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1. หลักการและเหตุผล 
วิธีการจัดการขาวแบบ SRI เปนระบ

เขตกรรม วิธีการดังกลาวไดรับการพัฒนาและย
ดังกลาวไดรับการพลักดันจาก ศาสตราจารย น
Cornell University) ซ่ึงไดขยายผลไปยังพ

งานขยายผลและทดลองในหลายประ
2544-45 เร่ิมชากวาประเทศอ่ืน และขยายผล
ทดสอบยังพ้ืนที่ตางๆโดยองคกรพัฒนาเอกชน
of Tiger และมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

พบวาผลลัพธยังไมแนนอน ผลผลิตข
ทดสอบ ผลผลิตในประเทศไทยยังนอยกวา 12
เอกชนไดใหการสนับสนุนมากขึ้น และไดมีกา
คาดหวังวาเกิดกลุมเครือขายในการพัฒนาระบ
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณการทํา 
2. เพ่ือรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรใน
3. เพ่ือจัดตั้ง เครือขายแลกเปล่ียนขอมูล

 
3.  วิธีการดําเนินงาน 
การนําเสนองาน อภิปราย แบงกลุมปฏิบัติการ 
 
4.  ผูเขารวมการประชุม ประมาณ  100 คน 

- องคกรพัฒนาเอกชน 
o MRC และเกษ
o ISAC และเกษ
o CCTD และเก
o RPAFA และเ

- มหาวิทยาลัย  
o เชียงใหม 
o แมโจ 
o เทคโนโลยีสุรน

- กระทรวงเกษตรและสหก
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บการเพ่ิมผลผลิตขาวที่อาศัยการจัดการน้ํา การใชกลาอายุออนและการ
ืนยันผลในแปลงเกษตรกรจากประเทศมาดากาสกา ซ่ึงระบบการผลิต
อรแมน อัฟฮอบ มหาวิทยาลัยคอแนลล (Prof. Norman Uphoff, 
ื้นที่ประเทศตางๆ แถบเอเซีย 
เทศ เชน ประเทศจีน กัมพูชา ลาว ฯลฯ งานที่ประเทศไทยเร่ิมป   
ไปยังเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนในป พ.ศ. 2545-46  โดยไดทําการ
และมหาวิทยาลัย เชน สถาบันแมคเคน ISAC, UHDP และ Tract 

าวมีความแปรปรวนสูง และผลผลิตนอยกวาประเทศอ่ืนๆที่เคยมีการ
00 กก./ไร และปจจุบันหนวยงานทั้งองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนา
รจัดประชุมอยางไมเปนทางเพ่ือหาลูทางในการพัฒนาการผลิตขาว โดย
บการพัฒนาขาวแบบเอส อาร ไอ 

SRI ทั้งในระดับประเทศไทยและนานาชาติ 
การพัฒนา SRI 
 SRI ในประเทศไทย 

ดูงานนอกสถานท่ีและสรุป 

ตรกร 
ตรกร 
ษตรกร 
กษตรกร 

 
16  คน 
37  คน 
5   คน 
22  คน 

าร ี

 
5  คน 
2  คน 
1  คน 

รณการเกษตร  
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o กรมวิชาการเกษตร (สํานักวิจัยและพัฒนา
เกษตรเขต 1, ศูนยวิจัยขาวฯ และสถานี
ทดลองขาว) 

o กรมพัฒนาที่ดิน  

5  คน 
 
 
2  คน 

-    RISE-AT 2  คน 
- นักธุรกิจ บริษัทเชียงใหมไชยวิวัฒน 
- ส่ือมวลชน    

2  คน 
2  คน 

 
5.  วัน เวลา และสถานท่ี 
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2546 ณ. หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศึกษาดูงาน ณ. สถานีทดลอง
เกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ดังรายละเอียด
ในกําหนดการประชุม) 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
Rise-AT, MRC, RRAFA,  ISAC   และ MCC  
 
7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมไดเรียนรูประสบการณการทํา SRI ทั้งระบบ (ในระดับไรนา,การทดลอง,การสงเสริมฯ) 
2. Strategic Plan ในไทย (-การทดลองวิจัย, -การสงเสริม, - ระบบขอมูล, - การประชาสัมพันธ 
3. เกิดเครือขายแลกเปล่ียนขอมูล SRI ในประเทศไทย 

 
 
 



 

วัน และเวลา 
5 มิถุนายน  2546 
8:00-9:00  
9:00-9:45 
9:45-10:00 
10:00-11:30 
 
 
 
 
 
11:30-12:00 
12:00-13:00 
13:00-14:00 
 
 
14:00-14:30 
14:30-17:00 
18:00-19:30 

 
ลง
คว
พัก
ปร
1. 

อภ
พัก
ปร
2. 
 
ปร
แบ
เล้ีย
 

6 มิถุนายน  2546 
8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-10:20 
10:30-11:00 
11:00-11:50 
 
 
 
 
 
11:50-12:00 
12:00-13:00 
 

 
ดูง
กา
พัก
สัง
กา

สร
พัก

 
 กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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กําหนดการ 

ทะเบียน 
ามเปนมาและประสบการณของ SRI จากประเทศตางๆ 
รับประทานอาหารวาง  
ะสบการณของ SRI ในประเทศไทย 
องคกรพัฒนาเอกชนและกลุมเกษตรกร:  

- ภาคเหนือ (MRC/ISAC) 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (RRAFA) 
- ภาคกลาง   
ิปราย 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ะสบการณของ SRI ในประเทศไทย (ตอ) 
หนวยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ะมวลแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน SRI ในวงกวาง 
งกลุมยอย (อภิปราย) 
งรับรองอาหารเย็น 

าน SRI ณ. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน (ศวพก.) 
รนําเสนอของกลุมยอย และอภิปรายผล 
รับประทานอาหารวาง 
เคราะห 
รส่ือสารและการพัฒนาเครือขาย 

- แหลงขอมูล 
- การใหบริการการเกษตร 
- การดําเนินงานวิจัยในสถานีและพ้ืนที่เกษตรกร 
- เกษตรกรตนแบบในพ้ืนที่ 
ุป และปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันที่ 5 มิถุนายน 2545 

ความเปนมาและประสบการณของ SRI จากประเทศตางๆ  โดย อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ 
 
การประเมินผลระบบการปลูกขาวแบบ เอส อาร ไอ * 
  (* เรียบเรียงจาก การประชุมท่ีเมือง Sanya มณฑลไหหลํา ประเทศจีน 1-4 เมษายน 2545) 
 
หลักการ SRI 
พัฒนาจากกการปฏิบัติและผลงานของ Fr. Henri de Laulanie 

• ขาวไมใชเปนพืชน้ํา ขาวสามารถทนสภาพน้ําขังแตระดับรากจะกระจุกใตผิวดินไมเกิน 10 ซม. 
• ศักยภาพการเจริญเติบโตลดลงถาหากยายปลูก กลาขาวที่มีอายุมากกวา 15 วันหลังหวาน 
• ระหวางการยายปลูก ใหลดการกระทบกระเทือนตอระบบรากขาว 
• การปลูกหางชวยลดการแขงขันระหวางตนขาว ทําใหรากขาวเจริญเติบโตเต็มที และการแตกกอดี 
• ดินโปรงและอินทรียวัตถุจะสนับสนุนการเจริญเติบโตของรากขาว 
บบการปลูกขาวแบบ เอส อาร ไอ 

การขยายผลของ SRI 
�  เร่ิมจากประเทศมาดากาสกา 
�  ป 2544 ในที่ประชุม ณ. เกาะไหหลํา ประเทศจีน มารายงานของ 17 ประเทศ� จีน� อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
กัมพูชา ลาว พมา และไทย� บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย และเนปาล� แกมเบีย มาดากาสกา เซียราลีโอน� คิวบา 
เปรู สหรัฐอเมริกา 

 
การปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

� ใชตนกลาออน ระยะ 2 ใบ อายุไมเกิน 15 วัน 
� ปลูก 1-2 ตน/หลุม 
� ไมปลอยใหดินชุมน้ําตลอดระยะการเจริญทางลําตน ใหน้ําสลับแบบแหง/เปยก 
�  กําจัดวัชพืชสมํ่าเสมอ 
�  เพ่ิมธาตุอาหารโดยการใสปุยคอก 

ประโยชนท่ีไดรับ 
�  ผลผลิตสูง 
�  ใหผลตอบแทนตอแรงงานสูง 
�  ประหยัดน้ํา 
�  ปรับปรุงคุณภาพของดิน 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ระบบการผลิตขาวแบบ SRI” 
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 �  ลดการใชปจจัยการผลิตภายนอก 
 �  ลดปริมาณเมล็ดพันธุ 
 �  ลดคาใชจาย 
 �  วิธีการเหมาะสมและเขาถึงเกษตรกรรายยอย 
 �  เพ่ิมคุณภาพทางอาหาร 
 �  ใหผลดีตอส่ิงแวดลอม 
 
ผลผลิตขาวในระบบ SRI และปกติ จากรายงานของประเทศตางๆ (2545) 

 
ประเด็นเทคนิค ชีวภาพ และกายภาพสําหรับการวิจัยและการพัฒนา 
 
1. วิธีการในการประเมินปรับปรุง SRI : มุมมองนักวิจัย 

�  วิธีการวัดที่ไดมาตรฐานและการวิเคราะหดานสถิติมีความจําเปน 
�  การรายงานผลของ SRI ควรตองนําเสนอขอมูลเหลานี้ 

 � ขนาดแปลงที่ใชทดสอบ ขนาดเหมาะสมอยางนอย 100 ตารางเมตร 
 � วิธีการสุมเก็บตัวอยาง  

�  แปลง control  
�  ความช้ืนสัมพัทธ� น้ําหนักชีวมวล : ชีวมวลเหนือดิน, ขนาดความยาวของราก (ซม.), ปริมาตรของราก 
(การแทนที่น้ํา และ ความทนทานของราก (กก.แรงที่ดึงราก ) 
�  องคประกอบของผลผลิต (10 ตน): จํานวนหนอ/ตน, จํานวนเมล็ด/รวง, นน.1000 เมล็ด,  และ จน.หนอที่
ใหรวง/ตน 

 �  ความอุดมสมบูรณของดิน 
 
2. การรวมมือรวมกับเกษตรกร: องคกร และเกษตรกร 

�   ขั้นตอนการมีสวนรวมมีความจําเปนตอ การเขาใจการยอมรับของเกษตรกร 
 �  การประเมินควรควบคูทั้งวิธีการวิทยาศาสตรและการมีสวนรวม 
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3. ประเด็นดานการประเมิน 
3.1  การจัดการเตรียมดิน 
- การจัดการดินที่ดีในการใชกลาอายุส้ัน 
- การทําเทือก และระดับน้ําใตดิน 
- ระยะหางระหวางตน: การหวานปุยเม็ด 
- การขึ้นแปลงปลูก:  แกปญหาน้ําทวม  ดินโปรง 

 
3.2 การเพาะกลาขาว 
- กะบะเพาะกลา 
- วัสดุปลูกทําดวยไมไผ 
- ปลูกเมล็ดโดยตรง 
- การเพาะกลาขาว 
- คุณภาพเมล็ดพันธุ : การคัดเลือกเมล็ดพันธุ 
- การกระจายตัวของเมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการปรับปรุงพันธุ 
- วันปลูกที่เหมาะสมอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสม 
- อุณหภูมิ : การเจริญเติบโตของกลาชาปลูกโดยตรง  
- การปลูกโดยใชเคร่ืองปลูกขาว 

