
Introduction to 
SRI



ข้าวต้นเดยีว



Time for 
Introductions 

☺

ได้เวลาแนะน าตัว
☺



Rice is the…
Most widely consumed 

staple food for over ½ of the 
world’s population…

--

Agricultural commodity with 
the 3rd highest worldwide 

production…
--

Most important food crop 
providing more than 1/5 of 

the calories consumed 
worldwide.

By Earth100 - Own work, CC BY-SA 3.0



ขา้วเป็นอาหารหลกัส าหรับ
ประชากร ½ โลก 

ขา้วเป็นสินคา้ทางการเกษตร
ท่ีมีผลผลิตสูงเป็นอนัดบั 3

ของโลก 
มากกวา่ 1/5 ของอาหาร

ประเภทใหพ้ลงังานแคลอร่ีท่ี
ผูค้นทัว่โลกบริโภคมาจากขา้ว

By Earth100 - Own work, CC BY-SA 3.0



White rice is created by milling 
away the bran and germ—it keeps 

longer but lacks important 
nutrients.

Brown rice is unmilled or partially 
milled—it is chewier and more 

nutritious but will go rancid more 
quickly due to the fat in the germ.



ข้าวขาวไดจ้ากกระบวนการสีขา้ว โดย
การสีร าขา้วและจมูกขา้วออก ซ่ึงขา้ว
ขาวสามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้านแต่
สูญเสียสารอาหารท่ีส าคญัไป 

.

ข้าวกล้อง ไม่ผา่นกระบวนการสีขา้ว
หรือผา่นเพียงบางส่วน จะเค้ียวหนึบกวา่
และมีสารอาหารสูงกวา่ขา้วขาว แต่จะ
เสียเร็วกวา่เพราะมีไขมนัในจมูกขา้ว 



Rice & Its Byproducts

1. Rice—the seed is consumed as the 
dominant dietary energy source in 31 

countries
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rice)

2. Rice Hulls—the hard protective 
grain covering can be used as a 

building material, animal bedding, 
fertilizer or soil amendment, insulation 

material or fuel



ข้าวและวสัดุพลอยได้จากข้าว
1. เม็ดข้าว— เมด็ขา้วเป็นแหล่งพลงังาน

อาหารหลกัท่ีผูค้นบริโภค
ใน 31 ประเทศทัว่โลก 

2. แกลบ—เปลือกแขง็ท่ีหุม้เมด็ขา้ว 
สามารถน าไปใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง, 

เทพื้นนอนใหส้ตัว,์ ท าปุ๋ยช่วยปรับปรุง
ดิน, ท าเป็นฉนวนกนัความร้อนและท า

เป็นเช้ือเพลิง 



Rice & Its Byproducts

3. Rice Bran—the hard outer layer is 
rich in fiber and fatty acids and can be 
processed into healthy oil or used in 

livestock feed

4. Rice Straw—the leftover plant stalk 
is used as animal feed, mulch, a 

medium for mushroom production, 
and a building and insulation material



3. ร าข้าว—เป็นชั้นเยือ่หุม้เมลด็ขา้ว มี
ไฟเบอร์และกรดไขมนัสูง ดงันั้น
สามารถใชผ้ลิตเป็นน ้ามนัพืชเพื่อ

สุขภาพหรือใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดด้ว้ย 

4. ฟางข้าว—เป็นส่วนท่ีเหลือจากการ
เกบ็เก่ียว ใชเ้ป็นอาหารสตัว,์ ใชค้ลุมดิน, 
ใชเ้ป็นวสัดุปลูกเห็ดหรือวสัดุในการ

ก่อสร้างและใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อน 



Rice Production Ecology
Rice can be grown in a variety of environments based 

on water availability:
Lowland—Rainfed Rice
Lowland—Irrigated Rice

Deep Water Rice
Coastal Wetland Rice

Upland Rice



ระบบนิเวศในการผลติข้าว
ขา้วสามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ซ่ึงอยูบ่น

พื้นฐานของน ้าท่ีใชป้ระโยชน์ได:้ 
ขา้วนาน ้าฝน (พื้นท่ีราบ) 

ขา้วนาชลประทาน (พื้นท่ีราบ) 
ขา้วทนน ้าลึก 

ขา้วพื้นท่ีชุ่มน ้าชายฝ่ัง 
ขา้วบนพื้นท่ีสูง (ขา้วไร่) 



Global Rice Challenges
.

