่ 4.9 
3. การรดน ้ าในปริมาตรต่อ
ตน้/คร้ัง(ลิตร) ประมาณ 

150 250 180 150 

4. การตดัแต่งทางใบ เร่ิมตดัแต่งอาย ุ4 ปี 
เหลือทางใบไว ้3 รอบ 

เร่ิมตดัแต่งอาย ุ4 ปี 
เหลือทางใบไว ้3 รอบ 

เร่ิมตดัแต่งอาย ุ4 ปี 
เหลือทางใบไว ้3 รอบ 

เร่ิมตดัแต่งอาย ุ4 ปี 
เหลือทางใบไว ้3 รอบ 

ขอ้มูล : จากการสมัภาษณ์ 
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พบว่าสมาชิก A และสมาชิก C มีการก าจดัวชัพืชรอบโคนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมก าจดัเดือนละ 1 คร้ังสมาชิก B และสมาชิก D  ก าจดัวชัพืชเดือนละ 1 คร้ัง

โดยทั้ง  4 รายก าจดัวชัพืชใหมี้รัศมีตามช่วงอายดุงัน้ี ช่วงอาย ุ1 ปีรัสมีรอบโคน 1 เมตร ช่วงอาย ุ2 ปีรัส

มีรอบโคน 2 เมตรและ ช่วงอาย ุ3 ปีขึ้นรัศมีรอบโคน 3 เมตร ขึ้นไปการใส่ปุ๋ ยสมาชิกทั้ง 4 รายใส่ปุ๋ ย

บ  ารุงในปริมาณที่ไม่เท่ากนัดงัแสดงในตารางที่ 4.5  ตารางที่ 4.6  ตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 เม่ือฝน

ทิ้งช่วงนานเกิน 7 วนั สมาชิก A และสมาชิก D รดน ้ าดว้ยระบบสปริงเกอร์ในปริมาตร 150 ลิตร/ตน้/

คร้ังสมาชิก B รดน ้ าด้วยระบบสปริงเกอร์ในปริมาตร 250 ลิตร/ตน้/คร้ังและสมาชิก C รดน ้ าด้วย

ระบบสปริงเกอร์ในปริมาตร 180 ลิตร/ตน้/คร้ัง สมาชิกทั้ง 4 รายเร่ิมการตดัแต่งทางใบเม่ือตน้ปาล์ม

อาย ุ4 ปีโดยใหเ้หลือทางใบไว ้3 รอบนบัจากทะลายที่อยูล่่างสุด 

ตารางที่ 4.7 ปริมาณการใส่ปุ๋ ยปาลม์น ้ ามนัสมาชิก A ในระยะ 1-20 ปี (กิโลกรัมต่อตน้) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
1 0 - - 0.30 - - - 
 3 0.25 - - - - - 
 6 0.25 - - - - - 
 9 0.30 - - - - - 
 12 0.40 - - - - - 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี 1.2  0.3    
2 16 - 0.50 0.25 0.25 - 0.05 
 20 - 0.50 0.25 0.25 - 0.05 

 24 - 1.00 0.50 0.90 - 0.10 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี - 2.00 2.00 1.40  0.20 

3 30 - 1.00 0.60 1.20 0.35 0.05 
 36 - 1.00 0.50 1.10 0.35 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.00 1.10 2.30 0.70 0.10 

4 42 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 48 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.00 4.00 1.00 0.10 
5 54 - 2.50 1.50 2.00 0.50 0.05 
 60  2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.50 3.00 4.00 0.50 0.10 

6-20 
ปีละ 2 คร้ัง หรือ
ทุก 4 เดือน 

 2.50 1.50 2.00 0.50 0.04 
 2.50 1.50 2.00 0.50 0.04 

 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  5.00 3.00 4.00 1.00 0.08 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในปีที่ 1-6 และในช่วงปีที่ 7-20 เป็นขอ้มูลจากเอกสารวิชาการปาล์มน ้ ามัน 
กรมวชิาการเกษตร 

 

ตารางที่ 4.8 ปริมาณการใส่ปุ๋ ยปาลม์น ้ ามนัสมาชิก B ในระยะ 1-20 ปี (กิโลกรัมต่อตน้) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
1 0 - - 0.30 - - - 
 3 0.30 - - - - - 
 6 0.30 - - - - - 
 9 0.40 - - - - - 
 12 0.50 - - - - - 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี 1.50  0.3    
2 16 - 0.60 0.30 0.30 - 0.05 
 20 - 0.70 0.30 0.30 - 0.05 

 24 - 1.20 0.60 0.90 - 0.10 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.50 1.20 1.50  0.20 

3 30 - 1.30 0.60 1.30 0.35 0.05 
 36 - 1.30 0.60 1.30 0.35 0.05 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.60 1.20 2.60 0.70 0.10 
4 42 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 48 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.00 4.00 1.00 0.10 
5 54 - 2.50 1.70 2.00 0.50 0.05 
 60  2.50 1.70 2.00 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  5.00 3.40 4.00 1.00 0.10 

6-20 
ปีละ 2 คร้ัง หรือ
ทุก 4 เดือน 

 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 
 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 

 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  5.00 2.00 4.00 0.10 0.08 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในปีที่ 1-6 และในช่วงปีที่ 7-20 เป็นขอ้มูลจากเอกสารวิชาการปาล์มน ้ ามัน 
กรมวชิาการเกษตร 

 

ตารางที่ 4.9 ปริมาณการใส่ปุ๋ ยปาลม์น ้ ามนัสมาชิก C ในระยะ 1-20 ปี (กิโลกรัมต่อตน้) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
1 0 - - 0.30 - - - 
 3 0.20 - - - - - 
 6 0.20 - - - - - 
 9 0.30 - - - - - 
 12 0.30 - - - - - 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี 1.00  0.30    
2 16 - 0.50 0.30 0.30 - 0.05 
 20 - 0.50 0.30 0.30 - 0.05 

 24 - 1.00 0.60 0.90 - 0.10 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.00 1.20 1.50  0.20 

3 30 - 1.20 0.60 1.30 0.20 0.05 
 36 - 1.20 0.60 1.30 0.20 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.60 1.20 2.60 0.40 0.10 
4 42 - 2.00 1.50 1.60 0.30 0.05 
 48 - 2.00 1.50 1.60 0.30 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.00 3.20 0.60 0.10 
5 54 - 2.00 1.70 1.80 0.50 0.05 
 60  2.00 1.70 1.80 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.40 3.60 1.00 0.10 

6-20 
ปีละ 2 คร้ัง หรือ
ทุก 4 เดือน 

 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 
 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 

 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  5.00 2.00 4.00 0.10 0.08 
ที่มา: จากการสมัภาษณ์ในปีที่ 1-6 และในช่วงปีที่ 7-20 เป็นขอ้มูลจากเอกสารวชิาการปาลม์น ้ ามนักรม

วชิาการเกษตร 

ตารางที่ 4.10 ปริมาณการใส่ปุ๋ ยปาลม์น ้ ามนัสมาชิก D ในระยะ1-20 ปี(กก.ต่อตน้) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
1 0 - - 0.30 - - - 
 3 0.20 - - - - - 
 6 0.20 - - - - - 
 9 0.30 - - - - - 
 12 0.30 - - - - - 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี 1.00  0.30    
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

ปีที่ เดือนหลงัปลูก 
ชนิดปุ๋ ยและปริมาณปุ๋ ย(กก./ต้น/คร้ัง) 

15-15-15 21-0-0 0-3-0 0-0-60 กีเซอร์ไรท ์ โบแรท 
2 16 - 0.50 0.30 0.30 - 0.05 
 20 - 0.50 0.30 0.30 - 0.05 

 24 - 1.00 0.60 0.90 - 0.10 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.00 1.20 1.50  0.20 

3 30 - 1.20 0.60 1.30 0.35 0.05 
 36 - 1.20 0.60 1.30 0.35 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  2.60 1.20 2.60 0.70 0.10 
4 42 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 48 - 2.00 1.50 2.00 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.00 4.00 1.00 0.10 

