พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ชนิดสินค้ำปำล์มนำมัน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่ำนระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2564
(ตำมสถำนที่ขึนทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 10 เมษำยน 2565
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
อำเภอ/ตำบล

ปรับปรุง(ทบก)ปี 2564

ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2564

ปรับปรุง(ทบก+Farmbook)

ทังหมด

รวม
ยกเลิก

ครัวเรือน

แปลง
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วังใต้

ปำล์มนำมัน
1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม
(1) เขตความเหมาะสม
อ าเภอวั ง เหนื อ มี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ทั้ ง หมด จ านวน
134,835.39 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ทั้งหมด จานวน 134,835.39 คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงแสดงเขตควำมเหมำะสม (พืนที่ศักยภำพ) สำหรับปลูกปำล์มนำมัน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
ตาบล
รวมอาเภอวังเหนือ
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังแก้ว
วังทรายคา

เหมาะสมมาก
(S1)
-

พื้นที่ระดับความเหมาะสมสาหรับการปลูกปาล์มน้ามัน (ไร่)
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม (N)
(S2)
(S3)
- 134,835.39
13,698.70
13,979.80
12,403.30
50,097.50
13,923.30
15,938.80
5,002.89
9,791.10

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565

รวมพื้นที่ทั้งหมด
134,835.39
13,698.75
13,979.73
12,403.30
50,097.40
13,923.31
15,938.87
5,002.87
9,791.12

แผนที่แสดงควำมเหมำะสมสำหรับกำรปลูกปำล์มนำมัน

ภาพแสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกปาล์มน้ามัน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา: http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)

กรำฟแสดงควำมเหมำะสมสำหรับกำรปลูกปำล์มนำมัน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกปาล์มน้ามัน
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เหมาะสมมาก (S1)

เหมาะสมปานกลาง (S2)

เหมาะสมน้อย (S3)

ไม่เหมาะสม (N)

ภาพแสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสมสาหรับปาล์มน้ามัน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)
(2) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน จานวน 371 ไร่ โดยปลูกมาก
ที่สุดคือ ตาบลวังทรายคา จานวน 113 ไร่ รองลงมาคือตาบลวังเหนือ จานวน 71 ไร่ ตาบลทุ่งฮั้ว จานวน 71 ไร่
และตาบลวังซ้าย จานวน 48 ไร่ ตามลาดับ
ตำรำงแสดงพืนที่ปลูกปำล์มนำมัน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตาบล
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังทรายคา
รวม

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน (ไร่)
71.00
71.00
13.00
19.00
36.00
48.00
113
371.00

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565

(3) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อาเภอวั ง เหนื อ มี พื้ นที่ ป ลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ตามระดับ ชั้ น ความเหมาะสม จ านวน
126.06 ไร่ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ทั้งหมด จานวน 126.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงแสดงพืนที่ปลูกปำล์มนำมัน ตำมระดับชันควำมเหมำะสม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
ตาบล
ร ว ม อ า เ ภ อ วั ง
เหนือ
ทุ่งฮั้ว
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังทรายคา

พื้นที่ปลูกตามระดับความเหมาะสมสาหรับการปลูกปาล์มน้ามัน (ไร่)
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม (N) รวมพื้นที่ทั้งหมด
(S1)
(S2)
(S3)
126.06
126.06
-

-

-

69.23
5.96
23.42
10.86
1.24
15.37

69.23
5.96
23.42
10.86
1.24
15.37

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565
แผนที่แสดงพืนที่ปลูกปำล์มนำมัน ตำมระดับชันควำมเหมำะสม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง

ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา: http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)

กรำฟแสดงพืนที่ปลูกปำล์มนำมัน ตำมระดับชันควำมเหมำะสม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน ตามระดับชั้นความเหมาะสม
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เหมาะสมน้อย (S3)

ไม่เหมาะสม (N)

ภาพแสดงร้อยละพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)
2) ปริมาณการผลิต
อาเภอวังเหนือ มีพื้นที่การปลูก ปาล์มน้ามัน จานวน 371 ไร่ 44 ครัวเรือน โดยปลูกมาก
ที่สุดคือ ตาบลวังทรายคา จานวน 113 ไร่ รองลงมาคือตาบลวังเหนือ จานวน 71 ไร่ ตาบลทุ่งฮั้ว จานวน
71 ไร่ และตาบลวังซ้าย จานวน 48 ไร่ ตามลาดับ
ตำรำงแสดงปริมำณกำรปลูกปำล์มนำมัน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปำง
ตาบล
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังทรายคา

ครัวเรือน
เกษตรกร

พื้นที่ปลูก (ไร่)
4
4
4
5
3
4
20
44

71.00
71.00
13.00
19.00
36.00
48.00
113.00
371.00

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
71.00
71.00
13.00
19.00
36.00
48.00
112.00
370.00

ผลผลิต (ตัน)
213.00
213.00
39.00
57.00
108.00
144.00
336.00

รวม
1,110.00
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565

ผลผลิตต่อไร่
(ตัน)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

แผนภูมิแสดงปริมาณการปลูกปาล์มน้ามัน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

ภาพแสดงปริมาณการปลูกปาล์มน้ามัน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565)
3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต (เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในอาเภอ)
การเตรียมพื้นที่ปลูก
1. การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่สาหรับการปลูกปาล์มน้ามัน เริ่มต้นจาก
การโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่และเคลื่อนย้ายมากองรวมกัน จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
แล้วจึงทาการเผา และไถพื้นที่และปรับสภาพพื้นที่
2. การท าถนนและทางระบายน้ า และการสร้ า งถนนในสวนปาล์ ม น้ า นั บ ว่ า มี
ความจาเป็นมากในการปลูกและการขนส่งหลังจากทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลักษณะถนน มี 2 แบบ คือ
ถนนใหญ่ ถือเป็นเส้นทางการขนส่งผลผลิต มีความกว้างของถนน ประมาณ 6 เมตร จะมีจานวนกี่สายก็ขึ้นอยู่
กับขนาดของแปลง ลักษณะภูมิประเทศ และเงินทุน ส่วนอีกแบบหนึ่ง เรียกว่าถนนย่อยหรือถนนเข้าแปลง
เป็นถนนที่เชื่อมกับถนนใหญ่ ควรมีขนาดความกว้าง ประมาณ 4 เมตร ระยะห่างของถนนย่อยควรห่างกัน
ประมาณ 500 เมตร ในขณะที่ถนนใหญ่แต่ละเส้นควรอยู่ห่างกัน ประมาณ 1 กิโลเมตร หากพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ามันมีสภาพเป็นพืน้ ที่ลุ่มการทาร่องระบายน้าก็นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
3. การวางแนวในการปลู กปาล์ มน้ามัน หลังการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
จะต้ อ งท าการวางส าหรั บ การปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ซึ่ ง ปกติ ก ารปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น นิ ย มปลู ก เป็ น ลั ก ษณะของ
สามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะในการปลูกตั้งแต่ 8 x 8 เมตร ถึง 10 x 10 เมตร

