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ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณ ี: แปลงใหญประชารัฐตนแบบ (มนัสําปะหลัง) อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวดักําแพงเพชร 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญมนัสําปะหลงั ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จังหวัดกําแพงเพชร 

ความเปนมา 

 ในเขตนิคมสหกรณกอนท่ีจะมีการจัดต้ังเปนสมาคมสหกรณข้ึนมานั้น เดิมเปนปารกราง ไมมีถนนเขาออก

จะตองเดินบุกปาเขาไปทําไร ทํานา เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๕ ทาง

ราชการ คือกรมสหกรณท่ีดิน กระทรวงสหกรณ (เดิม) ไดดําเนินการจัดสรรใหราษฎรผูสมัครเขาเปนสมาชิก

สหกรณไดเขาครอบครองในเนื้อท่ีทํากินในเนื้อท่ีไมเกิน คนละ ๕0 ไร เปนเขตนิคมสหกรณนครชุม เดิม

เกษตรกรปลูกพืชไรหลากหลาย เชน ถ่ัวเขียว ขาวโพดเล้ียงสัตว ขาวฟาง แตงโม มันสําปะหลัง แตประสบ

ปญหาดานการตลาด และความเหมาะสมของพื้นท่ีทําใหไดผลผลิตนอย ประมาณ 40 ปท่ีผานมาเกษตรกรจึง

ปรับเปล่ียนมาปลูกมันสําปะหลังเนื่องจากพื้นท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง แตวายังประสบ

ปญหาดานการตลาดเพราะวาเกษตรกรแยกกันผลิต แยกกันขายทําใหถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง จึงเปน

เหตุใหภาครัฐไดกําหนดใหมีการจัดต้ังสหกรณในเขตพื้นท่ีนิคม เพื่อแกปญหาดังกลาวของเกษตรกร ตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 จึงไดไดขอจดทะเบียนเปนสหกรณนิคมนครชุมต้ังแตวันท่ี 28 กันยายน 

2516 ซึ่งปจจุบันสหกรณนิคมนครชุม จํากัด มีสมาชิก 1,149 ราย พื้นท่ีดําเนินงานประมาณ ๓๗,๑๔๔ ไร 

และพื้นท่ีรอบแดน รวมเปนพื้นท่ีดําเนินงาน ๖๐,๐๐๐ ไร ซึ่งมีพื้นท่ี 2 อําเภอ 4 ตําบล ไดแก ตําบลทรงธรรม 

ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลลานดอกไมตก ตําบลเพชรชมพู อําเภอโกสัมพีนคร  โดยนิคมสหกรณ

นครชุม ทําหนาท่ีจัดสรรท่ีดินใหสมาชิก  มีสหกรณนิคมนครชุม จํากัด เปนศูนยกลาง จัดหาปจจัยการผลิต 

วัสดุการเกษตร รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกมาจําหนาย หรือแปรรูปออกจําหนาย โดยซื้อหรือ

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกกอนผูอื่น จัดหาเงินทุนอัตราดอกเบ้ียตํ่าและบริการสินเช่ือเพื่อประอาชีพและการ

ดํารงชีพ สงเสริมการออมของสมาชิก 

 ป 2558 จังหวัดกําแพงเพชร ไดคัดเลือกพื้นท่ีของนิคมสหกรณนครชุม เขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยหนวยราชการสังกัดภายในจังหวัด

กําแพงเพชร จึงไดวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) โดยวิเคราะหขอมูลท้ัง

พื้นท่ี คน สินคา ของสหกรณนิคมนครชุม จํากัด พบวาตําบลทรงธรรมมีพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง 18,907.25 

ไร ซึ่งพื้นท่ีสวนใหญในตําบลทรงธรรมอยูเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง แบงเปน S1 (เหมาะสม

มาก) 16,675 ไร S2 (เหมาะสมปานกลาง) 1,484 ไร S3 (เหมาะสมนอย) 2,384 ไร รวม 14,543 ไร 