5 54 - 2.00 1.70 2.00 0.50 0.05 
 60  2.00 1.70 2.00 0.50 0.05 
 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  4.00 3.40 4.00 1.00 0.10 

6-20 
ปีละ 2 คร้ัง หรือ
ทุก 4 เดือน 

 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 
 2.50 2.00 2.00 0.50 0.04 

 รวมเฉลี่ย/ต้น/ปี  5.00 2.00 4.00 0.10 0.08 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในปีที่ 1-6 และในช่วงปีที่ 7-20 เป็นขอ้มูลจากเอกสารวิชาการปาล์มน ้ ามัน 
กรมวชิาการเกษตร 
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ตารางที ่4.11 แสดงการการเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม์น ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั 

จงัหวดัเชียงราย 

หลักเกณฑ์ที่เลอืก สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1.เก็บเก่ียวคร้ัง
แรกอาย ุ(เดือน) 

36 30 38 30 

2.รอบการเก็บ
เก่ียว (วนั) 

ทุก15วนั ทุก
วนัที่ 8และ23 
ของทุกเดือน 

ทุก15วนั ทุก
วนัที่ 8และ23 
ของทุกเดือน 

ทุก15วนั ทุกวนัที่ 
8และ23 ของทุก

เดือน 

ทุก15วนั ทุก
วนัที่ 8และ23 
ของทุกเดือน 

3.การพจิารณาผล
สุก 

ผลสีแดง 80% 
เน้ือเป็นสีสม้

เขม้ 

ผลสีแดง 80% 
เน้ือเป็นสีสม้เขม้ 

ผลสีแดง 80% เน้ือ
เป็นสีสม้เขม้ 

ผลสีแดง 80% 
เน้ือเป็นสีสม้เขม้ 

4.จ าหน่ายผลผลิต
ภายในเวลา 

24 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 

5.สถานที่จดั
จ  าหน่าย 

ลานรับซ้ือ
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา 

จ ากดั 

ลานรับซ้ือ
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา 

จ ากดั 

ลานรับซ้ือ
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา 

จ ากดั 

ลานรับซ้ือ
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัลา้นนา 

จ ากดั 
ขอ้มูล : จาการสมัภาษณ์ 

พบว่าสมาชิก A และสมาชิก D เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังแรกเม่ือปาล์มน ้ ามันมีอายุ 30 เดือน  

สมาชิก B เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังแรกเม่ือปาล์มน ้ ามันมีอาย ุ36 เดือนและสมาชิก C เร่ิมเก็บเก่ียว

ผลผลิตคร้ังแรกเม่ือปาล์มน ้ ามนัมีอาย ุ38 เดือน  สมาชิกทั้ง 4 รายมีรอบการเก็บเก่ียวทุกวนัที่ 8 และ23

ของทุกเดือนซ่ึงเป็นการก าหนดการรับซ้ือทะลายปาล์มน ้ ามันสดของสหกรณ์ปาล์มน ้ ามันล้านนา 

จ ากดัจงัหวดัเชียงราย โดยพิจารณาผลสุกจากผลปาลม์น ้ ามนัที่มีสีแดงมากกว่า 80 % เม่ือเฉือนเน้ือผล

เป็นส้มเขม้หลงัการเก็บเก่ียวให้จดัส่งจ าหน่ายภายใน 24 ชัว่โมงโดยสมาชิกทั้ง 4 รายจ าหน่ายให้กับ

สหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดัจงัหวดัเชียงราย  
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ส่วนที่ 3  ต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดการสวนปาล์มน า้มัน 

ตารางที ่4.12 จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จ.เชียงราย 

(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ปีที่ พ.ศ. สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1 2549 - - - - 
2 2550 - - - - 
3 2551 853 972 820 897 
4 2552 1,540 1,785 1,489 1,690 
5 2553 2,240 2,683 2,186 2,435 
6 2554 2,620 2,840 2,357 2,720 
7 2555 3,137 3,100 2,559 3,067 
8 2556 3,137 3,100 2,559 3,067 
9 2557 3,137 3,100 2,559 3,067 

10 2558 3,137 3,100 2,559 3,067 
11 2559 3,137 3,100 2,559 3,067 
12 2560 3,137 3,100 2,559 3,067 
13 2561 3,137 3,100 2,559 3,067 
14 2562 3,137 3,100 2,559 3,067 
15 2563 3,137 3,100 2,559 3,067 
16 2564 3,137 3,100 2,559 3,067 
17 2565 3,137 3,100 2,559 3,067 
18 2566 3,137 3,100 2,559 3,067 
19 2567 3,137 3,100 2,559 3,067 
20 2568 3,137 3,100 2,559 3,067 

ขอ้มูล: จากการสมัภาษณ์ในปีที่ 1-6 และจากการค านวณสมการทางคณิตศาสตร์ในปีที่ 7-20 

พบว่าปีที่1และ2สมาชิกทั้ง 4 รายยงัไม่มีผลผลิตจากการจดัการสวนปาล์มเม่ือเขา้ปีที่ 3 เร่ิมมี

การเก็บเก่ียวผลผลิตซ่ึงจ านวนผลผลิตแต่ละรายแตกต่างกัน จดัเรียงจากจ านวนผลผลิตที่มากไปหา

จ านวนผลผลิตที่นอ้ยดงัน้ี  ในปีที่ 3 สมาชิก B มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ปริมาณ 972 กก. สมาชิก D ปริมาณ 
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897 กก.  สมาชิก A ปริมาณ 853 กก.และสมาชิก C ปริมาณ 820 กก. ตามล าดบั  ในปีที่ 4 สมาชิก B มี

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ปริมาณ 1,785 กก. สมาชิก D ปริมาณ 1,690 กก. สมาชิก A ปริมาณ 1,540 กก.และ 

สมาชิก C ปริมาณ 1,489 กก.ตามล าดับ ในปีที่ 5 สมาชิก B มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ปริมาณ 2,683 กก. 

สมาชิก D ปริมาณ 2,435 กก. สมาชิก A ปริมาณ 2,240 กก.และสมาชิก C ปริมาณ 2,186 กก.ตามล าดบั

ในปีที่ 6 สมาชิก B ปริมาณ 2,840 กก. สมาชิก D ปริมาณ 2,720 กก. สมาชิก A ปริมาณ 2,620 กก.และ

สมาชิก C ปริมาณ 2,357 กก.ตามล าดบัในปีที่ 7-20 ยงัไม่มีการเก็บผลผลิตจึงใชข้อ้มูลจากการค านวณ

สมการทางคณิตศาสตร์ของการให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามันตามเอกสารวิชาการปาล์มน ้ ามันของกรม

วชิาการเกษตร ซ่ึงอธิบายไวว้า่เม่ือปาล์มน ้ ามนัเร่ิมใหผ้ลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นตน้ไปโดยจะให้ผลผลิต

เพิม่ขึ้นเร่ือยๆทุกปี ซ่ึงผลผลิตสูงสุดเม่ือปาลม์น ้ ามนัอาย ุ8-10 ปีและจะใหผ้ลผลิตคงที่ไปจนถึงปีที่ 20 

จากการค านวณสมการทางคณิตศาสตร์ สมาชิก A มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ปริมาณ 3,137  สมาชิก B 

ปริมาณ 3,100 สมาชิก C ปริมาณ 2,559 และ สมาชิก D ปริมาณ 3,067 

ตารางที่ 4.13 ผลตอบแทนเฉล่ียจากการจดัการสวนปาล์มน ้ ามันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามัน

ลา้นนา จ ากดั จ.เชียงราย (บาท/ไร่/ปี) 

ปีที่ พ.ศ. สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
1 2549 - - - - 
2 2550 - - - - 
3 2551 3,360 3,829 3,230 3,534 
4 2552 4,219 4,890 4,079 4,630 
5 2553 10,236 12,261 9,990 11,127 
6 2554 14,488 15,705 13,034 15,041 
7 2555 12,547 12,400 10,236 12,268 
8 2556 12,547 12,400 10,236 12,268 
9 2557 12,547 12,400 10,236 12,268 
10 2558 12,547 12,400 10,236 12,268 
 11 2559 12,547 12,400 10,236 12,268 
12 2560 12,547 12,400 10,236 12,268 
13 2561 12,547 12,400 10,236 12,268 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 

