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5. บทคัดย่อ วัชพืชเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรผลิตมันส ำปะหลัง ต้นทุนในกำรก ำจัดวัชพืชคิดเป็น 

30 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด กำรศึกษำวิธีจัดกำรวัชพืชแบบผสมผสำนเพ่ือลด
ต้นทุนในระบบกำรผลิตมันส ำปะหลังของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กำรทดลอง คือกำร
ทดลองที่ 1 กำรทดสอบประสิทธิภำพคู่ผสมของสำรก ำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกรเจ้ำของแปลง และ กำรทดลองที่ 2 กำรทดสอบ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืชแบบผสมผสำนในพ้ืนที่แตกต่ำงกัน โดยจัดท ำเป็นแปลงสำธิตเพ่ือ
ขยำยผลให้กับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ด ำเนินกำรในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2556-กันยำยน 



2558  ในแปลงของเกษตรกร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำฬสินธุ์  มหำสำรคำม  นครรำชสีมำ 
ร้อยเอ็ด อ ำนำจเจริญ ชัยภูมิ สุรินทร์ และชัยนำท  ผลกำรทดลองที่ 1 พบว่ำ สำรก ำจัด
วั ช พื ช ทั้ ง  5 คู่ ผ ส ม  ไ ด้ แ ก่  alachlor+diuron, isoxaflutole+diuron, 
clomazone+oxyfluorfen, alachlor+metribuzin และ s- metolachlor+flumioxazin 
อัตรำ 240+160 , 10+160, 100+24, 240+50 และ 196+10 กรัมสำรออกฤทธิ์ต่อไร่ 
ตำมล ำดับ  ให้ผลดีในกำรควบคุมวัชพืชในพ้ืนที่ทั้ง 8 จังหวัด จำกนั้นให้เกษตรกรเจ้ำของ
แปลงเลือกสำรคู่ผสมเพ่ือขยำยผลเป็นแปลงใหญ่พ้ืนที่ 3-5 ไร่ โดยน ำไปใช้ผสมผสำนร่วมกับ
วิธีเขตกรรม โดยไถตำกดินเพื่อลดปริมำณเมล็ดวัชพืชที่สะสมในดิน หรือก ำจัดวัชพืชเถำเลื้อย
ข้ำมปีก่อนไถเตรียมแปลงปลูก เปรียบเทียบกับวิธีกำรก ำจัดวัชพืชของเกษตรกรแต่ละรำยใน
กำรทดลองที่  2 พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยเลือก s-metolachlor+flumioxazin อัตรำ 
196+10 กรัมสำรออกฤทธิ์ต่อไร่ เพ่ือใช้ร่วมกับวิธีเขตกรรม ยกเว้นเกษตรกรในจังหวัด
ร้อยเอ็ดที่เลือกใช้สำรก ำจัดวัชพืช alachlor+diuron อัตรำ 240+160 กรัมสำรออกฤทธิ์ต่อ
ไร่ เพ่ือก ำจัดต้นข้ำวในกำรปลูกมันส ำปะหลังหลังนำ ผลกำรทดลองพบว่ำ เทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัชพืชแบบผสมผสำน สำมำรถควบคุมวัชพืชได้นำนถึง 3 เดือน ส่งผลให้มันส ำปะหลัง
เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถลดต้นทุนกำรก ำจัดวัชพืชของเกษตรกรได้ 3.3-5.4 
เท่ำ ของกำรใช้แรงงำนดำยหญ้ำซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 2,357 บำท กำรประเมินผลควำมพึง
พอใจหลังจำกเกษตรกรทั้งหมด 403 รำย เข้ำเยี่ยมชมแปลงสำธิตเทคโนโลยีกำรจัดกำร
วัชพืชแบบผสมผสำน พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 98 พอใจในเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืชแบบ
ผสมผสำน และจะน ำไปใช้ลดต้นทุนก ำจัดวัชพืชเพ่ือกำรผลิตมันส ำปะหลังที่มีประสิทธิภำพ
ในฤดูต่อไป 

6. ค าน า วัชพืชเป็นศัตรูส าคัญในการผลิตมันส าปะหลัง ระยะวิกฤตของวัชพืชไม่เกิน 2 -3 
เดือน (Dolland and Diedrahita, 1973) หากปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งขันนานกว่าระยะวิกฤต 
จะท าให้ผลผลิตเสียหายได้ตั้งแต่ 25 -100 เปอร์เซ็นต์ (Barrios, 1973; Harper, 1973; 
Moody and Isumah, 1974) ขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาแน่นของวัชพืช นอกจากวัชพืช
จะแก่งแย่งธาตุอาหาร น้ า และแสงแดด แล้ว ยังเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชหลายชนิด เช่น 
เพลี้ยแป้ง (Dha, 2007)  

การก าจัดวัชพืชทั่วไปของเกษตรกรมีทั้งการใช้แรงงาน เครื่องจักร และสารก าจัด
วัชพืช ขึ้นกับสภาพพ้ืนที่ เกษตรกรส่วนใหญ่เคยใช้แรงงานในการก าจัดวัชพืช แต่เนื่องด้วย
ภาวะปัจจุบันที่ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น และแรงงานในภาคการเกษตรลดจ านวนลง เป็นผลให้
เกษตรกรมีการใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลจากท าแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรปลูกมัน
ส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก 
จ านวน 348 ราย ในปีเพาะปลูก 2557/58 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ44  ใช้แรงงาน



ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช มีเพียง 24 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้แรงงานก าจัดวัชพืชเพียงวิธีเดียว (จรรยา 
และคณะ, 2558)  

ในปี พ.ศ. 2553-2555 จรรยา และคณะ (2555 ก ข และ 2556) ได้ศึกษาชนิดและ
อัตราสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence application)  โดยใช้
หลังปักท่อนพันธุ์ 1-2 วัน ทั้งชนิดเดี่ยวและคู่ผสม พบว่า สารก าจัดวัชพืชชนิดเดี่ยว เช่น 
alachlor, clomazone, diuron, flumioxazin,  isoxafultole, metribuzin, s-
metolachlor หรือ oxyfluorfen นั้น ควบคุมวัชพืชได้เป็นบางชนิด หากน ามาผสมกันจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมชนิดวัชพืชได้มากขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานใน
การพ่นสารก าจัดวัชพืช นอกจากนั้น ในสภาพแปลงเกษตรกรที่มีปัญหาวัชพืชโดดเด่น 
(dominant species) ที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องมีการเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาวัชพืชด้วย วิธีการใช้สารก าจัดวัชพืชในระยะก่อนวัชพืชงอก สามารถช่วย
เกษตรกรลดความเสียหายจากการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก (post-
emergence) ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และ สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติ  

ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการก าจัดวัชพืชของเกษตรกร โดย
น าคู่ผสมของสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก มาใช้ผสมผสานกับวิธีเขตกรรม 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ลดต้นทุนการก าจัดวัชพืชในการผลิตมันส าปะหลัง 

 
7. วิธีด าเนินการ  
    อุปกรณ์ 1.ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ระยอง 72 ระยอง 11 และ ระยอง 13 

