
โครงการ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
“ปาลมน้ํามัน” 

1. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

 1.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด จํานวน 184 แปลง ประกอบดวย 
1) แปลงใหญป 2560 (แปลงปที่ 3) จํานวน 90 แปลง 
2) แปลงใหญป 2561 (แปลงปที่ 2) จํานวน 51 แปลง 
3) แปลงใหญป 2562 (แปลงปที่ 1) จํานวน 43 แปลง 

 1.2 ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่ 22 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ พังงา ระนอง สตูล สุราษฎรธานี พัทลุง ปตตานี ปทุมธานี สระบุรี 
ชลบุร ีตราด ยะลา สระแกว สงขลา เชียงราย อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี (ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2) 

2. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรแปลงใหญรวมกัน 

2.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ ใชกระบวนการตามคูมือโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  

2.2 การพัฒนาแปลง 
 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และสอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

 2.2.1 แปลงใหญ ป 2560 (แปลงปท่ี 3) จํานวน 90 แปลง 

  1) กลุมทําการวิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลง จัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน   
แปลงใหญดวยการจัดเวทีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมา
บันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และ
การบริหารจัดการ ทั้งนี้ การดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม ควรดําเนินการ
โดยเกษตรกรที่จะมาทําหนาที่เปนผูจัดการแปลงในอนาคต 

  2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
: ถายทอดความรูใหเกษตรกร โดยสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรแปลงใหญ ใหเปนกลุม

ผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี มีนําระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) สําหรับกลุม
เกษตรกรรายยอยขอรับการรับรองมาตรฐาน RSPO มาปรับใชในการบริหารจัดการกลุม เพ่ือสรางใหกลุมมีความ
เขมแข็ง มีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เกิดความนาเชื่อถือ พรอมท้ัง ใหความรูเรื่องมาตรฐานทะลายปาลมและการ 
คัดเกรดคุณภาพแกสมาชิก หรือมีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับ 
ที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 

 
 



: เชื่อมโยงเครือขายการซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ โดยกลุมสามารถประสานกับลานเท 
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม เพ่ือกําหนดเปาหมาย จัดทําขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งกันและกัน
อยางตอเนื่อง มีบุคคลเปาหมาย คือ ตัวแทนกลุมเกษตรกร โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท 

หัวใจสําคัญ กลุมเกษตรกรแปลงใหญตองมีความเขมแข็ง และมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
การซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ ตามมาตรฐานสินคาเกษตรทะลายปาลมน้ํามัน (มกษ. 5702-2552) 
ตรงกันกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน และใหความรวมมือกันท้ัง 2 ฝาย 

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
: จัดทําขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง ระหวาง

เกษตรกร ลานเท โรงงานสกัดน้ํามันปาลม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการ 
จัดกระบวนการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทะลายปาลม รวมท้ัง
ติดตามควบคุมคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง หรือดําเนินการพัฒนาดานระบบน้ําของกลุมในการพัฒนาคุณภาพ
และเพ่ิมผลผลิต 
หมายเหตุ : การดําเนินการโครงการ จังหวัดตองวิเคราะหศักยภาพของกลุมดวยวา ขณะนี้ กลุมสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม แนวทางที่กําหนดไว บางกลุมอาจจะมีการดําเนินการอยูแลวอยางตอเนื่อง มีการคัดและ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของกลุมเอง มีการเชื่อมโยงกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท แตกลุมท่ีอยู
ระหวางดําเนินการ ควรเนนใหดําเนินการตามแนวทางใหได เพื่อตอไปกลุมตองดําเนินการไดดวยตนเอง 

2.2.2 แปลงใหญ ป 2561 (แปลงปท่ี 2) จํานวน 51 แปลง 
1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล ดําเนินการเชนเดียวกับ ป 2560 
2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) ดําเนินการ

เชนเดียวกับ ป 2560 โดยมีหัวใจสําคัญ คือ กลุมเกษตร โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท ตองมีความรู 
ความเขาใจ ตรงกันในเรื่องของการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามันคุณภาพ ตามมาตรฐานสินคาเกษตรทะลายปาลมน้ํามัน 
(มกษ. 5702-2552) 

3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  
: สงเสริมใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตได 

โดยเนนเรื่องการใหน้ํา การจัดการปุย การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพตามมาตรฐาน 

2.2.3 แปลงใหญ ป 2562 (แปลงปท่ี 1) จํานวน 43 แปลง 
1) การเตรียมการ 

: รับรองแปลงผาน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
: จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบ

