
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2534

การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในขณะที่นักวิทยาศาสตรการเกษตรหลายคนกํ าลังเรงวันเรงคืนในการกอ 
ใหเกิดการปฏิวัติเขียวครั้งที่สอง (Second Green Revolution) การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง (First 
Green Revolution) กลับตกเปนเปาการโจมตีและวิพากษวิจารณอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
           การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเพาะปลูกขาว เปน 
ผลงานของสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute = IRRI) ซึ่งกอต้ัง
ข้ึนในป 2503 ณ เมืองลอสบันโยส (Los Banos) ประเทศฟลิปปนส  โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก 
มูลนิธิฟอรดและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร เปาหมายหลักของการปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่ง ก็คือการ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหสามารถผลิตธัญญพืชเพิ่มข้ึน จนสามารถสนอง
ความตองการของประชากรโลกที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
           สถาบันวิจัยขาวนานาชาติไดคัดและพัฒนาพันธุขาว จนกระทั่งไดพันธุขาวที่ให 
ผลผลิตตอไรสูง (high-yielding varieties = HYVs) ทั้งนี้ดวยการผสมพันธุขาวจากจีนกับพันธุขาว
จากอินโดนีเซีย จนไดพันธุขาว IR-8 ในป 2506  ขาวพันธุนี้มีลํ าตนเตี้ยและแข็งแรง สามารถลด 
การหักลมภายหลังการใสปุย ใบส้ัน แคบ และตั้งตรง ทํ าใหมีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มข้ึน  
อีกทั้งไมไวตอชวงแสง ซึ่งชวยยนระยะในการเพาะปลูก อันเปนเหตุใหสามารถทํ านาไดปละ 2  
คร้ัง  สถาบันวิจัยขาวนานาชาติเร่ิมเผยแพรพันธุขาว IR-8 ในป 2509 แตขาว IR-8 ไมเปนที่นิยม 
ในการบริโภคในอาเซีย เนื่องจากเมื่อหุงสุกแลวขาวจะแข็ง ประเทศตางๆที่ตองการประโยชน 
จากการปฏิวัติเขียว จํ าตองนํ าขาว IR-8 ไปผสมกับพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อใหมีคุณสมบัติในการ
บริโภคตองตามรสนิยมของประชาชนภายในประเทศ  แตพันธุขาวที่พัฒนาจาก IR-8 ไมสามารถ 
ใหผลผลิตตอไรสูงเทาพันธุ IR-8 เอง  ซึ่งเคยปรากฏวาสามารถใหผลผลิต 1,060 กิโลกรัมตอไร
           อยางไรก็ตาม พันธุขาว IR-8 ไมทนทานตอศัตรูพืช และตองใชยากํ าจัดศัตรูพืช
ในการเพาะปลูกเปนจํ านวนมาก สถาบันวิจัยขาวนานาชาติพยายามพัฒนาพันธุขาวที่ทนทานตอ
ศัตรูพืชมากขึ้น  จนไดพันธุขาว IR-36 ซึ่งเริ่มเผยแพรพันธุในป 2525  พันธุขาว IR-36 พัฒนาขึ้น
จากพันธุขาวพอพันธุแมพันธุจํ านวน 13 พันธุ มีคุณสมบัติทางดานพันธุกรรมที่สามารถตานทาน



2

ศัตรูพืชได 15 ชนิด และมีวัฏจักรการเพาะปลูกสั้นเพียง 110 วัน ซึ่งทํ าใหสามารถทํ านาปละ 3 คร้ัง
ได
           การปฏิวัติเขียวครั้งที่หนึ่งทํ าใหประสิทธิภาพในการเพาะปลูกขาวเพิ่มข้ึนจาก
ระดับ 2-3 ตันตอเฮกตาร เปน 4-6 ตันตอเฮกตาร (พื้นที่ 1 เฮกตาร เทากับ 6.25 ไร) องคการอาหาร
และเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในระหวางป 2517-2532 ผลผลิตขาวใน
โลกเพิ่มข้ึนถึง 46%
           อยางไรก็ตาม ผลประโยชนของการปฏิวัติเขียวหาไดมีการกระจายอยางทัดเทียม
กันไม โดยที่ประเทศผูนํ าเขาขาวไดประโยชนมากกวาประเทศผูสงออกขาว การปฏิวัติเขียวทํ าให
