
สรุปการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร "เครือขาย SRI 
ภาคเหนอื (ไทย)" 

1. รายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ 
 

วนัที ่ 25 กุมภาพันธ 2553 

สถานที ่ สํานักงาน สวนเกษตรอินทรีย สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน (ISAC)  จังหวัดเชียงใหม 

ผูทีไ่ดรบัเชญิใ
หเขารวม 

หนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับ SRI ในภาคเหนือ 13 องคกร (จํานวน 30 คน)  
• 2 หนวยงานจากจังหวัดแพร 
2 หนวยงานจากจังหวัดนาน 
1 หนวยงานจากจังหวัดพะเยา 
8 หนวยงานจากจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขารวม 29  คน  (ดูรายช่ือผูเขารวมตามเอกสารแนบ)  

เปาหมายและวั
ตถปุระสงค 
 

เพ่ือริเร่ิมในมีการจัดกิจกรรมเครือขายหนวยงานสงเสริมการปลูกขาวแบบ SRI 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการจัดการและกระบวนการสงเสริมการปลูกขาวเกษตรอิ
นทรียและการตลาด  
 
วัตถุประสงค 

•   แนะนําใหหนวยงานตางๆ ไดรูจักกับหนวยงานทองถิ่นอ่ืน 
ทั้งองคกรพัฒนาเอกชนและบุคคล 
ที่ทํางานเกี่ยวกับการสงเสริมการปลูกขาวแบบ SRI  

  ทบทวนกิจกรรมงานสงเสริม SRI ในภาคเหนือของประเทศไทย เชน 
วิธีการเผยแพรขอมูล การฝกอบรม งานสงเสริม  

  เขาใจแนวทางการทํา SRI 
และเทคนิคการจัดการนาที่เก่ียวของในภาพรวมของภาคเหนือ  

•   ทบทวนขอจํากักเกี่ยวกับการสงเสริม-เผยแพร SRI 
ตลอดจนการยอมรับนําไปใชของเกษตรกร 

•    กําหนดกรอบแนวทางของเครือขายความรวมมือในระดับภาคเหนือ 
เชน ผูประสานงาน, หนวยขอมูล เปนตน 

คาลงทะเบยีน หนวยงานละ 1,000 บาท  
หนวยงานจากตางจังหวัด มีงบประมาณสนับสนุนคาเดินทาง 50% 
และยกเวนคาลงทะเบียน 



หนวยงาน 
รวมจดั 

ECHO Asia Regional Office, www.echonet.org, โทรศัพท 081 992 0274 
มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท, www.greennet.or.th  โทรศัพท 02 277 9380 

ประสานงาน 
การประชมุ 

เคลาซ ปร้ินซ <klaus.prinz@gmx.net> ECHO 
วิฑูรย ปญญากุล <vitoon@greennet.or.th> มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท 

สรปุรายงาน นิษฐา เพยจันทึก และวิฑูรย ปญญากลุ, มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท 

 
 

2. เนื้อหาสําคญัของการประชุม 
 
2.1    วิธีการปลูกขาวเสนเดียวแบบชาวบาน ของ ครูประทุม สุรยิา 
 คุณประทุม สุริยา ปจจุบันอยูที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
เคยรับราชการครทูี่โรงเรียนวัฒโนทยัพายพั จังหวดัเชียงใหมมากอน 
โดยสอนวิชาเคมีมานานเกือบ 30 ป จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ. 2544 
ไดลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานตามทีต่ั้งใจไวเม่ือหลายปมากอนบ
นพื้นที่ 22 ไร 2 งาน ครูไดเริ่มทําเกษตรพอเพียง ตามหลักการของทฤษฎีใหม 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลเดช  
(ครูเริม่จากการทํานาเหมือน
คนอ่ืนๆ 
แตจากการจดบันทึกพบวาผ
ลกําไรไมเปนที่สมเหตุสมผล 
ขณะเดียวกันกอใหเกดิปญห
าสุขภาพและส่ิงแวดลอม)  
การทํานาแบบผสมผสานทีมี่
การจัดการตามหลกัการของ
ทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็
จพระเจาอยูหวั 
มีการแบงพื้นที่ออกเปน 3 
สวน คือ  

• สวนแรกเปนพื้นทีท่ํานาขาวสลับกับการปลูกถั่ว    
• สวนที่สองเปนพื้นที่ปลูกไมผล รวมกบัการเล้ียวสัตวเค้ียวเอ้ือง 



