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การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในขณะที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารเกษตรหลายคนกํ าลั ง เร ง วั น เรง คื น ในการก อ
ใหเกิดการปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง (Second Green Revolution) การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง (First
Green Revolution) กลับตกเปนเปาการโจมตีและวิพากษวิจารณอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเพาะปลูกขาว เปน
ผลงานของสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute = IRRI) ซึ่งกอตั้ง
ขึ้นในป 2503 ณ เมืองลอสบันโยส (Los Banos) ประเทศฟลิปปนส โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก
มูลนิธิฟอรดและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร เปาหมายหลักของการปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง ก็คือการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหสามารถผลิตธัญญพืชเพิ่มขึ้น จนสามารถสนอง
ความตองการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติไดคัดและพัฒนาพันธุขาว จนกระทั่งไดพันธุขาวที่ให
ผลผลิตตอไรสูง (high-yielding varieties = HYVs) ทั้งนี้ดวยการผสมพันธุขาวจากจีนกับพันธุขาว
จากอินโดนีเซีย จนไดพันธุขาว IR-8 ในป 2506 ขาวพันธุนี้มีลําตนเตี้ยและแข็งแรง สามารถลด
การหักลมภายหลังการใสปุย ใบสั้น แคบ และตั้งตรง ทําใหมีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มขึ้น
อีกทั้งไมไวตอชวงแสง ซึ่งชวยยนระยะในการเพาะปลูก อันเปนเหตุใหสามารถทํานาไดปละ 2
ครั้ง สถาบันวิจัยขาวนานาชาติเริ่มเผยแพรพันธุขาว IR-8 ในป 2509 แตขาว IR-8 ไมเปนที่นิยม
ในการบริโภคในอาเซีย เนื่องจากเมื่อหุงสุกแลวขาวจะแข็ง ประเทศตางๆที่ตองการประโยชน
จากการปฏิวัติเขียว จําตองนําขาว IR-8 ไปผสมกับพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อใหมีคุณสมบัติในการ
บริโภคตองตามรสนิยมของประชาชนภายในประเทศ แตพันธุขาวที่พัฒนาจาก IR-8 ไมสามารถ
ใหผลผลิตตอไรสูงเทาพันธุ IR-8 เอง ซึ่งเคยปรากฏวาสามารถใหผลผลิต 1,060 กิโลกรัมตอไร
อยางไรก็ตาม พันธุขาว IR-8 ไมทนทานตอศัตรูพืช และตองใชยากําจัดศัตรูพืช
ในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก สถาบันวิจัยขาวนานาชาติพยายามพัฒนาพันธุขาวที่ทนทานตอ
ศัตรูพืชมากขึ้น จนไดพันธุขาว IR-36 ซึ่งเริ่มเผยแพรพันธุในป 2525 พันธุขาว IR-36 พัฒนาขึ้น
จากพันธุขาวพอพันธุแมพันธุจํานวน 13 พันธุ มีคุณสมบัติทางดานพันธุกรรมที่สามารถตานทาน

2
ศัตรูพืชได 15 ชนิด และมีวัฏจักรการเพาะปลูกสั้นเพียง 110 วัน ซึ่งทําใหสามารถทํานาปละ 3 ครั้ง
ได
การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่งทํ าใหประสิทธิภาพในการเพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 2-3 ตันตอเฮกตาร เปน 4-6 ตันตอเฮกตาร (พื้นที่ 1 เฮกตาร เทากับ 6.25 ไร) องคการอาหาร
และเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในระหวางป 2517-2532 ผลผลิตขาวใน
โลกเพิ่มขึ้นถึง 46%
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนของการปฏิวัติเขียวหาไดมีการกระจายอยางทัดเทียม
