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ขณะนันเป็
้ นบ่ายวันหนึง่ ในปี ค.ศ. 2002 เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นบทความเกี่ยวกับการปลูกข้ าวแบบ SRI หรื อข้ าว
ประณีต เป็ นครัง้ แรก ในฐานะที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามอยูท่ ี่สานักงานพัฒนาเกษตรอาเภอ (District Agriculture
Development Office หรื อ DADO) ข้ าพเจ้ าจึงได้ เริ่ มทาการส่งเสริ มการปลูกข้ าวแบบ SRI ในปี ถัดมา ที่อาเภอ Morang
ประเทศ Nepal ในระหว่างนันข้
้ าพเจ้ าได้ เห็นทุง่ นาที่ใช้ วิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI ที่สวยงามร้ อยๆแห่ง และได้ ใช้ เวลาหลาย
ปี เป็ นนักรณรงค์การปลูกข้ าวแบบ SRI เมื่อมองดูผลที่เกิดขึ ้นแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้วา่ เกษตรกรแต่ละคนก็มีปัญหาที่ไม่
เหมือนกัน และพวกเขาก็ปรับใช้ เทคนิคต่างๆให้ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมที่หลากหลายและข้ อจากัดที่ไม่เหมือนกัน

เวลาเก็บเกี ่ยว: ความรู้และความมุ่งมัน่ ของเกษตรกรเป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จทีด่ ีทีส่ ดุ ภาพโดย: Rajendra Uprety.
สือ่ และ “นักต่อสู้” ในชุมชนมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มและแพร่ขยายการปลูกข้ าวแบบ SRI ในประเทศ
เนปาลในปี ค.ศ. 2004 มีการแนะนาการปลูกข้ าวแบบ SRI เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในเขต Morang โดยมีจดุ ประสงค์เป็ นพิเศษ
คือเพื่อเพิม่ ผลผลิต สานักงาน DADO ได้ ใช้ วิธีจดั ตังโรงเรี
้
ยนเกษตรกร (Farmer Field School) ในการฝึ กกลุม่ เกษตรกร

เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้ าวแบบ SRI โดยผู้เข้ าอบรมได้ แก่เกษตรกรเจ้ าของทีด่ ิน ผู้ที่เช่าที่และจ่ายค่าเช่าด้ วยผลผลิต ผู้
เช่าที่นา และผู้ที่อาศัยน ้าในการทานาจากหลายรูปแบบ
ระหว่างการพบปะพูดคุยกันในภาคสนาม ระบบการปลูกข้ าวแบบ SRI ดูเหมือนจะเข้ ากันได้ กบั สภาพความเป็ น
จริ งของเกษตรกรทีย่ ากจนและใช้ ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากภาครัฐ อีกขาดแคลนปุ๋ยและใช้ ข้าวที่หลากหลายพันธุ์ แต่จากการ
ทางานกับเกษตรกรเหล่านี ้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ นักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามได้ เรี ยนรู้วา่ สภาพนิเวศน์เกษตรและ
เศรษฐกิจสังคมนันมั
้ กจะมีความแตกต่างกันอยู่ และวิธีการการปลูกข้ าวแบบ SRI ที่เพิ่งได้ เรี ยนรู้ไปนันถู
้ กนาไปใช้ แตกต่าง
กันตามสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมือนกัน
ความต้ องการข้ าวในประเทศเนปาลมีเพิ่มสูงขึ ้นเพราะการเจริ ญเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ ้นและกาลังการซื ้อ
ของภาคส่วนประชาชนที่มากขึ ้น บวกกับสาธารณูปโภคด้ านการขนส่งที่ดีขึ ้น ข้ าวได้ กลายมาเป็ นสิง่ ที่รัฐบาลให้
ความสาคัญเป็ นอันดับต้ นๆ อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงด้ านสังคมและเศรษฐกิจอันเดียวกันนี ้ได้ นามาซึง่ โอกาสทาง
รายได้ ใหม่ๆสาหรับคนในเขตชนบท และผลที่เกิดขึ ้นคือการเพาะปลูกข้ าวกลายเป็ นสิง่ ที่คนให้ ความสนใจน้ อยลง
แม้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงปลูกข้ าวต่อไปเพื่อให้ ครอบครัวได้ มีอาหารกิน แต่เกษตรกรก็ทาการเกษตรอย่างอื่น
ทังแบบอิ
้
นทรี ย์และไม่ใช่อินทรี ย์เพื่อรายได้ ของครอบครัว อีกทังเกษตรกรรุ
้
่นใหม่จะมีความสนใจในการปลูกผักผลไม้ และ
พืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีราคาสูง
การศึกษาภาคสนามที่ลงลึกในรายละเอียดที่เขต Morang ในปี ค.ศ. 2008 แสดงให้ เห็นว่าการปลูกข้ าวแบบ SRI
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้ าว แต่การปรับเพื่อนาไปใช้ ยงั มีข้อจากัดอยู่ การเข้ าถึงแหล่งน ้า ระยะทางจากบ้ านไปทุง่ นา ความเป็ น
เจ้ าของที่นา แรงงานและการฝึ กอบรมเป็ นปั จจัยสาคัญทีก่ าหนดแนวทางของเกษตรกร และมีผลต่อการแพร่ขยายวิธีการ
ปลูกข้ าวแบบ SRI
การที่แหล่งน ้ามีความไม่แน่นอน การทานาบนที่ต่าทีม่ ีน ้าขัง หรื อการเพาะปลูกข้ าวในพื ้นที่นาที่เช่าอยูห่ รื อมีระยะ
ทางไกล ล้ วนเป็ นอุปสรรคในการนาวิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI ไปใช้ เกษตรกรที่ใช้ วธิ ีแบบ SRI ส่วนใหญ่จะใช้ แรงงานจาก
คนภายในครอบครัว ในขณะที่เกษตรกรที่มีพื ้นที่นาขนาดใหญ่ทตี่ ้ องจ้ างแรงงานไม่มีความสนใจในการปลูกข้ าวแบบ SRI
เพราะต้ องใช้ เวลาและแรงงานจานวนมาก
โดยรวมแล้ ว ปั จจัยทีใ่ ช้ กาหนดแนวทางคือการเห็นความสาคัญของการผลิตข้ าวภายในกลุม่ เกษตรกรที่กว้ างขึ ้น
ที่เห็นโอกาสในการสร้ างรายได้ ทางการเกษตรทังแบบอิ
้
นทรี ย์และไม่ใช่อินทรี ย์ การศึกษานี ้จะเห็นว่า การปลูกข้ าวแบบ SRI
เป็ นที่นา่ สนใจสาหรับคนกลุม่ เล็กๆที่เป็ นเกษตรกรที่เป็ นเจ้ าของทีน่ าเองและมักจะไม่พงึ่ พาการจ้ างแรงงาน

การจัดการเพาะปลูกที่แตกต่ างกัน
จนบัดนี ้ เราได้ เห็นว่าเกษตรกรใช้ วิธีการจัดการเพาะปลูกหลายๆแบบเพื่อนาวิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI ไปใช้
ร่วมกับระบบการทาการเกษตรของตน มีเกษตรกรไม่มากที่ใช้ วธิ ีการทังหมด
้
6 วิธีที่ได้ จากการอบรม (ต้ นกล้ าอายุน้อย, ต้ น