After dramatic increases in the 80s, yield 
growth has slowed significantly causing 
increasing concern about whether rice 

production can keep pace with population 
growth.

Challenges include:
- Rising temperatures

- Urbanization/Less Available Land
- Increased Pest Pressures

- Decreased Water Availability
-Increased Salinity

- Rising Farm Debts/Falling Income

International Rice Research Institute- IRRI

International Rice Research Institute- IRRI



ความท้าทายเร่ืองข้าวในระดบัโลก
ในช่วงปี 1980 ผลผลิตขา้วเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัจาก
นั้นกช็ลอตวัลงอยา่งมาก จนมีความกงัวลวา่ผลผลิตของ
ขา้วจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของจ านวนประชากร

โลกท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน 
ปัญหาท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วชลอตวัลง : 

- อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
-การขยายตวัของชุมชนเมือง/พ้ืนท่ีปลูกขา้วนอ้ยลง 

- ปัญหาโรคและแมลง 
- ปัญหาเร่ืองน ้าในการท านา 
-การขยายตวัของพ้ืนท่ีน ้าเคม็ 

- ปัญหาหน้ีสินและรายไดต้กต ่า 

International Rice Research Institute- IRRI

International Rice Research Institute- IRRI



The Rice Situation in Thailand

In 2017, the value of Thai rice traded was 
174.5 billion baht. 

In 2020, Thailand was the world’s third largest 
rice exporter. 

Fully half of Thailand’s agricultural land is 
devoted to rice.



สถานการณ์ข้าวในประเทศไทย

ในปี 2017 ขา้วไทยมีมูลค่าการซ้ือขายใน
ตลาดโลกเท่ากบั 174.5 พนัลา้นบาท  
ในปี 2020 ไทยส่งออกขา้วเป็นอนัดบั

ท่ี 3 ของโลก  
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท า
การเกษตรในประเทศไทยใชใ้นการปลูก

ขา้ว 



Turn to your 
neighbour…

Brainstorm challenges facing 
Thai rice farmers.

In a few minutes, I will ask you 
to share a couple of ideas 

with the group…

จบัคู่กบัเพ่ือนและช่วยกนัหา
ค าตอบว่า ความทา้ทายอะไรท่ี

ชาวนาไทยตอ้งเผชิญ
ใหเ้วลา 3 นาที และหลงัจาก
นั้นจะขอใหแ้บ่งปันในกลุ่มค่ะ



Rice Challenges in Thailand

Competition
Commodity Prices

Severe Drought & Temperate Increase
Farmer Debt & Landownership Decline

Low Yields
High Production Costs



ค ว า ม ท า้ ท า ยข อ งข า้ วไท ย  (ช า ว น า ไท ย ) 
การแข่งขนั 
ราคาขา้วไม่ดี 

ภยัแลง้ & อุณภูมิเพ่ิมข้ึน 
หน้ีสินของเกษตกร & ความเป็นเจา้ของท่ีดินลดลง 

ผลผลิตขา้วต ่า 
ตน้ทุนการผลิตสูง 



The System of Rice 
Intensification (SRI) is a 

method of rice production 
that seeks to address 

yield and water issues. 



วธีิการปลูกขา้วตน้เดียวเป็น
วธีิการปลูกขา้วเพื่อแกไ้ข
ประเดน็ปัญหาของผลผลิต

ขา้วและน ้า



Developed in 1983 by 
Father Henri de Laulanie, 
it has now been validated 

in 41 countries 
worldwide.



