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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามัน ของสมาชิก 
สหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงรายมีวิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ประชากรในการศึกษาคือสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนั
ลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงรายใช้วิธีแบบสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีความรู้ 
ความช านาญ มีประสบการณ์ในการท าสวนปาล์มน ้ ามนัมมตต ่ากวตา 5 ปี มีสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีอายุ มมต
ต ่ากวตา 6 ปี มีการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการของกรมวชิาการเกษตร มีการจด
บนัทึกขอ้มูลการด าเนินงาน บญัชีรายรับ-รายจตาย ของสวนปาล์มน ้ ามนัอยตางสม ่าเสมอ และมีผลผลิต
เฉล่ีย 2.3 -3.0 ตนั/มรต/ปี ซ่ึงสูงท่ีสุดในกลุตมสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดัเชียงราย 
ทั้งส้ิน 4 รายโดยในการศึกษาน้ีจะใช ้ A  B  C  D  แทนช่ือจริงเพื่อรักษาขอ้มูลมวเ้ป็นความลบั 
 จากการศึกษาการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน ้ ามนัลา้นนา จ ากดั จงัหวดั
เชียงรายพบวตา สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 4 รายมีการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัตามขั้นตอนโดยใช้หลกัการ
ตตางๆ คือ การเลือกพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ี การเลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนั การปลูก การดูแลรักษา และการ
เก็บเก่ียวซ่ึงสมาชิกสหกรณ์สามารถจดัการสวนปาล์มน ้ ามนัใหมี้จ านวนผลผลิตในแตตละปีโดยจดัเรียง
จากจ านวนมากท่ีสุดมปหาน้อยท่ีสุด คือ สมาชิก B  สมาชิก D  สมาชิก A และสมาชิก C ตามล าดบั 
เม่ือวิเคราะห์ตน้ทุน สมาชิกแตตละรายมีตน้ทุนท่ีแตกตตางกนัจดัเรียงจากสมาชิกท่ีมีตน้ทุนในแตตละปีท่ี
น้อยท่ีสุดมปหามากท่ีสุด คือ สมาชิก D   สมาชิก C สมาชิก A และ สมาชิก B ตามล าดบั วิเคราะห์
ผลตอบแทนสมาชิกแตตละรายมีผลตอบแทนท่ีแตกตตางกนัจดัเรียงจากสมาชิกท่ีมีผลตอบแทนในแตตละ
ปีท่ีมากท่ีสุดมปหานอ้ยท่ีสุด คือ สมาชิก B   สมาชิก D สมาชิก A และ สมาชิก C ตามล าดบั และน ามา
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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
ปุ๋ย    ปีท่ี 1 ปริมาณ  39.6 กก.  ปีท่ี 2   ปริมาณ  118.8 กก.ปีท่ี 3 ปริมาณ  158.4 กก. ปีท่ี 4 ปริมาณ  
266.2 กก. ปีท่ี 5  ปริมาณ 297.0 กก.กก.และปริมาตรการรดน ้ าปาล์มน ้ ามนั 250 ลิตร/ต้น/คร้ัง  ซ่ึง
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 
ปริมาณ 28.6 กก.  ปีท่ี 2 ปริมาณ 107.8  กก.ปีท่ี 3 ปริมาณ 151.8 กก. ปีท่ี 4 ปริมาณ  239.8 กก. ปีท่ี 5  
ปริมาณ 275.0 กก.กก.และปริมาตรการรดน ้าปาลม์น ้ามนั 180 ลิตร/ตน้/คร้ัง  
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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.    

 

 

 

 

 

 

 
 


