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การทาํไร่หมุนเวียนและชีวติเกษตรกรพืน้ที่สูงทางตอนเหนือของลาว 
 
 
การทาํไร่หมุนเวียนในลาว สาเหตุของการตดัไม้ทาํลายป่า จริงหรือไม่ 

การทําไร่หมนุเวียนหมายถึงระบบการเกษตรแบบหนึง่และยงัเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ “swidden” หรือ 

“ระบบ ตดัและเผา” เป็นระบบการเพาะปลกูในช่วงเวลาหนึง่ซึง่เกษตรกรจะถากถางพืน้ท่ีโดยการตดัต้นไม้ 

วชัพืช แล้วก็เผา โดยปกตหิลงัจากการเก็บเก่ียว พืน้ท่ีไร่เก่าถกูปลอ่ยทิง้ไว้เพ่ือให้พืน้ท่ีเร่ิมฟืน้ความอดุม

สมบรูณ์ พืชพนัธุ์ฟืน้คืนมาอีกครัง้จงึหมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเดมิอีกครัง้หนึง่  

เน่ืองจากมีการโคน่ถางพืน้ท่ี ตดัต้นไม้และเผา การทําไร่หมนุเวียนจงึมกัถกูมองวา่เป็นตวัการ

ทําลายป่าไม้ อยา่งไรก็ตามการทําไร่หมนุเวียน อาจถือได้วา่เป็นรูปแบบเกษตรกรรมแบบยัง่ยืน ถ้าหลงัจาก

การเก็บเก่ียวแล้วมีการปลอ่ยไร่เก่าทิง้ไว้ในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พืน้ดนิเร่ิมฟืน้ความอดุมสมบรูณ์ พืช

พนัธุ์ฟืน้คืนมาอีกครัง้หนึง่  

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา การดําเนินนโยบายท่ีดนิและป่าไม้ไมมี่ความเหมาะสมกบั

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิแบบดัง้เดมิ  การท่ีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ การให้สมัปทานท่ีดนิเพ่ือปลกูพืช

เศรษฐกิจ0

1 ได้นําไปสูก่ารขาดแคลนท่ีดนิทํากินทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ จงึมีผลให้ผืนดนิมกัถกูทิง้ร้าง

ไมน่านพอท่ีจะฟืน้ฟสูภาพความสมบรูณ์ขึน้มา การทําการเกษตรวิธีนีนํ้าไปสูค่วามเส่ือมโทรมและการ

พงัทลายของท่ีดนิ และกลายเเป็นเร่ืองธรรมดามากขึน้  
 

การทาํไร่หมุนเวียน รากฐานของวิถีชีวติของผู้คน 

ในลาว ร้อยละ 80 ของประชากรอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านตามชนบท ตามสถิตขิองปี 2543 (2000) 

ประชากรในชนบท 25 เปอร์เซน็ต์  เทา่กบั 150,000 ครัวเรือน เก่ียวข้องกบัการทําไร่หมนุเวียน และถ้ารวมถึง

การปลอ่ยไร่เก่าไว้เพ่ือให้พืน้ดนิเร่ิมฟืน้ความอดุมสมบรูณ์นัน้ ก็นบัวา่กวา่ 80 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ี

เกษตรกรรมใช้ทําไร่หมนุเวียน (Roder 2001) ตามนโยบาย

การทําไร่หมนุเวียนของลาวในปัจจบุนั แสดงให้เห็นวา่

จํานวนครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องกบัการทําไร่หมนุเวียนมีจํานวน

ลดลง กระนัน้การทําไร่หมนุเวียนยงัคงเป็นสว่นสําคญัใน

การผลติอาหารของชาวลาวจํานวนมากโดยเฉพาะกลุม่ชาติ

พนัธ์ุตา่งๆ ท่ีอาศยัอยูต่ามพืน้ท่ีภเูขา  

นอกจากการปลกูข้าวในพืน้ท่ีสงูแล้ว การทําไร่

หมนุเวียนยงัปลกูข้าวโพดเป็นทิวแถว พืชกินหวัและถัว่  

หลงัการเก็บเก่ียว เม่ือผืนดนิคืนสภาพมาเป็นป่าขัน้ท่ีสอง ก็

จะมีพืชจําพวกหน่อไม้ เห็ดให้เก็บเป็นอาหาร และขายเป็นรายได้เพ่ือการดํารงชีพ  

เกบ็ข้าวโพดจากไร่หมุนเวยีน 
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ในตอนเหนือของลาว ปกตกิารเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูจะเร่ิมปีใหมด้่วยการเลือกพืน้ท่ีเพาะปลกูราว

