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การประชุม 
เรื่อง “แนวทางการลดการใชสารเคมีในการผลิตขาวของเกษตรกรตําบลบานแหง  

อําเภองาว จังหวัดลําปาง” 
วันเสารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2546 

ณ องคการบริหารสวนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 
ผูเขารวมประชุม: ชาวบาน 8 หมูบาน จํานวนทั้งสิ้น 77 คน 
 
คุณอุทัย 
ยางพารา เปนพืชที่เกษตรกรกําลังใหความสนใจในปจจุบัน เนื่องจากมีโครงการจากรัฐบาล
สนับสนุนการผลิตในพื้นที่ไมเกิน 30 ไร โดยในวันที่ 22 กันยายน 2546 จะมีการลงทะเบียนรับ
สมัครเกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเกษตรกรที่จะปลูกยางไดตองผานการอบรมและการคัดเลือกจากภาครัฐ
กอน 
 
การแนะนําโครงการ: อ.พฤกษ 
 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรในอดีตทํางานในเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตอมา
ไดขยายงานขึ้นทั้งที่สูง ที่ดอนอาศัยน้ําฝน และที่ราบ ดังมีตัวอยางของงานดังตอไปนี้ 

ที่สูงน้ําฝน เปนการศึกษาเรื่องความมั่นคงของอาหารในชุมชนบนที่สูง เพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนขาว 
ที่ดอนอาศัยน้ําฝน มีงานศึกษาทางดานมะมวง 
ที่ราบ เปนงานที่เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
สําหรับในพื้นที่อําเภองาว เมื่อ 2 ปที่แลว ทางศูนยฯ เคยมีงานรวมกับชาวบานหมูที่ 3  
ในกระบวนการพัฒนาเนนเรื่องการสรางคน ซึ่งมีปญหา คือ ขีดความสามารถของคนไมมี

ความสามารถในการแขงขัน ทั้งที่มีความพรอมของทรัพยากรทั้งทางดานดิน และน้ํา ทั้งนี้การลม
สลายของเศรษฐกิจในป 40 เนื่องจากคนที่จัดการทางดานเศรษฐกิจไมเกงพอ 
วัตถุประสงคของการประชุม 

งานเสริมสรางศักยภาพชองชุมชน ในอดีตเมื่อ 30 ปที่แลวยังไมมีการประชุมชาวบานดัง
เชนในปจจุบัน จุดประสงคของการประชุมในวันนี้เพื่อทบทวนระบบการผลิตของชุมชน  
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ตาราง: ตัวอยางงานในแตละหมูบาน 
 
หมูที่ กรมวิชาการ 

งานทดลองพันธุ
ขาว 

พัฒนาที่ดิน 
ปุยพืชสด 

หมอดิน เมล็ดขาว
ชุมชน 

อบต.* ปุยพืชสด 
(ผลการใช: 

ดี) 
1  * *  * * 
2  * *  * * 
3  * * * * * 
4 * * *  * * 
5  * *   * 
6  * *   * 
7  * *   * 
8  * *   * 

 
หมายเหตุ: อบต. ป 2546 อุดหนุนเงินใหเกษตกรซื้อพันธุขาวจากศูนยวิจัย ไมไดซื้อภายในพื้นที่ 

เนื่องจากเกษตรกรใชพันธุพืชบาน 
                       ป 2547 การสนับสนุนปุย และปุยพืชสด 
โอกาสในการพัฒนารับซ้ือพันธุขาวจากชุมชน 

- เกษตรกรบางรายเกรงวาเมล็ดพันธุจะไมบริสุทธิ์ 
 
การเสียเปรียบของเกษตรภายในพื้นที่ 

ในปจจุบันการผลิตขาวมีตนทุน 5,000 บาน ตอไร รัฐบาลใหราคาจํานอง 5,700 บาทใน
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งไมกําหนดวาถึงระยะวันไหน ดังนั้นราคาที่เกษตรกรไดก็จะไมแนนอน ข้ึนอยู
กับราคาขาวของตลาดโลก 
 
องคการคาโลก (WTO)  

เปนการแขงขันกันของประเทศที่พัฒนา โดยประเทศในโลกไดแบงเปน 
กลุมฝายเหนือ: สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ญ่ีปุน 
กลุมฝายใต: ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือ ดอยพัฒนา เชน ไทย 