 
3.3 การจัดการน้ํา 
- การควบคุมระดับน้ํา : วิธีการตางๆในการควบคุมระดับน้ํา โดยเฉพาะกรณี มีระดับน้ํามาก  
- การใหน้ําโดยการไลระดับจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 
- ระบบการระบายน้ํา 
- การใหน้ําแบบสลับ แหง/ เปยก 
- การประหยัดน้ํา 
- การจัดการขาว SRI ในสภาพพ้ืนที่นาอาศัยน้ําฝน :  

 
3.4 การจัดการวัชพืช 
- การสลับแหงเปยกมีผลตอการเพ่ิมจํานวนวัชพืช : สารกําจัดวัชพืช 
- การใชเคร่ืองมือกําจัดวัชพืช  
- สมดุลระหวางชวงการใหน้ํา กับตารางการกําจัดวัชพืช 
- การจัดการน้ํา : ชวงแรกการเจริญของขาว 
- การใชพืชบํารุงดินแซม เชน พืชตระกูลโสน ถ่ัวดํา และอ่ืนๆ  
- การปลูกพืชสลับ 
- การปลูกพืชคลุมดิน 
3.5 การจัดการธาตุอาหาร 
- การสลับแหงเปยก มีผลตอการเพ่ิมหรือลดธาตุอาหาร ? การตรึง N หรือ P? 
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- ปุยคอกหรือปุยอินทรียอ่ืนๆ ใหผลดีกับ SRI ?  
- การปลูกพืชรวม  โดย การ ลูกพืชแซม ปลูกพืชสลับ สนับสนุนธาตุอาหารในดิน ? 
- ประสิทธิภาพของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ระบบ SRI? 
3.6  การจัดการดานแรงงาน 
- ระบบขาว SRI ตองการแรงงานดานตางๆมาก  

(การใชแรงงานมีประสิทธิภาพ ?) 
- ดานการเตรียมโรงเรือนเพาะกลา ,การยายกลา, การเตรียมดินปลูกขาว, จัดการวัชพืช,  
ควบคุมน้ําใหเหมาะกับดินปลูก และการใชปุย 

 
4.  ประเด็นและปญหาดานชีวภาพ 

-     หนอที่ไมใหรวง : จะลดจํานวนลงอยางไร? 
- ผลผลิตมีความแปรปรวนสูง : จะอธิบายอยางไร ? 
- สัดสวนของการจัดการธาตุอาหาร : อินทรีย & เคมี ? 
- การทํางานของส่ิงมีชีวิตใตดิน : จะวัดอยางไร ?  
- การถูกกระทบของรากจะเปนผลดีหรือเสียตอพืช?     เชน จากการใชเคร่ืองกําจัดวัชพืช  
- การแสดงออกที่แตกตางกัน: จะประเมินอยางไร ? 

 
5.  ขนาดการผลิต และการเปลี่ยนแปลงในการผลิต 

- SRI สัดสวนการผลิตนอย :  ขยายการปลูกมากขึ้น 
- โอกาสของ �เคร่ืองจักรกล� ที่เหมาะสมกับระบบ SRI (ดานจัดการและคุมทุน) 
- SRI ควรถูกมองใน บริบท �มีการใชหลากหลายและทันสมัยในระบบเกษตร� 

 
ประเด็นการปรับใชและการขยายของระบบ SRI 
จากการสังเกต 

�   ระบบ SRI ยังถือวาเปนระบบที่ซับซอน ถึงแมหลักการดูงาย 
 �   ระบบ SRI ตองมีการปรับใหเหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร 
 �  �วิธีการทดลองโดยเกษตรกร� จําเปนตอการขยายระบบ SRI  

�   ตองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่หลากหลายของเกษตรกร  
 �    การเปล่ียนแปลงระบบการปลูกสงผลตอ �ความเส่ียง� 
 �  �ความหลากหลาย� ปจจัยดานสถานภาพทางเศรษฐกิจ, สถานภาพของดิน,  

      โอกาสทางตนทุน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับผูท่ีเกี่ยวของ 
กระบวนการสะทอนของระบบ ระหวาง การปรับใชและการขยายผล ซ่ึงประกอบดวย 
- มีความตอเนื่องของกระบวนการในการปรับเปล่ียน การปรับใช   การขยายผล 

- กระบวนการขยายผล อาศัยการปรับเปล่ียนที่เหมาะสม ซ่ึงทําใหการขยายผลงายขึ้น ซ่ึงกระบวนการเปน การ
ปรับใช มากกวาการรับมาใช  
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ประเด็นวิเคราะห 

- การประเมินขอจํากัดของ SRI ภายใตสภาวะตางๆมีความจําเปน 
- เกษตรกรควรเสนอทางเลือกตางๆภายใต ขอจํากัดดาย กายภาพ    เศรษฐกิจและสังคม  และทดลอง พรอมทั้ง
ประเมินผลและเลือก 

- การจัดตั้งหนวยงานเพ่ือการเรียนรู จําเปนตองมีความยืดหยุน  
- จําเปนตองเขาใจทั้งระบบ ไมใชแคลองผิดลองถูก 
- การมีสวนรวมของเกษตรกร  มีสําคัญตอระบบขาว SRI 

 
เพิ่มเติม ประเด็นเกี่ยวของกับ การขยายผล 

- การสรางเครดิต เปนกระบวนการที่จําเปนตอการผล เนื่องจาก- ขอจํากัดของระบบการสงเสริมปจจุบัน- ขอ
จํากัดดานบุคลากรขาดความรูดาน SRI 

- การจัดการดานกายภาพ : บุคคล ขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณสนับสนุนใหเกิดการขยายผลแบบ ระบบ 
� เกษตรกร � เกษตรกร� 

- ขอมูลที่มีประโยชนและใหผลตรง 
- ประสิทธิภาพ และเนื้อหา 
- ความหมายและวิธีการ 
- เล่ียงขอมูลที่สงผลขัดแยงกัน 

กลยุทธ 
- กลยุทธหลากหลายในการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ 
- คนหาขั้นตอนแตละขั้นตอนของการยอมรับ 
- เร่ิมตนที่กลุมศึกษาขนาดเล็ก 
- ทําความเขาใจเงื่อนไขดานเศรษฐกิจและขอจํากัดของเกษตรกร 
- ทํางานกับกลุมเกษตรกร 
- เคารพความคิดเกษตรกร  
- เนนการสาธิต : วันเกษตรกร, แปลงทดลอง ฯลฯ 
- พิจารณาประเด็นบทบาทชาย-หญิง 
- หลีกเล่ียงการขัดแยงระหวาง หรือภายในหนวยงาน 

เกษตรกร

นักสงเสริมนักวิจัย 
-ใหขอมูลสนับสนุนนักสงเสริม
  และเกษตรกร 

-ใชขอมูล และประยุกตวิธีการ

- ใหความรูระบบ SRI 
- พ่ีเลี้ยงในระบบการปรับใชและขยาย
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- ความสามารถการติดตาม 
ตัวอยางประสบการณการปรับใชและการขยายผล 
ประเทศ มาดากาสกา :  

- รวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน แตเกษตรกรยังลังเลที่จะเขารวม- การ
กระจายระบบ SRI ยังชาไดรับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น 
 
ประเทศ อินโดนีเซีย  

- การขยายผลประมาณ 3 ปหลังการประเมินผลของนักวิจัย  
- รวมอยูในแผนงานการเพ่ิมผลผลิตขาว และSRI ไดเขาเปนสวนหนึ่งของโครงการ IPM และโปรแกรม โรง
เรียนเกษตรกร 

 
ประเทศ ศรีลังกา :  

- ขยายผลไดเร็วไปยังเกษตรกร 4000 รายที่ปลูกขาวดวยวิธี SRIเร่ิมจากเอกสารประสบการณSRI ในประเทศ
มาดากาสกา ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงเกษตรจํานวน 3000 ชุด และปจจุบันกระทรวงการเกษตรใหการ
สนับสนุนมีการสงเสริมการนําเขาเคร่ืองกําจัดวัชพืชในระบบ SRI- ขยายโดยส่ือตางๆ เชน ทีวี วิทยุ - การ
สนับสนุนการผลิตขาวอินทรีย  

ประเทศ ลาว  
- การทดลองกับเกษตรกรขนาดเล็กโดย องคกรพัฒนากเอกชนIRRI โปรแกรมในลาวไดเขามามีสวนในการ
ประเมินผลเร่ิมตั้งแต มิ.ย. 2545 ; 3 ฤดู- เกษตรกรบางสวนตองการทดสอบโดยเร็วถาผลการทดสอบด ี

ประเทศ คิวบา 
- เจาหนาที่ระดับสูงสนับสนุน ศักยภาพของ SRI ในระยะแรกการขยายผลไดเร็วเนื่องจาก การรูหนังสือของ
เกษตรกร และความตองการของเกษตรกรที่จะลดตนทุนการผลิตขาว 

- ผลการทดสอบเปนที่นาพอใจ 
ขอเนอแนะ 

- การสรางความจูงใจระดับเจาหนาที่ระดับสูงใหการสนับสนุนดานนโยบาย 
- ดังตัวอยางในประเทศศรีลังกา 
- ทางเลือกตางๆสําหรับหนวยงานสนับสนุนในการขยายผล   
- การฝกปฏิบัติโดยเกษตรกร ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการปลูกพืช SRI (farmer-farmer, FFS) 
- สนับสนุนดาน สินเช่ือดานเคร่ืองมือ เชน เคร่ืองกําจัดวัชพืช  
- โอกาสการขยายส่ือดาน internet  
- สนับสนุนดานเงินทุน, กองทุน 

 
การจัดการน้ํา พืช ดินและธาตุอาหาร 
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การจัดการน้ํา 
•  ความตองการน้ําในระบบ SRI 
-  มีการไขน้ําออกจากพ้ืนที่นาในชวงการเจริญเติบโตทางลําตน(มีการใหน้ําเพียงเล็กนอยในแตละวัน ถาไมมีฝนตกเลย)
หลังจากนั้น 15 วันกอนเก็บเก่ียว ขังน้ําสูง 1-2 cm. วิธีนี้ประหยัดน้ําได 50% 
 
•ระยะเวลาการใชน้ํา 
- ระยะเวลาที่ใชขังน้ําจะขึ้นอยูกับผลของการขังน้ําในแปลงเพ่ือควบคุมวัชพืช เพ่ือการเจริญของรากพืชและเพ่ือการ
งอกของราก 
- ระดับการขังน้ําและระยะเวลาในการขังน้ํา ควรใหเกิดความสมดุลระหวางการควบคุมวัชพืชและการเจริญเติบโตของ
ตนขาว 
• ประสิทธิภาพของการใชน้ํา 
-  การศึกษาควรกระทําในพ้ืนที่เกษตรกร ที่มีการชลประทานที่ตางกัน เพราะวิธีการที่ไดจะตางกัน ซ่ึงมีความเหมาะสม
ในแตละพ้ืนที่ เชนใน ศรีลังกา เกษตรกรมีวิธีการใชน้ําแบบสปริงเกอร ซ่ึงสามารถประหยัดน้ําและใหผลผลิต 3-4 ตัน/
เฮกตาร 
 