กันไม โดยที่ประเทศผูนําเขาขาวไดประโยชนมากกวาประเทศผูสงออกขาว การปฏิวัติเขียวทําให
ประเทศผูนําเขาขาวหลายตอหลายประเทศสามารถพึ่งตนเองในดานอาหารได ประเทศเหลานี้
จําตองลงทุนในการจัดระบบการชลประทานเปนจํานวนมาก เพราะพันธุขาว HYVs มีลําตนเตี้ย
ไมสามารถปลูกในพื้นที่ที่มีนํ้าทวมได จึงตองจัดระบบการชลประทานเพื่อรักษาระดับนํ้าในไรนา
ใหสมํ่าเสมอ ประเทศผูสงออกขาวหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มิไดทุมการลงทุนดานการ
ชลประทานเพื่อรองรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ แบบแผนการคาขาว
ระหวางประเทศเริ่มแปรเปลี่ยนไป ประเทศผูนําเขาขาวในอาเซียหลายตอหลายประเทศลดการ
นําเขาลงอยางสําคัญ เริ่มดวยฟลิปปนส ศรีลังกา และมาเลเซียในทศวรรษ 2510 และอินโดนีเซีย
ในทศวรรษ 2520 ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเคยเปนตลาดขาวสําคัญของไทย การปฏิวัติเขียว
จึงผลักดันใหไทยตองแสวงหาตลาดขาวนอกอาเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งตะวันออกกลางและ
อัฟริกามากขึ้น
แมวาการปฏิวัติเขียวจะมีสวนชวยเพิ่มผลผลิตธัญญพืชอยางสําคัญ แตในอีก
ดานหนึ่ง ก็มีขอวิพากษวิจารณวา การปฏิวัติเขียวมีสวนไมนอยในการทําลายระบบนิเวศนและ
สรางปญหาแกเกษตรกรในโลกที่สาม ขอโจมตีดังกลาวนี้มาจากองคกรพัฒนาเอกชนทั้งใน
ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
การปฏิวัติเขียวกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตทางเศรษฐกิจการเกษตรอยางนอย 4
ประการ กลาวคือ
ประการแรก การปฏิวัติเขียวทําใหเกษตรกรตองพึ่งพิงปุยเคมีและสารเคมีในการ
กํ าจัดศัตรูพืช ชาวนาในอาเซียตองละทิ้งภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทํานา ซึ่งสั่งสมมาแต
บุรพกาล หันมาพึ่งพิงภูมิปญญาตะวันตก ยิ่งชาวนาละทิ้งวิธีการเพาะปลูกตามธรรมชาติมาก
เพียงใด การพึ่งพิงปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ปุยเคมีมีความจําเปนสําหรับ
การเติบโตของตนขาวฉันใด สารเคมีก็เปนสิ่งจําเปนในการฆาเชื้อโรค แมลงและสัตวที่เปนศัตรูของ
ตนขาวฉันนั้น ทายที่สุดแลว ผูที่ไดประโยชนจากการปฏิวัติเขียวชนิดเปนกอบเปนกํา ก็คือ ผูผลิต
ปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช
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ประการที่สอง พันธุขาว HYVs ตองพึ่งพิงปุยเคมีในการเติบโต แตการใชปุย
ไนโตรเจนจํานวนมากจะทําใหตนขาวออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ การปลูกขาวพันธุหนึ่ง
พันธุใดเพียงพันธุเดียวในพื้นที่อันกวางใหญไพศาล หากเกิดโรคและแมลงระบาด โดยที่พันธุขาว
ดังกลาวไมมีความตานทาน ความเสียหายที่จะมีตอการเพาะปลูกยอมมีอยางมหาศาล
ประการที่สาม การเพาะปลูกพันธุขาว HYVs ประกอบกับการใชปุยเคมีและ
ยากําจัดศัตรูพืชเปนจํ านวนมาก มีสวนสํ าคัญในการทําลายสภาพนิเวศนในชนบท พันธุขาว
พื้นเมืองนั้นพัฒนามาแตบรรพกาลเพื่อใหสามารถธํารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่เปนอยู พันธุขาว
พื้นเมืองที่อยูรอดมาไดนั้นไดผานกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
อย า งน อ ยที่ สุ ด ก็ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นเรื่ อ งความต า นทานโรคและแมลงที่ มี อ ยู  ใ นพื้ น เมื อ งนั้ น ๆ
