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ขา้วเป็นอาหารหลกัสาํหรับ

ประชากรเกินกวา่ครึ8 งโลก

เป็นสินคา้ทางการเกษตรที8มี

ผลผลิตสูงเป็นอนัดบั 3 ของ

โลก

มากกวา่ 1/5 ของอาหาร

ประเภทใหพ้ลงังานแคลอรี8ที8

ผูค้นทั8วโลกบริโภคมาจากขา้ว



ข้าวและวสัดุพลอยได้จากข้าว
1. เมด็ข้าว— เป็นแหล่งพลงังานอาหาร
หลกัที8ผูค้นบริโภคใน 31 ประเทศทั8ว

โลก
2. แกลบ—ใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง, 

เทพืOนนอนใหส้ตัว,์ ทาํปุ๋ยช่วยปรับปรุง
ดิน, ทาํเป็นฉนวนกนัความร้อนและทาํ

เป็นเชืOอเพลิง
.



3. รําข้าว—มีไฟเบอร์และกรดไขมนัสูง
สามารถใชผ้ลิตเป็นนํOามนัพืชเพื8อ
สุขภาพหรือใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดด้ว้ย

4. ฟางข้าว—ใชเ้ป็นอาหารสตัว,์ ใช้
คลุมดิน,ใชเ้ป็นวสัดุปลูกเห็ดหรือวสัดุ
ในการก่อสร้างและใชเ้ป็นฉนวนกนั

ความร้อน
.



ข้าวกสํ็าคญั



ความท้าทายเรื+องข้าวในระดบัโลก

ผลผลิตขา้วชะลอตวัลง = ผลผลิตไม่เพียงพอ
- อุณหภูมิของโลกสูงขึ>น

-การขยายตวัของชุมชนเมือง

- โรคและแมลง

- นํ>าในการทาํนา

-การขยายตวัของพื>นทีGนํ> าเคม็

- ปัญหาหนี> สินและรายไดต้กตํGาของเกษตรกร
.
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สถานการณ์ข้าวในประเทศไทย

ในปี 2017 ขา้วไทยมีมูลค่าการซื9อขายใน
ตลาดโลกเท่ากบั 174.5 พนัลา้นบาท
ในปี 2020 ไทยส่งออกขา้วเป็นอนัดบั

ทีG 3 ของโลก
ครึG งหนึGงของพื9นทีGทาํการเกษตรใน

ประเทศไทยถูกใชใ้นการปลูกขา้ว
.



ความท้าทายของข้าวไทย (ชาวนาไทย)

การแข่งขนั

ราคาผลผลิต

ภยัแลง้ & อุณภูมิเพิ9มขึ;น

หนี; สินของเกษตรกร & ความเป็นเจา้ของที9ดินลดลง

ผลผลิตขา้วตํ9า

ตน้ทุนการผลิตสูง



แล้วเราจะทาํอะ

ไรได้บ้าง?



วธีิการปลูกข้าวต้นเดยีว

เป็นวธีิการปลูกขา้วเพื2อแกไ้ข

ประเดน็ปัญหาของผลผลิต

ขา้วและการจดัการเรื2องนํ@า



บาทหลวง เฮนรี2  เด โรเลนี2 ได้

ริเริ2มวธีิการปลูกขา้วตน้เดียว

ในปี 1983 และในปัจจุบนันี@

ไดแ้พร่หลายไปใน

41 ประเทศทั2วโลก



หลกัการสําคญัของการปลูกข้าว
ต้นเดยีว - SRI

1. ปักดาํตน้กลา้ที-อายนุอ้ย
2. ลดความหนาแน่นของตน้กลา้
3. จดัการนํ;าแบบเปียกสลบัแหง้
4. ปรับปรุงสภาพดิน



ส่วนของต้นข้าว…

Oryza sativa—ขา้ว

รวงขา้ว

ตน้ขา้ว

ตน้หน่อขา้ว

ราก
การเพาะ

การย้ายนา ออกดอก

ระยะการเจริญเตบิโตทางลาํต้นและใบ ระยะการเจริญเตบิโตทางสืบพนัธ์ุ ระยะสุกแก่

เกบ็เกี-ยว



การปักดาํต้นกล้าที.มอีายุน้อย
ใชต้น้กลา้ที+มีอายุ 8-12 วนั โดยเราจะปักดาํตน้กลา้อยา่งรวดเร็ว
และไม่ลึก  ซึ+ งระบบรากของตน้กลา้เหล่านีDจะไดรั้บความเสียหาย

นอ้ย และฟืD นคืนสภาพไดเ้ร็ว



การปักดาํต้นกล้าทีBมอีายุน้อย—
การเตรียมแปลงเพาะเมลด็สําหรับ

ต้นกล้า
.

นาํเมลด็ขา้วแช่ในนํOาไว ้24ชั8วโมง 
เพื8อคดัเมลด็ขา้วที8ดี

หวา่นเพาะเมลด็ขา้วลงในแปลงเพาะ
ใหตื้Oนๆและไม่หนาแน่นเกินไป ใช้
ดินกลบใหมี้ความหนาประมาณ      

1ซ.ม.



การปักดาํต้นกล้าทีBมอีายุน้อย—
การเตรียมนาข้าว

.

ปรับระดบัพืOนนาขา้วใหเ้รียบเท่ากนั
มีร่องระบายนํOา มีคนันาที8แขง็แรง
และมีการไถพรวนดินในนา

.

ปล่อยนํOาเขา้ในนาก่อนการปักดาํ
เพื8อใหใ้นนามีความชืOนและเป็น

โคลน



การลดความหนาแน่นของต้นกล้า
.