2. สารก าจัดวัชพืช alachlor, s-metolachlor, clomazone, flumioxazin, oxyfluorfen, 
metribuzin และ isoxaflutole 

3. ถังพ่นสารก าจัดวัชพืชแบบโยกสะพายหลังพร้อมหัวพ่นรูปพัด 
4. ไม้ปักแปลง ถุงกระดาษเก็บตัวอย่างวัชพืช  

    วิธีการ งานวิจัยนี้ด าเนินการในแปลงของเกษตรกรในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา อ านาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และชัยนาท ในระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2556-สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 2 การทดลอง ดังนี้ 

 
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพของคู่ผสมแบบ tank mixture ของสารก าจัด

วัชพืช pre-emergence 
วิธีการ 

1.  ไถเตรียมแปลงด้วยผาล 3 และ ผาล 7 ยกร่องปลูก  
2.  ใช้ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสาร 

imidacloprid อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือป้องกันเพลี้ยแป้งที่



อาจติดมากับท่อนพันธุ์  ใช้ระยะปลูก 80x100 เซนติเมตร ตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร  

3. วางแผนการทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย 5x8 ตารางเมตร 
รายละเอียดของกรรมวิธีทดลอง มีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 alachlor + diuron อัตรา 240+160 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 2 isoxaflutole + diuron   อัตรา 10+160  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 3 clomazone + oxyfluorfen  อัตรา 100+24  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 4 alachlor + metribuzin   อัตรา 240+50  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 5 s-metolachlor + flumioxazin  อัตรา 160+10  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 6 วิธีก าจัดวัชพืชของเกษตรกร (ดายหญ้า 3 ครั้ง ทุก 1 เดือนหลังปลูก) 
4. หลังปักท่อนพันธุ์ 1-2 วัน พ่นสารก าจัดวัชพืช ตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 โดยใช้ถัง

พ่นสารก าจัดวัชพืชแบบสูบโยกสะพายหลัง หัวพ่นรูปพัด (fan type) ปริมาตรน้ าที่ใช้พ่น 
80 ลิตรต่อไร่ 

5. ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อมันส าปะหลังอายุ 2 และ 4 เดือน  โดย
ใช้วิธีการขุดหลุมและฝังกลบ  

6. หากมีการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ให้ใช้ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
การบันทึกข้อมูล  
1. ประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อมันส าปะหลัง 2 ครั้ง ที่ระยะ 15 วันและ 
30 วันหลังพ่นสาร โดยให้คะแนนด้วยสายตาในระบบ 0-10 โดย 0= พืชปลูกปกติ 1-3 = พืช
ปลูกเป็นพิษเล็กน้อย   4-6 = พืชปลูกเป็นพิษปานกลาง 7-9 = พืชปลูกเป็นพิษมาก และ 
10=พืชปลูกตาย 
2. ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช  ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังจากการใช้สาร
ก าจัดวัชพืช  โดยให้คะแนนด้วยสายตาในระบบ0-10 โดย 0= ควบคุมวัชพืชไม่ได้     1-3 = 
ควบคุมวัชพืชได้เล็กน้อย    4-6 = ควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมวัชพืชได้ดี  และ 
10= ควบคุมได้ดีมาก 

 
การทดลองที่ 2  การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่แตกต่างกัน 

ให้เกษตรกรเจ้าของแปลง เลือกสารก าจัดวัชพืชคู่ผสมในการทดลองที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดส าหรับการควบคุมวัชพืชในสภาพพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือน ามาทดสอบร่วมกับวิธี
เขตกรรม ในพ้ืนที่ขนาด 3-5 ไร่ โดยด าเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ ชัยภูมิ สุรินทร์ และ ชัยนาท เกษตรกรทั้ง 8 
แห่ง เลือกกรรมวิธีที่ 5 คือ s-metolachlor + flumioxazin อัตรา 160+10 กรมัสารออก



ฤทธิ์ต่อไร่ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรที่ใช้วิธีการดายหญ้า 3 ครั้งในการควบคุม
วัชพืช โดยไม่มีการก าจัดวัชพืชเถาเลื้อย วัชพืชข้ามปี หรือไถตากดินเพ่ือก าจัดวัชพืชก่อนปลูก 
ใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการหว่านทั้งแปลง 
1. หลังจากด าเนินการตามวิธีการก าจัดวัชพืชแบบผสมผสาน โดยก าจัดวัชพืชเถาเลื้อยด้วย 

triclopyr อัตรา 160 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ก าจัดวัชพืชข้ามปี เช่นหญ้าแพรกและแห้ว
หมู ด้วยไกลโฟเสทอัตรา 480 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วัน จากนั้นจึงไถตากดิน
ก าจัดวัชพืชฤดูเดียวที่งอกจากเมล็ด ก่อนไถยกร่องปลูก หลังปลูกมันส าปะหลัง 1-2 วนั 
พ่นด้วย s-metolachlor + flumioxazin อัตรา 160+10  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่  

2. ที่ระยะ 2เดือนหลังปลูก ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเจาะหลุมฝังกลบ  
3. ที่ระยะ 3-4 เดือนหลังปลูก จัดการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงกับแปลง

ทดลอง  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชในมันส าปะหลัง โดยเน้นเรื่อง
ของการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน และให้เกษตรกรเยี่ยมชมแปลงทดลอง ก่อนท าแบบ
สัมภาษณ์การยอมรับเทคโนโลยีในการจัดการวัชพืชเพ่ือใช้ในแปลงของตนเองในฤดูต่อไป 

 
การบันทึกข้อมูล  
1. ที่ระยะ 15 และ 30 วันหลังพ่นสาร ประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อมัน

ส าปะหลัง  
2.  ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชด้วย

สายตา โดยให้คะแนนตามระบบ 0-10 โดยที่ 0= ควบคุมวัชพืชไม่ได้ 1-3 = ควบคุม
วัชพืชได้เล็กน้อย 4-6 = ควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมวัชพืชได้ดี  และ 10= 
ควบคุมวัชพืชได้ดีมาก 

3. ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในมันส าปะหลัง โดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ผลการทดลอง
และวิจารณ์ 

การทดลองที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชแบบ tank mixture พ่นก่อน
วัชพืชงอก 
ชนิดและความหนาแน่นของวัชพืช 
 จากการสุ่มชนิดวัชพืชในแต่ละพ้ืนที่ที่ท าการทดลองก่อนใช้สารก าจัดวัชพืชในแต่ละ
กรรมวิธี พบวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้างทั้งหมด 13 ชนิด ซึ่งแต่ละแปลงมีความ
หนาแน่นของวัชพืชแตกต่างกันไป วัชพืชใบแคบที่พบมากทั้ง 4 แห่งได้แก่ หญ้าปากควาย 
(Dactyloctenium aegyptium) รองลงไปได้แก่ หญ้าตีนกา Eleucine indica หญ้าตีนนก 
Digitaria ciliaris หญ้ าตีนติด  Panicum repens หญ้ าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum 
polystrachyon)และหญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona) ส่วนวัชพืชใบกว้างที่พบมาก