• และสวนที่สามเปนพื้นที่เล้ียงปลาในบอ 
ที่เลี้ยงดวยอาหารจากธรรมชาติ   

ในป พ.ศ. 2552 
ครูประทมุไดรับรางวัลครูบัญชีดเีดนจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
จากการเปนอาสาสมัครใหกับแผนกบัญชีสหกรณ 
โดยการสอนใหเกษตรกรทาํบัญชีอยางเหมาะสม 
ซึ่งมีสวนชวยใหเกษตรกรนําไปปรับใชในการทําเกษตรยั่งยืน  
  
โดยการสังเกต และการปฏบัิติ ครูไดพัฒนาทางเลือกในการปลูกขาวแบบใหม 
โดยวิธีแบบธรรมชาติ และหวานขาวหลุมละ 2-3 เมล็ด 
ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้ครหูวังวาจะชวยประหยัดเมล็ดพันธุ และ 
ใชนํ้านอยขณะเดยีวกันรากขาวจะเจริญเติบโตไดดี 
ซึ่งวิธีการทําปฏิบัตน้ีิถือวาเขาขายการทํานาแบบ SRI  
 
ครูประทมุ คัดเลือกเมลด็พนัธุในรูปขาวกลอง 
ซึ่งชวยใหคัดพันธุไดตรงตามลักษณะของพนัธุขาวน้ัน ๆ 
ขณะเดียวกันกเ็ลือกเมลด็ขาวทีเ่ต็มและเงาแวววาว 
และไปมลีักษณะของการเปนโรค  
  
2.2 การรเิริม่ SRI ในทองถิน่โดยศนูยการเรยีนรูโจโก 
 ศูนยการเรียนรูโจโก ต้ังอยูที่จังหวัดนาน 
ไดริเร่ิมสงเสริมการปลูกขาวแบบ SRI 
แบบขาวกลีบเดียวใหกบัเกษตรกร สําหรับการคัดพันธุขาวดี 
โดยมีลําดับข้ันตอนในการดําเนนิงานท่ีผานมาดังนี้  
 

ขัน้ที ่1 เจาหนาท่ีจากศูนยเรียนรูโจโกเปนผูเขาไปสงเสริมและถายทอดองคควา
มรูใหกับชาวบานกลุมเปาหมายผานการทํา “เวทีชาวบาน” 
เพื่อระดมปญหา/ ขอจํากัดในการผลิตของพื้นท่ีนั้นๆ 
ซ่ึงปญหาท่ีพบมากในหมูเกษตรกรคือ 
เมล็ดพันธุไมเพียงพอกับความตองการ และคุณภาพเมล็ดพันธุไมดี  



ขัน้ที ่2  
จัดกิจกรรมรวมกับเกษตรกรท่ีสนใจผานกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร/โรงเ
รียนชาวนา เพื่อศึกษาและทดลองเรียนรูรวมกัน (ศึกษา เก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูลรวมกัน) 

ขัน้ที ่3 นําผลการทดลองท่ีไดไปทดลองปลูกจริงในแปลงของเกษตรกรแตละราย 
โดยเนนท่ีการปลูกจากตนกลาท่ีแข็งแรง อายุนอย 
และปลูกเปนนาดําดวยตนกลากลีบเดียว 

ขัน้ที ่4 นําขอมูลท่ีไดจากการทําในแปลงทดลองของแตละรายมาแลกเปล่ียนเรีย
นรูรวมกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมตอไป 
และเกษตรกรแตละรายจะไดพันธุขาวคุณภาพ สําหรับใชปลูก 
หรือจําหนายในรุนตอไป 

 

 ในสวนผูเขารวมรายอ่ืนไดกลาวถงึการสงเสริมการปลูกขาว SRI 
แตเพียงคราวๆ 
ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาและเรยีนรูจากการลงมือทําดวยตนเอง 
โดยใชแปลงนาของตนเองเปนทีศึ่กษาเรียนรู  
 

 

2.3 ภาพรวมกจิกรรม SRI ในปจจบุนั 
 หนวยงานที่เขารวมการสัมมนา 
ไดเลาสรปุประสบการณในการทดลองปลูกขาวแบบ SRI ของตวัเอง ดังน้ี 
 

พืน้ที ่ พนัธุขาว 
อายกุล
า (วนั)  

ระยะปลกู 
(ซม.)  

ระดบัน้าํ 
(ซม.)  