ปักดาํตน้กลา้เพียง 1 ตน้ ต่อ 1 จุด 
รัศมีความห่างของตน้กลา้แต่ละตน้

25 x 25 ซ.ม.

ตน้กลา้1ตน้จะแตกหน่อไดถึ้ง 20-
30 ตน้หน่อ และมีความทนทานมาก
ขึDนต่อโรค ภยัแลง้ ลมและพายุ

.



การลดความหนาแน่นของต้นข้าว—การตตีารางเส้นสี6เหลี6ยมเป็นจุดปักดาํต้นกล้า
ขนาด 25x25 ซ.ม. 

ช่วยใหก้ารปลูกขา้วมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการกาํจดัวชัพืช
สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์หลายอยา่งไดใ้นการตีตารางเสน้สีIเหลีIยมนีJ



การลดความหนาแน่นของต้นข้าว—วธีิการย้ายต้นกล้าเพื6อปักดาํในนา
ปักดาํตน้กลา้ตรงมุมตารางเสน้สีIเหลีIยม
ควรมีเมลด็ขา้วและดินติดอยูก่บัรากตน้กลา้

ระมดัระวงัไม่ใหร้ากของตน้กลา้พลิกขึJนตอนทาํการปักดาํ



การจดัการนํEาแบบเปียกสลบัแห้งในนา
ข้าว

พฒันาการเจริญเติบโตของรากตน้ขา้ว 
เพิ8มจุลินทรียป์ระเภทที8ตอ้งการ
ออกซิเจนในดินใหม้ากขึOน

ควรปล่อยนํOาเขา้ในนาขา้วใหท่้วมเปียก
ก่อน จากนัOนปล่อยใหน้ํO าในนาแหง้ไป
เอง จนถึงขัOนใหห้นา้ดินในนามีรอย

แตก



การจัดการนํEาแบบเปียกสลบัแห้งในนา
ข้าว

—การกาํจัดวชัพืช
กาํจดัวชัพืช 2-3 ครัO งต่อฤดูกาลปลูกขา้ว
อุปกรณ์กาํจดัวชัพืชมีหลายแบบที8ใชไ้ด้
เครื8องพรวนดินในร่องนาใชก้าํจดั
วชัพืชและผสมเขา้กบัดินในนา และ
ช่วยใหอ้ากาศเขา้ถึงระบบรากของตน้

ขา้วดว้ย



การเพิ.มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

เพิ+มธาตุอาหารในดินและ
เพิ+มศกัยภาพการกกัเกบ็
นํDาของดินใหดี้ยิ+งขึDน
เพิ+มสิ+งมีชีวิตขนาดเลก็ใน
ดินพฒันาระบบการ
เจริญเติบโตของรากตน้

ขา้ว



การเพิ'มความอุดมสมบูรณ์
ของ

ดนิ—การปลูกพืชคลุมดนิ
เพิ$มความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
ตดัวงจรของโรคและแมลง 

คุมวชัพืช 
ลดการพงัทลายของหนา้ดิน
และควบคุมอุณหภูมิในดิน

.



ระบบการปลูกข้าวต้น

เดยีวมปีระโยชน์
อย่างไร ?



ประโยชน์ของการปลูกข้าว

ต้นเดยีว

- ลดเมลด็พนัธ์ุขา้วในการ
ปลูก 80-90%

- ลดการใชน้ํ@ า 50% 
- เพิ2มผลผลิตขา้ว 20-50%
- ผลิตภณัฑที์2ไดจ้ากโรงสี
ขา้วเพิ2มขึ@น 10% 

.



ประโยชน์ของการปลูกข้าวต้นเดยีว

- ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกร
เพิ4มขึ7น 70%

- ผลผลิตของเกษตรกรเพิ4มขึ7น 
66%

- ประสิทธิภาพการใชปุ้๋ ยเพิ4มขึ7น 
46%

- ลดการใชพ้ลงังาน 30%

- และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง 17%

.









SRI และการเกบ็รักษาเมลด็

พนัธ์ุ

สามารถเกบ็เมลด็พนัธ์ุที2มี

พนัธุกรรมเหมือนกนั, เมลด็

พนัธ์ุที2มีคุณภาพสูงเพื2อปลูก

ในรุ่นต่อๆ ไปได้
.



ข้อจาํกดัทีBอาจเกดิขึEนในการนํา

ระบบการปลูกข้าวต้นเดยีวไป

ประยุกต์ใช้
.

- ความรับรู้และเขา้ใจดา้นลบ

- การใชแ้รงงานเพิ8มขึOน

- การจดัการระดบันํOา

- การเขา้ถึงปัจจยัภายนอกที8เป็น

อินทรีย์ (ปุ๋ย)



สรุป

การปลูกขา้วตน้เดียวมีศกัยภาพในการ

เพิ7มผลผลิต และลดการใชปั้จจยัภายนอก

ในการปลูกขา้ว รวมทั?งเป็นทางเลือก

ใหก้บัชาวนาในการปลูกขา้วดว้ย

ขณะที7การทดลองการปลูกขา้วระบบนี? ที7

ลม้เหลวกมี็อยู ่ระบบการปลูกขา้วตน้

เดียวเป็นวธีิการที7สามารถทาํไดแ้ละควร

ประยกุตใ์ชต้ามสภาพของทอ้งถิ7นและ

การถือปฏิบติักนัมา.
.



ขอขอบคุณ
.
.

echoasia@echocommunity.org
echocommunity.org

.


