
            
            
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 

   

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
กรณี : แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



คํานํา 

การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกันผลิตสินคาการเกษตรรวมกัน มีการ
บริหารจัดการรวมกันต้ังแตการรวมกันผลิต การรวมจัดหาปจจัยการผลิต รวมถึงการจําหนายรวมกัน ซึ่งจะทํา
ใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ภายใตการสนับสนุนและ
บูรณาการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ จึงสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีปริมาณ และคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหาร
จัดการกิจกรรมตาง ๆ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอพราว ไดถอดบทเรียนการดําเนินงาน
แปลงใหญ กรณี แปลงใหญตนแบบ (ขาว) อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงาน
บริหารจัดการแปลงใหญใหสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงเปนเครื่องมือชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจ
กระบวนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดีนายสมพล แสนคํา 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม นายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอําเภอพราว นายสนั่น กันเงิน เกษตรตําบลปาไหน 
นายอภิเชษฐ กันทวงษ เกษตรตําบลสันทราย นางสาวฐิติมา กาบบัว เกษตรตําบลเวียง เจาหนาท่ีสํานักงาน
เกษตรอําเภอพราว นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณการเกษตรพราว จํากัด นางสุรียรัตน จอมแปง 
ผูจัดการสหกรณการเกษตรพราว จํากัด กรรมการบริหารแปลงใหญ และสมาชิกกลุมแปลงใหญทุกทาน 
ขอบคุณเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญตนแบบ        
(ขาวหอมมะลิ 105) อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปประยุกตใช
ตอไป  
 
 
                                                                            สํานักงานเกษตรอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
                                                                            สิงหาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การถอดบทเรียนแปลงใหญขาวหอมมะลิ 105 อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

ความเปนมา  
นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ เกษตรกรตนแบบและอาสาสมัครเกษตรหมูบานสันปง หมู 5 ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กลาววา เมื่อประมาณ 20 ป ท่ีผานมา (ป 2539) เดิมชาวบานในพื้นท่ีอําเภอ
พราว มีการปลูกขาว แตสวนมากจะเปนพันธุ สําหรับไวบริโภค ไดแก กข 6 และพันธุ สันปาตอง                 
แตในป 2539 สหกรณการเกษตรพราว จํากัด ไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกขาวเจาหอมมะลิ 105 เนื่องจาก
สภาพพื้นท่ีอําเภอพราวมีความเหมาะสมกับการปลูก อีกท้ังราคาผลผลิตท่ีสูงก็เปนอีกแรงจูงใจใหเกษตรกร    
หันมาทําการปลูกขาวชนิดนี้ 

ในดานของตัวเกษตรกรเองนั้นเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรพราว จํากัด และยังรวมไปถึงการ
เปนอาสาสมัครเกษตรหมูบานสันปง หมู 5 ตําบลสันทราย  หมอดินอาสาประจําตําบลสันทราย เปนเจาของ
แปลงเรียนรูในการลดตนทุนการผลิตขาว สมาชิกศูนยขาวชุมชนตําบลสันทราย และศูนยจัดการศัตรูพืชตําบล
สันทราย 

ป 2557/58 เกษตรกรไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวาง
ระบบสงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน และสินคา พบวาพื้นท่ี
ปลูกขาวหอมมะลิ 105 มี 2 ลักษณะ คือ ผสมระหวาง S1 (เหมาะสมมาก) และ S2 (เหมาะสมปานกลาง) 
ตอมาไดมีการวิเคราะหพื้นท่ีใหมเปน S1 ท้ังหมด โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ 105 
คุณภาพดีตามระบบ GAP (แบบรายเด่ียว) รวมท้ังการรวบรวมผลผลิตขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีเพื่อ
จําหนาย  

ป 2558 เกษตรกรไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ(แปลงตนแบบ)     
โดยมีนายอภิเชษฐ กันทวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอพราว           
เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว  
 
สถานการณปจจุบัน  

ป 2559 ขาวหอมมะลิ 105 แปลงใหญ ตําบลสันทราย ตําบลปาไหน และตําบลเวียง อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม มีสมาชิก 435 คน พื้นท่ีผลิตขาวหอมมะลิ 105 รวมพื้นท่ีเพาะปลูก 6,170 ไร และสมาชิก
ทุกคนเปน Smart Farmer อีกท้ังเกษตรทุกรายไดรับใบรับรอง GAP ขาวหอมมะลิ 105 ทุกราย 

ในการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ไดพัฒนาเปน GAP รายเด่ียว เพื่อยกระดับผลผลิต และ    
การประสานงานของสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งแบงเปน 20 กลุมยอย (เฉพาะพื้นท่ีแปลงใหญ) กลุมละ          
20-30 คน เพื่อใหชวยกันดูแลการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ใหไดคุณภาพและงายตอการบริหารจัดการ      
เชน การสํารวจโรคและศัตรูขาวและดานการส่ือสารเพื่อรับทราบขาวสารตางๆ  

ดานผลผลิตรวมตอป จํานวน 3,393.50 ตัน เฉล่ีย 550 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตท้ังหมดจําหนาย
ใหแกสหกรณการเกษตรพราว จํากัด ในราคาทองตลาด และไดรับเพิ่มในสวนของใบรับรอง GAP 1.00 บาท 
ตอ 1 กิโลกรัม คาขนสง 0.30 บาท ตอ 1 กิโลกรัม  
 



เปาหมาย  
เปาหมายในการรวมกันผลิตขาวหอมมะลิ 105 แปลงใหญของกลุม มีการวางเปาหมายในการลด

ตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

® ลดตนทุนการผลิต เกษตรกรตนแบบและกลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ 
105 ใหได จากเดิมการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ท่ัวไปของเกษตรกรมีตนทุนอยูท่ี 4,20๐ บาทตอไร          
เมื่อรวมกลุมเปนแปลงใหญ กลุมวางเปาหมายในการลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ใหเหลือไรละ 
2,180 บาทตอไร อีกท้ังตองปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ซึ่งกลุมมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้  

- ผลิตปุยใชเอง จากเศษวัสดุในครัวเรือน โดยนําเศษวัสดุทางการเกษตร ใชรวมกับปุยเคมี 
สามารถลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได 25 กิโลกรัม/ไร โดยตัวเกษตรกร เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ
พราว และเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหมรวมดําเนินการ 

- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดิน คํานวณสูตรปุย 
ปริมาณท่ีจะใช สามารถลดตนทุนลงเหลือ 400 บาท/ไร โดยมีหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดินชวยในการเก็บ
ตัวอยางดินไปวิเคราะห และเขามาชวยใหคําแนะนําการใชปุย  

- ใชสารชีวภัณฑในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร       
ประจําตําบล และเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอพราว รวมกันอบรมใหความรู อีกท้ังยังสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณในการผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย และไตรโคเดอรมา ในการควบคุมในพื้นท่ีผลิต  

- ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก เกษตรกรตนแบบไดลดตนทุนในการผลิต โดยการใชแรงงานในครัวเรือน 
ซึ่งในฤดูผลิต 2559 ไดทดลองทํานาหยอด ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตเหลือไรละ 50 บาท อีกท้ังยังลดการ
ใชเมล็ดพันธุจากไรละ 10 กิโลกรัม เหลือไรละ 4 – 5 กิโลกรัม เทานั้น 

® การเพิ่มผลผลิต เดิมเกษตรกรมีผลผลิต 550 กิโลกรัมตอไร มีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตใหได 
600 กิโลกรัมตอไร โดยมี 2 วิธีการ ดังนี้  

- ใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 105 ท่ีดี มีคุณภาพ เพื่อใหไดปริมาณการงอกและการแตกกอท่ีดี
ข้ึน อีกท้ังยังลดการปลอมปนจากขาวพันธุอื่นๆ และปลอดจากโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุไดอีกทางหนึ่ง 

- ใชปุยตามหลักวิชาการและปุยสั่งตัด ทําใหเกษตรกรใชปุยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง     
ตามหลักวิชาการ ถูกตองตามเวลา และระยะการเติบโต ก็จะสามารถสงผลใหปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนได  

 ® การเพิ่มมูลคาผลผลิต กลุมพยายามเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวหอมมะลิ 105 มีวิธี คือ  
- การผลิตขาวหอมมะลิ 105 ใหผานการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อทําใหผลผลิตมีคุณภาพ

สามารถจําหนายไดในราคาสูงข้ึน โดยการผลิตขาวหอมมะลิ 105 ตามมาตรฐานGAP  ซึ่งมีเกษตรกรในกลุม
สามารถผลิตไดทุกราย โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล และเจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยขาว
เชียงใหม อําเภอสันปาตองเขามาใหความรูอยางตอเนื่อง  

