
บทเรียนจากการแพรขยายระบบการผลิตขาวแบบ เอส อาร ไอ(SRI)ในประเทศกัมพูชา 
โดย ริค เบอรเน็ต 

ผูอํานวยการ สํานักงาน ECHO เอเซีย เขตภาคพื้น 
 
จากสาร ECHO Development Notes หรือ EDN ฉบับป 2001 มีบทความเรื่อง “ระบบการเพิ่ม
ผลผลิตขาว เอส อาร ไอ: จากนอยกลายเปนมาก” ซึ่งเปนการพูดถึงปรากฏการณใหมของระบบ
การผลิตขาวแบบ เอส อาร ไอ หรือระบบปลูกขาวตนเดียว ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้: 

• ยายปลูกกลาเมื่อมีใบสองใบแทงออกมา ซึ่งปกติใชเวลาประมาณ 8-15 วัน 

• ยายปลูกกลาทีละตน ไมใชทีละกระจุก 

• มีระยะระหวางตนที่หางกันไมตํ่ากวา 25 x 25 ซม. 

• รักษาสภาพความชุมชื้นโดยไมใหมีน้ําทวมในนา 

• ถอนหญาดวยมือ หรือดวยคราดหมุน 

• ใชปุยอินทรียเชนปุยหมัก  ปุยพืชสด และอินทรียวัตถุอ่ืนๆ 
 
ต้ังแตป 2001เปนตนมา มีการรวมตัวกันของกลุมเกษตรกร องคกรภาคเอกชนหรือ NGO ตางๆ และหนวยงานราชการทั่วเอเซียท่ีไดทําการประเมินและ
สงเสริมระบบการผลิตขาวนี้ จนถึงขณะนี้เปนเวลา 8 ปแลวการรายงานจากประเทศตางๆทั่วภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใตและประเทศใกลเคียงแสดง
ใหเห็นวาเกษตรกรผูผลิตขาวไดนําวิธีการนี้ไปโดยปรับเปนรูปแบบตางๆที่หลากหลายกันไป   
 

ภาพในวงกวางของ เอส อาร ไอ ในเขตภาคพื้น 
สําหรับภาพในวงกวางเกี่ยวกับสภาพการณของเอส อาร ไอ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในเว็บ
ไซทท่ีช่ือวา “SRI Homepage/System of Rice Intensification” 
(http://ciifad.cornell.edu/sri/index.html) โดยความรวมมือของสมาคม เทฟ ไซนา(Association 
Tefy Saina) เมือง Antanarivo ประเทศดามากัสการ และสถาบันอาหาร การเกษตรและการพัฒนา
ระหวางประเทศคอรเนล (Cornell International Institute for Food, Agriculture and 
Development หรือ CIIFAD) มีการรายงานเกี่ยวกับการใชระบบการผลิตขาวแบบเอส อารไอ  ท่ัว
โลกโดยพูดถึงเปนประเทศแตละประเทศไป ตัวอยางเชนในเว็บไซทพูดถึงวาระหวางป  2007 

และ 2008 พื้นที่การเพาะปลูกแบบเอส อาร ไอ ในจังหวัดเสฉวนของจีนกระโดดเพิ่มจาก 116,667 เฮกตาร( 729,169 ไร)เปน 204,000 เฮกตาร 
(1,275,000 ไร) (http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/china/index.html).  
 
เว็บไซทนี้มีขอมูลในป 2008 เก่ียวกับการผลิตขาวแบบ เอส อาร ไอ เพียงเล็กนอยจากประเทศไทย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส และลาว แตก็มีรายงานวามี
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11,000 เฮกตาร (68,750 ไร) จากระบบการผลิตแบบ เอส อาร ไอ ในบางสวนของประเทศอินโดนีเซีย 
(http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/indonesia/index.html)  นอกจากนี้ มีเกษตรกร 50,000 คนในรัฐคะฉิ่นและชานในประเทศพมาที่รายงานวามีการ
ใชการผสมผสานของ เอส อาร ไอ (http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/myanmar/index.html) และเกษตรกร 95,000 คนในจังหวัด Ha Tay ของ
เวียดนามก็ใชวิธีการคลายคลึงกันนี้ (http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/vietnam/index.html). 

ในหมูประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้น มีประเทศกัมพูชาที่เปนจุดเดนกวาประเทศอื่นในการนําวิธีการ เอส อาร ไอ มาใช จากเว็บไซทการรายงาน
ของประเทศ (http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/cambodia/index.html) โดยใชขอมูลจากกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของกัมพูชา ในชวง
ปลายป 2008 มี 104,750 ครอบครัว จาก 4,200 หมูบานมีพื้นที่ 58,290 เฮกตาร หรือ 364,312 ไร (รอยละ 2.7ของจํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาวท้ังหมดของ
ประเทศ) ท่ีใชวิธี เอส อาร ไอ  

 



ภาพที่กัมพูชา 
จากรายงานการปลูกขาวแบบ เอส อาร ไอ ในประเทศกัมพูชา ทําใหเกิดคําถามขึ้นหลายขอ ยกตัวอยางเชน อะไรเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรเปดกวางตอ 
เอส อาร ไอ? การมีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติเชนพื้นที่ทําการเกษตรและการชลประทาน(หรือการขาดแคลนแหลงธรรมชาติเหลานี้)มีผลอยางไร? 
เกษตรกรชาวกัมพูชา องคกร NGO และหนวยงานราชการมีการนําเสนอตัวอยางใหกับผูท่ีสนใจ เอส อาร ไอ ในเขตพื้นที่อ่ืนใหทําตามอยางไร? และ
บทเรียนที่ไดเรียนรูเหลานี้จะสามารถนํามาประยุกตใชกับนวัตกรรมอื่นๆในระบบเกษตรยั่งยืนไดอยางไร?   
 
