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1. บทนํา: ข้าวไร่และความสําคัญของข้าวไร ่

ข้าวเป็นพืชในตระกูลหญ้า (Graminaceae) จัดเป็นพืชอาหารหลักของประชากรมากกว่าครึ่งโลก 
ชนิดของข้าวที่ปลูกสามารถจําแนกตามถิ่นกําเนิดและความนิยมบริโภคได้ 2 ชนิด (Species) คือ ข้าว
แอฟริกา (Oryza glaberrima Steud.) ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดและบริโภคกันในบางประเทศของทวีปแอฟริกา และ
ข้าวเอเชีย (Oryza sativa L.) ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดและปลูกเป็นพืชอาหารโดยทั่วไปในทวีปเอเชียตลอด จนแถบ
ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ข้าวเอเชีย (Oryza sativa L.) ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิด
ย่อย (Sub-species) ได้อีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดแถบเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เรียกว่า กลุ่มข้าวอินดิกา (Indica) กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก บริเวณประเทศจีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลี เรียกว่า กลุ่มข้าวจาปอนิกา (Japonica) ส่วนกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดแถบหมู่เกาะชวา มี
การปลูกและบริโภคเฉพาะท้องถิ่น เรียกว่า กลุ่มข้าวจาวานิกา (Javanica) ดังนั้น ข้าวที่ปลูกเพื่อการบริโภค
กันค่อนข้างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จึงมีเพียง 2 กลุ่ม คือ ข้าวอินดิกา และข้าวจาปอนิกา 
โดยข้าวที่ขัดสีแล้วมีจําหน่ายทั่วโลก ประมาณร้อยละ 87 เป็นข้าวในกลุ่มอินดิกา ส่วนกลุ่มข้าวจาปอนิกามี
การปลูกและจําหน่ายเพียงร้อยละ 11 

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ได้แบ่งนิเวศน์การปลูกข้าว (Rice ecosystem) ในแถบเอเชีย
ออกเป็น 4 ระบบ คือ 

1. การปลูกข้าวโดยอาศัยน้ําชลประทาน (Irrigated rice ecosystem) 
2. การปลูกข้าวโดยอาศัยน้ําฝน (Rainfed rice ecosystem) 
3. นาน้ําลึกและข้าวขึ้นน้ํา (Deep water and floating rice ecosystem)  
4. ข้าวไร่ (Upland rice ecosystem)  
  สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI, 1990) ให้ความหมายของข้าวไร่ว่าหมายถึง ข้าวที่ปลูกใน

สภาพ ไม่มีน้ําขัง (Dryland condition) หรือสภาพไร่ และปลูกผสมกับพืชอื่น (Mixed farming) ไม่มีการให้
น้ํา (Without irrigation) และส่วนใหญ่ไม่มีการพรวนดิน (without puddling) มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ท่ัวโลก
ประมาณร้อยละ 13.2 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ส่วนใหญ่พบในทวีปเอเชียประมาณ 66.9 ล้านไร่ แอฟริกา
ประมาณ 14.4 ล้านไร่ และลาตินอเมริกาประมาณ 38.1 ล้านไร่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่
ประมาณ 28.8 ล้านไร่ ซ่ึงประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย 6.9 ล้านไร่ ไทย 6.0 ล้านไร่ พม่า 4.9 ล้านไร่ 
กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประมาณ 2.5 ล้านไร่ ลาว 1.9 ล้านไร่ และมาเลเซีย 0.6 ล้านไร่ (Gupta 
and O’Toole, 1986) 

การปลูกข้าวไร่ในประเทศไทย แบ่งออกตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์ผลผลิตและความสําคัญต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของประชากรในพื้นที่ต่างกันได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  

1. ข้าวไร่ท่ีปลูกบนพื้นที่สูงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ มีเป้าหมายการปลูกให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่เพียงพอ
ต่อการบริโภคของประชากรตลอดทั้งปี ในประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกหลักอยู่ในภาคเหนือตอนบน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกข้าวไร่ท้ังประเทศ ซ่ึงเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงและที่ราบเชิงเขา เป็นแหล่งต้น
น้ําสายสําคัญต่าง ๆ เช่น ปิง วัง ยม น่าน และกก  

2. ข้าวไร่ท่ีปลูกในพื้นที่ราบ ปลูกโดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาสวนอยู่แล้ว แต่มีพ้ืนที่นาถือครองน้อย 
ผลิตข้าวได้จํานวนหนึ่งใช้บริโภคได้ไม่ครบปี เช่น ได้ 9-10 เดือน ทําให้ต้องปลูกข้าวไร่เพื่อให้ได้ข้าวมา
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บริโภคเพิ่มเติมอีก 2-3 เดือน การปลูกข้าวไร่ลักษณะนี้มีในเขตพื้นราบสภาพไร่ของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนการปลูกข้าวไร่ท่ีราบแซมในสวนยางพาราและปาล์มน้ํามันในภาคใต้ มีเหตุผล
เพื่อให้ได้ข้าวมาบริโภคจํานวนหนึ่ง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวมาบริโภคตลอดทั้งปี  

3. ข้าวไร่ท่ีปลูกในพื้นที่เฉพาะมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า โดยปลูกพันธุ์ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษทาง
โภชนาการ เช่น ข้าวเหนียวลืมผัว ช่อลุง 97 เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 เป็นต้น 

จากรายงานการสํารวจพื้นที่ปลูกข้าวไร่ของกองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2522 
มีพ้ืนที่รวมประมาณ 1,483,908 ไร่ อยู่ในภาคเหนือ 781,164 ไร่ (อาจมีมากกว่านี้หากพิจารณารวมถึงไร่
เลื่อนลอยซึ่งสํารวจได้ยาก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 422,641 ไร่ และภาคใต้ 280,103 ไร่ (วราภรณ์, 2529) 
จากการรวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดในปี 2555 โดยศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานเกษตร
จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตรและข้อมูลจากโครงการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของสํานักวิจัยและพัฒนา
ข้าว กรมการข้าว พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ท้ังประเทศรวม 668,486 ไร่ อยู่ในภาคเหนือ 343,461 ไร่ 
ชายแดนฝั่งตะวันตก 202,383 ไร่ ชายแดนฝั่งตะวันออก 41,979 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,293 ไร่ 
และภาคใต้ 38,370 ไร่ ไม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ในภาคกลาง (ตารางที่ 1 ) เห็นได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่
ปลูกข้าวไร่ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมามาก ท้ังนี้ เป็นผลจากการพัฒนาการปลูกข้าว การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ  

พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงใน 20 จังหวัด รวมพ้ืนที่ 587,110 ไร่ ในภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ และน่าน มีพ้ืนที่ปลูกรวม 343,461 ไร่ 
ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตชายแดนด้านตะวันตกพื้นที่จังหวัดตาก อุทัยธานี และกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ปลูกรวม 
202,383 ไร่ ซ่ึงพบว่าบางจังหวัดมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่แต่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ แสดงว่าได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปเป็นการปลูกข้าวนาสวนและซื้อข้าวจากพื้นราบไปบริโภคทั้งหมดแล้ว อีกส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่
ชายแดนด้านตะวันออกที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีพ้ืนที่ปลูกรวม 41,979 ไร่  

พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี พ้ืนที่ปลูกมากที่จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี มีพ้ืนที่รวม 42,293 ไร่ เป็นพื้นที่ลอนคลื่นสภาพไร่
ท่ีปลูกสลับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่กับอ้อยและมันสําปะหลังขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่จะให้ผลตอบแทนได้มากกว่า
ในช่วงปีเพาะปลูกนั้น ๆ การปลูกข้าวไร่พ้ืนที่ราบในภาคใต้มีรายงานพื้นที่ปลูกข้าวไร่ท่ีจังหวัดกระบี่ ชุมพร 
พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ระนอง และสตูล มีพ้ืนที่รวม 38,370 ไร่ เป็นการ
ปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพาราหรือสวนปาล์มน้ํามันในแปลงที่เริ่มปลูกพืชหลักปีท่ี 1-3 แล้วจึงย้ายไปปลูก
ในสวนปลูกใหม่ต่อไปอีก 

