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การประชุม 
เรื่อง การฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนของระบบนิเวศน (Ecological services) 

และการจัดการเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
 วันเสารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

ณ วัดมองคนก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
ปญหาของเกษตรกรในพื้นที ่

- การบริหารจัดการพืชผลทางการเกษตรมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
- การจัดการน้ํา 

o ภาวะน้ําทวม ไดรับความเสียหายทุกป โดยเฉพาะในพื้นที่หมู 3 
o ขาดแคลนน้ํา เนื่องจากระบบชลประทาน 

 
จํานวนครัวเรือน*ขอมูลตามทะเบียนราษฎร 
หมูที ่ บาน จํานวนครัวเรือน 

1 บวกหมื้อ 350 
2 แมมาลัย  
3 ดงปาลัน 190 
4 หนองโคง 85 
5 ทรายมูล 167 
6 รํ่าเปง  
7 แมขะจาน 200 
8 ปางเปา 139 
9 หวยไร  
10 ทุงสีทอง 160 
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ลักษณะของพื้นที่เกษตรกร 

อาชีพหลัก รอง ที่นา (%) 
หมูที ่

หลัก % รอง % ตัวเอง เชา 
ระบบน้ํา เหมือง จุดเดนของพื้นที่ จุดออนของพื้นที่ 

1 นา 40 รับจาง 60 20 80 ชลประทาน  มีระบบชลประทาน ดินเหนียวน้ําทวม  
น้ําไมพอในชวงฤดูแลง 

3 นา 20 รับจาง/ คาขาย 25 
20 

10 90 ชลประทาน  ดินดี น้ําทวมในชวงฤดูฝน 
น้ําไมพอในชวงฤดูแลง 

4 นา 20 รับจาง 80 5 95 ชลประทาน   มีที่นานอย 
น้ําทวมในชวงฤดูฝน 
น้ําไมพอในชวงฤดูแลง 
มีปญหาปู และหอยเชอรี่มากกวาหมูอื่น 

5 นา 
สวน 

90 ปศุสัตว 10 90 10 ชลประทาน เหมืองฝาย มีที่นามาก 
น้ําไมทวม 

 

6 ราชการ 90 นา 10 90 10 ชลประทาน เหมืองฝาย  น้ําทวมบางสวน 
7 นา 

สวน 

80 รับจาง 20 90 10 ราษฎร  เปนที่ดอน น้ําไมทวม ดินไมด ี

8 ยาสูบ 80 นา 20 80 20 ราษฎร  เปนที่ดอน น้ําไมทวม ดินไมด ี
9 รับจาง 60 สวน/นา 40 90 10 ราษฎร  เปนที่ดอน น้ําไมทวม ดินไมด ี
10 รับจาง 60 สวน/นา 40 20 80 ชลประทาน  ดินดี น้ําไมพอ 

มีน้ําทวมคลายกับหมู 3 
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พื้นที่สวนใหญเปนนาขาว ประกอบดวยพื้นที่สวน และพื้นที่ปศุสัตว สําหรับที่นาสวนใหญจะเปนพื้นที่
เชา ลักษณะเชาตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายป แตที่สวนมักจะเปนของตนเอง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีอาชีพรับจางบางสวนในหมูที่ 9 และ 10 โดยเฉพาะในหมูที่ 9 จะมีนายทุนอยูมาก 
แหลงน้ําที่สําคัญ ไดรับน้ําจากชลประทานแมแตง  
 หมูที่ 1 3 4 และ 10 ใชน้ําจากเสนเดียวกัน คือ คลองซอย 3 และ 4 
 หมูที่ 5 และ 6 ใชน้ําเสนเดียวกัน 
 
ผลผลิตของขาวภายใตสภาวะตางๆ 

นาลุม ผลผลิต(กก./ไร) 
หมูที ่

น้ําไมขัง น้ําทวม น้ําไมขัง น้ําทวม 
กลาขาว 

1 60 40 700  หวานกลาแลวปลูกเลยไมมีการซิมกลา 
3 70 30 700-800 350-400 ซิมบางสวนเฉพาะ กข 6 

