บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
สตรี ใ นภาคเกษตรป จ จุ บั น ถื อ ว า มี บ ทบาทและเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยเฉพาะแมบานเกษตรกรซึ่งมีสวนชวยในการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว เปนการแบงเบาภาระของหัวหนาครอบครัว และเพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น จึงทําใหกลุมแมบานรวมตัวกันและจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรขึ้น ประกอบกับ
กรมสงเสริมการเกษตรไดสงเสริมใหสตรีในภาคเกษตรรวมตัวกันเปนกลุมตั้งแตป 2511 เพื่อรับ
ความรูทางดานเคหกิจเกษตรและทางดานการประกอบอาชีพการเกษตร ใหสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตองและชวยเสริมรายไดใหครอบครัว
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติฉ บับที่ 4 (พ.ศ.2520-2525) เสนอวา สตรีเ ป น
ทรัพยากรมนุษยที่เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะสตรีมีประมาณครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งหมด หากไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศอยางมีระบบ
ก็จะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศ จากแนวคิดนี้ ในป 2522 ไดมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรีเพื่อทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาสตรีระยะยาว 20 ป
ที่ใชสอดแทรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ใหความสําคัญกับคนในชุมชนมากขึ้น โดยสงเสริมการมี
สวนรวมและเสริมสรางศักยภาพในชุมชน ซึ่งสตรีในฐานะแมบานก็ไดรับการสนับสนุนโดยมุงไป
ที่การมีสวนรวมและพัฒนา โดยจัดตั้งเปนกลุม เชนกลุมแมบานเกษตรกรหรือกลุมผูหญิง ซึ่งตอมาก็
ไดรับการสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน (วิเศษ, 2544)
ปจจุบันจํานวนกลุมแมบานเกษตรกรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกป ซึ่งในป 2546 มีจํานวน
12,626 กลุม สมาชิก 432,607 คน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) อยางไรก็ตามมิใชวาทุกกลุมจะ
ประสบความสําเร็จหลายกลุมประสบปญหาตางๆ ในการทํางาน เชน เรื่องของเวลา เงินทุน แรงงาน
การจัดการ การขนสง ชองทางการตลาด การประชาสัมพันธ เปนตน จึงทําใหกรมสงเสริม
การเกษตรมีการแบงระดับของกลุมแมบานเกษตรกรออกเปน 3 ระดับคือ 1) กลุมแมบานเกษตรกร
แกนนํา (กลุมระดับชั้นที่ 1 ดี) 2) กลุมเกษตรกรพึ่งพาตนเอง (กลุมระดับชั้นที่ 2 ปานกลาง) 3) กลุม
แมบานเกษตรกร(กลุมระดับชั้นที่ 3 ตองพัฒนา) เพื่อเปนการชวยกระตุนในการพัฒนากลุมใหดีขึ้น
และใหเกษตรกรมีการรวมมือกันเพื่อยกระดับกลุมใหมีมาตรฐานมากขึ้น
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โดยทั่วไปแลวกลุมแมบานเกษตรกรมักจะมีการบริหารงานโดยยึดผูนําเพียงคนเดียวใหมี
อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจโดยที่ ส มาชิ ก ในกลุ ม มี ส ว นร ว มน อ ย จึ ง ทํ า ให ก ารมี ส ว นร ว มเป น อี ก
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญ ในการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรใหเขมแข็ง เพราะจะเปนสวนที่
เชื่อมโยงกับทุกฝายในกลุม และมีผลตอความกาวหนาของกลุม ถาสมาชิกมีความรวมมือที่ดีที่
เหมาะสมกลุมก็จะสามารถพัฒนาไปได
ในป 2550 ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีประชากรทั้งหมด 12,374 คน เปน
เพศหญิง จํานวน 6,3658 คน เปนเพศชาย 6,009 คน โดยอาชีพหลักของเกษตรกร คือ การทํานา
หรือรับจางทั่วไป (ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร ณ ตุลาคม 2550) ซึ่งจะเห็นวามีประชากร
เพศหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ดังนั้นหากจะพัฒนาชุมชนตําบลปาสักใหมีความ
เขมแข็งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาสตรี โดยการเพิ่มบทบาทเสริมศักยภาพของสตรีในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนมากขึ้น ในตําบลปาสักแมบานเกษตรกรไดรวมตัวตั้งกลุมอาชีพขึ้นเพื่อเปน
อาชีพเสริม ตั้งแต ป 2542 โดยไดรับการสนับสนุนจากเคหกิจเกษตร เกษตรตําบล พัฒนากรและใน
ปจจุบันคือ องคการบริหารสวนตําบลปาสัก ซึ่งปจจุบันมีทั้งกลุมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิต
จากการเกษตรและกลุมผลิตภัณฑนอกเหนือภาคเกษตร จํานวน 14 กลุม