กล้ าเดีย่ ว, ระยะห่างขึ ้น, การปล่อยน ้าเปี ยกสลับแห้ ง, การใช้ เครื่องมือกาจัดวัชพืช และการใช้ ป๋ ยคอก)
ุ
แต่วิธีการที่นาไป
ดัดแปลงเหล่านี ้ดูจะประสบความสาเร็ จมากกว่าระบบ SRI แบบ “มาตรฐาน” ที่ให้ ผลผลิตเฉลีย่ ที่ 5.7 ตัน ต่อเฮกเตอร์
(หรื อประมาณ 900 กก.ต่อไร่)
จากการคอยพูดคุยกับเกษตรกรอย่างสมา่ เสมอ นักวิจยั และตัวแทนภาคสนามเรียนรู้วา่ อะไรที่ใช้ ได้ ผลและอะไร
ใช้ ไม่ได้ ผล เราพบว่าเกษตรกรที่ได้ ผลผลิตมากที่สดุ ใช้ ต้นกล้ าพันธุ์ที่ไวต่อแสง ที่อายุน้อยกว่า จานวนน้ อยกว่าและใช้
ระยะห่างในการปลูกมากกว่า ส่วนประเภทของที่นาและแหล่งน ้าจะมีผลหรื อไม่ก็แล้ วแต่วิธีการที่เกษตรกรเลือกใช้

เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI เฉพาะพื ้นที่นาที่อยูส่ งู กว่าที่อื่น เกษตรกรใช้ ต้นกล้ าที่อายุน้อยกว่าใน
บริ เวณที่สามารถทาการควบคุมการระบายน ้าเข้ าออกได้ ดีกว่า ซึง่ ที่ผา่ นมาพบว่าการย้ ายปลูกต้ นกล้ าอายุน้อยในบริเวณที่
ขาดแคลนน ้าจะเป็ นการเพิ่มความเสีย่ ง แหล่งน ้าที่มีอยูเ่ ป็ นปั จจัยหนึง่ เช่นกันที่เป็ นตัวกาหนดเวลาการเตรี ยมที่นาและการ
ย้ ายปลูกต้ นกล้ า เมื่อฝนมาช้ า หรื อเมื่อไม่มีน ้า การเตรี ยมที่นาจะล่าช้ าออกไปขณะที่ต้นกล้ าในแปลงเพาะก็โตขึ ้นเรื่ อยๆ
ประการที่สอง การใช้ เครื่ องมือกาจัดวัชพืช ดูเหมือนจะเป็ นปั ญหาอยูไ่ ม่น้อย แม้ เกษตรกรจะใช้ ต้นกล้ าน้ อยลง
และระยะห่างระหว่างการปลูกมากขึ ้น แต่ก็ไม่ได้ ทาเป็ นรูปแบบเส้ นตรงหรื อสีเ่ หลีย่ มที่จะสามารถใช้ เครื่ องถอนหญ้ าได้
การจัดการเรื่ องวัชพืช ทังด้
้ วยมือและเครื่ องมือ จะต้ องใช้ แรงงานที่มีทกั ษะจานวนมากพอสมควร การใช้ เครื่ องมือถอน
หญ้ าจะช่วยให้ ได้ ผลผลิตเพิ่มมากขึ ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะบ่นเกี่ยวกับเครื่ องถอนหญ้ าในท้ องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่า
อุปกรณ์ถอนหญ้ าที่น ้าหนักมากก็ไม่เหมาะสาหรับคนงานที่สว่ นใหญ่เป็ นผู้หญิง
ประการที่สาม เกษตรกรหลายคนไม่ทาตามคาแนะนาทีใ่ ห้ ใช้ ป๋ ยคอก
ุ
(เพียงอย่างเดียวหรื อร่วมกับปุ๋ยทัว่ ไป)
บางครัง้ เป็ นเพราะไม่มีป๋ ยคอกเลย
ุ
(หรื อมีไม่พอ) โดยเฉพาะมูลสัตว์ที่มกั นาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นที่
จากัดการใช้ ป๋ ยคอกด้
ุ
วยเช่น ที่นาอยูไ่ กล ความเป็ นเจ้ าของของทีน่ า และผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้ การใช้ เกวียนในพื ้นที่มี
จานวนลดน้ อยลง ซึง่ ทาให้ ยิ่งเป็ นการจากัดวิธีในการเดินทางของเกษตรกร
ยิ่งกว่านัน้ เกษตรกรยังมักเลือกทีจ่ ะใส่ป๋ ยคอกในพื
