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การถอดบทเรียน “เครือขายเขมแข็ง” 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 

ประจําปงบประมาณ 2562 

โดย กลุมสงเสริมและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร  

กองวิจัยและพัฒนางาน กรมสงเสริมการเกษตร 
 



 

คํานํา   

 กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนท่ีเกิดจากปญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการดานการเกษตร 

ของชุมชนได และเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ  

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ  

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตร โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใชกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต อีกท้ังยังเปนจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจาหนาท่ีกับเกษตรกร 

และระหวางเกษตรกรกับเกษตรกรดวยกันเอง  

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงราย เปนศูนยเรียนรู

การปลูกขาวอินทรียท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาวรวมมือกับชุมชนในการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหเปนแหลงศึกษา

เรียนรูของเกษตรกรตัวอยางท่ีประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติจริงในการทํานาอินทรีย มีเกษตรกรจากท่ีตางๆ 

เขาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องท่ีสนใจรวมกันระหวางเกษตรกร จนเกิดกระบวนการ

เชื่อมโยงขยายเปนเครือขายเกษตรกรออกไปอยางกวางขวาง และไดมีการพัฒนาเครือขายเกษตรกรใหเปนกลไก

หลักท่ีสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางแทจริง โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน การประสานงาน

บุคคลหรือกลุมองคกรท่ีมีอยูในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยมุงสรางศักยภาพและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูใน

ชุมชนมาใชในการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย จึงดําเนินการถอดบทเรียนหัวขอ “เครือขายเขมแข็ง” เพ่ือนําบทเรียนท่ีได

จากการสกัดความรูในเรื่องการดังกลาว ไปเผยแพรใหเกษตรกรและเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนําไปประยุกตใช

ในการสงเสริมการเกษตรและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

 

กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

กุมภาพันธ 2562 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาวอินทรีย) 

หมู 3 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

“เครือขายเขมแข็ง” 
 

1. ท่ีมาของการรวมกันเปนเครือขาย 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาวอินทรีย) หมู 3 ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม แรกเริ่มเปนศูนยเรียนรูการปลูกขาวอินทรียท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาวตั้งข้ึน เพ่ือเปน
แหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกรผูท่ีสนใจในการทํานาอินทรียแบบผสมผสานจาก โดยมี นางศรัณยา กิติคุณไพศาล 
เปนเกษตรกรตนแบบ ท่ีเปลี่ยนจากชีวิตคนเมือง 20 กวาป สูอาชีพเกษตรกรในป 2551 และในป 2559 ไดเขารวม

โครงการ Young Smart Farmer เกษตรกรโครงการสํานึกรักบานเกิด และไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนระดับเขต 

สาขาทํานา ป 2560 เปนปราชญเกษตรดีเดน จังหวัดเชียงใหม จึงนับไดวาเปนเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จจากการ

ปฏิบัติจริงในการทํานาอินทรีย มีการนําเกษตรกรเขาศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง อีกท้ังเกษตรกรตนแบบก็ยังเขารับ
การอบรมหลักสูตรตางๆอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมเติมความรูอีกดวย 

  ตอมา ในป พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีนโยบายตองใหมีศูนยเรียนรู

การเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงเรียนรูทางการเกษตรจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการปฏิบัติ

จริงในพ้ืนท่ี กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว จึงไดคัดเลือก และจัดตั้งศูนยเรียนรูฯ

แหงนี้ข้ึนเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ขาวอินทรีย) ประจําอําเภอเชียงดาว เพ่ือเปน

เครื่องมือในการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรโดยเกษตรกรตนแบบเปนผูบริหารจัดการศูนยฯ เพ่ือ

พัฒนาและแกไขปญหาการเกษตรของชุมชน รวมท้ังเปนจุดเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐ และเปนท่ีพบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกรในชุมชน 

 

2. องคประกอบของเครือขาย 

 นางศรัณยา กิติคุณไพศาล เปนเกษตรกรตนแบบของ ศพก. ประสบผลสําเร็จจากการทํานาอินทรีย

ของอําเภอเชียงดาว และมีคณะกรรมการ ศพก.จํานวน 20 คน มีหนาท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก.  

และใหบริการเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนท่ี ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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3. กิจกรรมของและการบริการของเครือขาย ศพก. 