ชุมชนสวนใหญอยูในเขตนิคมสหกรณนครชุม จํากัด จึงมีโอกาสเขารวมโครงการหรือไดรับการสนับสนุนในดาน

ตาง ๆ มีการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี และสมาชิกสหกรณมีประสบการณในการปลูกมันสําปะหลังมี

ความสนใจเขารวมโครงการ 
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สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 มันสําปะหลังแปลงใหญ ดวยระบบน้ําหยด ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร  มีสมาชิก 100 ราย เขารวมโครงการ พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,224 ไร และสมาชิกทุก

คนเปน Smart farmer 

 ในการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เนนการเพิ่มผลผลิตจาก 3.5 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร ในเขตน้ําฝน 

และจาก 3.5 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร ดวยระบบน้ําหยด และลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 20 รวมไปถึงการเพิ่ม

มูลคาผลผลิตโดยการแปรรูปเปนมันเสนสะอาด และเจรจาซื้อขายมันเสนสะอาดกับสหกรณผูเล้ียงสัตว จํานวน 

10,000 ตัน มูลคา 74 ลานบาท 

ทีมผูจัดการมันปะหลังแปลงใหญ มี 5 คน ประกอบดวย 

 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผูอํานวยการนิคมสหกรณนครชุม ผูจัดการแปลง 
 นางสมพร จันทรประทักษ เกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร ผูจัดการแปลงรวม 
 นางสมควร ชมเชย ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม ผูชวยผูจัดการแปลง 
 นายสมคิด กุมแกว ตัวแทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ผูชวยผูจัดการแปลง 
 นางปรียารัตน จอมดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เลขานุการแปลง 

                           
                  นายพิสิฐ เพิ่มพูน             นางสมพร จันทรประทักษ 

          ผูอํานวยการนิคมสหกรณนครชุม                              เกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร 

                   ผูจัดการแปลง                           ผูจัดการแปลงรวม         

              

นางสมควร ชมเชย  
ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม 

ผูชวยผูจัดการแปลง 

นายสมคิด กุมแกว 
ตัวแทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 

ผูชวยผูจัดการแปลง 

นางปรียารัตน จอมดวง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

เลขานุการแปลง 
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เปาหมาย 

 เปาหมายในการรวมกันผลิตมันสําปะหลังแปลงใหญ “แยกกันผลิต รวมกันซ้ือ รวมกันขาย”โดยมี

การลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การหาตลาด และการบริหารจัดการเพื่อใหบรรจุ

เปาหมาย 

ลดตนทุนการผลิตโดยมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังจาก 4,560 บาท/ไร เปน 

3,648 บาท/ไร ซึ่งมีวิธีการลดตนทุน ดังนี้ 

- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดิน เพื่อวิเคราะหดินดวยชุดวิเคราะหดินอยางงาย หรือสง

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ คํานวณสูตรปุย ปริมาณท่ีจะใช การผสมปุยใชเอง 

- ใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร 

- จัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย โดยสถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

- ถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร กรมวิชาการเกษตร 

สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 

- จัดหาเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า มาใหสมาชิกสหกรณ กูนําไปลงทุนประกอบอาชีพการเกษตร 

- สงเสริมการทําบัญชีตนทุนการผลิต โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกําแพงเพชร 

- สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อซื้อปจจัยการผลิต โดยสหกรณนิคมนครชุม จํากัด 

- ใชเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน สนับสนุนรถไถระเบิดดินดาน โดยงบกยจ. 

- สงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยสํานักงานพลังงานจังหวัด สนับสนุนระบบสูบน้ําโดยใช

พลังงานแสงอาทิตย 

การเพิ่มผลผลิต มีแผนการเพิ่มผลผลิตเฉล่ีย 3.5 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร ในเขตน้ําฝน และจาก 3.5 

ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร ดวยระบบน้ําหยด โดยมีวิธีการดังนี้ 

- ถายทอดความรู 7 ต. 5 ตัน  

- ใชพันธุท่ีเหมาะสม 

- การปรับปรุงบํารุงดิน 

- ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

- ระบบน้ําหยด 

- การไถระเบิดดินดาน 

- ใชสารชีวภัณฑ 

การเพิ่มมูลคาผลผลิตมีการสงเสริมการใชพันธุดีท่ีใหเปอรเซ็นตแปงสูงตามความตองการของตลาด มี

การแปรรูปมันเสนสะอาดเพื่อเพิ่มมูลคา 
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การตลาด มีการเช่ือมโยงตลาดมันเสนสะอาดกับเครือขายสหกรณผูเล้ียงสัตว จัดทํา MOU ซื้อขายมัน

เสนสะอาดกับ สหกรณโคนมวกเหล็กจํากัด จํานวน 3,500 ตัน สหกรณโคนมพัฒนานิคม1,000 ตัน สหกรณ

โคนมไทยเดนมารกพัฒนานิคม จํานวน 2,500 ตัน สหกรณผูเล้ียงสุกรเชียใหมลําพูน จํานวน 1,500 ตัน 

สหกรณโคนมลําพูน 500 ตัน สหกรณโคนมพัทลุง 500 ตัน บริษัทผลิตอาหารสัตวอื่น ๆ 500 ตัน รวม

ท้ังหมด10,000 ตัน มูลคา 74 ลานบาทสหกรณจะรับซื้อหัวมันสดของสมาชิกราคาสูงกวาทองตลาด 50 - 

100 บาท/ตัน  

การบริหารจัดการเปาหมายการบริหารจัดการของมันสําปะหลังแปลงใหญ แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

การวางแผนและบริหารจัดการผลิตผลผลิตมันสําปะหลังของตําบลทรงธรรมไมมีปญหาดานการตลาด 

ผลผลิตท่ีออกมาสามารถมีแหลงรองรับผลผลิต เพียงแตตองจัดการการผลิตเพื่อใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพตามท่ี

ตลาดตองการเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เชน การสงเสริมใหเกษตรกรผลิตมันหนาขาว โดยเกษตรกรตองสับหัวมันให

สะอาดไมมีราก ไมมีเหงาปน จึงจะสามารถขายผลผลิตใหสหกรณได เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงกับ

ความตองการของตลาดและไดราคาขายท่ีสูงกวาทองตลาดท่ัวไป 

การวางแผนการจัดการตลาดสหกรณเปนจุดศูนยกลางในการประสานงานดานการตลาด โดยเปนจุด

รวบรวมผลผลิตของเกษตรกร บริหารจัดการสงผลผลิตและแปรรูปผลผลิตสงจําหนายไปยังแหลงรับซื้อตาง ๆ 

การบริหารจัดการการใชเครื่องจักรกลสหกรณสนับสนุนเครื่องจักรกลใหแกสมาชิก และเปนผูดูแล

บํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การบริหารจัดการกองทุนปุยตามคาวิเคราะหดินมีการตรวจวิเคราะหดินใหแกสมาชิก และมีการผลิต

ปุยหมักไวใชในกลุม 

การสงเสริมอาชีพเสริมรายไดในชวงฤดูแลง สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืช เพาะเห็ด 

หรืออาชีพเสริมอื่นๆ ในชวงฤดูแลง 
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพื้นท่ีในสวนภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวย
หลายหนวยงาน ดังนี้ 