ประเทศในกลุมฝายเหนือมีตนทุนการผลิตขาว 8,000 บาทตอไร แตสามารถลดราคาแขง
ขันกับประเทศกําลังพัฒนาไดในราคา 5,000 บาทตอไร เพราะสวนที่เหลือไดรับการสนับสนุนจาก



หนวยวิจัยระบบเกษตร  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม 

7/1/2004  

รัฐบาลทางการคา โดยการตั้งกําแพงภาษี และตั้งขอกีดกันผลิตผลทางการเกษตรที่สงเขาประเทศ 
เชน ต้ังเกณฑสําหรับการสงออกสินคาปลอดสารพิษ ซึ่งจะตองมีการสุมตรวจสินคาทุกครั้งกอนที่
จะมีการสงออก 
 
พื้นที่ตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

ปจจุบันการผลิตขาวในพื้นที่ใชตนทุน  5,000 บาทตอไร และไดผลผลิต 500 กก. ตอไร 
(อาจจะไมถึงในที่แลง) 
แนวทางการพัฒนา: 

- ลดการผลิตใหเหลือ 3,000 บาท ตอไร เชน การใชปุยพืชสด 
- คงตนทุนที่ 5,000 บาท แตเพิ่มผลผลิตใหไดถึง 800 กก. ตอไร 
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หมูที่ 1: บานแหงเหนือ 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแม
บาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
รายละเอียดตนทุนการผลิตและการขาย: 
ตนทุนการผลิต 

คาเตรียมดิน ไรละ    600  บาท 
คาดํานา     350  บาท 
คาปุย 1 ถุง    450  บาท 
คาตัดหรือเกี่ยวขาว   250  บาท 
คาถอนกลา                1,000  บาท 
คาสีขาว     300  บาท 
ยาคุมหญา    280  บาท 
คาเมล็ดพันธุ ไรละ 8 กก.      80 บาท 
รวมตนทุนการผลิต              3,310 บาท 

ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 300 กก. ขายไดราคากก. ละ 5 บาท รวมได 1,500 บาท 
ความตองการของเกษตรกร 

- ลดตนทุนการผลิต 
- เพิ่มผลผลิตใหไดมากขึ้น 
- ปรับปรุงดินที่เสียเนื่องมาจากการใชปุยเคมี 
- ราคาขาวดีข้ึน 
- ราคาเมล็ดพันธุขาวถูกลง 

 
หมูที่ 2: บานแหงใต 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 8 คนประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแมบาน 
สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม ผูประกอบการโรงสี 
ความคาดหวังของเกษตรกรในอนาคต 

1. รัฐบาลตองชวยเหลือประกันราคาสินคาพรอมรับซื้อพืชผลทางเกษตร ในปจจุบันขึ้นอยูกับ
กลไกทางตลาด 

2. จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ 
3. สงเสริมการทําปุยหมัก ปุยพืชสดเพื่อใชเองใหทั่วถึง 
4. ชวยเหลือทางดานเงินทุน ปลอดดอกเบี้ย 
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5. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหตํ่ากวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
6. จํานําขาวเปลือกไดแตรัฐไมรับซื้อ ถาหากขายขาวเลยระยะเวลา ตองถูกปรับดอกเบี้ยเปน

ดอกเบี้ยปกติ 
7. ใหรัฐบาลพักชําระหนี้ใหแกเกษตรกรทุกราย ไมจํากัดวงเงินกู 
8. ใหเอกสารสิทธ 

 
 
หมูที่ 3: บานรองเห็ด 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 9 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแมบาน 
สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
ความตองการในการลดตนทุนการผลิต 

1. การลดตนทุนการผลิต ปุย ยาปราบวัชพืช ยาฆาแมลง น้ํามัน ลดคาแรงงาน 
2. การสนับสนุนเมล็ดพันธุปุยพืชสดที่มีคุณภาพ เชน ถั่ว ปอเทือง โสน ถั่วพรา ถั่วพุม 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ ใหรัฐบาลสนับสนุน สงเสริมปรับปรุงราคาสินคาที่

เปนธรรม 
4. ตนทุนการผลิตตอไร 

คาไถเตรียมดิน   600  บาท 
คาพันธุขาว 10 กก. ตอไร  500  บาท 
คาแรงถอนกลาปกดํา  
120 บาท ตอคนตอวัน  700  บาท 
คาเก็บเกี่ยวรวมทั้งหมด            1,570  บาท 
 
รวมปจจัยการผลิตตอไร 
คาไถเตรียมดิน   600 บาท 
คาเมล็ดพันธุ   150 บาท 
คาปุย    400 บาท 
ยาปราบศัตรูพืช   150 บาท 
คาถอนกลาปกดํา   700 บาท 
รวม                 2,000 บาท 