เดือนมกราคม โดยเป็นปกตผิู้ชายจะทําหน้าท่ีนี ้โดยจะเลือกพืน้ท่ีท่ีคดิวา่จะให้ผลผผลติท่ีดี ใช้ประสบการณ์

ท่ีสัง่สมมาพิจารณาอายดุนิและอายขุองป่าไม้ ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคม จะเร่ิมโคน่ถางวชัพืช 

ตากไร่ ตากพืชพนัธุ์ ก่อนท่ีจะเผาเพ่ือเตรียมผืนดนิ จะหยอดเม็ดพนัธุ์พืชในช่วงหน้าฝน ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงท่ี

เม็ดข้าวมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลกูท่ีสดุ ปริมาณแสงแดดท่ีพอเหมาะ ความลาดชัน้ของพืน้ท่ีให้

เหมาะกบัพืชท่ีจะปลกู ผู้หญิงจะเลือกวา่จะปลกูอะไร และเป็นผู้ลงมือปลกู สว่นมากจะปลกูข้าวโพด  พืชกิน

หวัและถัว่  ก่อนจะถงึชว่งเวลาเก็บเก่ียวต้องมีการดายหญ้าและกําจดัวชัพืชซึง่เป็นชว่งท่ีใช้แรงงานมากท่ีสดุ 

เดือนกนัยายนถงึธนัวาคมเป็นช่วงเวลาเก็บเก่ียว  

นอกจากนี ้การทําไร่หมนุเวียนยงัมีความเช่ือมโยงกบัความเช่ือและวฒันธรรมของผู้คนอยา่งลกึซึง้ 

ตวัอยา่งเชน่ ในหมูบ้่านชาวกึมม ุแขวงอดุมไชยทางเหนือของลาว มีพธีิกรรมอธิฐานภาวนาตอ่ผีก่อนท่ีจะมี

การเลือกพืน้ท่ี ถางโคน่ เผา เลือกเมลด็พนัธุ์ข้าวและเก็บเก่ียว  และจะทําอีกครัง้หนึง่หลงัจากการเก็บเก่ียว

โดยจะจดัขึน้ก่อนฤดกูารเพาะปลกูอีกครัง้เพ่ือฉลองปีใหมแ่ละเพ่ืออฐิษฐานขอให้การเพาะปลกูได้ผลดี อดุม

สมบรูณ์ในปีใหมนี่ ้ 
 
องค์ความรู้ ภมูิปัญญาของการทาํไร่หมุนเวียน 

พนัธ์ุข้าวเหนียวแบง่เป็น พนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะสัน้ (ข้าวดอ) พนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะ

กลาง (ข้าวกลาง) และพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะยาว (ข้าวป๋ี) และเมลด็พนัธุ์ข้าวได้ถกูสง่ผา่นให้จากรุ่นสู่

รุ่นภายในครอบครัว เช่นในหมูบ้่านหนึง่ในแขวงอดุมไชย มีเม็ดพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะสัน้ อยา่งน้อย 3 

ชนิด เม็ดพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติในระยะกลาง 3 ชนิด และพนัธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลติในระยะยาวมากกวา่ 12 ชนิด ได้

ถกูสง่ผา่นลงมาให้คนรุ่นสูรุ่่นตลอดเวลา การปลกูข้าวในช่วงเวลาท่ีตา่งกนัหรือเปล่ียนเวลาเก็บเก่ียวเพ่ือเป็น

การป้องกนัความเส่ียงในการได้ผลผลติต่ํา เช่น เน่ืองจากความผนัผวนของสภาพอากาศ เป็นต้น 

พนัธ์ุข้าวไมส่ามารถเก็บไว้ได้นาน ดงันัน้จงึต้องปลกูข้าวหลายพนัธุ์ในแตล่ะปีและเก็บพนัธุ์ไว้ใช้ใน

ปีถดัไป ชาวบ้านคนหนึง่กลา่ววา่ ข้าวท่ีปลกูได้ผลดีในปีนีอ้าจจะไมดี่สําหรับดนิหรืออากาศในปีหน้า ถ้าไมมี่

พนัธุ์ท่ีหลากหลาย พวกเขาก็เส่ียงท่ีจะไมส่ามารถรับมือกบัปัจจยัตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ในปีถดัไป วิธีการนี ้

แสดงให้เห็นวา่คนในแตล่ะรุ่นเรียนรู้การทําไร่หมนุเวียนให้ได้ผลดี ลดความเส่ียงและเรียนรู้ท่ีจะเพิม่

เสถียรภาพของการผลติพืชผล 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าขัน้ที่สอง  