แปลงใหญ ใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การตลาด 
และการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญมาบันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th 

2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม 
การเชื่อมโยงการตลาด) 

: ถายทอดความรูใหเกษตรกร สําหรับเกษตรกรที่ตองการพัฒนาการผลิตและการลดตนทุน 
ในประเด็นหลักการจัดการสวนที่ถูกตองและเหมาะสมตามชวงอายุ การใหน้ํา การเก็บตัวอยางดิน – ใบปาลมน้ํามัน 
การใสปุยตามคาวิเคราะห 

 
 
 



: สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพดี โดยนําระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control System : ICS) สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยขอรับการรับรองมาตรฐาน RSPO 
มาปรับใชในการบริหารจัดการกลุม เพื่อสรางใหกลุมมีความเขมแข็ง มีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เกิดความนาเชื่อถือ 
โดย กําหนดโครงสรางของกลุมตามความเหมาะสม เชน ประธาน รองประธาน กรรมการกลุม ผูดูแลระบบความ
ยั่งยืน พ่ีเลี้ยงเกษตรกร ฝายจัดการฐานขอมูลและควบคุมเอกสาร ฝายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝายการ
จัดการสวน ฝายสิ่งแวดลอม ฝายสังคมและแรงงาน ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ หรือการนํากระบวนการ
กลุมอื่น ๆ มาปรับใชตามสภาพพื้นท่ี แตสามารถสรางใหกลุมมีความเขมแข็งได พรอมทั้ง ใหความรูเรื่องมาตรฐาน
ทะลายปาลมและการคัดเกรดคุณภาพแกสมาชิก หรือมีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกัน
จําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร 

: สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด โดย สงเสริม
ใหความรูเรื่องมาตรฐานทะลายปาลมและการคัดเกรดคุณภาพแกสมาชิก เพ่ือเตรียมพรอมในการประสานกับลานเท 
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม เพ่ือกําหนดเปาหมาย จัดทําขอตกลงและพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับซึ่งกันและกัน 
ในอนาคต 

3) สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู 
: สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม โดยเนนเรื่องการใหน้ํ า 

การวิเคราะหดิน-ใบ การใสปุยตามคาการวิเคราะห เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตไดตามแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม 

 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
แปลงใหญ ป 2560 (แปลงปท่ี 3) จํานวน 90 แปลง 
 

ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

 จ.กระบี่    
1 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลทับปริก หมู 5 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ S เกษตรอําเภอเมืองกระบี่ 

2 แปลงใหญปาลมน้ํามันอําเภอเขาพนม หมู 6 ต.สินปุน อ.เขาพนม M เกษตรอําเภอเขาพนม 

3 แปลงใหญปาลมน้ํามันอําเภอเหนือคลอง หมู 5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง M เกษตรอําเภอเหนือคลอง 

4 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลปลายพระยา หมู 11 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา S เกษตรอําเภอปลายพระยา 

5 แปลงใหญปาลมน้ํามันสหกรณนิคมปลายพระยา ต.เขาเขน      
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

หมู 3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา L ผูอํานวยการนิคมสหกรณอาวลึก จํากัด 

6 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 

หมู 1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา XL ยังไมบันทึกในระบบ 

7 แปลงใหญปาลมน้ํามันสหกรณกองทุนสวนยางน้ําจานสามัคคี 
ต.อาวลึกเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
 

ต.อาวลึกเหนือ อ.อาวลึก XL ยังไมบันทึกในระบบ 

 จ.ชุมพร    
8 แปลงใหญปาลมน้ํามัน (สปก.) ตําบลละแม อําเภอละแม 

จังหวัดชุมพร  
หมู 16 ต.ละแม อ.ละแม 
 

XL นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ 

9 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หมู 9 ต.ชุมโค อ.ปะทิว S เกษตรอําเภอปะทิว 

10 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลสลุย อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
(แปลงที่ 1 ) 

หมู 4 ต.สลุย อ.ทาแซะ S เกษตรอําเภอทาแซะ 

11 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลสลุย อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
(แปลงที่ 2) 

หมู 4 ต.สลุย อ.ทาแซะ S เกษตรอําเภอทาแซะ 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

12 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร 

หมู 4 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ S เกษตรอําเภอทาแซะ 

13 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร หมู 4 ต.วิสัยใต อ.สว ี S รักษาการเกษตรอําเภอสวี 

