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รายงานการเสวนา เรื่อง “ศักยภาพของเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม:  
กรณี ขาว ไมผล พืชผัก และสัตว” 

งานโครงการหลวง 2546 และ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2546 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
วัตถุประสงค 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
หนวยงานการศึกษา หนวยงานสงเสริม ผูผลิต รวมถึงผูประกอบการ และผูบริโภคไดรวมกัน
ประมวลแนวทางและทางเลือกตอการพัฒนาศักยภาพเชียงใหมใหเปนแหลงเกษตร หรือ อาหารที่
ปลอดภัย ของจังหวัดเชียงใหม 
 
บทนํา 
ในระหวางปที่ผานมาศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดทํางานหลายเรื่องรวมกันกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องคกรของเกษตรกรที่มีขนาดตางๆ กัน และมีงานวิจัยในพื้นที่ที่ทําตอเนื่อง ในขณะเดียวกันคน
ของศูนยวิจัยฯ เองก็ไดทํางานวิจัยในหลายมิติ ทั้งทางดาน การจัดการทรัพยากร การทําฐานขอมูล 
การวิเคราะหระบบการผลิตตางๆ และพยายามเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปนระบบสนับสนุนการตัด
สินใจในการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร 

ส่ิงที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมและระดับประเทศในรอบปที่ผานมา ไดแก 
- ผูวา CEO การทํางานตองเปนเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น  
- การปรับโครงสรางของหนวยงานของรัฐ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการ

เกษตร กรมพัฒนาชุมชน  
- การปรับเปลี่ยนของสถาบันตางๆ เชน สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน 

งานเสวนาวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม ไดพูดถึงเรื่อง “ผักปลอดภัย” (ผัก
ปลอดสารพิษ ผักอนามัย ผักอินทรีย) ซึ่งพบวาในปจจุบันสถาบันการเงินไมไดเอื้อตอ
การใหการสนับสนุนผูผลิตและผูประกอบการ 

พบวาภายในประเทศมีการเคลื่อนอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการดีตอการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ ส่ิงที่เขามาเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ดังเชนขอตกลงทางการ
คาระหวางประเทศ 2 ประเทศ เชน ไทย-จีน ไทย-ญ่ีปุน ไทย-พมา ไทย-กัมพูชา ฯลฯ จากการ
ประชุมเอเปคที่ผานมาประเทศไทยไดใชยุทธศาสตรในการทําเปนภาคี 
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ถึงแมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัด แตในระหวางผูที่ทํางานดวยกัน เชน เจา
หนาที่ในหนวยงานของรัฐ ชาวบานที่รับผิดชอบดานการผลิตและการแปรรูป  และผูบริโภคอาจจะ
ไมไดรับขอมูลขาว เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือของเกษตรกร นักพัฒนาในระดับชาติ ขา
ราชการ เกษตรกรที่มีปรัชญาในการดําเนินงานที่แตกตางกันที่มารวมกันอยู ณ ที่นี่ ชวยกัน
วิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมที่จะเปนเมืองเกษตรปลอดภัยวามีอุปสรรคอยางไร เพื่อให
ส่ิงตางๆ เหลานี้ไดกระจายออกไป และเนื่องจากงานที่ทํามามีเอกสารมากมายจึงไดสะทอนงานที่
ทําขึ้นเปน เนื้อหาสั้นๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน เพื่อที่จะไดส่ือใหผูเขารวมเสวนาไดรวมทําความเขา
ใจในเบื้องตนเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดพิษในจังหวัดเชียงใหม 
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การนําเสนอภาครวมของการผลิตเกษตรปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

เนื้อหาของ วีดีทัศนที่นําเสนอตอผูเขารวมประชุม  
เรื่อง ศักยภาพของเกษตรผลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม กรณี: ขาว ไมผล พืชผัก และสัตว 

 
ประเทศไทยเปนประเทศ 1 ใน 5 ที่ผลิตสินคาเกษตรและอาหารสงออกที่สําคัญ เชน ขาว ปหนึ่งสงออกประมาณ 7 ลาน

ตันขาวสารตอป มันสําปะหลัง ไกสดแชแข็ง อาหารทะเล และพืชผัก เปนตน แตการเกษตรของไทยที่ผานมา โดยเฉพาะในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 8 ระบบการผลิตทางเกษตรไดอิงสารเคมี หรือที่เรียกวาเกษตรเคมีมากขึ้น ทําใหมี
ปญหาดานสิ่งแวดลอมและผูบริโภค ในขณะเดียวกันในระดับสากล ไดมีกระแสดานการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม การพัฒนา
อยางยั่งยืนและการคาเสรี ทําใหสิ่งตางๆ เหลานี้ไดเขามามีบทบาทตอการกําหนดทิศทางของเกษตรไทยพอสมควรเนื่องจากไทยเปน
ประเทศสงออก เพราะฉะนั้นในชวงนี้จึงไดมีการพูดถึงการปรับตัวในการปรับวิธีการผลิตของเกษตรกรเพื่อใหมีความสามารถในการ
แขงขันได 

