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ในประเทศมาเลเซีย ผู้ ท่ีท าการเกษตรนัน้มีหลากหลาย ตัง้แตง่เกษตรกรท่ีท าการเกษตรเพ่ือยงัชีพไปจนถึง
ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์สงูและหวงัผลก าไรในเชิงธุรกิจ ซึง่กลุม่หลงันีค้อ่นข้างจะเช่ียวชาญในการประเมิน
เทคโนโลยีและทางเลือกท่ีมีความทนัสมยั และมีการสร้างชอ่งทางการตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว สิ่งท่ีท้าทายส าหรับนกั
พืชศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยา่งข้าพเจ้าคือการพิจารณาถึงวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จากผล งานด้าน
วิทยาศาสตร์และวิธีด าเนินการให้กบักลุม่เกษตรกรท่ีท าการเกษตรเพ่ือการยงัชีพท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี ้
 
ข้าพเจ้าเคยท างานกบัสถาบนัวิจยัด้านการเกษตรของรัฐบาลมาเป็นเวลา 37 ปีในฐานะนกัขยายพนัธุ์พืชและนกัพืช
ศาสตร์โดยเฉพาะด้านมนัส าปะหลงั (Manihot esculenta) และมนัเทศ (Ipomoea batatas) ก่อนท่ีจะเกษียณอายุ
จากการท างานเตม็เวลา ข้าพเจ้ายงัคงท างานอยูก่บัเกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีมีความสนใจในพืชทัง้สองชนิดนี ้
โดยในบทความนี ้ข้าพเจ้าจะขอแบง่ปันประสบการณ์บางอยา่งกบัสมาชิกในเครือขา่ยของเอคโค ่เอเชียท่ีมีสว่นร่วม
ในการเผยแพร่เทคโนโลยีให้กบัเกษตรกรด้วย 
 

บทเรียนที่ได้รับ: 
1. อย่าสรุปว่าการเรียนรู้จากหนังสือน้ันส าคัญกว่าประสบการณ์โดยตรงหรือแม้แต่ความ คิดความเข้าใจ

ของเรา 



วนัหนึง่ มีเกษตรกรคนหนึง่เข้ามาขอความชว่ยเหลือจากข้าพเจ้าเม่ือพบวา่มนัส าปะหลงัท่ีเพิ่งปลกูไปบางสว่น
เตบิโตไมเ่ทา่กนั เพ่ือนผู้หวงัดีทา่นหนึง่ท่ีจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรได้แนะน าให้เกษตรกรคนนัน้ใส่
ปุ๋ ยเพิ่มลงไป แตเ่ม่ือใสปุ่๋ ยเพิ่มก็ไมไ่ด้ชว่ยอะไร และภรรยาของเกษตรกรทา่นนีก็้สามารถค้นพบปัญหาท่ีเกิดขึน้
ได้ เธอบอกข้าพเจ้าวา่ท่อนพนัธุ์มนัส าปะหลงัท่ีสง่มานัน้มาถึงไร่ก่อนท่ีจะได้ท าการไถพรวนดินเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนปลกู เธอจ าได้วา่ทอ่นพนัธุ์เหลา่นัน้ถกูวางทิง้ไว้ในท่ีโลง่และโดนแสงแดดขณะรอท่ีจะน าไปปลกู (เธอ
ได้เลา่ให้กบัสามีฟังขณะท่ีท าการปลกู แตก็่ไมไ่ด้รับความสนใจอะไร) และแนน่อนว่าน่ีคือสาเหตท่ีุท าให้ท่อน
พนัธุ์บางทอ่นแห้งไป และเม่ือท าการปลกูไปแล้วก็ไมส่ามารถฟืน้คืนมาได้ หรือถ้าฟืน้คืนมาได้ก็อยูใ่นภาวะท่ี
การเติบโตหยดุชะงกัไป ภรรยาของเกษตรกรยงัได้ถอนเอาต้นเหลา่นัน้ทิง้ไป เพราะในบรรดารากท่ีเห่ียวไปแล้ว
นัน้มีเพียงไมก่ี่รากท่ียงัมีชีวิต ซึง่โดยธรรมชาตแิล้วรากเหลา่นีไ้มส่ามารถดดูซึมสารอาหารจากปุ๋ ยท่ีใสเ่พิ่มลงไป! 