® การตลาด ปจจุบันเกษตรกรตนแบบและสมาชิกอื่นๆ ยังไมมีปญหาเรื่องการตลาด เนื่องจาก       
มีตลาดรองรับท่ีแนนอน โดยขายใหแกสหกรณการเกษตรพราว จํากัด ทุกเมล็ด และสหกรณการเกษตรพราว 
จํากัดเอง ก็มีการแปรรูปและจัดทําแพ็กเกจ จําหนายในนามขาวหอมมะลิสหกรณการเกษตรพราว จํากัด      
อีกท้ังในปจจุบันยังไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตราสินคาขาวในนาม “ขาวเมืองปาว” และบริษัทแอมเวย 
ยังใชขาวหอมมะลิจากท่ีนี่เพื่อผลิตขายตอยังตางประเทศอีกดวย  
 
 



กระบวนการทํางานแปลงใหญ  
การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ี ในสวนภาครัฐ ประกอบดวย หลายหนวยงาน 

เชน สํานักงานเกษตรอําเภอไดขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเกษตรอําเภอ ในบทบาทผูจัดการจัดประชุม
คณะกรรมการ ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน เกษตรอําเภอเปนเลขานุการ เกษตรตําบล           
เปนผูชวยเลขานุการ และมีคณะกรรมการจากหนวยงานภาคี คือ กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. 
นายกเทศมนตรี ธกส. พัฒนาชุมชน พัฒนาท่ีดิน สาธารณสุขอําเภอ ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ และ
สหกรณการเกษตรพราว จํากัด เปนตน เขารวมประชุม รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสราง    
ความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ  

๑. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ  
๒. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
๓. ถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน และการตลาด และศึกษาดูงานตลาดสงออก  
๔. สรุปบทเรียน ประเมินผล และรวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา  

 
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานภาคี 

สถานีพัฒนาท่ีดิน ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ และการปรับปรุงบํารุงดินดวยปอเทือง  โดโลไมท  

กรมวิชาการเกษตร โดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ใหความรูเรื่อง
การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน การผลิตขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพและสนับสนุนเครื่องเกี่ยวขาวแบบวาง
ราย เพื่อลดตนทุนการผลิต  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม ใหการสนับสนุนวิทยากรเพื่อสราง
ความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังการบันทึกตนทุนและคาใชจาย 

กรมชลประทาน โดยผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ใหการสนับสนุนวิทยาการดานการ
ทํานาเปยกสลับแหงแกลงขาว เพื่อลดการใชน้ําชวงฤดูกาลผลิต 

กรมการขาว โดยผูอํานวยการสถานีวิจัยขาวเชียงใหม อําเภอสันปาตอง ใหการสนับสนุนเจาหนาท่ี
เขามาใหความรูทางดานการดูแลตลอดฤดูกาลผลิต อีกท้ังยังดําเนินการในการตรวจแปลงพรอมท้ังออก
ใบรับรอง GAP ขาว ใหแกเกษตรกร  

กรมสงเสริมสหกรณ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ใหความรูในเรื่องการรวมกลุมและ
การตลาด การบริหารจัดการ 

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ  ใหความรูแกสมาชิกแปลงใหญ เพื่อสรางอาชีพท่ีเปนทางเลือกแกเกษตรกร 
ประกอบดวย ประมง ปศุสัตว กศน.  

หนวยงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานแปลงใหญ  
หนวยงานทองถ่ิน คือ เทศบาลตําบลปาไหน องคการบริหารสวนตําบลสันทราย สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณในการพรอมท้ังอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการการดําเนินงานการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ  

หนวยงานภาคเอกชน  คือ  สหกรณการเกษตรพราว จํากัด  
 
 



เทคนิคการบูรณาการการทํางาน  
การนําปญหาของเกษตรกรเปนตัวต้ัง แลวบูรณาการงานของหนวยงานตาง ๆ เขามาแกปญหาท่ีตรง

กับความตองการของสมาชิกแปลงใหญ โดยใช ศพก.เปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ           
กับโครงการอื่น ๆ เชน ศูนยขาวชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งไดรับงบประมาณจากกระทรวงเกษตร   
และสหกรณ เปนตน  

กลไกการขับเคลื่อน  
กลุมเกษตรกรแปลงใหญขาวหอมมะลิ 105 มีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ    

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรขาวหอมมะลิ 105 (ศพก.) และสมาชิกกลุมดวยกันเอง  
ศพก. มีประธานศูนย คือ นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ เปนวิทยากรประจําศพก. ใหความรูแกสมาชิก      