ส่วนการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้านั้น มีพ้ืนที่ปลูกทั้งบนพื้นที่สูง เช่น ข้าว
เหนียวลืมผัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และปลูกในพื้นที่ราบ เช่น ช่อลุง 97 เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 ท่ีภาคใต้ พญา
ลืมแกงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกข่าที่จังหวัดกระบี่ ข้าวไร่ในกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น
สินค้าตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ต่อไปอีกด้วย 
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยข้าวไร่  

จังหวัด ประชากรกลุม่ 
ชาติพันธุ์ (คน) 1/ 

พื้นที่ปลูกข้าวไร่ 
(ไร่) 2/ 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 2/ 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 2/ 

ภาคเหนือตอนบน  
   

น่าน 87,253 110,608 38,823 325 
แม่ฮ่องสอน 109,119 89,792 31,517 360 
เชียงราย 130,054 76,731 26,933 359 
เชียงใหม่ 244,291 47,618 16,714 577 
พะเยา 18,572 9,560 3,356 365 
ลําปาง 18,432 4,006 1,406 390 
แพร่ 18,517 3,420 1,200 341 
ลําพูน 30,825 1,726 606 462 

รวม 657,063 343,461 120,555 397 
ฝ่ังตะวันตก  

   
ตาก 130,065 109,872 38,565 326 
กาญจนบุรี 61,816 91,366 32,069 284 
อุทัยธานี 7,511 1,145 402 - 
ราชบุรี 20,510 0 - - 
ประจวบคีรีขันธ์ 9,131 0 - - 
กําแพงเพชร 8,729 - - - 
เพชรบุรี 8,407 - - - 
สุโขทัย 4,413 - - - 

รวม 250,582 202,383 71,036 305 
ฝ่ังตะวันออก  

   
เลย 1,476 24,362 8,551 - 
พิษณุโลก 25,872 9,040 3,173 350 
เพชรบูรณ์ 25,140 7,864 2,760 - 
อุตรดิตถ์ 0 713 250 - 

รวม 52,488 41,979 14,735 - 
ภาคกลาง  

   
สุพรรณบุรี 4,783 0 - - 

รวม 4,783 0 - - 
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(ต่อ) 

จังหวัด ประชากรกลุม่ 
ชาติพันธุ์ (คน) 1/ 

พื้นที่ปลูกข้าวไร่ 
(ไร่) 2/ 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 2/ 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 2/ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   

อุบลราชธานี - 12,430 4,363 - 
ขอนแก่น - 12,000 4,212 351 
มหาสารคาม - 10,000 3,510 - 
สกลนคร - 3,660 1,285 - 
ชัยภูมิ - 3,500 1,229 - 
ร้อยเอ็ด - 703 247 - 

รวม - 42,293 14,845 - 
ภาคใต ้  

   
กระบี่ - 7,512 2,637 295 
ชุมพร - 6,510 2,285 330 
พังงา - 6,050 2,124 275 
สงขลา - 5,151 1,808 285 
สุราษฎร์ธานี - 4,510 1,583 282 
นครศรีธรรมราช - 3,511 1,232 278 
พัทลุง - 2,052 720 257 
ตรัง - 2,012 706 - 
ระนอง - 912 320 252 
สตูล - 150 53 - 

รวม - 38,370 13,468 282 
รวมทั้งประเทศ 964,916 668,486 234,639 336 

1/ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2554 
2/ ข้อมูลสรุปจากผลการรวบรวมของศูนย์วิจัยข้าวในภูมิภาคต่าง ๆ ในปี 2555 โดยมีแหล่งข้อมูลจาก  
    สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการจัดเขตศักยภาพผลผลิตของประเทศ  
    ไทย ของกรมการข้าว   
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2. วิเคราะห์ความมั่นคงในการผลิตข้าวไร่ 

เมื่อพิจารณาโดยใช้หลักการพื้นฐานในการผลิตพืช ท่ีมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญในการให้ผลผลิต
และคุณภาพ คือ G x E x M = Y + q โดย  

G หมายถึง พันธุกรรม (Genetics)  
E หมายถึง สภาพแวดล้อม (Environment) 
M หมายถึง การจัดการ (Management)  
Y หมายถึง ผลผลิต (Yield)  

             และ q หมายถึง คุณภาพของผลผลิต (Quality) 
 

1. ความมั่นคงทางพันธุกรรมข้าวไร่ 
การผลิตข้าวไร่โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรม (G) สูงมาก กล่าวคือ มีความ

หลากหลายของพันธุ์ข้าวไร่ท่ีใช้เพาะปลูก ท้ังอายุเบา ปานกลางและหนัก เพื่อให้อยู่รอดและได้ผลผลิตใน
ระดับหนึ่งภายใต้ความแปรปรวนของฝนที่ตกมากน้อยความต่อเนื่องและยาวนานที่แตกต่างกันในแต่ละปี 
พันธุ์ข้าวไร่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญในพื้นที่ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าว
ท่ีอยู่รอดภายหลังการระบาดจริงของศัตรูข้าวในสภาพธรรมชาติ พันธุ์ข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานมาจากตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านประเทศเมียนมาร์และลาว เข้าสู่เขตชายแดนในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพัฒนาการผ่านการคัดเลือกและการปรับตัว
ของพันธุกรรมข้าวจากข้าวจาปอนิกาในเขตอบอุ่น (Temperate japonica) มาเป็นข้าวจาปอนิกาในเขตร้อน 
(Tropical japonica)  

ในส่วนของภาครัฐมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พ้ืนเมืองมาคัดเลือกและประเมินลักษณะอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีหน่วยงานหลักร่วมดําเนินงาน ประกอบด้วยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กรมการข้าว
(กรมวิชาการเกษตร) และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาถึงปี 2525 มีโครงการรวบรวม
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศไปเก็บไว้ท่ีศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ซ่ึงพบว่ามีเชื้อพันธุ์
ข้าวไร่มากถึง 5,467 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ได้จากภาคเหนือมากที่สุด 2,328 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ รองลงมาคือภาค
กลาง 1,050 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ (ตารางที่ 2) มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และรับรองพันธุ์สําหรับ
พ้ืนที่ปลูกภาคต่าง ๆ และจําแนกตามความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต่ปี 2522 ถึง
ปัจจุบัน รวม 12 พันธุ์ ซ่ึงทุกพันธุ์ได้จากพันธุ์พ้ืนเมืองที่นํามาคัดเลือกพันธุ์บริสุทธ์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่พัฒนาและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมข้างต้น เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับศักยภาพใน
การให้ผลผลิตสูง (High yield potential) ส่วนข้าวไร่ท่ีปลูกในที่ราบมีพัฒนาการจากข้าวนาสวนในกลุ่มอินดิ
กาและมีความสามารถในการให้ผลผลิตท่ีสูงกว่า เช่นเดียวกับการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่
ของสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (CGIAR Science Council, 2006) ท่ีสรุปว่า การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ท่ี
ผ่านมาส่วนใหญ่ได้พันธุ์พ้ืนเมืองที่เป็นข้าวจาปอนิกาในเขตร้อน มีข้อจํากัดในการให้ผลผลิตสูงและได้
กําหนดทิศทางการพัฒนาพันธุ์ ข้าวชนิดอินดิกาที่ปลูกได้ดีในสภาพไร่หรือไม่มีน้ําขัง (Non-flooded 
/Aerobic rice) และมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงมาเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไร่ต่อไป 
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นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เมล็ดข้าวกล้องสีแดงหรือสีดํา สําหรับใช้
ประกอบอาหารในพิธีกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในปัจจุบันกลับได้รับความสนใจนํามาใช้ประโยชน์
ทางโภชนาการจากสารที่มีอยู่ในข้าวกล้องและข้าวสี 