 3.1 วางแผนการผลิต  แปรรูป จําหนาย สินคาเกษตรของกลุม ดังนี้ ขาวอินทรีย มะมวง กระเทียม ลําไย 

เก็กฮวย กุหลาบ ผัก หญาหวาน สตอรเบอรรี่ แตงโม ฯลฯ 

3.2 การจัดการเมล็ดพันธุ พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุขาวสายพันธุอนุรักษ สอนการคัดเมล็ดพันธุขาว 

ทําแปลงขยายพันธุขาวสายพันธุตางๆ บันทึกขอมูลวิชาการพันธุขาว เพ่ือศึกษาลักษณะเดนของพันธุขาว 

และคัดเลือกสายพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เก็บรักษา และแจกจายใหสมาชิกและเครือขายใชทําพันธุตอไป  

3.3 การลดตนทุนการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยหมักท่ีผลิตเอง โดยพัฒนากระบวนการ

ผลิตดวยเทคโนโลยี การแยกจุลินทรียในทองถ่ินเขามาขยายและนํากลับไปเพ่ิมคุณภาพแกดิน การเลี้ยงไสเดือน  

3.4 การจัดการศัตรูพืช งดการใชสารเคมีทุกชนิดในการทําการเกษตร อนุรักษสิ่งมีชีวิตและศัตรูธรรมชาติ

เพ่ือควบคุมศัตรูพืชไมใหเกิดการระบาด สอนการผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เมตตาไรเซียม 

จุลินทรียสังเคราะหแสง และน้ําหมักชีวภาพจากสมุนไพรกําจัดแมลง เพ่ือใชการการทําการเกษตร 

3.5 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร มีบริการกิจกรรมทองเท่ียวเชิงเกษตรใหบุคคลท่ัวไปไดเรียนรูศิลปะ

การใชชีวิตของชาวนาและมีบริการท่ีพักคางคืน พาไปชมแปลงกุหลาบและดอกเก็กฮวยอินทรีย มีกิจกรรมสอนทํา

การเกษตรตลอดปหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล  กิจกรรมเก็บผักออรแกนิค ตามฤดูกาลสดๆ เพ่ือมาประกอบอาหาร  

3.6 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมาจากกําไรที่ไดสวนหนึ่ง นํามาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีการดูแลสวัสดิการของสมาชิก ผลิตสินคาท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 

มีความรับผิดชอบตอลูกคา กิจกรรมท่ีกลุมดําเนินการ ไดแก กลุมเยาวชนเขียวสดใส รักษปาเชียงดาว คนกลาคืน

ถ่ินเชียงใหม การดูแลรักษาปาตนน้ํา โครงการกินขาวฟรีตลอดชีวิต (สําหรับผูสูงอายุ ) โครงการบานอุนใจใตใบบัว 

3.7 เปนแหลงเรียนรู อบรม ศึกษาดูงาน ใหกับเกษตรกรท้ังในพ้ืนท่ี ตางพ้ืนท่ีและหนวยงานตางๆ 

มีทีมงานกระบวนการอบรมของ ศพก. รับออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเขารับการอบรม โดยใชการมีสวน

รวมของเกษตรกร ฝกใหเกษตรกรมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ตลอดจนสอดแทรกองคความรูในการอบรมดาน

การผลิตสินคาเกษตรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา มีฐานการเรียนรูตางๆ ดังนี้ การผสมพันธุขาว การจัดการเมล็ดพันธุ

การปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดตนทุนการผลิต การเลี้ยงไกไข 

และการออกแบบอบรมกระบวนการ 
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4. จุดมุงหมายของเครือขาย  
 การรวมตัวกันของเครือขาย ศพก. อําเภอเชียงดาว นั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน และพัฒนาอําเภอเชียงดาวใหเปนเมืองเกษตรอินทรีย คํานึงถึงความม่ันคงและยั่งยืนทางอาหาร 

เปนหลัก โดยชักนําคนเกงในพ้ืนท่ีเขามารวมกันทํางานพัฒนาเกษตรกรใหเปน Specialist 

 

5. การทําหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย 

 ผูนํากลุมจะมีการจัดสรรแบงงานกันทําแบงตามความถนัดของสมาชิกแตละคน โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 

หนาท่ีหลัก และมีสมาชิกคนอ่ืนๆ มาชวยกันทํางาน มีการเสริมทักษะใหสมาชิกทุกคนสามารถทํางานแทนกันได 

รวมถึงสมาชิกตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆของเครือขาย  
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6. ระบบความสัมพันธและการส่ือสาร 
สมาชิกมีความสัมพันธแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยูกันแบบพ่ีนอง เคารพผูอาวุโส ใหความสําคัญกับสมาชิก