ผลผลติทีไ่ด 
(กก./ ไร) 

 
สมาชกิ

  อบรม/ 
เรยีนรู 



ที่ทาํ 
(คน)  

พะเยา  
 

มะลิ105 15-30 
วัน 

30-50  
ซม. 

(ขึ้นอยูกั
บสภาพดิ
น)  

ลดระดับน้ําห
ลังปลูกขาวไ
ด 60 วัน 

900-960  3-4 คน กระทรวงเก
ษตร 10 
รุน/ป รุนละ  
40 คน 

 แพร กข. 6 14-20 
วัน 

30 ซม. ปกติ 600  
กก./ไร 
(น้ําหนักขา
วสารดีกวา
ปลูกท่ัวไป) 

2 คน - 
ไมมีการอบ
รม  
- 
ทําแปลงโช
ว  
- ธกส. 
ทําวีดีโอ 

 แมอาย 
+ 

ชัยปรา
การ 

สันปาตอง
(พันธุเบา) 

20 วัน 30 ซม. - ไมลดน้ํา 
เพราะมีหญา
มาก 
- 
ชวงท่ีลดน้ํา 
จะย่ําหญา 

900 กก./ 
ไร 

5 คน ทําแบบเครื
อขาย 

ดอยสะเ
ก็ด 

สันปาตอง 
ขาวเจา 

10-15 
วัน 

25 ซม. - 
ลดน้ํามีหญา
จํานวนมาก 
- 
พัฒนาเคร่ือง
กําจัดวัชพืช 

? ของโรงเ
รียน 

(1)  

- 
ทดลองเปน
ปแรกเปรีย
บเทียบกับน
าหวาน 
 

แมริม ขาวญี่ปุน 
ขาวกุหลา
บแดง 

12  วัน 25 ซม. ลดน้ํา 1 
แปลง 
(ไดผลผลิตท่ี
ดี)  

ขาวญี่ปุน= 
640 กก./ 
ไร 
ขาวกุหลาบ

1 คน ทดลอง 1 
งานทําเปน
ปแรก 



แดง= 576 
กก./ ไร 

นาน 10 
สายพันธุ 
เชน 
ขาวเหนีย
ว, 
ขาวเจา, 
ขาหอมมะ
ลิแดง, 
ขาวกุหลา
บ 

25-30 
วัน 

20 ซม. ปกติ ? 355 คน - 
ใชสําหรับคั
ดพันธุขาว
ขาย 
- 
ทําเปนแปล
งโรงเรียน 
- 
แปลงเกษต
รกร 

เชียงดา
ว 

ขาวหอม
มะลิแดง 

8-12 
วัน 

30 ซม. ลดน้ําใหดิน
แตกจึงใหน้ํา
อีกครั้ง  

? 1 คน 
(10-11 

ไร)  

เรียนรูดวย
ตนเอง 

  
 จากตารางขางตนพบวาหนวยงานตางๆ ทั้ง 
7กลุม 
ไดนําเสนอขอมูลทีไ่ดจากประสบการณการสงเสริมก
ารปลูกขาวแบบ SRIในภาคเหนือ 
พบวาทุกหนวยงานใหความสนใจกบัการปลกูขาว 
SRI พอควร 
ถึงแมวาการสงเสรมิจะไมไดดําเนินการตามระบบ 
SRI ครบทุกขั้นตอน 
โดยไดมีการประยกุตและปรับใชใหเขากับสภาพพื้น
ที่และความเหมาะสมแตกตางกันไป  โดยรวมแลว 
ทุกกลุมไดนําหลกัการการปลูกขาวทีใ่ชอายุกลาไมเกิน 30 วัน 
ระยะปลูกอยูระหวาง 20-30 ซม. ปลูกขาวกลีบเดียว 
บางคนทาํเปนแปลงทดลองสวนตวั 



บางกลุมไดศึกษาเรยีนรูรวมกันผานกจิกรรมโรงเรยีนเกษตรกร 
หรือบางโครงการไดรับการสนับสนุนจาก ธกส. 
ซึ่งแนวโนมจากทีทุ่กกลุมไดปลูกขาวน้ีไดผลผลิตที่นาพอใจ 
โดยเฉลีย่ไมต่ํากวา 500 กก./ไร ข้ึนอยูกับชนิดพันธุขาวที่ปลูกน้ัน   
ในการทดลอง 
ทุกกลุมพบปญหาวชัพืชคอนขางมากและการจัดการนํ้าที่ไมสามารถควบคุมได
ดีเทาที่ควร 
ซึ่งบางกลุมไดพยายามพัฒนาเครื่องมือเพือ่กําจัดวัชพืชขึ้นมาเบ้ืองตนเพือ่แกไข
ปญหาดงักลาว  การสงเสรมิการปลูกขาวแบบ SRI 
ของทัง้หมดมีเกษตรกรประมาณ369 ราย  
 