ผลผลิต 500 กก. ตอไร คิดเปนเงิน 2,500 บาท 
5. แนวทางในการลดตนทุนและปรับปรุงราคาสินคา 
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หมูที่ 4: บานบอฮอ 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 11 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแม
บาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม ผูประกอบการโรงสี 
แนวทางการลดตนทุน และเพิ่มผลผลิต 

- ใชปุยพืชสด ปุยพืชสด สงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน วัว เพื่อใชมูลสัตวเปนปุยใหแกนาขาว 
- ใชเมล็ดพันธุดี 
- ใหรัฐบาลสงเสริมอยางจริงจัง ใหเห็นความสําคัญของเกษตรกร 
- ใหความรูพื้นฐานทางการเกษตร 
- สงเสริมการตลาด มีการประกันราคา จัดหาตลาดในกรณีที่มีผลผลิตลนตลาด 

o จัดทํากลุม 
o ประกันราคา 
o สินคาลนตลาด 

สถานการณปจจุบัน 
- ไมมีความรูพื้นฐานทางการเกษตรอยางแทจริง 
- มักทําการผลิตตามเพื่อนบาน 
- รัฐบาลไมใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณพืชผล 
- ขาดการสนับสนุนและสงเสริมอยางถูกวิธี 
- ขายสินคาไมไดราคา 

 
หมูที่ 5: บานแมงอน 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแม
บาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
ความตองการของเกษตรกร 

1. ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 
2. ราคาผลิตผลทางการเกษตรสูงขึ้น 
3. ลดตนทุน เชน ปุย น้ํามัน ราคาปุยสูงขึ้นเรื่อยๆ 
4. สงเสริมกลุมอาชีพในหมูบานแตละหมูบาน ยังไมมีการทําอยางจริงจัง ไมประสบผลสําเร็จ 
5. การฝกอบรมขั้นพื้นฐาน 
6. หาตลาดรองรับผลลิตทางการเกษตรที่แนนอน 
7. พันธุขาวที่สามารถเพิ่มผลผลิตที่ดีได เนื่องจากปจจุบันมีการปนเปอนของพันธุขาว 
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หมูที่ 6: บานทุงโปง 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแม
บาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
ความคาดหวังของเกษตรกร 

- ตองการการสงเสริมการทําปุยหมัก ปุยอินทรีย ปุยพืชสด ปุยคอก เพื่อลดตนทุนในการใช
ปุยเคมี 

- ใหทางรัฐชวยพยุงราคาสินคาทางการเกษตรใหดีข้ึน หรือใหมีราคาคงที่แมวาจะมีปริมาณ
ผลผลิตของเกษตรกรออกมามาก เนื่องจากพอคาคนกลางชอบตัดราคาสินคาใหถูกลง 

- ตองการใหทางรัฐบาลสงเสริมใหเกษตรกรมีพื้นที่สําหรับทําการเกษตร   
ในบานแหงมีพื้นที่ปาสงวนมาก การปลูกยางพาราตองมี สปก. หรือโฉนด ถึงจะปลูก

ได หากจะสงเสริมการปลูกยางพาราก็ตองสงเสริมใหเกษตรกรมีสิทธิถือครองที่ดินกอน/ 
ใบรับรองพื้นที่ 

- ตองการใหมีแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร เชน อางเก็บน้ําหวยผากับ (พื้นที่อยูในหมู 4, 6) 
- ตองการใหมีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยไมตองผานพอคาคนกลาง พรอมทั้งมี

ราคามาตรฐาน 
- ชวยเหลือสนับสนุนทางดานวิชาการ จัดอบรมใหความรูเกษตรกร เชน เร่ืองปุย และมีงบ

ประมาณชวยเหลือเกษตรกรในการทําปุย เพื่อลดตนทุนในการผลิต และลดการใชปุยเคมี 
 
หมูที่ 7: บานแหงเหนือ 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 9 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแมบาน 
สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
ความตองการของเกษตรกร 

- ลดตนทุนในการทํานา 
ในอดีตประมาณ 20 ปทีผานมา ไมเคยมีการใชปุย และสารเคมี ยาฆาแมลงในพื้นที่ 