บาทหลวง เฮนร่ี เด โรเลน่ี ได้
ริเร่ิมวธีิการปลูกขา้วตน้เดียว
ในปี 1983 และในปัจจุบนัน้ี

ไดแ้พร่หลายไปใน 
41 ประเทศทัว่โลก 



Key Principles of SRI

SRI aims to increase rice 
productivity by changing the 

management of plants, soil, water 
and nutrients through: 

(i) early plant establishment
(ii) reduced plant density

(iii) alternation of wet and dry 
periods

(iv) improved soil conditions.



หลกัการของการปลูกข้าวตน้เดยีว SRI
.

วิธีการปลูกขา้วแบบ SRI มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเพิ่มผลผลิตขา้ว โดยการเปล่ียน
ระบบการจดัการตน้ขา้ว, ดิน, น ้าและ

ธาตุอาหาร ดงัน้ี
(i) ปักด าตน้กลา้ท่ีอายนุอ้ย

(ii) ลดความหนาแน่นของกลา้ปักด า
(iii) จดัการน ้าในนาใหเ้ปียกสลบัแหง้

(iv) ปรับปรุงสภาพดินใหดี้ข้ึน



Early Plant Establishment

Seedlings are transplanted from seedbeds at 8-12 days. They are 
planted shallowly and quickly directly into the flooded paddy field. 

These young seedlings experience less damage to their root systems 
and quicker recovery time.



ก า รปกั ด า ต น้ ก ล า้ ที่ม อี า ย นุ อ้ ย
ตน้กลา้ท่ีถูกยา้ยจากแปลงเพาะและน าไปปักด าในนาจะมีอายุ 8-12 วนั 
โดยเราจะปักด าตน้กลา้อยา่งรวดเร็วและไม่ลึก ในนาขา้วท่ีมีน ้ าขงั ซ่ึง

ระบบรากของตน้กลา้เหล่าน้ีจะไดรั้บความเสียหายนอ้ย และฟ้ืนคืนสภาพ
ไดเ้ร็ว



Early Plant Establishment—
Preparing a Seedbed

Seeds are soaked in water for 
24 hrs to identify viable seeds. 

They are seeded shallowly and 
non-densely and covered with 

1 cm of soil.



การปักด าต้นกล้าทีม่อีายุน้อย—
การเตรียมแปลงเพาะเมลด็ส าหรับ

ต้นกล้า
.

น าเมลด็ขา้วแช่ในน ้าไว ้24ชัว่โมง 
เพื่อดูวา่เมลด็ขา้วมีการงอกดีหรือไม่
หวา่นเพาะเมลด็ขา้วลงในแปลงเพาะ
ใหต้ื้นๆและไม่หนาแน่นเกินไปแลว้
ใชดิ้นกลบใหมี้ความหนาประมาณ 1

ซ.ม.



Early Plant Establishment—
Preparing the Rice Paddies

Rice paddies should be leveled, 
drainage trenches cleared, ridges 

strengthened, and the fields 
plowed. 

Prior to planting, water can be 
released so paddies are moist and 

muddy.



การปักด าต้นกล้าทีม่อีายุน้อย—
การเตรียมนาข้าว

.

ปรับระดบัพื้นนาขา้วใหเ้รียบเท่ากนั
มีร่องระบายน ้า มีคนันาท่ีแขง็แรง
และมีการไถพรวนดินในนา

.

ปล่อยน ้าเขา้ในนาก่อนการปักด า
เพื่อใหใ้นนามีความช้ืนและเป็น

โคลน



Reduced Plant Density

1 seedling is planted per hill 
along wide, grid spacings of 25 x 

25 cm.

Single seedlings can produce up 
to 20-30 tillers per plant and 
show greater resistance to 
disease, drought, wind and 

storms.



การลดความหนาแน่นของต้นกล้า
.

ปักด าตน้กลา้เพียง 1 ตน้ ต่อ 1 จุด โดย
ใหรั้ศมีความห่างของตน้กลา้แต่ละจุด

อยูท่ี่ 25 x 25 ซ.ม.
ตน้กลา้1ตน้สามารถผลิตตน้หน่อได้
ประมาณ20-30 ตน้หน่อ ในตน้ขา้ว 1

ตน้
และมีความทนทานมากข้ึนต่อโรค ภยั

แลง้ ลมและพายุ



Reduced Plant Density—Creating a Grid

Grid spacings of 25 x 25 cm support efficient planting and, 
later, easier weeding.

