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 ขณะนัน้เป็นบา่ยวนัหนึง่ในปีค.ศ. 2002 เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นบทความเก่ียวกบัการปลกูข้าวแบบ SRI หรือข้าว
ประณีต เป็นครัง้แรก ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามอยูท่ี่ส านกังานพฒันาเกษตรอ าเภอ (District Agriculture 
Development Office หรือ DADO) ข้าพเจ้าจงึได้เร่ิมท าการสง่เสริมการปลกูข้าวแบบ SRI ในปีถดัมา ท่ีอ าเภอ Morang 
ประเทศ Nepal ในระหวา่งนัน้ข้าพเจ้าได้เห็นทุง่นาที่ใช้วิธีการปลกูข้าวแบบ SRI ที่สวยงามร้อยๆแหง่ และได้ใช้เวลาหลาย
ปีเป็นนกัรณรงค์การปลกูข้าวแบบ SRI เมื่อมองดผูลที่เกิดขึน้แล้ว ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วา่เกษตรกรแตล่ะคนก็มีปัญหาที่ไม่
เหมือนกนั และพวกเขาก็ปรับใช้เทคนิคตา่งๆให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและข้อจ ากดัที่ไมเ่หมือนกนั 
 

 
 

เวลาเก็บเกี่ยว: ความรู้และความมุ่งมัน่ของเกษตรกรเป็นตวัก าหนดความส าเร็จทีดี่ทีส่ดุ ภาพโดย: Rajendra Uprety. 
 

สือ่และ “นกัตอ่สู้” ในชมุชนมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมและแพร่ขยายการปลกูข้าวแบบ SRI  ในประเทศ
เนปาลในปีค.ศ. 2004 มีการแนะน าการปลกูข้าวแบบ SRI เกิดขึน้เป็นครัง้แรกในเขต Morang โดยมีจดุประสงค์เป็นพิเศษ
คือเพื่อเพิม่ผลผลติ ส านกังาน DADO ได้ใช้วิธีจดัตัง้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School) ในการฝึกกลุม่เกษตรกร



เก่ียวกบัเทคนิคการปลกูข้าวแบบ SRI โดยผู้ เข้าอบรมได้แก่เกษตรกรเจ้าของทีด่ิน ผู้ที่เช่าที่และจ่ายคา่เช่าด้วยผลผลติ ผู้
เช่าที่นา และผู้ที่อาศยัน า้ในการท านาจากหลายรูปแบบ 

ระหวา่งการพบปะพดูคยุกนัในภาคสนาม ระบบการปลกูข้าวแบบ SRI ดเูหมือนจะเข้ากนัได้กบัสภาพความเป็น
จริงของเกษตรกรทีย่ากจนและใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ากภาครัฐ อีกขาดแคลนปุ๋ ยและใช้ข้าวที่หลากหลายพนัธุ์ แตจ่ากการ
ท างานกบัเกษตรกรเหลา่นีใ้นชว่งระยะเวลาหนึง่ นกัวิจยัและเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เรียนรู้วา่สภาพนิเวศน์เกษตรและ
เศรษฐกิจสงัคมนัน้มกัจะมีความแตกตา่งกนัอยู ่และวิธีการการปลกูข้าวแบบ SRI ที่เพิ่งได้เรียนรู้ไปนัน้ถกูน าไปใช้แตกตา่ง
กนัตามสภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมือนกนั 

ความต้องการข้าวในประเทศเนปาลมีเพิ่มสงูขึน้เพราะการเจริญเตบิโตของประชากรที่เพิ่มขึน้และก าลงัการซือ้  
ของภาคสว่นประชาชนท่ีมากขึน้ บวกกบัสาธารณปูโภคด้านการขนสง่ที่ดีขึน้ ข้าวได้กลายมาเป็นสิง่ที่รัฐบาลให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงด้านสงัคมและเศรษฐกิจอนัเดยีวกนันีไ้ด้น ามาซึง่โอกาสทาง
รายได้ใหม่ๆ ส าหรับคนในเขตชนบท และผลที่เกิดขึน้คือการเพาะปลกูข้าวกลายเป็นสิง่ที่คนให้ความสนใจน้อยลง 