ทุกคนถือวาสมาชิกทุกคนมีความเกงคนละดาน จึงดึงเอาความเกงของสมาชิกแตละคนมาแลกเปลี่ยนกัน ใหสมาชิก
รวมกันทํางานตามความสมัครใจ มีการสื่อสารกับสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ ผานการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน มีการนัดประชุมกันทุกวันพระ กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันของสมาชิกในเครือขาย  

 

7. การเช่ือมโยงและประเด็นการเช่ือมโยงเครือขายกับกลุมและหนวยงานตางๆ  
ศพก. อําเภอเชียงดาว มีการเชื่อมโยงเครือขายกับกลุมและหนวยงานตางๆ ไดแก 
7.1 หนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อบต./อบจ.) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) สถาบันการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยแมโจ  หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของกับกิจการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุน

ความรู และเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ งบประมาณ และชองทาง
การตลาด ไดเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองภายในเครือขาย  

 7.2) หนวยงานภาคเอกชนและกลุมตางๆ ในเรื่องการตลาด เชน 

Young Smart Farmer กลุมมวนใจ กลุมเกษตรอินทรียวิถีธรรมชาติเชียงดาว 

ชาวนาอินทรีย กลุมชาวเขา มูลนิธิขาวขวัญ ตลาดสดในเชียงดาว รานโมเดล

ฟารม รานสถานีเชียงดาว โครงการผูกปนโตขาว  สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี และมี

ตลาดองคกร คือ มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ Application และราน

ฟารมสุขจาก AIS  ในเรื่องใหความรูในดานการทําเกษตร จากมูลนิธิขาวขวัญ 

ในเรื่องกิจกรรมเพ่ือสังคม และเรื่องสิ่งแวดลอมจากมูลนิธิกระทิงแดง 
 

8.ประโยชนของการรวมกันเปนเครือขาย 

 8.1 รวมแกปญหาท่ีเกษตรกรสมาชิกไมสามารถแกไดโดยลําพังได สามารถนําปญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากสมาชิกดวยกันได 
 8.2 มีชองทางการจําหนายสนิคาเกษตรมากข้ึน สมาชิกรวมกันขายผลผลิตโดยไมขายผลผลิตทางการเกษตร 
ผานพอคาคนกลางจึงไมถูกกดราคา สามารถ ผูบริโภคไดเลือกซ้ือของดีราคาถูก 

8.3  มีแหลงรับความรู และใหบริการตางๆ รวมถึงการชวยเหลือเกษตรกร 
8.4 สามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆไดสะดวก เพราะมีความนาเชื่อถือ  
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9. แนวทางการพัฒนาเครือขาย 
เครือขาย ศพก. เชียงดาว มีการจัดทําแผนการทํางานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์  โดยมีแผนการขับเคลื่อน

เครือขาย 5 ป ดังนี้ 

  
 ปท่ี 1 พัฒนาคน โดยใหเกษตรกรไปอบรมเรียนรู เพ่ือใหมีภูมิคุมกัน  
 ปท่ี 2 ถายทอดความรูแกคนในพ้ืนท่ี 
 ปท่ี 3 แปรรูปผลผลิต 
 ปท่ี 4 และ 5 สรางเครือขาย ท้ังเรื่องของการตลาด และเครือขายการผลิต ซ่ึงประกอบดวย  
  1) กลุมเกษตรกรท่ีนํารองในสินคาตางๆ 
  2) กลุมเกษตรกรชาวเขา พ้ืนท่ี 250 ไร 
  3) กลุม ศพก. และ ศพก.เครือขาย (พัฒนาเครือขายใหเปนตนแบบท่ีเขมแข็ง)  
  4) กลุมเกษตรกรรุนใหม ซ่ึงปจจุบันการดําเนินงานอยูในแผนปท่ี 4 
 
10. ปญหา อุปสรรคและวิธีการแกไข 

ปญหา อุปสรรค วิธีการแกไข 
10.1 ปญหาการจัดการคน เนื่องจากการทํางานของเครือขายใช
จิตอาสาคอนขางมาก ไมมีคาตอบแทนใหสมาชิก และสมาชกิมี
ภาระงานของตนเองจํานวนมาก ทําใหมีเวลาทํางานไมเพียงพอ
ในการมาชวยทํางานของกลุมไดอยางเต็มท่ี 

ฝกใหสมาชิกทุกคนสามารถทํางาน
แทนกันได 

10.2 ปญหาสมาชิกบางทานขาดความเขาใจ และมีเปาหมาย  
ในการดําเนินงานแตกตางกัน 

การทํางานรวมกัน พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 

10.3 ปญหาการตีความโครงการและนโยบายของรัฐตามคูมือ รวมกันศึกษา และสอบถามทางเจาของ
โครงการ 