การจัดการพืชปลูก 

•  อายุกลาที่ใชประมาณ 5-15 วัน ขึ้นกับสภาพพ้ืนที่ 
•  ระยะปลูกที่มีการทดลองที่ มาดากาสการ ไดผลดีที่ 25X25 ซม.ทั้งนี้ขึ้นกับความสมบูรณดิน 
•  จํานวนตนตอหลุม ใช 1 ตนตอหลุมหรือ 2 ตนตอหลุม ซ่ึงเกษตรกรสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมของ 
   ความสมบูรณดิน 
•  จํานวนคร้ังการจัดการวัชพืช ขึ้นอยูกับเกษตรกรเอง รวมทั้งพ้ืนที่ แรงงานจํานวนวัชพืช และซากวัชพืชในดิน 

 
การจัดการดินและธาตุอาหาร 
•  การเตรียมดิน 

- สําคัญสําหรับการยายกลาปลูกและความแข็งแรงของกลา ในขณะเดียวกันการระบายน้ําควรมีความเหมาะสม
กับการใชงานดินใหมีประสิทธิภาพ 

- การเตรียมดินควรมีการใชปุยพืชสดหรือพืชคลุมดินรวมกับระบบการผลิตขาว ซ่ึงขณะนี้กําลังมีการศึกษาผล
ที่ไดอยู 

 
• การจัดการปุย 

- ระบบ SRI พบวาใหผลดีกับปุยอินทรีย แตในพ้ืนที่ดินเลวอาจใชทั้งปุยเคมีและปุยอินทรียรวมกัน 
- SRI จะเปนระบบที่มีประสิทธิภาพดีตองการธาตุอาหารในดิน ดังนั้นอาจมีการใชระบบพืชหมุนเวียน รวมกับ
การใช ปุยพืชสดหรือพืชคลุมดิน 

- อาจใชปุยคอกรวมกับEM หรือใชปุยพืชสดหรือพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 
 



 

•  การจัดการไนโตรเจน 
- ใสไนโตรเจนเพ่ิมในระบบ เชน ปุยเคมี ปุยพืชสดหรือพืชคลุมดิน หรืออาจใชระบบพืชหมุนเวียน เชนการ
ปลูกพืชปุยสดกอนการปลูกขาว 30-40วัน แลวไขน้ําเขาแปลงเพ่ือหยุดการเจริญของพืชปุยสด 

- ปองกันและหยุดการสูญเสียไนโตรเจน โดยไมเผาตอซัง  หรือการใชปุยยูเรียที่มีการปลดปลอยธาตุ
ไนโตรเจนอยางชาๆ 

• ความสําคัญของธาตุอาหาร 
- การเพ่ิมธาตุอาหารเปนส่ิงจําเปนในระบบSRI โดยเฉพาะในดินที่มีฟอสเฟสต่ํา  
- ในระบบดินเปยกดินแหงนี้จะมีผลตอการมีชีวิตและความสมดุลของ ส่ิงมีชีวิตเล็กๆที่อยูในดิน ซ่ึงจะมีผลตอ
การสรางธาตุอาหารในดิน 

- ในดินกรด ระบบนี้จะชวยลดความเปนกรดที่เปนพิษตอขาวลง แตระบบนี้จะไมคอยประสบผลสําเร็จนักใน
ดินกรด  

- การแตกของดินจะทําใหมีการแลกเปล่ียนออกซิเจนในดินไดดีขึ้น 
•  ความตองการ 

- ความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการดินและธาตุอาหารในระบบ SRI 
- ความรูในเร่ืองการใชและการไหลเวียนของธาตุอาหารรอง 

 
งานวิจัยท่ีสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) 

- Aerobic rice 
- โครงการใชน้ําอยางประหยัดในระบบการผลิตขาว  

                 ( The International Platform for Saving Water in Rice : IPSWAR) 
 
 

ประสบการณของ SRI ในประเทศไทย 
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ารดําเนินงานปลูกขาวแบบประณีตสถาบันแมคเคนไดรวมกับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
ียงของ อ.แมจันทน อ.พาน และอ.เวียงปาเปา และในพ้ืนที่จ.แพร ไดแก บานเดน และบานสลก อ.วังช้ิน 
ดิมเรียก ระบบเพ่ิมผลผลิตในนาขาว ตอมาหลังจากประชุมที่จ.เชียงราย 2 เดือนที่แลว คุณวิชิตจากจ.พะเยา 
ียกวา ขาวประณีต จึงใชเรียกตั้งแตนั้เปนตนมา 

ะสบการณ SRI ในภาคเหนือ:   ระบบการผลิตขาวประณีต  SRI   โดย นาย บุญสง ธารสีทอง 
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ขอปฏิบัติในการปลูกขาวประณีต 

- ปลูกขาวอายุนอย 8 – 12 วัน จากอดีตใช กลาอายุ 20 – 30 วัน ซ่ึงยังไมพบความแตกตางของผลผลิตใน
การใชอายุกลาที่แตกตางกัน 

- ปลูกหลุมละตน ถาตนไมสมบูรณจะใชหลุมละ 2 ตน 
                การปลูกจะมีการคัดเลือกตนที่สมบูรณตั้งแตแรกใหไดตนที่สมบูรณที่สุด 

- ใหนาแหงสลับเปยก มีปญหาเร่ืองวัชพืช ทําใหผลผลิต SRI ในเมืองไทยเพ่ิมไมถึง 1 เทาตัว 
 
ปรัชญาของ SRI 

“ขาวเปนส่ิงมีชีวิตที่มีศักยภาพ ถาไดรับการปฏิบัติเย่ียงส่ิงมีชีวิตที่มีศักยภาพจะแสดงศักยภาพที่มีอยูออกมา” 
ความเปนจริงการพัฒนาพันธุขาวในเมืองไทยเปนการพัฒนาพันธุที่อยูในน้ําตลอดเวลา 
 
เปาหมายในการปลูกขาวประณีต 

- เพ่ิมผลผลิตอยางนอย 1 เทา 
 
ส่ิงท่ีตองคํานึงถึง 

- สรางอาหารใหเพียงพอ เตรียมดิน – ปุยพืชสด 
- ปรับสภาพใหขาวไดแสดงศักยภาพออกมา โดยการพัฒนาระบบราก  

 
การเตรียมดินและท่ีนา 

ตองปลูกใหเปนแถวเปนแนว เนื่องจากตนขาวมีขนาดเล็ก มองไมเห็นแถว คุณสมนึกจึงคิดอุปกรณในการ
ปลูกใหเปนแถว ทําใหเห็นเสนชัดเจน ตีเปน 2 แนว ปลูกลงบนเสนที่ตัดกัน 

ปรับที่นาใหเรียบแลวปลูกเปนเสน 
ทํารอง เพ่ือใหงายตอการจัดการน้ํา และควบคุมน้ํา 

 
การเตรียมแปลงกลา 

ใหทําแปลงกลาเหมือนแปลงผัก ขุดแลวหวานกลาลงไป พ้ืนที่ 2 * 3 ม. ใชเมล็ด 250 – 300 กรัม 
ระยะแรกทดลองเพาะในกระบะไวหลังบานเนื่องจากกลัวไกเขามาคุยเขี่ย แตเนื่องจากเปนที่รมพบวาในระยะ 2 ใบ ตน
ยังออนไป และมีลักษณะสูงยาว 
 
การถอนกลา 

การทําแปลงกลาควรทําใหใกลที่นา และการยายปลูกควรใชระยะเวลาส้ันที่สุด เพ่ือปองกันการกระทบ
กระเทือนของราก 

การปลูก ควรแบง เปน คนถอน คนเดินกลา และคนปลูก เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
การปลูกทีละตน สวนของราก พยายามใหรากอยูในแนวนอน เนื่องจากเวลาโตรากไมตองใชพลังงานมากนัก

รากสามารถลงไดทันที (ในที่ประชุมตนกลาอายุออน 8 - 12 วัน ไมคอยพูดถึง เนื่องจากกลาอายุออนปกไมลงอยูแลว 
– อ.พฤกษ) 

การปลูกจะปลูกไมลึก ประมาณ 1 ซม. การปลูกลึกจะทําใหรากตองสรางรากขึ้นมาใหมอีกหนึ่งชุด 
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การปลูกในสภาพที่เปนโคลนโดยใชกลาอายุนอยจะทําไดงายกวาสภาพที่แปลงน้ําทวม ซ่ึงกลาจะลอย ถา
โคลนติดมือไมเยอะการจับกลาทีละตนจะทําไดสะดวก 

การปลอยที่นาแหงสลับเปยก ขึ้นอยูกับลักษณะดิน สวนใหญจะเปนกอนระยะที่หญาจะขึ้น ตัวอยาง ใน
ประเทศเขมร ปลอยแหงจนดินเปนทราย 
 
การกําจัดวัชพืช 

ที่ผานมาเคร่ืองมือที่มีอยูไมเหมาะสม โดยปกติแลวจะใสถุงมือถอน ซ่ึงเช่ือวาการเดินไปมาจะชวยเหยียบ
หญา และเพ่ิมอากาศใหดิน 

ใชเปดในการชวยกําจัดวัชพืชในแปลงนา 
 
การควบคุมโรคและแมลง 

แมคเคนใชสะเดาในการควบคุมศัตรูพืช หรือในเชียงราย พะเยาใชปุยน้ําหมักชีวภาพ  
 
ปญหาและอุปสรรค 

นก เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในฤดูแลง ไมสามารถควบคุมได 
 
ผลการทดลอง 

พบวา ตนมีขนาดใหญ และมีความแตกตางของรากที่ชัดเจน โดยขาวที่ปลูกแบบประณีตจะมีจํานวนของราก
มากและมีขนาดยาวกวา 
ลักษณะเมล็ดขาว 

สีของเมล็ดแตกตางกัน สีออนจะมีเมล็ดขาวลีบปนอยูมาก กรณีลุงปุด พบวา จํานวนเมล็ดไมแตกตางกัน
สําหรับการผลิตปกติ และการปลูกแบบ SRI  ซ่ึงไดประมาณ 145 เมล็ด แต SRI น้ําหนักดีกวา โดยแยกเมล็ดลีบคัด
ทิ้ง SRI 90% ปกติ ไมเกิน 65% 
 
ประสบการณจากองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมเกษตรกร   ภาคเหนือ : 
เกษตรกร1 เมล็ดพันธุที่ใชอยูเปนเมล็ดพันธุ กข. 10 กข. 6 พบวา กข. 10 ใหผลผลิตดีกวา ตนโต เมล็ดเต็ม 
พันธุขาวที่พัฒนา หรือชาวบานคัดเลือกมาตลอด เปนพันธุขาวที่อยูในสภาพน้ําขัง ดังนั้นการนํามาผลิตแบบแหงเปยก
จะใหผลแตกตางกันหรือไม สถาบัน IRRI จึงตั้งใจที่จะพัฒนาพันธุขาวสําหรับระบบแหงเปยก ซ่ึงที่ผานมาชาวบาน
คัดเลือกตนสูง รวงยาว แตอยูในน้ําขังตลอดเวลา 
 
เกษตรกรจากพะเยา   
 มีการใชทั้งปุยหมักและปุยชีวภาพเจอกับปญหาดินรัดตัว ตนที่ดินแตกจะแตกกอไมมาก สวนที่น้ําขังขาวจะมี
การแตกกอมากกวา และมีวัชพืช (ดินที่มีโครงสรางไมดี พบวาสภาพที่มีน้ําบางจะมีการแตกกอที่ดีกวา)  
 อายุของกลา 14 วันมีการแตกกอที่ดีกวา แตการจัดการยาก อายุที่เหมาะสม 20 – 25 วัน สวนกลาอายุ 1 
เดือนขึ้นไป ตองใช 2 เสน  