A variety of tools can be used.



ก า ร ล ด ค ว า ม ห น า แ น น่ ข อ งต น้ ข า้ ว —ก า รต ตี า ร า งเส น้
สี่เห ลี่ยมเป น็ จ ดุ ปกั ด า ต น้ ก ล า้

การตีตารางเส้นส่ีเหล่ียมขนาด 25x25 ซ.ม. ช่วยใหก้ารปลูกขา้วมีประสิทธิภาพและ
ง่ายต่อการก าจดัวชัพืชในเวลาต่อมา

สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์หลายอยา่งไดใ้นการตีตารางเสน้ส่ีเหล่ียมน้ี



Reduced Plant Density—Transplanting Tips

Seedlings are planted at grid intersections.
They should be planted with seed sac and soil attached.

Be careful that roots do not become inverted.



การลดความหนาแน่นของต้นข้าว—วธีิการย้ายต้นกล้าเพ่ือปักด าในนา
ปักด าตน้กลา้ตรงมุมตารางเส้นส่ีเหล่ียมและควรใหเ้มลด็ขา้วและดินติดอยูก่บัราก

ตน้กลา้อยูต่อนท าการปักด า
และควรระมดัระวงัไม่ใหร้ากของตน้กลา้พลิกกลบัตอนท าการปักด า



Alternation of Wet & Dry 
Periods

Alternate flooding and drying of rice 
paddies during the vegetative growth 

stage improves root growth and 
supports the increased presence of 

aerobic soil organisms.

Paddies should be flooded then 
allowed to completely dry out—until 

the soil surface cracks.



การสลบัช่วงเปียกและช่วงแห้งในนาข้าว
การสลบัช่วงเปียกและช่วงแหง้ในนาขา้ว
ในช่วงระยะเวลาท่ีตน้ขา้วก าลงัเติบโตอยู ่
ช่วยพฒันาการเจริญเติบโตของรากตน้ขา้ว 

รวมทั้งช่วยเพ่ิมจุลินทรียป์ระเภทท่ี
ตอ้งการออกซิเจนในดินมากข้ึนดว้ย

ควรปล่อยน ้าเขา้ในนาขา้วใหท่้วมเปียก
ก่อน จากนั้นจึงท าการถ่ายน ้ าออกจากใน
นาใหแ้หง้ จนถึงขั้นใหห้นา้ดินในนามีรอย

แตก



Alternation of Wet & Dry 
Periods—Weeding

Weeding 2-3 times per season is 
necessary and can increase yield.

Many tools are available—rotary 
weeders incorporate weeds into 
the soil and help aerate the root 

system.



การสลบัช่วงเปียกและช่วงแห้งในนา
ข้าว—การก าจัดวัชพืช

การก าจดัวชัพืช 2-3 คร้ังต่อฤดูกาลปลูก
ขา้วมีความจ าเป็นและมีส่วนช่วยให้

ผลผลิตของขา้วเพิ่มข้ึนดว้ย
เคร่ืองมือหลายอยา่งสามารถน ามาใช้
ได—้เคร่ืองพรวนดินในร่องนาท าให้
วชัพืชถูกก าจดัและผสมเขา้กบัดินในนา 
อีกทั้งยงัช่วยใหอ้ากาศเขา้ถึงระบบราก

ของตน้ขา้วดว้ย



Soil Enrichment

Soil fertility management 
through the regular 
addition of organic 

matter helps to improve 
nutrient and water 

holding capacity, increase 
microbial life, and 

develop a good substrate 
for root growth and 

development.



