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คํานํา 

สถานการณในปจจุบันการผลิตสินคาเกษตรมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันสูงท้ังในดาน

ปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการผลิตท่ีสูง ทําใหเกษตรกรรายยอยประสบปญหาในการผลิตและจําหนายสินคา

เกษตร ตลอดจนโอกาสการเขาถึงขอมูลแหลงทุน ทรัพยากรและการตลาดไดนอย และจากการท่ีเกษตรกรรายยอย

ตางคนตางผลิต ทําใหยากตอการจัดการผลผลิตใหมีประสิทธิภาพและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีนโยบายในเรื่องการ

จัดทําแปลงการเกษตรขนาดใหญโดยใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกลุมและรวมพื้นท่ีการผลิตเปนแปลงขนาดใหญ 

ท่ีมีผูจัดการพื้นท่ีเปนผูบริหารจัดการแปลง ต้ังแตการวางแผนการผลิต การสรางกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรมี

ความสามารถในการจัดการผลิตสินคาเกษตรจนถึงการตลาดท่ีมีมาตรฐานและสามารถแขงขันในตลาดได ภายใต

การสนับสนุนและบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูจัดการกิจกรรมตางๆเพื่อใหแปลงใหญ

ดําเนินงานตอไปได สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิรามและสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไดรวมกันถอด

บทเรียน แปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหเขาใจ

กระบวนการสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

ขอขอบคุณผูใหขอมูลและใหความอนุเคราะหการดําเนินงานทุกอยางเปนอยางดี นายสมภาคย บุญฉาบพา 

เกษตรอําเภอพรหมพิราม นายมานิตย สุวรรณไชยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตร

อําเภอพรหมพิรามนาย ไพฑูรย  ทองสนิท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด

พิษณุโลก นายชูชาติ มีพาด ผูจัดการแปลงเกษตรกรและสมาชิกแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา ท่ี

ชวยในการถอดบทเรียนครั้งนี้ใหเสร็จสมบูรณ และหวังวาการถอดบทเรียนแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบล

ดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกจะเปนประโยชนกับผูสนใจในการนําไปปฏิบัติได 

 

 

 

          ทีมงานแปลงใหญ  

           สิงหาคม 2559 
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แปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ความเปนมา 

  ป 2555 เกษตรกรทํานาบานทุงน้ําใส ประสบปญหาอุทกภัย หนวยงานราชการจึงไดนําเมล็ดพันธุขาวมา

แจกเพื่อทําพันธุ คณะกรรมการหมูบานคิดคํานวณแลว ปรากฏวาหากจัดสรรใหกับเกษตรกรผูเสียหายทุกครัวเรือน

จะไดรับเฉล่ียครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม ซึงไมเพียงพอตอการผลิต คณะกรรมการจึงมีมติใหครัวเรือนท่ีสมัครใจรับ

พันธุขาวไปปลูก ในอัตรา 10 กระสอบ คืนหมูบาน เปนเงินในราคา 11 กระสอบ เพื่อนําไปซื้อเมล็ดพันธุขาวจาก

ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก ตอมาความตองการของประชาชนเพิ่มข้ึน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทุงน้ําใส จึง

ประชุมสมาชิกและมีมตินําเงินของกลุมออมทรัพยจํานวน 150,000 บาท ไปสมทบซื้อเมล็ดพันธุขาวเพื่อใหบริการ

กับสมาชิกไดอยางท่ัวถึง ผลท่ีไดจากการจัดต้ังศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ไดแก หมูบานมีเมล็ดพันธุ

คุณภาพไวใชเพาะปลูก สมาชิกไดใชเมล็ดพันธุราคาถูก ชวยเหลือใหสมาชิกลดภาระหนี้สิน และผลกําไรนํามาพัฒนา

หมูบาน 

 ป 2557/58 กลุมไดเขารวมโครงการตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) ซึ่งมีการวางระบบ

สงเสริมการเกษตรใหมท่ีเนนการใชขอมูลท่ีถูกตอง วิเคราะหขอมูลท้ังพื้นท่ี คน สินคา พบวาพื้นท่ี ปลูกขาว มี 2 

ลักษณะ คือ ผสมระหวางแบบ S1 (เหมาะสมมาก) และS2 (เหมาะสมปานกลาง) ท่ีเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ จํานวน 1,530.77 ไร โดยมีเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว เชน ลดการใช

เมล็ดพันธุ ผลิตและขยายสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

 ป 2558 กลุมไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรตามรูปแบบแปลงใหญ โดยมีนายสมภาคย บุญฉาบพา 

เกษตรอําเภอพรหมพิราม เปนผูใหคําแนะนําการเขารวมโครงการดังกลาว 

สถานการณปจจุบัน 

 ป 2559 แปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มี

สมาชิก 100 ราย บนพื้นท่ี 1,530.77 ไร 100 แปลง  เปนพื้นท่ีในเขตชลประทานท้ังหมด  พันธุขาวท่ีสมาชิก