โดย ศพก. โดย ศพก. แหงนี ้ประกอบดวยฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก  
1. ฐานการเรียนรูการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ 105  

           2. ฐานการลดตนทุนการปลูกขาวหอมมะลิ 105 ดวยการปลูกนาหยอด  
           3. ฐานการทําปุยใชเอง 
           4. ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ  

เกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญเขามารวมประชุม หารือ พรอมท้ังเรียนรูการผลิตขาวหอมมะลิ 105 
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ โดยมีหนวยงาน       
ท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ไดนําความรู และปจจัยการผลิตมาใหแกสมาชิก  สมาชิกแปลงใหญก็มาใชเปนแหลง        
หาความรูท่ีนํามาแลกเปล่ียนกันไดตลอด 

ผลลัพธตามเปาหมาย  
® การลดตนทุนการผลิต  

คํานวณอัตราตนทุนการผลิตขาว (ตอไร) 

รายการ แบบท่ัวไป (บาท/ไร) แบบใชหยอดเมล็ด (บาท/ไร) 

คาไถนา 800 800 

คาเมล็ดพันธุ 300 90 

คาปลูก 1,200 50 

คาปุย 600 400 

คาสารกําจัดโรคพืช 550 300 

คาสารกําจัดศัตรูพืช 140 140 

คาเก่ียว 650 400 

รวม(ตอไร) 4,240 2,180 

สวนตาง (ตอไร) 2060 (-48.58%) 

 



® การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผลิตตามหลักและวิธีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพและ         
เพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ 105 ไดแก การใชปุยลดตนทุน และการใชเมล็ดพันธุดี โดยมีเปาหมายเพิ่มผลผลิต
ใหไดจากเดิม 55๐ กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน ๕๐ กิโลกรัมตอไร โดยชวงนี้อยูฤดูกาลผลิต  

® การเพิ่มมูลคาผลผลิต ดวยกระบวนการผลิตขาวตามหลัก GAP  

ความยั่งยืนในการพัฒนา  
“ทําดวยกัน” ทีมผูจัดการแปลงใหญ และเกษตรกรตนแบบ พรอมท้ังเจาหนาท่ีสหกรณการเกษตร

พราว จํากัด เมื่อมีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมตางๆ ก็จะรวมกันดําเนินการหรือเขารวมดวยกันตลอดเวลา      
มีการพูดคุย พบปะกันเปนประจํา เพื่อใหเรียนรูไปพรอมๆ กัน  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors)  
“สรางความสัมพันธ สรางความเขาใจ กระตุน สรางกระบวนการเรียนรู ประสานเครือขาย 

วิเคราะหขอมูล คน พื้นท่ี สินคา เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด”  

ผูจัดการแปลง บริหารจัดการสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงเกษตรกร รูจักพื้นท่ี 
วิเคราะหขอมูลจากขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร สามารถกระตุนใหเกษตรกรเรียนรูเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
แปลง และเปนพี่เล้ียงใหเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ  

ศพก. เปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพแกสมาชิกแปลง
ใหญ และเปนสถานท่ีทําใหสมาชิกไดมาพบปะกันมากข้ึน เกษตรกรมีการต่ืนตัว พูดคุยกันมากข้ึน เนื่องจาก     
มีกิจกรรมท่ีรวมกันทํามากข้ึน เชนการจัดอบรม การทําปุยหมัก หรือผลิตสารชีวภัณฑ เปนตน  

ปจจัยอุปสรรค  
๑. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญอายุมาก  
๒. หนวยงานท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการ

การทํางาน ท้ังคน เงิน งาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ  

ท่ีมาของขอมูล  
นายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอําเภอพราว ผูจัดการ  
นายสนั่น กันเงิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ (เกษตรตําบลปาไหน แมแวน) ผูชวยผูจัดการ 
นายอภิเชษฐ กันทวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลสันทราย  บานโปง) ผูชวยผูจัดการ  
นางสาวฐิติมา กาบบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตําบลเวียง  น้ําแพร) ผูชวยผูจัดการ 
นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ เกษตรกรตนแบบแปลงใหญ  
นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณการเกษตรพราว จํากัด 
นางสุรียรัตน จอมแปง ผูจัดการสหกรณการเกษตรพราว จํากัด 
 
เรียบเรียง  
นายอภิเชษฐ กันทวงษ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สํานักงานเกษตรอําเภอพราว 
 