ที่สุด ได้แก่ สาบม่วง (Praxelis clematidea)  รองลงไปได้แก่ หญ้าท่าพระ (Ricardia 
braziliensis) หญ้ายาง (Euphorbia geniculata) ครามขน (Indigofera hirsuta) และ ผัก
ปราบไร่ (Commelina benghalensis) ส่วนแปลงทดลองที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเป็นการปลูก
มันส าปะหลังหลังนาจึงพบว่ามีต้นข้าว (Oryza sativa) เป็นวัชพืชที่โดดเด่นในแปลงมากกว่า
วัชพืชใบแคบชนิดอื่นๆ(Table 1,2 ) 
ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อมันส าปะหลัง  

ที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร ในกรรมวิธีที่  1 และ 2 ซึ่งมี diuron เป็นสารคู่ผสม 
พบว่าต้นมันส าปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม แสดงอาการเป็นพิษเล็กน้อย 
เนื่องจากเป็นดินทรายปนร่วน และท่อนพันธุ์ที่ใช้เริ่มมีการแตกตาอ่อนก่อนน ามาปลูก อาการ
เป็นพิษที่พบ คือ ใบอ่อนมีอาการใบซีดเหลือง (chlorosis) และปลายใบไหม้(necrosis) 
เล็กน้อย เนื่องจากสารก าจัดวัชพืช diuron มีกลไกในการยับยั้งการสังเคราะห์แสง ดังนั้น 
หากต้องการใช้สารก าจัดวัชพืช diuron เกษตรกรต้องเลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ยังไม่แตกตาอ่อน 
ส าหรับ กรรมวิธีที่ 3 นั้น มีอาการเป็นพิษเล็กน้อยในทุกจังหวัดที่ทดสอบ โดยมีอาการใบล่าง
เป็นสีขาว เนื่องจาก clomazone ยับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ ท าให้เม็ดสีในพืชถูก
ท าลาย อย่างไรก็ตาม อาการเป็นพิษหมดไป ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสาร (Table 3)  
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช  

ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่าทั้ง 5 กรรมวิธีที่ใช้สารก าจัด
วัชพืชแบบคู่ผสมพ่นหลังปักท่อนพันธุ์ 1-2 วัน สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ทุกกรรมวิธีที่ใช้
สารก าจัดวัชพืชมีน้ าหนักแห้งวัชพืชน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีของเกษตรกรที่ใช้จอบดายหญ้าในทุกจังหวัดที่ท าการทดลอง โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 5 
สาร s-metolachlor + flumioxazin อัตรา 160+10 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ให้ผลดีที่สุด
ในการควบคุมวัชพืชและมีน้ าหนักแห้งของวัชพืชน้อยที่สุด (Tables 4-5) ท าให้เกษตรกรทั้ง
แปดรายเลือกกรรมวิธีดังกล่าวไปทดสอบเป็นแปลงขนาดใหญ่ ส าหรับขยายผลเป็นแปลง
เรียนรู้ขนาดใหญ่ พ้ืนที่ 3-5 ไรข่องชุมชนในการทดลองท่ี 2  
ผลผลิตมันส าปะหลัง  
 ผลการทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้คู่ผสมของสารก าจัดวัชพืชนั้น ให้ผลผลิตสูงกว่า
กรรมวิธีของเกษตรกรเจ้าของแปลง ที่ใช้การดายหญ้า 3 ครั้ง ที่ 30 60 และ 90 วัน ผลผลิต
น้ าหนักสดของมันส าปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา อ านาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และชัยนาท มีค่าเท่ากับ 5.49 2.14 5.51 4.60 2.88 และ5.20 ตันต่อไ ร่ 
ตามล าดับ (Table 6)  ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารคู่ผสมนั้นอยู่ระหว่าง 2 -3 
เดือนขึ้นกับชนิดของสารและวัชพืชในแปลง เนื่องจากช่วงวิกฤตของมันส าปะหลังจะอยู่
ในช่วง 1-3 เดือนหลังปลูก ซึ่งระยะ 3 เดือนนี้ หากมีการจัดการวัชพืชที่ดี มันส าปะหลัง
สามารถเจริญเติบโตจนทรงพุ่มชิดกัน ท าให้หมดปัญหาวัชพืชขึ้นแข่งขันไปตลอดฤดูปลูก แต่



วิธีการดายหญ้าของเกษตรกรนั้น ต้องท าอย่างน้อย 2-3 ครั้ง และมีปัญหาวัชพืชที่ขึ้นแซมใน
แถวปลูก ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน นอกจากนั้น การใช้จอบถากอาจท าให้รากหรือล า
ต้นมันส าปะหลัง เกิดบาดแผล ท าให้ชะงักการเจริญเติบโตและเสี่ยงต่อการเข้าท าลายของ
โรคส าคัญ เช่นโรคโคนเน่าหัวเน่ามันส าปะหลังสาเหตุจากรา Phytophthora spp. 
ต้นทุนการก าจัดวัชพืช 
 การใช้แรงงานมีต้นทุนสูงมาก เฉลี่ยไร่ละ 2 ,357 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก  พบว่า  การใช้สารก าจัดวัชพืชแบบคู่ผสมพ่นหลัง
ปักท่อนพันธุ์ 1-2 วัน มีต้นทุนต่อไร่ต่ ากว่า โดยมีค่าระหว่าง 440-705 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็น
ต้นทุนการก าจัดวัชพืชลดลงจากกรรมวิธีใช้แรงงานดายหญ้าลดลงสูงสุด 1,917 บาทต่อไร่ 
(Table 7) การลดต้นทุนในการก าจัดวัชพืชลงนั้น หมายถึงก าไรสุทธิที่เกษตรกรจะได้รับ
เพ่ิมขึ้นจากวิธีการเดิมๆที่เคยปฏิบัติมา อย่างไรก็ตามการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อน
วัชพืชงอกนั้น มีข้อจ ากัดอยู่ที่ระยะเวลา หากฝนตกหนักต่อเนื่องหลังปักท่อนพันธุ์หรือ
เกษตรกรไม่สามารถเข้าไปพ่นสารได้ภายใน 1-2 วันหลังปลูก เกษตรกรจ าเป็นต้องเลือกใช้
วิธีการอ่ืนแทน 
การทดลองที่ 2  การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่แตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช 

การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในแปลงเกษตรกร 8 จังหวัด 
(จังหวัดนครราชสีมา อ านาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ และ
ชัยนาท) พบว่า เมื่อน าคู่ผสมสารก าจัดวัชพืช s-metolachlor 96% EC + flumioxazin 
50% WP อัตรา 160+10 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ใช้ร่วมกับการไถตากดิน 1 ครั้งและก าจัด
วัชพืชเถาเลื้อยและข้ามปี ก่อนไถเตรียมดินนั้น มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีมาก 
และไม่พบความเป็นพิษต่อต้นมันส าปะหลัง สามารถควบคุมวัชพืชในมันส าปะหลังได้นาน 3 
เดือน ถึงแม้ว่าจะมีวัชพืชที่เริ่มงอกใหม่ในระยะ หลังพ่นสาร 3 เดือน แต่วัชพืชเหล่านั้นไม่
สามารถเจริญเติบโตแข่งขันกับมันส าปะหลังได้ เนื่องจากเกิดสภาพร่มเงาใต้ทรงพุ่มมัน
ส าปะหลังที่ชิดกัน ในขณะที่กรรมวิธีก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานดายหญ้า ซึ่งเกษตรกรใช้จอบ
ถากต้นแล้วปล่อยทิ้งไว้ในแปลง วัชพืชหลายชนิด เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด หญ้าท่า
พระ และ ผักปราบไร่ สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ ท าให้เกษตรกรต้องเข้าไปก าจัดอีก
หลายครั้ง  