ปีที่ พ.ศ. สมาชิก A สมาชิก B  สมาชิก C  สมาชิก D 
14 2562 12,547 12,400 10,236 12,268 
15 2563 12,547 12,400 10,236 12,268 
16 2564 12,547 12,400 10,236 12,268 
17 2565 12,547 12,400 10,236 12,268 
18 2566 12,547 12,400 10,236 12,268 
19 2567 12,547 12,400 10,236 12,268 
20 2568 12,547 12,400 10,236 12,268 

ขอ้มูล: จากการสมัภาษณ์ในปีที่ 1-6 และจากการค านวณสมการทางคณิตศาสตร์ในปีที่ 7-20 

จากการศึกษาพบวา่สมาชิกทั้ง 4 รายสามารถเก็บผลผลิตและจ าหน่ายไดเ้ม่ือปาลม์น ้ ามนัมีอาย ุ

เข้าปีที่ 3 ซ่ึงผลตอบแทนของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกัน จดัเรียงจากผลตอบแทนที่สูงที่สุดไป

ผลตอบแทนที่ต  ่าที่สุด ดงัน้ี ในปีที่ 3 สมาชิก B มีผลตอบแทน 3,829 บาท สมาชิก D มีผลตอบแทน 

3,534 บาท  สมาชิก A มีผลตอบแทน 3,360 บาท และสมาชิก C มีผลตอบแทน  3,230 บาท ตามล าดบั  

ในปีที่  4 สมาชิก  B มีผลตอบแทน  4,890 สมาชิก D มีผลตอบแทน  4,630 บาท สมาชิก  A มี

ผลตอบแทน 4,219 บาท และ สมาชิก C มีผลตอบแทน 4,079 บาท ตามล าดับ ในปีที่ 5 สมาชิก B มี

ผลตอบแทน 12,261 บาท สมาชิก D มีผลตอบแทน 11,127 บาท สมาชิก A มีผลตอบแทน10,236 บาท 

และสมาชิก C มีผลตอบแทน 9,990 บาท ตามล าดบัในปีที่ 6 สมาชิก B มีผลตอบแทน 15,705 บาท 

สมาชิก D มีผลตอบแทน  15,041บาท สมาชิก A มีผลตอบแทน  14,488 และสมาชิก C 13,034

ตามล าดบั  

ส่วนในปีที่ 7-20 ยงัไม่มีการเก็บผลผลิตจึงไม่มีขอ้มูลการจ าหน่ายผลผลิตจึงใชข้อ้มูลรายไดจ้าก

การค านวณสมการทางคณิตศาสตร์ของการใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนัและจ าหน่ายในราคาปัจจุบนัเฉล่ีย 4 

บาท/กก.ขอ้มูลจากกรมการคา้ภายในจงัหวดัสงขลา ขอ้มูลวนัที่ 15สิงหาคม 2555 ผลตอบแทนของ

สมาชิกทั้ง 4 ราย ในปีที่ 7-20 จดัเรียงจากผลตอบแทนที่สูงที่สุดไปผลตอบแทนที่ต  ่าที่สุด ดงัน้ี สมาชิก 

A มีผลตอบแทน 12,547 บาท สมาชิก B มีผลตอบแทน 12,400 บาท สมาชิก D มีผลตอบแทน 12,268 

บาท และ สมาชิก C มีผลตอบแทน 10,236 บาท ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.14 วเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิก A ในระยะ

1-20ปี (บาท/ไร่/ปี) 

ปีที่ ตน้ทุน
คงที ่

ตน้ทุน
ผนัแปร 

ตน้ทุน
รวม 

รายได ้ ก าไร(ขาดทนุ)
เฉล่ีย 

ก าไร(ขาดทนุ)
สะสม 

1 18,260 2410 20,670 - -20,670 -20,670 
2 2,000 3,027 5,027 - -5,027 -25,697 
3 2,000 3,741 5,741 3,360 -2,381 -28,078 
4 2,000 5,109 7,109 4,219 -2,890 -30,968 
5 2,000 6,537 8,537 10,236 1,699 -29,269 
6 2,000 6,627 8,827 14,488 5,861 -23,408 
7 2,000 6,627 8,827 12,547 3,261 -20,146 
8 2,000 6,627 8,827 12,547 3,886 -16,260 
9 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 -12,339 
10 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 -8,418 
11 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 -4,497 
12 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 -576 
13 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 3,346 
14 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 7,267 
15 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 11,188 
16 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 15,109 
17 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 19,030 
18 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 22,950 
19 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 26,871 
20 2,000 6,627 8,827 12,547 3,921 30,792 

ขอ้มูล: จากการค านวณ
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ตารางที่ 4.15 วเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิก B ในระยะ

1-20ปี (บาท/ไร่/ปี) 

ปีที่ ตน้ทุน
คงที ่

ตน้ทุน
ผนัแปร 

ตน้ทุน
รวม 

รายได ้ ก าไร(ขาดทนุ)
เฉล่ีย 

ก าไร(ขาดทนุ)
สะสม 

1 19,260 2,610 21,780 - -21,780 -21,780 
2 2,000 3,327 5,327 - -5,327 -27,107 
3 2,000 4,341 6,341 3829 -2,512 -29,619 
4 2,000 5,809 7,809 4890 -2,919 -32,538 
5 2,000 6,937 8,937 12261 3,324 -29,214 
6 2,000 6,927 8,927 15705 6,778 -22,436 
7 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -18,963 
8 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -15,490 
9 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -12,017 
10 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -8,544 
11 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -5,071 
12 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 -1,598 
13 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 1,875 
14 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 5,348 
15 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 8,821 
16 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 12,294 
17 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 15,767 
18 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 19,240 
19 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 22,713 
20 2,000 6,927 8,927 12,400 3,473 26,186 

ขอ้มูล: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.16 วเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิก C ในระยะ

1-20ปี (บาท/ไร่/ปี) 

ปีที่ ตน้ทุน
คงที ่

ตน้ทุน
ผนัแปร 

ตน้ทุน
รวม 

รายได ้ ก าไร(ขาดทนุ)
เฉล่ีย 

ก าไร(ขาดทนุ)
สะสม 

1 16,230 2,010 18,240 0 -18,240 -18,240 
2 2,000 2,727 4,727 0 -4,727 -22,967 
3 2,000 3,741 5,741 3,230 -2,511 -25,478 
4 2,000 5,209 7,209 4,079 -3,130 -28,608 
5 2,000 6,327 8,327 9,990 1,663 -26,945 
6 2,000 6,425 8,425 13,034 4,609 -22,336 
7 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -20,525 
8 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -18,714 
9 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -16,903 
10 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -15,092 
11 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -13,281 
12 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -11,470 
13 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -9,659 
14 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -7,848 
15 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -6,037 
16 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -4,226 
17 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -2,415 
18 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 -604 
19 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 1,207 
20 2,000 6,425 8,425 10,236 1,811 3,018 

ขอ้มูล: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.17 วเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิก D ในระยะ

1-20ปี (บาท/ไร่/ปี) 

ปีที่ ตน้ทุน
คงที ่

ตน้ทุน
ผนัแปร 

ตน้ทุน
รวม 

รายได ้ ก าไร(ขาดทนุ)
เฉล่ีย 

ก าไร(ขาดทนุ)
สะสม 

1 15,330 2,160 17,490 0 -17,490 -17,490 
2 2,000 2,527 4,527 0 -4,527 -22,017 
3 2,000 3,441 5,441 3,534 -1,907 -23,924 
4 2,000 4,987 6,987 4,630 -2,357 -26,281 
5 2,000 5,327 7,327 11,127 3,800 -22,481 
6 2,000 5,987 7,987 15,041 7,054 -15,427 
7 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 -11,146 
8 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 -6,865 
9 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 -2,584 
10 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 1,697 
11 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 5,978 
12 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 10,259 
13 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 14,540 
14 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 18,821 
15 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 23,102 
16 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 27,383 
17 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 31,664 
18 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 35,945 
19 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 40,226 
20 2,000 5,987 7,987 12,268 4,281 44,507 