แตตอนนี้มีการใชกันอยางแพรหลาย 
- เพิ่มผลผลิต  

o กําหนดราคาที่แนนอน 
o ใหความรูในการทําปุยหมัก ปุยพืชสด ทดแทนการใชปุยเคมี 
o มีสหกรณเพื่อตอรองราคากับพอคาคนกลาง 
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หมูที่ 8: บานรองเห็ดพัฒนา 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน ประกอบไปดวย ผูใหญบาน ประธาน และรองประธานกลุมแม
บาน สมาชิก อบต. กรรมการหมูบาน ผูนํากลุม 
ความตองการ: ลดปจจัยการผลิต 

1. ปุย อยากใหรัฐบาลมีการรับผิดชอบอยางจริงจัง  
2. ราคา อยากใหรัฐบาลมารับซื้อดวยตัวเองโดยไมตองผานพอคาคนกลาง 
3. เมล็ดพันธุ หนวยงานที่รับผิดชอบใหความรูแกชาวบานในการใชเมล็ดพันธุในทองที่ 
4. ยาฆาแมลง ใหความรูวิธีการลดการใชสารเคมี เชน การใชสารสะเดา 

 
สรุปการลดตนทุนจากทั้งหมูบาน 

1. เพิ่มผลผลิต 
- พัฒนาแหลงน้ํา 

2. ใชปุยพืชสด มีการชวยเหลือจาก พด. แตอยากใหเพิ่มข้ึน ทําไปแลวไดผลในทุกหมูบานแต
ตองการเพิ่ม 

3. ปุยอินทรีย ทําปุยหมัก โดยเฉพาะในหมู 4 ที่สงเสริมการเลี้ยงสัตว 
4. การจัดหาตลาด ใหรัฐรับซื้อโดยตรง เพิ่มราคา รัฐซื้อกลับในราคาที่ประกันเอาไว 
5. ลดดอกเบี้ย ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 การแกไขในระดับนโยบาย ชาวบานไม

สามารถทําได แตตองคอยๆ อธิบายเพื่อนําไปสูการแกไข 
6. การใหเอกสารสิทธิ์ เพื่อนําไปสูการเก็บภาษี และการปรับปรุงทองถิ่น  
7. การใชเมล็ดพันธุ 

เมล็ดพันธุชุมชน (สันปาตอง 1 ) ในปนี้จะกระจายไปทุกหมู  
8. การใหความรูทางวิชาการ 

ปจจุบันมีการใหความรูแบบกวางๆ ไมชัดเจน ที่ผานมาเปนการเจอปญหาแลวถึง
ใหความรู ซึ่งการใหความรู ชาวบานตองรูถึงปญหาของตนเอง แลวลงชื่อ TTC จะเปนคน
ประสานจัดการฝกอบรมให 

 ปญหา คือ ชาวบานเจอปญหาแลวจึงเขาหา TTC โดยไมมีการเตรียมการ 
 ศูนยถายทอดทํางานรวมกับ MU ในพื้นที่บานแหง อยูที่อําเภอแจหม  
 การทํางานรวมกับผูรูในหมูบาน หรือบริเวณใกลเคียง 

9. การขาดแคลนแรงงาน 
ในอดีตเกษตรกรมีการใชแรงงานชวยเหลือภายในครัวเรือน ตอมาตองสงลูกไปเรียน
หนังสือ ทําใหขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งเงินทุนที่ใชก็ตองแบงไปเพื่อการศึกษา การลงแขกก็
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ไมสามารถทําได เนื่องจากน้ํามาเวลาเดียวกัน ชาวบานตองปลูกพรอมกันไมสามารถมา
ชวยเหลือกันได 

 
แนวทางปฏิบัติ: กิจกรรม 
ระดับตําบล 

- ผลิตเมล็ดพันธุดี 
- สหกรณ 
- พัฒนาการเลี้ยงสัตว (วัว ควาย) ปญหาเรื่องการเลี้ยงสัตวของตําบลบานแหง คือ มี

การผลิตทุกหมูบาน แตศูนยประสานงานไมทั่วถึงทั้งหมูบาน ชาวบานขาดแคลน
ความรูทางดานการดูแลรักษา การทําวัคซีน (ผูปฏิบัติ: ปศุสัตวอาสา ทําเรื่องผานทาง
ศูนยถายทอดไปยัง MU ที่แจหม) 

- การอบรมการทําปุยหมักใหแกวิทยากรเกษตร เพื่อไปกระจายใหกับชาวบาน 
- เอกสารสิทธิ์ 

ระดับหมูบาน 
- พัฒนาแหลงน้ํา หมู 4, 5 และ 6 ปญหาอยูที่คลองสงน้ําระยะทาง 4 กม. มีลีกษณะ