            ตารางที่ 2 จํานวนเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่ในประเทศไทย 

ภาค จํานวนเชื้อพันธุ์ข้าวไร ่
ภาคเหนือ 2,328 
ภาคกลาง 1,050 
ภาคใต้ 664 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 543 
ตะวันตก 344 
ตะวันออก 61 
ไม่ระบุ 477 

รวม 5,467 
              ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ, (2555)  

2. ความมั่นคงด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกข้าวไร่  
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า การปลูกข้าวไร่เป็นวิธีการปลูกข้าวยุคแรก ๆ เลือกใช้พ้ืนที่ปลูก

ได้อย่างกว้างขวางทั้งพื้นที่ลาดเอียงและพื้นที่ราบ พันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ผ่าน
การคัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นับได้ว่าเป็นการปรับตัวของพันธุ์ข้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ตามธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลง ในระหว่างการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ทําให้
มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไร่มาอย่างต่อเนื่องไปด้วย จึงยังไม่พบปัญหาการเสื่อมและการ
พังทลายของดินที่ใช้เพาะปลูก แต่ถึงปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานได้ยุติลงแล้ว ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรบนที่สูง การปลูกข้าวไร่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการทําไร่หมุนเวียนซึ่งทําให้ต้องใช้พ้ืนที่เพาะปลูกมาก
ข้ึน โดยความมั่นคงของการผลิตข้าวไร่และความยั่งยืนของทรัพยากรขึ้นอยู่กับระยะเวลาของรอบการ
หมุนเวียน โดยอานันท์ และคณะ (2547) ได้จัดแบ่งการจัดการไร่หมุนเวียนเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. ไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวได้อย่างยั่งยืน มีรอบหมุนเวียนยาวนานเพียงพอและทําได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ระบบนิเวศน์ยังมีความยั่งยืน 

2. ไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างมีทางเลือก ระบบถูกกดดันให้ลดรอบการหมุนเวียนลง แต่ชุมชนยังคง
รักษาระบบการหมุนเวียนไว้ได้ 

3. ไร่หมุนเวียนที่ปรับตัวอย่างพึ่งพา ระบบที่ถูกแรงกดดันจากนโยบายรัฐในการจํากัดที่ทํากินลงมา 
จนไม่สามารถรักษาระบบไร่หมุนเวียนไว้ได้ พ้ืนที่ไร่ถาวรที่เหลืออยู่จึงถูกเปลี่ยนไปปลูกพืชเพื่อการค้า พ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตและตลาดภายนอก ซ่ึงเป็นที่มาของปัญหาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อทรัพยากร
ดิน น้ําและป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ําของประเทศ 

กรมพัฒนาที่ดิน (2540) รายงานว่าในภาคเหนือตอนบนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ 373,200 ไร่ และพื้นที่พัก
ดินเพื่อหมุนเวียนปลูกข้าวไร่อีก 447,800 ไร่  
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สําหรับปัจจัยด้านน้ํา ในการปลูกข้าวไร่ใช้ความชื้นหรือแหล่งน้ําจากน้ําฝนเท่านั้น ในอดีตการตกและ
กระจายของฝนมีปริมาณและความสม่ําเสมอเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว การอยู่รอดและให้ผลผลิต
ได้ดีในระดับหนึ่ง ซ่ึงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีในภาคเหนือประมาณ 1,200 มิลลิเมตร หรือ มากกว่า 200 
มิลลิเมตรต่อเดือน และกระจายสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูกก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าวไร่ได้ดี 
แต่ในปัจจุบันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) รูปแบบการตกของฝนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการปลูกข้าวไร่ ท้ังฝนทิ้งช่วงก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ซ่ึงหากฝน
ท้ิงช่วงติดต่อกันเกิน 20 วันแล้ว จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไร่ (เมธินี, 2529) อีกทาง
หนึ่งสภาวะฝนตกหนักก็ทําให้ดินไร่พังทลายลงไปได้ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม การผลิตข้าวไร่ได้ใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
จากการเปลี่ยนย้ายพื้นที่ปลูกในอดีตและการทําไร่หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยพักทิ้งพื้นที่เป็นเวลาหลายปีให้
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินขึ้นมาตามธรรมชาติ แต่ก็ถูกกดดันจากนโยบายการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ํา ให้ลดพื้นที่หมุนเวียนลงมาจนต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเพื่อการค้าแทน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะการตกของฝนในปัจจุบันยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปลูกข้าวไร่
เพิ่มข้ึนด้วย 

3. ความมั่นคงด้านการจัดการเพาะปลูก 
เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวในนิเวศน์อื่นแล้ว การปลูกข้าวไร่ยังใช้ประโยชน์จากการจัดการ 

(Management) ได้น้อยมาก ท้ังด้านการเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การให้น้ํา การป้องกันกําจัดศัตรูข้าว การใช้
จักรกลเกษตรหรือการเก็บรักษา ยังคงมีการใช้วิธีการดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเน้นการใช้แรงงานและพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตในพื้นที่เป็นหลัก แต่ยังคงให้ความสําคัญกับการกําจัดวัชพืชโดยการใช้มือถอนและใช้จอบ
หรือเสียมขนาดเล็กกําจัดวัชพืชในไร่ข้าว 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูก และการป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวที่สําคัญ คือ 
การไล่นก การปลูกแตงส้ม แตงไร่หรือมันสําปะหลังโดยรอบแปลงข้าวไร่เพื่อให้นกและหนูกินก่อนที่จะเข้ามา
กัดทําลายข้าว การป้องกันแมลงศัตรูข้าวโดยใช้หน่อไม้ดอง เอื้องหมายนา ข้าวเหนียวดํา หรือเปลือกพืชที่มี
กลิ่นฉุน ท้ังนี้ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ใช้เพาะปลูกที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวในระดับหนึ่งอยู่
แล้ว มีส่วนช่วยลดความสูญเสียด้านนี้ลงได้ ในปัจจุบันบนที่สูงมีการใช้สารกําจัดวัชพืชในการเตรียมพื้นที่
สําหรับปลูกพืชไร่และข้าวไร่มากขึ้น ส่วนการปลูกข้าวไร่ท่ีราบที่มีการนําเทคโนโลยีของพืชไร่และการปลูก
ข้าวนาสวนมาปรับใช้ในการปลูกข้าวไร่ ซ่ึงทําให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่นี้เพิ่มข้ึนมาได้ในระดับหนึ่ง 