รัฐบาลไดเห็นความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยในดานการผลิตอาหารและเปนครัวโลก เพราะฐานการผลิตอาหาร
ของไทยเปนฐานการผลิตที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของชุมชนโลกวาเปนอาหารดี เพราะฉะนั้นการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อ
การสงออกจําเปนตองไดรับการพัฒนาตั้งแตกระบวนการผลิตจนกระทั่งการแปรรูปอยางครบวงจร ในป 2547 รัฐบาลไดประกาศให
เปนปความปลอดภัยทางดานอาหาร เปนการดําเนินงานแบบบูรณาการซึ่งมีหลายกระทรวงเขามาเกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณ
สุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งมีหนวยงานสนับสนุน เชน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีภายใตการดําเนินงานของสํานักงานคุม
ครองผูบริโภค สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา และสถาบันอาหาร เปนตน 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําวิจัยดานการเกษตรยั่งยืนมาเปน
เวลานานรวมกันกับชุมชนเกษตรในระบบการผลิตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร เชน ขาว ไมผล พืชผัก โดยพยายามมุงเนนให
เห็นถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

จากการประเมินเบื้องตนและทํางานตอเนื่องรวมกับชุมชนเกษตรกรในระบบการผลิตตางๆ ไดช้ีใหเห็นวา เกษตรกรมีขีด
ความสามารถที่จะผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 3 นี้ ศูนยวิจัยฯ มี
จุดมุงหมายที่จะเปดโอกาสใหผูผลิตในระบบการผลิตตางๆ ไดมาพบกับผูบริโภค นักพัฒนา นักวิจัย และผูประกอบการหลายอาชีพ
ไดมาทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการผลิตทางดานการเกษตร 

จากการที่ศูนยวิจัยฯ ไดทํางานรวมกับชุมชนติดตอมาเปนเวลานาน ไดเห็นศักยภาพของชุมชนในดานการผลิตพืชที่
ปลอดภัยและยั่งยืน เชน  
 
ขาว 

การผลิตขาวปจจุบันเกษตรกรไดใชวิธีการตางๆ ในการลดตนทุนและลดการใชสารเคมี เชน การจัดการธาตุอาหาร โดย
การใชปุยพืชสด ปุยอินทรีย น้ําสกัดชีวภาพ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการใชศัตรูธรรมชาติ การเลี้ยงกบ การอนุรักษ
พันธุกบ และการใชความหลากหลายของพันธุพืช เชน การปลูกพืชผักหลายชนิด เพื่อกระจายความเสี่ยงทางดานชีววิทยา และ
กระจายความเสี่ยงดานราคา  พรอมทั้งการกระจายการใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ  

การผลิตขาวในภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมเปนการผลิตเพื่อบริโภคเปนสําคัญ แตในขณะเดียวกันเนื่องจากมี
ทรัพยากรแหลงน้ําและดินสมบูรณพอสมควร ทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตจนกระทั่งเหลือพอที่จะจําหนายเปนรายได
เสริมในฤดูฝนได 
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ประเด็นที่ไดจากวีดีทัศน 
 จังหวัดเชียงใหมมีชุมชนตนแบบที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย หรือ เกษตร
ปลอดภัยไดในเชียงใหม ซึ่งมีการเกษตรหลายระดับต้ังแตระดับเล็กจนถึงใหญ ดังนั้นหลัก
เกณฑในการประเมินผลของการเกษตรจึงไมใชหลักเกณฑเดียว จําเปนตองมีหลายหลัก
เกณฑและตัวชี้วัด  
 การขยายผลของหนวยงานของรัฐ หนวยงานพัฒนา การขยายผลชุมชนตนแบบ 

ผักปลอดสารพิษ 
 งานทางดานผักปลอดสารพิษในขณะนี้ไดเนนการผลิตพืชผักชานเมือง เพราะไดมองเห็นความสําคัญของการใชที่
ดินจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบพืชผักชานเมืองนี้ใหความสําคัญกับความหลากหลายของชนิดผักที่มีความ
เสี่ยงนอยดานการตลาด และการเขาทําลายของศัตรูพืช เกษตรกรจะมีโอกาสไดปลูกพืชผักหลายชนิดที่มีอายุและการจัดการที่
แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดมีการกระจายแรงงานอยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็ไดพัฒนาระบบตลาด ต้ังแตตลาดชุมชน จนถึง
ตลาดระดับกลางของจังหวัด ในระบบพืชผักความยั่งยืนของระบบจําเปนตองอาศัยความเขาใจของผูบริโภคที่เขาใจกระบวน
การอยางถองแท ดังนั้นระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเครือขายผูผลิตและผูบริโภคควบคูกันไป
ซ่ึงในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 นี้ เปนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะสรางเครือขายผูผลิตและผูบริโภคดานเกษตร
ปลอดพิษขึ้น ปจจุบันไดมีกลายชุมชนที่อยูใกลเคียงกับตัวอําเภอ ซ่ึงมีความใกลชิดกับชุมชนที่อาศัยอยูในเมือง มีการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ หรือผลิตผักอินทรียกระจายไปทั่วจังหวัดเชียงใหม แตการพัฒนาดานการตลาดยังไมสมบูรณอยางที่ควรจะเปน  
 