เปนดินทรายทําใหน้ําบางสวนมีการรั่วซึม 
 
กิจกรรมที่นําไปสูการลดตนทุน เพิ่มรายได และสรางความมั่นคง 
 
กิจกรรม ใครเปนผูปฏิบัติ 

1. ใหความรูที่ถูกตองดานการผลิต  
 

- ขาว ผูใหญบาน เสนอตอ คุณอุทัย 
- ปุยหมัก หมอดินอาสา เสนอตอ คุณอุทัย (ศูนยถาย

ทอดฯ) นําเสนอ พัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง 
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน หมูที่มีการผลิต ไดแก หมู 2, 3 และ 4 (3 ไร ตอ

คนรวม 74 คน) 
= 222 ไร × 300 กก. ตอไร = 66,600 กก. 

3. ขยายการใชปุยพืชสด  
 

ติดตอหมอดินอาสา เสนอตอ คุณอุทัย (ศูนย
ถายทอดฯ) นําเสนอ พัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง 

4. พัฒนาการเลี้ยงสัตว ปศุสัตวอาสา เสนอตอ คุณอุทัย (ศูนยถาย
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ทอดฯ) นําเสนอ แมเมาะ และ MU แจหม 
5. ต้ังสหกรณ อบต. 
6. เอกสารสิทธิ์ กํานัน ผูใหญบาน 
7. ปรับปรุงคลองสงน้ํา หมู 4 5 และ 6 ประธานอางประสานงานกับ อบต. 
 
การขยายผลในอนาคต 
1. การจัดตั้ง “สหกรณการเกษตรบานแหง” 

แนวทางการจัดตั้ง: 
- จัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน หมูบานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน แตงตั้งคณะทํางาน 

(ประธาน ฯลฯ) จากคณะกรรมการ 
- ระดมหุน 
- กิจกรรมเกษตรครบวงจร ในระยะแรกเนนเรื่องเมล็ดพันธุที่มีอยูแลวในพื้นที่ 

ขอเสนอของ อบต.: ใหตัวแทนกรรมการปรึกษาหารือกัน จากนั้นจึงเขียนเปนรางเสนอแก 
อบต. 
2. การจัดเวที วิชาการชาวบาน 
3. ใหหนวยงานจัดบรรยาย เร่ือง “กฎหมายที่ดินเกษตร” โดยความรวมมือของปาไม ที่ดิน และส

ปก. 
4. ปรึกษาสมาชิกหมู 1 - 8 
5. ประชุม 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ- สกุล หนวยงาน/ที่อยู โทรศัพท 