เรียก “กลาฝอย” หวานเปนแปลงกลาแลว
ถอนไปปลูก 

4 60 40 600-700 500-600 ซิม 100 %ในนาน้ําทวม 
5 100 - 800   
6 80 20 800 400-500 ซิม 100 % 
7 100 - 600   
8 100 - 600   
9 100 - 600   
10 80 20 700-800 500-600 ซิม 80 % 

 
ลักษณะพื้นที ่
 ลักษณะพื้นที่เปนที่นาเปนสวนใหญ มีที่นาดอนนอยมาก สามารถจําแนกลักษณะที่นาไดดังนี ้

1. นาน้ําไมทวม 
2. นาน้ําทวม น้ําไมขังนาน ไดแก พื้นที่หมู 3 4 6 และ 10 ซึ่งถาปลูกขาวพันธุ กข 6 ทําใหตองมีการซิมกลา 
3. นาน้ําทวมขัง เฉพาะพื้นที่ หมู 1 ทําใหปลูกขาวไดเฉพาะบางปที่น้ําไมทวม 

หมู 1 น้ําทวม ลักษณะเปนน้ําทวมขัง แตไมมีความจําเปนตองซิมกลา เปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมรุนแรงมาก ผล
ผลิตลดลงมาก 

หมู 3 เปนพื้นที่ที่น้ําทวมผาน 
หมู 4  เปนพื้นที่น้ําทวม แตผลผลิตลดลงไมเกิน 30% สาเหตุที่ผลผลิตลดลงไมเกี่ยวของกับปูที่มากับน้ําทวม 

ถาไมมีปญหาปู และหอย ทําลายขาวในนา เพียงปญหาเรื่องน้ําทวมอยางเดียวไมไดทําใหผลผลิตใน
นาลดลง แตปูและหอยมักจะมาพรอมกับน้ําทวมเสมอ 

หมู 10  น้ําทวมรุนแรงกวา หมู 1 และ 3 เนื่องจากพื้นที่ลุมกวา จึงทําใหชวงระยะเวลาน้ําทวมนานกวา 
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พันธุขาว 
 พันธุขาวในพื้นที่สวนใหญ เกษตรกรนิยมปลูกขาว กข 6 และ สันปาตอง 1 สําหรับขาว กข 6 ตองซิมก
ลา ในขณะที่สันปาตอง 1 ไมตองซิมกลา และยังสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดถึง 1,000 กก. ตอไร ดังเชนกรณี
ตัวอยาง คุณศักดา ปลูกขาวสันปาตอง 1 ในพื้นที่ 4 ไร ในฤดูฝนไดผลผลิต 150 กระสอบ (450 ถัง) เฉล่ีย 1,125 
กก. ตอไร ทําใหปนี้เกษตรกรยังคงปลูกขาวสันปาตอง 1 เหมือนปที่แลว เนื่องจากใหผลผลิตด ี
 
ขอสังเกต 

1. สถานที่ศาลาวัดใหม โลง อากาศดี แตมีปญหาเรื่องลม และการเปดโลงลมแรง เกษตรกรเดินเขาออก 
2. ผูนําไมสนใจบางครั้งbias ในการ leading ตอบคําถาม  
3. เกษตรกรหมู 3 มีมากกวาหมูอื่น บางหมูมีตัวแทนมาเพียง 1 คน ทําใหการใหขอมูลไมสมบูรณ  
4. หมู 4 ไมมีคนมาเนื่องจากติดงานในหมูบาน 
5. พื้นที่โลงแจง สวางมากการเตรียมอุปกรณตองเช็คพื้นที่กอน 

 
วิธีการลดตนทุนการผลิตขาว 
วัตถุประสงค 

1. เกษตรกรมีวิธีการลดตนทุนอยางไรบาง 
2. วิธีการในการลดตนทุนภายใตหมูบานที่แตกตางกัน 