เกษตรผสมผสาน 

ในการดําเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน รูปแบบการจัดการที่เปนกลุมก็มีความหลากหลายเชนกัน ดังจะแสดงในกรณี
ของลุงพรหม  ใจแมคา ต.แมแผกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม เปนกรณีศึกษาที่นาสนใจกรณีหนึ่ง กลุมนี้เรียกตนเองวา เปน
กลุมเกษตรกรรมทฤษฎีใหม ซ่ึงกลุมนี้เนนการรวมกลุมและการทํางานรวมกลุมเปนสําคัญ การรวมกลุมอาศัยการออมทรัพย
ของกลุมเปนฐานคิด และฐานการดําเนินงาน การดําเนินงานของกลุมจะแบงออกเปนกลุมยอยตามแตละกิจกรรมการผลิต ซ่ึง
ในขณะนี้มีประมาณ 10 กลุมดวยกัน เชน การผลิตเห็ดหอม การผลิตปุยสกัดชีวภาพ การผลิตผักปลอดสารพิษ การเกษตร
ผสมผสาน การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโคนม เปนตน  
 
สม 

ในระบบการผลิตไมผลเกษตรกรไดเปลี่ยนแนวคิดในดานการจัดการศัตรูพืช โดยมุงเนนที่จะปลูกตนพืชใหมีความ
เจริญเติบโตและแข็งแรงที่จะตานทานตอการเขาทําลายของศัตรูพืชได เชน ในสวนสม เกษตรกรหลายกลุม ซ่ึงมีทั้งกลุมขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไดใหความสําคัญกับการจัดการธาตุอยางผสมผสาน และบางกลุมถึงกับมีการพัฒนาสูตร
อาหารและผสมธาตุอาหารใชเอง ทําใหสามารถลดคาใชจายในดานธาตุอาหารสูงถึง 30 - 40% ในสวนนี้สงผลใหสวนสมมีการ
เจริญเติบโตดีและมีขีดความสามารถในการตานทานแมลงศัตรูพืชไดดี จนกระทั่งทําใหการฉีดพนสารเคมีลดลง อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการปลูกพืชยังเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพืชมีนอย การใชสารเคมียัง
มีความจําเปน ทําใหสมเปนพืชที่กําลังไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน และตองไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวนจากหนวย
งานของรัฐ แตในขณะเดียวกันเกษตรกรไมไดนิ่งนอนใจไดมีการปรับกลวิธีที่จะใหสวนสมมีการจัดการอยางยั่งยืน เชน  

- ใชตนตอที่มีความตานทาน 
- พัฒนาสูตรอาหารที่มีสารครบถวนเพื่อสรางการเจริญเติบโตและความแข็งแรงใหกับตนพืช 
- ใชสารเคมีอยางถูกวิธีโดยการติดตามการระบาดของแมลงศัตรูพืชอยางใกลชิดกอนการใชสารเคมี และเลือกใชสาร

เคมีที่เหมาะสม พรอมทั้งไดศึกษาวงจรของแมลงศัตรูพืช 
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 รูปแบบการจัดการกลุมที่หลากหลาย ในบางแหงอาจจะมีกิจกรรมเดียวแตเปนกลุม หรือมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน ต.สันทราย 
ส่ิงที่ทาทาย 
“สามารถทําเกษตรยั่งยืนโดยการผลิตเชิงเดี่ยวไดหรือไม?” เชน สวนสม ผัก ขาว  
ประเด็นคําถาม 

ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพเชียงใหมใหเปนแหลงเกษตร หรือ อาหารที่ปลอดภัย  
(ขอจํากัดในการขับเคลื่อน) และขอแกไข 

ความไดเปรียบในงานครั้งนี้ คือ มีหลายกลุมในที่นี้ที่มีประสบการณ และเปนนักคิด 
 
การดําเนินงาน 

ผูเขารวมประชุมแบงกลุมยอย จากนั้นใหเวลาแตละคนในการตอบคําถามที่กําหนดไว 5 
นาที แลวจึงนําคําตอบที่ไดไปอภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมอีก 45 นาที และใหตัวแทนของ
กลุมเสนอผลการอภิปรายตอที่ประชุมเปนเวลา 3 นาที 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
สุรชัย สงกรานต ประเสริฐ ชรินทร 
วราธร คําปน อัครา วิชิต 
เกตุสิริ ศักดิ์ เกษม บันเทิง 
บุญรัตน ชมชวน สุรพล โสภาคย 
ทองคํา ประยงค จํานง มงคล 
เหรียญ พิชัย สมบูรณ เพชรดา 
อภิชาติ สุมิตร จักรพงษ อาทิตย 
สมหมาย ธีระพงษ พรหม สมฤทธิ์ 
ทองสุข รัชกรณ มนตรี ไซยากะ 
อุรา วสันต วัลลภ ชมชวน 
ประเสริฐ มานพ เธียรชัย พรรณกร 
จํานง เจริญ บุญสง  
ไพฑูรย แดง เคลาซปร้ินส  
จํานง ถนัด Shintaro  
สมัย สมจิตร   
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ผลการอภิปรายกลุมยอย 
กลุม 1 
อุปสรรค 

• ยังไมมีการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรียอยางทั่วถึง 
• ขาดการตลาด การรวมกลุม ผลิตและจําหนาย 
• ขาดยุทธศาสตร ทําแตภาครัฐ ขาดเจาภาพ ขาดนโยบาย รัฐไมเขมแข็ง 
• เกษตรกรยังไมมั่นใจวิธีจะไดผล 
• เกษตรกรมีความเคยชินเดิม ไมขยัน ไมซื่อสัตย 
• ขาดความใหความสําคัญของฐานทรัพยากร 
• หอยเชอรี่ 
• การพยุงราคาต่ํา 
• ขาดน้ําปลูกขาว 
• ขาดแรงงาน 
• ขาดอุดมการณ 
• ขาดแหลงทุน 
• ผูบริโภคยังไมใหความสําคัญ ดูแตภาพลักษณ 
• แมลงมีภูมิตานทาน 
• รานคาไมตระหนักฤทธิ์ และผลยาเคมี 
• เจาหนาที่มีจํานวนลดลง งานเพิ่ม 

การแกไขปญหา 
• การแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐอยางจริงจังในเรื่อง ทรัพยากร ดิน-น้ํา-ส่ิงแวดลอม 
• มีงบสนับสนุนในเรื่องการบํารุงดินอยางจริงจัง 
• มีการศึกษาการผลิตชีวภาพที่มีคุณภาพสูง แลวเผยแพรสูเกษตรกร (สาธิตการผลิต) 
• มีการจัดการตลาดใหกลุมเกษตรกรและทําความเขาใจกับผูมีสวนรวม 
• มีกฎหมายในการนําสารเคมีที่ทําลายสิ่งแวดลอมและผูมีสวนรวม และกฎหมายโฆษณา

เกินจริง 
อภิปรายผล:  
อุปสรรคแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ปจจัยภายนอก และ ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

- ขาดองคกร / หนวยที่สงเสริมเทคโนโลยีและองคความรูที่เหมาะสม 
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- จังหวัดขาดยุทธศาสตรที่มีเปาหมายชัดเจนที่จะชวยเหลือทางดานตลาด การให
ความรูที่ชัดเจนกับผูบริโภค การจัดการเรื่องแหลงทุน การสรางอุดมการณเกษตร
อินทรีย / เกษตรปลอดภัย 

- ระบบชลประทาน 
ปจจัยภายใน 

- หนี้สิน 
- ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน 
- ขาดความรูความเขาใจในองคความรูทางดานเกษตรอินทรีย 
- ขาดโอกาสในการเรียนรูชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลว 
 

กลุมที่ 2  
อุปสรรค 

• ขาดแรงจูงใจดานราคา 
• ขาดงานวิจัยที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะการผลิตพืชอินทรีย 
• ผูผลิตขาดจิตสํานึก: ระบบการผลิต และการใชสารเคมี 
• ขาดความเชื่อมั่นของผูบริโภค: ความแตกตางของระบบการผลิตตางๆ เชน อินทรีย ปลอด

ภัย ไรสาร 
• อุปสรรคดานการผลิต: พื้นที่ผลิต ดิน น้ํา 
• การจัดการในการผลิตและตนทุนการผลิตสูง 
• ปญหาดานการตลาด: สถานที่จําหนาย 

การแกไข 
ราคา 

- ภาครัฐตองชวยสนับสนุน 
- เปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค (ประชาสัมพันธ) 

ยกตัวอยาง 
    รับรอง 
    เปลี่ยนพฤติกรรม 
เกษตรอินทรีย – ระบบ   ราคา 
    ระบบคุณธรรม (เกื้อกูล) 
    การจัดการทรัพยากร 
    ระบบแปลง / ครัวเรือน 
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    ตลาด 
คุณธรรมเปนฐาน  คุณคา  มูลคา 

 
การอภิปรายผล: 

กลุม 2 จะเนนการมองเกษตรอินทรียใหเปนระบบมากขึ้น องคประกอบในระบบ ไดแก 
การรับรอง พฤติกรรมผูบริโภค ราคา ระบบคุณธรรม การจัดการทรัพยากรในระดับครัวเรือน ตลาด 
กลุมที่ 3 

• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่อง 
• ความเชื่อในการใชสารเคมีของเกษตรกร 
• เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการผลิต 
• การตลาดของผลผลิต (ปศุสัตว, ประมง) ยังขาดแคลน 
• ขาดความรูในการผลิตแบบผสมผสาน 
• ความซื่อสัตยของผูประกอบการและเกษตรกร 
• ขาดสื่อในการเผยแพรความรูสูเกษตรกร ที่มีอยูปจจุบันยังไมเพียงพอ 
• ทัศนคติของผูบริโภคที่นิยมรับประทานของสวยงามมากกวาคุณภาพและความปลอดภัย 
• สภาพแวดลอมมีมลพิษ บางสวนผูผลิตไมสามารถควบคุมได ความหมายของสิ่งแวดลอม

กวางมาก 
• หนี้สินของเกษตรกร มีสวนใหเกษตรกรบางรายไมมีความซื่อสัตย 
• ตนทุนการผลิตสูง ตองใชวิทยาการทดแทนหลายอยาง ใชแรงงานมาก ราคาต่ํา หรือ ไมมี

ความแตกตางทางดานราคา 
การอภิปรายผล: 