 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานให้เกษตรกร 
การจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชแบบ



ผสมผสานที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพ่นสารก าจัดวัชพืชที่
ถูกต้องในมันส าปะหลัง มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 403 รายแบ่งเป็น จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา อ านาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และชัยนาท 
จ านวน 55 42 44 40 50 48 84  และ 40 รายตามล าดับ ผลการประเมินการยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จ านวน 396 ราย หรือ
คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทั้งหมด มีความพึงพอใจกับกรรมวิธีการจัดการวัชพืช
แบบผสมผสานในแปลงทดสอบขยายผล (Table 8) อย่างไรก็ตาม การยอมรับของเกษตรกร
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หากมีการประเมินจ านวนเกษตรกรที่น า
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชไปใช้จริงในปีต่อไป  

 
9.สรุปผลการ
ทดลองและ
ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้สารก าจัดวัชพืช  s-metolachlor 96%  EC + flumioxazin 50%  WP อัตรา

160+10 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ แบบผสม (tank mixture) พ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-

emergence application) ให้ผลดีที่สุดในการควบคุมวัชพืช ในพ้ืนที่ทดสอบทั้ง 8 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อ านาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และชัยนาท 

และมีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชได้นาน 2-3 เดือน 

2. การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานโดยใช้วิธีเขตกรรมในการก าจัดวัชพืชก่อนปลูก โดยการ

ไถตากดินเพ่ือลดจ านวนวัชพืช หรือใช้สารก าจัดวัชพืช  triclopyr อัตรา 160 กรัมสารออก

ฤทธิ์ต่อไร่ เพ่ือก าจัดวัชพืชเถาเลื้อยข้ามปี หรือใช้สารก าจัดวัชพืช glyphosate อัตรา 480 

กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ เพ่ือก าจัดวัชพืชข้ามปี เช่น หญ้าแพรก และแห้วหมู ก่อนไถเตรียม

แปลงยกร่องปลูก ร่วมกับการใช้สารก าจัดวัชพืช s-metolachlor 96% EC + flumioxazin 

50% WP อัตรา 160+10 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ แบบผสมกัน (tank mixture) พ่นก่อน

วัชพืชงอก (pre-emergence application) มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีมาก ไม่

เป็นพิษต่อมันส าปะหลัง และช่วยลดต้นทุนการก าจัดวัชพืชของเกษตรกร  

10. การน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีในการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังแก่
เกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ  
12. เอกสารอ้างอิง จรรยา มณีโชติ สุพัตรา ชาวกงจักร์ เบญจมาศ ค าสืบ วนิดา ธารถวิล ยุรวรรณ อนันตนมณี 

และสิริชัย สาธุวิจารณ์ . 2555ก . ประสิทธิภาพของสารก าจัดวัชพืชแบบ pre-
emergence ในแปลงมันส าปะหลัง . ในผลงานวิจัยประจ าปี  2555 ส านักวิจัย



พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เล่มที่ 1 หน้า 37-67. 
จรรยา มณีโชติ สุพัตรา ชาวกงจักร เบญจมาศ ค าสืบ วนิดา ธารธวิล ยุรวรรณ อนันตนมณี 

และสิริชัย สาธุวิจารณ์  . 2555ข. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชแบบ 
tank-mixure. ใน ผลงานวิจัยประจ าปี 2555 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร  เล่มที่ 1 หน้า 68-93. 

จรรยา มณีโชติ ยุรวรรณ อนันตนมณี โสภิศ ใจปาละ วันทนา เลิศศิริวรกุล จารุณี ตีสวัสดิ์ 
อภิชาติ เมืองซอง สุพัตรา ชาวกงจักร์ และ ลักขณา ร่มเย็น. 2556 การจัดการวัชพืช
แบบผสมผสานในมันส าปะหลัง. ในผลงานวิจัยประจ าปี 2556 ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เล่มที่ 1 หน้า 90-96. 

จรรยา มณีโชติ ปรัชญา เอกฐิน ยุรวรรณ อนันตนมณี จรัญญา ปิ่นสุภา สิริชัย สาธุวิจารณ์ 

สุพัตรา ชาวกงจักร์ ศันสนีย์ จ าจด ชัชวิทย์ ถนอมถิ่น  สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ สันติไมตรี 

ก้อนค าดี สุรกิตติ ศรีกุล และ ชนินทร์ ขันตยกุล. 2558. บทบาทของสารก าจัดวัชพืช

ประเภทไม่เลือกท าลายต่อการจัดการวัชพืชในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดของ

ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 
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Table1. Dominant weed species found in famers’ fields 

Dominant weed species   Density of weeds (%)  
 Kalasin Maha Sarakam Nakorn Ratchasima Roi Et Amnatcharoen chaiyaphom Chainat 

Grass weeds        

Eleucine indica (Linn.) Gaertn. 16 42 20 2 0 5 2 
Dactyloctenium aegypium (L.) Beauv 5 7 6 2 10 15 35 
Digitaria ciliaris(Retz.) Koel. 8 2 4 3 0 4 5 
Oryza sativa L. 2 0 0 61 0 0 0 
Panicum repens (Linn.) Gard & Hubb. 9 3 9 9 3 3 2 
Pennisetum polystrachyon (L.) Schult. 3 2 4 4  0 3 
Echinochloa colona (L.) Link 3 3 2 1 0 2 2 
Broadleaved weeds        
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 33 10 17 2 31 53 51 
Borreria latifolia (Aubl.) K.Sch. 0 0 0 0 47 2 0 

Euphorbia geniculata Ortega. 8 12 8 5 0 5 0 
Ricardia braziliensis Gomez 4 2 10 3 9 1 0 
Indigofera hirsuta L. 8 9 18 5 0 3 0 
Commelina benghalensis L. 1 8 2 3 0 0 0 



Paederia linearis Hook.f. 0 0 0 0 0 7 0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
 

Table 2. Dominant weed species on untreated method in 7 province 

Province 
Dominant weed species  

Narrowleaf weed  broadleaved weed 
Nakhon Ratchasima Eragrostis tenella (Vahl) Pers.  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 
Amnatcharoen Dactyloctenium aegypium (L.) Beauv  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 

Mahasarakham Dactyloctenium aegypium (L.) Beauv  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 



 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Phytotoxicity of herbicides at 15 and 30 days after application   

Roi Et Oryza L.  - 

Kalasin Cynodon dactylon (L.) Pers.  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 

Chaiyaphum -  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 

Chainat Dactyloctenium aegypium (L.) Beauv  Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 