วิธีการ 
1. แบงกลุมเกษตรตามหมูบาน 
2. แจกกระดาษใหแตละกลุมปรึกษา และเขียนลงในกระดาษ 
3. นํากระดาษติดแลวสอบถามเกษตรกรถึงวิธีการตางๆของแตละหมูบาน 
4. สรุปวิธีการตางๆที่เหมือนที่แตกตางของแตละพื้นที ่
5. วิธีการที่เกษตรกรสนใจอยากจะทดลองฤดูตอไป 

ผลการทํางาน 
ตารางที่ 1 กิจกรรมที่เกษตรกรปฏิบัติเพื่อลดตนทุนการผลิตขาว 

กิจกรรม ม. 1 ม. 3 ม. 5 ม. 7 ม. 8 ม. 9 ม. 10 หมายเหตุ 
กําจัดวัชพืช * * * * * * *  

ใชน้ํามะกรูด  *      ฆาหอยสภาพน้ําขัง 
ฆาป ู * *       

ปุยชีวภาพ * * *    * น้ําสกัดจากหอยและปู 
ปุยเคม ี * * * * * * * ลดปริมาณการใชสาร 
ปุยพืชสด *     * * ม. 1 โสน ถั่ว ซากถั่วเหลือง 

ม. 9 ซากถั่วเหลือง 
ม. 10 โสนและถั่วเหลือง 

ปุยเคมี + ชีวภาพ       *  

ปุยหมัก * *       
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เล้ียงกบในนาขาว  *      ทดลองเปนปที่ 2 ชวยกําจัดศัตรูพืช 
หมายเหตุ    

- จํานวนกบ 500 ตัวขนาด 3-4 นิ้ว 
- มะกรูด (ผล + ใบ) 5  กก. ผสมน้ํา 4 ลิตร ใชกับพื้นที่น้ําขังในการกําจัดหอยเชอรี่  
- มีการใชสารเคมีในการคุมหญาในทุกหมูบาน โดยการหวานลงในนาขาวโดยตรง 
- หมู 3 มีการใชสารเคมีในการฆาปู สวนหอยใชวิธีการเก็บ ไมมีการใชสารเคม ี
- ปุยชีวภาพที่เกษตรกรใชมีทั้งที่ซื้อตามทองตลาด และทําขึ้นเอง ยังไมมีอัตราการใชที่แนนอน แตพบวาขาวที่ใชเขียว

กวาปุยเคมี  
 
การเพิ่มมูลคาและลดตนทุนการปลูกขาว  

1. ไดผลผลิต 800 กก. บริโภค ตนทุน ประมาณ 3000 บาท ตอไร  
- ฟาง 1200 กก 
- กบ ลูกออด  4 x 200 = 800 

2. เพิ่มผลผลิต 800 กก เปน 1000 กก. 
3. เพิ่มมูลคาของนาขาวโดยมีหลายกิจกรรม 

 
โอกาสในการขยายกิจกรรมตางๆ 
หมู1   สนใจน้ํามะกรูด โดยการนํามะกรูดทั้งผลและใบ ไปตมกับน้ําจํานวน 4 ลิตร ใหเดือด ทิ้งใหเย็น ใช

หยอดบริเวณน้ําขัง สําหรับการฆาหอยในพื้นที่น้ําขัง ไมสามารถใชไดในบริเวณที่มีน้ําไหล และยังไมมี
อัตราการใชที่แนนอน 

หมู 3  สนใจขยายกบ เพื่อควบคุมศัตรูพืช โดยปลอยไรละ 500 ตัวตัวขนาด 2-3 นิ้ว (ถาไมชอนไปขายจะได
ประมาณเปนหมื่นตัว จริงๆแลวกบสามารถเพาะโดยธรรมชาติขึ้นอยูกับวาหมูบานอนุรักษแคไหน นา
จะมีการเขียนโครงการนี้) เสนอเปนโครงการใหอบต. สนับสนุน กําหนดเปนชวงเวลาที่ชาวบานสามารถ
จับกบไปทานได เพื่อเปนการอนุรักษกบในพื้นที่ 

 
การลดปริมาณวัชพืชในนาขาว 

1. สารเคมีชนิดเม็ด และน้ํา ชวยในการคุมหญาเพียงอยางเดียว เชน กรัมมอกโซน ราวนอัพ (ม. 3) 
2. เครื่องตัดหญา (ม3) 