ปลูกคือ พันธุขาวดอกมะลิ 105  

ในการพัฒนาขาวขาวมะลิ 105 เพื่องายตอการควบคุม ดูแลและการประสานงานของสมาชิกดวยกันเอง 

จึงมีการต้ังผูประสานงานข้ึนมา 4 คนเพื่อท่ีจะคอยดูแลและผสานหนวยงานท่ีจะเขาตรวจรับรอง มาตรฐาน GAP 

และการดูแลแปลงขาว เชน การลงสํารวจศัตรูพืช การควบคุมการระบาดศัตรูพืช การตัดพันธุปนในแปลงขาว ซึ่ง

ต้ังเปาหมายไววาสมาชิกท้ัง 100 แปลง จะตองผานการตรวจประเมินแปลง GAP อยางนอย 70 แปลง 

ในการพัฒนากลุม สมาชิกท้ัง 100 ราย ไดรวมตัวกันขอยื่นจดเปนวิสาหกิจชุมชน และเขาเปนสมาชิกกับ

สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
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ทีมผูจัดการแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาวตําบลดงประคํา  มี 3 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ีละเกษตรกร 

นายสมภาคย บุญฉาบพา เกษตรอําเภอพรหมพิราม ผูจัดการ 

นายมานิตย  สุวรรณไชยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (ชวยผูจัดการ) 

นายชูชาติ มีพาด ผูจัดการแปลงเกษตรกร 

 

 

เปาหมาย 

เปาหมายในการผลิต ขาวขาวดอกมะลิ 105 ของกลุม แปลงใหญประชารัฐตนแบบขาวตําบลดงประคํา  

มีการต้ังเปาไว 5 ดาน คือ ลดตนทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มผลผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 

 ดานลดตนทุนการผลิต   

ทางกลุมมีเปาหมายท่ีจะลดตนทุนการผลิตใหได จากเดิม 4,350 บาท/ไร เปน 3,650 บาท/ไร โดยใช

กระบวนการดังนี้ 

- การปรับปรุงบํารุงดิน ทางกลุมไดให สมาชิกท้ัง 100 ราย ใชปุยพืชสด (ปอเทือง) และสาร  

พด. ในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดอัตราการใชปุยเคมี 

- การใชเมล็ดขาวพันธุดี สมาชิกท้ัง 100 ราย ไดรับการสนับสนุน เมล็ดพันธุขาว ขาวดอก 

มะลิ 105 จาก ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก จํานวน 15,000กิโลกรัม โดยหวานในอัตราไรละ 15 กก./ไร จาก

เดิมท่ีเกษตรกรเคยหวาน 25 – 30 กก./ไร 
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- ลดอัตราการใชสารเคมีในแปลงขาว ทางกลุมไดเปล่ียนมาใชสารชีวภัณฑใหมากข้ึน โดยมี 

การรวมตัวกันผลิตเช้ือราบิววาเรีย เช้ือราไตรโครเดอรมา เช้ือราเมธาไรเซียม สารสกัดจากเมล็ดสะเดา 

- การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ทางกลุมไดมีการจัดเก็บตัวอยางดินเพื่อสงไปวิเคราะหปริมาณ 

ธาตุอาหารในดิน เพื่อท่ีสมาชิกจะไดใสปุยไดตามความตองการของขาว  

- การใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรรวมกัน เพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต กลุมสมาชิกท่ีมี 

เครื่องจักรกล อาทิ รถไถ รถเกี่ยวนวดขาว ไดรวมตัวการใหบริการสมาชิกในกลุม 

 ดานเพิ่มคุณภาพการผลิต 

- การอบรมและตรวจรับรอง GAP  เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตและเกษตรกรมีความรูในการใช 

สารเคมีอยางปลอดภัย ไดมีการจัดอบรมใหแกสมาชิกภายในกลุม จํานวน 100 แปลง 

 ดานเพิ่มเพิ่มผลผลิต 

- ถายอดความรูการผลิตขาวปลอดภัย ไดจัดอบรมถายทอดความรูแกสมาชิกกลุม เพื่อให 

สมาชิก มีความรูในการปลูกขาวท่ีถูกตองเพื่อเพิ่มผลผลิตของขาว รวมไปถึงการจัดการภายในแปลงนาของสมาชิก 

ถายทอดความรูจํานวน 5 ครั้ง  

- การใชปุยหมักและใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เมื่อดินมีคาอาหารท่ีเหมาะสมแกการ 

เจริญเติบโตของขาวแลว ผลผลิตท่ีสูงข้ึนก็จะตามมา ทางกลุมต้ังเปาไวคือ จากเดิม 500 กก./ไร เพิ่มเปน 600 