ปญหาตางๆ ของเกษตรกร เชน หนี้สิน เกิดจากโครงสรางตลาดที่ไมเปนธรรม เชน ธกส. 
เปนตน 
 
กลุมที่ 4 
อุปสรรค 

• ปจจัยการผลิต (เงินทุน ความรู ฯลฯ) 
• ตลาด 
• จิตสํานึกผูบริโภค 
• จิตสํานึกผูผลิต 
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• ความเขาใจของเกษตรกร 
• ส่ือสารและประชาสัมพันธไมเขาใจ และขาดการสนับสนุนตอเนื่อง 
• ผลผลิตราคาตกต่ํา 
• เกษตรชีวภาพตองใชเวลานานในการปรับเปลี่ยน 
• ราคาผลผลิตไมเสถียรภาพ 
• ผูนําทองถิ่นไมใหความสนใจ 

ความคาดหวัง 
• ตองการชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
• อยากใหผลผลิตมีความหลกาหลาย 
• การสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐ (เงินทุน ความรู กฎหมาย จัดหาตลาด) 

การอภิปรายผล: 
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม  รอยละ 95 ยังไมมีความรูและพื้นฐานทางดานเกษตร

อินทรีย หนวยงานของรัฐมีบทบาทในการฟนฟูบํารุงดิน การใชปุยเคมีอยางเขมขนในการทําเกษตร
แบบดั้งเดิมทําใหสภาพดินเสื่อม ถาไมมีการปรับปรุงบํารุงดินจะทําใหดินไมสามารถเพาะปลูกตอ
ไปไดนาน ดังนั้น พื้นฐานของเกษตรอินทรียไดแก การบํารุงดิน หนวยงานของรัฐตองใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง เชน กรมพัฒนาที่ดินไดใหความรูในการทําปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา 
แตเกษตรกรไทยในระดับรากหญาความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ในบางกรณีถึงแมภาครัฐจะ
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชสดให แตชาวบานไมมีตนทุนในการไถพรวน ไถกลบ (ไรละ 450 บาท) การ
เพิ่มตนทุนไมไดทําใหชาวบานมีความมั่นใจวาดินจะดีเหมือนกับการใชปุยเคมีหรือไม ถาเปนไปได
หนวยงานนาจะเอางบประมาณมาชวยอยางจริงจัง เชน มีเครื่องจักรใหชาวบานแตใหชาวบานเติม
น้ํามันเอง เปนตน ความเปนไปไดในการใชปุยพืชสดของเกษตรกรจะมีมากขึ้น 

พื้นฐานของเกษตรอินทรียข้ึนอยูกับสภาพของดิน ถาดินไมดีจะไมประสบความสําเร็จ 
ปจจัยของการทําเกษตร : ดิน น้ํา อากาศ 
ปจจัยการผลิต :  

- ตลาดที่รองรับผลผลิตที่เพียงพอ  
- จิตสํานึกของผูผลิตและผูบริโภค  
- การยอมรับของผูบริโภคตอผลผลิตที่ไมสวย  
- ส่ือและประชาสัมพันธตางๆจากหนวยงานของรัฐ  
- หนวยงานวิจัยยังไมมีเทคโนโลยีการผลิตที่แนนอน (การผลิต การปองกันโรคและ

แมลง) ควรมีหนวยงานรวบรวมความรูเหลานี้แลวเผยแพรสูเกษตรกร 
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- ผลทางดานชีวภาพตองใชเวลานานในการปรับปรุง ถาใหเกษตรกรปรับปรุงเอง
ตองใชเวลานานมาก เนื่องจากยังมีปญหาหนี้สิน 

- ราคายังไมมีเสถียรภาพ ราคาผักปลอดสารในหางจะสูงกวาตามตลาดทั่วไป 
- ผูนําทองถิ่น เชน อบต. ยังไมมีความเขาใจ และสงเสริมเทาที่ควร 

 
ประมวลผล 
 การผลักดันการมองเรื่องระบบอาหารไทยจากการผลิตถึงผูบริโภค  ซึ่งสมัชชาอาหาร
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพอยางยั่งยืนที่ทํางานมาตั้งแตป 2546 ทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ประมวล
จากเวทีทั้งเล็กและใหญ จากทั้ง 4 ภาค  

- การผลิต ในจังหวัดเชียงใหมกระบวนการทํางานไมไดสมบูรณทั้งหมด แตทําให
เห็นวาสิ่งที่ทําอยู ณ ปจจุบันอยูสวนไหนของภาพรวม 

- เกษตรกรมองเฉพาะการผลิต ไมคอยมองไปขางนอก 
- การแปรรูป การถนอมอาหาร เชน กลุมดอยสะเก็ด มีการแปรรูปที่เชื่อมโยงกับ

การผลิตพอสมควร 
- การบริโภคภายในประเทศ : อาหาร วัฒนธรรมการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค 

กลไกการจัดการ  
- การกระจายและการตลาด การสงออก การขนสง การคาปลีก 
- การรวบรวมขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่ออาหารปลอดภัยอยางยั่งยืนจากเวที

สมัชชาอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 
- ความสําคัญขององคความรูจากที่ตางๆ เพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู  