 
การลดปริมาณการใชปุยเคม ี

ใชในปริมาณที่ลดลง เชน พื้นที่ 5-6 ไร ใชประมาณ 100 กก. (ม3) 
 
เปาหมายการลดตนทุน 

ตนทุนที่ลดได ตนทุนที่ลดไมได 
ปุยเคม ี
 
 

สารกําจัดวัชพืช 
 แรงงาน 
คาไถ 
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กิจกรรมที่ดําเนินการ สวนมากก็ยังมีการใชวิธีการกําจัดวัชพืชโดยใชสารฉีดพน เพื่อลดตนทุนแรงงาน และยังใช
ปุยเคมีแตเกษตรกรกลาววายังสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีได 
การปลูกถั่วเหลืองหลังนาจะพบโดยเฉพาะหมู 1 3 4 และ 5  

การลดตนทุนการผลิตขาว ตัวอยางกิจกรรม 
1. เพิ่มผลผลิตขาว 800 กก. เปน 1000 กก 
2. เพิ่มมูลคาของของที่ดิน ใหกิจกรรมที่หลากหลาย  

เชน การเลี้ยงกบ เมล็ดพันธุขาว เปนตน 
3. น้ํามะกรูด 
4. ปุยชีวภาพ  

ตนทุนขาวไรละ 3000 บาท ไดขาวเปลือก 
- ไดขาวเปลือก 800 กก./ไร (40%) 
               บริโภค    400 กก. 
                   เมล็ดพันธุ    400 กก.ๆ ละ 8 บาท 
               คิดเปนเงิน 3,200 บาท 
- ฟาง 1200 กก. (60%) 

เกษตรกรไมมีการสรางรายไดจากฟาง สวนใหญ
จะเผาทิ้ง 

- กบ ลูกออด  
สมมุติเก็บไดวันละ 4 กก. ราคา กก. ละ 200 บาท 
คิดเปนรายไดตอวัน 800 บาท 

 
 
ตนทุนการผลิตขาว 
 คาเชาที่นา ไรละ   1,000 บาท ตอไร ตอป 
 คารถไถนา   650 บาท 
 คาถอนกลา คาปลูก   650 บาท 
 คาเก็บเกี่ยว   700 บาท 
 คาสารเคมี (ปุย)   200 บาท 
 คาสารเคมีกําจัดวัชพืช  200 บาท 
  รวมทั้งส้ิน  3,400 บาทตอ ไร 
 การจัดการในที่ดอน และที่ลุมน้ําทวมและน้ําไมทวม ไมมีความแตกตางกัน ถาไดผลผลิตต่ํากวา 800 
กก. ตอไร จะไมคุมทุน 
 
การลดตนทุนการผลิตขาว 
หมู 1  คิดวานาจะเกิดขึ้นได มีความสนใจการอนุรักษเล้ียงกบ และความคิดเห็นของเกษตรตําบลถานําเสนอ

โครงการผานอบต นาจะมีโอกาสเปนไปได ควรตองมีการบันทึกขอมูล  
ตอนเพาะ  มิถุนายน กรกฏาคม     เพาะพันธุลูกออด 
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หลังเที่ยง 
ประมวล 

1. ที่ดินเชา 
2. ลักษณะพื้นที่ เปนพื้นที่นาลุม แบงออกเปนนาลุมน้ําทวม และนาลุมน้ําไมทวม (น้ําขัง) ทําใหศักยภาพ

และตนทุนที่ใชในการผลิตแตกตางกัน 
3. พันธุขาว ปจจุบันในพื้นที่ไมมีพันธุพื้นเมือง พันธุที่นิยมปลูก ไดแก กข 6 สันปาตอง1 มะลิ105 และมะลิ

แดง และมีสัดสวนของขาว กข 6 มากกวา สันปาตอง 1 
4. ตนทุนประมาณ 3000 บาท (รวมคาเชานา) 
5. ชีวภาพ ปุยหมัก น้ําหมัก กบ 
6. ทรัพยากรบุคคล กํานัน และผูใหญบาน มีการศึกษาดี ชาวบานมีเทคโนโลยีสูง 