ดวยความสนใจที่มีรายงานถึงอัตราที่สูงในการนํา เอส อาร ไอ ไปใชประเทศกัมพูชา ในเดือนเมษายน 2009 บรรณาธิการสาร EAN จึงไดทําการ
สัมภาษณ คุณ Yim Soksophors ซึ่งเปนรองหัวหนาฝายโครงการของ CEDAC (Centre d’Etude et de Developpement Agricole Cambodgien หรือศูนย
การพัฒนาการเกษตรแหงกัมพูชา) ท่ีมีสํานักงานอยูท่ีกรุงพนมเปญ   
 
คุณ Yim Soksophors ทํางานกับ CEDAC มาตั้งแตป 2003 โดยเปนเจาหนาที่ภาคสนามที่เก่ียวของกับการสงเสริม เอส อาร ไอ และโครงการภาคสนาม
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการขยายการเกษตรและการพัฒนาชนบท ตอไปนี้เปนการรวบรวมบทสัมภาษณและขอมูลตางๆที่ไดจากการติดตอสื่อสารภายหลัง
กับคุณ Sophors: 
 
CEDACหรือศูนยการพัฒนาการเกษตรแหงกัมพูชาทราบเกี่ยวกับ เอส อาร ไอ ไดอยางไร? 
ดร. Yang Saing Koma ซึ่งเปนประธานของCEDAC ไดอานเกี่ยวกับการปรากฏของเอส อาร ไอ ครั้งแรกในบทความของนิตยสาร LEISA  และดวย
ความสนใจอยางมาก ดร. Yang จึงเริ่มทดสอบระบบการผลิตขาวแบบใหมนี้ในแปลงขาวของทานเอง   
 
มีการนํา เอส อาร ไอ ไปใชในกัมพูชาอยางไร? 
เริ่มตนจากการพยายามกอนหนานี้ของ ดร. Yang และกลุมเกษตรกรกลุมแรก CEDAC ไดใชงานวิจัยท่ีทํารวมกันเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ี
เก่ียวของกับวิธีการที่ใชในพื้นที่อยูแลวและวิธีการของ เอส อาร ไอ โดยเริ่มตน ดร. Yang ไดรวมมือกับคุณ Mey Som ซึ่งเปนเกษตรกรที่มีพื้นที่นา 3 
ไร 3 งาน ในหมูบาน Trapaing Raing อําเภอ Ang Snuol จังหวัด Kandal  จากนั้นในป 2000 CEDAC จึงเริ่มความรวมมืออยางเปนทางการกับเกษตรกร
อีก 28 คนใน 4 จังหวัด(ไดแก Kandal, Prey Veng, Kompong Thom and Kompong Cham) 
 
อัตราการใช เอส อาร ไอ ในกัมพูชาเติบโตขึ้นรวดเร็วแคไหนในปตอๆมา? 
ในป 2005 มีเกษตรกร 40,000 ครอบครัว ใน 2,500 หมูบานของ 20 จังหวัดที่ใชวิธีการ เอส อาร ไอ หรือรูปแบบที่คลาย เอส อาร ไอ และในป 2007มี
เกษตรกร 80,000 ครอบครัว ใน 24 จังหวัดนําวิธีการผลิตขาวแบบ เอส อาร ไอ ไปใช 
 
มีการรวบรวมตัวเลขตางๆที่เก่ียวของกับการใช เอส อาร ไอ โดยรวมอยางไร? 
CEDAC รวมมือกับรัฐบาลกัมพูชาโดยการจัดใหมีสํานักงาน เอส อาร ไอ ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลของ เอส อาร ไอ จากองคกรNGO 
และเกษตรจังหวัดในระดับจังหวัดทั้งหมด ซึ่งขอมูลปจจุบันสามารถคนหาไดท่ีกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงที่เว็บไซท (www.maff.gov.kh) และ
กรมสวัสดิการอาหารแหงกัมพูชาที่เว็บไซท (www.foodsecurity.gov.kh).  
 
การรวมมือกันระหวางองคกร NGO และองคกรวิจัยตางๆนั้นมีมาต้ังแตการประเมิน เอส อาร ไอ ในระยะแรกหรือไม? 
องคกร NGO ไมไดมีสวนรวมมากนักในการประเมินและสงเสริม เอส อาร ไอ จนกระทั่งประมาณป 2005 ในเดือนกันยายนของปนั้น CEDAC และ 
องคกร NGO 30 องคกรรวมกันทํางานดานเกษตรกรรมนิเวศนวิทยา และการพัฒนาชนบทเพื่อกอต้ังเครือขายการพัฒนาเกษตรกรรมนิเวศนวิทยาแหง
กัมพูชา  (Network of Ecological Agricultural Development in Cambodia หรือ NEDC) และในขณะนั้นเกษตรจังหวัดของกัมพูชาก็เขามามีสวนรวม
ดวย 
 
วิธีเผยแพรแบบงายๆเกี่ยวกับงานของ เอส อาร ไอ ในระยะแรกนั้นมีอะไรบาง? 
CEDAC ใชวิธีการเผยแพรแบบชาวนาตอชาวนาในการฝกผูปลูกขาวดวยเทคนิคของเอส อาร ไอ ตัวอยางเชน ในระยะวันยายปลูก ชาวนาจะไดเห็นดวย
ตาตนเองและมีโอกาสที่จะมีสวนเริ่มการยายปลูกแบบ เอส อาร ไอ จากการมีสวนรวมโดยตรงเชนนี้ชาวนาจะสามารถเขาใจแนวคิดตางๆที่สําคัญของ 
เอส อาร ไอ ไดดีกวา เชนเวลาที่เหมาะสมในการยายปลูกตนกลา รวมถึงระยะหางที่เหมาะสมระหวางตนกลา และความสําคัญในการปลูกใหเปนแนว