นอกจากนี้การแตกกอขึ้นอยูกับระยะหางของการปลูก ถาปลูกหางการแตกกอจะดีกวาการปลูกถ่ี 
 
คุณตะวัน หางสูงเนิน ทําโครงการวิจัยเกษตรอินทรียในประเทศไทยรวมกับโตโยตา ที่อ.แมริม 



 

 การปลูกขาวที่แมริม ไมเคยพูดถึงการกําจัดวัชพืชมานานแลว เนื่องจากใชเปดในการควบคุมวัชพืชในนาขาว 
เปด 1 ตัวมีขับถายเกิน 1 กก. ตอวัน (รวมปสสาวะและมูล) เปนสัตวที่กินตลอดเวลา ปูไมมีโอกาสที่จะไดโต และจะ
ไมลงในพ้ืนที่ที่ไมมีน้ํา ทดลอง 490 ตร.ม. ใชแรงงาน 3 คนในการดํา ระยะ 20 ซม. คาไถ 150 บาท คาแรงงาน วัน
ละ 130 บาท มูลสัตวที่ใชในแปลงนาตองมีการหมักกอน มิฉะนั้นยูเรียในมูลสัตวจะเปนส่ิงจูงใจแมลงศัตรูพืช ทดลอง
ในคร้ังแรกมีฝนตก เจอปญหาปู และหอยเชอรี่ จึงคิดวา SRI ไมไดเหมาะสมสําหรับทุกพ้ืนที่ ปลูกเสนเดียวบางกอได
จํานวนรวงมากถึง 85 รวง แตมีปญหาเร่ืองความสมบูรณของเมล็ด 
 ปุยที่ใช basic fertilizer ตองใสพรอมกับการปลูกขาว 
 ปลูกเสร็จระบายน้ําออกทันที อยาใหเกิน 7 วัน  
 ดินแตกจะมีปญหาหอยเชอรี่ออกมาทําลายทันท ี
 การปลอยน้ําทวมขัง 5-10 ซม. ถึงจะกําจัดวัชพืชได แตสําหรับขาว SRI จะมีปญหา 
 หอยจะกินตนขาวที่ลม แตปูจะกัดแลวกินทันท ี

เปดจะปลอยไดหลังจากปลอยน้ําแลว 10 วัน และระยะปลูกตองเปน 35 ซม. ระดับน้ําตองมีความสมํ่าเสมอ 
ใหอาหารเสร็จแลวถึงปลอยเปดลงไปใหขับถายในแปลงนา ปจจุบันมีเปด 110  ตัว เร่ิมปลอยไดตั้งแตอายุ 22 วัน แต
ถาอายุนอยเกินไปจะสูปูพระราชทานไมได 

การปลูกนอกฤดูมีปญหาเร่ืองนก ไมสามารถควบคุมได 
การผลิตขาวอินทรียจะสามารถทําไดหากไมมีปญหาเร่ืองนก หนู ปู หอยเชอรี่  

 
คุณกรองแกว จากสันปายาง จ.เชียงใหม 
ทําขาวอินทรียแบบขาวนาดํา กลา 15 วัน นําไปดํา (ทางภาคเหนือเรียกวา การซิมกลา) อายุกลาที่ลงแปลงนาจริงๆ 35-
45 วันจะชวยควบคุมหอยและปูได 
การกําจัดวัชพืช : ใชมือถอน และใชการควบคุมน้ํา 
 
คุณเรือง จากดอนเจียง จ.เชียงใหม 
หวานกลาแลวจึงถอนไปดําในแปลงใหญ เพ่ือใหกลามีความแข็งแรง และมีอายุมากเพ่ือปองกันการทําลายจากปูและ
หอย หลังจากเก่ียวขาวแลวจะปลูกถ่ัวเหลืองหมุนเวียนทุกป 
 

 
ก

ไดประมาณ
ในภาคอีส
การผลิตขอ
ลดลง จึงเ
ทีละตน ป
เมล็ดพันธ

1.2
 ประสบการณSRI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นําโดย คุณอารีรัตน จาก RRAFA และ คุณสุวิช
และ   คุณทองศรี อ. กุดชุม จ. ยโสธร 
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ารปลูกขาวแบบ SRI ทางภาคอีสานเรียกวา ขาวตนเดียว ในปจจุบันกําลังอยูในระยะเร่ิมตน เพ่ิงทดลองทํา
 1 ป การผลิตในแปลงนาไมมีการใชปุยเคมี และสารควบคุมวัชพืช 
านมีพ้ืนที่นาเยอะมาก มีทั้งนาลุม นาโคก นาพาม ซ่ึงมีขาวพันธุพ้ืนบานที่หนีน้ํา 
งเกษตรกรเร่ิมเปล่ียนมาใชพันธุขาวปรับปรุง ซ่ึงในปที่ 4 จะเร่ิมเก็บเมล็ดพันธุไมได ขาวแข็ง และผลผลิต
กิดการพัฒนาพันธุขาวพ้ืนบาน โดยเร่ิมจากเกษตรกรนําพันธุขาวที่ตนเองชอบมาแกะเปลือก เพาะทีละเมล็ด 
ระกอบกับมีวิธี SRI จึงคิดวาการปลูกขาวจากขาวกลอง และใชขาวตนเดียวนาจะมีสวนชวยในการผลิต
ุ 
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คุณสุวิช ธนากุล  

• การปลูกตนเดียวโดยใชกลาอายุออน เปนวิธีการที่เกษตรกรทั่วไปทําเปนปกติอยูแลวในกรณีที่ตองการ
ประหยัดตนกลาและพ้ืนที่ ในระยะแรกวิธีการใชตนกลาอายุ 7 – 15 วันเปนเร่ืองใหมสําหรับชาวบาน ไม
คอยไดรับการยอมรับ แตตอมาเกษตรกรพบวาขาวที่มีอายุ 25 – 50 วัน ถาปลูกตนเดียวจะแตกกอชากวาขาว
ที่มีอายุออนปจจุบันการผลิตไมมีการใชสารเคมีบํารุงดินมาเปนเวลา 6 ป พบวา สภาพดินมีความรวนซุย 
สภาพตนพืชไมคอยมีโรค ไมมีศัตรูรบกวน เปนการผลิตที่เนนวิธีการธรรมชาต ิ

• ในอดีตปลูกโดยใชระยะหาง ขนาด 20 – 25 ซม. ถ่ีเกินไป ในปนี้จะทดลองที่ระยะ 30 – 35 ซม.    
• ผลผลิตที่ไดเมล็ดขาวจะใหเมล็ดดี ไมคอยลีบ เมล็ดไมหัก คุณภาพสูงอยูในระดับที่โรงสีรับได และไดผล
ผลิต 12 กก. (เฉพาะเมล็ด) ในพ้ืนที่ 16 ตร.ม. 

 
ประสบการณท่ีพบ : 

• การปกดําแบบปกติรากกลาจะลงลึก และหาอาหารไมสะดวก การปลูกแบบ SRI ปกลงไมลึก การเดินของ
รากอยูในสวนบน และหาอาหารไดสะดวก ประกอบกับสภาพดินที่รวนซุยเนื่องจากการใชปุยอินทรีย 
(การปกดําในระยะที่ออน และปกดินไมลึก จะเปนผลดีตอตนพืช) 

 
คุณทองศร ี

• ปญหาที่พบ  พ้ืนที่เปนพ้ืนที่ที่มีน้ําขัง จึงมีปญหาปูคีบเอากลาที่ปลูกตนเดียวไป 
• การควบคุมน้ํา  มีความแตกตางจากทางภาคเหนือที่เปนเขตชลประทาน การปลูกขาวแบบประณีตจะทํา
ในฤดูแลงที่สามารถควบคุมน้ําได แตในภาคอีสานเปนพ้ืนที่นาน้ําฝน ไมสามารถควบคุมน้ําได 

• ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นสวนหนึ่งมาจากการใชกลาอายุออน และใชกลานอย (1-2 ตน) พันธุที่ใชเปนขาวหอมมะลิ
พันธุพ้ืนเมือง ไดผลผลิตประมาณ 1,000 กก. ตอไร 

 
ตาราง 1. เปรียบเทียบตัวอยางการผลิตขาว SRI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็นดานการจัดการ สุวิทย ทองศรี 
ประสบการณการปลูกขาวอินทรีย (ป) 6-7 2-3 
อายุกลา (วัน) 8-12 18-22 
ขนาดแปลงทดลอง 4×4 3×3 

ผลผลิต (กก.) 800 1,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ระบบ
1
2
3
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การจัด
ความเ
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- 
- 
- 

การทด
- 
- 
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ผลการ
ฤดูที่ 1
ขาวที่ใ
หนาว 
อายุกล
พันธุ 
ฤดูที่ 2

ผลผลิต
ฤดูที่ 3
มีการท
ฤดูที่ 4
ประเด
จากกา

 2.  หนวยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 

2.1
 การปรับใชวิธีการ SRI ในการผลิตขาวนาสําหรับเกษตรกรรายยอย  
โดย อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ 
การปลูกขาวแบบSRI 18 

การผลิตขาว 
. การผลิตแบบอินทรีย 
. การผลิตแบบอินทรีย แตใชระบบการจัดการพืชเปนตัวควบคุม เชน ขาว-ถ่ัวเหลือง 
. การผลิตอยางเขมขนตลอดเวลา เชน ขาวตอเนื่องกัน แตใชส่ิงมีชีวิตอ่ืนเปนตัว เชน เปด 
(System of Rice Intensification) 
การสภาพแวดลอมที่เก้ือหนุนตอการแสดงออกของศักยภาพของขาวอยางเต็มที ่
ปนประโยชนในระบบขาวของภาคเหนือตอนบน 
เหมาะกับพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
เหมาะกับเกษตรผสมสานที่มีขาวเปนพืชหลัก 
เพ่ิมผลผลิตขาวบนที่สูง เพ่ือลดการขาดแคลน 
เหมาะกับการผลิตเปนแปลงเมล็ดพันธุคัด 
ลองในสถาน ี
เรียนรูกระบวนการผลิต 
ยืนยันผล 
เปนแปลงสาธิต เพ่ือขยายผล 

ทดสอบ 
 
ชทั้งหมดเปนขาวคุณภาพไมไวแสง ปลูกไดทั้งป ตอนนั้นไมสามารถใชอายุกลา 8- 12 วัน ไดเนื่องจากอากาศ
 
า   การใชกลาอายุ17 วันไดผลดีกวา 34 วัน 

 หอมสุพรรณไดผลดีสําหรับการผลิต SRI ประหยัดน้ํามากกวา 50% 
 ฤดูฝน 
ใชพันธุหอมสุพรรณ หอมนิล หอมสกลนคร (ขาวเหนียวคุณภาพดีช้ันหนึ่ง) 
มีการใชปุยพืชสด (โสนแอฟริกัน) 
ผลผลิต SRI ต่ํากวาปกติ ฤดูฝนควบคุมน้ํายาก วัชพืชมาก 
เร่ิมมีการทดลองรวมกับเกษตรกรที่อ.แมแตง และอ.สันทราย วิธีการปกติใหผลผลิต 5 ตันในขณะที่ SRI ให