14 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร หมู 7 ต.นาโพธิ์ อ.สว ี S รักษาการเกษตรอําเภอสวี 

15 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร หมู 7 ต.ตะโก อ.ทุงตะโก S เกษตรอําเภอตะโก 

16 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลบานควน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

หมู 11 ต.บานควน อ.หลังสวน S เกษตรอําเภอหลังสวน 

17 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลสวนแตง อําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

หมู 3 ต.สวนแตง อ.ละแม S เกษตรอําเภอละแม 

18 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลปงหวาน อําเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร 

หมู 3 ต.ปงหวาน อ.พะโตะ 
 

S เกษตรอําเภอพะโตะ 
 

 จ.ตรัง    
19 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ตําบลเขาปูน อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง   ป 2560 
หมู 6 ต.เขาปูน อ.หวยยอด M เกษตรอําเภอหวยยอด 

20 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  หมู 1 ตําบลบอน้ํารอน อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  ป 2560 

หมู 1 ต.บอน้ํารอน อ.กันตัง M เกษตรอําเภอกันตัง 

21 แปลงใหญปาลมน้ํามันหมู 2 ตําบลอาวตง อําเภออวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  ป 2560 

หมู 2 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ S เกษตรอําเภอวังวิเศษ 

22 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 3 ตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว 
จังหวัดตรัง  ป 2560 

หมู 3 ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว M เกษตรอําเภอยานตาขาว 

23 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  หมู 7 ตําบลควนเมา  อําเภอรัษฎา  
จังหวัดตรัง  ป 2560 

หมู 7 ต.ควนเมา อ.รัษฎา S เกษตรอําเภอรัษฎา 

24 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  หมู   1 ตําบลนาโตะหมิง  อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง  ป 2560 

หมู 1 ต.นาโตะหมิง อ.เมืองตรัง S เกษตรอําเภอเมืองตรัง 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

 จ.นครศรีธรรมราช    
25 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ M เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

26 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลปริก อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต.ปริก อ.ทุงใหญ 
 

M เกษตรอําเภอทุงใหญ 

27 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลขนอม อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต.ขนอม อ.ขนอม L เกษตรอําเภอขนอม 

28 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลเสาเภา ตําบลเทพราช ตําบลฉลอง 
ตําบลสิชล ตําบลทุงใส ตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ต.เสาเภา อ.สิชล S เกษตรอําเภอสิชล 

29 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต.บางขัน อ.บางขัน S เกษตรอําเภอบางขัน 

30 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลควนพัง อําเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมู 2 ต.ควนพัง อ.รอนพิบูลย S เกษตรอําเภอรอนพิบูลย 

31 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมู 2 4 5 7 8 9 ต.ชะอวด อ.ชะอวด S เกษตรอําเภอชะอวด 

32 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลควนหนองควา อําเภอจุฬาภรณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต.ควนหนองควา อ.จุฬาภรณ S เกษตรอําเภอจุฬาภรณ 

33 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมู 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ M เกษตรอําเภอเชียรใหญ 

34 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลบางจาก อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมู 1 3 5 8 10 ต.บางจาก 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

S เกษตรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

35 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต.ทรายขาว อ.หัวไทร S เกษตรอําเภอหัวไทร 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

 จ.นราธิวาส    
36 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลชางเผือก อําเภอจะแนะ 

จังหวัดนราธิวาส 
ต.ชางเผือก อ.จะแนะ 
 

XL เกษตรอําเภอจะแนะ 

37 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง 
จังหวัดนราธิวาส 

ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอรอง M เกษตรอําเภอเจาะไอรอง 

38 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลโคกเคยีน อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส S เกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 

39 แปลงใหญปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณบาเจาะ ต.โคกเคียน 
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส S ผูอํานวยการนิคมสหกรณบาเจาะ 

40 แปลงใหญปาลมน้ํามัน นิคมสหกรณปเหล็ง ต.มะรือโบออก 
อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส 

ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอรอง S ผูอํานวยการนิคมสหกรณปเหล็ง 

 จ.ประจวบครีขีันธ    
41 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ม.6 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย    

จ.ประจวบครีขีันธ 
หมู 6 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย M เกษตรอําเภอบางสะพานนอย 

 จ.พังงา    
42 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1 ตําบลทุงคาโงก อําเภอเมือง   