 

2.4 ภาพรวมกจิกรรมสงเสรมิ SRI  ในภาคเหนอื 
 ผลการทาํงานสงเสริมการปลูกขาว SRI ในภาคเหนือของหนวยงานตางๆ 
ทั้งเกษตรกร องคกรพฒันาเอกชน หนวยงานราชการ สถาบันวจัิย 
และภาคธุรกิจเอกชน สามารถสรุปเปนแผนภูมิภาพรวมไดดังน้ี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. เครอืขาย SRI ภาคเหนือ 
 ในการประชุมครั้งน้ีองคกรรวมจัดและผูเขารวมตระหนักถึงความสําคัญขอ
งความรวมมือในลกัษณะของการประสานงานเปนเครือขาย 
แตเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของเครือขาย 
จึงไดจัดใหมีการพดูคุยแบบกลุมยอย โดยแบงออกเปน 3 กลุม 
เพื่อชวยกันระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการดําเนินงาน 
โดยในแตละกลุมยอย ไดวเิคราะหประเด็นสําคัญ 5 เร่ือง 
และแนวทางการทํากิจกรรมรวมกนัในชวง 2-3 ปขางหนา  
ผลของการพูดคุยในกลุมยอย ไดขอสรุปดังน้ี 
 

 5 ประเดน็สาํคญัในการทาํ SRI กจิกรรมทีจ่ะทาํรวมกนั 2-3 ป 
กลุมยอย
ที่ 1 

1. สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
  - ราคาขาวท่ีเพิ่มขึ้น  
  - 
คัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ีและ
ตลาดตองการ 
  - มีสื่อท่ีเหมาะสม 
และสื่อสารท่ีเพียงพอเขาถึงกลุมเปา
หมาย เชน 
มีกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร 
มีแปลงทดลองสาธิตรวมกัน 
2. สภาพแวดลอม 
(การจัดการระดับนํ้า) 
3. ขอจํากัดทางดานเทคนิคการผลิต 
SRIเชน การจัดการวัชพืช 

1. 
จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณปละ
คร้ัง (เชน 
เดือนกุมภาพันธของทุกป) 
2. มีศูนยรวบรวมขอมูล SRI 
(เกษตรอินทรีย) 
3. ศึกษาดงูาน SRI 
ในระดับเครือขาย 

กลุมยอย
ที่ 2 

1. มีคนท่ีสนใจทํา SRI 
(เกษตรอินทรีย) และเขาใจระบบ 
SRI อยางแทจริง 

1. 
แลกเปล่ียนประสบการณและเมล็ดพั
นธุ SRI ในระดับเครือขาย 



2. 
มีหลักสูตรการจัดอบรมหรือสื่อสาร 
“SRI” (ส่ือ / ขอมูล 
และสถานท่ีเรียนรูตลอดกระบวนกา
ร) 
3. มีพันธุขาวและกลาพันธุท่ีดี 
4. การเตรียมดินปลูก 
5. การจัดการระบบน้ํา     

2. 
จัดทําวิจัยแบบมีสวนรวมโดยมีภาคี
หลายสวนรวมวิจัยและพัฒนาระบบ 
SRI  
3. 
การจัดการองคความรูและพัฒนาห
ลักสูตรและสื่อ SRI 

กลุมยอย
ที่ 3  

1. สงเสริมฟารมตัวอยาง SRI 
2. มีเครือขาย SRI 
3. 
สงเสริมใหภาครัฐมีสวนรวมในการส
งเสริมการผลิตขาวแบบ SRI 
แบบมีสวนรวม 
4. 
ทําใหชาวบานมีสวนรวมในการพัฒ
นา-สงเสริม SRI  
5. พันธุขาวท่ีเหมาะสมสําหรับ SRI 

1. 
มีฟารมตัวอยางในการปลูกขาวแบ
บ SRI 
2. มีระบบการทํางานเปนเคร่ือขาย 
3. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ SRI 
ในวงกวาง  
 

 