4. การปลูกพืชคลุมดิน ในขณะที่ต้นปาล์มน้ามันมีขนาดเล็ก ระยะห่างระหว่างต้น
ขนาดพื้นที่เหลือมาก จึงมีปัญหาที่ตามมาคือการแก่งแย่งของวัชพืช การปลูกพืชคลุมดินจึงนับว่ามีความจาเป็น
เพราะนอกเหนือจากจะเป็นการป้องกันการขึ้นแข่งขันของวัชพืชแล้วยังสามารถรักษาความชุ่มชื้นของดินให้คง
อยู่ได้ระยะเวลานาน และเป็นป้องกันการพังทะลายของหน้าดินในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ลาดชัน รวมไปถึงการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การปลูกพืชคลุมดิน ควร
มี ร ะยะห่ า งจากแถวปาล์ ม อย่ า งน้ อ ย 1.5 เมตร และชนิ ด ของพื ช คลุ ม ที่ ใ ช้ เช่ น Calogoponium
Mucunoides, Pueraria Phaseoloides, Centrocema Pubescens โดยแนะนาให้ปลูกร่วมกันทั้ง 3 ชนิด
คือ การเตรียมพื้นที่สาหรับการปลูกควรเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม และเริ่มต้นการปลูกปาล์มน้า มัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฤดูฝนในแต่ละปี (ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; กรมวิชาการเกษตร)
วิธีการปลูก
ระบบการปลูกปาล์มน้ามันที่นิยมปลูก คือ ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9 x
9 x 9 เมตร โดยปลูกปาล์มน้ามันในช่วงฤดูฝน (ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง) หรือหลังจาก
ปลูกต้นกล้าแล้วจะต้องมีฝนตกอีกอย่างน้อยประมาณ 3 เดือนจึงจะเข้าฤดูแล้ง การปลูกปาล์มน้ามันจะต้องใช้
ต้นกล้าพันธุ์ดีมีอายุประมาณ 8 ถึง 14 เดือน จานวน 22 ถึง 25 ต้นต่อไร่
ระยะปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่อาเภอวังเหนือ โดยปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าระยะ
ปลูก 9 เมตร จานวน 22 ต้นต่อไร่
การอนุบาลต้นกล้า การอนุบาลต้นกล้า สามารถแยกเป็น 2 ระยะสาคัญ คือ
1. ระยะ Prenursery
การเลี้ยงต้นอ่อนระยะแรกต้องทาอย่างระมัดระวัง ต้อ งมีการบังร่มเงาในระยะแรก
หากเพาะต้นอ่อนในกะบะทราย ควรทาร่มเงาให้มีความสูงประมาณ 2 เมตร โดยมุงไว้กับใบมะพร้าวหรือวัสดุ
ที่พอหาได้ และต้องดูแลแมลงศัตรูและทาการคัดต้นที่ผิดปกติและเป็นโรคทิ้งไป ทาการป้องกันโรคและแมลง
ด้วยสารเคมี ในการเพาะเมล็ดนั้น การวางเมล็ดปลูก หากเป็นกะบะทราย จะต้องวางเมล็ดเป็นแถวเป็นแนว
เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และระยะระหว่างต้นและแถวมีความห่าง ประมาณ 5 เซนติเมตร แต่หาก
ปลูกในถุงพลาสติกขนาดเล็กก็ใช้ จานวน 1 เมล็ดต่อ 1 ถุง โดยวิธีการวางเมล็ดนั้นต้องวางให้ส่วนของยอด
อ่อนชี้ตั้งตรงและส่วนของรากวางอยู่ข้างล่าง และไม่ควรฝังลึกมากนัก ประมาณให้ท่วมยอดต้นอ่อนหรือให้ยอด
โผล่เหนือดินเล็กน้อย
หากเพาะต้นอ่อนลงในกะบะทราย เมื่อมีอายุประมาณ 1 เดือน หรือมีใบ จานวน 2 ใบ
จะต้องย้ายต้นไปใส่ในถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แต่หากเป็นการเพาะลงในถุงพลาสติกขนาดเล็ก อาจจะเลี้ ยง
ต้นไว้ประมาณ 2 ถึง 4 เดือน แล้วจึงทาการย้ายลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่
การให้ ปุ๋ ย ในระยะแรกของการเจริ ญ เติ บ โต ต้ น อ่ อ นอาจจะยั ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใส่ ปุ๋ ย
เนื่องจากจะใช้อาหารสารองภายในเมล็ด แต่เมื่ออาหารสารองภายในเมล็ดหมด ก็จาเป็นจะต้องใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่