 
ตนทุนไมสามารถลดได ไดแก คาเชา คาไถ คาปลูก 
ตนทุนที่สามารถลดได ไดแก คาใชจายดานสารเคมีกําจัดวัชพืช และศัตรูพืช และ ปุย 

ผลพลอยได สุขภาพและสิ่งแวดลอมดีขึ้น 
 
จุดออนของพื้นที ่
 ที่ดินมีขนาดเล็ก และเปนที่ดินเชา 
 
กิจกรรมที่จะนําไปสูการลดตนทุนไดแก 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับชีวภาพ เชน ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ กบ 
2. ตองรักษาระดับผลผลิตใหได 800 กก. 

 
โครงการเมล็ดพันธุชุมชน กลุม ม. 1 และ ม.3  

- การลดตนทุนการผลิต เชน การใชเมล็ดพันธุในทองถิ่น ราคากก. ละ 8 บาท ซึ่งมีราคาถูกกวาเมล็ดพันธุ
ปกติที่ซื้อที่ศูนยวิจัยขาว อ.สันปาตอง (ราคากิโลกรัมละ 15 บาท)  

- หมู 1 วิชิต ไดปลูกขาวเสนเดียว นาจะมีการใชของหมูบานใชของตัวเอง 
- หมู 1 มีโครงการเมล็ดพันธุถั่วเหลืองรวมกับ มช. 

 
หลังจากมีการแลกเปลี่ยนขอมูล มีกิจกรรมใดบางที่เกษตรกรตองการทําเพิ่ม หรือทํารวมกัน 
เนื่องจากปจจุบันในพื้นที่หมู 3 มีโครงการอนุรักษทรัพยากร โดยพอหลวงหมู 10 (คุณสุริยันต) เปนผูนํา และนอก
จากนี้ในพื้นที่หมู 3 มีการปลูกขาวโพดทําเมล็ดพันธุ ซึ่งมีการใชสารเคมีมาก ประมาณ 4-5 กระสอบ (50 กก.)/ไร 
ซึ่งพืชนําไปใชจริงๆประมาณเพียง 2 กก. สวนที่เหลือซึมลงสูแหลงน้ําเปนอันตราย ทําลายน้ํา 
 
กิจกรรมที่เกษตรกรอยากทําตอ 

หมูที่ ขยายงานเดิม งานใหม 
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1 ถั่วบํารุงดิน 
เมล็ดพันธุหลัก ปลูกขาวเสนเดียว 

ขาวกลอง แปรรูปขาว 

3 เมล็ดพันธุ 
กบ 

แปรรูปขาว โรงสีชุมชน 

5 ที่นานอย เปนที่สวนมาก 
ระบบขาว-ขาวโพด 

เปนที่ดอนที่สามารถปลูกขาวโพดไดในชวงฤดูฝน 

6 ที่นานอย  
7 ขาว-ยาสูบ  
8 ขาว-ยาสูบ  
9 ซื้อขาวกิน  
10 เมล็ดพันธุ กบ 

 
เกษตรกรบอกวานาจะคุยกับเกษตรกรทุกหมูที่ใกลเคียงกันเพื่ออนุรักษ  สุชาติหมู 10 เอาเมล็ดพันธุจากวิชิต ปลูก 
4 ไร และเคยทํางานในไรองุนไมใชสารเคมี มีการทดลองปลูกองุนมากขึ้น 
 
ประสบการณของสุชาติ 

1. ปุยหมัก เตรียมขี้วัวกอนไถ จะหมักน้ําชีวภาพประมาณ 2 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตรใน
ถัง 200 ลิตรหมักน้ําทิ้งไว 1 คืน เอาแกลบแกหรือแกลบออน (1 กระสอบ) ราดน้ําใหนุม แลวหมักไว 10 
วัน พลิกทุก 3 วัน ตากใหแหง ใชหวานหลังจากไถดินเสร็จแลวชวยปรับปรุงดิน ทดลองใชปที่แลวเปนป
แรกพบวา ถั่วใหผลผลิตงามมาก  