10.4 ปญหาดานการผลิต ไมสามารถทําใหมีผลผลิตท่ีไดมี
มาตรฐาน และมีผลผลิตออกสูตลาดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป  

ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมโจ 
ทํางานวิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว 

10.5 ปญหาการพัฒนาตอยอดยกระดับ เครื่องมือ อุปกรณ 
ดานการผลิตและการตลาด 

ตองการใหภาครัฐสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง 

10.6 ปญหา ศพก. เครือขายไมเขมแข็งเหมือน ศพก.หลกั  หนวยงานราชการสนับสนุน ศพก.หลัก

อยางตอเนื่อง พัฒนา ศพก. เครือขาย

ใหเขมแข็งเทา ศพก.หลัก 
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11.ปจจัยความสําเร็จ 
 11.1 กลุมผูนํา ผูนําสามารถสรางความสามัคคีและความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนกับสมาชิกกลุมได มีจิตอาสา  
มีความเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม กลาตัดสินใจเปนตัวแทนกลุมได สามารถดึงคนเกงเขา
มารวมทํางานไดจนเกิดเปนเครือขายในการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ี รวมท้ังประสานงานและสรางความสัมพันธท่ีดี
กับหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ี  
 11.2 การบริหารงาน มีการวางแผนการดําเนินงานลวงหนา แบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหสมาชิกไดทํางาน
ตามความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะเพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิกเสมอ 
 11.3 การมีสวนรวมของสมาชิก เปดโอกาสใหสมาชิกไดรวมตัดสินใจและมีสวนรวมในการดําเนินงาน สราง
เปาหมายในการทํางานรวมกัน 
 11.4 การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชน ศพก. ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีภาครัฐ เปน
อยางดีโดยเริ่มตนจาก คุณกฤษฎาภรณ บุตรแกว ไดวางโครงสรางระบบการทํางานของ ศพก.ไวเปนอยางดี ให 
กลุม YSF ซ่ึงเปนกลุมคนรุนใหมเขามารวมขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก.  ไดรับการสนับสนุนดานขอมูล
ความรู ขาวสาร และการสนับสนุนดานวัตถุสิ่งของ จากท้ังหนวยงานรัฐและเอกชน ซ่ึงถือไดวาเปนประโยชนตอการ
ดําเนินของ ศพก. เปนอยางมาก 
 11.5 สินคา สินคาของกลุมมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ และเทคโนโลยีการผลิตสินคา 
ใหเปนท่ีตองการของตลาด สรางตลาดสินคาเกษตรใหผูผลิตและผูบริโภคไดพบกันโดยตรง ไมขายผลผลิตทางการเกษตร 
ผานพอคาคนกลาง 

 
12.การสนับสนุนการดําเนินงาน 

12.1 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานสงเสริม 
และพัฒนาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ.)  
ศูนยจัดการศัตรูพืช ชุมชน(ศจช.) มหาวิทยาลัยแมโจ  หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของกับกิจการวิสาหกิจชุมชน  
  12.2 หนวยงานภาคเอกชน ไดแก บริษัท AIS  มูลนิธิกระทิงแดง 

 12.3 มูลนิธิ ไดแก มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ  มูลนิธิขาวขวัญ 

 12.4  กลุมตางๆ ไดแก กลุมมวนใจ กลุมเกษตรอินทรียวิถีธรรมชาติเชียงดาว กลุมชาวนาอินทรีย 
 กลุมชาวเขา ตลาดสดในเชียงดาว รานโมเดลฟารม รานสถานีเชียงดาว โครงการผูกปนโตขาว สวนบัวชมพู 
 ณ จอมคีร ี 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือคณะผูจัดทํา 

 การถอดบทเรียน “เครือขายเขมแข็ง”  

ผูจัดทํา 

 1.นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

 2.นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 3.นายนฤดม สุริยตัน   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 4.นางวิจิตรา เชาวะเจริญ  นักวิชาการเกษตร ประเภทวิชาการชํานาญการ 

 5. นางศิรินทิพย สุขเกษม  นักวิชาการเกษตร ประเภทวิชาการชํานาญการ 

 6. นางสาวนันทินี ทองคงเหยา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 7. นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 8. นายจิตตพล บุษบรรณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร     

 

ผูใหขอมูล 

นายธีรวัฒน เสื้อมา และคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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