 
ขอเสนอแนะจากตัวแทนกลุมตางๆ 
เกษตรกร (คุณสมจิตร) 
 ทําเกษตรอินทรียมา 11 ป เกษตรอินทรียมีความหลากหลายแตละฝายคิดมีความชํานาญ
ที่แตกตางกัน เชน ใชจุลินทรีย เทคโนโลยี(สารสกัด) ฯลฯ ทําใหมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี
และผลผลิต ถาทําเกษตรอินทรียที่แทจริงผลผลิตที่ออกมาจะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด เชน 
ความหวาน การเก็บรักษา สถาบันการศึกษาสวนใหญถูกครอบงําจากเกษตรเคมี ยังเชื่อมั่นวาเคมี
ยังมีประโยชน เกษตรกรเกิดหนี้สินจากการผลิตแบบเคมีทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดยาก 
เกษตรอินทรียเกิดขึ้นไดยากเนื่องจากองคกรของรัฐยังไมพรอม องคกรของรัฐมีงบสนับสนุน
นโยบายที่ชัดเจน เกษตรกรผูผลิตสามารถพึ่งตนเองได ใหความรูและเทคโนโลยีการผลิต นอกจาก
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ใหความรูแลวยังตองมีตลาดที่รองรับชัดเจน มีราคาที่เกษตรกรสามารถอยูได ตลาดเกษตรอินทรีย
ยังไมสามรถรองรับผลผลิตปริมาณมากๆ ได และการผลิตเองก็ยังไมสมบูรณ 
ขอจํากัดขององคกรของรัฐเปนปจจัยที่สําคัญ 
 
องคกรพัฒนาเอกชน (คุณชมชวน) 
 “เกษตรอินทรียจะอยูไดอยางไรภายใตสถานการณการคา FTA?”  

- นโยบายของกระทรวงที่ใหคาทดแทนสําหรับการเปลี่ยนการปลูกกระเทียมเปนพืชอ่ืน ใน
อัตราไรละ 1,500 บาท หรือเปลี่ยนจากกระเทียมเปนสมโอหรือไมผลอ่ืนในอัตราไรละ 2,000 บาท 
เปนตน 

- นโยบายของจังหวัด สวนใหญจะสรางใหเปนเมืองสําหรับสนามบินนาชาติ เชน จังหวัด
เชียงราย ใหเปนศูนยกลางคมนาคมทางน้ําและทางบก เพื่อแลกเปลี่ยนสินคาจากจีนมายังไทย 
และจากไทยไปจีน 

- นโยบายการใชสารเคมี ในประเทศมาเลเซียเลิกใชสารพราราควอท (กรัมมอกโซน) แลว 
แตในไทยใชอยูทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีในน้ํา จะมีผลกระทบตอเกษตรอินทรีย  

- ระบบเกษตรอินทรียซึ่งไมไดมองแคผลผลิต มองถึงที่มาของผลผลิต หากมองแคเกษตร
อินทรียเชิงเดี่ยวใหไดมาซึ่งผลผลิต แตกระบวนการนั้นไดมาซึ่งการทําลายลาง เอาเปรียบแรงงาน
ทองถิ่น เด็กและสตรี และแรงงานตางดาว ทําลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม แยงชิง
ทรัพยากรน้ําของคนในทองถิ่น ในอนาคตอาจจะใชไมไดอีก เนื่องจากผูบริโภคอาจจะไมไดมีเกณฑ
ชี้วัดที่มากกวาสารเคมีที่ตกคางแตมองถึงกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตจะมีความสําคัญมาก
กวาผลผลิต 

- ระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด จังหวัดเชียงใหมมีกลุมที่ทําเกษตรอินทรียมานาน
มาก มีกลุมจํานวนมากแตจะทําอยางไรใหกลุมตางๆ มีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตรเกษตร
อินทรียในจังหวัดเชียงใหม ไมใชถูกกําหนดจากหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง รัฐควรใหความสําคัญ
จากทุนเดิมที่มีอยู เชน สหกรณเกษตรอินทรีย ระบบตลาด(ตลาดนัดในโรงเรียนตางๆ) แตจะเพิ่ม
ศักยภาพของผูผลิตที่มีอยูอยางไร (จังหวัดเชียงใหมมีทุนเดิมอยูแลวควรใชทุนเดิมเหลานี้ในการกํา
หยดยุทธศาสตรังหวัด) 
 
เกษตรกรอิสระ (คุณบันเทิง) 
 ความหมายของ “เกษตรปลอดภัย” และ “เกษตรอินทรีย” 
 
กรมสงเสริม (คุณวัลลภ) 
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 พื้นฐานของการทําเกษตรแตละอยางมีการจัดการที่แตกตางกัน การรวมกลุมของ
เกษตรกรเพื่อการตอรองราคา  

ความหมายของคําวา “ปลอดภัย” ไมใชปลอดสารพิษ 
 
ฝายวิจัย (คุณเธียรชัย สวพ.1) 
ความหมาย 

- ปลอดภัยจากสารพิษ ใชในอัตราที่ปลอดภัย 
- ปลอดสารพิษ ไมไดใชเลย 
- อินทรีย ไมใชสารเคมีใดๆ เลยรวมถึงไมมีสารตกคางในดิน 