ใชปุยหมักจากบานหนองหลม จํานวน 3 กก. เปนเชื้อใหปุย 
2. น้ําชีวภาพ หมักผลกับใบนอยหนา หรือเมล็ดที่เหลือจากการรับประทานรวมกับแอลกอฮอลลทิ้งไว 10 

วัน ใชฉีดพน กลาขาว กลาผัก ที่เพาะไว ชวยกําจัดหมัดดิน ปจจุบันอยูในขั้นทดลองทําเปนแปลงสาธิต 
**ไดประสบการณจากเจาของไรองุนปลอดสารที่ อ.เชียงดาว ปจจุบันเจาของไรองุนหันมาทําชา 

 
ทําเนียบเกษตรกรผูรู 
 

เรื่อง เกษตรกรผูรู (หมู) 
เมล็ดพันธุหลัก วิชิต(1) 
ถั่วบํารุงดิน วิชิต และคณะ(1) 
ปุยชีวภาพ วิชิต (1)  และ ชาติ(3) 
น้ํามะกรูด (ฆาหอย) ทองคํา กรรแสง (3) 
กบในนาขาว เกษม ถาวร (3) 
คัดเมล็ดพันธุเอง 
เกษตรกรคัดปลูกเอง ไมไดจําหนาย 

คํา ใจสุภา (3) 

 
การขยายโครงการ 
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 เกษตรกรตองเห็นความสําคัญของขอมูล ทุกกิจกรรมสามารถขยายเปนโครงการได เพราะในพื้นที่มี
ทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรบุคคล เชน บุคลากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน จ.เชียงใหม หมอดินอาสาประจําหมูบาน 
และเมล็ดพันธุ ซึ่งมีทั้งเมล็ดพันธุหลัก และเมล็ดพันธุขยาย สําหรับเมล็ดพันธุหลักในพื้นที่ มีวิชิตซึ่งปลูกขาวเสน
เดียวในพื้นที่ 1 ไร ไดผลผลิตประมาณ500 กก. สามารถนําไปใชเปนเมล็ดพันธุขยายในพื้นที่ได พันธุที่สามารถนํา
มาใชเปนเมล็ดพันธุหลัก มี 3 พันธุ ไดแก ขาวมะลิ 105 มะลิแดง และ กข 6 รวมทั้งยังมีองคความรูที่กระจายอยูใน
หมูบานตางๆ เชน ความรูเรื่องน้ํามะกรูดกําจัดหอย ปุยชีวภาพ (กลุมของสุชาติ) และกบ เปนตน สําหรับกบ 
เกษตรกรมีความเห็นวาอาจจะตองหาบางสวนมาปลอยเพิ่มตามแหลงน้ําธรรมชาติ และตองขอความรวมมือจาก
ชาวบานใหงดจับกบในบริเวณหรือชวงเวลาที่กําหนด 

สวนโครงการแปรรูปขาวกลองที่เกษตรกรใหความสนใจจะเกิดความยั่งยืนได หากวัตถุดิบที่ใชเกิดจาก
การผลิตของเกษตรกรเอง ไปไดเกิดจากการซื้อขาวเปลือกมาแปรรูปจําหนายเทานั้น และขาวเหนียวไมสามารถ
นํามาทําเปนขาวกลองได เวลานึ่งแลวจะมีความแข็งมาก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม 

 

12

12

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
เรื่อง “แนวทางการลดการใชสารเคมีในนาขาว” 

 วันเสารที่ 4 ตุลาคม 2546  
 ต. ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทร 