เสนตรง นอกจากนี้ CEDAC ยังไดจัดการอบรมเปนกลุมเพื่อชาวนาจะไดเกิดความชํานาญ เชนการเลือกเมล็ดพันธุท่ีดี และการปรับปรุงความสมบูรณ
ของหนาดิน  
 
และท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นคือระยะเก็บเกี่ยว ซึ่งชาวนาที่มีสวนรวมจะไดลงมือเก่ียวขาวดวย ในชวงกิจกรรมนี้จะมีการเกี่ยวขาวในแปลงขนาด 2 ม.x 2 ม.
ของ เอส อาร ไอ และในแปลงขาวธรรมดาของชาวนา ชาวนาไดสังเกตเห็นตนขาวที่ตัดมาทั้งที่ใหผลผลิตดี ปานกลาง ไปจนถึงไมดีในแปลงนาทั้งสอง
แบบ ชาวนาจะไดมารวมกันเปรียบเทียบจํานวนตนขาวและรวงขาวท่ีไดจากกอ  รวมทั้งจํานวนเมล็ดขาวของผลผลิตดวย ในตอนสุดทายของกิจกรรม
การเกี่ยวขาว ชาวนาจะไดเห็นถึงความแตกตางของผลผลิตที่ไดจากวิธีการปลูกทั้งสองแบบอยางชัดเจน ซึ่งจะชวยในการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของ เอส อาร ไอ 
 
นอกจากนี้ ในฤดูท่ีขาวเจริญเติบโตคือต้ังแตการยายปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ชาวนาที่สนใจจะเขารวมในการไปเยี่ยมเยียนนาขาวในที่ตางๆเพื่อดูการ
ผลิตขาวแบบ เอส อาร ไอ และไมใชแบบ เอส อาร ไอ เพื่อจะเปรียบเทียบความแตกตางของการเติบโตและการจัดการตนขาวอยางตอเนื่อง 
 
การเก็บขอมูลถือเปนสวนสําคัญดวยสําหรับการสงเสริม เอส อาร ไอ กลุมของชาวนาที่มีสวนท้ังในการปลูกแบบ เอส อาร ไอ และแบบดั้งเดิมจะไดรับ
การฝกสอนใหจดบันทึกที่จําเปนตลอดทั้งฤดูการเพาะปลูก ซึ่งไดแก: 

• วิธีการผลิต (แบบ เอส อาร ไอ และไมใชแบบ เอส อาร ไอ) 

• ปุย (ปริมาณของปุยหมัก, ฯลฯ)  

• การเติบโตของตนขาว (เชน จํานวนตนขาวในแตละกอ) 

• ปญหาที่พบและวิธีการแกปญหา 

• ผลผลิต 
 
หลังจากการเก็บเกี่ยว CEDAC จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวขอนี้ซึ่งจะมีผูเขารวมที่เปนชาวนาที่มีประสบการณในแบบ เอส อาร ไอ , ชาวนาทั่วไป
ท่ีไมไดอยูในกลุม, และเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ (ไดแก ผูใหญบาน, สมาชิกผูนําชุมชน) เพื่อทําการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการผลิตขาวแบบ 
เอส อาร ไอ โดยในระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการชวงหลังเก็บเกี่ยวนี้ ผูเขารวมจะได: 

• แบงปนประสบการณท่ีนําไปปฏิบัติไดจริงที่เก่ียวของกับเทคนิคของ เอส อาร ไอ โดยเฉพาะสวนท่ีดีท่ีสุด   

• ทบทวนถึงปญหาที่พบ 

• ทบทวนถึงวิธีการแกไข 

• จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับฤดูการปลูกถัดไป 
 
เกษตรกรที่เปนแกนสําคัญของ เอส อาร ไอ ไมเพียงแตทําหนาที่เปนแบบอยางเทานั้นแตยังเปนผูใหคําปรึกษา ฝกอบรมเกษตรกรผูปลูกขาวคนอื่นใน
สมาคมชาวนาระดับหมูบาน(village-based farmer associations หรือ VBA) 
 
โดยท้ังหมดนี้ วิธีการแบบชาวนาตอชาวนาโดยเฉพาะการฝกเกษตรกรผูปลูกขาวใหเปนผูฝกเกษตรกรคนอื่นและกิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวของกับการยาย
ปลูกและวันเก็บเกี่ยวน้ันเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการสงเสริม เอส อาร ไอ 
 
มีการทําสื่อเพ่ือการอบรมอะไรบางที่ชวยในการสงเสริม เอส อาร ไอ? 
เริ่มแรก มีการผลิตสื่อเชนหนังสือเลมเล็ก แผนพับและรูปภาพขนาดใหญเก่ียวกับ เอส อาร ไอ เพื่อจุดประสงคในการฝกอบรม หลังจากนั้นอีก 2-3 ป ก็
มีการผลิตวิดีโอของ เอส อาร ไอดวย และลาสุดนี้องคการ Oxfam-America ไดรวมมือกับ CEDAC ผลิตสื่อท่ีไดรับความนิยมกันมากคือ   Do You 
Speak SRI? ซึ่งเปนวิดีโอเก่ียวกับการใหคําแนะนํา (ออกมาในป 2008) การผลิตสื่อวิดีโอนี้ชวยอยางมากในการฝกอบรมและเผยแพรสงเสริม เอส อาร 
ไอ โดยเฉพาะในหมูชาวนาที่ไมรูหนังสือ   
 