แม้เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัคงปลกูข้าวตอ่ไปเพื่อให้ครอบครัวได้มีอาหารกิน แตเ่กษตรกรก็ท าการเกษตรอยา่งอื่น
ทัง้แบบอินทรีย์และไมใ่ช่อินทรีย์เพื่อรายได้ของครอบครัว อีกทัง้เกษตรกรรุ่นใหมจ่ะมีความสนใจในการปลกูผกัผลไม้และ
พืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีราคาสงู 

การศกึษาภาคสนามที่ลงลกึในรายละเอยีดที่เขต Morang ในปีค.ศ. 2008 แสดงให้เห็นวา่การปลกูข้าวแบบ SRI 
ช่วยเพิ่มผลผลติข้าว แตก่ารปรับเพื่อน าไปใช้ยงัมีข้อจ ากดัอยู่  การเข้าถงึแหลง่น า้ ระยะทางจากบ้านไปทุง่นา ความเป็น
เจ้าของที่นา แรงงานและการฝึกอบรมเป็นปัจจยัส าคญัทีก่ าหนดแนวทางของเกษตรกร และมีผลตอ่การแพร่ขยายวิธีการ
ปลกูข้าวแบบ SRI  

การท่ีแหลง่น า้มีความไมแ่นน่อน การท านาบนที่ต ่าทีม่ีน า้ขงั หรือการเพาะปลกูข้าวในพืน้ท่ีนาที่เชา่อยูห่รือมีระยะ
ทางไกล ล้วนเป็นอปุสรรคในการน าวิธีการปลกูข้าวแบบ SRI ไปใช้ เกษตรกรที่ใช้วธีิแบบ SRI สว่นใหญ่จะใช้แรงงานจาก
คนภายในครอบครัว ในขณะท่ีเกษตรกรที่มีพืน้ท่ีนาขนาดใหญ่ทีต้่องจ้างแรงงานไม่มีความสนใจในการปลกูข้าวแบบ SRI 
เพราะต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก 

โดยรวมแล้ว ปัจจยัทีใ่ช้ก าหนดแนวทางคือการเห็นความส าคญัของการผลติข้าวภายในกลุม่เกษตรกรท่ีกว้างขึน้
ที่เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ทางการเกษตรทัง้แบบอินทรีย์และไมใ่ช่อินทรีย์ การศกึษานีจ้ะเห็นวา่การปลกูข้าวแบบ SRI 
เป็นท่ีนา่สนใจส าหรับคนกลุม่เลก็ๆที่เป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของทีน่าเองและมกัจะไมพ่ึง่พาการจ้างแรงงาน 
 

การจัดการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน 
จนบดันี ้เราได้เห็นวา่เกษตรกรใช้วิธีการจดัการเพาะปลกูหลายๆแบบเพื่อน าวิธีการปลกูข้าวแบบ SRI ไปใช้

ร่วมกบัระบบการท าการเกษตรของตน มีเกษตรกรไมม่ากที่ใช้วธีิการทัง้หมด 6 วิธีที่ได้จากการอบรม (ต้นกล้าอายนุ้อย, ต้น
กล้าเดีย่ว, ระยะหา่งขึน้, การปลอ่ยน า้เปียกสลบัแห้ง, การใช้เคร่ืองมือก าจดัวชัพชื และการใช้ปุ๋ ยคอก) แตว่ิธีการท่ีน าไป
ดดัแปลงเหลา่นีด้จูะประสบความส าเร็จมากกวา่ระบบ SRI แบบ “มาตรฐาน” ที่ให้ผลผลติเฉลีย่ที่ 5.7 ตนั ตอ่เฮกเตอร์ 
(หรือประมาณ 900 กก.ตอ่ไร่) 