1  จํานงค   ลากวง 59 หมู 1  
2 เหรียญ  พวงมาลัย 29/1 หมู 1  
3 ศรีทัศ  ทนันชัย 416/2 หมู 1 053-842212 
4 วิชิต  รุงโชติ 62/6 หมู 1 09-9977414 
5 ถวิล ขันดา 130 หมู 1  
6 นิกร  ถาวร 32 หมู 1  
7 สงกรานต ชองชะลัย 36/1 หมู 3 09-8545039 
8 ประยงค  คงทัน 63/3  หมู 3 053-842535 
9 ประเสริฐ  ยศ 153/1  หมู 3  
10 ทองคํา กันแสง 61/2 หมู 3  
11 บุญเลื่อน คงทัน 66 หมู 3  
12 อิน  ใจวงค 156/1 หมู 3  
13 กําปน ใจวงศ 156/1 หมู 3  
14 วิชัย  ใจคํา 82/1 หมู 3  
15 เกษม  ถาวร 26/2 หมู 3  
16 แดง ธิดา 87/1 หมู 3  
17 บุญตอม  ไชยยงค 193  หมู 3  
18 สวัสดิ์ หนอแกว 96/2 หมู 3  
19 ไมตรี   ธิดา 2/1 หมู 3  
20 ปญญา วิชาคุณ 46 หมู 3  
21 คําปอ คําวัง 12 หมู 3  
22 ตา กันแสง 201 หมู 3  
23 ศักดา  คงทิน 66/1 หมู 3  
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24 คํา ใจสุภา 411/3 หมู 3  
25 เยา   คงทัน 8 หมู 3  
26 บุญมี   เฉลียว  1/1 หมู 3  
27 สุทัศน  สุขใย 182 หมู 3  
28 สมัคร  ดงประหลาด 47/1 หมู 3  
29 นายกอบเกียรติ   35  หมู 3   
30 สนิท  ใจคํา 68  หมู 3  

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทร 
31 จํานง  ถอนจาย 8/1 หมู 3  
32 เปยง อรรฆสิทธิ ์ 87 หมู 3  053-842413 
33 ชนิวัตร  คําขาว 226 หมู 3 09-5529909 
34 อนันต  สิริภาคยโภคิน 133 หมู 3 01-0217835 
35 ถวิล  ดงประหลาด 34 หมู 3  06-1976279 
36 นางจันจิรา  ปนทิยะ 87 หมู 3 053-842413 
37 ไฝ  ใจคํา 82 /1  หมู 3  
38 อรทัย  จินะจันตา 92/5  หมู 3 053-842365 
39 สุพัฒน  สุขใจ 182  หมู 3  
40 อรวัลย เรือนใจ 69/1 หมู 3  
41 ประมวล  ชัยวงศ 85 หมู 3 053-471272 
42 สมพร  หนอแกว 96/2 หมู 3  
43 จันทา  ยาด ี 153/1 หมู 3  
44 ชุติมา  ไชยวงศ 193  หมู 3  
45 กรรณิการ  คงทัน 60 หมู 3  
46 กัณหา  ศรีวัย 186 หมู 3  09-8503693 
47 ศรีมาน  คําตั๋น 51 หมู 3 053-470568 
48 อัมพร  ชองชะลัย 133 หมู 3 053-842525 
49 หนู  ดงประหลาด 92/2 หมู 3 053-470404 
50 ติ๊บ  มาลา 27 หมู 5  
52 อินทร  ไชยวงศ 54 หมู 5 053-372158 
53 ศรีวรรณ  โถนาด 63 หมู 5  053-372291 
54 กิตติศักดิ์  เมฆขจร 39  หมู 6 09-6352627  (กํานัน) 
55 ประพันธ  ใสสอง 37 /1 หมู 7 07-1849502 
56 บุญมา  สุริวงศ 59 หมู 8   
57 เสวต  งามธุระ 151 หมู 9 01-4721106 (นายกอบต) 
58 สุริยน  แสงสรอย 102/3 หมู 10 09-2611685 ผูใหญบาน 
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59 ประเสริฐ รัตนพงษพิทักษ 136 ม. 10 053-470443 
60 ธวัช  วงศา 192 หมู 10 09-5618231 
61 อภิชาต  ขันคํา 154 หมู 10  053-842652 
62 ปราณี  เสนาจิต 106/2 หมู 10  053-842242 
63 ธนู  จันทร หอม เกษตรอําเภอ 06-1829283  

053-471328 
 