ในไร่ข้าวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงไม่ได้มีการปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียว แต่มีการปลูกพืชร่วมระบบ
หรือพืชแซม (Intercropping) ท่ีมีความหลากหลายทั้งที่เป็นพืชอาหารและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ พืชผัก 
เช่น ผักกาด แตง ฟักทอง บวบ มะเขือ ถ่ัว ถ่ัวพู แมงลัก พริก กระเจี๊ยบ ผักอีลืน เป็นต้น พืชไร่ เช่น 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เผือก มันมือเสือ มันเทศ มันสําปะหลัง ฝ้าย เป็นต้น ไม้ดอกเพื่อใช้ในพิธีกรรม เช่น สร้อย
ไก่ ดาวเรือง เป็นต้น ดังนั้น ในระบบการปลูกข้าวไร่นอกจากการปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารโดยตรงแล้ว 
เกษตรกรยังปลูกพืชอาหารอื่น ๆ เพื่อเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น ในกรณีท่ีข้าวไม่เพียงพอ
สําหรับบริโภคยังมีพืชอื่นที่ใช้เป็นอาหารได้ เช่น มัน เผือก เป็นต้น การปลูกพืชแซมยังมีผลช่วยเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยลดการทําลายของศัตรูข้าวไร่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีความลาดชันตามไหล่เขา มีศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวต่ํา 
ประกอบกับการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างยาก มีการสูญเสียหน้าดินโดยกระบวนการชะล้าง
พังทลายของดินสูง ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ จึงได้มีการนําเทคนิคระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ําเข้าไปดําเนินการ โดยการปรับพื้นที่สภาพไร่ให้เป็นนาขั้นบันได และพบว่าการปลูกข้าวไร่
ในพื้นที่สภาพนาขั้นบันไดที่ไม่มีน้ําขัง ข้าวให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าการปลูกในพื้นที่สภาพไร่ร้อยละ 50 เมื่อ
นาขั้นบันไดสามารถขังน้ําได้และปลูกโดยวิธีปักดํา เพิ่มการจัดการและใส่ปัจจัยการผลิต ร่วมกับใช้พันธุ์ท่ี
ให้ผลผลิตสูง ข้าวสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าการปลูกในสภาพไร่แบบเดิมโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งเท่าตัว 
(กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน, 2553)  

4. ความมั่นคงของผลผลิตของข้าวไร่  
เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของการผลิตข้าวไร่แล้ว เห็นได้ว่าปริมาณและเสถียรภาพของผลผลิต

ข้าวไร่ได้รับอิทธิพลจากด้านพันธุกรรมมากที่สุด โดยยังคงได้รับผลผลิตข้าวในระดับหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่
มีความแปรปรวนทั้งดินฟ้าอากาศและในสภาพที่มีการระบาดของศัตรูข้าวรวมทั้งการจัดการเพาะปลูกที่เน้น
เพียงการกําจัดวัชพืชและป้องกันสัตว์ศัตรูข้าว แต่พันธุกรรมข้าวไร่ดังกล่าวก็ยังมีข้อจํากัดด้านขาดลักษณะ
หรือศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ท่ีผ่านมาจึงยังคงอยู่ใน
กลุ่มฐานพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่หากมีการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมการปลูกข้าวบนที่
สูงจากแบบข้าวไร่มาเป็นนาขั้นบันไดแล้วจะสามารถใช้พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงมาเพิ่มและสร้าง
ความมั่นคงให้ผลผลิตข้าวในพื้นที่นี้ได้ 

ด้านความมั่นคงที่ได้จากสภาพแวดล้อมของแหล่งเพาะปลูก ซ่ึงในปัจจุบันมีข้อจํากัดที่ไม่มีการย้ายถิ่น
ฐานและนโยบายรัฐในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้เขตต้นน้ํา ทําให้ต้องใช้พ้ืนที่เดิมหรือพื้นที่หมุนเวียนที่
น้อยลงในการปลูกข้าวไร่ และจําเป็นต้องมีการพิจารณาการปรับพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพดิน
และแหล่งน้ําให้เป็นไร่ข้ันบันไดและนาขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวไร่มากกว่า 1 เท่า สามารถใช้พ้ืนที่
ปลูกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการใช้พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงร่วมกับเทคโนโลยีการ
จัดการเพาะปลูกมาเพิ่มศักยภาพผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการจัดการเพาะปลูก เห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ศักยภาพในด้านนี้น้อยเพราะมีข้อจํากัด
ในการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก จึงต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก แต่จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศทั้งด้านเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า การสื่อสารและการศึกษาในปัจจุบัน ประกอบกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกจากสภาพไร่เดิมมาเป็นนาขั้นบันได ทําให้สามารถใช้ศักยภาพด้านการจัดการใน
การเพิ่มผลผลิตและรักษาเสถียรภาพผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงได้มากยิ่งขึ้น 

ผลการรวบรวมข้อมูลข้าวไร่ปี 2554 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 668,486 ไร่ ผลผลิตรวม 
234,639 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 351 กิโลกรัมต่อไร่ โดยภาคเหนือตอนบน มีพ้ืนที่ปลูกรวม 343,461 ไร่ ได้
ผลผลิตข้าวไร่รวม 120,555 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 397 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดต่างกัน) 
สําหรับผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยของภาคอื่น ๆ แสดงในตารางที่ 1 

ส่วนด้านคุณภาพ (q) ข้าวนับเป็นแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรทของประชากรโลก แต่สําหรับข้าวไร่นั้น 
ท้ังรูปแบบการบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องก่อนนําไปหุงต้ม และด้วย
คุณสมบัติพิเศษที่มีสารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ จึงทําให้เป็นแหล่งของวิตามินต่าง ๆ และสารต้านการเกิด
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โรคในมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีทางเลือกด้านอาหารน้อย ขณะเดียวกันได้มีการนํามา
พัฒนาแปรรูปให้เป็นแหล่งโภชนาการของประชากรในชุมชนเมืองต่อไปอีกด้วย 
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3. บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาข้าวไร่ 

ภาคราชการไทยมีบทบาทในการพัฒนาด้านข้าวไร่มานานแล้ว โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดํารัส
ว่า “ในอนาคต ข้าวไร่มีบทบาทมากเพราะไม่ต้องอาศัยน้ํามาก และอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ สําหรับพวก
ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ให้เป็นพืชเสริมสําหรับแปรรูป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเขาและเป็นรายได้อีกทาง
หนึ่ง” (อําพล, 2539) จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับข้าวไร่ จะเห็นได้ว่าข้าวไร่
มีความสําคัญไม่น้อยกว่าข้าวที่ปลูกในนิเวศน์อื่น หลังจากนั้น ได้มีการก่อตั้งสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืช
เมืองหนาวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2521 สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2522 สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2534 
และสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี ในปี 2539 เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนา งานผลิต
เมล็ดพันธุ์และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวไร่   

มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่ร่วมกับข้าวในกลุ่มอื่น ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 โดยพระยาโภชากร (ตริ มิลิ
นทสูต) ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ท่ีนาทดลองคลองรังสิต (สงกรานต์และบริบูรณ์, 2544) ถึง
ปี พ.ศ. 2525 มีโครงการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศนําไปเก็บไว้ท่ีศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อ
พันธุ์ข้าวแห่งชาติ รวมทุกนิเวศน์ได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ซ่ึงพบว่ามีเชื้อพันธุ์ข้าวไร่มากถึง 
5,467 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ได้จากภาคเหนือมากที่สุด 2,328 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ภาคกลาง 1,050 ตัวอย่างเชื้อ
พันธุ์ ภาคใต้ 664 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 543 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ภาคตะวันตก 344 
ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ภาคตะวันออก 61 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ และไม่ระบุแหล่งเชื้อพันธุ์อีก 477 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ 
(ตารางที่ 2) 

ด้านการทดสอบศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวไร่พันธุ์พ้ืนเมืองมีงานวิจัยตามสถานีทดลอง
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เช่น  

แสวง (2477) ทดลองปลูกข้าวไร่พันธุ์กู้เมือง ท่ีสถานีทดลองภาคใต้(ควนเนียง) อําเภอกําแพงเพชร 
จังหวัดสงขลา ให้ผลผลิต 23.75 ปีบต่อไร่ 

กองการค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม (2502) รายงานว่า ข้าวไร่พ้ืนเมืองชื่อสะพานควายเป็นพันธุ์
ไม่บริสุทธิ์ นําไปคัดให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ได้ 14 สายพันธุ์ และปลูกเปรียบเทียบผลผลิต ท่ีสถานีกสิกรรม
ร้อยเอ็ด และสถานีกสิกรรมอุบลราชธานี ได้ผลผลิต 354–541 และ 169–315 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ 