ขอ้มูล: จากการค านวณ 
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จากกการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการจดัสวนปาลม์น ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์

น ้ ามนัลา้นนาจ ากดั จงัหวดัเชียงรายดงัน้ี 

1. ตน้ทุนคงที่ในที่น้ีประกอบดว้ย                                                                                           

- ค่าเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก  

- การปลูกปาลม์น ้ ามนั  

- ค่าก่อสร้างอาคาร  

- อุปกรณ์และคา่ติดตั้งระบบน ้ า 

- ค่าเช่าที่ดินเป็นเป็นราคาค่าเสียโอกาสการท าโยชน์ในที่ดิน 

เม่ือน ามาวเิคราะห์และจดัเรียงจากมากไปหานอ้ยแสดงไดด้งัน้ีตน้ทุนคงที่ในปีที่ 1 ของสมาชิก  

B 19,260 บาท สมาชิก A 18,260 บาท สมาชิก C 16,230 บาทและสมาชิก D 15,330 บาทตามล าดับ 

โดยในปีที่ 2 -20 สมาชิกทั้ง 4 รายมีตน้ทุนคงที่ในที่ดินซ่ึงเป็นค่าเสียโอกาสโดยเทียบราคาค่าเช่าที่ดิน

ต่อไร่ต่อปีในพื้นที่ของสมาชิกทั้ง 4 รายซ่ึงมีราคาค่าเช่าไร่ละ 2,000 บาท 

2. ตน้ทุนผนัแปรซ่ึงเป็นค่าประมาณการจากการสมัภาษณ์ในที่น้ีประกอบดว้ย 

- ค่าแรง 

- ค่าปุ๋ ย 

- ค่าสารเคมีก าจดัวชัพชืและโรคแมลง 

- ค่าน ้ าประปาใชอุ้ปโภคบริโภค 

- ค่าไฟฟ้า 

- ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

เม่ือน าขอ้มูลของสมาชิกทั้ง 4 รายมาเปรียบเทียบในแต่ละปีจดัเรียงจากสมาชิกที่มีตน้ทุนผนั

แปรที่สูงไปหานอ้ยแสดงไดด้งัน้ี 

1. สมาชิก B  

2. สมาชิก A 

3. สมาชิก C 
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4.สมาชิก D  ตามล าดบั  

3. รายไดม้าจากราคาปาล์มน ้ ามนัปี 2551 ราคากิโลกรัมละ 3.94 บาท ปี 2552 กิโลกรัมละ 2.74 

บาท ปี 2553 กิโลกรัมละ 4.57 บาท ปี 2554 กิโลกรัมละ 5.53 บาท ปี 2555-2568 เป็นราคาปัจจุบัน

เฉล่ียเพือ่ใชป้ระเมินโครงการ กิโลกรัมละ 4.00 บาท( กรมการคา้ภายในจงัหวดัสงขลา,2555) 

4. ระยะเวลาคืนทุนซ่ึงน าเอาขอ้มูลจากการค านวณหาก าไร (ขาดทุน) สะสมมาค านวณหา

ระยะเวลาคืนทุน จดัเรียงล าดบัจากสมาชิกที่มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุดไปหาสมาชิกที่มีระยะเวลา

คืนทุนที่ยาวที่สุดแสดงไดด้งัน้ี สมาชิก D มีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 7  เดือน 3 วนั สมาชิก A มีระยะเวลา

คืนทุน 12 ปี  1  เดือน 8 วนั สมาชิก B มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี  5  เดือน 5 วัน และสมาชิก C มี

ระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 18 ปี 8 เดือน 1วนั 



 

41 

 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของการจัดการสวนปาล์มน า้มันสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน า้มันล้านนา 

สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนาจ ากดั จ.เชียงราย ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เป็นเพศชาย3 คน 
และเป็นเพศหญิง 1 คน ระดบัการศึกษาจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอ้นปลายหรือ ปวช. จ านวน 1 
ราย ระดบัอนุปริญญาหรือ ปวส จ านวน 1 รายและระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 รายทั้ง  สมาชิก A มี
พื้นท่ีปลูก 30 ไร่ สมาชิก B มีพื้นท่ีปลูก 40 ไร่ สมาชิก C มีพื้นท่ีปลูก 50 ไร่และสมาชิก D มีพื้นท่ีปลูก 
120 ไร่ เร่ิมตน้ปลูกปาล์มน ้ ามนัมาตั้งแต่ปี 2549 จ านวน 2 ราย และเร่ิมตน้การปลูกปาล์มน ้ ามนัในปี 
2550 จ านวน 2 ราย โดยได้รับความรู้ในการปลูกปาล์มน ้ ามนัจากสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนาจ ากดั 
จงัหวดัเชียงราย 2 ราย และจากเอกสารวชิาการส่ือต่างๆ 2 ราย  

5.1.2 การจัดการสวนปาล์มน ้ามัน 

จากการศึกษาการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงปลูกในพื้นท่ี อ าเภอเมือง,อ าเภอเวียง,อ าเภอเถิง และอ าเภอแม่ลาว ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีได้
ด าเนินการปลูกปาลม์น ้ามนัมาแลว้ 5-6 ปี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  การเลือกพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกทั้ง 4 รายมีการวางแผนการและพิจารณา
ปัจจยัต่างๆก่อนตดัสินใจด าเนินการ เร่ิมตน้จากการพิจารณาพื้นท่ีท่ีจะปลูก มีความลาดเอียงไม่เกิน20 
องศา หน้าเป็นดินเหนียวท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นดินร่วน พื้นท่ีทั้ง 4 แปลงอยู่ใกลแ้หล่งน ้ าธรรมชาติ, 
ชลประทาน แหล่งน ้ าชุมชนและ บ่อน ้ าบาดาล ซ่ึงเพียงพอต่อการให้น ้ าตน้ปาล์มน ้ ามนัในช่วงฤดูแลง้
ในพิน้ท่ีมีแสงแดดเฉล่ียต่อวนั 5 ชัว่โมงและมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26-34 องศาเซลเซียล 

2)  การเตรียมพื้นท่ีปลูก ไดท้  าการปรับพื้นท่ีไถพรวนท าร่องระบายน ้ าเพื่อให้สามารถ
ระบายน ้ าได้ดียิ่งข้ึนในฤดูฝน ทั้ งหมดวางแถวปลูกในแนวทิศเหนือ- ทิศใต้ วางผงัเป็นระบบ
สามเหล่ียม ระยะห่าง 9x9x9 เมตรซ่ึงสามารถปลูกปาล์มน ้ ามนัได้ 22 ตน้/ไร่ และระยะห่าง 8x8x8 
เมตร ซ่ึงสามารถปลูกปาลม์น ้ามนัได ้25 ตน้/ไร่ หลงัจากนั้นท าถนน 4 แถวปลูกต่อถนน 1 สาย 
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3) การเลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนั  เกษตรกรไดเ้ลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัโดยพิจารณาสายพนัธ์ุ
ท่ีถูกพฒันาให้ทนแลง้ให้ผลผลิตเฉล่ียต่อปีท่ีสูงมีทางใบท่ีสั้นจึงไดเ้ลือกกลา้ปาลม์จากบริษทั ยนิูวานิช 
น ้ ามนัปาล์มจ ากดั เป็นลูกผสมเทอเนอร่าระหว่างสายพนัธ์ุ Deli และ Yangambi ซ่ึงมีช่ือทางการคา้ว่า 
พนัธ์ุยนิูวาสมาชิกทั้ง 4 รายไดส้ั่งซ้ือผ่านสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงรายโดยขอดู
เอกสารการรับรองพนัธ์ุท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายออกให้โดยท่ีผา่นการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตร 