ประเทศผูนํ าเขาขาวหลายตอหลายประเทศสามารถพึ่งตนเองในดานอาหารได ประเทศเหลานี้ 
จํ าตองลงทุนในการจัดระบบการชลประทานเปนจํ านวนมาก  เพราะพันธุขาว HYVs มีลํ าตนเตี้ย  
ไมสามารถปลูกในพื้นที่ที่มีนํ้ าทวมได จึงตองจัดระบบการชลประทานเพื่อรักษาระดับนํ้ าในไรนา 
ใหสมํ่ าเสมอ ประเทศผูสงออกขาวหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มิไดทุมการลงทุนดานการ 
ชลประทานเพื่อรองรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ แบบแผนการคาขาว
ระหวางประเทศเริ่มแปรเปลี่ยนไป ประเทศผูนํ าเขาขาวในอาเซียหลายตอหลายประเทศลดการ 
นํ าเขาลงอยางสํ าคัญ เร่ิมดวยฟลิปปนส ศรีลังกา และมาเลเซียในทศวรรษ 2510 และอินโดนีเซีย 
ในทศวรรษ 2520 ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเคยเปนตลาดขาวสํ าคัญของไทย การปฏิวัติเขียว 
จึงผลักดันใหไทยตองแสวงหาตลาดขาวนอกอาเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งตะวันออกกลางและ 
อัฟริกามากขึ้น
           แมวาการปฏิวัติเขียวจะมีสวนชวยเพิ่มผลผลิตธัญญพืชอยางสํ าคัญ แตในอีก 
ดานหนึ่ง ก็มีขอวิพากษวิจารณวา การปฏิวัติเขียวมีสวนไมนอยในการทํ าลายระบบนิเวศนและ
สรางปญหาแกเกษตรกรในโลกที่สาม ขอโจมตีดังกลาวนี้มาจากองคกรพัฒนาเอกชนทั้งใน 
ฟลิปปนส  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และไทย
           การปฏิวัติเขียวกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตทางเศรษฐกิจการเกษตรอยางนอย 4 
ประการ กลาวคือ
           ประการแรก การปฏิวัติเขียวทํ าใหเกษตรกรตองพึ่งพิงปุยเคมีและสารเคมีในการ
กํ าจัดศัตรูพืช ชาวนาในอาเซียตองละทิ้งภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทํ านา ซึ่งสั่งสมมาแต 
บุรพกาล หันมาพึ่งพิงภูมิปญญาตะวันตก ยิ่งชาวนาละทิ้งวิธีการเพาะปลูกตามธรรมชาติมาก 
เพียงใด การพึ่งพิงปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืชก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ปุยเคมีมีความจํ าเปนสํ าหรับ 
การเติบโตของตนขาวฉันใด สารเคมีก็เปนสิ่งจํ าเปนในการฆาเชื้อโรค แมลงและสัตวที่เปนศัตรูของ
ตนขาวฉันนั้น ทายที่สุดแลว ผูที่ไดประโยชนจากการปฏิวัติเขียวชนิดเปนกอบเปนกํ า ก็คือ ผูผลิต
ปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืช
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           ประการที่สอง  พันธุขาว HYVs ตองพึ่งพิงปุยเคมีในการเติบโต แตการใชปุย  
ไนโตรเจนจํ านวนมากจะทํ าใหตนขาวออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ การปลูกขาวพันธุหนึ่ง
พันธุใดเพียงพันธุเดียวในพื้นที่อันกวางใหญไพศาล หากเกิดโรคและแมลงระบาด โดยที่พันธุขาว 
ดังกลาวไมมีความตานทาน  ความเสียหายที่จะมีตอการเพาะปลูกยอมมีอยางมหาศาล
           ประการที่สาม  การเพาะปลูกพันธุขาว HYVs ประกอบกับการใชปุยเคมีและ 
ยากํ าจัดศัตรูพืชเปนจํ านวนมาก มีสวนสํ าคัญในการทํ าลายสภาพนิเวศนในชนบท พันธุขาว 
พื้นเมืองนั้นพัฒนามาแตบรรพกาลเพื่อใหสามารถธํ ารงอยูไดในสภาพแวดลอมที่เปนอยู พันธุขาว
พื้นเมืองที่อยู รอดมาไดนั้นไดผานกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)  
อยางน อยที่ สุดก็มีคุณสมบัติในเรื่องความตานทานโรคและแมลงที่มีอยู ในพื้นเมืองนั้นๆ  