- นิคมสหกรณนครชุม โดยผูอํานวยการนิคมสหกรณนครชุมในบทบาทผูจัดการแปลง มีหนาท่ี
บูรณาการโครงการ กิจกรรม งบประมาณจากกรมสงเสริมสหกรณ ใหความรูเรื่องการผลิตและ
การตลาด สนับสนุนแหลงเงินทุน ขยายชองทางการตลาด ประสานงานกับหนวยงานภาคีเพื่อ
ขับเคล่ือนแปลงใหญ เกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชรในบทบาทผูจัดการแปลงรวม มีหนาท่ีบูรณา
การโครงการ กิจกรรม งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด 
ฯลฯผู จัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด เปนผูชวยผู จัดการแปลง และเกษตรตําบลเปน
เลขานุการแปลง และมีหนวยงานภาคีมารวมบูรณาการดังนี้  

- สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร รวมวิเคราะหศักยภาพพื้นท่ี บูรณาการโครงการกรมสงเสริม

การเกษตรลงในพื้นท่ีเปาหมาย เชน โครงการพัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer,โครงการ

จัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ฯลฯ 

- สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณอุปกรณน้ําหยด รถไถระเบิดดินดาน เครื่อง

สับมันเสน  

- สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํารวจและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือน 

- โครงการชลประทานกําแพงเพชร บริหารจัดการน้ําสูพื้นท่ี สรางฝายทดน้ํา 

- สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร สนับสนุนการใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน เก็บตัวอยางและตรวจ

วิเคราะหดิน ทําแผนท่ีรายแปลง พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก จัดต้ังธนาคารปุย จัดระบบอนุรักษดิน

และน้ํา เชน การปลูกหญาแฝก 

- สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร บริหารจัดการลดราคาปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 10 

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 12 ท่ีปรึกษาแนะนําการวิเคราะหขอมูลภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

ครัวเรือน 

- สํานักสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร ใหความรูเรื่องสินเช่ือและการตลาด 

- สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ฝกอบรม ใหความรูเรื่องเทคโนโลยีการ

ผลิต ปุยและสารเคมี การบริหารจัดการปจจัยการผลิต จัดทําแปลงสาธิต 

- กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกําแพงเพชร ขุดลองคลองขนาดเล็กรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร สงเสริมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 

- ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สนับสนุนสารชีวภัณฑและถายทอด

องคความรูในการผลิต สนับสนุนและถายทอดองคความรูเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบน้ํา 

- สํานักงานพลังงานจังหวัดกําแพงเพชร จัดต้ังศูนยสาธิตสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 

- สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร ใหความรูและสงเสริมอาชีพเสริมชวงรอการเก็บเกี่ยว 

- องคการบริหารสวนตําบลทรงธรรม ขุดลอกคลองขนาดเล็ก ตลอดจนรวมวางแผนบริหารจัดการ 
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- กํานัน ผูใหญบาน สนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

- หนวยงานภาคเอกชน สหกรณนิคมนครชุม บริหารและดําเนินการขับเคล่ือนกลุมเกษตรกรแปลง

ใหญสูเปาหมาย สนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า  

การบูรณาการการทํางาน 

 มีการบูรณาการโครงการ กิจกรรม งบประมาณของหนวยงานตาง ๆ มาสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณ

แปลงใหญ โดยทีมงานผูจัดการแปลง 

กลไกการขับเคลื่อน 

 มีสหกรณนิคมนครชุม จํากัด เปนจุดเรียนรูเทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีนายสมคิด กุมแกว 

เปนเกษตรกรตนแบบดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยระบบน้ําหยด แบบใชรถขนสงน้ํา (mobile) ไปใน

ไรมันสําปะหลัง และเจาของแปลงเรียนรู นายเรียน สิงหชดา เปนตนแบบในเรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

โดยระบบน้ําหยด แบบตอกบอบาดาลในแปลง 

 สมาชิกแปลงใหญเองเปนแหลงความรูท่ีนํามาแลกเปล่ียนกัน เชน การนํารถ mobile มาใชในไรนา 

การตอกบอบาดาลในแปลง การใชพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง เปนตน 

 