 หลังจากไดรับฟงผลสรุปจากการระดมความเห็นในกลุมยอยทัง้ 3 กลุม 
ที่ประชุมไดพูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบัเครือขาย SRI ภาคเหนือ 
และไดมีขอสรุปดงัน้ี 
 

1.  ในระดับเครือขายยังไมจําเปนตองจัดตัง้เครือขายอยางเปนทางการ 
เน่ืองจากแตละหนวยงานมีภาระหนาที่ทีร่ับผิดชอบคอนขางมาก  
ถาจะจัดตั้งเครือขายที่เปนทางการ จําเปนตองมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  
ที่ประชุมจึงเห็นสมควรใหแขวนประเด็นน้ีไวกอน  แตในระหวางนี้ 
แตละหนวยงานสามารถประสานความรวมมืออยางไมเปนทางการในการทํา
งานสงเสริมเกีย่วกบั SRI  



 
2. ในการประสานความรวมมืออยางไมเปนทางการน้ี คุณเคลาซ ปริน้ซ 

จะรวบรวมรายละเอียดของผูสนใจ (ช่ือ  ที่อยู โทรศัพท และe-mail) 
เพื่อจัดทาํเปนทําเนียบเครือขาย SRI ภาคเหนือเบ้ืองตนกอน 

 
3. ผูเขารวมยังเห็นความสําคัญของการจัดสัมมนา SRI ประจําปอยู 

และอยากใหมีการจัดกิจกรรมน้ีอยางตอเน่ือง 
โดยหนวยงานผูเขารวมยินดีที่จะชวยกันสนับสนุนงบประมาณในการจัด 
(เชน โดยการจายคาลงทะเบียนในการเขารวมสัมมนา)  

 
_จบ_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 1. กาํหนดการประชมุ 
 

เวลา กจิกรรม

07.45 - 
08.00 

ลงทะเบียน 

08.00 - 
08.30 

เกร่ินนําโดยสํานักงานระดับภูมิภาคเอเชีย  ECHO และกรีนเนท 

08.30 - 
09.00 

กรณีตวัอยาง: การริเริ่มSRI ในทองถิน่ โดยครปูระทุม สรุยิา  

09.00 - 
10.00 

ผูเขารวมแนะนาํตวัเอง "กจิกรรมSRI ของเรา" 
แนะนํากิจกรรม SRI ขององคกรแตละแหงสั้นๆ เนนท่ีอยางไร 
(กระบวนการสงเสริม) ท่ีไหน (พื้นท่ีกลุมเปาหมาย) เทาไหร 
(จํานวนเกษตรกร) 
ซ่ึงผูเขารวมไดรับแจงใหเตรียมตัวลวงหนากอนท่ีจะมารวมการประชุ
ม (12 กลุมๆ ละ 5 นาที) 

10.00 - 
10.30 

พักรับประทานอาหารวาง  (ฉายวีดีโอของ ธกส.) 

10.30 - 
12.30 

ภาพรวมการสงเสรมิและการนาํ SRI ไปใชโดยเกษตรกร 
"เราสงเสรมิกนัอยางไร และผลลพัธเปนอยางไร.." 
ผูเขารวมนําเสนอภาพงานสงเสริมของตัวเอง (ใช powerpoint 
ไมเกิน 10 ภาพ) อธิบายกิจกรรมการอบรม งานสงเสริม เทคนิค SRI 
ท่ีนําไปใช เทคนิคการจัดการนาขาวท่ีเกี่ยวของ 
และขอจํากัดในการท่ีเกษตรกรจะทํา SRI ไปใช  (12 กลุมๆ ละ 10 
นาที) 

12.30 - 
13.30 

พักรับประทานอาหารกลางวัน



13.30 - 
14.30 

กลุมยอย "วเิคราะหงานสงเสรมิ SRI และการนาํไปใชโดยเกษตรกร"
จัดกลุมยอย 2 - 3 กลุม ใหพูดคุยในหัวขอขางตน 
และพยายามทําการวิเคราะห 
เพื่อใหไดบทเรียนและขอจํากัดของการทํางาน 
รวมท้ังการระดมความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนางานตอไ
ปขางหนารวมกัน  

14.30 - 
15.00 

กลุมยอยนาํเสนอผลใหกลุมใหญไดรบัทราบ 

15.00 - 
15.30 

พักรับประทานอาหารวาง 

15.30 - 
16.30 

การจดัตัง้เครือขาย SRI ระดบัภาค: อะไร อยางไร ทาํไม และเมื่อไหร

16.30 - 
17.00 

สรปุและปดการประชุม

 