Treatment 15 DAA1/                                             30 DAA 

12/ 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 
alachlor + diuron    03/   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
isoxaflutole + diuron 0 0 2 0 2 0 0  0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 
1/ DAA = days after application 
2/ Province : 1 = Nakhon Ratchasima , 2= Amnatcharoen,  3= Mahasarakham,  4 = Roi Et,  5= Kalasin,   6= Chaiyaphom , 7=Chainat  
3/Phytotoxicity : 0=normal   1-3=slightly toxic   4-6=moderately toxic   7-9= severely toxic  10=  plant death 
 

 

 

clomazone + oxyfluorfen 1 0 1 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
alachlor + metribuzin 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
s-metolachlor + flumioxazin    0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
Farmer practices  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 



Table 4. Herbicide efficiency at  30 and 60 days after application 

 

1/ DAA = days after application 
2/ Province : 1 = Nakhon Ratchasima , 2= Amnatcharoen,  3= Mahasarakham,  4 = Roi Et,  5= Kalasin,   6= Chaiyaphom , 7=Chainat                                                  
3/Herbicide efficiency: 0=no control 1-3= slightly control 4-6= moderately control  7-9= good control 10= completely control 

 

 

 

Treatment  30 DAA1/  60 DAA 

12/ 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 
alachlor + diuron   8.53/ 8.0 8.7 9.8 9.5 9.0 9.0 7.7 6.0 7.9 8.4 8.5 8.0 8.5 
isoxaflutole + diuron 8.3 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.5  7.6 7.5 7.7 7.3 8.1 8.0 8.5 
clomazone + oxyfluorfen 8.1 7.5 8.3 9.7 9.0 9.0 9.0  7.2 7.0 7.0 8.4 7.9 7.0 8.0 
alachlor + metribuzin 9.0 8.5 7.9 9.8 9.5 9.0 9.0  8.0 8.0 6.9 8.3 8.5 7.0 8.0 
s-metolachlor + flumioxazin    9.8 9.5 9.8 9.9 9.9 9.0 9.5  9.0 9 9.5 9.5 9.5 8 9.0 
Farmer practices  0 0 0 09.5 0 8 8  0 0 0 0 0 4 4 



 

 

Table 5. Dry weight of weeds at 30 days after herbicide application in seven provinces. 

Treatment Rate 
(g ai/rai) 

Dry weight (g/m2) 
11/ 2 3 4 5 6 7 

1. alachlor+diuron   240+160 2.5ab* 21.5b 12.3b 0.7a 1.3a 1.8a 0.9a 
2. isoxaflutole+diuron 10+160 4.6b 25.5b 19.7c 1.9ab 8b 2a 0.8a 
3. clomazone+oxyfluorfen 100+24 5.3b 27.9bc 17.3bc 0.6a 7.4b 5ab 1.1a 
4. alachlor+metribuzin 240+50 1.9a 34.0c 4.5a 0.7a 0.9a 6.5ab 1a 
5. s-metolachlor+flumioxazin  160+10 0.5a 1.7a 0.7a 0.5a 1a 6ab 1.2a 
6. farmer practices  - 49.5 c 72.9d 65.9d 52.5c 46.7c 57c 33.2b 
C.V. (%)  5.51 7.01 9.32 8.51 7.4 9.5 1.7 
1/Provinces: 1=Kalasin, 2= Mahasarakam, 3= Nakorn ratchasima, 4= Roi Et 5= Kalasin,   6= Chaiyaphom , 7=Chainat 

*Means followed by the same letter in the same column are not significantly different by DMRT at p <0.05 

 

 



 

 

 

 

Table 6. Yield and  percent of starch (Tank mix ’57) in 7 province 

 



 

1/ Province : 1 = Nakhon Ratchasima , 2= Amnatcharoen,  3= Mahasarakham,  4 = Roi Et,  5= Kalasin,   6= Chaiyaphom , 7=Chainat  

*Means followed by the same letter in the same column are not significantly different by DMRT at p <0.05 

 

 

 

Treatment 
Rate 

(g ai/rai) 

Yield (Kg/rai)       % starch 

Location  Location 

11/ 2 3 4 5 6 7 Aver 1 2 3 4 5 6 7 

alachlor + diuron   240+160 5.92 2.03 4.69 4.50 3.14  3.60 4.00 3.98 22.0 20.5 25.1 21.7 27.5 19.5 23.4 

isoxaflutole + diuron 10+160 5.71 2.29 5.33 4.90 2.49 3.90 4.00 4.09 20.5 21.5 24.7 26 19.7 19.8 21.4 

clomazone+oxyfluorfen 100+24 5.73 2.25 6.28 3.10 3.54 2.17 4.50 3.94 21.9 21.7 27.2 20.3 26.9 18 22 

alachlor+ metribuzin 240+50 5.81 1.75 6.56 3.50 2.50 172 4.00 28.02 20.2 23.3 27.5 24 19.4 21.4 22.3 

s-metolachlor+flumioxazin    160+10 5.49 2.14 5.51 4.60 2.88 3.80 5.20 4.23 21.5 20.7 27.9 26 21.3 20.0 23 

Farmer practices  - 5.97 2.08 4.41 3.50 2.75 1.40 3.50 3.37 21.6 23.1 25.4 22.8 20.2 0 22 



Table 7. Summary of weed control cost (baht/rai) in seven provinces of Thailand 

Treatment Rate 
(g ai/rai) 

Cost of weed control (baht/rai) Average 
 

Ratio 
11/ 2 3 4 5 6 7 

1. alachlor+diuron   240+160 490 390 640 390 390 390 390 440 5.4 
2. isoxaflutole+diuron 10+160 530 430 680 430 430 430 430 480 4.9 
3. clomazone+oxyfluorfen 100+24 755 655 905 655 655 655 655 705 3.3 
4. alachlor+metribuzin 240+50 535 435 685 435 435 435 435 485 4.9 
5. s-metolachlor+flumioxazin  160+10 593 493 744 493 493 493 493 543 4.3 
6. farmer practices  - 2,250 2,250 3,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,357 1 
 

1/Provinces: 1=Kalasin, 2= Mahasarakam, 3= Nakorn ratchasima, 4= Roi Et  5= Amnatcharoen,6= Chaiyaphom , 7=Chainat                                                                            
2/ Percentage of reduction cost when compared with farmer practices using hoe weeding at 30 60 and 90 days after planting 

 

 

 

 



 

 

 

 

Table.8 Farmers’ perception on integrated weed control methods in cassava. Perception level was evaluated after farmers’ field day in eight 

provinces. 