จากการคอยพดูคยุกบัเกษตรกรอยา่งสม า่เสมอ นกัวจิยัและตวัแทนภาคสนามเรียนรู้วา่อะไรท่ีใช้ได้ผลและอะไร
ใช้ไมไ่ด้ผล เราพบวา่เกษตรกรที่ได้ผลผลติมากที่สดุใช้ต้นกล้าพนัธุ์ที่ไวตอ่แสง ท่ีอายนุ้อยกวา่ จ านวนน้อยกวา่และใช้
ระยะหา่งในการปลกูมากกวา่ สว่นประเภทของที่นาและแหลง่น า้จะมีผลหรือไมก็่แล้วแตว่ิธีการท่ีเกษตรกรเลอืกใช้ 



เกษตรกรสว่นใหญ่จะใช้วิธีการปลกูข้าวแบบ SRI เฉพาะพืน้ท่ีนาที่อยูส่งูกวา่ที่อื่น เกษตรกรใช้ต้นกล้าที่อายนุ้อยกวา่ใน 
บริเวณที่สามารถท าการควบคมุการระบายน า้เข้าออกได้ดีกวา่ ซึง่ที่ผา่นมาพบวา่การย้ายปลกูต้นกล้าอายนุ้อยในบริเวณที่ 
ขาดแคลนน า้จะเป็นการเพิ่มความเสีย่ง แหลง่น า้ที่มีอยูเ่ป็นปัจจยัหนึง่เช่นกนัท่ีเป็นตวัก าหนดเวลาการเตรียมที่นาและการ 
ย้ายปลกูต้นกล้า เมื่อฝนมาช้า หรือเมื่อไมม่ีน า้ การเตรียมที่นาจะลา่ช้าออกไปขณะที่ต้นกล้าในแปลงเพาะก็โตขึน้เร่ือยๆ 