กก./ไร 

 ดานการตลาด  

- ประชาสัมพันธผลผลิตและผลิตภัณฑขาว หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเขามารวม 

ถายทอดใหกับสมาชิกกลุมไดชวยในการประชาสัมพันธใหกับกลุมและจัดงานประชาสัมพันธผลผลิต 1 ครั้ง 

- ทําขอตกลงรวมกันกับสหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ 

สมาชิกของกลุม วาถาขาวคุณภาพดีแลวราคาจะดีตาม ทางกลุมจึงไดหาตลาดท่ีจะรับซื้อผลผลิตท่ีจะออกมาไดอยาง

แนนอน ทราบราคาผลผลิตท่ีแนนอน และท่ีสําคัญท่ีสุด ราคายุติธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

 ดานการบริหารจัดการ 

- รวมกลุมบริหารจัดการและรวมกันผลิต สมาชิกภายในกลุมไดรวมตัวกันเพื่อจดเปนกลุม 

วิสาหกิจชุมชน โดยใชช่ือวา มะลิรอยหานาแปลงใหญดงประคํา เปนอีกกลไกหนึ่งในการท่ีจะบริหารกลุม 

รวมกันวางแผนการตลาด ทําใหกลุมมีตลาดรองรับแนนอน 

- การแปรรูปขาว เปนอีกชองทางท่ีจะทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดเพิ่มข้ึนนอกจากการขาย 

ขาวเปลือก 

- พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง เพื่อทําใหสมาชิกกลุมมีความรูมากข้ึน  
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กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

การบูรณาการการทํางานในระดับพื้นท่ี  

ในสวนของภาครัฐ ประกอบดวย  

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม เปนผูขับเคล่ือนการ 

ดําเนินงาน โดยมีเกษตรอําเภอเปนผูจัดประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวยคณะทํางานจากหนวยงานภาคี คือ 

กํานัน ผูใหญบาน ประธาน ศบกต. ธกส พัฒนาท่ีดิน ประมงอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ เปนตน เขารวมประชุม 

รวมท้ังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานแปลงใหญ 4 เรื่อง คือ 

1. วิเคราะหและประเมินศักยภาพ 

2. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

3. ถายทอดความรูในการลดตนทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการ 

4. สรุปบทเรียน ประเมินผล และ รวมกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนา 

สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงบํารุงดิน ประกอบดวย น้ําหมักชีวภาพ  

เมล็ดพันธุปอเทือง จัดต้ังธนาคารปุยอินทรีย ใหความรูในการทําปุยอินทรีย การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การทําปุย

น้ําหมักชีวภาพ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก ชวยในเรื่องของการบริหารจัดการแปลง การจัดทําขอมูล 

รายแปลง และประชาสัมพันธผลผลิตขาว 

โครงการชลประทาน ชวยในดานการจัดเก็บพิกัดรายแปลง และวางแผนการใชน้ํา 

ศูนยสงเสริมและเทคโนโลยีดานอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ชวยในดานการถายทอดความรู สนับสนุน 

สารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว 

สหกรณจังหวัดพิษณุโลก ใหความรูในการจัดต้ังกลุม การรวมกลุมและการบริหารจัดการกลุมและ 

สนับสนุนบรรจุภัณฑ 

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการงบประมาณโครงการ งบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1  

พานิชยจังหวัดพิษณุโลก มาตรการลดปจจัยการผลิตและจัดหาตลาดขาว 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก จัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ บันทึกรายรับรายจายเนนบัญชีฟารม 

กํานันผูใหญบาน สนับสนุนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
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ในสวนของภาคเอกชน 

สภาอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกร รวมประชุมกับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ 

การตลาด สงเสริมการแปรรูปขาว จัดหาตลาดขาวปลอดภัย 

 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด  

การบริหารจัดการ รวมประชุมวางแผนการผลิต ช้ีแจงหลักเกณฑเงื่อนไขการเปนสมาชิกกับ

สหกรณ 

  การตลาด จัดหาตลาดขาวปลอดภัย รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร 

 

“ เกษตรกรไมไดศรัทธาในหนวยงาน 

แตเคาศรัทธาในการทํางานรวมกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานกับเกษตรกร” 

กลไกการขับเคลื่อน  

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม มีแหลงเรียนรู

เทคโนโลยีและแลกเปล่ียนเรียนรู คือ ศูนยเรียนรูการลดตนทุนการผลิตขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม 

ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม ซึ่งภายในศูนยท้ัง 2 ศูนยนี้เกษตรกร

สามารถท่ีจะศึกษากระบวนการผลิตขาวไดท้ังระบบ ต้ังแตจากแปลงนาไปจนสูกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ ผานฐาน

เรียนรู ประกอบดวย 6 ฐานการเรียนรู ไดแก 1 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 2 การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ 3 การ