แตพันธุขาว HYVs เปนสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ  ซึ่งในชั้นตนพัฒนาขึ้นมาโดยปราศจาก 
รากเหงาพื้นเมือง การใชปุยเคมีเปนจํ านวนมากยอมทํ าใหคุณสมบัติของดินแปรเปลี่ยนไป สวน 
การใชยากํ าจัดศัตรูพืชจํ านวนมาก ไมเพียงแตจะเปนอันตรายตอมนุษยเทานั้น หากทวายังทํ าลาย
ศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชอีกดวย ซึ่งเทากับสงเสริมใหศัตรูพืชเติบโต
           ประการที่ส่ี รัฐบาลหลายตอหลายประเทศไดสงเสริมการเพาะปลูกพันธุขาว 
HYVs ดวยนโยบายนานัปการ ดังเชนการแจกจายพันธุขาว และการใหเงินอุดหนุนเพื่อให 
เกษตรกรสามารถซื้อปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืชในราคาถูก นโยบายเหลานี้ไดผลักดันให 
เกษตรกรจํ านวนมากตกสูวังวนของการปฏิวัติเขียว ในทศวรรษ 2520 รัฐบาลประเทศเหลานี้ 
เร่ิมมีปญหาทางการคลังจนตองถอนการอุดหนุนปุยเคมีและยากํ าจัดศัตรูพืช เกษตรกรซึ่งแตเดิม
เคยคิดวาจะสามารถซื้อปุยและยากํ าจัดศัตรูพืชราคาถูกไดตลอดไป ก็ตองตาสวางเมื่อรัฐบาล 
ลมเลิกนโยบายการใหเงินอุดหนุน เมื่อถึงตอนนี้ ความพยายามที่จะถอนตัวจากวังวนของการ
ปฏิวัติเขียวก็เปนเรื่องยากเสียแลว
           ดวยเหตุที่พันธุขาว HYVs ไมมีความตานทานโรคและแมลงบางชนิด สถาบัน 
วิจัยขาวนานาชาติและรัฐบาลประเทศตางๆไดใชความพยายามในการผสมพันธุขาว เพื่อใหมี 
คุณสมบัติในการตานทานโรคและแมลง แตการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหสามารถตานทานโรคและ
แมลงทุกชนิดนั้นยังเปนเรื่องที่เปนไปไมไดในขณะนี้ ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อมีการพัฒนาพันธุขาว 
ใหสามารถตานทานโรคและแมลงบางชนิดได แตก็จะเกิดโรคและการระบาดของแมลงชนิดอื่น 
ข้ึนมาแทน โดยที่ในขณะเดียวกัน เชื้อโรคและแมลงก็มีการปรับตัวเพื่อทํ าลายคุณสมบัติความ 
ตานทานโรคและแมลงของพันธุขาวตางๆดวย ปรากฎการณดังกลาวนี้ไดเรงเราใหมีการใชยา
กํ าจัดศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น และสภาพนิเวศนก็ถูกทํ าลายมากขึ้นเปนเงาตามตัว
           ในกรณีของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพัฒนาพันธุขาว กข.-1 เพื่อให 
มีความตานทานโรคใบสีสม แตก็เกิดโรคขอบใบแหงระบาด คร้ันพัฒนาพันธุขาว กข.7 เพื่อ 
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แกปญหาโรคขอบใบแหง ก็กลับตองเผชิญกับโรคจูและการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้ าตาล และ
คร้ันพัฒนาพันธุขาว กข.9  กข.21  และ กข.23  เพื่อแกปญหาโรคและแมลงระบาดที่เกิดขึ้น แต
กลับตองเผชิญโรคไหมและโรคใบสีสมอีก
           ผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยกํ าลังรณรงคใหชาวนาหันมาปลูกขาว 
พันธุพื้นเมือง และหันไปประกอบเกษตรกรรมตามวิธีการธรรมชาติ โดยลดและเลิกการใชปุยเคมี
และการใชสารเคมีในการจํ ากัดโรคและศัตรูพืช ในขณะเดียวกัน องคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศ กํ าลังรณรงคมิใหชาวนาในอินโดจีนยอมรับการปฏิวัติเขียว มิฉะนั้นจะตองเผชิญกับ
เคราะหกรรมดังเชนที่เกิดแกชาวนาในฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

หมายเหตุ   ขอมูลบางสวนในบทความนี้มาจาก อัมมาร สยามวาลา และวิโรจน ณ ระนอง
 ประมวลความรูเร่ืองขาว  (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2533)