ภายหลั งจากการได ล งไปสํ า รวจพื้ น ที่ใ นครั้ ง แรกเมื่อ ช ว งเดื อ น เมษายน ป 2550 เพื่ อ
สอบถามขอมูลพื้นฐานจากกลุมแมบานเกษตรกร โดยการเขาไปพูดคุยกับผูนํากลุม คือ ประธาน
กลุมในหลายหมูบาน ทําใหทราบถึงลักษณะทั่วไปของกลุมในเบื้องตน ในแตละกลุมเนื่องจากการ
ประกอบกิจกรรมตางกัน ลักษณะของการบริหารจัดการกลุมก็แตกตางไปดวย หลังจากนั้นก็ไดมี
การจัดเวทีประมวลปญหาขึ้นเปนครั้งแรก ในวันที่ 10 พฤษภาคม ป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
ความเข าใจกั บชุ มชนในเรื่องของการทําวิจัยและการหาโจทย วิ จัย รวมของหลายกลุม จากการ
สะทอนปญหาจากแมบานเกษตรกรซึ่งยังไมสามารถกําหนดประเด็นที่ตองการได แตอยางไรก็ตาม
การพบปะพูดคุยครั้งนี้ทําใหทราบถึงความตองการของกลุมแมบานเกษตรกรในเบื้องตน ตอมาเมื่อ
มีการจัดเวทีครั้งที่ 2 ขึ้น วันที่ 24 มิถุนายน 2550 ทําใหทราบถึงความตองการของกลุมแมบาน
เกษตรกรซึ่งตองการพัฒนากลุมของตัวเองใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูและตองการชวยหนุนเสริมกันเอง
ภายในตําบลใหกาวไปพรอมๆกัน โดยปญหาหลัก ก็คือ ขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กลุม ขาดความสามัคคี การตลาดไมกวางขวาง ตองการปรับปรุงผลิตภัณฑและขาดกระบวนการใน
การพัฒนากลุม โดยมีกลุมแมบานเกษตรกรที่สนใจอยากจะปรับปรุงและพัฒนากลุมของตนเอง อยู
จํานวน 5 กลุมดวยกันโดยพรอมที่จะเรียนรูการวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยคาดวาการวิจัยเพื่อทองถิ่นจะ
เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหแมบานเกษตรกรสามารถพัฒนาได แตก็ไมไดหมายความวากลุมที่
เหลือจะปฏิเสธการพัฒนากลุมใหดีขึ้น เพียงแตยังไมพรอมที่จะเรียนรูกับกระบวนการนี้ ดังนั้น
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กลุม แม บ า นเกษตรกร 5
หมูบาน ในพื้น ที่ ตําบลป าสัก อํ า เภอเมือง จั ง หวัด ลําพู น นั บ เป น
กลุมเปาหมายแรกที่รวมในการศึกษากระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นเพื่อนําไปสูการเพิ่มศักยภาพของ
กลุมแมบานเกษตรกรและสรางความรวมมือระหวางกลุมโดยเนนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
โจทยวิจัยหลัก
แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ควรเปนอยางไรและจะพัฒนาแนวทางนี้ไดอยางไร
โจทยวิจัยยอย
1. ศักยภาพดานการจัดการของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสักเปนอยางไร
2. แนวทางในการเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมแมบานเกษตรกรควรเปนอยางไร
3. ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสักเปนอยางไร
4. แนวทางการพัฒนาความรว มมือของกลุมแมบ านควรเปน อยางไรและจะปฏิบั ติไ ด
อยางไร
5. ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใน ตําบล
ปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วัตถุประสงครอง
1. เพื่อศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปา
สัก
2. เพื่อพัฒนาแนวทางเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการกลุมของกลุมแมบานเกษตรกรให
ดีขึ้น
3. เพื่อศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่เปนอยู
4. เพื่อพัฒนาแนวทางความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก
5. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถพัฒนาแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรตําบลปาสักใหดีขึ้น
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มิติวิจัย
1.1 ไดองคความรูใหมเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบาน
เกษตรกรในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
1.1.1 องคความรูดานศักยภาพการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบาน
เกษตรกรทั้ง 5 หมูบาน
1.1.2 องคความรูดานแนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุมของกลุม
แมบานเกษตรกรทั้ง 5 หมูบาน
1.1.3 องคความรูดานความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในอดีตจนถึงปจจุบัน
1.1.4 องคความรูดานแนวทางการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
1.2 ไดองคความรูเกี่ยวกับเงื่อนไข/ ปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถพัฒนาแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาความรวมมือได
2. มิติพัฒนา
2.1 กลุมแมบานเกษตรกรมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการกลุมไดดีขึ้น
2.2 กลุมแมบานเกษตรกรมีความรวมมือในการจัดการภายในและระหวางกลุมไดดีขึ้น
2.3 กลุมแมบานเกษตรกรเกิดการเรียนรูรวมกันและสามารถแกไขปญหาของกลุมตนเอง
และระหวางกลุมได
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมายในครั้งนี้ คือ กลุมแมบานเกษตรกรที่มีกิจกรรม
เชื่อมโยงกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5 กลุม ในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน ไดแก กลุมพริกลาบ จํานวน 3 กลุม กลุมขาวสารหรือกลุมน้ําพริกตาแดง จํานวน 1 กลุม
และกลุมขนมทองมวน จํานวน 1 กลุม
2. ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 5 หมูบาน ไดแก หมู 1
บานสันคะยอม หมู 4 บานหลุก หมู 6 บานสันปาสัก หมู 8 บานหวยมาโกง และหมู 18 บานใหม
จตุจักร โดยทั้ง 5 กลุมเปนกลุมที่สมัครใจเขารวมกระบวนการเรียนรูในการหาแนวทางในการ
พัฒนากลุมและความรวมมือระหวางกลุม
3. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพดานการบริหารจัดการและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรโดยสามารถแบงไดดังนี้
3.1 ศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกร
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3.2 ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุมของกลุมแมบานเกษตรกร
3.3 ศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่เปนอยู
3.4 ศึกษาแนวทางความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก
3.5 ศึกษาปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและ
ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก
กระบวนการวิจัย
ทีมวิจัยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีวิทยาวิจัยในการ
วิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. การสํารวจจํานวนกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสักโดยการศึกษาขอมูลจากองคการ
บริหารสวนตําบลปาสัก
2. ประมวลขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกรและสถานการณปญหาโดยการ
สัมภาษณรายกลุม
3. พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
4. คนหาทีมวิจัยชุมชนโดยการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณกลุม
5. การพัฒนาทีมวิจัยโดยเลือกจากความสนใจและการใหความรวมมือจากกลุมแมบาน
เกษตรกร
ขั้นดําเนินการ
1. การวางแผนการปฏิบัติการ (Action plan) งานวิจัยอยางมีสวนรวม
2. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใชหลักการมีสวนรวมในการเพิ่มศักยภาพและ
ความรวมมือ
2.1 การวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการกลุมโดยการสัมภาษณรายกลุมและการ
พูดคุยกับผูนํากลุม
2.2 แนวทางการปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุม
1) การวิเคราะหสถานการณกลุมโดยการใชเครื่องมือ SWOT
2) การศึกษาขอมูลกลุมที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาปรับใชกับกลุมโดย
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3) การเสริมองคความรูเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุมโดย
การฝกเขียนโครงการ
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4) การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุมโดยการเรียนรูระบบบัญชี
2.3 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพผลิตภัณฑ
1) การประเมินความคิดเห็นของผูบริโภคโดยการเก็บขอมูลการติ-ชมจาก
ผูบริโภค
2) การเป ด โอกาสให ผูผ ลิ ต พบผูบ ริโ ภคโดยการจั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด
แมบานเกษตรกร
2.4 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ
1) การเรี ย นรู ห ลั ก การปรั บ ปรุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ โ ดยการอบรมหลั ก การ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ
2.5 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด
1) การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธกลุมผลิตภัณฑโดยการจัดทําสื่อ
แผนพับ วีซีดี ใบปลิว บอรดประมวลภาพ การจัดทําแผนที่ 1 ตําบลหลายผลิตภัณฑ