ชนิดพืช 
 พืชผักจะกวางกวาไมผลยืนตน ซึ่งทําไดยาก เชน ทุเรียน สม  
ปจจัยการผลิต 
 จําแนกสิ่งที่เปนสารพิษ และไมใชสารพิษ บางครั้งการผลิตบางอยาง เชน ไมผลอาจจะ
ตองพึ่งปุยเคมี 
การสงออก 
 เชน ลําไย เกษตรกรขายสินคาที่บอกวาปลอดจากสารเคมีมาแลว 1 เดือน แตยังพบสาร
เคมีตกคางทําใหผูประกอบการไมสามารถสงออกได เกษตรกรรายใหญมักจะมีการฝากขายจาก
เกษตรกรรายอื่น บางครั้งสินคาที่สงออกกับสินคาที่สุมวิเคราะหเปนคนละตัว  
 ดังนั้น จริยธรรม ของผูประกอบอาชีพ เกษตรกร พอคา ผูสงออก มีความสําคัญ ถาถูกใช
ใหเปนประโยชนความปลอดภัยทางดานอาหารจะสําเร็จไดไมยาก 
 
ผูบริโภค 
 อยากเห็นเกษตรกรมีความซื่อสัตย ไมอยากใหเนนเรื่องราคา ตองปลอยใหคอยๆ เปน
คอยๆ ไป และเอื้อเฟอกันทั้งผูผลิตผละผูบริโภค 
 
สรุป 
เกษตรอินทรีย 

- ตองมีตลาดกลาง 
- ราคาที่เปนมาตรฐาน เปนธรรม และแตละฝายมีความพึงพอใจ 
- ขอมูลและการติดตามขอมูล ทั้งผูผลิตและผูสงออกตางฝายตางไมทราบขอมูล

ทางดานกลุมผลิต 
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- ตลาดบน - ตลาดของอินทรีย 
ตลาดกลาง - ปลอดพิษ ปลอดภัย 
ตลาดลาง - เคมี 

- การผลักดันของตลาดทองถิ่น “รานอาหารเมนูชูหัวใจ” 
- การเชื่อมโยงของผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค กระบวนการทั้งกอน ระหวาง 

และหลังการผลิต 
- การรวมกันตรวจสอบทั้งองคกรเอกชนและภาครัฐ 
- ขอมูลเฉพาะถิ่นที่เกี่ยวของกับองคความรู เชน สมุนไพร ตัวอยางของกลุมลุง

พรหม แมแฝกใหม (จากปจเจกมาเปนกลุม : หมอประเวศ) 
 
ขอจํากัดของการดําเนินงาน 

- เวลานอย (2 ชั่วโมง) 
- ผูเขารวมเสวนายังไมมีความรูจักกัน 
- เกษตรกรบางรายไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็น การอภิปรายภายในกลุมยอย

อาจถูกชักนําโดยคนที่กลาแสดงความคิดเห็น 
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รายชื่อผูเขารวมเสวนา  
เรื่อง “ศักยภาพของเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม: กรณีการปลูกขาว ไมผล พืชผัก และสัตว ” 

งานโครงการหลวง 2546 และ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3 
วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2546 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
1 ทองสุข  ธาตุอินทรจันทร ปาไผ ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด ชม. 0-5384-0473 
2 สุรชัย  มรกตวิจิตรการ ปาไผ ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด ชม. 0-5384-0289 
3 อุรา  ธาตุอินทรจันทร ปาไผ ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด ชม.  
4 สมหมาย  ทาอินทร ปาไผ ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด ชม.  
5 อนันต  พานคําดาว ปาไผ ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด ชม.  
6 จํานง  ลากวง 59 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-5347-0523 
7 วิชิต  รุงโขติ 62/6 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-5347-0587, 

0-9997-7414 
8 เหรียญ  พวงมาลัย 29/1 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
9 เกษม  ถาวร ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-5347-0296 

10 อาทิตย  เกษมศรี 64/5 ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-1960-0956 
11 วสันต  เครือปญญา 77 ม.2 ต.แมงอน อ.ฝาง ชม. 0-5388-4731 
12 พรหม  ใจเมคา 93 ม.3 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย ชม. 0-5384-8603 
13 สมบูรณ  ใจเมคา 109 ม.9 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย ชม.  
14 จักรพงศ  จันทรธร   
15 บันเทิง ดิษฐโรจน 9 ม.8 ต.แมตื่น อ.ล้ี จ.ลําพูน 0-5350-9455 
16 ปราณี  โรจนจรุง 44/2 ม.1 บานบวกหมื้อ ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
17 บุญมี  สุรินทร   
18 ตาคํา  คําเขียว 36/1 ม.1 บานบวกหมื้อ ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
19 สมเพชร  ปนลัง นานบวกหมื้อ 0-7181-9807 
20 สมัย  ปนครอง บานทุงสีทอง 0-1031-0144 
21 อภิชาติ  ขันคํา บานทุงสีทอง 0-5384-2652 
22 สงกรานต  ซองซะลัย 36/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-9854-5039 
23 แดง  ธิดา 87/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
24 ถวิล  ดงประหลาด 321 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-6197-6279 
25 วิ--  (สกุล) 155/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
26 สังวร  ถาวร 26/3 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม. 0-5347-0249 
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27 จํานงค  กอนจาย 8/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
28 คําปน  ปนลัง 39 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
29 สมัคร  ดงประหลาด 47/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
30 ไมตรี  ธิดา 2/1 ม.3 บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง ชม.  
31 สมฤทธิ์  ใจเปง 22 ม.1 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย ชม.  
32 วรินธร  ประทุม 179 ม.10 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย ชม.  
33 เกตุสิริ  ธงขวาน 52 ม.10 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย ชม.  
34 บุญรัตน  ทาประภากร กลุมเกษตรกรแมวาง อ.แมวาง ชม. 0-9793-6555 
35 โฉมชบา  สุตันตปฤดา 152 ม.5 สบงาย เมืองงาย เชียงดาว 0-7174-6908, 