อยางไรก็ตาม สื่อท่ีใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดท่ี CEDACใชสงเสริม เอส อาร ไอ คือนิตยสารที่ออกเปนประจําทุกเดือนคือนิตยสารเกษตรกร 
(Farmer Magazine) 
 



วิดีโอของ เอส อาร ไอ นั้นมีประโยชนโดยเฉพาะการฉายใหชมในชวงเริ่มตนของฤดูฝนขณะที่ชาวนากําลังเริ่มเตรียมทําการปลูกขาว แตอยางไรก็ตาม 
นิตยสารเกษตรกรนั้นเสนอขอมูลเก่ียวกับการแนะนําวิธีปฏิบัติทางดานการเกษตรที่ออกเปนประจําทุกเดือนตลอดทั้งป 
  
เอส อาร ไอ ของกัมพูชานั้นแตกตางจากรูปแบบของเอส อาร ไอที่มีการสงเสริมกันอยูทั่วโลกอยางไร? 
ในทางปฏิบัตินั้น เอส อาร ไอ ในกัมพูชาคอนขางจะคลายกันกับที่ปฏิบัติกันอยูท่ัวโลก ตรงท่ีการใชขอปฏิบัติขั้นพื้นฐาน 12 ขอ แตเทคนิคนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางการเกษตรในพื้นที่นั้น ตัวอยางเชน นาที่มีดินไมคอยอุดมสมบูรณอาจตองมีระยะระหวางตนใกลกัน
มากกวานาที่มีดินดีกวา ในนาของ เอส อาร ไอ ท่ีมีดินที่อุดมสมบูรณนั้น บางครั้งปลูกตนกลาที่มีระยะหางกัน 40-50 ซม. แตในสภาพสวนใหญแลวจะ
ปลูกหางกัน 20-30 ซม. 
 
แม เอส อาร ไอ มักจะเนนถึงการใชตนกลาหนึ่งตนตอหนึ่งกอที่ปลูก แตชาวนาในกัมพูชาใชตนกลา 2-3 ตนตอกอในนาที่มีแนวโนมวาจะมีน้ําทวมซึ่ง
มักจะมีปญหาเรื่องปูท่ีมาทําลายตนออน  
 
[บก.: ตอไปนี้เปนสรุปขอปฏิบัติ 12 จอท่ีสําคัญของ เอส อาร ไอ ท่ีใชสงเสริมโดย CEDAC: 

• ปรับระดับดินใหเทากันทั้งในแปลงกลาและแปลงขาว 
• ใสปุยธรรมชาติ (โดยเฉพาะปุยหมัก)  

• ถอนหญาบอยๆเพื่อเพิ่มอ็ออซิเจนในดิน(2-4 ครั้ง) 

• ระยะระหวางกอหางกันกวาเดิม 

• ยายปลูกตนกลาใหเร็วและใชความระมัดระวัง 
• ยายปลูกตนกลาใหอยูเปนแถวในแนวสี่เหล่ียมจัตุรัส 

• ใหน้ําในนาอยูในระดับตํ่า 
• ปลูกจํานวนตนกลาตอกอใหนอยลง ถาเปนไปไดหนึ่งตนกลาตอกอ (มากที่สุด 3 ตน) 

• ปลูกตนกลาท่ีอายุนอย จะใหดีควรอายุนอยกวา 15 วัน 

• ปลูกตนกลาโดยไมใหรากอยูลึกเกินไปในดิน 

• เมื่อถอนตนกลา ใหทําอยางเบาๆเพื่อไมใหชํ้า โดยเฉพาะในสวนราก 

• ปลูกตนกลาเฉพาะตนที่แข็งแรง] 
 
 
ชาวนาในกัมพูชาปฏิบัติตาม 12 ขอของ เอส อาร ไอ หรือไม? 
ถาชาวนาใชขอปฏิบัติท้ัง 12 ขอนี้ มักจะไดผลผลิตท่ีดีท่ีสุด แตแมวาจะไมไดปฏิบัติตาม 12 ขอนี้ชาวนาก็ยังคงสามารถประยุกตใชตามขอจํากัดของ
สภาพแวดลอมที่มีอยูตามทองถ่ินนั้นๆ ตัวอยางเชน วิธีปฏิบัติอาจตองดัดแปลงเมื่อนาไดรับน้ํามากเกินไป ในกรณีนี้ตองใชตนกลามากขึ้นเนื่องจาก
ปญหาที่อาจเกิดจากปู     
 
และในการปรับใหเขากับสภาพความชุมชื้นที่มีนอย อาจปลูกแปลงตนกลาสามแปลงในเวลาที่แตกตางกันเล็กนอย เพราะถาหากตองเล่ือนเวลาการปลูก
ยายตนกลาออกไปเนื่องจากความชุมชื้นไมเพียงพอก็สามารถใชตนกลาที่ออกทีหลังไดเมื่อมีความชุมชื้นในนาเพียงพอแลว แมในสภาพแวดลอมที่ปกติ 
แปลงตนกลาหลายๆแปลงที่ปลูกในเวลาตางๆกันก็จะสามารถชวยใหชาวนาทําการเพาะปลูกมากขึ้นไดอีกโดยไมตองหวงวาตนกลาทั้งหมดจะมีอายุ
มากเกินไป 
 
โดยท่ัวไปแลว ชาวนาสวนใหญจะปฏิบัติตามขอเหลานี้อยางนอย 5 ขอ แตผูท่ีปฏิบัติตาม 8-10 ขอขึ้นไปจะไดผลผลิตที่ดีกวา 
 
