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สรุปการประชุม 

แลกเปลี่ยนประสบการณในระบบปลูกขาวประณีต 
 
สืบเนื่องจากระบบการปลูกขาวไดมีการพัฒนาและมีการปรับใชในหลายประเทศ โดยเริ่ม

มาจากมาดากาสกา ในประเทศอัฟริกา ตอมาไดขยายผลในหลายประเทศรวมถึง ประเทศในทวีป
เอเชีย ประเทศกัมพูชาถือวาเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนในการปลูกขาวแบบประณีตทั้ง
โดยองคกรพัฒนาเอกชน และสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งระบบขาวแบบประณีตนี้ใหผลผลิตดีกวา
ระบบการผลิตแบบดั่งเดิม  อยางไรก็ตามประเทศไทย ถือวาเปนประเทศหนึ่งที่มีการนําเอาระบบ
ผลิตแบบประณีต โดยไดรับการสนับสนุนโดยองคกรพัฒนาเอกชน แตผลผลิตไมแตกตางจาก
ระบบดั่งเดิม หรือเพิ่มแตไมแตกตางอยางชัดเจน อยางไรก็ตามพบวาเปนระบบที่เหมาะกับขาว
พันธุพื้นเมือง อายุกลาออนเหมาะสมกับระบบนี้ เจริญเติบโตภายใตความอุดมสมบูรณดินที่ดี โดย
เฉพาะที่มีการจัดการปุยคอก หรือปุยหมัก แตปญหาดานการจัดการวัชชพืชยังเปนปญหาหลักภาย
ใตระบบการปลูกขาวแบบประณีต ทําใหเกิดการพัฒนาเครื่องมือเพื่อควบคุมวัชพืช  

การจัดประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นของของกลุม
เกษตรกร และกลุมนักวิจัยขาวแบบประณีตทั้งไทยและตางประเทศ โดยเริ่มจากการประมวลภาพ
รวมและผลการดําเนินการขาวแบบประณีต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การประมวลภาพรวมของ ระบบนิเวศนการปลูกขาวแบบประณีต 
ของประเทศกัมพูชา (CEDAC) 

ระบบขาวแบบประณีต เปนการจัดการทั้งระบบ พืช น้ํา ดินและการจัดการธาตุอาหาร พบที่  
Madagascar โดยบาทหลวง French Priest  จากการสังเกตและการตั้งขอสังเกตของเกษตรกร  
และไดพัฒนาโดยองคกรพัฒนาเอกชน  

 
หลักการโดยทั่วไปของการปลูกขาวแบบประณีต 

- หนอมีการแตกแขนง 50 หนอ หรือมากกวา 
- รากหนาและกวาง 
- สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของขาว 
- ปลูกหางเพื่อใหรากขาวหยั่งลึกไดเต็มที่ 
- ใชไดกับขาวพันธุพื้นเมือง 
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ความแตกตางระหวางการจัดแบบด่ังเดิมและการจัดการแบบประณีต 
   -  ใน SRI จํากัดน้ํา 
    - กลาหวานเหมือนปลูกผัก (แปลงกลา) 
    - ใชกลาออนต่ํากวา 15 วัน  
    - ใชน้ําแบบแหงเปยก 
    - กลาแกถูกกระทบกระเทือนและอาหารไมเพียงพอ 
    - การยายปลูกใชแบบประณีต 
    - การทํานาหวานตนทุนสูงในการควบคุมวัชพืช 
    - การเอาวัชพืชใชการกําจัดดวยเครื่องจักรที่อาศัยแรงไถจากคน ทําใหดินมีอากาศ และตอง
กําจัดบอยครั้ง 
    - ระยะปลูก 40x40 ซม. 
 
การจัดการธาตุอาหารมีความสําคัญตอการปลูกขาวแบบประณีต 
   - วิธีการ SRI เปนวิธีการที่มีการจัดการแบบเสริมซึ่งกันและกัน  ซึ่งผลผลิตยังไดดี 
    - การเริ่ม โดยเลือกตันกลาแข็งแรง  รากไมตองลึก  ปลูก 1-2 เสน เพิ่มผลผลิต 30 % 
    - การใสปุยคอก ใส 3 คร้ัง คือระยะ เตรียมดิน, ยายปลูก, กอนออกรวง (ใช 1 ตัน/ไร) 
 