ใช้จะเป็นปุ๋ยสูตร 15-15-6-4 โดยใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์ และหลังจากต้นกล้ามีอายุประมาณ 1 เดือน ก็ใช้ปุ๋ยใน
อัตรา 7 กรัมผสมน้า 5 ลิตร แล้วทาการฉีดพ่นให้ต้นกล้า
การให้น้ า ในระยะนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากต้นกล้ าปาล์ มยังมีขนาดเล็ ก และยัง
ต้องการความชื้นอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต หากขาดน้าจะทาให้การเจริญเติบโตช้า มีรูปร่างผิดปกติ
และอ่อนแอต่อการทาลายของโรค ปกติต้องให้น้าต้องให้น้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเช้าและเย็น
2. ระยะ Main Nursery
การเลือกพื้นที่สาหรับการอนุบาลต้นกล้าในระยะนี้มีความสาคัญ โดยพื้นที่ที่เลือก
จะต้องเป็นที่ราบสม่าเสมอทั่วทั้งแปลง มีทางระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขัง และควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ
เรือนเพาะชา เพื่อความสะดวกในการขนย้ายกล้าลงปลูก
ทาการบรรจุดินลงในถุงดา ขนาด 15 x 18 นิ้ว ที่ได้ทาการเจาะรูระบายน้าไว้
ด้านล่างและด้าน ข้างของถุง หลังจากนั้นทาการย้ายต้นกล้าลงปลูกในถุงที่เตรียมไว้ และวางถุงพลาสติกที่ปลูก
ต้นปาล์มเรียบร้อยแล้วไปวางไว้ในพื้นที่ดังกล่าว โดยวิธีการวางถุงให้วางเป็นรูปสามเหลี่ยม มีระยะห่างกัน 90
x 90 x 90 เซนติเมตร และอาจจะเว้นทางเดินไว้สาหรับการรดน้าหรือติดระบบน้า ขนาด 1 ถึง 1.2 เมตร
ทุกๆ ระยะ 15 ถึง 20 เมตร ตามความกว้างของแปลง
การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-6-4 สลับกับปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 ในอัตราดัง
แสดงในตารางข้างล่าง วิธีการให้ปุ๋ยให้ใช้วิธีการหว่านรอบๆ โคนต้น เพื่อไม่ให้ปุ๋ยถูกใบปาล์ม โดยทาการ
อนุบาลต้นกล้าจนกระทั่งต้นกล้ามีขนาดโตพอสมควร หรือมีอายุประมาณ 12 ถึง 14 เดือน จึงจะสามารถย้าย
ต้นกล้าลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
ตารางการใส่ปุ๋ยใน Main Nursery
อำยุต้นกล้ำ (เดือน)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชนิดของปุ๋ย
15-15-6-4
12-12-17-2
15-15-6-4
12-12-17-2
15-15-6-4
12-12-17-2
15-15-6-4
12-12-17-2
15-15-6-4
12-12-17-2
15-15-6-4
12-12-17-2

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

อัตรำ (กรัมต่อต้น)
10
10
15
15
20
20
25
30
35
35
35
35

การตัดแต่งทางใบ
การตัดแต่งทางใบปาล์มน้ามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น
การกาจัดวัชพืช การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ในทางทฤษฎีแล้วต้องการตัดทางใบออกให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อช่วยในการปรุงอาหาร ปาล์มน้ามันที่มีขนาดเล็กและยังไม่ให้ผลผลิต ควรตัดทางใบล่างสุดโดยรอบลาต้น
ออกก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการกาจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนต้น หลังจากนั้นจึงค่อยตัดทางใบในตาแหน่งเหนือขึ้น
ไป ส่วนปาล์มน้ามันที่โตแล้วนิยมตัดทางใบให้เหลือสาหรับรองรับทะลายปาล์มเพียง 2 ทาง และเพื่อสะดวกใน
การเก็บเกี่ยวทางใบที่ถูกตัดเรียบร้อยแล้วควรวางเรียงให้กระจายไว้รอบโคนต้น หรือวางเรียงซ้อน 2 ถึง 3 ชั้น
และวางเป็นแถวระหว่างแถวต้นปาล์ม จะเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน และสามารถรักษาความชุ่มชื้น
ของดินได้อีกทางหนึ่งด้วย
การตัดช่อดอกทิ้งในระยะแรก
ปาล์มน้ามันจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุประมาณ 3 ปีหลังการปลูก มีคาแนะนาให้ทา
การตัดช่อดอกที่เกิดขึ้นในระยะแรกทิ้งเพื่อให้การเจริญเติบโตของต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่แทนที่จะต้องใช้
อาหารส่วนหนึ่งไปเลี้ยงผล ซึ่งในระยะแรกต้นมักมีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ของน้ามันระดับต่า ไม่
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ บางครั้งการเกิดช่อดอกในระยะแรกจะให้ช่อดอกกระเทย คือ มีส่วนของดอกตัวผู้และตัว
เมียอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี ควรจะทาการตัดทิ้ง
การตัดช่อดอกทิ้ง มักจะเริ่มทาตั้งแต่ต้นปาล์มมีอายุเพียง 14 เดือนหลังย้ายปลูกจนถึง
26 เดือน หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ช่อดอกเจริญเติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์
การช่วยผสมเกสร
ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่มีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่แยกกัน
อยู่คนละช่อ เนื่องจากเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในต้นมีช่วงการบานไม่พร้อมกัน ปาล์มน้ามันจึงจัดเป็นพืชผสม
ข้าม การผสมเกสรระหว่างต้นเกิดขึ้นโดยลม หรือแมลงเป็นตัวนา ในระยะแรกของการติดผลมีการสร้างช่อดอก
น้อย ละอองเกสรจึงอาจมีไม่เพียงพอ ทาให้การติดผลค่อนข้างต่า รวมไปถึงสภาพอากาศ เช่น ในช่วงที่มีฝนตก
ชุก การผสมเกสรอาจต่ากว่าปกติ ดังนั้นการช่วยผสมเกสรในระยะแรกจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน้ามันในบางพื้นที่
วิธีการทาโดยตัดช่อดอกตัวผู้ที่บานแล้วเคาะให้ละอองเกสรหลุดร่วงลงไปในถุงกระดาษ
หากจะทาการเพิ่มจานวนของละอองเกสรเพื่อช่วยการผสมในวันถัดมา จะต้องนาละอองเกสรมาผึ่งแดดให้แห้ง
และนามาผสมใน Desiccators หลังจากเก็บละอองเกสรมาแล้วจึงนาไปผสมกับผง Talcum ในอัตราส่วน
ละอองเกสรต่อผง Talcum 1 ต่อ 5 แล้วนาไปผสมกับช่อดอกตัวเมียที่พร้อมจะรับการผสม เนื่องจากวิธีการ
ดังกล่าวนี้ต้องใช้แรงงานคนช่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่และจะทาให้สิ้นเปลืองแรงงาน จึงได้มีผู้นาด้วง
ชนิดหนึ่งมาจากอัฟริกา เรียกว่า ด้วงงวงดอกปาล์ม น้ามัน (Elaeidobius Karumericus) โดยการนามาปล่อย
ในสวนปาล์มเพื่อช่วยในการผสมเกสร ด้วงชนิดนี้จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ทาอันตรายต่อต้นปาล์ม
และพบว่าการผสมละอองเกสารได้รับผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ

การให้น้า
ในสภาพของพื้น ที่ในอยู่ในช่ว งฤดูแล้ งที่ ยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีการขาดน้ า
มากกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี หากมีแหล่งน้าเพียงพอก็ควรจะให้มีการให้น้าเสริมในช่วงฤดูแล้ง ในปริมาณ
150 ถึง 200 ลิตรต่อต้นต่อวัน
การใส่ปุ๋ย
การใส่ปุ๋ยเคมีปาล์มน้ามัน จะเป็นการใส่ปุ๋ยเดี่ยวของปาล์มน้ามันที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลา และการแบ่งใส่
ควรจะใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเมื่อมีสภาพอากาศ
แห้งแล้งจัดหรือมีฝนตกหนัก และในระยะปีแรกหลังจากปลูกควรใส่ปุ๋ย จานวน 4 ถึง 5 ครั้ง และตั้งแต่ปีที่ 2
เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย จานวน 3 ครั้งต่อปี ส่วนช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือ ช่วงต้นฤดูฝน กลางฤดูฝน และ
ปลายฤดูฝน ตั้งแต่ปีที่ 5 ขึ้นไป อาจจะพิจารณาใส่ปุ๋ยเพียงปีละ 2 ครั้ง หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับ
การใส่ปุ๋ย (ตามอัตราที่แนะนา) ก็ควรจะแบ่งใส่ จานวน 3 ครั้งต่อปี และแนะนาให้ใช้สัดส่วน 50 ต่อ 25 ต่อ
25 เปอร์เซ็นต์ สาหรับการใส่ปุ๋ย ในช่วงต้นฤดูฝน กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน และเมื่อแบ่งใส่ จานวน 2
ครั้งต่อปี ให้ใช้สัดส่วน 60 ต่อ 40 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงระยะต้นฤดูฝนและก่อนปลายฤดูฝนตามลาดับ
ช่วงต้นฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ช่วงกลางฤดูฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ช่วงปลายฤดูฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
2. วิธีการใส่ปุ๋ย
ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยเมื่อมีการย้ายกล้าปลูก (กล้าปาล์มมีอายุ 10 ถึง 12 เดือน) ให้ใส่ร็อก
ฟอสเฟตเพื่อรองก้นหลุม ประมาณ 250 กรัมต่อหลุม เนื่องจากปุ๋ยนี้จะตกค้างเป็นประโยชน์ได้ระยะเวลา 2
ถึง 3 ปี จึงไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยทุกปี และหลังจากปลูกแล้วทุก 3 เดือน ก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 20-11-11+1.2 MgO
ต้นละ 200 ถึง 300 กรัม และใส่อีกครั้งเมื่อปลูกและมีอายุได้ 6 เดือนในอัตราเดิม และใส่อีกครั้งเมื่ออายุ 9
เดือนในอัตราเดิม
ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่ออายุได้ 18 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ
400 ถึง 500 กรัม เมื่ออายุได้ 24 เดือนเต็ม ใช้ปุ๋ยสูตรเดิม คือ 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 0.5
กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 0.5 กิโลกรัม
ปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเมื่ออายุปาล์มได้ 30 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้น
ละ 800 กรัม และเมื่อปาล์มอายุได้ 36 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21 ในอัตราต้นละ 1 กิโลกรัม
ปีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเมื่ออายุปาล์มได้ 42 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้น
ละ 1.5 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตอีกในอัตราต้นละ 1 กิโลกรัม (สูตร 0-3-0) และปุ๋ยโปแตสเซียมคลอ
ไรด์ (สูตร 0-0-60) อัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม

ปีที่ 5 ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 2
กิโลกรัม ใส่ ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร
14-14-21 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม
ปีที่ 6 ใส่ ปุ๋ย ปีล ะ 2 ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยสู ตรเดิม คือครั้งแรกใส่ปุ๋ยสู ตร 14-9-20+2
MgO ในอัตราต้นละ 2 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม
ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม
ปีที่ 7 ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 2
กิโลกรัม ใส่ ร่วมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 1.5 กิโลกรัม และครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ย
สูตร 14-14-21 ในอัตราต้นละ 2.5 กิโลกรัม
ปีที่ 8 ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO ในอัตราต้นละ 2.5
กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยโปแทสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ในอัตราต้นละ 2 กิโลกรัมและปุ๋ยร็อกฟอสเฟตอัตรา
ต้นละ 2 กิโลกรัมครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 14-14-21 ในอัตราต้นละ 2.5 กิโลกรัม
ปี ที่ 9 การใส่ ปุ๋ ย ตั้ ง แต่ปี ที่ 9 เป็ นต้ น ไป ต้ องใช้ปุ๋ ย ร็ อกฟอสเฟต เพราะปุ๋ย ร็ อ ก
ฟอสเฟตใส่ 3 ปี ต่อครั้ง ไม่ต้องใส่ทุกปี ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ ยังคงใส่เหมือนเดิมทุกปี ดังนี้
ปุ๋ยสูตร 20-11-11+1.2 MgO เป็นปุ๋ยหลักที่ใส่ให้กับปาล์มที่ปลูกในปีแรก
ปุ๋ยสูตร 14-9-20+2 MgO เป็นสูตรปุ๋ยที่ใช้ใส่ต้นปาล์มทุกปี
ปุ๋ ย สู ตร 0-0-60 หรื อ ปุ๋ย โปแตสเซี ยมคลอไรด์ โดยใช้ร่ ว มกั บปุ๋ ยสู ต ร 14-9-20+2
MgO ปุ๋ยทั้ง 2 สูตรนี้ ใส่ให้ต้นปาล์มครั้งแรกของทุกปี
ปุ๋ยสูตร 14-14-21 (หรือปุ๋ยสูตรตัวท้ายอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน) เป็นปุ๋ยที่ใส่ให้ต้นปาล์มทุก
ปีๆ ละ 1 ครั้ง (ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2)
ปุ๋ยร็อกฟอสเฟตใส่ทุกๆ 2 ปี หรือทุกๆ 3 ปี ก็ได้ ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อต้น
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยสูตร 14-920+2 MgO ผสมกับปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) หรือบางปีอาจจะใส่ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟตด้วย
เมื่อมีความจาเป็นเมื่อผสมปุ๋ยทั้ง 3 สูตรนี้เข้าด้วยกันแล้ว จะต้องรีบใส่ให้ต้ นปาล์มน้ามันทันที ในสวนปาล์ม
น้ามันส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซื้อปุ๋ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด และในบางครั้งก็อาจจะได้รับผลตอบแทนไม่
คุ้มค่า หรือเกิดการสูญเปล่า ดังนั้นในสวนปาล์มน้ามันขนาดใหญ่ จึงควรตระหนักเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การ
ใช้ปุ๋ยให้มีป ระสิทธิภ าพ โดยอาจจะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดินใบปาล์มน้ามัน อัตราปุ๋ยและชนิดปุ๋ย
ทั้งนี้เพื่อจะลดการสูญเสีย เนื่องจากขาดความเอาใจใส่ในการใส่ปุ๋ยให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามความผิดพลาด
ต่าง ๆ ที่มักพบโดยทั่วไป คือ
ใส่ปุ๋ยผิดวิธี การใส่ปุ๋ยในลักษณะเป็นบริเวณแคบ ๆ หรือกองไว้เป็นจุดๆ แทนที่จะหว่าน
ให้ทั่วบริเวณนั้น อาจจะเป็นอันตรายกับรากและทาให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างและไหลบ่าได้
เวลาในการใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความแห้งหรือเปียกเกินไป จะส่งผล
ต่อการสูญเสียไนโตรเจนมากที่สุด