[บก.: ประเด็นหนึ่งท่ีบางครั้งอาจตองยกเปนขอพิจารณาสําหรับขอมูลและวิธีปฏิบัติของเอส อาร ไอ คือ ขณะที่ขอมูลดานสถิติเปนประโยชนในการวัด
การแพรขยายของ เอส อาร ไอ ในกัมพูชา ความเขาใจในมาตรฐานที่แนนอนที่ใชพิจารณาวาผูใดคือผูใชระบบเอส อาร ไอก็สําคัญดวย ตัวอยางเชน ใน
การพิจารณาถึงเทคนิคสําคัญของ เอส อาร ไอ 12 ขอ จะตองมีการนําไปปฏิบัติตามอยางนอยก่ีขอ (หรือขอใดบาง) กอนที่ชาวนาคนนั้นจะไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูใชระบบนี้] 



 
อัตราการใช เอส อาร ไอ ของชาวนาชาวกัมพูชามีเพ่ิมมากขึ้นหรือเริ่มที่จะชะลอตัวลง? 
การใช เอส อาร ไอ ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มชีาวนาจํานวนมากขึ้นที่ใชขอปฏิบัติสําคัญเชนการลดจํานวนเมล็ด, การใชตนกลาที่อายุนอย, การปลูกยายดวย
ตนกลาจํานวนนอยลงตอหนึ่งกอ, การใชพื้นที่หางระหวางกอมากขึ้น, การใสปุยหมักและลดจํานวนปุยเคมี 

นอกจากนี้ จากการรายงานในป 2008 โดยกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของกัมพูชา ผลผลิตของ เอส อาร ไอ โดยรวมนั้นเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวของ
การปลูกขาวแบบเดิม 

[บก.: จากบทความเรื่อง “การดําเนินการเอส อาร ไอ ในกัมพูชา” (“SRI Activities in Cambodia”) มีการรายงานที่รวมอยูใน SRI/Homepage/System of 
Rice Intensification  เว็บไซท  http://ciifad.cornell.edu/sri/countries/cambodia/index.html ขอมูลในป 2008 จากสํานักงาน เอส อาร ไอ ของกัมพูชา
แสดงใหเห็นวา “โดยเฉลี่ย  วิธีการของ เอส อาร ไอ ใหผลผลิต 3.53  ตันตอเฮกตาร(หรือประมาณ 6 ไร 1 งาน) ซึ่งเปนปริมาณประมาณ 1 ตันมากกวา
การเก็บเกี่ยวท่ีไดจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม และเปนปริมาณ 40% มากกวาผลผลิตโดยเฉลี่ยของประเทศคือ 2.54 ตันตอเฮกตาร” และยังรายงานดวย
วาผลผลิตโดยเฉลี่ย “เพิ่มขึ้นครึ่งตันตอเฮกตารเมื่อเปรียบเทียบกับป 2007 ซึ่งสะทอนใหเห็นวานาจะเกิดจากการใชระบบเอส อาร ไอที่แพรขยายอยู 
โดยท่ีชาวนาไมไดใชขอปฏิบัติทุกขอท่ีมี”] 

มีเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในกัมพูชาที่มีการใช เอส อาร ไอ หรือมีการใชกันอยางแพรหลายทั่วทั้งประเทศ? 
มีการใช เอส อาร ไอ ในทุกพื้นที่แตมีการประยุกตใหเขากับสภาพของแตละพื้นที่ ตัวอยางเชน ในเขตการผลิตขาวที่ไมมีชลประทาน มีการประยุกตใช 
เอส อาร ไอ ในการผลิตขาวในพื้นที่สูง ซึ่งทําดังนี้: 

• กําหนดเมล็ดที่ใชตอกอ ท่ี2-3 เมล็ด (เทียบกับหลายๆเมล็ดในการปลูกแบบดั้งเดิม) โดยระยะระหวางกอหางกันมากขึ้น 

• หรือบางครั้ง ยายปลูกตนกลาจากแปลงกลาไปยังที่นาบนเขา (ตนกลาจํานวน 1-3 ตนตอกอ) แตวิธีนี้ดูเหมือนจะใหผลผลิตนอยกวาการ
ปลูกโดยตรงจากเมล็ด 

 
ปุยอินทรียที่ใช(เชน ปุยหมัก) ไดผลตลอดหรือไม? 
ชาวนาสวนใหญใชปุยหมัก แตก็อาจใชปุยธรรมชาติรวมกับปุยเคมีดวย แตผูผลิตขาวอินทรียจะใชเพียงปุยหมักเทานั้น 
 
[บก.-จากการใชปุยหมัก/ในระบบ เอส อาร ไอ ของกัมพูชา CEDAC เสนอวาใหใชปุยหมัก10-15 ตันตอเฮกตาร (หรือ 6.25 ไร) แตในภาคปฏิบัติจริง
อัตราการใชตํ่ากวานี้มาก เนื่องจากชาวนาใสปุยหมักมากที่สุดเทาที่จะจัดการหาได คุณทอม โพสต ซึ่งเปนผูนําทีมของคณะกรรมการกลาววาขณะที่ดิน
สําหรับผลิตขาวในกัมพูชาโดยทั่วไปเปนดินที่ไมคอยดี แตปุยหมักจํานวนเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดผลท่ีชวยใหคุณภาพของดินดีขึ้นมากรวมถึการ
ใหงผลผลิตขาวท่ีมากขึ้นดวย 
 