ผลิตปุยอินทรียปนเม็ด 4 ธนาคารปุย 5 โรงสีขาวชุมชน 6 บรรจุพันธผลผลิต โดยแตละฐานจะมีหนวยงานตางๆ

จากภาครัฐและเอกชนเขามารวมถายทอดความรู 
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ผลลัพธตามเปาหมาย 

ตามเปาหมาย 5 ดาน ของแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตางๆของโครงการแลว จะตองทําใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

  การลดตนทุนการผลิต จะตองลดลงจาก 4,350 บาท/ไร เหลือเพียง 3,650 บาท/ไร 

  การเพิ่มคุณภาพการผลิต ผลผลิตตองมีมูลคาเพิ่มข้ึน และเกษตรกรมีความรูความเขาใจใน

การใชสารเคมีมากข้ึน 

  การเพิ่มผลผลิต จากเดิม 500 กก./ไร เปน 600 กก./ไร 

 การตลาด มีตลาดรับซื้อแนนอน ทราบราคาผลผลิตท่ีแนนอน ราคายุติธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 
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 การบริหารจัดการ ลดตนทุนการผลิต มีตลาดแนนอน เพิ่มรายได เกษตรกรมีความรูติดตัว 

ผลกระทบ 

 การทําเกษตรรูปแบบแปลงใหญ กลุมสมาชิกไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการดําเนินงานตางๆแบงไดเปน  

4 ดาน ดังนี้ 

 ดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีการผลิตมีการตรวจGAP รองรับ ฉะนั้น ส่ิงแวดลอมจะดีข้ึน 

ระบบนิเวศในพื้นจะดีข้ึน  

 ดานสุขภาพ เกษตรกรและชาวบานในชุมชน จะมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 ดานสังคม สมาชิกกลุมมีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหสามชิกกลุมมีมุมมองตอ

สมาชิกดวยกันดีข้ึน เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน และเปนการสรางความใกลชิดระหวางกลุม

กับเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐมากข้ึน 

 ดานเศรษฐกิจ แนนนอนวาเมื่อกระบวนการผลิตดี ปลอดภัย ไดมาตรฐาน นาเช่ือถือ ราคา

ของผลผลิตยอมสูงตามข้ึนไปดวย 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

ประชารัฐ เปนการบูรณาการความรวมมือระหวาง กลุมเกษตรกรภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคล่ือน

โครงการแปลงใหญประชารัฐตนแบบขาว ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม โดยกลุมเกษตรเปน

ผูดําเนินการผลิต ภาครัฐเปนผูสนับสนุนในดานวิชาการและถายทอดความรู  และภาคเอกชนเปน

ผูสนับสนุนการตลาด การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 

ศักยภาพผูจัดการแปลง การบริหารกิจกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน โดยเขาใจ เขาถึงกลุมเกษตรกร 

รูจักวิเคราะหขอมูลพื้นท่ี พื้นฐานของเกษตรกร สามารถทําใหเกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมสามารถ

พัฒนาตนเองได  

ชุมชนเขมแข็ง สมาชิกและกลุมผูนํามีความต้ังใจท่ีจะรวมโครงการ หัวไวใจสู มีปญหารวมกันแกรวมกัน

เรียนรู กลุมเกษตรกรและชุมชนสามารถท่ีจะขับเคล่ือนตอไปไดเองแมไมมีหนวยงานสนับสนุน 

ตลาดนําการผลิต เนนผลิตขาวตามความตองการของตลาดในทองถ่ิน โดยเนนขาวคุณภาพเปนหลัก คือ 

ขาวขาวดอกมะลิ 105 
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“มีกลุมเกษตรกรท่ีเขมแข็ง” 
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ปจจัยอุปสรรค 

 หนวยงานท่ีลงมาแปลงใหญมีหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ เพื่อดึงความสนใจ

ของเกษตรกร หนวยงานควรบูรณาการใหมากข้ึน เพื่อใหเกษตรกรมีเวลาประกอบอาชีพ 

 

ท่ีมาของขอมูล 

นายสมภาคย บุญฉาบพา เกษตรอําเภอพรหมพิราม 

นายมานิตย สุวรรณไชยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม 

นายไพฑูรย  ทองสนิท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

นายชูชาติ  มีพาด ผูจัดการแปลงเกษตรกร 
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คณะผูจัดทํา  

ท่ีปรึกษา  

นายธีระศักด์ิ ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

นายพูนศักด์ิ เหลืองหิรัญ  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวกนกอร  แสงอรุณ  หัวหนากลุมสาระสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

 

เรียบเรียง  

นายสมภาคย บุญฉาบพา เกษตรอําเภอพรหมพิราม 

นายมานิตย สุวรรณไชยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม 

นายไพฑูรย  ทองสนิท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

นายธนธร  จบศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม 

 

 

 

 