แตพันธุขาว HYVs เปนสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ ซึ่งในชั้นตนพัฒนาขึ้นมาโดยปราศจาก
รากเหงาพื้นเมือง การใชปุยเคมีเปนจํานวนมากยอมทําใหคุณสมบัติของดินแปรเปลี่ยนไป สวน
การใชยากําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก ไมเพียงแตจะเปนอันตรายตอมนุษยเทานั้น หากทวายังทําลาย
ศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชอีกดวย ซึ่งเทากับสงเสริมใหศัตรูพืชเติบโต
ประการที่สี่ รัฐบาลหลายตอหลายประเทศไดสงเสริมการเพาะปลูกพันธุขาว
HYVs ดวยนโยบายนานัปการ ดังเชนการแจกจายพันธุขาว และการใหเงินอุดหนุนเพื่อให
เกษตรกรสามารถซื้ อ ปุ  ย เคมี แ ละยากํ าจั ดศัตรูพืช ในราคาถูก นโยบายเหล า นี้ ได ผลั ก ดัน ให
เกษตรกรจํานวนมากตกสูวังวนของการปฏิวัติเขียว ในทศวรรษ 2520 รัฐบาลประเทศเหลานี้
เริ่มมีปญหาทางการคลังจนตองถอนการอุดหนุนปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช เกษตรกรซึ่งแตเดิม
เคยคิดวาจะสามารถซื้อปุยและยากํ าจัดศัตรูพืชราคาถูกไดตลอดไป ก็ตองตาสวางเมื่อรัฐบาล
ลมเลิกนโยบายการใหเงินอุดหนุน เมื่อถึงตอนนี้ ความพยายามที่จะถอนตัวจากวังวนของการ
ปฏิวัติเขียวก็เปนเรื่องยากเสียแลว
ดวยเหตุที่พันธุขาว HYVs ไมมีความตานทานโรคและแมลงบางชนิด สถาบัน
วิจัยขาวนานาชาติและรัฐบาลประเทศตางๆไดใชความพยายามในการผสมพันธุขาว เพื่อใหมี
คุณสมบัติในการตานทานโรคและแมลง แตการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหสามารถตานทานโรคและ
แมลงทุกชนิดนั้นยังเปนเรื่องที่เปนไปไมไดในขณะนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อมีการพัฒนาพันธุขาว
ใหสามารถตานทานโรคและแมลงบางชนิดได แตก็จะเกิดโรคและการระบาดของแมลงชนิดอื่น
ขึ้นมาแทน โดยที่ในขณะเดียวกัน เชื้อโรคและแมลงก็มีการปรับตัวเพื่อทําลายคุณสมบัติความ
ตานทานโรคและแมลงของพันธุขาวตางๆดวย ปรากฎการณดังกลาวนี้ไดเรงเราใหมีการใชยา
กําจัดศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น และสภาพนิเวศนก็ถูกทําลายมากขึ้นเปนเงาตามตัว
ในกรณีของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพัฒนาพันธุขาว กข.-1 เพื่อให
มีความตานทานโรคใบสีสม แตก็เกิดโรคขอบใบแหงระบาด ครั้นพัฒนาพันธุขาว กข.7 เพื่อ
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แกปญหาโรคขอบใบแหง ก็กลับตองเผชิญกับโรคจูและการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และ
ครั้นพัฒนาพันธุขาว กข.9 กข.21 และ กข.23 เพื่อแกปญหาโรคและแมลงระบาดที่เกิดขึ้น แต
กลับตองเผชิญโรคไหมและโรคใบสีสมอีก
ผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยกําลังรณรงคใหชาวนาหันมาปลูกขาว
พันธุพื้นเมือง และหันไปประกอบเกษตรกรรมตามวิธีการธรรมชาติ โดยลดและเลิกการใชปุยเคมี
และการใชสารเคมีในการจํากัดโรคและศัตรูพืช ในขณะเดียวกัน องคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศ กํ าลังรณรงคมิใหชาวนาในอินโดจีนยอมรับการปฏิวัติเขียว มิฉะนั้นจะตองเผชิญกับ
เคราะหกรรมดังเชนที่เกิดแกชาวนาในฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
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