 
2. การท าให้ดยู่อมดีกว่าการบอกให้ท า 

พ่ีชายคนโตในครอบครัวหนึง่มีประสบการณ์ในการปลกูมนัส าปะหลงัมาเป็นเวลา 25 ปี เขามกัจะคดิวา่การ
เตบิโตท่ีดีของต้นท่ีเราเห็นบนดนินัน้เป็นสญัญาณท่ีบง่บอกถึงผลผลิตวา่จะดีด้วย โดยเขามกัจะใช้ปุ๋ ย NPK สตูร
เสมน (15:15:15) เหมือนท่ีคนเก่าคนแก่เคยท ามา เขาได้ถอนเอาต้นมนัท่ีมีขนาดใหญ่อวดให้ข้าพเจ้าด ูแตก็่
ผิดหวงั (และอายด้วย!) ท่ีพบวา่สว่นหวัในดนินัน้เป็นแค่กระจกุเล็กๆท่ีมีรากผอมๆติดอยู่ และตอนนัน้ข้าพเจ้าซึง่
เป็นเดก็สาวตวัเล็กๆ (นัน่เป็นชว่งแรกท่ีข้าพเจ้าเร่ิมท างานใหม่ๆ ) ก็มาบอกเขาว่ามนัส าปะหลงัถ้าจะให้ได้
ผลผลิตดีต้องใส่โปตสัเซียม (K) มากกวา่ไนโตรเจน (N) เป็นอยา่งน้อยสองเทา่น้องชายคนเล็กในครอบครัวนัน้
ตดัสินใจท่ีจะท า “การทดลอง” ของตนเองด้วยการปลกูมนัส าปะหลงัแปลงเล็กๆและใสปุ่๋ ยท่ีมีโปตสัเซียมสงูกวา่
ตวัอ่ืน (12:6:22:3) ความสงสยัของพี่ชายคนโตหายไปทนัทีเม่ือเวลาเก็บเก่ียวมาถึงและแปลงนัน้ให้ผลผลิตเป็น
หวัมนัท่ีมีรากโตเตม็ท่ี!  
(บทเรียนเพ่ิมเติม: เกษตรกรทีอ่ายนุอ้ยกว่ามกัจะเปิดกวา้งส าหรับแนวคิดใหม่ๆมากกว่าเกษตรทีมี่อายุ
มากกว่า) 
[บก.: ตวัอย่างนีเ้ป็นประโยชน์มากส าหรบัการวิจยัขนาดเล็กที่ใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมดว้ย “วิธีการมีส่วนร่วม (Participatory 
Approach)” ท่านสามารถดูเพ่ิมเติมการศึกษาเกี่ยวกบัวิธีการมีส่วนร่วมทีเ่อคโคจดัท าข้ึนไดที้่see EAN #18, Fraiser;  MEAS 
project, และ ECHO Asia’s work on the continuing role of the Small Farm Resource Center.] 

 
3. บางคร้ังเกษตรกรมือใหม่เป็นผู้ท่ียอมรับเทคโนโลยีใหม่มากกว่า 

ในโครงการทดลองทางการเกษตรส าหรับกลุม่เกษตรกรเพ่ือปลกูมนัเทศให้กบัโรงงานผลิตแป้ง บอ่ยครัง้ทีเดียว
ท่ีไมง่่ายนกัท่ีจะท าให้เกษตรกรท่ีเคยปลกูมนัเทศมาแล้วเป็นเวลานานยอมรับค าแนะน าจาก ชดุข้อมลูทาง
การเกษตร เกษตรกรเหล่านีจ้ะรู้สกึวา่ตนเองมีประสบการณ์ในการปลกูมนัเทศมาแล้ว จะมีอะไรท่ีต้องมาบอก
พวกเขาอีก? พวกเขาจะยอมรับสายพนัธุ์ใหมไ่ด้ง่ายกว่าท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีในการปลกูท่ีเคยท ามา 
ไมว่า่จะเป็นระยะหา่งระหว่างต้นหรืออตัราของปุ๋ ย ซึง่มีความแตกตา่งจากเกษตรกรท่ีไมเ่คยปลกูมนัเทศมา