จังหวัดพังงา 
หมู 1 ต.ทุงคาโงก อ.เมือง M เกษตรอําเภอเมือง 

43 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4,5,6,7 ตําบลบางไทร, 
หมู 1,2,3,4,5 ตําบลตําตัว,หมู 1,2,3,4,5,6,7,8  
ตําบลโคกเคียน  อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

ต.บางไทร อ.ตะก่ัวปา M รักษาราชการแทน 
เกษตรอําเภอตะก่ัวปา 

44 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2,5,6,8,9 ตําบลบางวัน         
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ต.บางวัน อ.ครุะบุรี S เกษตรอําเภอคุระบุรี 

45 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

หมู 6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา S เกษตรอําเภอเมืองพังงา 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

46 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4,5 ตําบลบางเหรียง อําเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา 

หมู 4,5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด S เกษตรอําเภอทับปุด 

47 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4 ตําบลทานา อําเภอกะปง 
จังหวัดพังงา 

หมู 1,2,3,4  ต.ทานา อ.กะปง S เกษตรอําเภอกะปง 

48 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4 ตําบลกะปง อําเภอกะปง  
จ.พังงา 

หมู 1,2,3,4  ต.กะปง อ.กะปง S เกษตรอําเภอกะปง 

49 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,3,4,5,6,7,8 ตําบลบางมวง,     
หมู 1,5 ตําบลบางนายส,ีหมู 1,2 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา S รักษาราชการแทน 
เกษตรอําเภอตะก่ัวปา 

50 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4,8 ตําบลถํ้า, หมู 3,5,6 
ตําบลกะไหล, หมู 6 ตําบลทาอยู อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

ต.ถํ้า อ.ตะก่ัวทุง S เกษตรอําเภอตะกั่วทุง 

51 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4,12 ตําบลครุะ อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 

หมู 4,12 ต.คุระ อ.ครุะบุรี S รักษาราชการแทน 
เกษตรอําเภอคุระบุรี 

 จ.ระนอง    
52 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง หมู 3 ต.หงาว อ.เมืองระนอง S ผูจัดการแปลง 

53 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง หมู 10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร M ผูจัดการ 

 จ.พัทลุง    
54 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 3 ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง 
หมู 3 ต.ฝาละม ีอ.ปากพะยูน S เกษตรอําเภอ 

55 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 5 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 

หมู 5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน S เกษตรอําเภอ 

56 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 9 ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว 
อําเภอพัทลุง 
 

หมู 9 ต.นาปะขอ อ.บางแกว S เกษตรอําเภอ 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

 จ.ปตตานี    
57 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปตตาน ี ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก S นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

 จ.ปทุมธาน ี    
58 แปลงใหญปาลมน้ํามันอําเภอหนองเสือ หมู 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ L เกษตรอําเภอหนองเสือ 

 จ.สระบุร ี    
59 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลหนองหมู หมู 4 ต.หนองหม ูอ.วิหารแดง S เกษตรอําเภอวิหารแดง 

 จ.ชลบุร ี    
60 แปลงใหญปาลมน้ํามันอําเภอหนองใหญ ต.หนองใหญ อ.หนองใหญ S เกษตรอําเภอหนองใหญ 

 จ.ตราด    
61 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ต.นนทรีย อ.บอไร ต.นนทรีย อ.บอไร S เกษตรอําเภอบอไร 

 จ.สตูล    
62 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 3 ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล 
ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา L เกษตรอําเภอทุงหวา 

63 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง    
จังหวัดสตูล 

ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล S เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

64 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1 ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง   
จังหวัดสตูล 

ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล S เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

65 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล หมู 4 ต.ละงู อ.ละงู M เกษตรอําเภอละงู 

66 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู    
จังหวัดสตูล 

หมู 2 ต.แหลมสน อ.ละง ู S เกษตรอําเภอละงู 

67 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู       
จังหวัดสตูล 

ต.น้ําผุด อ.ละงู S เกษตรอําเภอละงู 

68 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ตําบลทาเรือ อําเภอทาแพ   
จังหวัดสตูล 

หมู 6 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ XL เกษตรอําเภอทาแพ 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

69 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน XL เกษตรอําเภอควนโดน 

70 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 8 ตําบลควนกาหลง อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล 

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง S เกษตรอําเภอควนกาหลง 

71 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5 ตําบลทุงบุหลัง อําเภอทุงหวา 
จังหวัดสตูล 

ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา M เกษตรอําเภอทุงหวา 

 จ.สุราษฎรธาน ี    
72 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
หมู 9 ต.คลองนอย อ.เมืองสุราษฎรธานี M เกษตรอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

73 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 5 ตําบลตะกรบ อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ต.ตะกรบ อ.ไชยา 
 

XL เกษตรอําเภอไชยา 
 

74 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ต.คลองพา อ.ทาชนะ M เกษตรอําเภอทาชนะ 

75 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 2 ต.ทาเรือ อ.บานนาเดิม S เกษตรอําเภอบานนาเดิม 

76 แปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลเขาตอก อําเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ต.เขาตอก อ.เคยีนซา S เกษตรอําเภอเคยีนซา 

77 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ 
 

S เกษตรอําเภอเกาะสมุยรักษาการแทน
เกษตรอําเภอเวียงสระ 

78 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลสินปุน อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ต.สินปุน อ.พระแสง S เกษตรอําเภอพระแสง 

79 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

หมู 4 ต.มะลวน อ.พุนพิน S เกษตรอําเภอพุนพิน 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

80 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุร ี S เกษตรอําเภอชัยบุรี 
 

81 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวด ี
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวด ี M เกษตรอําเภอวิภาวดี 
 

82 แปลงใหญปาลมน้ํามัน (สหกรณ) ตําบลไทรขึง อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฏรธานี 

ต.ไทรขึง อ.พระแสง M ผูจัดการ 

83 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 7 ตําบลบานยาง อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 7 ต.บานยาง อ.ครีีรัฐนิคม 
 

S เกษตรอําเภอคีรีรัฐนิคม 
 

84 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 9 ตําบลพรุไทย อําเภอบานตาขุน 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 9 ต.พรุไทย อ.บานตาขุน 
 

S เกษตรอําเภอบานตาขุน 
 

85 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 4 ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 4 ต.เขาวง อ.บานตาขุน S เกษตรอําเภอบานตาขุน 

86 ปาลมน้ํามันแปลงใหญ หมู 2 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 2 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก 
 

M เกษตรอําเภอดอนสัก 

87 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5 ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 5 ต.คลองไทร อ.ทาฉาง 
 

M เกษตรอําเภอทาฉาง 
 

88 ปาลมน้ํามันแปลงใหญ หมู 4 ตําบลทาชี อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 4 ต.ทาชี อ.บานนาสาร 
 

S เกษตรอําเภอบานนาสาร 
 

89 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ตําบลคลองชะอุน อําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 6 ต.พนม อ.พนม S เกษตรอําเภอพนม 

90 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 3 ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

หมู 3 ต.ทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ S เกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ 
 

  



แปลงใหญ ป 2561 (แปลงปท่ี 2) จํานวน 51 แปลง 
 

ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

 จ.กระบี่    
1 ปาลมน้ํามัน ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่         

ป 2561 
ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม S เกษตรอําเภอคลองทอม 

2 ปาลมน้ํามัน ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี ่ป 2561 ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม S  

3 ปาลมน้ํามัน ตําบลพรุดินนา  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่     
ป 2561 

ตําบลพรุดินนา  อําเภอคลองทอม S เกษตรอําเภอคลองทอม 

4 ปาลมน้ํามัน ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่    
ป 2561 

ตําบลกระบี่นอย  อําเภอเมืองกระบี่   S เกษตรอําเภอเมืองกระบี่   

5 ปาลมน้ํามันวิสาหกิจชุมชนเพื่อปาลมน้ํามันอยางย่ังยืนศรเีจริญ  
ต.หนาเขา ต.เขาดิน  อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ป 2561 

ตําบลหนาเขา ตําบลเขาดิน           
อําเภอเขาพนม 

M เกษตรอําเภอเขาพนม 

 จ.ชลบุร ี    
6 ปาลมน้ํามัน  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  ป 2561 ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง   S เกษตรอําเภอบอทอง   

 จ.ชุมพร    
7 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลพอแดง อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร ป 2561 
ตําบลพอแดง อําเภอหลังสวน   
 

S เกษตรอําเภอหลังสวน   

8 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน   S เกษตรอําเภอหลังสวน   

9 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลวังใหม อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลวังใหม อําเภอเมืองชุมพร   S เกษตรอําเภอเมืองชุมพร   

10 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร  ป 2561 
 

ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร   S เกษตรอําเภอเมืองชุมพร 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

11 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ   S เกษตรอําเภอทาแซะ 

12 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ   S รักษาการเกษตรอําเภอทาแซะ   