ในพืน้ท่ีภเูขาสงูทางตอนเหนือของลาว 

การทําไร่หมนุเวียนมีระยะเวลาหมนุเวียน 5-10 ปี 

ชาวบ้านจะถางโคน่ป่าขัน้ท่ีสอง เผาไร่ เตรียมท่ีเพ่ือ

เพาะปลกู เม่ือทําการเก็บเก่ียวแล้วก็จะทิง้ร้างให้ท่ี

แปลงนัน้ (ไร่ซาก)ได้ฟืน้ฟสูภาพประมาณ 2-3 ปี 

ประมาณ 1 ปีหลงัจากนัน้ พืน้ท่ีนัน้ก็จะมีหญ้าขึน้

สงูจนเป็นป่าขัน้ท่ีสอง ให้ผลติผลจากป่าเชน่ 

หน่อไม้ ให้เก็บมาเป็นอาหาร หลงัจากหลายปีผา่น

ไปท่ีสามารถเก็บของเลก็ๆ น้อยมาเป็นอาหารบ้าง 

จนป่าเร่ิมฟืน้คืนความอดุมสมบรูณ์กลบัมาจนมี

ความอดุมสมบรูณ์เพียงพอ ชาวบ้านก็จะกลบัการทําไร่ในท่ีผืนนัน้อีกครัง้  

ป่าขัน้ท่ีสองท่ีมีผลมาจากการทําไร่หมนุเวียนเป็นบ้านของพืชและสตัว์ป่าหลายชนิด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

พืน้ท่ีและลกัษณะของป่า ผลติผลจากป่าท่ีสามารถหาได้จากป่าขัน้ท่ีสองนีย้งัคํา้จนุการดํารงชีวิตและวิถี

ชีวิตชาวบ้าน บางครัง้ของป่าเหลา่นีส้ามารถเป็นอาหารแทนข้าวและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน มีพืชบาง

ชนิดท่ีสามารถเตบิโตได้แตเ่ฉพาะในป่าขัน้ท่ีสองเทา่นัน้ การท่ีป่าขัน้ท่ีสองเป็นผลดีมาจากวธีิการทําไร่

หมนุเวียน และช่วยสนบัสนนุการดํารงชีวติของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูอาจสามารถเรียกวา่ “ซาโตยามา่” ใน

ภาษาญ่ีปุ่ นหมายถงึ ภเูขา ป่าไม้ และทุ่งหญ้ารอบหรือใกล้หมูบ้่านท่ีคํา้จนุวิถีชาวบ้าน  

ป่าขัน้ท่ีสองเป็นแหลง่อาหารท่ีสําคญัของชาวบ้าน เป็นบ้านของต้นไม้ พืชชนิดตา่งๆ หญ้าธรรมชาต ิ

หน่อไม้นานาชนิด เห็ด หวัมนั สตัว์หลากหลายชนิด เชน่กระรอก หน ูกระทัง่หมปู่าก็มีให้ลา่ เม่ืออาหารหลกั

คือข้าวหมดลง ชาวบ้านก็จะเข้าป่าหาอาหาร พวกหน่อไม้ หวัมนัเพ่ือปะทงัความหิว  นอกจากนีป่้ายงัเป็น

แหลง่พืชสมนุไพรจํานวนมาก แก้อาการปวดหวั ปวดท้อง ปวดประสาท หรือแก้ปวดฟัน บอ่ยครัง้ท่ีป่าขัน้ท่ี

สองถกูมองวา่เป็นแคผื่นดนิรกชกั หรือป่าเส่ือมโทรมจากคนภายนอก อยา่งไรก็ตาม พุม่ไม้ท่ีดรูกชฏัเหลา่นี ้

กลบัเป็นแหลง่ท่ีมีความกลากหลายทางชีวภาพและชว่ยเกือ้หนนุการดํารงชีวติของผู้คนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี

ใกล้เคียง  

ผลติผลจากป่าขัน้ท่ีสองเหลา่นีย้งัเป็นแหลง่รายได้ท่ีมีคา่สําหรับชาวบ้าน จะพบวา่นอกจากพืชผกัท่ี

เพาะปลกูแล้ว ยงัมีพืชจําพวกท่ีเก็บมาจากป่า เชน่ หน่อไม้ เห็ด หวัปลี วางขายท่ีตลาดในหมูบ้่าน พอ่ค้าคน

กลางก็เข้ามาซือ้พวกกระวาน ขา่ป่า (เมืองไทยปลกูขา่หลายชนิด) กระดาษสาใช้เป็นวสัดทํุากระดาษ และ