ปริมาณใส่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในปาล์มเล็กความไม่สมดุลระหว่างธาตุอาหารที่ใส่ ใส่ไม่
ถูกต้อง (ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่เหมาะสม)
การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ามันสดรวมถึงการรวมผลปาล์มส่งโรงงาน มีขั้นตอนโดยทั่วไป
ดังนี้
1. ลาดับแรกจะต้องแต่งช่อทางลาเลียงแถวปาล์มน้ามันในแต่ละแปลงให้เรียบร้อย
และมีความสะดวกกับการลาเลียง และตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้วให้เรียบร้อยเพื่อรอรวบรวมต่อไป
2. คัดเลื อกทะลายปาล์ มน้ามันสุกโดยยึดมาตรฐานจากการสั งเกตสีของผลปาล์ ม
น้ามัน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจานวนผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10 ถึง 12 ผล ผลดังกล่าวให้
ถือเป็นผลปาล์มสุกที่สามารถใช้ได้
3. หากปรากฏว่าทะลายปาล์ มสุ กที่จะตัดมีขนาดใหญ่ ที่ติดแน่นกับลาต้นมากไม่
สะดวกกับการใช้เสียมแทงเพราะจะทา ให้ผลร่วงมาก ก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาวธรรมดา ตัดแชะขั้วทะลายกัน
เสียก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทงทะลายกั นเสียก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทงทะลายปาล์มก็จะหลุดออกคอต้นปาล์มได้
ง่ายขึ้น
4. ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อสะดวกใน
การขนส่ง หรือเมื่อถึงโรงงาน ทางโรงงานก็สามารถบรรจุปาล์มลงในถังต้นลูกปาล์มได้สะดวก
5. รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงนามารวมไว้เป็นกองในพื้นที่ว่าง
บริเวณโคนต้น และเก็บผลปาล์มที่ร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่งเตรียมไว้ ในกรณีต้นปาล์มมีอายุน้อย ทางใบปาล์มอาจ
เก็บยาก
6. สาหรับทางใบปาล์มที่กองไว้หลังจากตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดิน หรือวางปิด
กั้นทางระบายน้าเพราะอาจจะทาให้เกิดน้าท่วมขัง หรือทางระบายน้าที่ขังตามทางเดิน
7. รวบรวมผลปาล์มน้ามันทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มใน
กองที่เป็นกองย่อย เช่น ในการกระบะบรรทุกที่ลากด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น
8. การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม เจ้าของสวนปาล์มน้ามันจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วม
ทางานกันเป็นทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน โดยคนหนึ่งทาหน้าที่ตัดหรือแทงผลปาล์มและอีกคนหนึ่งก็
เก็บรวมรวมผลปาล์ม
9. การเก็บรวมรวมผลปาล์ม การเก็บพยายามลดจานวนครั้งในการถ่ายเทเป็นกอง
ย่อย ๆ เมื่อผลปาล์มชอกช้ามีบาดแผล จะทาให้ปริมาณของกรดไขมันอิสระจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น การส่ง
ปาล์มออกจากสวนปาล์มเองก็ควรมีการตรวจสอบโดยการลงทะเบียนผลปาล์ม และการบรรทุกควรจะมีตา
ข่ายคลุมเพื่อไม่ให้ผลปาล์มร่วงระหว่างทางขณะขนส่ง
ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ามัน
ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยว มีดังนี้