0-5330-2171 
36 ประยงค  (สกุล) อ.แมแตง ชม.  
37 ประเสริฐ  อาดี อ.แมแตง ชม.  
38 ทองคํา  กันแสง อ.แมแตง ชม.  
39 มนตรี  ชัยวงศ อ.แมแตง ชม.  
40 พิชัย  เชี่ยว-- 138 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-6197-9787 
41 ถนัด  พุมเฟย 434 ต.ชอแล อ.แมแตง ชม. 0-6961-2669 
42 สุรพล  ตาคํา 153 ม.4 ต.บอสม อ.ฮอด ชม. 0-1911-948 
43 ทวีพันธ  กัณทวี 
44 เกตุสุดา  ปรนมณี 

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมชุมชน 
363 ม.4 ต.หนองจอม อ.สันทราย ชม. 

0-5335-4053 

45 ชมชวน  บุญระหงษ ISAC 0-1885-6272 
46 สุมิตร  เจริญไพรศรี แมกกริเวอรแคว 0-5354-9355-6 

Fax: 0-5345-9323 
47 เคลาซ  ปรินส 0-9954-1411 
48 รัชกรณ  อุแสง 0-9431-0046 
49 บุญสง  ลิมเล่ียมทอง 

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ 
69 ม.8 ต.ปาแดด อ.สารภี ชม. 

0-5381-7170-1, 
0-1882-9084 

50 ตะวัน  หางสูงเนิน โครงการวิจัยเกษตรอินทรียในประเทศไทย 
หนองอาบชาง อ.แมริม ชม. 

0-9954-7629 

51 Mr. Shintaro  Sugiyama Rainbow Farm 0-1980-6628 
52 เพชรดา  อยูสุข สํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูง 

65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง ชม. 
0-5328-1238-40 

53 เกษม  ทาอั่นคํา สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม  
54 อิศรา  สมพงษ สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลอ 0-9854-6580 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู โทรศัพท 
55 ไพฑูรย  แดงทองดี สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี 0-9634-1060 
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(ที่อยู) 111 ม.3 ต.แมสา อ.แมริม ชม. 
56 สมพล  ใหมจันทร สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-5344-1982 
57 มงคล  แกวกลางเมือง สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง 0-7185-5582 
58 อินทร  สิงหคํา ศูนยวิจัยตนน้ําที่ 1 (ภาคเหนือ) 

ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง ชม. 
0-9953-7508 

59 วัลลภ จันทรงาม ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง 
ตู ปณ. 56 อ.เมือง จ.ระยอง 

0-3861-8450 

60 ชรินทร  เนตรนพรัตน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขตที่ 6 
164 ม.3 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว อ.แมริม ชม. 

0-1952-5592 

61 นคร  สิงหแกว สหกรณการเกษตรอําเภอสันปาตอง 
238 ม.10 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ยุหวา อ.สันปาตอง ชม. 

0-5331-1296, 
0-5331-1297 ตอ 
105 

62 เธียรชัย  อารยางกูร สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขต 1 0-1287-2600 
63 ศักดิ์  สุขอินตะ สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี 0-9262-5688 
64 เจริญ  อนทวม สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 0-5331-1713 
65 ธีระพงษ  สวางปญญางกูร มหาวิทยาลัยแมโจ 0-6917-4846 
66 มานพ  กุลศิริ ศูนยสงเสริมการเกษตรและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 

347 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ชม. 
0-9701-5902 

67 สมจิตร  โนคํา แมปงเกษตรธรรมชาติ 
52 ม.1 ต.หนองแหยง อ.สันทราย ชม. 

0-1952-2444 

68 ธนะรัชต  โฆสิตาภา บริษัท  สยาม ลีเจนด กรุป จํากัด 
38 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 

0-6327-7741 

69 โสภาค  กรุณา บริษัท โพธิ์กรุณา จํากัด 
49 ซ.วัดปาตัน ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ปาตัน อ.เมือง 
ชม. 

0-5325-1578, 
0-5387-2361-2 

70 พรรากร  นุตตะรังค 13 บานชนาวี ซ.เชียงคํา อ.เมือง ชม.  
71 ไซยากะ  มัสซึมุระ   
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วิทยากร และผูดําเนินการประชุม จํานวน 9 คน 
1. อาจารย พฤกษ ยิบมันตะสิริ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม.เชียงใหม 
2. รศ.ดร. ธวัชชัย รัตนชเลศ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม.เชียงใหม 
3. นาง กุศล ทองงาม ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม.เชียงใหม 
4. น.ส. บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
5. น.ส. ประทานทิพย กระมล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
6. น.ส. รุงทิพย อุทุมพันธ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
7. น.ส. จงรักษ มูลเฟย ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
8. น.ส. ณัชชา ล้ีวิศิษฏพัฒนา นักศึกษาปริญญาโท เกษตรศาสตรเชิงระบบ 
9. นาง ชอผกา มวงสุข นักศึกษาปริญญาโท เกษตรศาสตรเชิงระบบ  

 
 