ประการที่สอง การใช้เคร่ืองมือก าจดัวชัพชื ดเูหมอืนจะเป็นปัญหาอยูไ่มน้่อย แม้เกษตรกรจะใช้ต้นกล้าน้อยลง
และระยะหา่งระหวา่งการปลกูมากขึน้ แตก็่ไมไ่ด้ท าเป็นรูปแบบเส้นตรงหรือสีเ่หลีย่มที่จะสามารถใช้เคร่ืองถอนหญ้าได้ 
การจดัการเร่ืองวชัพืช ทัง้ด้วยมือและเคร่ืองมือ จะต้องใช้แรงงานที่มีทกัษะจ านวนมากพอสมควร การใช้เคร่ืองมือถอน
หญ้าจะช่วยให้ได้ผลผลติเพิ่มมากขึน้ แตเ่กษตรกรสว่นใหญ่จะบน่เก่ียวกบัเคร่ืองถอนหญ้าในท้องถ่ินท่ีมีประสทิธิภาพต ่า 
อปุกรณ์ถอนหญ้าที่น า้หนกัมากก็ไมเ่หมาะส าหรับคนงานท่ีสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง 
 ประการท่ีสาม เกษตรกรหลายคนไมท่ าตามค าแนะน าทีใ่ห้ใช้ปุ๋ ยคอก (เพยีงอยา่งเดยีวหรือร่วมกบัปุ๋ ยทัว่ไป) 
บางครัง้เป็นเพราะไมม่ีปุ๋ ยคอกเลย (หรือมีไมพ่อ) โดยเฉพาะมลูสตัว์ที่มกัน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอื่นที่
จ ากดัการใช้ปุ๋ ยคอกด้วยเช่น ท่ีนาอยูไ่กล ความเป็นเจ้าของของทีน่า และผลผลติที่คาดหวงัวา่จะได้ การใช้เกวียนในพืน้ท่ีมี
จ านวนลดน้อยลง ซึง่ท าให้ยิ่งเป็นการจ ากดัวิธีในการเดินทางของเกษตรกร 
 ยิ่งกวา่นัน้ เกษตรกรยงัมกัเลอืกทีจ่ะใสปุ่๋ ยคอกในพชืชนิดอื่นทีใ่ห้ราคาสงูกวา่เช่นผกัและเคร่ืองเทศ สิง่ส าคญัอีก
อยา่งหนึง่ที่เราพบคือเกษตรกรทีไ่มค่อ่ยได้ผลผลติมากนกัในบริเวณที่เราท าการศกึษานีใ้ช้ปุ๋ ยเคมใีนอตัราที่มากเกินความ
จ าเป็น ซึง่ในทางตรงกนัข้าม เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจะลดการใช้ปุ๋ ยเคมีลง 
 ประการสดุท้าย เราพบวา่เกษตรกรไมไ่ด้ท าตามค าแนะน าของระบบการวจิยัระดบัชาติ  มีที่นาในเขต Morang 
เพียงร้อยละ 22 เทา่นัน้ท่ีท าการเพาะปลกูด้วยพนัธุ์ข้าวที่มแีนะน าไว้ ในพืน้ท่ีที่มีการระบายน า้เข้าออกได้ดี (ที่มคีวามเสีย่ง
น้อย)พนัธุ์ที่มกีารแนะน าไว้จะเตบิโตได้ดีกวา่และชาวนาจะใช้พนัธุ์นัน้ในการปลกู แตพ่นัธุ์ข้าวนีจ้ะไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยมใน
พืน้ท่ีนาที่มีความเสีย่งมากกวา่ 
 นอกจากนี ้สายพนัธุ์ที่ให้ฟางน้อยคือพนัธุ์เตีย้จะไมค่อ่ยเป็นท่ีสนใจส าหรับเกษตรกรทีม่ีสตัว์เลีย้ง เพราะสายพนัธุ์
ที่ต้นสงูกวา่จะให้ปริมาณฟางมากกวา่ซึง่สามารถน าไปใช้เลีย้งสตัว์ได้ และขณะที่เกษตรกรบางคนปลกูพนัธุ์ข้าวบาสมาติ
ที่ใช้ระยะเวลานานและให้ผลผลติต ่าเนื่องจากได้ราคาดี แตก่ลบัไมเ่ป็นท่ีนิยมของเกษตรกรที่มีพืน้ที่จ ากดั ที่ปลกูข้าวเพื่อไว้
กินเองในครอบครัว ข้าวสายพนัธุ์ที่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุกลบัไมเ่ป็นที่แนะน าของระบบการวจิยั แตเ่ป็นสายพนัธุ์ที่เครือขา่ย
เกษตรกรเป็นผู้ เลอืกกนัเองและแพร่ขยายจากเกษตรกรไปสูเ่กษตรกรเอง 
 
 

เรียนรู้จากเกษตรกร 
 การแนะน าการปลกูข้าวแบบ SRI ในชว่งการอบรมของส านกังาน DADO ช่วยทัง้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ภาคสนามในการเรียนรู้จากนาข้าวและจากซึง่กนัและกนั 
 เจ้าหน้าที่ภาคสนามเห็นวา่ค าแนะน าของตนไมม่ีคนท าตาม จงึได้เร่ิมท าการทบทวนวิธีการพร้อมๆกนัไปกบั
ชาวนา สิง่นีเ้ป็นการเรียนรู้ในแนวทางใหมท่ีต่า่งจากระบบการเรียนรู้แบบเดิมที่สง่ตอ่ความรู้ให้ผู้ รับไปเพียงฝ่ายเดยีว 
 



 หลงัจากการทดลองและการเรียนรู้ร่วมกนัพร้อมๆกนัไป จึงเกิดการพดูคยุแลกเปลีย่นกนัขึน้จากทัง้สองฝ่าย การ
แลกเปลีย่นกนันีช้ว่ยปรับเปลีย่นรูปแบบของค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เมื่อส านกังาน DADO เร่ิมให้ค าแนะน า
โดยมีพืน้ฐานจากข้อเสนอแนะของเกษตรกร เกษตรกรคนอื่นจึงให้ความสนใจในการทดลองและท าให้เกิดการแพร่ขยาย
ของวิธีการใหม่ๆ ออกไป 
 

 
ท างานร่วมกนักบัเกษตรกร ทกุคนเห็นว่าอะไรทีใ่ช้ไดผ้ลและอะไรใช้ไม่ไดผ้ล ภาพโดย: Rajendra Uprety. 