1. ตัดทะลายปาล์มน้ามันอยู่ในระยะสุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง แต่ไม่ควรตัด
ทะลายปาล์ มที่ยั งดิบ อยู่ เพราะในผลปาล์ มดิบยังมีสภาพเป็นน้าและมีแป้งอยู่ ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ามัน
ส่วนทะลายที่สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับ
ผู้บริโภคได้
2. รอบของการเก็บเกี่ยว จะอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ามันออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 7 ถึง
10 วัน
3. ผลปาล์มที่เป็นลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ามัน และที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกมา
ให้หมด
4. ก้านทะลายของปาล์มน้ามันควรตัดให้สั้นและต้องให้ติดกับทะลาย
5. พยายามให้ทะลายปาล์มน้ามันชอกช้าน้อยที่สุด
ข้อควรคานึง
1. ผลปาล์ ม น้ ามั น ที่ ตั ด แล้ ว ควรจะด าเนิ น การจั ด ส่ ง ให้ ถึ งโรงงานภายใน
24 ชั่วโมง
2. ทะลายปาล์มสุกที่จัดว่าได้มาตรฐาน คือ ผลปาล์มชั้นนอกสุดของทะลาย
หลุดร่วงจากทะลาย
3. ผลปาล์มหากมีจานวนเต็มทะลาย แสดงเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลรักษา
อย่างดี
4. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ามันที่มีอาการชอกช้าและเสียหายอย่างรุนแรง
5. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ามันที่เป็นโรคใด ๆ หรือเน่าเสีย
6. ไม่ควรให้มีทะลายที่สัตว์กินหรือทาความเสียหายแก่ผลปาล์ม
7. ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ดิน หิน ทราย ไม้กาบหุ้มทะลาย เป็นต้น
8. ไม่ควรให้มีทะลายปาล์มน้ามันเปล่า ๆ เจือปนด้วย
9. ความยาวของก้านทะลายควรไว้ ควรให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามัน
มาตรฐานในการเก็บเกี่ยว มีดังนี้
1. จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะขายได้ในราคาไม่เต็มที่
2. จะต้องไม่ปล่อยให้ผลปาล์มน้ามันสุกอยู่บนต้นนานเกินไป
3. จะต้องเก็บผลปาล์มที่ร่วงลงบนพื้นให้หมด
4. จะต้องไม่ทาให้ผลปาล์มน้ามันที่เก็บเกี่ยวแล้วมีบาดแผล
5. จะต้องคัดเลือกทะลายปาล์มน้ามันที่สมบูรณ์ ส่วนทะลายที่มีจานวนน้อยให้
ทิ้งทะลายไปเลย
6. การตัดขั้วทะลายปาล์มน้ามันจะต้องตัดให้มีขนาดสั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้

7. จะต้องทาความสะอาดผลปาล์มน้ามันที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปน
ไปด้วย
8. เมื่ อ ตั ด ผลปาล์ ม น้ ามั น แล้ ว จะต้ อ งรี บ ส่ ง ผลปาล์ ม ไปยั ง โรงงาน ภายใน
24 ชั่วโมง
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอาเภอวังเหนือ มีการปลูกปาล์มน้ามัน ดังนี้
ชื่อสินค้า

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปาล์มน้ามัน

สัญลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ปลูกสูงสุด
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวสูงสุด
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภออาเภอวังเหนือ, พ.ศ. 2565
5) ต้นทุนการผลิต
อาเภอวังเหนือ มีต้นทุนการผลิตปาล์ม โดยพื้นนอกเขตชลประทานมีต้นทุนการผลิต เป็น
เงิน 3,148.23 บาท

ภาพที่ 27 แสดงต้นทุนการผลิตปาล์มน้ามัน ปี 2563 อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภออาเภอวังเหนือ, พ.ศ. 2565)

6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด (สถานการณ์การตลาดของอาเภอ)
การผลิตปาล์มน้ามัน ของเกษตรกรอาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เป็นการผลิตเพื่อสร้าง
รายได้ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายให้กับพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น ที่อยู่ในแหล่งผลิตนั้น ๆ
(1) วิถีการตลาด (เป็นวิถีตลาดที่เกิดขึ้นในอาเภอ)
เกษตรกรทั่วไป นาไปขายตามลานรับซื้อ, สหกรณ์การเกษตร อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง
7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
อาเภอวังเหนือ มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ โดยมีนายสมพร จินตะนา เป็นเกษตรกร
ที่มคี วามรู้ ความชานาญ องค์ความรู้ในด้านการผลิตปาล์มน้ามัน อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