วิธีการและกระบวนการในการสนับสนุนขาวแบบประณีต 
   -  การทํางานรวมกันระหวางองคกรพัฒนาเอกชนรวมกับเกษตรกรและมีการติดตามผลตลอด 
(ทุกเดือน) โดยเลือกเกษตรกรผูนํา ใหเกษตรกรวิทยากรแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรใน SRI  
    - ในปที่1  ปที่2 มีการสรางเครือขายของ SRI และมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน 
    -  กลุมที่ทํา SRI มี 100 กลุม  แตละกลุมมีเกษตรกรผูนํา 20 ราย 
 
ความกาวหนาในการทําขาวแบบประณีตในประเทศกัมพูชา  
  ป 2000 : 18 หมูบาน                       จํานวน:28 คน 
   ป 2004 :  1300 หมูบาน                  จํานวน:17,000 คน 
 
ผลผลิตในฤดูฝน ป 2003  
   -  โดยเฉลี่ยแตเดิมผลผลิต ประมาณ 300 กก./ไร เมื่อปลูกแบบ SRI ได 600 กก./ไร 
    - 1800 คนได 4 ตัน/เฮกตาร  
    -  ข้ึนอยูกับพันธุขาวและพื้นที่ 
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    -  มีประมาณ 11 คน ที่ใชระบบ SRI แลวไดผลผลิต 9-10  ตัน/เฮกตาร 
     
องคกร และหนวยงานที่มีสวนในการนําขาวแบบประณีตเผยแพรในกัมพูชา 

- องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) 
- หนวยงานของรัฐ 

     
บทสรุปและขอสังเกต 
    -   ผลของ SRI ดีข้ึนตามลําดับอยางตอเนื่อง 
    -  ในบางพื้นที่ปลูกที่ 30 วัน ในพันธุพื้นเมือง 
    -  ในพันธุสมัยใหมที่ไมไวแสง  ใชกลาอายุออน พันธุไวแสงใชกลาอายุมาก 
 
การแลกเปลี่ยน 

1. เกษตรกรที่ทําขาวแบบประณีตในกัมพูชา 
     เร่ิมทําป 2001 ยังไมมีการเชื่อมากนัก แตก็ไดลองทําประมาณครึ่งไร โดยในป 2002 ได
ปลูก 1  เฮกตาร เร่ิมไดผลผลิตประมาณ 4 ตัน (700 กก./ไร)  ใชเมล็ดพันธุ 12 กก./ เฮกตาร และมี
คัดเมล็ดพันธุที่มีชีวิต 2 กก./ไร  แปลงกลาเหมือนกลาผัก ใชอายุกลา 12 วัน พันธุพื้นเมือง 
     ตนทุนแรงงาน 2-3 คน ในพื้นที่ 1 เฮกตาร  ในชวงการปลูกการขนยายปลูก แตใชมากใน
ตอนเอาหญา โดยใชพันธุขาวอายุประมาณ 6 เดือน  ปญหาก็ไมไดมีความแตกตางจากระบบการ
ปลูกขาวแบบปกติ 
 

2. เกษตรกรที่ทํา SRI ของจังหวัดเชียงราย 
     การใหน้ําแบบแหงเปยกทําไดยาก  และในพื้นที่ขาวนาน้ําฝนวัชพืชมีมาก 
 

 3. สถานีทดลองของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในระบบการปลูกขาวแบบ SRI และ CT ชวงที่ขาวมีการเจริญเติบโตในระยะแรกนั้น (ชวง
ที่ขาวมีการเจริญเติบโตทางดานลําตน) ระบบการปลูกขาวแบบ SRI มีการเจริญเติบโตดีกวาใน
ระบบการปลูกขาวแบบ CT อยางเห็นไดชัด แตเมื่อเปรียบเทียบทางดานการใหผลผลิตในชวง
การเก็บเกี่ยว ในระบบการปลูกขาวที่ตางกันไมมีความแตกตางกัน แตมีความแตกตางทางดาน
จํานวนเมล็ดเสีย และน้ําหนักเมล็ดเสียอยางมีนัยสําคัญ โดยระบบการปลูกขาวแบบ CT มี
จํานวนเมล็ดเสียและใหน้ําหนักเมล็ดเสียมากกวาในระบบการปลูกขาวแบบ SRI โดยในระหวาง
การทดลองไดมีการขุดรากขาวมาดู พบวารากขาวในระบบการปลูกขางแบบ SRI รากขาวมีปม 
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ส้ันและคดงอ และเมื่อนําไปสองดูภายใตกลองจุลทรรศน พบวาภายในรากขาวมีใสเดือนฝอย
เขาทําลาย ซึ่งเปนการขัดขวางการดูดซึมอาหารของขาว 