2) การขยายช อ งทางการตลาดโดยการจั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด แม บ า น
เกษตรกร
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูการตลาดโดยการจัดเวทีตลาดนัดความรูเรื่อง
การตลาด
3. การวิเคราะหความรวมมือในอดีต-ปจจุบันโดยการสัมภาษณผูนํากลุมและสมาชิกกลุม
ของแตละหมูบาน
4. การพัฒนาแนวทางความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร การรวมคิดแกปญหาดวยกัน
และการรวมกันจัดกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร เปนตน
4.1 การประชุ ม ประจํ า เดือ นเพื่ อร ว มกัน แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รว มคิ ด รว ม
แกปญหา และรวมปฏิบัติดวยกัน
4.2 การรวมวางแผนการจัดกิจกรรม การวางแผนในการศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร
5. การประเมินผลการดําเนินงาน
6. การสรุปผลการดําเนินการ
7. การวิเคราะหขอมูล
8. การเขียนรายงานการวิจัย
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นิยามศัพท
กลุมแมบานเกษตรกร หมายถึง การรวมกลุมของสตรีที่ทํางานในภาคเกษตรของตําบล
ปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 5 กลุม
ความรูดานการบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกร หมายถึง ความรูในการบริหารงาน
เรื่อง การจัดการกลุม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ และการพัฒนาการตลาด
ของกลุมแมบานเกษตรกรและคณะกรรมการกลุมในตําบลปาสัก
ศักยภาพ หมายถึง ขีดความสามารถของกลุมแมบานเกษตรกรที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
ของกลุมไดมากขึ้น ซึ่งดูไดจากตัวชี้วัด ไดแก กลุมมีการวางแผนงานที่ดีขึ้น มีความเขมแข็งมากขึ้น
มีการบริหารจัดการกลุมที่เปนระบบมากขึ้น เชน การขยายชองทางการตลาด การทําการผลิตที่
เพิ่มขึ้น การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑใหม เปนตน
แนวทางการเพิ่มศักยภาพ หมายถึง วิธีการตางๆที่ทํากลุมแมบานเกษตรกรสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานการจัดการกลุม ดานคุณภาพผลิตภัณฑ
ดานบรรจุภัณฑ และดานการตลาด ไดดีขึ้น เชน การวิเคราะหสถานการณกลุมโดยการใช SWOT
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝกเขียนโครงการ การเรียนรูระบบบัญชี เปนตน
การมีสวนรวมของกลุมแมบานเกษตรกร หมายถึง การที่กลุมแมบานเกษตรกรมีการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ
รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล
ความรวมมือ หมายถึง การที่กลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 5 กลุมเกิดความรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน มีการเชื่อมเครือขายกลุมผลิตภัณฑ ซึ่งดูไดจากตัวชี้วัด อาทิ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางกลุม การวางแผนงานรวมกัน การรวมกันจัดกิจกรรมในระดับตางๆ
ปจจัย หมายถึง สาเหตุหรือองคประกอบที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของ
กลุมแมบานเกษตรกรซึ่งแบงเปน 2 หมวด ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพกลุมแมบาน
เกษตรกรและปจจัยที่มีผลตอความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกร
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ทีมวิจัยรวมโครงการวิจัยครั้งนี้ไดแก
1. กลุมพริกลาบ หมู 1 บานสันคะยอม
1) นางสาวจินดา กิติสัก
2) นางจันทรทพิ ย พิงคะสัน
3) นางบาลทอง ใจตึง
4) นางผองศรี สมนาศักดิ์
5) นางรุงอรุณ มูลกลาง
6) นางบัวพันธ พิงคะสัน
7) นางปนัดดา พิงคะสัน
2. กลุมขาวสาร น้ําพริกตาแดง หมู 4 บานหลุก
1) นางเยาวลักษณ ตันมูลสุข 2) นางเกสินี ใจติ
3) นางสาวนวลคํา อินิจา
4) นางวันสุรี กาซอง
5) นางพัชรี สังฆะสะ
6) นางบัวคํา บุญศิริ
3. กลุมพริกลาบ หมู 6 บานสันปาสัก
1) นางสําราญ กิติศักดิ์
2) นางบรรทม ตรีมา
3) นางปทุมพร พิงคะสัน
4) นางอารีย นันทะศักดิ์
5) นางอําพร ลือศักดิ์
4. กลุมพริกลาบ หมู 8 บานหวยมาโกง
1) นางเพ็ญทอง กุณะแสงคํา 2) นางทัศนีย เรืองศักดิ์
3) นางบังอร บัวรสสัก
4) นางกาบแกว เนตรแสนสัก
5) นางอินทิรา เนตรแสนสัก
5. กลุมขนมทองมวน หมู 18 บานใหมจตุจักร
1) นางกุลธิกา ทวมเจริญ
2) นางพิมพวรา วงศบุตร
3) นางพวงวรรณ จีนมัชยา
4) นางบุญมี ก่ําแกว
5) นางอําภา พรหมสิทธิ์