 



 วิธีการปลกูข้าวแบบ SRI เป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพ แตอ่าจไมเ่ป็นท่ีสนใจของเกษตรกรทกุคนหรือใช้ได้กบัทกุ
สภาพแวดล้อม เกษตรกรสามารถปรับเปลีย่นได้ตามสภาพนิเวศน์เกษตรและเศรษฐกิจสงัคมของตน โดยเลอืกเอาวธีิการ
บางอยา่งทีเ่หมาะสมที่สดุกบัเกษตรกรและกบัท่ีนาของตน 
 สิง่นีส้อนเราในฐานะเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้เร่ิมที่จะคิดอีกครัง้ถงึขบวนการเผยแพร่เทคนิคความรู้ใหม่ๆ ให้กบั
เกษตรกรขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยน าเสนอทางเลอืกให้กบัพวกเขา และทางเลอืกเหลา่นีค้วรจะมีความหลากหลาย
และยืดหยุน่พอเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลอืกใช้ได้ตามสถานการณ์ของตนเอง 
 ถ้ารัฐบาลและหนว่ยงานบริการอืน่ๆต้องการจะให้ชาวนาได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้จากวิธีการปลกูข้าวแบบ SRI นี ้
ก็จ าเป็นท่ีจะต้องพดูถึงประเด็นทีจ่ะช่วยให้เกษตรกรตดัสนิใจได้ การพฒันาระบบจ่ายน า้และความนา่เช่ือถืออาจเป็น
ประโยชน์ตอ่เกษตรกรที่มีที่นาในที่ต ่า น า้ขงัและมีปัญหาเร่ืองการระบายน า้ 
 อีกทางเลอืกหนึง่คือการช่วยเกษตรกรให้มเีคร่ืองมือถอนหญ้าที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการจดัการเร่ืองธาตอุาหาร
อาจต้องได้รับการพฒันาโดยดทูีก่ารจดัหาปุ๋ ยและจดัท าการฝึกอบรมแบบสัน้ๆเร่ืองการใช้มลูสตัว์ เราพยายามอยูเ่สมอที่
จะไมล่มืวา่การฝึกอบรมจะต้องออกแบบมาให้ตรงกบัความต้องการของพืน้ท่ี และการปลกูข้าวควรเป็นทางเลอืกเพื่อสร้าง
รายได้ที่นา่สนใจและใช้ต้นทนุต า่ 
 ความรู้ของเกษตรกรและความมุง่มัน่ในการท ามาหากินเป็นตวัวดัที่ดีที่สดุในความส าเร็จของการปลกูข้าว 
การศกึษานีพ้บวา่เกษตรกรเป็นคนท่ีดีที่สดุที่จะเลอืกพนัธุ์ข้าว การเลอืกพนัธุ์ข้าวและเผยแพร่พนัธุ์ข้าวดีๆ โดยอาศยัการมี
สว่นร่วมจากเกษตรกรคือวิธีที่ได้ผลดีที่สดุที่เราเห็น ความหลากหลายของสายพนัธุ์และวธีิการเพาะปลกูเป็นสว่นประกอบ
ส าคญัของการปลกูข้าว โดยเฉพาะในประเทศเช่น เนปาล ซึง่ข้าวสว่นใหญ่ยงัต้องอาศยัแหลง่น า้จากน า้ฝน จงึควรท่ี
จะต้องเข้าใจและยอมรับความหลากหลายด้านนิเวศน์เกษตรและเศรษฐกิจสงัคมของระบบการปลกูข้าว 
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