แตปญหาการปรับปรุงดินในนาขาวก็พบกับอุปสรรคดวยเชนกัน คือชาวนาที่ชุมชน Ponlerk ในจังหวัด Takeoทางตอนใตของกรุงพนมเปญ ซึ่งเปน
ท่ีต้ังขององคการ Wholistic Development Organization (WDO)ไดช้ีใหเห็นวาถานาขาวไกลจากหมูบานเกินไป ชาวนามีแนวโนมที่จะใสปุยหมัก
นอยลงเนื่องจากการขนยายปุยนั้นทําไดลําบาก  
 
องคการท่ีรวมมือกับ WDO ก็รายงานเชนเดียวกันวาปุยพืชสด เชนถั่วเขียวและถั่วพุมที่โตในนาและถูกไถไปกับดินกอนที่จะปลูกขาวนั้นไมไดใชกัน
อยางแพรหลายเพราะมักจะถูกวัวมากินไปกอน แตถาพืชเหลานี้ปลูกอยูใกลบานก็จะโตไดเพราะชาวนาสามารถเฝาดูนาของตนและปองกันวัวมากินได
ดีกวาดวย] 
 
ดังนั้น เพราะอะไร เอส อาร ไอ จึงแพรหลายอยางมากในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน? 
เริ่มแรกนั้น มีเพียงองคกร NGO ในกัมพูชาไมก่ีองคกรเทานั้นที่ทําการสงเสริม เอส อาร ไอ และเมื่อผลของ เอส อาร ไอ ท่ีปรากฏใหเห็นพิสูจนแลววา
เปนที่ยอมรับ กระทรวงเกษตรจึงเริ่มที่จะสงเสริมวิธีนี้ดวยเชนกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรคือทาน Chan Sarun ถึงกับเขียนบทความเรื่อง เอส 
อาร ไอ และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมวิธีการนี้ท่ัวท้ังประเทศ 
 



อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักที่เก่ียวของกับการแพรหลายของ เอส อาร ไอ ในกัมพูชาเปนเพราะเมื่อชาวนาในโครงการไดเห็นผลที่เกิดจากชาวนาที่เปน
ตนแบบของเอส อาร ไอ พวกเขาจึงยินดีท่ีจะลองใชวิธีนี้ดูบาง  
 
ความตองการดานแรงงานมีผลกับการใช เอส อาร ไอ หรือไม? 
เริ่มแรกนั้น จะตองมีความมานะพยายามอยางมาก เพราะตองใชทักษะใหมๆ ในการเตรียมแปลงที่ดี, การเลือกเมล็ดที่ดี, การปลูกยายตนกลาที่แข็งแรง
อยางถูกวิธี และการตั้งแนวแถวที่ปลูกใหเปนเสนตรง แตเมื่อทักษะที่ชาวนาตองใชนั้นมีการพัฒนาใหดีขึ้น ก็ไมตองใชความพยายามมากเหมือนตอน
แรก   
 
นอกจากนั้นยังตองมีความอุตสาหะในการถอนหญาในนาของ เอส อาร ไอ แตก็ไดมีการคิดคนคราดหมุนเพื่อชวยใหการถอนหญาที่ขึ้นระหวางแถวตน
ขาวที่เปนเสนตรงใหทําไดงายขึ้น และชาวนาโดยทั่วไปก็จะทราบไดทันทีจากประโยชนท่ีไดรับจากการถอนหญา ซึ่งรวมทั้งเปนการเพิ่มออกซิเจน ทํา
ใหสภาพดินในนาดีขึ้นและทําใหตนขาวใหผลผลิตอยางเต็มความสามารถ    
 
เอส อาร ไอ ในกัมพูชา: จริงหรือไมที่มีการใชอยางแพรหลายแตไมครอบคลุม? 
คุณเดวิด สตรองซึ่งทํางานเปนนักพัฒนามาเปนเวลานานใหกับองคการคอมแพสชั่น(Compassion) และสมาคมเมอรซี่(Mercy Associates หรือ CAMA) 
ซึ่งทํางานอยูท่ีเมืองBattambang ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา ทานไดมีสวนในการสงเสริม เอส อาร ไอ มาตั้งแตป 2004  แมจะมีรายงานวาเอส 
อาร ไอ เปนที่นิยมกันมากในกัมพูชา แตทานเห็นวายังมีการใชวิธีนี้ไมมากนักในเขตที่ทานอยู   
 
คุณเดวิดไดเสนอขอสังเกตสําคัญสองประการที่เก่ียวของกับอัตราการใช เอส อาร ไอ ท่ีตํ่าในเขต Battambang วา ปจจัยหนึ่งคือขณะที่วิธี เอส อาร ไอ 
เปนวิธีท่ีทําไดดีกวาในที่นาขนาดเล็ก แตผูผลิตขาวทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งทั้งประเทศถือวาเปน “อูขาว”ของประเทศนั้น ทํานาในนาที่มีเนื้อท่ี
ขนาดใหญกวาท่ีนาในภาคอื่นๆของประเทศ   
 
และอีกสาเหตุหนึ่งเปนเพราะชาวนาสวนใหญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชานั้นทําการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ 100% ชาวนาจึงเห็นวาวิธี 
เอส อาร ไอ นั้นเสี่ยงตอการที่จะไดน้ํามาในระยะยายปลูกตนกลา ตัวอยางเชน ฝนอาจจะตกมาไมเพียงพอในชวงเริ่มตนฤดูการเพาะปลูก, ตนกลาในนา
ของ เอส อาร ไอ อาจตายนอกจากจะมีการปมน้ําจากแหลงน้ําใกลๆมาใช 
 
ขณะที่ CAMA ยังคงสงเสริม เอส อาร ไอ อยางไมยอทอตอไปในเขต Battambang ตามศักยภาพดานเทคโนโลยีในเขตนั้น เดวิดก็ยังไมแนใจวา
สภาพการณในอนาคตนั้นจะเปนอยางไร 
 
เก็บเกี่ยวบทเรียนของ เอส อาร ไอ ในกัมพูชา 
มีบทเรียนอะไรบางที่รวบรวมไดจากประสบการณ เอส อาร ไอ ในประเทศ
กัมพูชา?   
 