หญ้าเสือใช้เป็นวสัดใุนการทําไม้กวาด 

 

หน่อไม้จากป่าขั้นทีส่อง 
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การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมและการทาํไร่หมุนเวียน 

พืน้ท่ีทําไร่หมนุเวียนเป็นแหลง่ผลติอาหารท่ีสําคญัของเกษตรกร รัฐบาลลาวมองวา่การทําไร่

หมนุเวียนเป็นการทําลายป่าไม้และได้พยายามทกุวิถีทางท่ีจะลดพืน้ท่ีการทําไร่หมนุเวียนให้หมดไป แตว่า่

ขณะท่ีพลกัดนันโยบายดงักลา่ว รัฐก็ไมไ่ด้พยายามหาทางเพิ่มผลผลติทางการเกษตรหรือสร้างงานและ

โอกาสการจ้างงาน การกําจดัการทําไร่หมนุเวียนถกูป่าวประกาศออกไปวา่เป็นเป้าหมายสงูสดุ โดยการ

บงัคบัย้ายชาวบ้านออกจากพืน้ท่ี การขดัขวางชาวบ้านไมใ่ห้ใช้พืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นต้น และทําให้ชาวบ้าน

สญูเสียวิถีชีวติของตนเอง  

ในขณะเดียวกนั หลายปีท่ีผา่นมานีก้ารปลกูพืชเชิงเด่ียวเพิ่มมากขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น 

ยางพารา ยคูาริปตสั กระถินดอยใช้สําหรับทําเย่ือกระดาษ ต้นปาล์มปลกูในเชิงพาณิชย์ มนัสําปะหลงั อ้อย 

ข้าวโพดเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ การปลกูพืชเชิงเด่ียวเป็นการเพิ่มผลผลติเพ่ือการพาณิชย์เป็นหลกั แตก่ารปลกู

และเก็บเก่ียวพืชซํา้ๆ กนัทําให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา รวมทัง้ปัญหาดนิเส่ือมสภาพ และเส่ียงกบั

ความมัน่คงทางอาหารของคนในท้องถ่ิน ในลาว พืน้ท่ีเพาะปลกูไร่หมนุเวียนได้ถกูเปล่ียนไปปลกูพืช

เชิงเด่ียวมากขึน้ ผลท่ีตามมาคือดนิมีการเส่ือมสภาพและมีการใช้ยาฆา่แมลงมากขึน้  

ด้วยจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ นโยบายการจํากดัการทําไร่หมนุเวียนของรัฐและการขยายตวั

ของการปลกูพืชเชิงเด่ียว ทําให้พืน้ท่ีสําหรับการทําไร่หมนุเวียนลดลง สิง่ท่ีเกิดขึน้ในขณะนีก็้คือ ชาวบ้าน

หมนุเวียนกลบัมาทําไร่ในผืนดนิเดมิเร็วขึน้ ทําให้ผืนดนิไมมี่โอกาสฟืน้คืนสภาพท่ีเหมาะสมในการท่ีจะทําไร่

อีก เพราะผืนดนิต้องการเวลาท่ีจะให้ธรรมชาตเิยียวยา จงึเป็นผลให้ดนิเส่ือมสภาพมากขึน้  
 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการทาํไร่หมุนเวียน 
 

 

       
คํานิยามของการทําไร่หมนุเวียน คือการทําการเกษตรกรรมท่ีมีการถางโคน่พืชพนัธุ์ และเตรียม

พืน้ท่ีสําหรับการเพาะปลกู การทําเชน่นีเ้ป็นการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศซึง่ถือเป็นการทํา

ให้เกิดภาวะโลกร้อน ในลาว เม่ือมีการอภิปรายเพ่ือวางแผนแมบ่ทรับรองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

การขยายตัวของการปลูกยางพารา การพงัทลายของหน้าดนิในไร่ข้าวโพด 
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ระหวา่งประเทศ REDD (ลดการปลอ่ยก๊าซจากการตดัไม้ทําลายป่าและป่าเส่ือมโทรม) การทําไร่หมนุเวียน

มกัจะถกูหยิบยกขึน้มาวา่เป็นสาเหตหุนึง่ของการทําลายป่า 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญและองค์การท่ีเช่ียวชาญในประเดน็นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นวา่ในเอเชียการขยายตวั

ของการทําไร่หมนุเวียนไมไ่ด้เป็นสาเหตหุลกัในการทําลายป่าและปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่

บรรยากาศ แตก่ารเปล่ียนป่าธรรมชาตใิห้เป็นป่าอตุสาหกรรมหรือพืน้ท่ีการเกษตรตา่งหากท่ีเป็นสาเหต ุ