4)  การปลูก สมาชิกทั้ง 4 รายเลือกปลูกในฤดูฝนเพื่อลดภาระการให้น ้ าแก่ตน้กลา้โดย
อาศยัน ้ าจากน ้ าฝน สมาชิกได้ขุดหลุมปลูกตามหลกัท่ีปักไว ้โดยขุดหลุมลึก 40-50 เซนติเมตรและ
กวา้ง 40 -50 เซนติเมตร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของถุงกลา้พนัธ์ุปาล์มน ้ ามนั ทั้งน้ีการขุดหลุม ไดแ้ยกชั้น
ดินบนลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตรและชั้นล่าง ลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร หลงัจากขดุหลุมไดใ้ส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 รองในกน้หลุมแลว้จึงปลูกตน้กลา้ปาลม์น ้ามนั สมาชิกทั้ง 4 รายเอาตะข่ายลวดเหล็ก
หุ้มโคนตน้กลา้ปาล์มเพื่อป้องกนัหนูกนักินตน้ปาล์ม สมาชิกทั้ง 4รายไดต้รวจสอบแปลงปลูกอย่าง
สม ่าเสมอ หากตน้กลา้ตายไดท้  าการปลูกซ่อมโดยทนัทีเพื่อใหก้ารเติบโตเท่าๆกนัทั้งแปลง 

5)  การดูแลรักษา สมาชิกสหกรณ์ได้ก าจดัวชัพืชในแปลงปลูกด้วยวิธีการต่างๆโดย
พิจารณาจากช่วงอายแุละฤดูกาลช่วงอายุตั้งแต่เร่ิมปลูก จนถึง 1 ปี ไดใ้ชว้ธีิการดายหญา้รอบๆโคนตน้
กลา้ให้มีรัศมีรอบโคนประมาณ 1 เมตร ส่วนวชัพืชท่ีเหลืออยูใ่นแปลงก าจดัโดยการพ่นยาฆ่าหญา้พ่น 
การดายหญา้ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ดายหญา้เดือนละ 1-2 คร้ัง และการดายหญา้ช่วง
เดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน ดายหญา้ 2 เดือนต่อคร้ัง ปริมาณการใส่ปุ๋ยให้แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 
ช่วงอายุ 1-3 ปี และ ช่วงอายุ 4 ปีข้ึนไป ช่วงระยะ 1 ปีแรก เน้นปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  การให้น ้ าปาล์ม
น ้ามนั พิจารณาจากปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี หากฝนทิ้งช่วงเกิน 7 วนัปาล์มน ้ามนัท่ีมีอาย ุ1 ปี ใหร้ดน ้ า
ในปริมาตร 150-250 ลิตร/ตน้/วนั  การตดัแต่งทางใบ ช่วงอายุ 1-3 ปี ให้เวน้ทางใบให้มากท่ีสุด ตดั
แต่งเฉพาะทางท่ีแห้งหรือเป็นโรคออกเท่านั้น และตั้งแต่ 4ปีข้ึนไปให้ตดัแต่งทางใบให้เหลือบนตน้
ประมาณ 3 รอบ  

6)  การเก็บเก่ียวผลผลิต สมาชิกทั้ง 4 รายเก็บเก่ียวผลผลิตทุกวนัท่ี 8 และ 23  ของทุก
เดือน ตามก าหนดการรับซ้ือ สหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย การเก็บเก่ียวผลตอ้ง
สุกเป็นสีส้มมากกวา่ 80% ของผล จดัส่งภายใน 24 ชัว่โมง เน่ืองจากน ้ าหนกัทะลายปาลม์จะสูญเสียไป
อีกทั้งจะท าให้คุณภาพและปริมาณน ้ ามนัท่ีสกดัออกมากต ่าลง การเก็บเก่ียวใชว้ธีิการจา้งเหมาแรงงาน
ทั้งเก็บเก่ียวและขนข้ึนรถบรรทุก 1,000 กก./ค่าแรง 500 บาท สถานท่ีรับซ้ือปัจจุบนัอยู่  อ.เมือง จ.
เชียงราย 



 

43 

 

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัจ ากดั จงัหวดั
เชียงราย 

หลกัเกณฑ์ สมาชิก A สมาชิก B สมาชิก C สมาชิก D 
1. ชนิดดิน ดินร่วน ดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วน 
2. ความลาดเอียง ไม่เกิน 20 องศา 
3. แหล่งน ้า บาดาล ชลประทาน สระชุมชน ล าธาร 
4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล) เฉล่ียตลอดทั้งปี 26-34 องศาเซลเซียล 
5. แสงแดด (ชัว่โมง/วนั)  เฉล่ียตลอดทั้งปี 5 ชัว่โมง/วนั 
6.ไถพรวน ก าจดัวชัพืชและตน้ไมเ้ดิม ไถพรวนผาน3และ ผาน 7 
7.ระยะปลูก (เมตร) 8x8x8 9x9x9 9x9x9 8x8x8 
8.จ านวนตน้ต่อไร่ 25 ตน้ 22 ตน้ 22 ตน้ 25ตน้ 
8.ท าทางระบายน ้า ท าทางระบายน ้าตามความเหมาะสม 
9.ปักหลกัแนวปลูก ใชไ้มปั้กแนวปลูกตามรูปผงั 
10.ท าถนนซอยในแปลง 4แถวปลูกต่อถนน1สาย 
11.ติดตั้งระบบรดน ้า ติดตั้งระบบน ้า 
12.พนัธ์ุปาลม์ ลูกผสมเทอเนอร่า พนัธ์ุการคา้ยนิูวานิช 
13.สั่งซ้ือพนัธ์ุท่ี สหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนาจ ากดั จงัหวดัเชียงราย 
14. ขนาดหลุมปลูก (ซม.) 40x40  50x50  40x40  50x50  
15.ปุ๋ยรองกน้หลุมสูตร 0-3-0 400 กรัม 300 กรัม 250 กรัม 400 กรัม 
16. ช่วงฤดูกาลปลูก ฤดูฝน 
17.ป้องกนัศตัรูพืช(หนู) ตะข่ายลวดหุม้โคนตน้กลา้ 
18.ซ่อมแซมหากตน้กลา้ตาย 

อายตุน้กลา้(เดือน) 
11 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 10 เดือน 

19.ก าจดัวชัพืชรอบโคน ปีละ18คร้ัง ปีละ12 คร้ัง ปีละ18 คร้ัง ปีละ12 คร้ัง 
20.ปริมาณปุ๋ย (กก./ไร่/ปี) 
ปีท่ี 1  
ปีท่ี 2  
ปีท่ี 3  
ปีท่ี 4  
ปีท่ี 5  

 
37.5 

140.0 
155.0 
302.5 
302.5 

 
39.6 

118.8 
158.4 
266.2 
297.0 

 
28.6 

107.8 
158.4 
266.2 
275.0 

 
32.5 

122.5 
180.0 
302.5 
312.5 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 

หลกัเกณฑ์ นายทองค า นายสุชาติ นายศรชยั นางสุนนัทา 
21.รดน ้าต่อตน้/คร้ัง(ลิตร) 150 250 180 150 
22. การตดัแต่งทางใบ เร่ิมตดัแต่งอาย ุ4 ปีเหลือทางใบไว ้3 รอบ 
ขอ้มูล: จากการสัมภาษณ์ 

 

5.1.3 การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน  

ต้นทุนคงที ่

ต้นทุนคงท่ี ในปีท่ี 1 ของสมาชิก A 19,260 บาท ของสมาชิก B 18,260 บาท ของสมาชิก C 

16,230 บาทและสมาชิก D 15,330 บาทตามล าดบัโดยในปีท่ี 2 -20 สมาชิกทั้ง 4 รายมีตน้ทุนคงท่ีใน

ท่ีดินซ่ึงเป็นค่าเสียโอกาสโดยเทียบราคาค่าเช่าท่ีดินต่อไร่ต่อปีในพื้นท่ีของสมาชิกทั้ง 4 รายซ่ึงมีราคา