Satisfactory 
level 

Number of farmers 

Total 

%  
mean 

11/ 2 3 4 5 6 7 8 11/ 2 3 4 5 6 7 8  
                 

1. High 55 40 39 40 50 48 84 40 396 100.0 95.3 88.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  98.0 
2. Moderate 0 2 4 0 0 0 0 0 6 0.0 4.7 9.1 0.0 0 0 0 0.0  1.7 
3. Low 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 2.3 0.0 0 0 0 0.0  0.3 
Total 55 42 44 40 50 48 84 40 403 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
 

1/Provinces: 1=Kalasin, 2= Mahasarakam, 3= Nakorn Ratchasima, 4= Roi Et , 5= Amnatcharoen  6=Chaiyaphum, 7=  Surin, 8=  Chainat



ภาคผนวก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดมหาสารคาม 

  ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 

1 นายจ าเนียร  นนทเวช 83 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

2 นายสุชาติ  กาหลง 79 หมู่4 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

3 นายอุไร  ปุริสา 31 หมู่8 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

4 นายศักดิ์  ทิ้งแสน 64 หมู่5 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

5 นายบรรจง  ลาดโฮม 83 หมู่3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

6 นายสมเกียรติ  เกตศิลา 30/1 หมู่5 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

7 นายบุญเฑียร  สิงคโต 58 หมู่2 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

8 นางณัชยา  ครนาม 45 หมู่3 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

9 นางละออง  ถายวน 132 หมู่3 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

10 คุณประนอม  ดีชาพา 69 หมู่12 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

11 นางเทียม  อันสีละ 83 หมู่3 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

12 นายสมาน  สีสาร 42 หมู่16 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

13 นายจักรพงษ์  มีเทียน 62 หมู่10 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

14 นางเสาร์  มุ่งชู 32 หมู่10 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

15 นายเจษฎา  มุ่งชัยสงค์ 26 หมู่10 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

16 นายมงคล  มุง่ชู 16 หมู่10 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

17 นายสพัฒน์  สังแก้ว 84 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

18 นางรัศมี  พรมกัน 47 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

19 นายมงคล  หมื่นสา 41 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

20 นายห า  แสนศรี 27 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

21 นางอาจ  บุตรค าโชติ 38 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

22 นายบุญเลี้ยง  แก้วหานาม 37 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

23 นายทองใส  แก้วหานาม 2 หมู่16 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

24 น.ส.บัณฑิตา  พวงทองหลาง 129 หมู่12 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 



25 นางอมร  แสนศิลา 96 หมุ่15 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

26 นางทองไสว  ทันสี 19 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

27 นายสุพล  ค าสิงห์ 84 หมู่16 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

28 นางตวงทอง  วาปีสา 45 หมู่10 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

29 นางศรีอ าพร  สีสัน 36 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

30 นายสมรักษ์  สมนาม 113 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

31 นางสมพร  ฝ่ายสิงห์ 86 หมู่2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

32 น.ส.บุญเลี้ยง  บุดดีหงษ์ 62 หมู2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

33 นายวิโรจน ์ พรมกัน 47 หมู2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

34 นางอ่อนศรี  ขานไชย 58 หมู่16 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

35 นายบุญสวย  บุปผาลุน 104 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

36 นายเรืองฤทธิ์  แก้วศิริ 107 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

37 นายกุลนาท ศรีบุญรอด 54 หมู่1 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

38 นางน้ าฝน  ศรีบุญรอด 54 หมู่1 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

39 นางสมบูรณ์  แสงชา 54 หมู่1 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

40 นายชัยณรงค์  สีสาร 59 หมู่16 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

41 นางฉวีวรรณ  วรรณมี 70 หมู17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

42 นางสงวน  ปะภาเส 73 หมู่17  ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

43 นางบัวทอง  เทียบแสง 23 หมู่17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

44 นายสมใจ  จันทะคาม 164 หมู่5 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

45 นายดนัย  ภูมิภักดิ์ 52 หมู่4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

46 นายเดือน  อินอุนโชติ 21 หมู่17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

47 นายสโสรส  วิลัยทิศ 17 หมู่17 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล 
ที่อยู่ 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นางจ านงค์ บุญชัยมิ่ง บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
2 นางวิลัย เสฐมาตย์ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
3 นายสกล กันจันทร์ อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 
4 นางสะอาด ประดับศิลป์ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
5 นายค าภู ประชานอก บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
6 นางบุญมี ประชานอก บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
7 นางทิภาพร ประทุมชาติ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
8 นายอุดม ประชาชิต บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
9 นายสมพงษ์ จันทะ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
10 นายบัญชา เมืองศรีมาศ นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 
11 นางกัญญา ประชานอก บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
12 นายสม  ทะนาสินธ์ โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
13 นางมณฑา พลเยี่ยม อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 
14 นายปรัชญา เครือวัลย์ สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ 
15 นายศักดิ์ชัย เรืองเดช บ้านกว่าง พิษณุโลก ร้อยเอ็ด 
16 นายวงศาริศ เจนสระคู ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 
17 นางแพรค า จันทะแดง บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
18 นางจูญรัตน์ ทศค าไส บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
19 นางพิมพา มัดหา บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
20 นายประจวบ  นิจก บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
21 นายสมบัติ เจ็งสืบสันต์ หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 
22 นางหนูเพียร สายทา ค าพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
23 นายณัฐวุฒิ ประดับพร บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
24 นางลุนนี มัดหา บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
25 นางจันทร์ทิพย์ เสรมาตย ์ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
26 นางเกษร มูลชัยสุข บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
27 นางสาวประดิษฐ ดอนลาดลี บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
28 นายสมนึก สินธุแสง บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 



29 นายยุทธเวท พรมไชยา นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 
30 นายเรืองวิทย์ ชุศรีพัฒน์ นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 
31 นายประยวร พลเยี่ยม อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 
32 นางสาวไพรบูณร์  ประดับพร บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
33 นางไพรวรรณ์ ประชาชิต บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
34 นายพรวิทย์ ธนาไชย อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 
35 นายมนูญ ขามทอง อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 
36 นายเสรี จรบุรมณ์ บัวค า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 
37 นางสุธาทิพย์ สุดาภารี เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 
38 นายปรีดา เรืองบุญ เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 
39 นายสากล จันทะวงศ์ เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 
40 นายสันติ อุ่นเจริญ เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นางค าเฝือ ภูฉายา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
2 นางทองมาก  เสนาธง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
3 นางบุญเหลือ พลโคกก่อง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
4 นางงามนิจ ภูเผ่น เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
5 นางสุทักษ์ ทิพย์เนตร เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
6 นายสมร ภูแสงศรี เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
7 นายประหยัด ปัสวาส เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
8 นายสมชาย ทานาสี สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
9 นายค า มุธิตา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
10 นายสุรชัย สอนบุญตา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
11 นางกิ่ง ผลผาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
12 นายค าใหม่ ฉายรัศมี สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 
13 นางอุบล ภูล้อมทาง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
14 นางวันดี รักษาภักดี เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
15 นางหน่าน มูลเทียนทอง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
16 นายบุญจัด ดงรังศรี เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
17 นางสมบูรณ์ หารอาษา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
18 นายมงคล ภูกองไชย อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
19 นายสมพาน นุสีวอ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
20 นายวันชัย เหมกุล อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
21 นายวัฒนา แสนตรี เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
22 นางบังอร หุมแพง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
23 น.ส.อุไรวรรณ กระมูลคร เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
24 นางราตรี ภูนาหา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
25 นางจุระมณี ภูฉายา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
26 นางประสพสุข ภูฉายา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 