 3 ตัน 
 ฤดูแลง 
ดลองกับขาวกะเหร่ียง K58 ผลผลิตก็ยังสูแบบปกติไมได 
 ฤดูฝนป 2545 
็นที่สนใจ คือ เร่ืองการจัดการปุย มีการทดลองใชปุยไนโตรเจนที่ระดับตางๆ กับขาวพันธุ กข.6 
รทดลองติดตอมาตลอด SRI ยังใหผลผลิตต่ํากวาแบบปกติ ซ่ึงอาจมีขอจํากัดดังตอไปน้ี 



 

- การทําเทือกแปลงอาจจะไมดี 
- ดินเปนดินทราย 
- การจัดการธาตุอาหาร 
- การจัดการน้ํา 

(เกิดการระบาดของไสเดือนฝอยในแปลง SRI ในฤดูแลงป 2545) 
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2.2  งานวิจัยดานการปลูกขาวเอส อาร ไอ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดย ผศ. ดร..อําพรรณ พรมศิริ 
 
วิจัยดานการปลูกขาวเอส อาร ไอ 
- สภาวะดานอาหารพืชในดินและการดูดใชธาตุอาหารของขาวที่ปลูกในดินชุดสันทราย 
- การเจริญเติบโตของขาว การดูดใชธาตุอาหาร ระบบราก และจุลินทรียในบริเวณรากขาวที่ปลูกในดินชุดสัน
ทราย 

าวะดานอาหารพืชในดินและการดูดใชธาตุอาหารของขาวท่ีปลูกในดินชุดสันทราย 
านที่ทดลอง แปลง MCC 
งเวลา  เม.ย. 45 – ส.ค. 45 

สภาพดินเปนดินรวนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณต่ํามาก และจากการจัดการที่มีการใชปุยเคมี
อดเวลาทําใหมีฟอสฟอรัสในดินสูง 
ทดลอง เปนการทดลองเปรียบเทียบการปลูกขาวเอส อาร ไอ กับวิธีปกติ โดยใชขาวพันธุหอมนิลพันธุเดียว 
วา ไนโตรเจนมีปญหาในสภาพดินแบบนี้ และมีปญหามากสําหรับการปลูกขาวแบบ SRI  

เจริญเติบโตของขาว การดูดใชธาตุอาหาร ระบบราก และจุลินทรียในบริเวณรากขาวท่ีปลูกในดินชุดสันทราย 
ทอลองกับขาวสันปาตอง และหอมสุพรรณ โดยปลูกแบบ SRI เปรียบเทียบกับวิธีปกติ ผลผลิตที่ไดพบวา

แตกตางกัน แตการปลูกขาวแบบ SRI จะมีจํานวนจุลินทรียในบริเวณรากมากกวาการปลูกขาวแบบปกติ 

 
2.3  บทบาทของจุลินทรียในการสนับสนุนการจัดการธาตุอาหารในระบบ SRI
โดย น.ส. ธัญวลี สุขสงวน 
การปลูกขาวแบบSRI 19 

I ใหผลผลิตขาวสูงกวาระบบการผลิตเดิม 
ผลผลิตสูงจําเปนตองมีธาตุอาหารสูง 
งานทดลองหลายพ้ืนที่ช้ีใหเห็นวา SRI ใหผลผลิตดีในสภาพความอุดมสมบูรณปานกลางถึงดีขึ้นไป 

ะเด็นในการศึกษา 
- ธาตุอาหารที่ใสในระบบสามารถทําใหผลผลิตขาวสูงไดอยางไร 
- ธาตุอาหารสวนเกินที่จําเปนตอผลผลิตสูงมาจากไหน 
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บทบาทของจุลินทรียในการจัดการธาตุอาหารในดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวนใหญกระบวนการเหลานี้จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศ 
- ระบบการเปล่ียนแปลงรูปรางของไนโตรเจนจะเกิดขึ้นโดยจุลินทรียทั้งนั้น 
- ระบบดั้งเดิม ปริมาณของจุลินทรียจะลดลงตามปริมาณความลึกของน้ํา ย่ิงลึกจากช้ันผิวดินหรือน้ําเทาไร 
ปริมาณจุลินทรียก็จะลดลงเทานั้น 

ศึกษา จุลินทรียในกลุมใดบางที่มีบทบาทในการจัดการธาตุอาหารในระบบ SRI ซ่ึงสวนใหญจะเก่ียวของกับวัฎจักร
ไนโตรเจน 
เปรียบเทียบกับระบบการผลิต 4 แบบ  ไดแก 

1. การผลิตแบบดั้งเดิม และใชปุยอินทรีย 
2. การผลิตแบบ SRI และใชปุยอินทรีย 
3. การผลิตแบบดั้งเดิม 
4. การผลิตแบบ SRI 

ชวงเวลา 
- ระยะปกกลา 
- ชวงเปยกแหงสลับกัน 
- ขาวออกรวง 
- เก็บเก่ียว 

 
ประเด็นคําถามและขอเสนอแนะ : 
- การใชปุยอินทรีย เปนการเพ่ิมความมีชีวิตใหกับดิน 

ดินที่ใชปุยเคมี เปนดินที่มีปุย มีธาตุอาหารหลัก แตดินขาดชีวิต ปริมาณจุลินทรียที่พบมีนอย 
- ความสําคัญระหวางจุลินทรียกับธาตุอาหารในดิน 
 ปุยเคมีใหไดแคอาหารหลัก 3 ธาตุ แตธาตุอาหารอ่ืนพืชจะไดจากอินทรียวัตถุที่ไดจากปุยอินทรีย 
- การไถพรวนและการเผา 

พืช 

ปุยอินทรีย

แอมโมเนียม 

ไนไตรท 

ไนเตรท 

ไนตรัสออกไซด 

ไนโตรเจน 

จุลินทรีย 
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การไถพรวนเปนการทําใหอินทรียวัตถุยอยสลายไดดีขึ้น แตก็ทําใหธาตุอาหารหมดเร็วขึ้น 
การเผาเปนการสกัดก้ันธาตุอาหารที่จุลินทรียในดินจะนําไปใช 

- สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมีบทบาทสําคัญในการตรึงไนโตรเจนในนาขาว ที่มีสภาพน้ําทวม 
- ชาวญ่ีปุน ชวยโรงเรียนสืบนทีธรรมปลูกขาว 

การกําจัดวัชพืช ใชแปรงถูพืชกําจัดหญาในระยะที่ตนยังเล็ก โดยใสน้ําบนที่นานิดหนอยเพ่ือใหล่ืน 
- การจัดการปุยไนโตรเจนตองมีความเหมาะสม ซ่ึงหากใชมากไปจะทําใหตนขาวลม ซ่ึงระยะที่ขาวตองการธาตุ
อาหารมากที่สุดมีอยู 3 ระยะ ไดแก ปกดํา แตกกอ และออกรวง 

 
การผลิตขาวอยางย่ังยืน 
 ประสบการณของผูที่มารวมประชุมเปนการผลิตขาวอินทรีย ที่มองเฉพาะวิธีการผลิตขาว 

• กรณีศึกษา อ.กุดชุม   ปลูกขาวฤดูเดียว 
• กรณีศึกษา อ.แมริม   ปลูกขาวเพียงอยางเดียวตลอดทั้งป 
• กรณีศึกษา บานดอนเจียง  เปนระบบการผลิตขาวตามดวยถ่ัวเหลือง 
ความแตกตางในการจัดการแบบ SRI ในแตละกรณีศึกษา คือ การจัดการดิน น้ํา และ 
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แบงกลุมยอย 

 
ประเด็นคําถามสําหรับ 4 กลุมยอย 
1. ระบบการปลูกขาว SRI เปนระบบการผลิตขาวแบบประณีต หมายความวาอยางไร 
2. SRI เปนระบบที่ใชทรัพยากรอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในทางปฏิบัติหมายความวาอยางไร 
3. คุณสมบัติของเกษตรกรแบบไหนที่จะปฏิบัติ SRI ได 
4. งานพัฒนา งาน SRI ใน 3 ปขางหนาควรจะเปนไปในทิศทางใด 
 
ตารางที่ 2 สรุปการปฏิบัติของเกษตรกรที่เขารวมประชุมในการปลูกขาวแบบ SRI  

การปฏิบัติของเกษตรกร พะเยา แมคเคน กุดชุม เทียม 
ลักษณะพ้ืนที ่ นาชลประทาน  นาน้ําฝน นาชลประทาน 
1. ทําเทือก ! ! ! ! 

2. กลาออน 14, 20 13-15 8 8-20 
3. ปลูก 1-2 เสน 1 1 1 1 

4. การใชปุยคอก ปุยอินทรีย ! ปุยคอก ! ! 
25×25  ! 20×20 ! 
30×30 !    

5. ระยะปลูก 

35×35     
6. การควบคุมน้ํา แหงเปยก ! !  ! 
 ธรรมชาติ   !  

7. การดายหญา (จํานวนคร้ัง) 2 1 1 3 

8. การหวานกลา หาง หาง ปกต ิ ปกต ิ
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การอภิปรายผลการแบงกลุมยอย 
1.   ความหมาย ระบบการผลิตขาวแบบประณีต 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
- การผลิตแบบทนุถนอม ระมัดระวังใน
ทุกขั้นตอน 

- หาวิธีที่งายที่สุด ไดผลผลิตมากที่สุด 
- ตองการการดูแลเอาใจใสอยางดี 
- ตองมีการเตรียมดิน คัดเมล็ดที่ดีสมบูรณ
ที่สุด 

- ตองปลูกเพียง 1-2 ตนเทานั้น 
- ระบบการจัดการน้ํา แหง-สลับเปยก ไม
ขังน้ําไวในนาตลอด 

- ตองมีการกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ 
- ใชเมล็ดพันธุนอยกวาระบบดั้งเดิม 

(เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ที่เทากัน) ชวย
ลดตนทุนการผลิต 

- ใชปุยอินทรีย 
- เปลืองแรงงาน 
- ปลูกเสนเดียว ถอนกลาตองเอาดินมา
ดวย ตองปลูกภายใน 15 นาท ี
 

- ทําใหขาวไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ 
โดยใชปจจัยในทองถิ่นใหเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด โดยลดการใชปจจัยภายนอก 

- เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรการผลิต 
- เปนระบบที่ชวยฟนฟูและรักษาสิ่งแวด
ลอม 

 

- เปนระบบผลิตขาวที่มีความละเอียดในการ
จัดการ เพื่อใหมีการกระทบกระเทือนตั้งแต
ระบบรากถึงตนนอย  

- การจัดการตั้งแตตนตองมีใจรักที่จะทํา 
- จัดการในพื้นที่ที่สามารถจัดการน้ําได มีการ
ระบายน้ําด ี

- มีการปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุยพืชสด ปุยคอก 
- มีการคิดเมล็ดพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ / ทอง
ถิ่น 

- เลือกกลาที่สมบูรณไปปลูก 

การปลูกขาวโดยการใชความละเอียดออน 
มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต จน
ถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุที่มีคุณภาพ เพื่อนํามาผลิตเปนเมล็ด
พันธุสําหรับตนเองและชุมชนตอไป หรือ
อาจจะขยายพันธุใหหนวยงานอื่น 
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2. การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
- ชาวบานตองเขาใจในพื้นที่ของตัวเอง 
เพื่อจะไดปรับปรุงการจัดการ 