13 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลทรัพยอนันต อําเภอทาแซะ  
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลทรัพยอนันต อําเภอทาแซะ   S รักษาการเกษตรอําเภอทาแซะ   

14 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ     
จังหวัดชุมพร  ป 2561 

ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ   S เกษตรอําเภอทาแซะ   

15 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลทายาง อําเภอเมืองชุมพร     
จังหวัดชุมพร ป 2561 

ตําบลทายาง อําเภอเมืองชุมพร S เกษตรอําเภอเมืองชุมพร 

16 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว      
จังหวัดชุมพร 

ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว   XL ผูอํานวยการนิคมสหกรณปะทิว 

 จ.เชียงราย    
17 สหกรณการเกษตรเมืองเทิง จํากัด (ปาลมน้ํามัน) จังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เทิง S ประธานสหกรณ 

 จ.ตรัง    
18 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูที 4 ตําบลยานซื่อ อําเภอกันตัง  

จังหวัดตรัง ป 2561 
หมู 4 ตําบลยานซื่อ อําเภอกันตัง   S เกษตรอําเภอกันตัง   

19 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 5  ตําบลหาดสําราญ  
เภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ป 2561 

หมู 5  ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาด
สําราญ 

S เกษตรอําเภอหาดสําราญ 

20 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 11 ตําบลบางดี  อําเภอหวยยอด  
จังหวัดตรัง ป 2561 

หมู 11 ตําบลบางดี  อําเภอหวยยอด   M เกษตรอําเภอหวยยอด   

21 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 3 ตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง ป 2561 
 

หมู 3 ตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน   M เกษตรอําเภอปะเหลียน   



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

22 แปลงใหญปาลมน้ํามันวิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษปาลม  หมู ๓ 
ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ป 2561 

หมู ๓ ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา L เกษตรอําเภอสิเกา 

 จ.นครศรีธรรมราช    
23 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5,13 ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล    

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล S เกษตรอําเภอสิชล 

24 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตําบลทุงใส 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําบลทุงใส อําเภอสิชล 
 

S เกษตรอําเภอสิชล 

 จ.นราธิวาส    
25 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ     

จังหวัดนราธิวาส  ป 2561 
ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ      
 

M เกษตรอําเภอตากใบ      

26 แปลงใหญปาลมน้ํามัน สหกรณผูปลูกปาลมนราธิวาส จํากัด    
หมู 5 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

หมู 5 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ L ผูจัดการสหกรณ 

ผูปลูกปาลมน้ํามันนราธิวาส จํากัด  

 จ.ประจวบครีขีันธ    
27 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด           

จ.ประจวบครีขีันธ 
หมู 5 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด            S เกษตรอําเภอสามรอยยอด           

28 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน      
จ.ประจวบครีขีันธ 

หมู 2 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน S เกษตรอําเภอบางสะพาน 

 จ.ปตตานี    
29 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ    

จังหวัดปตตานี 
ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ     S เกษตรอําเภอปะนาเระ     

30 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี 
 

หมู 2 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี S เกษตรอําเภอสายบุรี 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

31 แปลงใหญปาลมน้ํามัน  ตําบลจะรัง อําเภอยะหริ่ง           
จังหวัดปตตานี 

ตําบลจะรัง อําเภอยะหริ่ง            S เกษตรอําเภอยะหริ่ง            

 จ.พังงา    
32 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4 ตําบลทับปุด หมู 1,2,6,7 

ตําบลโคกเจริญ หมู 1,2,5 ตาํบลบางเหรียง หมู 3,6  
ตําบลบอแสน หมู 5,7 ตําบลมะรุย หมู 1,2,4  
ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด S ผูจัดการสหกรณ 

33 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,3,4,5 ตําบลปากอ หมู 2     
ตําบลนบปริง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 

ตําบลปากอ อําเภอเมืองพังงา S ผูจัดการสหกรณ 

34 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 1,2,3,4 ตําบลตากแดด หมู 5  
ตําบลปากอ อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 

ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา S กรรมการสหกรณ 

35 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2,3,4 ตําบลเหล หมู 2,3,4     
ตําบลกะปง หมู 1,2,3,4 ตําบลทานา หมู 1,3,4 ตําบลรมณีย 
หมู 1,4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 

ตําบลทานา อําเภอกะปง S ผูจัดการสหกรณ 

 จ.พัทลุง    
36 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 2 ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 
ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน S ประธานกลุม 

37 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 8 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน S ประธานกลุม 