27 นางขจร พราหมลอย เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
28 นางผ่องศรี ภูล้นแก้ว เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
29 นางจันทะจร เหล่าแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
30 นายบุญน า สายเนตร เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
31 นางแสงตะวัน สุวรรณสิงห์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
32 นางวิระพล ภูนาแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
33 นางสุนันทา โทนค า เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
34 นางสมร จ าเริญเจือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
35 นายภูษิต ชาวกงจักร์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
36 นายบุสกร ศรีรักษ์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
37 นายรังสรรค์ จ าเริญพูล เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
38 นายสุบรรณ การถวิล เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
39 นางบุญรื่น อุตมาตย์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

40 นางฐิตินันท์ 
ภูไทกัมปนาท

ภิญญา 
เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

41 นางทองสอน ขันธบูรณ ์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
42 น.ส.นงลักษณ์ ภูจิตนาค เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
43 นางอ้วน ตาลประดิษฐ์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
44 นางซ่อนกลิ่น ค าเสนาะ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
45 นางสุมาลี จ าเริญสัตย์ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
46 นายอัครเดช ภูจิตนาค เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
47 นางสุขสม การประสพ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
48 นายชาญไชย พันธุ์ศิริ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
49 นางมณีรัตน์ พันธุ์ศิริ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
50 นางดอกรัก ภูนาหา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที ่
 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
1 นางสาว ศิริพร  เหล็กเอ้ียง 148 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
2 นาง ดวงจันทร์   เหล็กเอ้ียง 151 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
3 นาง สมบูรณ์   ก้องเมือง 92 หมู่ 5 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
4 นาง สมจิตร   เหล็กเอ้ียง 148 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
5 นาง สุพรรณ  ชัยศรี 165 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
6 นาย นอง   ตอนสันเทียะ 86 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
7 นาย อุทัย  ชินขุนทด 302 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
8 นาย แจ้ง  ศิลปชัย 176 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
9 นาย อุดม  เหยียดขุนทด 351 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

10 นาย วิน  โพยขุนทด 161 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
11 นาง ค าพัน  เกตุสุวงษ ์ 26 หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
12 นาย สวรรค์  ปัญญาแจ้ง 13 หมู่ 5 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
13 นาย สังวรณ์   เตยกุญขร 4 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
14 นาง แวว  ปัญญาแจ้ง 12 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ
15 นาง หนูปิ่น   นัยสุนทร 63 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
16 นาง แดง เทียมขุนทด 82 หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
17 นาย บุญเหลือ ปัญญาแจ้ง 12 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
18 นาย สุชาติ สุโนนทอง 96/3 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
19 นาย ล าพึง เทียมขุนทด 12 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
20 นาย สมบัติ  ชัยศรี 165 หมู่ 2 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
21 นาย ประมวล  ชัยรอด 10 หมู่ 5 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
22 นาย แดง  ทวยขุนทด 78 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
23 นาย บุญมี  ชินขุนทด 65 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 



24 นาย ระพิน ฮวบขุนทด 82/1 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ

25 
นาย อาจ  ขันการไร่ 3/176 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก4-14 (ม.จิตภาวรรณ) แขวง

คลองถนน เขตสายไหม กทม. 
26 นาย บุญส่ง  ตาดี 59 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
27 นาย ทวิน   ประดับวงษ์ 29 หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
28 นาย ไพฑูรย์ นิดรมย์ 52 หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
29 นาย สวาด  ตาดี 59 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
30 นาย ณัฐชัย แอบบัว 14 หมู่ 7 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
31 น.ส. นรา   รวยลาภ 17/1 หมู่ 7 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
32 นาย สุริยา   สีทา 61 หมู่6 ต.กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
33 นางสาว เพ็ญนภา  สอนพิละ 160 หมู่ 11 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
34 นาย วิจิตร   ยศมา้ว 120 หมู่9 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
35 นาย เฉลียว  พงษ์ปลัด 9 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
36 นาง บุญโฮม  เหนือแก้ว 85 หมู่ 7 ต.บ้านกอก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
37 นาง นพวรรณ   แอบบัว 14 หมู่ 7 ต.บ้านกอก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
38 นาง นกแก้ว   เชยขุนทด 33 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
39 นาย ประเสริฐ   ปรีดารัตน์ 19 หมู่ 9 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
40 นาง วิชดา  ปราภาสโนบล 110 หมู่ 7 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
41 นาย เกษม   เรียงจาน 163 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
42 นาง บุญเฮียง   พงษ์ปลัด 114/2 ม.5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
43 นาย นรินทร์  หาญชัย 6 ม.9 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
44 นาง สมัย   ยศม้าว 120 ม.9 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นายล าพอง กองสิน นายม เมือง อ านาจเจริญ 
2 นางหนูนา มุสาทาวงศ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
3 นางบัวลา ศรีวะสุทธิ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
4 นายสุนทร สุดยอด นายม เมือง อ านาจเจริญ 
5 นางอุดร สายจันดี นายม เมือง อ านาจเจริญ 
6 นายสุรศักดิ์ สุขส่ง นายม เมือง อ านาจเจริญ 
7 นายแหลม ศรีสาร นายม เมือง อ านาจเจริญ 
8 นายสงกา ชุมาลา นายม เมือง อ านาจเจริญ 
9 นางหนูสอน สุขสาย นายม เมือง อ านาจเจริญ 

10 นายสมัคร รอบโลก นายม เมือง อ านาจเจริญ 
11 นายเวียง ลุนพันธ์ุ โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
12 นายจรูญศักดิ์ โฉมเฉลา โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
13 นายธีระศักดิ์ สารซิมา โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
14 นายแสวง แก่นทาง นายม เมือง อ านาจเจริญ 
15 นางศิรินุตร สุขส่ง นายม เมือง อ านาจเจริญ 



16 นายค าดี แก่นกาว นายม เมือง อ านาจเจริญ 
17 นายสุชาติ ศรีสา นายม เมือง อ านาจเจริญ 
18 นายจ าปี วนนณวงศ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
19 นายทองมูล อุดมพันธ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
20 นายวิเชียร จรูญกูล นายม เมือง อ านาจเจริญ 
21 นายพิบูล จ าปา นายม เมือง อ านาจเจริญ 
22 นายบรลุ พรสุรัตน์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 

23 
นายณรงค์ ฉายกระกระ
โทก นายม เมือง อ านาจเจริญ 

24 นางดนตร ีพระสุรัตน ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
25 นส.ไพรรัตนา แสงจันทร์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
26 นายทองโปร่ง สีหาสาร นายม เมือง อ านาจเจริญ 
27 นางประยอม จรูญกุล นายม เมือง อ านาจเจริญ 
28 นายหนูเวียง โสดี นายม เมือง อ านาจเจริญ 
29 นางทุมมา โทพิลา นายม เมือง อ านาจเจริญ 
30 นางสันต์ โคตุพันธ ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
31 นายค าสุน ศรีสาร นายม เมือง อ านาจเจริญ 
32 นายวิชัย อุดมพันธุ์ นายม เมือง อ านาจเจริญ 
33 นายอ านาจ พันธพรม นายม เมือง อ านาจเจริญ 
34 นายสุรชัย ทองน้อย นายม เมือง อ านาจเจริญ 
35 นายไพทูรย์ บุตรพรม นายม เมือง อ านาจเจริญ 
36 นางบุญมี โทพิลา นายม เมือง อ านาจเจริญ 
37 นางล าใย ฉวยกระโทก นายม เมือง อ านาจเจริญ 
38 นายสุข จรูญกูล นายม เมือง อ านาจเจริญ 
39 นายประหยัด จรูญกูล นายม เมือง อ านาจเจริญ 
40 นางจันทร์ฉาย ผิวจันทร์ โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
41 นางสาวสุธรรม ธรรมรีย์ โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
42 นางศรีวรรณ ศรีวันทวงษ์ โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 
43 นางบางเย็น รากวงศ์ นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 