http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/Asia_Notes_18_Round_Two.pdf
http://www.meas-extension.org/
http://www.meas-extension.org/
http://www.meas-extension.org/meas-offers/case-studies/sfrc-asia


ก่อนท่ีพวกเขาจะเปิดรับข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการจดัการทางการเกษตรแบบใหม ่และมีความตัง้ใจท่ีจะ
ปฏิบตัิตามเป็นอย่างดี 

 
4. แม้แต่เกษตรกรท่ี “มีการศึกษาน้อย” ยังมองเห็นความเส่ียงท่ีจะน ามาซึ่งผลก าไร 

อยา่ดว่นสรุปวา่เกษตรกรท่ีไมไ่ด้ศกึษาจากต าราจะไมเ่ข้าใจหรือรู้ว่าอะไรดีหรือไมดี่ (โอกาสท่ีจะท าเงิน) การท า
ให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งนัน้ดีกว่าจะชว่ยให้พวกเขาเห็นถึงวิธีท่ีดีท่ีสดุในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันา
มาแล้ว การใช้ระยะเวลาเป็นเคร่ืองทดสอบด้วย การปลกูแยกคนละแปลง โดยแปลงหนึง่ให้ใช้วิธีตามแบบเดมิท่ี
เกษตรกรใช้อยู ่และอีกแปลงหนึง่ให้ใช้เทคโนโลยีใหมท่ี่ต้องการจะทดลอง: 

 
วธิดีัง้เดมิ: 

เชน่ อัตราการใสปุ่๋ ย
แบบเดมิ 

 
วธิใีหม:่ 

เชน่ อัตราการใสปุ่๋ ย
แบบใหม ่

 
วิธีการนีส้ามารถแยกแปลงสาธิตของเป็น 4 แปลง: 

1 
วธิดีัง้เดมิ: 
พันธุเ์ดมิ, 

วธิจัีดการการเกษตรแบบเดมิ 
 

2 
วธิดีัง้เดมิแบบประยกุต ์1: 

พันธุใ์หม,่ 
วธิจัีดการการเกษตรแบบเกา่ 

3 
วธิดีัง้เดมิแบบประยกุต ์2: 

พันธุเ์ดมิ, 
วธิจัีดการการเกษตรแบบใหม ่

 

4 
วธิใีหม:่ 

พันธุใ์หม,่ 
วธิจัีดการการเกษตรแบบใหม ่

 

 
แปลงสามแปลงสดุท้ายน่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนว่าผลผลิตจะมีเพิ่มขึน้ในแตล่ะครัง้ เม่ือเปรียบเทียบกบั
วิธีท่ีเกษตรกรเคยท ามาแล้ว (แปลงแรก) 
 

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมือนกับการส่ือสารคือการส่ือสารท้ังสองทาง 
อยา่ยึดตดิกบัต าแหนง่สงูๆของเรา แตพ่ร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ ความนบัถือท่ีได้รับจากเกษตรกรมกัได้มาด้วย
การท างานเคียงข้างไปกบัพวกเขา อยา่เพียงแตยื่นดหูา่งๆและเอาแตอ่อกค าสัง่เทา่นัน้ 

 

เคล็ดลับที่มีประโยชน์จากเกษตรกร: 
1. อยา่ให้หมปู่ามาป้วนเปีย้นใกล้ๆ หมปู่าชอบมนัเทศและมนัส าปะหลงัพนัธุ์ท่ีกินดบิมาก (หมปู่าสามารถดมกลิ่น