ค่าเช่าไร่ละ 2,000 บาท/ไร่/ปี 

ต้นทุนผนัแปร 

เม่ือน าขอ้มูลของสมาชิกทั้ง 4 รายมาเปรียบเทียบในแต่ละปีตั้งแต่ปีท่ี 1-20 จดัเรียงจากสมาชิกท่ี

มีตน้ทุนผนัแปรท่ีสูงไปหานอ้ยตามล าดบัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สมาชิก B  

2. สมาชิก A 

3. สมาชิก C 

4.สมาชิก D ตามล าดบั  

ผลตอบแทน 

เม่ือน าข้อมูลของสมาชิกทั้ ง 4 รายมาเปรียบเทียบในแต่ละปี จดัเรียงจากสมาชิกท่ีจ าหน่าย
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัและมีรายไดม้ากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด จากปาล์มน ้ ามนัท่ีให้ผลผลิตแลว้คือในปีท่ี 
3-6 และปีท่ี 7-20 ค านวณจากสมการทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.2  ตารางเปรียบเทียบรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์
น ้ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย ทั้ง 4 ราย 

ปีท่ี พ.ศ. สมาชิก A สมาชิก B สมาชิก C สมาชิก D 
3 2551 3,360 3,829 3,230 3,534 
4 2552 4,219 4,890 4,079 4,630 
5 2553 10,236 12,261 9,990 11,127 
6 2554 14,488 15,705 13,034 15,041 

7-20 2555-2568 12,547 12,400 10,236 12,268 
 

จากการเปรียบเทียบรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน ้ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนั

ลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย ทั้ง 4 ราย ในปี 2551-2554 รายไดข้องสมาชิก B สูงท่ีสุดคือ 3,829 บาท 

4,890 บาท 12,261 บาทและ 15,705 บาท รายได้ของสมาชิก D  สูงอนัดับ 2  คือ 3,534 บาท 4,630 

บาท 11,127 บาทและ 15,041 บาท รายไดข้องสมาชิก A มีรายไดสู้งเป็นอนัดบั 3 คือ 3,360 บาท 4,219 

บาท 10,236 บาท และ 14,488 บาท และรายไดข้องสมาชิก C ต ่าท่ีสุด คือ 3,230 บาท 4,079 บาท 9,990 

บาท และ13,034 บาทตามล าดบั ในปีท่ี 7-20 ค านวณสมการทางคณิตศาสตร์โดยใชร้าคาปัจจุบนั คือ 4 

บาท/กก. ขอ้มูล กรมการคา้ภายในจงัหวดัสงขลาและน ามาเปรียบเทียบระดบัรายไดจ้ดัเรียงจากสมาชิก

ท่ีมีรายไดสู้งท่ีสุดไปหาสมาชิกท่ีมีรายไดต้  ่าท่ีสุด พบวา่ รายไดข้องสมาชิก A 12,547 บาท สมาชิก B 

12,400 บาท สมาชิก D 12,268 บาท และ สมาชิก C 10,236 บาทตามล าดบั 

ระยะเวลาคืนทุนซ่ึงน าเอาข้อมูลจากการค านวณหาก าไร (ขาดทุน) สะสมมาค านวณหา

ระยะเวลาคืนทุน จดัเรียงล าดบัจากสมาชิกท่ีมีระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นท่ีสุดไปหาสมาชิกท่ีมีระยะเวลา

คืนทุนท่ียาวท่ีสุดแสดงไดด้งัน้ี สมาชิก D มีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 7  เดือน 3 วนั สมาชิก A มีระยะเวลา

คืนทุน 12 ปี  1  เดือน 8 วนั สมาชิก B มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี  5  เดือน 5 วนั และสมาชิก C มี

ระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 18 ปี 8 เดือน 1วนั 
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5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนา จ ากัด 

จงัหวดัเชียงรายพบว่าสมาชิกสหกรณ์ มีการเลือกพื้นท่ีก่อนการปลูกโดยพิจารณาจากชนิดดิน ความ
ลาดเอียงของพื้นท่ี อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน แหล่งน ้ าส ารอง ปริมาณแสงแดดหลงัจากการตดัสินใจ
เลือกพื้นท่ีสมาชิกสหกรณ์มีการเตรียมพื้นท่ี โดยท าการปรับพื้นท่ีไถพรวน ท าร่องระบายน ้ า วางแถว
ปลูกในแนวทิศเหนือ- ทิศใต ้วางผงัเป็นระบบสามเหล่ียม และท าถนน 4 แถวปลูกต่อถนน 1 สายเม่ือ
เตรียมพื้นท่ีเรียบร้อยสมาชิกสหกรณ์เลือกพนัธ์ุปาล์มตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการ คือ ทนแลง้ ให้ผลผลิต
สูง ทางใบสั้ น และเป็นพนัธ์ุท่ีกรมวิชากาเกษตรรับรองจึงเลือกใช้พนัธ์ุปาล์มท่ีทางสหกรณ์ปาล์ม
น ้ ามนัลา้นนา จ ากดัสั่งซ้ือให้ คือ พนัธ์ุยนิูวานิช สมาชิกทั้ง 4 ราย เลือกปลูกในฤดูฝน ท าการขุดหลุม
ลึก 40-50 เซนติเมตรและกวา้ง 40 -50 เซนติเมตร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของถุงกลา้พนัธ์ุปาล์มน ้ ามนั ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 รองในกน้หลุมแลว้จึงปลูกตน้กลา้ปาลม์น ้ามนั สมาชิกทั้ง 4 รายเอาตะข่ายลวดเหล็ก
หุม้โคนตน้กลา้ปาล์มเพื่อป้องกนัหนูกนักินตน้ปาลม์ สมาชิกสหกรณ์ไดก้ าจดัวชัพืชในแปลงปลูกดว้ย
วธีิการต่างๆโดยพิจารณาจากช่วงอายแุละฤดูกาล ปริมาณการใส่ปุ๋ยใหแ้บ่งเป็น 2 ช่วงอาย ุคือ ช่วงอาย ุ
1-3 ปี และ ช่วงอายุ 4 ปีข้ึนไป ช่วงระยะ 1 ปีแรก เน้นปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  การให้น ้ าปาล์มน ้ ามนั 
พิจารณาจากปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี หากฝนทิ้งช่วงเกิน 7 วนั ให้เวน้ทางใบให้มากท่ีสุด ตดัแต่ง
เฉพาะทางท่ีแห้งหรือเป็นโรคออกเท่านั้ น และตั้งแต่ 4ปีข้ึนไปให้ตัดแต่งทางใบให้เหลือบนต้น
ประมาณ 3 รอบ การเก็บเก่ียวผลผลิต สมาชิกทั้ง 4 รายเก็บเก่ียวผลผลิตทุกวนัท่ี 8 และ 23  ของทุก
เลือกเก็บเก่ียวผลสุกเป็นสีส้มมากกวา่ 80% ของผล จดัส่งภายใน 24 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของนายศกัด์ิศิลป์ โชติสกุลและนางพฑัฒิดา กุฎีรัตน์(2554) ซ่ึงไดศึ้กษาการทดสอบการเจริญเติบโต
ของปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวนัตกพบวา่ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เม่ือเกษตรกรท่ีมี
การดูรักษา สวนปาล์มอย่างเหมาะสม โดยใช้พนัธ์ุปาล์มดีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
กวา่สุราษฎร์ธานีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อไร่มากกวา่พื้นท่ีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

จากการศึกษาต้นทุนผลตอบและระยะเวลาคืนทุนซ่ึงน าเอาข้อมูลจากการค านวณหาก าไร 
(ขาดทุน) สะสมมาค านวณหาระยะเวลาคืนทุนพบวา่ระยะเวลาคืนทุนของการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั
ของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย อยูใ่นช่วง 9 - 12 ปีจ านวน 3 รายและ 
อยู่ในช่วง 18 ปีจ านวน 1 ราย สอดคล้องกบัการศึกษาของสุพรรัตน์ เป็ดทอง (2555) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั กรณีศึกษาสวนปาล์มน ้ ามนัสุทธินันท ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัพบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 98,246.19 บาท อตัราผลตอบแทนของโครงการมีค่าเท่ากบั 
11.25 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่าเท่ากบั 1.02 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี 1 เดือน 9 วนั 
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5.3  ข้อค้นพบ 
1. สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จ.เชียงราย ท่ีมีจ  านวนผลผลิตเฉล่ียมากท่ีสุด มี