- ไมเปลืองน้ํา 
- ปุยอินทรียผลิตเองได ไมตองใชปุยเคมี 

ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวระบบ 
SRI  ไดแก น้ํา แรงงาน ธาตุอาหาร และที่
ดิน ซึ่งการจัดการแบบ SRI ทําใหการใช
ทรัพยากรเหลานี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังราย
ละเอียดตอไปนี้ 
- น้ํา การใชน้ําประหยัดกวาระบบเดิม 

30% 
- แรงงาน ใชแรงงานในการจัดการวัชพืช
มากขึ้น  ความละอียดของวิธีการผลิต
มากขึ้น แตลดการไถพรวนเมื่อดินดีขึ้น 
ใชแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น 

- ธาตุอาหาร ระบบแหงสลับเปยกทําให
การปลดปลอยธาตุอาหารในดินใหอยูใน
รูปที่พืชใชประโยชนไดมีมากขึ้น 

- ที่ดิน ใชที่ดินลดลงโดยไดผลผลิตเทา
เดิม สามารถลดพื้นที่ลงใหเหมาะสมกับ
การใชแรงงานได 

- เนนการประหยัดน้ํา เมล็ดพันธุ ตนทุน
ทางดานปุยเคมี พื้นที่ปลูก 

- มีการสิ้นเปลืองแรงงานทางดานการดูแล

เนนระบบการผลิตที่มีคุณภาพ และมีประ
สิทธิภาพ 
- ใชเมล็ดพันธุนอย (ทั่วไปใชอัตรา 8 กก. 
ตอไร ระบบ SRI ใช 1 กก. ตอไร) 

- ใชน้ํานอย 
- คุณสมบัติของดินในพื้นที่จะดีขึ้น ใน
เรื่องของอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ทํา
ใหมีจุลินทรียในดินเพิ่มขึ้น โครงสราง
ของดินดีขึ้น ออกซิเจนในดินนามีมาก
ขึ้น 

- ในพื้นที่ที่มีน้ํานอยมากก็ยังสามารถทํา
การผลิตขาวได 
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3. คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะปฏิบัติแบบ SRI 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
- มีความอดทน ขยัน ชางสังเกต ประยุกต
ใช 

- มีใจรักอยากทดลอง เชื่อมั่นอุดมการณ
ของตนเอง 

- ไมยอทอ 
- มีความรับผิดชอบ มีเวลา 
- มีวิสัยทัศนกวางไกล อยากคนควา
ทดลองอยางใหมๆ 

- ตองมีการประชาสัมพันธ แนะนําใหผู
อื่นรู 

- แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น 

- มีใจรัก และทัศนคติที่ดีตอการผลิต
ระบบ SRI 

- มีความมั่นใจวาระบบ SRI จะทําใหผล
ผลิตเพิ่มขึ้น มีความชอบสนใจที่จะทํา 

- มีความเปนหนึ่งในแนวคิดทั้งครอบ
ครัว 

- มีความรูและพรอมที่จะรับความรูเกี่ยว
กับการปลูกขาวแบบ SRI 

- คุณสมบัติสวนบุคคล : ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย อดทน ชางสังเกต มีความ
ละเอียด 

- มีความสนใจในเรื่อง SRI 
- เขาใจในระบบ SRI 
- มีความพรอมทางครอบครัว 
- มีการจัดการเนนการพออยูพอกิน ทําแบบ
ผสมผสาน 

- ขยายความคิด / การกระทําสูมุมกวาง 

- ตองมีความสนใจการปลูกขาวแบบ 
SRI 

- มีการศึกษาและตัดสินใจทดลอง นําผล
การทดลองไปขยายผลใหกับชุมชนตอ
ไป 
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4.  ทิศทางการพัฒนาระบบการผลิต SRI 

 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
- ระบบราชการนาจะมีการทดลอง การ
วิจัยอยางจริงจัง และมีผูเผยแพรความรู
ใหเกษตรกรซึ่งตองเขาใจอยางถองแท 
เขาถึงเกษตรกรและดูแลอยางใกลชิดใน
ชวงแรกๆ 

- เกษตรกรผูรู เผยแพรประสบการณลอง
ถูกลองผิดใหเพื่อนเกษตรกรดวยกัน 

 

- ตั้งเปาหมายการผลิตใหชัดเจน : ผลผลิต
ควรเพิ่มอยางนอย 1 เทาตัว 

- ขยายระบบ SRI สูชุมชน (ขยายให
กวางขึ้น) 

- สรางเครือขายความรวมมือในทุกๆ ภาค 
(เกษตรกร อพช. นักวิจัย ภาครัฐ เอกชน) 

- กาวไปสูเกษตรกรรมแบบยั่งยืนโดยการ
พึ่งพาตนเอง 

- พัฒนาเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับวิธีการ 
SRI ในแตละทองถิ่น 

- มีการใชเครื่องจักรในการจัดการตางๆ 
เพื่อลดแรงงาน 

- มีการจัดการใหมๆ เชน การหยอดเมล็ด 
- มีการแลกเปลี่ยนความรูของเกษตรกร 
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ เกษตรกร 
และเอกชน 

- มีการสนับสนุนการวิจัยในระดับชาว
บาน พรอมติดตามผล 

 

- มีคูมือ อุปกรณ การเตรียมการทํานาแบบ 
SRI เพื่อใหเกษตรกรนําไปใชแลวเปน
ประโยชน 

- มีการพัฒนาเครื่องมือในการทํานา เพื่อ
ชวยลดแรงงานในการจัดการ 

- มีการวางแผน ทําการทดลอง ติดตาม
ประเมินผล และสรุปผลการจัดการรวม
กัน ระหวางเกษตรกร นักวิชาการ ภาค
รัฐ เอกชน 

- มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบ
การณประจําป 

- มีหนวยงาน หรือ องคกรที่เปนตัวกลาง
ในการเปดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ 



 

 

  
 
 

• การปลูกขาวระบบ SRI ม
กระบวนการ แต SRI ก็สา

- มีการใชแรงงานมาก 
- การจัดการมีความละเอียดตั้งแตการคัด
- มีการใชปจจัยการผลิตอยางเขมขน แต
- ตองการความรูอยางเขมขน 

 
• การใชทรัพยากรอยางเหมาะ
ระบบนิเวศนของตนเอง ดูท

น้ํา  ประหยัด 
แรงงาน  ยังไมไดคิดผลตอบ
ธาตุอาหาร มีการปลดปลอยธ
ที่ดิน  สามารถลดพ้ืนที่ท
 

• คุณลักษณะของเกษตรกรที่ท
- เกษตรกรตองมีความเช่ือม่ันในระบบ
- อยากรู ใฝรู 
- SRI ไมใชระบบการผลิตที่ตายตัว เก

กุดชุม  ปรับใชใ
พะเยา  ปรับใชใ

 
• แนวทางการพัฒนาระบบ S
บริการเกษตรใหเขาถึงเกษต
โดยประเมินจากสภาพทรัพ

 ทางดานงานวิจัย ตัวอยางแนวทางการ
- การทดลองระบบ SRI ในนาหวาน 
- การศึกษาการใชเคร่ืองมือทุนแรง 
- การทํางานวิจัยเนนการทํางานรวมกับ
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ีความประณีตของงานในการจัดการ ถึงแมจะไมไดครบตลอดทั้ง
มารถใชไดในเขตชลประทานและเขตนาน้ําฝนได 

เมล็ด เตรียมแปลง จนกระทั่งถึงการเก็บเก่ียว 
นอยกวาเกษตรเคมีทั่วไป 

สมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกษตรกรตองมีความเขาใจใน
รัพยากรที่ใชและผลลัพธที่ออกมา ซ่ึงทรัพยากรที่ใช ไดแก 

แทนตอแรงงาน 
าตุอาหารไดดีขึ้น 
ี่ใชในการผลิตได 

ําระบบการผลิตขาวแบบ SRI  
 ตองมีความรูที่ชัดเจน 

ษตรกรตองมีความสามารถในการปรับใช เชน 
นเร่ืองตนกลา และปุยอินทรีย 
นเร่ืองตนกลา และจํานวนกลา 

RI ในอนาคตตองมีแนวทางการถายทอดทางดานวิชาการ การ
รกร พรอมทั้งตั้งเปาหมายในการผลิตม่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ 
ยากรของเกษตรกรที่มีอยู 
วิจัยในอนาคต ไดแก 

ชาวบาน 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2545 
แปลงสาธิต การผลิตขาวแบบ Sri ณ.สถานีทดลองเกษตรเขตชลประทาน (MCC) โดย อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ 

 
หลักการ : ใชกลาอายุออน อายุนอยกวา 15 วัน ปลูกแบบเสนเดียว โดยใชเคร่ืองปลูก ซ่ึงการใชกลาออน

จะทําใหจัดการไดงายกวา การใสปุย เปนการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ซ่ึงพบวาการใชปุยเคมีติดตอกันเปน
เวลานานจะทําใหธาตุอาหารรองในดินหายไป ขาดอินทรียวัตถุที่กอใหจุลินทรียในดินเกิดกิจกรรม 
 
แปลงศึกษาบทบาทของจุลินทรียในการสนับสนุนการจัดการธาตุอาหารในระบบ SRI 
 การทดลองแบงเปนการปลูกแบบปกติ และการปลูกแบบ SRI ซ่ึงแตละวิธีการปลูกยังไดแบงเปนแปลงที่
มีการใชปุยอินทรียและไมใชปุยอินทรีย พบวา การเจริญเติบโตทางลําตน การแตกกอ รวมทั้งลักษณะ ขนาด และ
จํานวนรวงไมมีความแตกตางกัน 
การใชปุย : โดยทั่วไปจะใชปุยหมักในอัตรา 2,000 กก. ตอไร  
ปญหาที่พบในแปลง : หอยเชอรี่เปนปญหาใหมในแปลง เนื่องจากรับน้ํามาจากระบบชลประทานแมแตง 
 
 การปลูกแบบเสนเดียว ทําใหลักษณะตนโปรง ซ่ึงหากมีการหันแปลงไปในทิศที่แสงแดดสองถึงพ้ืนจะ
ทําใหมีปญหาวัชพืช 

จากการศึกษา พบวา ในดินที่มีปญหา การปรับปรุงโครงสรางดินโดยใชปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก การ
ใชกลาอายุออน และการปลูกเสนเดียวหรือสองเสนไดผลดี ถาไมมีปญหาอยางอ่ืน 
 ตัวลดศักยภาพการผลิตจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ ตัวอยางเชน ในแปลงของสถานีทดลอง ไดแก 
ไสเดือนฝอย ซ่ึงหากแตละพ้ืนที่มีการเก็บขอมูลและทําการศึกษาอยางละเอียด รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึง
กันและกันจะทําใหสามารถพัฒนาการผลิตขาวแบบ SRI ใหมีศักยภาพมากขึ้น 
 ในภาคอีสานมีการใชถ่ัวพราเปนปุยพืชสด 
 การใชปุยคอก เชน ขี้วัว ขี้ไก จะไมสามารถระบุไดวาใชชนิดไหนดีที่สุด เนื่องจากมูลสัตวแตละชนิดจะ
มีธาตุอาหารที่แตกตางกัน จึงมักที่จะใชรวมกันไมใชเพียงชนิดเดียว 
 โดยทั่วไปการปลูกขาวหอมมะลิจะไดผลผลิตสูงสุด 600 กก. ตอไร แตจากการศึกษาในจ.พะเยา พบวา 
การใชกลาอายุมากกวา 25 วัน จะไดผลผลิต 625 กก. ในขณะที่ใชกลาอายุนอยกวา 25 วัน จะไดผลผลิต 900 กก. 
สรุป SRI เปนการจัดการที่ประณีตดวยองคความรู และอาศัยขอมูลที่ละเอียดในทุกๆ ดาน  