พนัธุ์ท่ีกินได้และปลอดภยั!) ให้ไปขอเศษผมจากร้านตดัผมแล้วเอามาโรยไว้รอบๆต้น โดยวิธีการนีจ้ะท าให้: 



 หมปู่าจะไมม่าใกล้เม่ือได้กลิ่นมนษุย์ 

 นิสยัการดมของหมปู่าจะท าให้มนัสดูเอาเศษผมเข้าไปในจมกูด้วย แม้จะไมเ่ป็นอนัตรายส าหรับพวกหมแูตก็่
เป็นประสบการณ์ท่ีพวกมนัคงไมช่อบเทา่ไหร่! 

 
2. อยา่ให้ลิงมาอยูใ่กล้ๆ ลิงสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยการท ายอดออ่นและก่ิงก้านของต้นมนัส าปะหลงั

หกัได้ (บางครัง้แคค่วามสนกุของพวกเขามนัเทา่นัน้!) ให้ดกัจบัลิงตวัหนึง่ไว้ เอามาทาสีเป็นสีแดงแล้วปล่อยไป 
ลิงสีแดงจะท าให้เพ่ือนๆของมนัตกใจกลวั แตว่ิธีนีใ้ช้ได้เพียงชัว่คราวเท่านัน้เพราะลิงจะเรียนรู้เร็วมากวา่ไมมี่
อะไรท่ีจะต้องกลวั 

 
3. สว่นไหนเป็นสว่นลา่งหรือส่วนบน? ทอ่นพนัธุ์ของมนัส าปะหลงัสามารถปลกูแบบปักลงไปตรงๆหรือเอาวาง

นอนลงแล้วฝังดินไว้ ถ้าในกรณีท่ีปลกูแบบปักลงไปตรงๆ ก็ต้องตัง้ให้ถกูทาง (ให้ตาหงายขึน้ด้านบน) ไมเ่ชน่นัน้
รากจะงอกไมไ่ด้และตายไปในท่ีสดุ ดงันัน้ในการเตรียมท่อนพนัธุ์ ให้รวบรวมเอาท่อนพนัธุ์ท่ีมีขนาดยาวมามดั
รวมกนัโดยให้ส่วนท่ีเป็นยอดอยูใ่นทางเดียวกนั โดยมดัไว้ตรงความยาวท่ีต้องการ จากนัน้ตดัทัง้หมดออกเป็น
ทอ่นๆท่ีความยาวประมาณ 20-25 เซนตเิมตร ปลอ่ยให้ท่อนท่ีตดัออกเหลา่นัน้ตกลงไปตรงๆในภาชนะท่ีบรรจสีุ
ผสมอาหารไว้ (สีอะไรก็ได้ท่ีเข้มๆ) เพ่ือปลายท่ีต้องเอาลงดนิติดสี วิธีนีจ้ะชว่ยให้เกษตรกรรู้วา่เวลาปลกูจะต้อง
เอาปลายด้านไหนขึน้ด้านไหนลง 

 
สรุป: 
การท างานกบัเกษตรกรรายยอ่ยบางครัง้อาจเป็นท่ีนา่
อดึอดัใจส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ (ท่ีไมค่อ่ยมีความ
อดทน) ท่ีพยายามจะผลกัดนัการใช้ความรู้ใหม่ๆ ท่ี
ตนเองคดิค้นพฒันา การถ่อมตวั ปรับตวั และคอย
สนบัสนนุชว่ยเหลือจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเกษตรกร ในท่ีสดุเม่ือ
เกษตรกรยอมรับแนวทางใหม่ๆ ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือจะได้
ผลผลิตและรายได้ท่ีดีกวา่เดิม รอยยิม้ของพวกเขาก็จะน ามาซึง่ความปลืม้ใจและความรู้สกึคุ้มคา่กบัความพยายาม
ของเรา! 