1 นายประสิทธิ์  เมืองงาว อบต.บานแหง 054 261355 
2 นางมาลัย เปงพะยอม อบต. บานแหง  
3 ดต. วร เมืองพรม อบต. บานแหง 01 1954321 
4 นายปรีชา แสงอนันต อบต. บานแหง 01 7654950 
5 นายประสิทธิ์ เมืองพรหม ประธานกองทุนฯ 09 8889043 
6 นางวิไลวรรณ ชาวหะศรี กรรมการกองทุนฯ  
7 นายตั๋น จันทรตะ กํานัน 054 261290 
8 ส.อ.พลกฤษณ แสงพิมธ 24/3  
9 นายอิ่นแกว ธิชัยโพ 45 หมู 1 บานแหงเหนือ 054 261267 
10 สมนึก จันทรฝา 170 หมู 1  
11 นางจันทรศรี สุทธินันท 159 หมู 1 06 1157392 
12 นางศรีลา ธรรมยศ หมู 1 (ประธานแมบาน) 09 3711348 
13 นางเสรี สรอยแกว หมู 1 (รองประธานแมบาน) 06 1978633 
14 นายประพันธ ใจหาญ สมาชิก อบต. หมู 1 06 1831331 
15 นายเจตน ศรีเงิน 59 หมู 1 09 5547417 
16 นายประสงค ทาวเรือน หมู 2 บานแหงใต 054 261383 
17 นางชุลีกรณ วัชรพนารักษ 3  หมู 2 (ประธานแมบาน) 054 261354 
18 นายสมบูรณ สรอยคํา 39/1 หมู 2 054 261380 
19 นายสงัด มณเฑียร 31 หมู 2 06 1983934 
20 นางผองพรรณ สมวงศ 27/1 หมู 2 054 261284 
21 นายเจษฎา บัวเงิน หมู 2 (ศสบ.) 054 261344 
22 นายสมบูรณ ทาวเรือน  หมู 2 (ประธานกลุมเกษตรกร) 054 261326 
23 สรอย โพธิ์แกว หมู 3 บานรองเห็ด  
24 นายชาติ ไมกลิ่นหอม 145 หมู 3   
25 นายลวน อนุมัติ 52 หมู 3  01 0225402 
26 นายประดิษฐ วันดี 59 หมู 3 09 9507558 
27 นายถนอม ทองปนตา 220 หมู 3 01 784661 
28 นายอิ่นแกว มาลัยวัลย 116 หมู 3  
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ลําดับที่ ชื่อ- สกุล หนวยงาน/ที่อยู โทรศัพท 
29 นางเลี้ยว มะโนวัง 233 หมู 3  
30 นายลําเนา ใจจันทร 191 หมู 3  
31 นายสวิง สิริมังคลากุล 90 หมู 3 09 5574602 
32 นายหลา ธินาน 36 หมู 4 บานบอฮอ 06 1166214 
33 นายเจริญ เสียงใส หมู 4 06 1934154 
34 นายวุน บุญแท 57 หมู 4   
35 นายคําอาย ผองใส 82 หมู 4 01 0214677 
36 นายมานพ ยุติธรรม 129/1 หมู 4 01 7964745 
37 น.ส. อรสา ยศวงค 109 หมู 4  
38 นายคําอาย เสียงใส 170 หมู 4  
39 นายประเนตร อมาตยกุล 148 หมู 4  
40 นายบุญเรือง ทาวมณี 110 หมู 4 06 9124903 
41 นายเจริญ เสียงใส หมู 4 06 1934154 
42 นางจําป ขวัญยืน หมู 5 บานแมงอน  
43 นายอินหลา จันทาโอ 156 หมู 4  
44 นายตา เสียงทา หมู 5 09 5619330 
45 นายปฐม วันดี 74 หมู 5 01 6737332 
46 นางประยูร ขันธรักษ 46 หมู 5 09 5618011 
47 นางแสงคํา ไทยใหม 61 หมู 5  
48 นางอุทิน เกียทอง 41 หมู 5  
49 นางยุพิน ขวัญยืน 39 หมู 5  
50 นายจันทรคํา คําปน 72 หมู 5  
51 นายสนั่น ปงผล 114 หมู 5  
52 ชาญ สุทลังกา หมู 6 บานทุงโปง  
53 นายสมเกียรติ งามสะอาด 4 หมู 6 09 9322392 
54 นายผัด สายปญญา 2 หมู 6   
55 นายบัณฑิต ดาดั่น 60 หมู 6 01 0301765 
56 นางมาลัย จักรเพชร 75 หมู 6 09 7783312 
57 นาย     ปญญางาม 43 หมู 6  
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ลําดับที่ ชื่อ- สกุล หนวยงาน/ที่อยู โทรศัพท 
58 นายสุรเดช ธิปละ 66 หมู 6 09 8556072 
59 นายสมประสงค แสงคํา 68 หมู 6  
60 นางประไพ สุยาลังกา 76 หมู 6 01 3870649 
61 นางราตรี สุทวะรินทร 49 หมู 6  
62 นายดีสัน เชียงโฉม หมู 7 บานแหงเหนือ  
63 นายเกรียงไกร สรอยคํา หมู 7 07 1754611 
64 นายออนแกว บักเงิน 154 หมู 7 07 1813519 
65 นายถวิล สรอยสนธิ์ 37 หมู 7  
66 สิน จันทรผา 72 หมู 7 01 0303285 
67 นายศรีทัย จักรแกว 115 หมู 7 054 261403 
68 นายศรีนวล บัวเงิน 188 หมู 7 09 9541520 
69 นายเรศ ดอกบัวนาค 103 หมู 7 054 261270 
70 นายเกษม คํานิล 112 หมู 7 06 1861846 
71 นายบุญธรรม ใจศร หมู 8 บานรองเห็ด 09 0316129 
72 นายมนู จันทรตะ 8 หมู 8 07 1768073 
73 นายสวาง โสวะ 62 หมู 8 06 4261430 
74 นายสาย สรอยเพ็ชร 28 หมู 8  
75 นายสมคิด ธรรมยศ 34 หมู 8  
76 นายสุขเกษม ชาตะโชติ 107 หมู 8  
77 นายวิไล ใบทอง 119 หมู 8 01 0242935 

 