ุ
ชชนิดอื่นทีใ่ ห้ ราคาสูงกว่าเช่นผักและเครื่ องเทศ สิง่ สาคัญอีก
อย่างหนึง่ ที่เราพบคือเกษตรกรทีไ่ ม่คอ่ ยได้ ผลผลิตมากนักในบริ เวณที่เราทาการศึกษานี ้ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ในอัตราที่มากเกินความ
จาเป็ น ซึง่ ในทางตรงกันข้ าม เกษตรกรที่ได้ เข้ าร่วมฝึ กอบรมจะลดการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ลง
ประการสุดท้ าย เราพบว่าเกษตรกรไม่ได้ ทาตามคาแนะนาของระบบการวิจยั ระดับชาติ มีที่นาในเขต Morang
เพียงร้ อยละ 22 เท่านันที
้ ่ทาการเพาะปลูกด้ วยพันธุ์ข้าวที่มแี นะนาไว้ ในพื ้นที่ที่มีการระบายน ้าเข้ าออกได้ ดี (ที่มคี วามเสีย่ ง
น้ อย)พันธุ์ที่มกี ารแนะนาไว้ จะเติบโตได้ ดีกว่าและชาวนาจะใช้ พนั ธุ์นนในการปลู
ั้
ก แต่พนั ธุ์ข้าวนี ้จะไม่คอ่ ยเป็ นที่นิยมใน
พื ้นที่นาที่มีความเสีย่ งมากกว่า
นอกจากนี ้ สายพันธุ์ที่ให้ ฟางน้ อยคือพันธุ์เตี ้ยจะไม่คอ่ ยเป็ นที่สนใจสาหรับเกษตรกรทีม่ ีสตั ว์เลี ้ยง เพราะสายพันธุ์
ที่ต้นสูงกว่าจะให้ ปริ มาณฟางมากกว่าซึง่ สามารถนาไปใช้ เลี ้ยงสัตว์ได้ และขณะที่เกษตรกรบางคนปลูกพันธุ์ข้าวบาสมาติ
ที่ใช้ ระยะเวลานานและให้ ผลผลิตต่าเนื่องจากได้ ราคาดี แต่กลับไม่เป็ นที่นิยมของเกษตรกรที่มีพื ้นที่จากัด ที่ปลูกข้ าวเพื่อไว้
กินเองในครอบครัว ข้ าวสายพันธุ์ที่เป็ นที่นิยมมากที่สดุ กลับไม่เป็ นที่แนะนาของระบบการวิจยั แต่เป็ นสายพันธุ์ที่เครื อข่าย
เกษตรกรเป็ นผู้เลือกกันเองและแพร่ขยายจากเกษตรกรไปสูเ่ กษตรกรเอง

เรี ยนรู้ จากเกษตรกร
การแนะนาการปลูกข้ าวแบบ SRI ในช่วงการอบรมของสานักงาน DADO ช่วยทังเกษตรกรและเจ้
้
าหน้ าที่
ภาคสนามในการเรี ยนรู้จากนาข้ าวและจากซึง่ กันและกัน
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามเห็นว่าคาแนะนาของตนไม่มีคนทาตาม จึงได้ เริ่ มทาการทบทวนวิธีการพร้ อมๆกันไปกับ
ชาวนา สิง่ นี ้เป็ นการเรียนรู้ในแนวทางใหม่ทตี่ า่ งจากระบบการเรี ยนรู้แบบเดิมที่สง่ ต่อความรู้ให้ ผ้ รู ับไปเพียงฝ่ ายเดียว

หลังจากการทดลองและการเรี ยนรู้ร่วมกันพร้ อมๆกันไป จึงเกิดการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันขึ ้นจากทังสองฝ่
้
าย การ
แลกเปลีย่ นกันนี ้ช่วยปรับเปลีย่ นรูปแบบของคาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่ภาคสนาม เมื่อสานักงาน DADO เริ่ มให้ คาแนะนา
โดยมีพื ้นฐานจากข้ อเสนอแนะของเกษตรกร เกษตรกรคนอื่นจึงให้ ความสนใจในการทดลองและทาให้ เกิดการแพร่ขยาย
ของวิธีการใหม่ๆออกไป

ทางานร่วมกันกับเกษตรกร ทุกคนเห็นว่าอะไรทีใ่ ช้ได้ผลและอะไรใช้ไม่ได้ผล ภาพโดย: Rajendra Uprety.

วิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจไม่เป็ นที่สนใจของเกษตรกรทุกคนหรื อใช้ ได้ กบั ทุก
สภาพแวดล้ อม เกษตรกรสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามสภาพนิเวศน์เกษตรและเศรษฐกิจสังคมของตน โดยเลือกเอาวิธีการ
บางอย่างทีเ่ หมาะสมที่สดุ กับเกษตรกรและกับที่นาของตน
สิง่ นี ้สอนเราในฐานะเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามให้ เริ่มที่จะคิดอีกครัง้ ถึงขบวนการเผยแพร่เทคนิคความรู้ ใหม่ๆให้ กบั
เกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยนาเสนอทางเลือกให้ กบั พวกเขา และทางเลือกเหล่านี ้ควรจะมีความหลากหลาย
และยืดหยุน่ พอเพื่อให้ เกษตรกรสามารถเลือกใช้ ได้ ตามสถานการณ์ของตนเอง
ถ้ ารัฐบาลและหน่วยงานบริ การอืน่ ๆต้ องการจะให้ ชาวนาได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นจากวิธีการปลูกข้ าวแบบ SRI นี ้
ก็จาเป็ นที่จะต้ องพูดถึงประเด็นทีจ่ ะช่วยให้ เกษตรกรตัดสินใจได้ การพัฒนาระบบจ่ายน ้าและความน่าเชื่อถืออาจเป็ น
ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรที่มีที่นาในที่ต่า น ้าขังและมีปัญหาเรื่ องการระบายน ้า
อีกทางเลือกหนึง่ คือการช่วยเกษตรกรให้ มเี ครื่ องมือถอนหญ้ าที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการจัดการเรื่ องธาตุอาหาร
อาจต้ องได้ รับการพัฒนาโดยดูทกี่ ารจัดหาปุ๋ยและจัดทาการฝึ กอบรมแบบสันๆเรื
้ ่ องการใช้ มลู สัตว์ เราพยายามอยูเ่ สมอที่
จะไม่ลมื ว่าการฝึ กอบรมจะต้ องออกแบบมาให้ ตรงกับความต้ องการของพื ้นที่ และการปลูกข้ าวควรเป็ นทางเลือกเพื่อสร้ าง
รายได้ ที่นา่ สนใจและใช้ ต้นทุนตา่
ความรู้ของเกษตรกรและความมุง่ มัน่ ในการทามาหากินเป็ นตัววัดที่ดีที่สดุ ในความสาเร็จของการปลูกข้ าว
การศึกษานี ้พบว่าเกษตรกรเป็ นคนที่ดีที่สดุ ที่จะเลือกพันธุ์ข้าว การเลือกพันธุ์ข้าวและเผยแพร่พนั ธุ์ข้าวดีๆโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากเกษตรกรคือวิธีที่ได้ ผลดีที่สดุ ที่เราเห็น ความหลากหลายของสายพันธุ์และวิธีการเพาะปลูกเป็ นส่วนประกอบ
สาคัญของการปลูกข้ าว โดยเฉพาะในประเทศเช่น เนปาล ซึง่ ข้ าวส่วนใหญ่ยงั ต้ องอาศัยแหล่งน ้าจากน ้าฝน จึง ควรที่
จะต้ องเข้ าใจและยอมรับความหลากหลายด้ านนิเวศน์เกษตรและเศรษฐกิจสังคมของระบบการปลูกข้ าว
ผูเ้ ขี ยน: คุณ ราเจนดรา ยูเพรตี (Rajendra Uprety) เจ้าหน้าที อ่ าวุโสด้านการเกษตรทีก่ ระทรวงการเกษตร ประเทศเนปาล
และขณะนีก้ าลังศึกษาระดับต่อปริ ญญาเอกทีม่ หาวิ ทยาลัย Wageningen University
ขอบคุณเป็ นพิ เศษสาหรับศาสตราจารย์ ดร.ทอม กุยเปอร์ และ ดร.แฮร์ โร มัท แห่งมหาวิ ทยาลัย Wageningen
University สาหรับความคิ ดเห็น ข้อแนะนาและความสนับสนุนทีท่ ่านมอบให้