38 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี 12 ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 

ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน L นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
ชํานาญการ 

 จ.ยะลา    
39 แปลงใหญปาลมน้ํามัน สหกรณผูปลูกปาลมน้ํามันยะลา จํากัด 

หมู 5 ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
หมู 5 ตําบลวังพญา อําเภอรามัน S ผูจัดการแปลงใหญปาลมน้ํามัน 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

40 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 2 ตําบลวังพญา อําเภอรามัน    
จังหวัดยะลา 

หมู 2 ตําบลวังพญา อําเภอรามัน     S เกษตรอําเภอรามัน 

 จ.ระนอง    
41 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5 ต.เชี่ยวเหลี่ยง อําเภอกะเปอร  

จังหวัดระนอง 
หมู 5 ต.เชี่ยวเหลี่ยง  อําเภอกะเปอร   S ผูจัดการ   

42 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 7 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ  
จังหวัดระนอง 

หมู 7 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ   L ผูจัดการ 

 จ.สงขลา    
43 แปลงใหญปาลมน้ํามันคูวาตก  หมู 5 ต.บานขาว อ.ระโนด       

จ.สงขลา 
หมู 5 ต.บานขาว อ.ระโนด        S เกษตรอําเภอระโนด        

 จ.สตูล    
44 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 7 ตําบลสาคร อําเภอทาแพ      

จังหวัดสตูล 
หมู 7 ตําบลสาคร อําเภอทาแพ       S เกษตรอําเภอทาแพ       

 จ.สระแกว    
45 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 5 ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแกว 
หมู 5 ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร S เกษตรอําเภอวัฒนานคร 

 จ.สุราษฎรธาน ี    
46 แปลงใหญปาลมน้ํามันไทรทอง ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี S เกษตรอําเภอชัยบุรี 

47 แปลงใหญปาลมน้ํามันชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี     
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี      S เกษตรอําเภอชัยบุรี 

48 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ            
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

ตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ             M เกษตรอําเภอทาชนะ             



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ที่ตั้งแปลง ขนาดแปลง ผูจัดการแปลง 

49 แปลงใหญปาลมน้ํามัน ตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ         
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ          L เกษตรอําเภอทาชนะ             

 จ.อํานาจเจริญ    
50 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ต.นาปาแซง อ.ปทุมราชวงศา      

จ. อํานาจเจริญ 
หมู 6 ต.นาปาแซง อ.ปทุมราชวงศา       S นักวิชาการสหกรณชํานาญการ       

 จ.อุบลราชธาน ี    
51 แปลงใหญปาลมน้ํามัน หมู 6 ตําบลบานแขม  

อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
หมู 6 ตําบลบานแขม อําเภอพิบูลมังสา
หาร 

L  

 
แปลงใหญ ป 2562 (แปลงปท่ี 1) จํานวน 43 แปลง 
 

ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ขนาดแปลง ที่ตั้งแปลง 

 จ.กระบี่   
1 ปาลมน้ํามัน ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ป 2562 S ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง 

2 ปาลมน้ํามัน ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ป 2562 S ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง 

3 ปาลมน้ํามัน ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ป 2562 S ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี ่

4 ปาลมน้ํามัน ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ป 2562 L ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม 

 จ.ชลบุร ี   
5 ปาลมน้ํามัน ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง S ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง 

6 ปาลมน้ํามัน ตําบลเกษตรสุวรรณ/พลวงทอง อําเภอบอทอง S ตําบลเกษตรสุวรรณ/พลวงทอง อําเภอบอทอง 

7 ปาลมน้ํามัน ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง S ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง 

 จ.ชุมพร   
8 ปาลมน้ํามัน ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ S ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ขนาดแปลง ที่ตั้งแปลง 

9 ปาลมน้ํามัน ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร S ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 

10 ปาลมน้ํามัน ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว S ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว 

11 ปาลมน้ํามัน ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน S ตําบลทามะพลา อําเภอหลังสวน 

12 ปาลมน้ํามัน ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน S ตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน 

 จ.ตรัง   
13 ปาลมน้ํามัน ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง S ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง 

14 ปาลมน้ํามัน ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา S ตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา 

 จ.ตราด   
15 ปาลมน้ํามัน ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด S ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด 

 จ.นครศรีธรรมราช   
16 ปาลมน้ํามัน ตําบลทาข้ึน อําเภอทาศาลา S ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา 

17 ปาลมน้ํามัน ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม S ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม 