 

 

วิทยากร : คุณ ชมชวน (ISAC) คุณอารีรัต
 
สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังย

สถาบันแมคเคน 
- แหลงขอมูล 
- การใหบริการการเกษ
- การดําเนินงานวิจัยใน
- เกษตรกรตนแบบในพ

ปญหาของเกษตรกร 
- นโยบายของรัฐไมสามารถสนับ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เกษต

- เกษตรกรตองมีความพยายามคัด
 
แนวทางการนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกษตรกร 
ภาคเหนือ : อ.แมอาย อ.สันทราย จ.เชียงใ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  จ.ยโสธร  

- ใหนักวิชาการที่มีความรูทางดาน
ดานคุณสมบัติของดิน เพ่ือใหเก

- การสรางเครือขายผูผลิตขาวระบ
 ขอเสนอสําหรับการจัดตั้งเครือข

- การวิเคราะห วิจัยองคความร
เปล่ียนระหวางเกษตรกร นักวิจ
การผลิตอยางย่ังยืน 

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานของรัฐมีองคความรู แ

แทจริง พรอมทั้งสรางเครือขายที่จะเช่ือมโ
 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท

หนวยงานที่ใหบริการการเกษต
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลํา
ภาระงาน : 

 
การส่ือสารและการพัฒนาเครือขาย
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น  (RRAFA) และ คุณรัชกร  (MRC) 

ืน งานวิจัยดานการปรับปรุงบํารุงดิน 

ตร 
สถานีและพ้ืนที่เกษตรกร 
ื้นที่ 

สนุนเกษตรกรไดตลอด นโยบายทางการเมืองและหนวยงานของรัฐ
รกรตองมีการพ่ึงพาตัวเองถึงจะนําไปสูการผลิตที่ย่ังยืนได  
เลือกและผลิตพันธุที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่ได 

ความรูในอนาคต 

หม จ.พะเยา จ.แพร และจ.นาน 

ดินเขาไปตรวจสอบดินในพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ิมความละเอียดทาง
ษตรกรจัดการดินไดอยางเหมาะสม เปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
บ SRI ซ่ึงในปจจุบันมีกลุมผูผลิตดังตอไปน้ี 
าย : คัดเลือกตัวแทนจากกลุมยอย  
ูที่จําเปนสําหรับแตละพ้ืนที่ แลวนําองคความรูที่สมบูรณมาจัดเวทีแลก
ัย และอพช. ซ่ึงเปนการกระตุนเกษตรกรรอบขางใหเห็นความสําคัญของ

ละหนวยงานที่ใหบริการแกเกษตรกร แตเกษตรกรตองรูความตองการที่
ยงกับภาครัฐ 

ี่ 1 (สวพ. 1)  
รของกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก 
พูน ลําปาง แพร นาน 
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- งานวิชาการ และพัฒนาพ้ืนที่ 
- ถายทอดเทคโนโลยี  

ศูนยบริการอยูในระหวางการดําเนินงาน ขอขอมูลหรือองคความรู 
- พัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 
- ศูนยวิจัย  

กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ เชน ศูนยวิจัยพืชสวน จ.เชียงราย ศูนยวิจัยขาว จ.แพร 
- ศูนยบริการวิชาการและปจจัยการผลิต  

ใหการบริการทางดานวิชาการ เกษตรกรที่สนใจสามารถรวมกลุมกันไปดูงานในศูนยได 
- ศูนยปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมที่ 1 

 เปนเร่ืองของเคร่ืองจักรกล ใหบริการดานการดูแลเคร่ืองจักรกลการเกษตร รวมถึงใหคําปรึกษาดาน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลที่ใชในการเกษตร 

- ดานตรวจพืชและวัสดุการเกษตร 
กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

- วิเคราะหปจจัยการผลิต เชน ดิน และพืช 
- คลินิกพืช ใหคําแนะนํา 
- มาตรฐานสินคาเกษตร ตรวจสอบสารเคมีตกคางในพืชสงออก เชน พืชผัก ผลไม พืชหลักที่ทาง สวพ. 
ทําอยูไดแก ลําไย ล้ินจี่ 

หนวยงานในพื้นท่ี  (ไมไดเปนภาระงานรับผิดชอบของ สวพ.) 
 หมอดินอาสา สนับสนุนการวิเคราะหดิน เปนเกษตรกรตัวแทนในพ้ืนที่ที่ไดรับการอบรมใหสามารถให
บริการการวิเคราะหดินเบื้องตนแกเกษตรกรในพ้ืนที่ได 
 
งานที่เพ่ิมขึ้นมา เปนหนวยงานวิชาการที่จะใหบริการประชาชนไดแก 
คลินิกเคลื่อนท่ี 
  เปนการทํางานในทุกหนวยงานของกระทรวงเกษตร จะมีเจาภาพในแตละจังหวัดออกปฏิทินการตรวจ 
เชน จ.เชียงใหม เปนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรภาคเหนือ 
หนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี (MU) 

เปนการทํางานของ 4 กรม : ประมง ปศุสัตว วิชาการเกษตร และพัฒนาที่ดิน ทํางาน 5 ภารกิจ โดยเพ่ิม
ภาระงานของกรมปาไมเขามาดวย 
เปนหนวยงานท่ีอยูประจําหนวย แตละจังหวัดมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน เชน 
เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน   ปศุสัตว 
เชียงราย พะเยา    พัฒนาที่ดิน 
แพร นาน     กรมวิชาการเกษตร 
 
การสรางเครือขายผูผลิต 
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 การสรางเครือขายผูผลิตขาว SRI อาจจะไปซํ้าซอนกับเครือขายเกษตรทางเลือกภาคเหนือ (จัดตั้งทั่ว
ประเทศตั้งแตป 2532 รับผิดชอบโครงการเกษตรย่ังยืน) ซ่ึงอาจจะจัดตั้งเปนโครงการยอยภายใตเครือขายเกษตร
ทางเลือก โดยมีสถาบันแมคเคนเปนองคกรประสานงาน พรอมทั้งมีการประสานงานจากตัวแทนเกษตรกร หนวย
งานของรัฐ ตัวแทนสถาบันศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งส่ือมวลชน จัดตั้งเปนคณะกรรมการมีการ
ทํางานรวมกัน 
คณะทํางาน 

1. ทดลองวิจัย เกษตรกรอาสา ไดแก  
ภาคเหนือ อ.แมแตง จ.เชียงใหม   

บานเดน และบานสลก จ.แพร  
บานตอม จ.พะเยา  
นิคมแมลาว โชคชัย จ.เชียงราย 
ฟารมสัมพันธ 
แมแฝกใหม 
แมแฝก หมู 1  
ดอนใหม แมอาย 
หนองบัวงาม 
Tract of Tiger 
UHDP 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธ และจ.ยโสธร  
2. เกษตรกรตนแบบ :  วิทยากร 
 ศรีมูล จาก จ.พะเยา 
 วิศิษฐ จาก จ.แพร 
  แปลงทดลอง อ.อําพรรณ  จ.เชียงราย 
  เทียม จาก จ.เชียงใหม 
   สุวิช จาก จ.ยโสธร 
3. องคกรสนับสนุน 
 SAKDI : สมคิด 
 สวพ.1 : คุณปริศนา 
 โครงการนํารองเกษตรย่ังยืน : ผูจัดการโครงการ 
 MCC : อ.พฤกษ 
 UHDP : จําลอง 
 ISAC: ชมชวน 
 MRC : สมบัติ รัชกร 



 

 

 RISE-AT : ผูจัดการโครงการ 
 ITDP : สมชัย 
 RRAFA : อารีรัตน 
 
กําหนดการประชุมคณะทํางานครั้งตอไป 
 วันที่ 23 หรือ 25 มิถุนายน 2546 เวลา 9.00 � 16.00 น. ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 
 เปาหมาย : การวางแผนการผลิต SRI การบันทึกขอมูล และแหลงงบประมาณ 
 

 
เทคนิควิธีการทางกายภาพ

- การจัดการดิน พ
- การจัดการพืช เ
กลา ระยะปลูก 

- การจัดการธาตุอ
- การจัดการน้ํา ค

 
การเปรียบเทียบการผลิตข
ขาวอินทรีย 

ขาวเสนเดียว ภา
ขาว SRI 

- การคัดพันธุขาว
- เสริมศักยภาพก
- เงื่อนไขของ SR

ระบบการผลิตขาวอยางป
- ปลูกขาวแบบท
- ใชแรงงานและก
- ตองการความรูอ
- รักษาส่ิงแวดลอ
- เนนความหลาก

ระบบการผลิตแบบประส
- เขาใจฐานทรัพย
- พิจารณาระบบท

 
สรุปและประมวลงาน SRI   โดย น.ส. บุศรา  ล้ิมนิรันดรกุล
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และชีวภาพ มีการจัดการท่ีหลากหลาย 
ื้นที่แตกตางกันทําใหการจัดการแตกตางกัน 
มล็ดพันธุ มหาวิทยาลัยใชพันธุปรับปรุง แตเกษตรกรใชพันธุพ้ืนเมือง การจัดการแปลง

าหาร อินทรียวัตถุ น้ําปุยหมักชีวภาพ จุลินทรียในดิน 
วามแตกตางของพ้ืนที่นาชลประทาน และนาน้ําฝน 

าวอินทรีย และขาว SRI 

ยใตการผลิตที่แตกตางกัน เชน ขาวตลอดทั้งป ขาว-ถ่ัวเหลือง ขาว-พืชอ่ืน 

เนื่องจากปลูก 1 เสน 
ารอนุรักษพันธุพืช และพัฒนาพันธุพืชทองถ่ิน 
I มีความตอเนื่องเช่ือมโยงกับคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ระณีต 
ะนุถนอม ระมัดระวัง 
ารจัดการ ไมใชปจจัยการผลิตอยางเขมขน 
ยางเขมขนที่สอดคลองกับลักษณะของเกษตรกร 
ม 
หลาย เชน ระบบ 
ิทธิภาพสูงสุด 
ากรของตนเอง 
ั้งหมด ไมใชแตตนทุนอยางเดียว สภาพนิเวศน 
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- เนนการใชทรัพยากรในทองถ่ิน 
ลักษณะของเกษตรกร 

- ตองมีความเช่ือม่ันในระบบ 
- การถายทอดความเขาใจสูบุคคลอ่ืน 
- ความสามารถของเกษตรกรในการปรับใชวิธีการ 
- ชอบทดลอง ชางสังเกต มีเวลา ฯลฯ 

อนาคตของ SRI 
บริการวิชาการ 
- ตั้งเปาหมาย หรือ ประเมินผลผลิตบนฐานทรัพยากรของเกษตรกร 
การวิจัย 
- การปรับใชในระบบขาวนาหวาน 
- เคร่ืองทุนแรงที่เขามาสนับสนุนระบบ SRI เชน การยายกลา 
- การมีสวนรวมของเกษตรกรมีความสําคัญของ SRI 

ประเด็นท่ีชัดเจนของขาว SRI 
- การปลูกขาวเสนเดียว และใชกลาอายุออนสามารถเพ่ิมผลผลิตได 
- ตอบสนองไดดีกับขาวพันธุพ้ืนเมือง 
- สามารถลดปริมาณเมล็ดพันธุที่ใช 
- ลดปริมาณน้ําที่ใช 
- ระบบการผลิตแบบอินทรียสนับสนุนระบบขาว SRI 