ภาคผนวก 2. รายชือ่หนวยงานทีเ่ชญิเขารวมประชมุ 
 

องคกร บคุคล จงัหวดั

ECHO Asia Regional Office   ริค เบอรเน็ต เชียงใหม

Ecological Agriculture Technology เคลาฃ ปริน้ฃ เชียงใหม

 มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท วิฑูรย ปญญากุล
สมชาย เตชนันท  

เชียงใหม

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท แสวงชัย มูลรัตน เชียงใหม
มูลนิธิฮักเมืองนาน สํารวย  ผัดผล นาน 
ศูนยการเรียนรูโจโก พิมลพรรณ สกิดรัมย

คนึงจิต 
นาน 

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน ชมชวน บุญระหงส
ฌัฎฐณิชา ภูมิภาคิน 
เกียรติศักด์ิ  ฉัตรดี 

เชียงใหม

หนวยงานพัฒนาและบริการสังคม 
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไท
ย 

ศาสนาจารยถาวร สุตีคา
ณัจพงษ มณีกร 

เชียงใหม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหากรณกา
รเกษตร  จงัหวัดแพร 

สมศักด์ิ วรรณใหญ แพร 

ศูนยวิจัยศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร 
ศรชัย วิจิตรพร 

เชียงใหม

มลูนธิพิะเยาเพือ่การพฒันา วิชิต  ถิ่นวัฒนากุล
DINDUM Humus 

พะเยา 

พารทเนอร รีลีฟ และพัฒนา มารวิน คาหน
บุญสง ธารศรีทอง 

เชียงใหม

สํานักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณากา
ร มหาวิทยาลัยแมโจ  สกว. 

ปณิธี บุญสา เชียงใหม

Fair Earth Consulting Co., Ltd. Jeff Rutherford เชียงใหม

สถาบันแมคเคนเพ่ือการฟนฟูสภาพ สมบัติ เฉลิมเลี่ยมทอง เชียงใหม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร นางนภาดา สองเมืองสุข แพร 



อิสระ Amee & Clement Doyer เชียงใหม

School of Environment, Resources 
and Development, Asian Institute 
of Technology 

Abha Mishra สังเกตุการณ 
(กรุงเทพ) 



ภาคผนวก 3. รายชือ่หนวยงานทีเ่ขารวมประชมุ 
 

องคกร บคุคล จังหวดั

ECHO Asia Regional Office   ริค เบอรเน็ต เชียงใหม

Ecological Agriculture Technology เคลาฃ ปร้ินฃ เชียงใหม

มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท วิฑูรย ปญญากุล
นิษฐา เพยจันทึก  

เชียงใหม

มูลนิธิฮักเมืองนาน/ศูนยการเรียนรูโจโก สํารวย  ผัดผล
โสภณ  ปนใจ 
สอง  สุดใจ 
ทนงศักดิ์ ธรรมะ 
พิมลพรรณ  สกิดรัมย 
บุษยรัตน  ผัดผล 

นาน 

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ชมชวน บุญระหงส
เกียรติศักดิ์  ฉัตรดี 
บุญแหลง  ทิพยมูล 

เชียงใหม

หนวยงานพัฒนาและบริการสังคม 
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ทวิชาติ  จันทรวงศ เชียงใหม

พารทเนอร รีลีฟ และพัฒนา บุญสง ธารศรีทอง เชียงใหม

Fair Earth Consulting Co., Ltd. Jeff Rutherford เชียงใหม

อิสระ (Amee Doyer's Organic Farm) Clement Doyer 
Kisten Garringer 

เชียงใหม

School of Environment, Resources and 
Development, Asian Institute of 
Technology 

Abha Mishra สังเกตุการณ 
(กรุงเทพ) 

พะเยา ศรีมูล  ใจกการ พะเยา 

มูลนิธิรักษชนบท พิริ  ปอคํา  

School of Environment, Resources and 
Devt, Asian Institute of Technology 

Abha Mishra สังเกตุการณ 
(กรุงเทพ) 

SDSU  แพร วิสิทธ์ิ  ยอดจันทร
เศรษฐชัย  คาํหวัน 

แพร 

FH Kenny  Miller  



ศูนยปราญครูประทุม ประทุม  สุริยา เชียงใหม

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 วิลาสลักษณ  วองไว  

 