ทวี (2506) กล่าวว่า ข้าวไร่ชอบดินร่วนปนทราย (sandy loam) หรือดินร่วนเหนียวปนทรายเล็กน้อย
(silty clay loam) มีอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์พอควร ข้าวไร่มี 2 ชนิด คือข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 
ท้ัง 2 ชนิดแบ่งออกเป็น ข้าวเบา ข้าวกลาง และข้าวหนัก  

สุนันท์ (2511) กล่าวถึง ข้าวไร่ข้ึนได้ดีในพื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนตกตลอดปีตั้งแต่ 1,200 มิลลิเมตรขึ้นไป 
ข้าวไร่จะแคระแกรนเมื่อปลูกในดินที่เป็นเกลือ ข้าวเบามีอายุตั้งแต่วันปลูกถึงวันเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน 
ข้าวกลางตั้งแต่ 120-140 วัน และข้าวหนักตั้งแต่ 150 วันขึ้นไป  

อภิชาติและสิทธิ์ณรงค์ (2516) ทําการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ 14 พันธุ์ ท่ีสํานักวิจัยเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า พันธุ์มะกอกปี-22 ให้ผลผลิตสูงสุด 467 กิโลกรัมต่อไร่  
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มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และรับรองพันธุ์สําหรับพื้นที่ปลูกภาคต่าง ๆ และจําแนกตามความสูงของ
พ้ืนที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน รวม 12 พันธุ์ (ตารางที่ 3) ทุกพันธุ์ได้จากพันธุ์
พ้ืนเมืองที่นํามาคัดเลือกพันธุ์บริสุทธ์ 

ในด้านอื่น ๆ มีงานวิจัยด้านเขตกรรม การจัดการดินและปุ๋ย การอารักขาข้าว ตลอดจนการจัดการ
วัชพืชมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2525-2539 ภายใต้โครงการข้าวไร่ท่ีสูงในเขตเกษตรยากจนและโครงการ
พัฒนาข้าวในเขตเกษตรล้าหลัง ซ่ึงพบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถยกระดับผลผลิตข้าวขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังแปรปรวนมากอยู่ท่ี 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงนับได้ว่าประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพฟ้าอากาศในแต่ละปีและการปลูกในสภาพไร่ท่ีไม่อํานวยให้ใช้ปัจจัย
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมทําการวิจัยและ
พัฒนาข้าวไร่ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Upland Rice Consortium ของสถาบันวิจัยข้าว
ระหว่างประเทศ (IRRI) ในระหว่างปี 1991-1993 โดยมีพ้ืนที่ทําการวิจัยหลักอยู่ท่ีภาคเหนือตอนบน (ศูนย์วิจัย
ข้าวแพร่และศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง) ทําการวิจัยในด้านปรับปรุงพันธุ์ ระบบการปลูกพืช เขตกรรม การจัดการ
ธาตุอาหาร และการจัดการวัชพืช ผลจากการทํางานวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว สรุปได้ว่า  

งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ คัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ทนแล้งได้จํานวน 16 พันธุ์/สายพันธุ์ เช่น SMGC85041 
SMGC87081 ซิวแม่จัน เจ้าฮ่อ ขาวโป่งไคร้ เป็นต้น  

ระบบการปลูกพืช สามารถปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง และถั่วเขียว เป็นพืชแซมในข้าว
ไร่ได้  

งานเขตกรรม การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวไร่โดยไม่มีการเผาไร่ก่อนปลูก (มีวัสดุคลุมดิน) จะได้ผลผลิต
สูงกว่าวิธีการเผาไร่ (ไม่มีวัสดุคลุมดิน) เนื่องจากมีการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารใน
ดินลดลง การเผาไร่ก่อนปลูกจะทําให้ต้นข้าวมีการดูดใช้ธาตุอาหารในดินเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันทําให้ดิน
เสื่อมโทรมเร็วขึ้น  

นอกจากนั้น การปลูกพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วตามแนวลาดชัน สามารถป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินได้โดยมีความแตกต่างที่พืชตระกูลหญ้ามีอายุข้ามปีแต่พืชตระกูลถั่วจะต้องมีการปลูกทุกปี  

การจัดการธาตุอาหาร วิธีการให้ปุ๋ยโดยหว่านแล้วไถกลบลงไปในดิน (Broadcasting with soil 
incorporation) จะได้ผลผลิตข้าวไร่สูงกว่าวิธีปลูกแบบโรยเป็นแถวและผสมปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยได้
จํานวนเมล็ดดีต่อรวงและน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเพิ่มข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติและลด
ต้นทุนค่าแรงงานของเกษตรกร 

การจัดการวัชพืช วัชพืชที่พบหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นวัชพืชใบกว้าง น้ําหนักแห้งของ
วัชพืชมากกว่าน้ําหนักแห้งข้าวไร่ มีการแข่งขันของข้าวกับวัชพืชอย่างรุนแรง ทําให้ผลผลิตข้าวไร่ลดลง
มากกว่า 90%  

และในปัจจุบันกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังร่วมมือทําการวิจัยภายใต้โครงการ 
Consortium for Unfavorable Rice Environment (CURE) ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวสําหรับพื้นที่ไม่เหมาะสม
กับการปลูกข้าวซึ่งรวมถึงข้าวไร่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการทดสอบและพัฒนาการปลูกข้าวไร่มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่โครงการพระราชดําริต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. โครงบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดําเนินงานใน 5 พ้ืนที่ 
2. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ดําเนินงานใน 11 พ้ืนที่ 
3. โครงการขยายผลโครงการหลวง ดําเนินงานใน 17 พ้ืนที่ 
4. โครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินงาน

พ้ืนที่จังหวัดน่าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการภูฟ้าพัฒนา อําเภอบ่อเกลือ และโครงการกองทุนข้าว
พระราชทาน อําเภอท่าวังผา 

5. โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บ้านซิแบร โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ําน่านอ้นเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการจัดตั้ง
หมู่บ้านชายแดน เป็นต้น (ตารางที่ 4)  

ในระยะต่อมาตั้งแต่ปี 2545 มีการวิจัยและพัฒนาการปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่เป็นนาขั้นบันได ศึกษาวิจัย
ท้ังด้านวิธีการขุดนาขั้นบันได พันธุ์ข้าว การเตรียมดินและวิธีปลูก การปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการน้ํา และ
การอารักขาพืช ซ่ึงพบว่าสามารถยกระดับผลผลิตข้าวขึ้นมาได้อีก 1-2 เท่า หรือประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ 
รวมทั้งสามารถปลูกในพื้นที่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง (กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน, 2553) เป็นการลด
พ้ืนที่หมุนเวียนปลูกข้าวไร่และคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ฟ้ืนฟูกลับไปเป็นสภาพป่าไม้ต้นน้ําได้ดังเดิมอีกด้วย ซ่ึง
กรมพัฒนาที่ดิน (2540) รายงานว่าในเขตภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่นาขั้นบันได 94,725 ไร่ คิดเป็นผลผลิต
ข้าวประมาณ 47,362 ตัน รวมเป็นผลผลิตของข้าวบนพื้นที่สูงประมาณ 167,917 ตัน 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลบางประการของข้าวไร่พันธุ์รับรอง จํานวน 12 พันธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2555 

พันธุ์ 
ปี พ.ศ. 
ที่รับรอง
พันธุ์ 

แหล่งที่มา ประเภท
ข้าว 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

พ้ืนที่แนะนํา 
 

ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 

1. ซิวแม่จัน 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พ้ืนเมือง

ภาคเหนือ 

ข้าว
เหนียว 

456 พ้ืนที่ข้าวไร่และข้าวนา
สวนในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