 
ตองการการศึกษาวิจัย ในดานตางๆ ตอไปนี้ 

- การศึกษาวิจัยภายใตทรัพยากรที่แตกตางกัน 
- การคิดคาตอบแทนตอแรงงาน ตนทุนตอแรงงาน 
- ปจจัยที่ลดศักยภาพ เชน ไสเดือนฝอยในแปลง MCC 
- ความอุดมสมบูรณของดิน 
- การลดตนทุนการจัดการแรงงานโดยการใชเคร่ืองปลูก และการจัดการวัชพืช 
- พันธุขาวพ้ืนบาน 
- เคร่ืองจักรกลตางๆ 

ลักษณะเดนของ SRI 
- มีความหลากหลายของระบบ 
- เกษตรกรมีการปรับใชตลอดเวลา 
- ระบบอินทรียสนับสนุน SRI 
- เปนการใชทรัพยากรในทองถ่ิน 
- ลดตนทุนในเร่ืองเมล็ดพันธุและน้ํา 
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เครือขาย SRI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเครือขาย 

- ทําอยางไรใหเปนเครือขาย 
- ประเด็นของกลุมที่จะคุยกันในเครือขาย 
- งานวิจัยสนับสนุน SRI 

งานวิจัยในพ้ืนที่เกษตรกร 
ปจจัยการผลิตและองคความรู 
การวิจัยเร่ืองดินและปุยชีวภาพ 

- ตองมีกลุมเฉพาะกิจทํางานเร่ือง SRI โดยจะตองเปนตัวแทนของแตละพ้ืนที่ 
- ตองการใหออกมาเปนรูปแบบผูปฏิบัติงาน 
- ใครเขารวมทําหนาที่คณะกรรมการใน SRI 
- ขาวสารเร่ือง SRI 

รูปแบบเครือขายSRI 
คณะทํางาน : มาจากตัวแทนแตละองคกร 

- เกษตรกร: ตัวแทนเกษตรกรจากผูผลิตรายยอย 
- หนวยงานหลักเปนแมขาย :หนวยงานพัฒนาเอกชน  แมคเคน 
- หนวยงานสนับสนุน : สถาบันการศึกษา : แปลงทดลอง 

หนวยงานของรัฐ    
หนวยงานบริการขอมูล เชน RISE-AT และอ่ืนๆ 

 

มหาวิทยาลัย : มช.  มทส. มจ. และอ่ืนๆ 
-   งานวิจัย ธาตุอาหาร จุลินทรีย  
-   สนับสนุนขอมูลวิจัย 
-   ตรวจวิเคราะห ดิน พืช 

หนวยงานของรัฐ

 

เกษตรกร

-  เหนือ : เชียงใหมเชียงราย พะเยา แพร   
-  อีสาน: ยโสธร 

สวพ 1 ครอบคลุม 8 จังหวัด : คลินิกเคล่ือนที่  MU 
-   บริการวิชาการ  
-  เคร่ืองจักรกล  : เคร่ืองปลูกขาว 
-  วิเคราะหพืช และดิน 

NGO และอื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดิน 
-   ฝกอบรมหมอดิน 
-   ตรวจวิเคราะหดิน 
-   สนับสนุนพืชบํารุงดิน 
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คณะทํางาน SRI ในเกษตรทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม : 
นางสาว บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล   ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (MCC) 
นางชอผกา วณีสอน  ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (MCC) 
นางสาว ณัชชา ล้ีวิศิษฏพัฒนา ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (MCC) 
นางสาวจิตรัตน ศรีสุขโข ศูนยบริการขอมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (RISE-AT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนองคกรสนับสนุน ตัวแทนองคกรเกษตรกร 

ทดลองวิจัย เกษตรกรตนแบบ 

องคกร

เกษตรกรในทุกพ้ืนที่ พะเยา แพร เชียงราย เชียงใหม ยโสธร 

•  MCC  
•  ISAC  
•  UHDP  
•  RISE-

AT 

• RRAFA  
• ITDP  
• SAKDI  
• สวพ.  
• โครงการนํา
รอง
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ภาคผนวก ก.  รายช่ือผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการขาวSRI 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ท่ีอยู โทรศัพท 
1 คุณทองมา มานะกุล สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 

จ.เชียงใหม 
053-261823-5 

2 อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-221275 ตอ209 
3 คุณบุศรา ล้ิมนิรันดรกุล ศูนยวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตร มช. 053-221275 ตอ 208 
4 คุณธัญวลี  สุขสงวน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
044-223389 

5 คุณณัชชา ล้ีวิศิษฏพัฒนา ศูนยวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตร มช. 053-944623 ตอ 208 
6 คุณชอผกา  มวงสุข ศูนยวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตร มช. 053-944623 ตอ 208 
7 คุณลิขิต  พลยศ ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มช. 09-1923313 
8 คุณสมเกียรติ สุวรรณคีรี ศูนยวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตร มช. 053-944623 
9 วาท่ีรอยตรี เอกพจน  

เกษมกุลทรัพย 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ฝาง 
/ไชยปราการ 

053-453508 
053-457766 

10 คุณเพ็ญนภา นาวีรัตน  ภาควิชาปฐพีศาสตรอนุรักษศาสตร  
คณะเกษตรศาสตร มช. 

053-944037 ตอ 116 

11 คุณไพลิน  นิวเวนเฮาส ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 02-5771688-9 
12 คุณอรวรรณ  ฉัตรสีรุง ภาควิชาปฐพีศาสตรอนุรักษศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร มช. 
053-944037 
 

13 คุณจําลอง  โพธ์ิเจริญ ศูนยวิจัยเพิ่มผลผลิตการเกษตร มช. 053-221275 
14 คุณสมเกียรติ ศูนยวิจัยขาว สถานีวิจัยขาวสันปาตอง  
15 คุณอําพรรณ  พรมศิริ คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944037 ตอ 116 
16 คุณชิเกโอะ  อฅาอิ แผนกเกษตรธรรมชาติ สถาบันเมคเคน 053-816493 
17 คุณวรยุวัน  ชวนไชยสิทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944037 ตอ 116 
18 คุณศุถเชษฐ  ใจวิถี คณะเกษตรศาสตร มช. 06-1825947 
19 คุณสมคิด สมบัติเจริญกิจ คณะเกษตรศาสตร มช.  
20 คุณกรีชา  ยอดจัดร คณะเกษตรศาสตร มช.  
21 คุณบุญสง ธารศรีทอง สถาบันเมคเคน 053-817170-1 

01-8829084 
22 คุณสมบัติ เฉลิมเล่ียมทอง สถาบันเมคเคน 053-817170-1 

01-0301960 
23 คุณวัชภรณ  อุแสง สถาบันเมคเคน 09-4310046 
24 คุณปริศนา  หาญวิริยะพันธุ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 053-261823-5 

01-3860524 
25 Kleus Poius สถาบันเมคเคน 09-9541411 
26 คุณสมชัย รักสกุลสุขเกษม โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน 053-262068 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ท่ีอยู โทรศัพท 
27 คุณอนัน  แยมสมัย มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แมริม 053-297615 
28 คุณชมชวน บุญระหงษ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน 053-354053-4 
29 คุณเกสสุดา  ปวนมณี สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน 053-848220 
30 คุณจตุพร  หลาใจ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน 09-9506341 

06-6596488 
31 คุณทรงวุฒิ พรหมมณีแกว สถาบันเมคเคน 09-9987145 
32 คุณ Sayaka  Matsumura 543/466 ซ 12 การเคหะหนองหอย อ.เมือง 

เชียงใหม 50000 
053-800047 
09-5552783 

33 คุณอารีรัตน  กิตติศิริ ชมรมศฺษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน 
86 ลาดพราว110 (สนธิวัฒนาแยก 2) วัง
ทองหลาง กทม. 10310 

02-9352981-2 

34 คุณกนกรัตน   ลักษณแสง
วิไล 

โครงการนํารองเชียงใหม-ลําพูน 053-306121 

35 คุณถนอมศักด์ิ เดชแช โครงการนํารองเชียงใหม-ลําพูน 053-306121 
36 คุณสราพร เปาะเส็ง ชมรมศฺษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน 02-9352981-2 
37 คุณตะวัน  หางสูงเนิน โครงการเกษตรอินทรีย  
38 คุณฉลิมศักด์ิ ขัตติยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.พายัพ  
39 คุณจําลอง  ปอคํา โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง UHDP 

ตู ปณ. 43 อ.ฝาง เชียงใหม 50110 
053-473221 
F : 053-473346 

40 คุณศรีมูล ใจการ 172 ม.7 ต.หันตอม อ.เมือง พะเยา 054-458410 
41 คุณนวล  ตาวงศ  14 หมู 9 บานโชคชัยพัฒนา ต.สันสะหลี 

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 
 

42 คุณเศรษฐชัย  คําหวัน 1/1 ม.8 บานคางคําแสน ต.แมเก๋ิง อ.วังชิ้น 
จ. แพร  

 

43  คุณคําต๋ัน สูงใหญ 296/1 บานนิคมแมลาว ต.ธารทอง 
อ.พาน จ.เชียงราย 

 

44 คุณอําพันธ สุริยนต 801 ม.1 ต.ริมกก  อ.เมือง เชียงราย 57100 053-674159 
01-9613477 

45 คุณวิสิทธ์ิ  จอดจันทร 128/2 ม.2 ต.แมเก๋ิง อ.วังชิ้น  จ. แพร  
46 คุณดาริกา  คิดอาน 48 ม.1 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 01-8849404 
47 นายสุมิตร เจริญไพรศรี แมกกริเวอร วิเลจรีสอรท 09-9543993 
48 คุณประภาพร  มหาวัน 54/1 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย เชียงใหม 01-7965528 
49 คุณเทียม สุวิมลจันทร 107 ม.12 ต.สันนาเกลือ อ.แมอาย 09-8356068 
50 คุณธรรมศักด์ิ แสงทอง 258 ต.แมนาวาง อ.แมอาย 06-1985394 
51 คุณกองศรี เทศไทย 78 ม.4 ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
52 คุณสุพิศ  พืชผล 94  ม.4  ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร 01-5495845 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/ท่ีอยู โทรศัพท 
53  คุณมนตรี จอมเดช 62 ม. 1 ต.แมแฝกใหม  อ.สันทราย เชียงใหม 053-848216 
54 คุณสงวน  ศรีมันตะ 62 ม. 4 ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
55 คุณผัน  เทศไทย 114 ม. 4 ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
56 คุณออนจันทร  พรมวงศ 127 ม.4 ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
57 คุณสุวิช  ธนาดรุณ  01-5790237 
58 คุณผอง  เตวิน โครงการนํารอง 06-1864084 
59 คุณอุดม มุกดาหาร 15 ม.4 บานกุดหิน ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
60 คุณเทียบ บุญทศ บานกุดหิน ต.กําแมด อ.กุดชุม ยโสธร  
61 คุณเรือง เทนินทร 89/2 ม.8 ต.สบเปง อ.แมแตง เชียงใหม 053-374549 
62 คุณเรือง คําใจสู 49 ม.13 ต.สบเปง อ.แมแตง เชียงใหม  
63 คุณชาตรี เทนินทร 109 ม.13 ต.สบเปง อ.แมแตง เชียงใหม  
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