การใช้หลกัการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัในบางหลกัการท่ีแตกต่างกนักบัสมาชิกท่ีมีปริมาณผลผลิตท่ี
นอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 

ตารางที่ 5.3  เปรียบเทียบการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั 
จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีจ  านวนผลผลิตเฉล่ียมากท่ีสุดและจ านวนผลผลิตท่ีนอ้ยท่ีสุด 

การจัดการสวนปาล์มน า้มัน สมาชิกทีไ่ด้ผลผลติมากกทีสุ่ด สมาชิกทีไ่ด้ผลผลติน้อยทีสุ่ด 
1. ชนิดดิน ดินร่วน ดินเหนียว 
2. แหล่งน ้า ชลประทาน สระน ้าชุมชน 
3. ขนาดหลุมปลูก 50x50 เซนติเมตร 40x40 เซนติเมตร 
4. ปริมาณปุ๋ยสูตร 0-3-0 
    รองกน้หลุม (กก./ตน้) 

300 กรัม 250 กรัม 

5. อายตุน้กลา้ท่ีซ่อมแซม 9 เดือน 11 เดือน 
6. ก าจดัวชัพืช(ต่อปี) 12 เดือน 18 เดือน 
7. ปริมาณปุ๋ยเคมี(กก./ไร่/ปี) 
    ปีท่ี 1 
    ปีท่ี 2 
    ปีท่ี 3  
    ปีท่ี 4 
    ปีท่ี 5 

 
                   39.6 กก. 
                  118.8 กก. 
                  158.4 กก. 
                  266.2 กก. 
                  297.0 กก. 

 
 28.6  กก. 

                107.8 กก. 
151.8 กก. 
239.8 กก. 
275.0 กก. 

8. ปริมาตรการรดน ้า     
    (ลิตร/ตน้/คร้ัง) 

250 ลิตร  180 ลิตร 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ 

2. สมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัล้านนา จ ากดั จ.เชียงราย ท่ีมีระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้ นท่ีสุดจะมี
ตน้ทุนรวมในแต่ละปีตั้งแต่ปีท่ี 1-20 นอ้ยท่ีสุด 

3. สมาชิกสหกรณ์ปาลม์น ้ามนัลา้นนาจ ากดั จ.เชียงราย ไม่ไดป้ลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได ้ 
4. จากการศึกษาน้ีพบวา่การลงทุนในการท าสวนปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงราย ตอ้งรด

น ้าใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั ซ่ึงการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไม่มีการรดน ้า 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 

1. จากขอ้จ ากดัของเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ซ่ึงผูต้อบแบบสัมภาษณ์บางรายมีเวลาใน
การตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีจ ากดัขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่คงท่ี ดงันั้นควรมีการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งให้
เป็นปัจจุบนัและต่อเน่ืองทุกกระบวนการ เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

2. จากการศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามันล้านนาจ ากัด จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากได้
ท าการศึกษาเฉพาะในช่วงอายุ 1-6ปีเป็นช่วงอายุท่ีปาล์มน ้ ามนัให้ผลผลิตแลว้ ซ่ึงปาล์มน ้ ามนัมีอาย ุ
15-20 ปี จึงตอ้งมีการศึกษาและจดัเก็บขอ้มูลท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ในช่วงอาย ุ7 ปีเป็นตน้ไปอีกคร้ัง 

3. เพื่อเสริมรายไดแ้ละให้ระยะเวลาคืนทุนสั้น ในการด าเนินธุรกิจสวนปาลม์น ้ ามนัควรปลูก
พืชแซมในช่วงอายท่ีุปาลม์น ้ามนัยงัไม่ใหผ้ลผลิต 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง  การจัดการสวนปาล์มน า้มัน ของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน า้มันล้านนา จ ากดั จังหวดัเชียงราย 
ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูจ้ดัท าขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ขอ้มูลในแบบสอบถามน้ี 
ความคิดเห็นและขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บจะไม่ถูกน าไปเปิดเผยเจาะจงวา่เป็นของผูใ้ด ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
จะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านท่ี
กรุณาใหข้อ้มูลในการตอบแบบสัมภาษณ์ มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีทั้งหมด 5 ส่วน กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ และโปรด
ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกและใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. ช่ือ..............................................................นามสกุล...................................................................... 
2. อยูบ่า้นเลขท่ี............... หมู่ท่ี....................................ต าบล..............................................................

อ าเภอ............................................จงัหวดั...................................................................................... 
3. เพศ 

□ชาย    □หญิง 
4. อาย…ุ..….….ปี 
5.    ต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6     ประถมศึกษาปีท่ี 6       มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
   มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช.     ปวส.   ปริญญาตรี     สูงกวา่ปริญญาตรี               สาขา 

.............................................................................................................................................. 

6. เร่ิมอาชีพปลูกปาลม์น ้ามนัเม่ือ พ.ศ. ........................... ถึงปัจจุบนัรวม...............................ปี 
7. จ านวนพื้นท่ีปลูกปาลม์..........................ไร่ 
8. ท่านไดรั้บความรู้ในการปลูกปาลม์น ้ามนัจากไหน 
 เพื่อนเกษตรกร      เจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ 
 เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานรัฐบาล   เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานเอกชน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการสวนปาล์มน า้มัน 
ช่วงระยะปีที1่ 

1. การเลอืกพืน้ทีป่ลูก 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
ลกัษณะดิน   ……………...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ลกัษณะพื้นท่ี......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ความลาดเอียงของพื้นท่ี......................................................องศา 

1.2 แหล่งน ้าในพื้นท่ี
.................................................................................................................... 

1.3 สภาพภูมิอากาศ (ฝน,แสงแดด,ลม) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

1.4   อุณหภูมิในพื้นท่ี....................................................องศาเซลเซียล 
 

2. พนัธ์ุปาล์มน า้มัน 
พนัธ์ุปาลม์ท่ีเลือกปลูกมีพนัธ์ุใดบา้ง 
1.พนัธ์ุปาลม์ (ช่ือทางการคา้).......................................พนัธ์ุผสมระหวา่ง.............................. 
อายตุน้กลา้ท่ีน ามาปลูก…………………………เดือน 
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2.พนัธ์ุปาลม์ (ช่ือทางการคา้).......................................พนัธ์ุผสมระหวา่ง.............................. 
อายตุน้กลา้ท่ีน ามาปลูก…………………………เดือน 
3.พนัธ์ุปาลม์ (ช่ือทางการคา้).......................................พนัธ์ุผสมระหวา่ง.............................. 
อายตุน้กลา้ท่ีน ามาปลูก…………………………เดือน 
วธีิการคดัเลือกพนัธ์ุปาลม์...................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพนัธ์ุปาลม์............................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3. การจัดการสวน 
3.1 เตรียมพื้นท่ีปลูก 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………….. 
3.2 การปลูก 

เตรียมหลุมปลูก ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ปุ๋ยรองกน้หลุม  ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ปลูกในช่วงฤดู........................................................................................................................ 
การรดน ้าหลงัการปลูก........................................................................................................... 