ในฤดูนาปรัง ป 2546  จึงไดมีการทดลองปลูกดาวเรืองในแปลงทดลอง ที่มีการทดลอง
ระบบการปลูกขาวแบบ SRI โดยจากการรายงานการทดลองพบวาดาวเรืองมีสารที่สามารถไล
ไสเดือนฝอยชนิดที่ทําลายในรากขาวได 

ในฤดูนาป 2547  จึงไดมีการทดลองปลูกขาวในระบบการปลูกขาวแบบ SRI และ CT ใน
แปลงที่มีการปลูกดาวเรืองในฤดูนาปรังแลวนั้น ในระหวางการทดลองพบวา ในชวงการเจริญ
เติบโตทางดานลําตน ในระบบ SRI มีการเจริญดีกวา CT อยางเห็นไดชัด รากขาวในชวงนี้ทั้ง
ระบบ SRI และ CT ไมมีความแตกตางกัน และขณะนี้อยูในชวงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะวัดทางดานองค
ประกอบผลผลิต และการใหผลผลิตตอไป 
 
สรุปหลักการสําคัญ 
1.   การจัดการน้ําตองดี โดยการปลอยใหมีระบบแหงและเปลี่ยนสลับกันไป 
2.   ปลูกหางกวาเดิม (มากกวา 25x25 ซม.) เปนระยะที่เหมาะสม เนื่องจากเปดโอกาสใหมีพื้นที่
ในการแตกกอมากขึ้น 
3.   ปลูกเสนเดียว  
4.    ใชปุยคอกเพื่อสงเสริมการเจริญของราก จุลินทรีย 
5. มีการจัดการวัชพืชสม่ําเสมอ ซึ่งเปนปญหาใหญภายใตการจัดการที่มีการสลับดินแหงเปยก 

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท 
1 นส. วิลาสลักษณ  วองไว สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 (053)284048 
2 นาย ณรงค  พรมมา สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน (ISAC) (053)354053-4 
3 นาย ทวีพันธ  กันทวี สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน (ISAC) (053) 354053-4 
4 วาที่ ร.ต. จรินทร  แสนใจยา สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน (ISAC) (053) 354053-4 
5 นาย วิสิทธ  ยอดจันทร 128/2 ม.2 ต.แมเทิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร  54160  
6 นาย จันทรสม  ยอดจันทร   
7 Mr. Peter  Sass P.O. Box 043 Deidomxay/Laos P.D.R psasslaos@hotmail.com 
8 Mr.Klaus  Priuz P.O. Box 53 Chiang Mai 50000 09-9541411 
9 นาย สมบัติ  เฉลิมเลี่ยมทอง สถาบันแมคเคนฯ 69 ม.8 ต.ปาแดด อ.เมือง 

เชียงใหม 
01-0301960 
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10 นาย สงวน  ตะอินทร 112 ม.2 ต.แมเทิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร 54160  
11 Mr.Khaing Khaing  Graduate Student, CMU  

12 Mr.Kep Pach Graduate Student, CMU  
13 นาย ไสว  คํามา ม.1 นิคมแมลาว  ต.ธารทอง อ.พาน 

จ.เชียงราย  
 

14 นาย บุญเรือน  ชัยวังเย็น ม.1 นิคมแมลาว  ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย 

 

15 นาย ดาวิท  คิดอาน ม.1 นิคมแมลาว  ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย 

01-8849404 

16 Mr. Michael R. Boeaer Ostermunzel Str.24, 30890 Barsinghsn 0049-5035-2266 
17 นาย จํานงค  ศิลปสองสุข มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 09-4354379 
18 Mr. Chan  Sother  01-2956098 
19 Mr. Chey Tech 012829500@mobitel.com.kh 855-12829500 
20 Mr. Yi  KimThan 012998655@mobitel.com.kh 

P.O. Box: 1118 Phnom Penk,Cambodia 
855-12998655 

21 นาย พฤกษ  ยิบมันตะสิริ ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มช. 053-221275  
22 นส. บุศรา  ล้ิมนิรันดรกุล ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944621  
23 นาง ชอผกา  มวงสุข ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944621  
24 นส. ลิขิต  พลยศ ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944621  
25 นาย ศุภเชษฐ  ใจวิถี ศวพก. คณะเกษตรศาสตร มช. 053-944621  

 