(FAO et al. 2008)  นอกจากนี ้ในลาวการเคลียร์พืน้ท่ีเพ่ือสร้างเข่ือนพลงันํา้ขนาดใหญ่ การพฒันาการทํา

เหมืองและการสร้างถนน ยงัเป็นอีกสาเหตหุลกัของการทําลายป่าไม้ 

จากการศกึษาวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ในการทําไร่หมนุเวียน ถ้าชว่งเวลาในทิง้ไร่ซากให้ได้พกัฟืน้มี

ความเสาะสม จะสามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่พืชท่ีปลกูตามฤดกูาลหรือผืนป่าท่ีปลกู

เพ่ืออตุสาหกรรม (Erni 2009) 

ถ้าแผนแมบ่ทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมีการประกาศใช้โดยไมไ่ด้คํานงึถงึการทํา

การเกษตรของคนในท้องถ่ิน นอกจากจะมีผลทําให้ชาวบ้านมีความยากจนลงไปอีก ยงัจะทําให้ความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีเกิดขึน้ในป่าขัน้ท่ีสองหมดไป เป็นการทําลายมากกวา่อีกตา่งหาก 

 
อนาคตของการทาํไร่หมุนเวียน 

ในการทําไร่หมนุเวียนนัน้ถ้าทําด้วยการทิง้ไร่ซากให้พกัฟืน้ให้พืชพนัธุ์มีเวลาพอเพียงท่ีจะ

เจริญเตบิโต จะเป็นวิธีการอยา่งยัง่ยืน ช่วยปกป้องป่าไม้และมีสว่นทําให้เกิดความกลายหลายทางชีวภาพ 

ด้วยเหตนีุ ้การทําไร่หมนุเวียนจงึเป็นมีบทบาทท่ีสําคญัท่ีจะทําให้เกิดความมัน่คงทางอาหารแก่ประชากรใน

ภมิูภาคนีแ้ละการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในป่าขัน้ท่ีสอง  ดงันัน้น่าจะทําการทบทวนวา่เป็นผลดี

มากกวา่ผลเสีย  

ในขณะเดียวกนั หลายปีท่ีผา่นมานีท่ี้ดนิสําหรับการทําไร่หมนุเวียนลดลงทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ เชน่กรณีรอบเวลาการหมนุเวียนการทําไร่สัน้ลงทัว่ทัง้ภมูิภาค การพฒันาเหลา่นีถ้กูผลกัดนัจาก

ปัจจยัทัง้ภายใน เชน่การเพิม่จํานวนประชากร ชาวบ้านเปล่ียนไปปลกูพืชเศรษฐกิจมากขึน้ รวมทัง้ปัจจยั

ภายนอก เชน่ โครงการย้ายหมูบ้่านของนโยบายการลดการทําไร่หมนุเวียนของรัฐบาลลาว โครงการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ การปลกูป่าเพ่ืออตุสาหกรรม 

มนัสําคญัมากท่ีการใช้ประโยชน์จากป่าและวิธีการทําเกษตรกรรมของชาวบ้านนา่จะถกูนํามา

พิจารณาในตดัสนิใจในการดําเนินนโยบายการใช้ท่ีดนิและป่าไม้ หรือดําเนินการโครงการพฒันาขนาดใหญ่

ไมว่า่จะเป็นของรัฐหรือเอกชน  การประกาศใช้แผนแมบ่ทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เช่น 

REDD ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของประชาชนในท้องถ่ินและการทําไร่หมนุเวียน 

 
รัฐบาลลาวได้สง่เสริมให้ชาวบ้านเปล่ียนไปปลกูพืชเศรษฐกิจแทนการทําไร่หมนุเวียน แตว่า่ข้อมลู

เก่ียวกบัความผนัผวนของราคาผลผลติในตลาด และผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมกลบัไมไ่ด้แจ้งให้ชาวบ้านได้
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ทราบ ผลก็คือการจํากดัการทําไร่หมนุเวียนและสง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจ ทําให้ความมัน่คงทางอาหาร

ของชาวบ้านลดลง และมีการทําลายสิง่แวดล้อมมากขึน้  อะไรคือความสําคญัท่ีสดุ ไมว่า่จะมีการทําไร่

หมนุเวียนตอ่ไปหรือจะการทําการเกษตรแบบอ่ืนๆ ก็คือการท่ีชาวบ้านได้เลือกใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามท่ีเขาคดิ

วา่เหมาะสมท่ีสดุกบับริเวณท่ีอาศยัอยู ่
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