3.3 การดูแลรักษา 
การก าจดัวชัพืช  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
การใส่ปุ๋ย............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................... 
การใหน้ ้า............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
การตดัแต่ง.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

ช่วงปีที ่2 
การดูแลรักษา 
การก าจดัวชัพืช  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
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การใส่ปุ๋ย............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................... 
การใหน้ ้า............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
การตดัแต่ง.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

ช่วงปีที ่3-20 
1. การดูแลรักษา 

การก าจดัวชัพืช  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 
การใส่ปุ๋ย............................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................... 
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การใหน้ ้า............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
การตดัแต่ง.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2. การเกบ็เกีย่ว 
เก็บเก่ียวคร้ังแรก ปาลม์น ้ามนัอาย.ุ.............................ปี....................เดือน 
รอบการเก็บเก่ียว......................................วนั/คร้ัง หรือ............................../เดือน 
ความสุกของทะลายปาลม์..................................เปอร์เซ็น สังเกตุจาก................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ขั้นตอนในการเก็บเก่ียว......................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ใชเ้วลาในการเก็บเก่ียว..........................ชัว่โมง/ไร่ จ  านวนแรงงาน...............................คน 
การจ าหน่าย………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนในการผลติปาล์มน า้มัน 
 
1. ท่านกู้เงินหรือไม่ 
 ไม่กู ้     กู ้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 กู ้จากธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ (บอกช่ือ
ธนาคาร)...................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................. 
กรณีกู ้ท่านกูเ้ป็นจ านวนเท่าใด
..................................................................................................................................................... 
 

2. ค่าใช้จ่ายลงทุนเกีย่วกบัทีด่ินและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
2.1 ราคาท่ีดินวา่งเปล่าในพื้นท่ีของท่านในปัจจุบนัราคาประมาณไร่ละ...............................บาท 
2.2 ท่านมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดิน อะไรบา้ง 

 ค่าภาษีท่ีดิน    เป็นเงิน................................บาท/ไร่/ปี 
 ค่าเช่าท่ีดิน    เป็นเงิน................................บาท/ไร่/ปี 
 อ่ืนๆ....................................  เป็นเงิน................................บาท/ไร่/ปี 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

2.3 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการท าสวนปาลม์น ้ามนั 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

  ……………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………. 
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3 ค่าใช้จ่ายในการปลูก 
3.1 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมพื้นท่ี 

ค่าถางป่า…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
ค่าไถพื้นท่ี………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
ค่าปรับท่ี…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
ค่าขดุร่องระบายน ้า………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………….. 

3.2 ค่าพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3.3 ค่าแรงในการปลูกปาลม์น ้ามนั 
ค่าแรงจดัระยะการปลูก…………………………………………………………………… 
ค่าแรงในการปลูก................................................................................................................ 
ค่าแรงใหน้ ้า………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ค่าแรงในการก าจดัวชัพืช
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ค่าแรงใหปุ๋้ย………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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อ่ืนๆ ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 

3.4 ค่าปุ๋ยท่ีใชต้อนเตรียมหลุมปลูก 
ปุ๋ยอินทรีย.์............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
ปุ๋ยเคมี……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………... 

 
4 ค่าใช้จ่ายในการดูและรักษาสวนปาล์มน า้มันในแต่ละปี (หลงัจากปลูกแล้ว) 

4.1 ค่าปุ๋ย 
ช่วงปีท่ี1 

- ค่าปุ๋ยอินทรีย ์............................................................................................................ 
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

- ค่าปุ๋ยเคมี .................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

ช่วงปีท่ี2 
- ค่าปุ๋ยอินทรีย ์............................................................................................................ 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
- ค่าปุ๋ยเคมี .................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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ช่วงปีท่ี3-5 
- ค่าปุ๋ยอินทรีย ์............................................................................................................ 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
- ค่าปุ๋ยเคมี .................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………….. 

4.2 ค่ายาปราบศตัรูพืช/ปราบโรคและแมลง 
ช่วงปีท่ี1.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ช่วงปีท่ี2.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ช่วงปีท่ี3.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

4.3 ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช ้
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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4.4 ค่าแรงในการดูแลรักษาสวนในแต่ละปี 
ช่วงปีท่ี1 

ใหน้ ้า……………………………………………………………………………… 
ใหปุ๋้ย……………………………………………………………………………… 
พน่ยาปราบวชัพืช…………………………………………………………………. 
พน่ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช.............................................................................................. 
ตดัแต่งทางใบ…………………………………………………………………….. 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………. 

ช่วงปีท่ี2 
ใหน้ ้า……………………………………………………………………………… 
ใหปุ๋้ย……………………………………………………………………………… 
พน่ยาปราบวชัพืช…………………………………………………………………. 
พน่ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช.............................................................................................. 
ตดัแต่งทางใบ…………………………………………………………………….. 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………. 

ช่วงปีท่ี3-5 
ใหน้ ้า……………………………………………………………………………… 
ใหปุ๋้ย……………………………………………………………………………… 
พน่ยาปราบวชัพืช…………………………………………………………………. 
พน่ยาฆ่าแมลงศตัรูพืช.............................................................................................. 
ตดัแต่งทางใบ…………………………………………………………………….. 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………. 

 
จะเร่ิมดูแลเม่ืออาย ุ.....................................ปี และใน 1 ปี ดูแล...................................คร้ัง 

4.5 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืน/ปี 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
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4.6 ค่าใชจ่้ายในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัรายได้จากการจ าหน่วยปาล์มน า้มัน 
 

1. รายได้จากการจ าหน่ายปาล์มน า้มัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัรายได้ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

อายปุาลม์
น ้ามนั 
(ปี) 

จ านวนพื้นท่ี 
 (ไร่) 

จ านวน
ผลผลิต/ไร่ 
(กก.) 

จ านวน
ผลผลิต 
ทั้งส้ิน (กก.) 

ราคาขาย
เฉล่ีย 
กก. ละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

3      
4      
5ข้ึนไป      
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ส่วนที ่5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการผลติปาล์มน า้มัน 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกปาล์มน า้มัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 สภาพดิน น ้า ลม ฟ้า อากาศ     ใชเ้งินลงทุนสูง 
 อุปกรณ์ในการท าสวนมีราคาสูง    ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช มีราคา
สูง 
 ค่าแรงงานสูง      ขาดแคลนแรงงาน 
 ปลูกนานกวา่จะเก็บผลผลิตได ้    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
ปัญหาในการปลูกปาลม์น ้ามนัท่ีส าคญัเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2. ปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกบัการจัดจ าหน่าย 
 พอ่คา้คนกลางกดราคา     ราคาปาลม์น ้ามนั 
 ผลผลิตเก็บไวไ้ม่ไดน้าน     ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปลูกปาล์มน า้มัน การจ าหน่าย และข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ภาพหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดการสวนปาล์มน า้มนั 
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 ท่ีมา : http://geomatics-tech.blogspot.com  มิถุนายน 2558 

 ภาพท่ี 1.1   ความลาดเอียงของพื้นท่ีไม่ควรเกิน 20 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : www.sintusatepalmoil.com  มิถุนายน 2558 

 ภาพท่ี 1.2   ตวัอยา่งการวางผงัปลูกปาลม์น ้ามนัแบบสามเหล่ียมดา้นเท่า  



 

68 
 

 

ท่ีมา: จากการค านวณ                                                                                                                         

ภาพท่ี 1.3 กราฟแสดงสมการจ านวนผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิก A 

 

 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

ภาพท่ี1.4 กราฟแสดงสมการจ านวนผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิก B 

y = -73.786x2 + 967.84x - 22.371
R² = 0.9947
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y = -72.786x2 + 989.94x - 26.371
R² = 0.9947
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ท่ีมา: จากการค านวณ 

ภาพท่ี 1.5 กราฟแสดงสมการจ านวนผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิก C 

 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

ภาพท่ี 1.6 กราฟแสดงสมการจ านวนผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิก D 

y = -90.714x2 + 970.86x - 27.029
R² = 0.9943
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y = -90.857x2 + 1061.2x - 28.914
R² = 0.9968
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล   นายศิริชยั  ฉายบณัฑิต 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   11 มกราคม พ.ศ. 2528 
 
ประวตัิการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพืชสวนประดบั 
   ปีการศึกษา 2551 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์  ปี 2551-2553  พนกังานชัว่คราว  ส านกัฟาร์มมหาวทิยาลยั 

แม่โจ ้ เชียงใหม่ ปี 2556- ปัจจุบนัหุ้นส่วนผูจ้ดัการ หจก.ดิอีลิซเซีย
มาร์เดน้  ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 