2. กู้เมืองหลวง 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พ้ืนเมือง

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 240 พ้ืนที่ข้าวไร่ภาคใต้และ
ปลูกเป็นพืชแซมยางพารา 

- 

3. ดอกพะยอม 2522 รวบรวมและคัดเลือก
จากข้าวไร่พ้ืนเมือง

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 250 พ้ืนที่ข้าวไร่ในภาคใต้ - 

4. อาร ์258 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าว
เหนียว 

252 สภาพพื้นที่ดอน ฝนหยุด
เร็วและค่อนข้างแห้งแล้ง
ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

5. ขาวโป่งไคร้ 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าว
เหนียว 

243 สภาพที่สูง 800-1,250 
เมตร 

6. เจ้าฮ่อ 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าวเจ้า 210 สภาพไร่พ้ืนราบและเชิง
เขาในภาคเหนือและภาค

กลางตอนบน 

ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

7. น้ํารู 2530 โครงการวิจัยข้าวไร่ 
ที่สูง 

ข้าวเจ้า 247 สภาพไร่ในที่สูง 1,000-1,400 
เมตร 

8. เจ้าลีซอ 
สันป่าตอง 

2547 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวไร่
ภาคเหนือตอนบน 

ข้าวเจ้า 391 พ้ืนที่ราบและที่สูง ไม่เกิน 1,000 
เมตร 

9. เจ้าขาว
เชียงใหม่ 

2550 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวไร่
ภาคเหนือตอนบน 

ข้าวเจ้า 350-389 สภาพไร่ในภาคเหนือ
ตอนบน 

800-1,250 
เมตร 

10. ช่อลุง 97 2553 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวไร่

ภาคใต้ 

ข้าวเจ้า 564 เหมาะสําหรับปลูกใน 
สภาพนาน้ําฝนที่ดอน

และสภาพไร่ 

- 

11. เหนียวดํา 
ช่อไม้ไผ่ 49 

2554 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวไร่

ภาคใต้ 

ข้าว
เหนียว 

363 พ้ืนที่นาดอนและสภาพไร่
ในภาคใต้ 

- 

12. ข้าวเหนียว
ลืมผัว 

2555 เก็บรวบรวมพันธุ์จาก
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

ข้าว
เหนียว 

490 สภาพไร่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินดี 

400-800 
เมตร 
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ตารางที่ 4 การทดสอบและพัฒนาการปลกูข้าวไร่ในพื้นที่โครงการพระราชดําริต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ                
             ตอนบน 

โครงการพระราชดําร ิ กิจกรรม/การดําเนินงาน พื้นที่ดําเนนิงานโครงการ 
1. โครงบ้านเล็กในป่าใหญ่ 1. การวิจัยและพัฒนา 

2. การจัดทําแปลงเรยีนรู้และแปลงสาธิต 
3. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
5. การติดตาม แนะนําและขยายผล 

• จ.เชียงใหม่ : อ.แม่วาง  
อ.เวยีงแหง และ อ.แมอ่าย  

• จ.เชียงราย : อ.แม่สรวย  
• จ.พะเยา : อ.เชียงคํา  
 

2. โครงการสถานีพัฒนา
เกษตรที่สูง 

1. การวิจัยและพัฒนา 
2. การจัดทําแปลงเรยีนรู้และแปลงสาธิต 
3. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
5. การติดตาม แนะนําและขยายผล 

• จ.เชียงใหม่ : อ.อมกอ๋ย  
อ.แม่แจ่ม อ.แมอ่าย และ  
อ.พร้าว  

• จ.เชียงราย : อ.เมอืง และ  
อ.เชยีงแสน       

• จ.น่าน : อ.เฉลิมพระเกยีรต ิ
และ อ.ท่าวังผา  

• จ.พะเยา : อ.ปง  
3. โครงการขยายผลโครงการ
หลวง 

1. การจัดทําแปลงทดสอบพันธุ์ขา้วไร่ 
2. การจัดทําแปลงเรยีนรู้การปลกูข้าวไร ่

• จ.เชียงใหม่ : อ.แม่แจ่ม  
อ.แม่แตง อ.อมก๋อย และ  
อ.เชยีงดาว  

• จ.ลําพูน : อ.แม่ทา  
• จ.เชียงราย : อ.เวียงป่าเป้า 
และ อ.แม่สรวย  

• จ.พะเยา : อ.ปง  
• จ.แม่ฮ่องสอน : อ.สบเมย  
อ.แม่ลานอ้ย และ อ.ปาย  

• จ.น่าน : อ.เฉลิมพระเกยีรต ิ
และ อ.ปัว  

4. โครงการในพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. การจัดทําแปลงเรยีนรู้และแปลงสาธิต 
2. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• จ.น่าน : อ.ท่าวังผา และ  
อ.บ่อเกลือ  

  
 

5. โครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริอื่น ๆ   

1. การวิจัยและพัฒนา 
2. การจัดทําแปลงเรยีนรู้และแปลงสาธิต 
3. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
เกษตรกรมีส่วนร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

4. การติดตาม แนะนําและขยายผล 

• จ.เชียงใหม่ : อ.อมกอ๋ย และ 
อ.เชยีงดาว  

• จ.แม่ฮ่องสอน : อ.เมอืง  
อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย  

• จ.น่าน : อ.ปัว  
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4. กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ปลูกและบริโภคข้าวไร่ 

กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเป็นกลุ่มประชากรที่จําเป็นต้องอาศัยข้าวไร่เป็นอาหารหลักในการดํารงชีพ 
รวมทั้งมีการใช้ข้าวไร่ในพิธีกรรมของชนเผ่าตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย 
กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ประกอบด้วยชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ  15 ชนเผ่า มีจํานวนประชากร 964,916 คน ในหมู่บ้านทั้งหมด 3,829 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่อาศัย
อยู่หนาแน่นใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการสํารวจประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จํานวน 15 จังหวัดของ
ประเทศไทยในปี 2554 สามารถแยกจํานวนตามกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้ 15 กลุ่มชาติพันธุ์ (สถาบันวิจัย
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน), 2554) ดังนี้ 

1. กะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีจํานวนประชากรมากที่สุดของกลุ่มชาติพันธุ์
บนที่สูง มักตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหุบเขาในระดับความสูง 500-1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่
มากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก มีประชากรรวม 124,652 คน กะเหรี่ยงมีความชํานาญในการ
ปลูกข้าวทั้งข้าวไร่และข้าวนาขั้นบันไดมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ   

2. ม้ง หรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนที่ดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (สถาบันวิจัยชาวเขา, 
2538) อาศัยอยู่มากในจังหวัดตาก เชียงราย และน่าน มีประชากรรวม 61,583 คน 

3. เม่ียน หรือเย้า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 900-1,100 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประชากรอาศัยอยู่มากใน
จังหวัดเชียงราย น่าน และพะเยา มีประชากรรวม 13,548 คน 

 4. อาข่า หรืออีก้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนที่ดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเหนือ
ของราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากใน
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลําปาง มีประชากรรวม 1,778 คน 

5. ลาหู่ หรือมูเซอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนที่ดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตอนเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และภาคเหนือของราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 1,000 
เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กําแพงเพชร 
และนครสวรรค์ มีประชากรรวม 3,605 คน 

 6. ลีซู หรือลีซอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนที่ดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเหนือ
ของราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และตาก มีประชากรรวม 1,822 คน 

 7. ลัวะ หรือละว้า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่บนที่ดอยสูงตั้งแต่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเหนือ
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ของราชอาณาจักรไทย ท่ีระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อาศัยอยู่มากในจังหวัด
น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และตาก มีประชากรรวม 28,317 คน 

8. ไทยใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาและเขตเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ และเชียงราย มีประชากรรวม 1,913 คน 

9. กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ เช่น จีนฮ่อ ไทยลื้อ คะฉิ่น ปะหร่อง มอญ และคนท้องถิ่น มีประชากรรวมกัน
ประมาณ 167,593 คน (ตารางที่ 5) 

ข้าวไร่นับได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บนที่สูงใน 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน 
และลําปาง ซึ่งประกอบด้วย กะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ม้งหรือแม้ว เม่ียนหรือเย้า อาข่าหรืออีก้อ ลาหู่
หรือมูเซอ ลีซูหรือลีซอ ลัวะหรือละว้า และไทยใหญ่ มีประชากรรวมประมาณ 657,063 คน (ตารางที่ 1 )  
ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนส่วนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรบนที่สูงเป็น
พืชที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้วนําเงินมาซื้อข้าวไปบริโภคแทน และการเช่าหรือซื้อที่นาพื้นราบปลูกข้าวแล้ว
นําขึ้นไปบริโภค รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรลงมาเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพในเมือง ซึ่ง
ทําให้จํานวนประชากรและความต้องการข้าวบนพื้นที่สูงลดลงในส่วนนี้ คาดว่ามีอยู่มากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนั้น จึงยังคงเหลือประชากรที่
ต้องปลูกและบริโภคข้าวไร่บนที่สูงจริงประมาณ 591,357 คน โดยข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) นิพนธ์ (2555) รายงานอัตราการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ในเขต
ชนบทลดลงจาก 114 กิโลกรัมข้าวสารต่อคนต่อปี ในปี 2545 มาเป็น 99 กิโลกรัมข้าวสารต่อคนในปี 
2555 ซึ่งคิดสัดส่วนของข้าวสารต่อข้าวเปลือก 3 : 1 ได้เป็นอัตราการบริโภคข้าวประมาณ 300 กิโลกรัม
ข้าวเปลือกต่อคนต่อปี ซึ่งอัตราการบริโภคดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสํารวจความต้องการข้าวบริโภค
ของประชากรในพื้นที่โครงการพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงมีความต้องการข้าวเพื่อการ
บริโภคบนพื้นที่สูงจริงประมาณ 177,407 ตันข้าวเปลือกต่อปี 
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ตารางที่ 5 จํานวนประชากรกลุ่มชาติพันธุ ์15 จังหวัดของประเทศไทย จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2554 
ชาติ
พันธุ ์

จํานวนประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ (คน) 
น่าน แพร่ ลําปาง สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุร ี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธาน ี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เลย รวม 

กะเหรี่ยง 209 6,075 3,893 602 1,909 77,693 1,113 16,765 7,588 2,913 1,141 2,577 1,422 751 1 124,652 

ม้ง 17,814 2,532 1,113 178 5,720 17,989 2,442 106 12 26 13 18 1 12,644 975 61,583 

มูเซอ 66 7 699 3 19 2,071 655 33 7 2 4 0 0 38 1 3,605 

จีนฮ่อ 24 0 40 2 6 39 2 15 4 0 5 2 0 165 0 304 
ไทย
ใหญ่ 61 209 16 38 182 100 13 248 58 15 260 328 26 358 1 1,913 

คน
ท้องถิ่น 20,383 9,163 6,319 3,100 16,783 14,114 1,553 33,906 12,029 5,325 7,083 4,551 3,301 10,098 2 147,710 

เย้า 7,531 5 3,638 392 9 22 1,840 34 6 1 5 4 2 59 0 13,548 

ลัวะ 27,063 2 682 1 0 7 37 9 0 0 2 0 1 26 487 28,317 

ลีซอ 11 2 250 92 1 941 68 2 1 1 2 0 1 450 0 1,822 

ไทยลื้อ 1,498 2 23 1 43 105 11 37 12 7 0 1 2 5 0 1,747 

อาข่า 2 359 1,370 0 0 41 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1,778 

คะฉิ่น 7 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 2 1 17 

ปะหร่อง 2 3 0 0 0 3 0 17 0 1 0 0 0 0 0 26 

มอญ 1 3 3 0 0 8 47 4,033 470 0 5 5 4 0 0 4,579 

อื่นๆ 4,287 155 155 4 31 794 5 5,341 323 27 96 25 23 23 8 11,297 

รวม 78,959 18,517 18,201 4,413 24,703 113,933 7,787 60,550 20,510 8,320 8,616 7,511 4,783 24,619 1,476 402,898 

ที่มา: สถาบันวิจัยพื้นที่สูง(องค์การมหาชน), (2554)
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5. บทสรุป : 
วิเคราะห์ข้าวไร่กับความมั่นคงทางอาหารของประชากรบนพื้นที่สูง 

(8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) 

จากข้อมูลการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ 343,461 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 120,555 
ตันข้าวเปลือก และคิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ และยังมีพ้ืนที่ปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดอีก 94,725 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 47,362 ตันข้าวเปลือก รวมเป็นผลผลิตของข้าวเปลือก
บนพื้นที่สูง 167,917 ตันข้าวเปลือก 

ด้านผู้บริโภค เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยชนเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง 
เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ไทยใหญ่ และอื่น ๆ มีประชากรรวมประมาณ 657,063 คน แต่ในปัจจุบันมีการ
เคลื่อนย้ายของประชากรบนที่สูงลงมาอยู่ในเขตเมือง และการเคลื่อนย้ายของข้าวจากพื้นราบขึ้นไปบนพื้นที่สูง 
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น 

1. การเคลื่อนย้ายของประชากร ท้ังที่ลงมาเพื่อทํางานหรือเรียนหนังสือในเขตเมืองซึ่งมีจํานวนมากขึ้น
และมีอิทธิพลต่อการลดปริมาณความต้องการข้าวบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

2. การเคลื่อนย้ายข้าวจากพื้นราบไปสู่พ้ืนที่สูง มี 2 ลักษณะ คือ 
2.1 กลุ่มท่ีปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือประกอบอาชีพอื่นบนที่สูง แล้วซื้อข้าวสารจากพื้น

ราบขึ้นไปบริโภค  
2.2 กลุ่มท่ีลงมาเช่าหรือซื้อนาในพื้นราบปลูกข้าวแล้วนําผลผลิตข้ึนไปบริโภคบนพื้นที่สูง  

ท้ังนี้ ด้วยเหตุผลความสะดวกของเส้นทางคมนาคม ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนมาก อย่างไรก็ตาม ด้วย
ราคาข้าวที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน อาจทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ท่ียังไม่มีทางเลือกข้างต้น ต้องกลับมาพิจารณาปลูก
ข้าวบนที่สูงสําหรับการบริโภคอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 

คาดว่าจะมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงลดลงจากเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายข้างต้น ประมาณร้อยละ 10 
คิดเป็นจํานวนประมาณ 65,706 คน จึงเหลือประชากรที่ต้องปลูกและบริโภคข้าวบนพื้นที่สูงจริงประมาณ 
591,357 คน เมื่อนํามาคํานวณตามอัตราการบริโภคข้าวประมาณ 300 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อคนต่อปีแล้ว
พบว่ามีความต้องการข้าวเพื่อการบริโภคบนพื้นที่สูงของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 177,407 ตัน
ต่อปี จึงสรุปได้ว่า ยังมีความต้องการข้าวเพิ่มอีก 9,490 ตันข้าวเปลือก (ตารางที่ 6) 
 

สรุป: ทางเลือกในการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ตามผลการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารด้านข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ซ่ึงสรุปได้ว่ามีความต้องการข้าวเพิ่มอีก 9,490 ตันข้าวเปลือกต่อปี ท้ังนี้สามารถจัดทําทางเลือกในการ
ท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้าวจํานวนดังกล่าวได้ 4 ทางเลือก (ตารางที่ 7) คือ 

1. เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ซ่ึงจะต้องใช้พ้ืนที่อีกประมาณ 27,114 ไร่ต่อปี หากทําซ้ําพื้นที่เดิมจะทําให้ดิน
เสื่อมและพังทลาย จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ไร่หมุนเวียนอีก 4-6 พ้ืนที่ ทําให้ต้องใช้พ้ืนที่จํานวนมากโดยพื้นที่
ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตวนอุทยาน อุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติ เขตต้นน้ําลําธารของแม่น้ําสายหลักของ
ประเทศ จึงเป็นทางเลือกที่ก่อผลกระทบด้านลบต่อประเทศในภาพรวมและไม่ควรเลือกวิธีการนี้ 
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2. เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ จากปัจจุบันที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ ให้เป็น 380 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ลดพื้นที่หมุนเวียนลงมาให้เหลือ 1-2 พ้ืนที่ ทางเลือกนี้อาจจะไม่ต้องเพิ่มพ้ืนที่ปลูกขึ้นมาอีกหรืออาจลดพื้นที่
ปลูกลงไปได้ และมีความเป็นไปได้โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงขึ้นในสภาพไร่ (Aerobic rice) 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน วัชพืช และการป้องกันกําจัดศัตรูข้าวที่สําคัญ
สําหรับข้าวบนที่สูง (Rice in upland) ให้เกิดเสถียรภาพในการผลิต ในทิศทางเดียวกันกับการวิจัยและพัฒนา
ข้าวไร่ของสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (CGIAR Science Council, 2006)  

3. การทํานาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง ใช้พ้ืนที่อีกประมาณ 4,745 ไร่ โดยเลือกพื้นที่ท่ีมีเนื้อดินและความ
ลาดเอียงเหมาะสมในการปรับเป็นนาขั้นบันได ใช้น้ําฝนเป็นหลักแต่ให้มีแหล่งน้ําสํารองเพิ่มเติม ในช่วงแรก
ปลูกแบบข้าวไร่ เมื่อมีน้ําขังแล้วจึงปลูกแบบข้าวนาสวนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิมได้อย่างยั่งยืน เป็นทางเลือกที่
เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดบนพื้นที่สูง มีการริเริ่มดําเนินการมาแล้วนานกว่า 25 ปี ปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูล 
เทคนิค วิธีการและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดทําเป็นเอกสารวิชาการ “เทคโนโลยีการทํานาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง” 
(กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน, 2553) โดยสามารถใช้องค์ความรู้นี้เป็นคู่มือสําหรับการขยายพื้นที่นา
ข้ันบันไดต่อไปได้ 

4. เคลื่อนย้ายข้าวจากพื้นราบขึ้นไปบริโภคบนพื้นที่สูง ทางเลือกนี้ไม่ต้องเพิ่มพ้ืนที่ปลูกข้าวบนที่สูง มี
ความเป็นไปได้ในกรณีท่ีเส้นทางคมนาคมสะดวกและผู้บริโภคมีกําลังซื้อจากรายได้จากการประกอบอาชีพอื่น
หรือปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม ทางเลือกนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าว หากราคาสูงขึ้นมาก
ผู้บริโภคอาจจะกลับมาเลือกการปลูกข้าวไร่หรือข้าวบนพื้นที่สูงได้อีก จึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แต่ยังไม่ยั่งยืน 

ความเป็นไปได้ในปัจจุบัน จึงควรพิจารณาผสมผสานทางเลือกที่ 2, 3 และ 4 ข้ึนอยู่กับว่าทางเลือกใด
จะเหมาะสมกับพื้นที่และสถานะของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ และจําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงบนแนวคิดของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป ให้คนอยู่กับป่าได้
อย่างยั่งยืน. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ตารางที่ 6 วิเคราะห์ผลผลิตข้าวและความต้องการข้าวเพื่อการบริโภคของประชากรบนพื้นที่สูง 8 จังหวัด  
             ภาคเหนือตอนบน 1/  

การผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง 8 จังหวัด ประชากรกลุม่ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 8 จังหวัด 
1. ข้าวไร่ 1. กลุ่มชาติพันธุ์: ปกาเกอะญอ ม้ง เมี่ยน อาข่า 

ลาหู่ ลีซู ลัวะ ไทยใหญ่ และอื่นๆ   1.1 พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่  343,461 ไร่ 
  1.2 ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ 2. จํานวนประชากร 657,063 คน 
  1.3 ผลผลิตรวม 120,555 ตันข้าวเปลือก/ปี 3. ปรับลดตามเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายข้าว และการ 

เคลื่อนย้ายประชากร ร้อยละ 10 = 65,706 คน 2. ข้าวนาขั้นบันได 
  2.1 พ้ืนที่ปลูกนาขั้นบันได 94,725 ไร่ 4. คงเหลือประชากรที่ต้องปลูกและบริโภคข้าวบน 

พ้ืนที่สูงจริง 591,357 คน   2.2 ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อไร่ 
  2.3 ผลผลิตรวม 47,362 ตันข้าวเปลือก/ปี 5. อัตราการบริโภคข้าว 300 กก.ข้าวเปลือก/คน/ปี 
3. รวมผลผลิตข้าวประมาณ 167,917 ตนั
ข้าวเปลือก 

6. ต้องการข้าวบริโภคประมาณ 177,407 ตันต่อปี 

จึงมีความต้องการข้าวเพิ่มอีก 177,407-167,917 = 9,490 ตันข้าวเปลือกต่อป ี
1/ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน  
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ตารางที่ 7 ทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่บนพื้นที่สูง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/  

ทางเลือก ใช้พื้นที่เพิ่ม เง่ือนไข ความเป็นไปได ้
1. เพิ่มพ้ืนทีป่ลกูข้าวไร่ 27,114 ไร ่ - ดินเสื่อมและพังทลาย หากปลูกติดต่อกันหลายปี 

- ใช้พ้ืนที่ไร่หมุนเวียน 4-6 แปลง ขัดกบันโยบาย
ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่าต้นน้ํา 
- ไม่เหมาะกบัสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
(Climate change) 

× 

2. เพิ่มผลผลติข้าวไร่
จาก 350 กก./ไร่  
มาเป็น 380 กก./ไร่ 
ร่วมกับการลดพื้นที่ไร่
หมุนเวียน 

0 - พัฒนาพันธุ์ข้าวเฉพาะ (Aerobic rice) 
- วิจัยและพฒันาเทคโนโลยกีารจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ วัชพืช และป้องกันกําจัดศัตรูข้าว
ท่ีสําคัญ สําหรับข้าวบนทีส่งู (Rice in upland) 
- ทําซ้ําพื้นที่เดิมได้นานขึ้น หรือใช้แปลง
หมุนเวียนน้อยลงเหลือ 1-2 ป ี

√ 

3. ทํานาขั้นบันได  
บนพื้นที่สูง 

4,745 ไร ่ - ใช้ปริมาณน้ําฝนเป็นหลัก และมแีหล่งน้ําสํารอง
เพิ่มเติม 
- ใช้พ้ืนที่ท่ีเนื้อดินและความลาดเอียงเหมาะสม
ปรับเป็นนาขั้นบันได  
- ช่วงแรกปลูกแบบข้าวไร่ เมือ่มีน้ําขังแล้วจงึปลูก
แบบข้าวนาสวน และปลูกต่อเนื่องพื้นที่เดิมได้ 
- มีเอกสารวิชาการใช้เป็นคูม่ือขยายผลได ้ 

√√ 

4. เคลื่อนย้ายข้าวจาก
พ้ืนราบขึ้นไปบริโภค
บนพื้นที่สูง 

0 - เฉพาะพื้นที่ท่ีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
- เฉพาะผู้มีรายได้หลักจากอาชีพอื่น 
- ราคาข้าวจะต้องไม่สูงเกินไป 

√ 

1/ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง 
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