มีบางคนไดสังเกตวาการแพรขยายอยางมากของ เอส อาร ไอ นั้นอยูท่ีวา
ประเทศนั้นใหความสําคัญของขาววาสําคัญมากนอยเพียงใด ตามที่ดร. Yang 
จาก CEDAC ไดกลาวไววา “ขาวเปนอาหารหลักที่สําคัญที่สุดของชาวกัมพูชา 
และประมาณรอยละ 60-65 ของชาวกัมพูชา(จากประชากร 14 ลานคน) 
เก่ียวของในการผลิตขาวหรือมีรายไดจากการทํานา” ผลคือ ความเปนไปไดท่ี
เอส อาร ไอ จะใหประโยชนแกกลุมชาวนาที่มีท่ีนาขนาดเล็กและเศรษฐกิจของ
ประเทศจากพื้นฐานที่ยั่งยืนจึงเปนที่สนใจอยางกวางขวาง  
 
นอกจากบทบาทของ CEDAC ในฐานะผูสงเสริมหลักแลว การแพรขยายของการผลิตขาววิธีนี้ในประเทศกัมพูชาเปนไปอยางเห็นไดชัดจากการรวมมือ
กันอยางมีประสิทธิภาพของผูมีสวนสําคัญ ตัวอยางเชน ต้ังแตป 2004 เปนตนมา ไดมีการจัดต้ังสํานักงาน เอส อาร ไอ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากความ
รวมมือพิเศษระหวางรัฐบาลของกัมพูชาและองคกร NGO 



 
นอกจากนี้ การจัดทําสื่อท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอส อาร ไอที่เหมาะสมตามสภาพวัฒนธรรม เพื่อรองรับโครงการชาวนาตอชาวนานั้น
เปนสวนสําคัญหลักอีกอยางหนึ่งที่ทําใหเอส อาร ไอ เปนที่แพรหลายในกัมพูชา  
 
แมการใช เอส อาร ไอ ในกัมพูชายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ แตก็เห็นไดชัดวาใชกันอยางแพรหลายท่ัวไป และแมการแนะนําสงเสริมในระยะแรกจะ
เริ่มตนเพียงแคไมถึงสิบปท่ีผานมา แตกลุมผูรวมมือกันสงเสรมิ เอส อาร ไอ ในกัมพูชาก็มีความมั่นใจในบทบาทในอนาคตของระบบการผลิตขาวนี้ 
 
[บก.: ECHO มีรายงานเกี่ยวกับเอส อาร ไอ ครั้งแรกในบทความ “ระบบการเพิ่มผลผลิตขาว เอส อาร ไอ: จากนอยกลายเปนมาก” (“SRI, The System 
of Rice Intensification:  Less Can Be More”ซึ่งตีพิมพในสาร EDN ฉบับที่ 70 (Jan 2001) ในชวงสองปหลังจากนั้น มีรายงานเพิ่มเติมเรื่อง “ผลตอบรับ
ของเอส อาร ไอจากเครือขายของเรา” ( “SRI Feedback from Our Network”)ในสาร EDN ฉบับที่ 71 (April 2001) และ “เอส อาร ไอกับหนอนกอขาว”
( “SRI and Stemborer”)ในสาร EDN ฉบับที่ 72 (July 2001)และ “รายงานความคืบหนาของเอส อาร ไอ”(“SRI Update”)ในสาร EDN ฉบับที่ 77 
(October 2002) ซึ่งบทความในสาร EDN เหลานี้สามารถหาดูไดท่ี: 
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&dir=DESC&order=name&limit=10&limitstart=30 
 
บทความลาสุดเกี่ยวกับเอส อาร ไอนั้นอยูในสาร EDN ฉบับที่ 102 (January 2009) เรื่อง “ประชามติเก่ียวกับประโยชน ของเอส อาร ไอจะเกิดขึ้นได
หรือไม” (“Can a Consensus be Reached on the Benefits of SRI?”) 
http://www.echotech.org/mambo/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=68.] 
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เว็บไซทและแหลงขอมูลอื่นๆ 
โดย ริค เบอรเน็ต 

ผูอํานวยการ สํานักงาน ECHO เอเซีย เขตภาคพื้น 

 
เว็บเพจสื่อท่ีเปนภาพและเสียงท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับเอส อาร ไอ  

จากหัวขอของเอส อาร ไอ มีเว็บไซทกอนหนานี้ท่ีพูดถึงคือ “SRI Homepage/System of Rice Intensification”  (http://ciifad.cornell.edu/sri/index.html) โดยความ

รวมมือกันระหวางสมาคมเทฟ ไซนา (Association Tefy Saina) และ CIIFAD  มีการนําเสนอสื่อมากมายที่เก่ียวของกับเอส อาร ไอ โดยเฉพาะหนาที่พูดถึง “สื่อที่

เปนภาพและเสยีงทีเ่ปนประโยชนเกี่ยวกับเอส อาร ไอ” (http://ciifad.cornell.edu/sri/manuals.html#videos)  สื่อท่ีเปนคูมือและนําเสนอเกี่ยวกับเอส อาร ไอ หา