ผลลัพธตามเปาหมาย 

 ดานการตลาด มีการประสานงานเพิ่มชองทางการจําหนายลวงหนาไวบางสวนแลว 

 ดานการเพิ่มมูลคาผลผลิต มีสหกรณเปนจุดรวบรวมและนําผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 ดานการบริหารจัดการ มีการบูรณาการจากหนวยงานภาคี เชน นิคมสหกรณนครชุม สํานักงาน

สหกรณจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีพัฒนาท่ีดิน  สหกรณนิคมนครชุม จํากัด 
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ผลกระทบ 

 การทําการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ สมาชิกสหกรณ ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตาง 

ๆ แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

 ดานสังคม เมื่อมีการรวมตัวกันในรูปแบบแปลงใหญ สงผลใหสมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียน

เรียนรู ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 

 ดานเศรษฐกิจ เมื่อสมาชิกสหกรณรวมตัวกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ รวมกันซื้อปจจัยการ

ผลิต รวมกันขายผลผลิตโดยมีสหกรณเปนศูนยกลางทําใหลดความเส่ียงของสมาชิกสหกรณในการจําหนาย

ผลผลิต 

ความยั่งยืนในการพัฒนา 

 เสริมองคความรูใหมๆ ใหสมาชิกสหกรณปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีการผลิตจากรูปแบบเดิม และ

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ/สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหสามารถดํารงอาชีพอยู

ไดอยางยั่งยืน 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) 

 ศักยภาพทีมผูจัดการแปลง  

- ผูจัดการแปลง เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถในการติดตอประสานงานบูรณาการโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ ลงสูพื้นท่ีมีการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการขับเคล่ือน 

- ผูชวยผูจัดการแปลง เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลมีความสามารถ มีความมุงมั่นทุมเทท่ีจะพัฒนา 

ประกอบกับเปนคนในพื้นท่ี เขาใจบริบทชุมชนเปนอยางดี สามารถเขาถึงสมาชิกสหกรณ และ

ดวยตําแหนงผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด จึงสามารถท่ีจะอํานวยความสะดวกการ

ดําเนินการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี  สนับสนุนอาคาร/สถานท่ีของสหกรณ

เปนจุดถายทอดความรูตาง ๆ ใหแกสมาชิกสหกรณ 

- เลขานุการแปลง เปนนักวิชาการสงเสริมการเกษตรรุนใหม ท่ีมีทักษะในดานการวิเคราะหขอมูล 

ตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ และสามารถประสานงานในพื้นท่ีไดเปนอยางดี 

- มีการใชตลาดนําการผลิต 

- ชุมชนเขมแข็ง สมาชิกสหกรณมีความพรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรม และเปดรับเทคโนโลยีใหม 
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เง่ือนไข/ขอจํากัดในการนําไปใช 

1. หนวยงานราชการท่ีลงมาท่ีแปลงใหญหลายหนวยงานไมพรอมกัน ไมบูรณาการ ทําใหสมาชิก

สหกรณไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณาการการทํางานท้ัง คน งาน เพื่อใหการทํางานไม

ซ้ําซอน และสมาชิกสหกรณมีเวลาประกอบอาชีพ 

2. พื้นท่ีแปลงใหญ อยูไกลจากศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ทําให

สมาชิกสหกรณไมสะดวกท่ีจะไปเรียนรู จึงตองมีจุดเรียนรูเรื่องมันสําปะหลังอยูในพื้นท่ีเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีใหแกสมาชิกสหกรณ 

ท่ีมาของขอมูล 

 นายพิสิฐ  เพิ่มพูน ผูอํานวยการนิคมสหกรณนครชุม ผูจัดการแปลง 
 นางสมพร  จันทรประทักษ เกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร ผูจัดการแปลงรวม 

นางสมควร ชมเชย ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด ผูชวยผูจัดการแปลง  
 นางปรียารัตน จอมดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ เลขานุการแปลง 
  
ผูจัดทําขอมูล 

นางปรียารัตน จอมดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
นางสาวนาถยา คิดคําสวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 