44 นายจ าเริญ จาซอง นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 
45 นางสาวกาญจนี วงค์เข้ม นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 
46 นางสาวจิตรา หลิมแก้ว นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 
47 นางสาวรุ้งระวี สิทธิ นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 
48 นายสัญธิพงษ์ รางวงค์ นิคมแปลง6 ชานุมาน อ านาจเจริญ 
49 นายทองม้วน บุตร ี นาเยีย เมือง อ านาจเจริญ 
50 นายสมพงษ์ ผิวจันทร์ โนนโพธิ ์ เมือง อ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นางสุปราณีย์ จบหล้า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
2 กัญญพัช ศรีแก้ว บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
3 นางสมหมาย จุฬา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
4 นายสุมิตร์ จุฬา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
5 นางรัตนา อุไร บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
6 นายห่ม หอมเทียม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
7 นายประดิษฐ์ สมประสงค์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
8 นส.ศรีสมาน จันทร์ดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
9 นางนพรัตน์ สารคิด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 



10 นายเขียน ทรงชาติ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
11 เดชา หอมเนียม แสงทอง สังขะ สุรินทร์ 
12 เยียน กาศรัมย์ แสงทอง สังขะ สุรินทร์ 
13 เทียมสบรูม แสงทอง สังขะ สุรินทร์ 
14 นายสาทร จ ารัสเลิศ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
15 นายจรูญ สุขเสาร์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
16 นายสิงห์ ศาลาสม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
17 นายสมยศ ศาลางาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
18 นายวิเชียร ใจลา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
19 นายเสาร์ ค่าลางาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
20 นส.ชลธชิา บุตรตรี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
21 นางสมหมาย สุกัญญา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
22 นางทัศนีย์ สุกัญญา  บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
23 นายจินดา สังเกตกิจ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
24 นายสมาน พันธุ์ดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
25 นางสมคิด ค่าส าราญ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
26 นายแสงจันทร์ อินส าราญ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร ์
27 นางจ าปา ยามดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
28 นายแสวง สังเกตุกจ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
29 นางจันทรา ศาลางาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
30 นายอนุชา รุ่งเรือง บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
31 นางวัญเพ็ญ อุ่นคา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
32 นายเสาร์ศาลางาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
33 นางเจน อบอุ่น บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
34 นางสาวนวล พันธุ์ดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
35 นางเย็น ส าราญใจ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
36 นายทรงวุฒิ ศรีพรมแสน บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
37 นางพงษ์ ธาระดิศ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
38 นางเสา ยินดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
39 นางเสถียร วงศ์เมือง บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
40 นายบุญเลิศ วงเวียน บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
41 นส.สุดาภรณ ์ภิรมรื่น  บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 



42 นส.รจนา ภิรมรื่น บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
43 นางพจน์ ดีออม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
44 นส.ภาวัลย ์บุญทา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
45 นางกิจ ศรีษะดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
46 นางอุดม ผมน้อย บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
47 นางรวม วันดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
48 นายญาติ ศาลา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
49 นางเอียม สารคิด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
50 นางการุณ ตรีเหลา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
51 นายขุมทรัพย์ สารัมย ์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
52 นายสวน ยินดี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
53 นายจุมพล พรมลี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
54 นางสุรินทร์ ศักดิ์เดิม ตาแอก สังขะ สุรินทร ์
55 นางเสียน สมประสงค์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
56 นางบัวเรียง อมเนียม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
57 นส.จันตร ีสาระคิด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
58 นายจอม ตรีวิเศษ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
59 นางบัวขาว สาระคิด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
60 นางนริศรา แก้วรักษา บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
61 นางบัวไล ทวีเกด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
62 นางหวาย ศาลางาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
63 นางประจวบ ยอดแก้ว บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
64 นางปัญญา สมรัมย์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
65 นางนิตยา อ้วนล้ า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
66 นางอร สมวัลย ์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
67 นายพงพันต์ ทองเหลื่อม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
68 นส.มณี ปานงาม บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
69 นามธรรมเนียม พรหมบุตร บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
70 นางเพีย เสนาสงฆ์ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
71 นางส าราญ วงศเ์มือง บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
72 นางจ ารัส พรหมบุตร บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
73 นางอ าภัย สมรูป บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 



74 นายสน ทรงชาติ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
75 นางวัญญา พรมอุ่น บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
76 นางอ้อน ภู่เรื่องหล้ า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
77 นางอุทัย สมคิด บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
78 นางอุทุมพร พรมลี บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
79 นางพูนศรี วงหล้า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
80 นายโชย สมรูป บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
81 นส.พลอย จบหล้า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
82 นายทองใส  สาละ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
83 นส.เสร ีสนานใจ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
84 นายประทิน จบหล้า บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 นายนครไทย ซึมครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
2 นางสังวาล ขาบกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
3 นางละมัย ชุบกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
4 นางส ารวย ครสระน้อย อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
5 นางจ าเนียร เสียงกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
6 แสวง ศิริก าเนิด อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
7 ไพศาล ไข่กระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
8 นิรัน สายกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
9 สาง หุ่มกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 

10 แสวง พลอยกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
11 กรรณิการ์ เศียรกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
12 ดารุณีน์ แผวครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
13 ปรางค์ทิพย์ ปลอดกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
14 ดวงเดือน ฉัตรกุล อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
15 อุบลวรรณ สุดกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
16 ส ารวย กริ่งกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
17 บุญส่ง แย้มกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
18 ทองย้อย ล้วงประดิษฐ์ อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
19 บัวทอเรือน เรือมกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
20 สีนวล แสดกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
21 ประทีป สดกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
22 กุหลาบ พิโมพีกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
23 สมทบ เสี่ยมกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
24 สิรินทร จันทร์พิทักษ์ อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
25 สมพงษ์ แสกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
26 จันทร์ ฤทธิ์กระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
27 โอติ ซิมครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
28 อุดร แป้นกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
29 สมเพชร นามเกษม อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
30 สมควร กูบสนิท อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 



31 นารถ สิงกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
32 นันทพร เกษตรวัชรสิกร อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
33 ฉัตร นามเกษม อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
34 นิคม ศรีพลกร อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
35 ชาญเดช ประดับ อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
36 สนืท เชยครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
37 มณีรัตน์ นามเกษม อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
38 ร าเพย นามเกษม อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
39 ประจักร ห้องกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
40 ประไม โสกครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
41 นางส าเภา เลือยกระโทก อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
42 ประทวน ไสวครบุรี อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
43 วิภา บุญทัน อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 
44 ปอง จันเรือง อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