ไดจากหนานี้ซึ่งรวมถึงขอมูลท่ีพิมพไดและภาพ (เชน พาวเวอรพอยท) และวิดีโอนอกจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปนแลว สื่อเหลานี้ยังมีนําเสนอในภาษาใน

ประเทศเอเซียหลายภาษาดวย 

คูมือตางๆ 

เอกสารภาษาอังกฤษที่สามารถดาวนโหลดไดนั้นไดแก วิธีชวยตนขาวใหเติบโตไดดีขึ้นและใหผลผลิตมากขึ้น: สอนตนเองและผูอ่ืน (How to Help Rice Plants to 

Grow Better and Produce More: Teach Yourself and Others) ซึ่งเปนคูมือตนแบบที่พัฒนาขึ้นโดยความรวมมือระหวาง CIIFAD และ Tefy Saina  นอกจากนี้ยังมี

เอกสารเรื่องเอส อาร ไอ- ลงทุนนอยแตไดผลท่ีมากขึ้น: การเพาะปลูกขาววิธีใหม (SRI - Achieving More with Less: A New Way of Rice Cultivation) ซึ่งอธิบาย

ภาพโดยรวมของเอส อาร ไอ ไดดี   

 

ในบรรดาคูมือภาษาในเอเซียหนาเดียวกันนี้มีภาษาไทยดวย (Thai SRI manual) ที่รวบรวมโดยแผนกสงเสริมฯการเกษตร สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพในจังหวัด

เชียงใหม และมีเอกสารที่เปนไฟล PDF ในภาษาอินโดนีเซีย เรื่อง Menembus Batas Kebuntuan Produksi: Cara SRI dalam budidaya padi และคูมือเอส อาร ไอ ท่ี

เปนภาษาอื่นในเอเซียใตไดแต ภาษาเนปาล, โอริยา, เทลูกู และทามิฬ 

 

สไลด 

สําหรับสื่อท่ีเปนภาพนั้น มีภาพสไลดท่ีเก่ียวกับเอส อาร ไอ อยูหลายเรื่องซึ่งอาจดาวนโหลดไดผานเว็บเพจชื่อวา “SRI Practical and AV Material” ซึ่งไดแก 

ประสบการณของ CEDAC กับเอส อาร ไอ: 2000-2007 (CEDAC's experiences with SRI: 2000-2007) โดยดร. Yang Saing Koma และ ลดการใชน้ําและเพิ่ม

ผลผลิตขาวในเวลาเดียวกันกับระบบการเพิ่มผลผลิตขาวหรือเอส อาร ไอ (Increasing Water Savings while Raising Rice Yields with the System of Rice 

Intensification (SRI) โดย ดร. Norman Uphoff   

 

ภาพสไลดในอีกหัวขอหนึ่งคือ ระบบการเพิ่มผลผลิตขาว- จากนอยกลายเปนมาก (System of Rice Intensification - Less Can Be) More โดย A. Satyanarayana และ 

Acharya N.G Ranga จากมหาวิทยาลัยเกษตร Rajendranagar เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถรับชมออนไลนได 

 

วิดีโอ 

วิดีโอของเอส อาร ไอ หาไดท่ีเว็บไซทหลายแหง (บางครั้งอาจตองใช Flash Player) หรือลิงคตางๆของ YouTube ก็มีในเว็บไซทนี้ได ซึ่งไดแก: 

• Systéme de Riziculture Intensive- Cambodge: Le riz du l'espoir วิดีโอภาษาฝรั่งเศสที่เว็บไซทของสมาคม Tefy Saina  

(http://www.tefysaina.org/sri_video.htm). 

• SRI and SVA มีภาพที่มีตัวเขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอส อาร ไอที่สนับสนุนโดย Sahabhagi Vikash Abhiyan (การรณรงคเพื่อการพัฒนา

ท่ีรวมมือกัน) ซึ่งเปนองคการในภาคตะวันตกของรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย 



• Rice Intensification วิดีโอภาษาKannada (ผลิตดวยระบบ Digital Green) เปนการเปรียบเทียบการปลูกขาวแบบเอส อาร ไอกับการปลูกขาวแบบดั้งเดิม

ท่ีเมือง Maraladoddi รัฐ Karnataka ประเทศอินเดีย   

• Alternative Rice Planting Method Key to Self-Sufficiency วิดีโอภาษาตากาล็อกเกี่ยวกับเอส อาร ไอ ในประเทศฟลิปปนส (หมายเหตุ: เล่ือนเมาสไป

ยังดานลางสุดของ blog เพื่อดูวิดีโอ)  

• Living Labs Mekong River Basin วิดีโอภาษาอังกฤษใน YouTube เก่ียวกับเอส อาร ไอและการผลิตขาวในประเทศไทยที่ผลิตโดย  TVE Asia สําหรับ

โครงการน้ําและอาหารของ CGIAR Challenge Program for Water and Food 

 

วิดีโอเอส อาร ไอของ ADRA New Zealand  

สุดทาย ทอม โพสตจาก CRWRC ไดแนะนําชุดวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกและนาติดตามสามชุดที่ผลิตโดย ADRA (หนวยงานพัฒนาและชวยเหลือแอ็ด

เว็นทิสต) จากประเทศนิวซีแลนด เก่ียวกับเอส อาร ไอ ในประเทศอินโดนีเซีย วิดีโอเหลานี้สามารถหาไดผานลิงคนี้: 

http://www.youtube.com/watch?v=huifOQX6BkU 
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The SRI Group, “SRI Practical and AV Material,” http://ciifad.cornell.edu/sri/manuals.html, Copyright © 2006 Cornell University  

Tom Post, e-mail communication, May 5, 2009. 
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