ก า รเพิ่ ม ค ว า ม อุด ม
ส ม บรู ณ์ ข อ งดิ น

การจดัการความอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยการเพ่ิมอินทรียว์ตัถุ
ลงในดินเป็นประจ าช่วยเพ่ิม

ธาตุอาหารในดินและช่วยใหดิ้น
กกัเกบ็น ้าไวไ้ดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้ง
เพ่ิมส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ในดิน
และช่วยพฒันาระบบการ

แลกเปล่ียนธาตุอาหารส าหรับ
การเจริญเติบโตของรากตน้ขา้ว



Soil Enrichment
—Cover Crops

GMCCs can be grown in rice 
paddies during the fallow 

period.

This helps build soil fertility, 
break disease and pest 
cycles, suppress weeds, 

lessen erosion/runoff, and 
regulate soil temperature.



การเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ขอ
ดิน—การปลูกพืชคลุมดนิ

สามารถปลูกพืชคลุมดินในนา
ขา้วหลงัการเกบ็เก่ียวผลผลิตขา้ว 
ในช่วงรอท าการเพาะปลูกใน

ฤดูกาลถดัไป ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ในดิน ตดัวงจรของ
โรคและแมลง คุมวชัพืช ลดการ
พงัทลายของหนา้ดิน และควบคุม

อุณหภูมิในดิน



So, what are the 
benefits of the 
System of Rice 
Intensification 

(SRI) ?

ประโยชน์ของ
การปลูกข้าวต้น
เดยีว คืออะไร



Benefits of SRI
.

- Decreased seed usage
- Reduced water usage 

- Increased yield
- Better quality rice

- Increased net returns
- Increased productivity
- Decreased reliance on 

fertilizer



ประโยชน์ของการปลูกข้าวตน้เดยีว
- ลดจ านวนเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใชใ้น

การเพาะปลูก 
- ลดการใชน้ ้ าในการเพาะปลูก

- เพ่ิมผลผลิตขา้ว 
- คุณภาพของขา้วดีข้ึน 
- ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมผลิตภาพ 
- ลดการพึ่งพาปุ๋ ย 

เป็นตน้. 









SRI & Seed Saving
.

The planting of single 
seedlings allows for the 

collection of seeds that are 
genetically uniform.

Over time, high quality 
seed can be identified, 

saved, and planted across 
successive generations.



SRI และการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ
การปลูกตน้กลา้ตน้เดียวช่วยให้
สามารถเกบ็เมลด็พนัธ์ุท่ีมี
พนัธุกรรมเหมือนกนัได ้เม่ือ
เวลาผา่นไป เมลด็พนัธ์ุท่ีมี

คุณภาพสูงจะถูกระบุพนัธุกรรม 
ท าการบนัทึก และปลูกในรุ่น

ต่อๆ ไปได้



Potential Constraints to 
SRI Adoption

- Negative perceptions
- Labor Increase/Access

- Water Level Management
- Access to organic inputs



ข้อจ ากดัที่อาจเกดิขึน้ในการน า
ระบบการปลูกข้าวต้นเดยีวไป

ประยุกต์ใช้
.

- ความรับรู้และเขา้ใจดา้นลบ 
- การใชแ้รงงานเพิ่มข้ึน 
- การจดัการระดบัน ้า 

- การเขา้ถึงปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
อินทรีย ์



Conclusion

SRI’s potential to increase 
yields, while decreasing 

inputs, make it a valuable 
option for rice farmers.

While failed field trials also 
exist, it is a methodology that 
can, and should, be adopted 

to local conditions and 
traditions.

.



สรุป
การปลูกขา้วตน้เดียวมีศกัยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต และลดการใชปั้จจยัภายนอก
ในการปลูกขา้ว รวมทั้งเป็นทางเลือก
ใหก้บัชาวนาในการปลูกขา้วดว้ย

ขณะท่ีการทดลองการปลูกขา้วระบบน้ีท่ี
ลม้เหลวกมี็อยู ่ระบบการปลูกขา้วตน้

เดียวเป็นวิธีการท่ีสามารถท าไดแ้ละควร
ประยกุตใ์ชต้ามสภาพของทอ้งถ่ินและ

การถือปฏิบติักนัมา. 



Thank you!
.

ขอขอบคุณ