18 ปาลมน้ํามัน ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม S ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม 

 จ.นราธิวาส   
19 ปาลมน้ํามัน ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุขิริน S ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุขิริน 

20 ปาลมน้ํามัน ตําบลลุโบะสาวอ,บาเระใต อําเภอบาเจาะ S ตําบลลุโบะสาวอ,บาเระใต อําเภอบาเจาะ 

21 ปาลมน้ํามัน ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ M ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ 

 จ.ประจวบครีขีันธ   
22 ปาลมน้ํามัน ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน S ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน 

 จ.ปตตานี   
23 ปาลมน้ํามัน ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก S ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก 

24 ปาลมน้ํามัน ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก S ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ขนาดแปลง ที่ตั้งแปลง 

25 ปาลมน้ํามัน ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ S ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ ์

26 ปาลมน้ํามัน ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ S ตําบลมะกรูด อําเภอโคกโพธิ์ 

27 ปาลมน้ํามัน ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ S ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ 

28 ปาลมน้ํามัน ตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง S ตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง 

29 ปาลมน้ํามัน ตําบลหนองแรต ตําบลปยามุมัง ตําบลตาลีอายร อําเภอยะหริ่ง S ตําบลหนองแรต ตําบลปยามุมัง ตําบลตาลีอายร อําเภอยะหริ่ง 

30 ปาลมน้ํามัน ตําบลแปน อําเภอสายบุรี M ตําบลแปน อําเภอสายบุรี 

31 ปาลมน้ํามัน ตําบลวัด ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง L ตําบลวัด ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง 

32 ปาลมน้ํามัน ตําบลดอนทราย ตําบลไทรทอง อําเภอไมแกน L ตําบลดอนทราย ตําบลไทรทอง อําเภอไมแกน 

33 ปาลมน้ํามัน ตําบลคลองใหม อําเภอยะรัง L ตําบลคลองใหม อําเภอยะรัง 

 จ.พังงา   
34 ปาลมน้ํามัน ตําบลแมนางขาว อําเภอคุระบุรี S ตําบลแมนางขาว อําเภอครุะบุรี 

 จ.พัทลุง   
35 ปาลมน้ํามัน ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน S ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน 

36 ปาลมน้ํามัน ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน S ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน 

 จ.สงขลา   
37 ปาลมน้ํามัน ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด S ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด 

 จ.สตูล   
38 ปาลมน้ํามัน ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง M ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง 

 จ.สุราษฎรธาน ี   
39 ปาลมน้ํามัน ตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ M ตําบลทาชนะ อําเภอทาชนะ 

40 ปาลมน้ํามัน ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ M ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ 

41 ปาลมน้ํามัน ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ M ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ 



ลําดับ ชื่อแปลงใหญ ขนาดแปลง ที่ตั้งแปลง 

 จ.อุบลราชธาน ี   
42 ปาลมน้ํามัน ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย S ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 

43 ปาลมน้ํามัน ตําบลบานแขม อําเภอพิบูลมังสาหาร L ตําบลบานแขม อําเภอพิบูลมังสาหาร 



เอกสารหมายเลข 2 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 

ลําดับ จังหวัด 
แปลงใหญ ป 2560 

(แปลงปท่ี 3) 
แปลงใหญ ป 2561 

(แปลงปท่ี 2) 
แปลงใหญ ป 2562 

(แปลงปท่ี 1) 
รวม 

1 กระบี่ 7 5 4 16 
2 ชุมพร 11 10 5 26 
3 ตรัง 6 5 2 13 
4 นครศรีธรรมราช 11 2 3 16 
5 นราธิวาส 5 2 3 10 
6 ประจวบคีรีขันธ 1 2 1 4 
7 พังงา 10 4 1 15 
8 ระนอง 2 2 - 4 
9 สตูล 10 1 1 12 

10 สุราษฎรธานี 19 4 3 26 
11 พัทลุง 3 3 2 8 
12 ปตตานี 1 3 11 15 
13 ปทุมธานี 1 - - 1 
14 สระบุรี 1 - - 1 
15 ชลบุร ี 1 1 3 5 
16 ตราด 1 - 1 2 
17 สระแกว - 1 - 1 
18 ยะลา - 2 - 2 
19 สงขลา - 1 1 2 
20 เชียงราย - 1 - 1 
21 อํานาจเจริญ - 1 - 1 
22 อุบลราชธานี - 1 2 3 
รวม 22 จังหวัด 90 51 43 184 

 
 

 

 


