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การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้้าขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าว
ที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พ้ืนที่ดอนส่วนมาก เช่น  เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่้า ๆ จึงไม่
สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพ้ืนที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบ
หยอด โดยขั้นแรกท้าการตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก แล้วท้าความสะอาดพ้ืนที่ที่จะปลูกแล้วใช้หลัก
ไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ ๓ เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว้างประมาณ ๑ 
นิ้ว หลุมนี้มีระยะห่างกันประมาณ ๒๕ x ๒๕ เซนติเมตร ระหว่างแถวและระหว่างหลุมภายในแถว 
ปกติจะต้องหยอดเมล็ดพันธุ์ทันทีหลังจากที่ได้เจาะหลุม โดยหยอด ๕-๘ เมล็ดต่อหลุม หลังจาก
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อฝนตกลงมาหรือเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน ก็
จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้้าขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าว
ไร่จึงต้องใช้น้้าฝนเพียงอย่างเดียว พ้ืนดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้้าทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้น
การปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน 
การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมั่นก้าจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้
ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจ้านวนน้อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้  ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก  (ข้อมูลจากเว็บ วันที่ 3 ตุลาคม 2558) 

 
 

 

การปลูกข้าวไร่คือ.... 
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ประวัติศาสตร์ในยุคเริ่มต้นของกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ในประเทศไทยยังไม่มีการบันทึกว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร แต่ H.Bernatzik  เชื่อว่าก้าเนิดมาจากบริเวณตอนเหนือของประเทศพม่าและ
ไทย และมีการอพยพครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศทั้งสองนับแต่โบราณกาลและอพยพอย่างต่อเนื่องมา
ตลอดจนถึงปัจจุบัน นักเขียนหลายคนสรุปอย่างคร่าว ๆ ว่า กะเหรี่ยงอพยพมาจากทางตอนเหนือ
ของประเทศจีน ซึ่ง Tadaw เชื่อว่ากะเหรี่ยงเข้ามาประเทศพม่าก่อนฉานและพม่า แต่เข้ามาหลังชาว
มอญ (Tadaw, 1961: 497) เชื่อว่า อาจจะใช้เส้นทางของแม่น้้าสะละวินและแม่น้้าโขง ทางตอนบน
ของรัฐฉานขยายเข้าสู่ทางตอนใต้ทั่วรัฐกะเหรี่ยงและเข้าสู่ทางตอนใต้ของพม่า แต่ Marshall ก็ยังไม่รู้
ว่าช่วงเวลาแห่งการอพยพนั้นเกิดข้ึนเมื่อไร (Marshall, 1922: 12)  
 ส้าหรับกะเหรี่ยงในประเทศไทยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ 
บริเวณทางชายแดนไทย-พม่าและทางทิศตะวันตกของไทยมานานแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่อพยพมา
เพราะหนีการกดชี่จากประเทศพม่า 
 ปัจจุบัน ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีจ้านวน 392,295 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 
46.80 ของจ้านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล้าพูน ล้าปาง แพร่ สุ โขทัย ก้าแพงเพชร แม่ ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และอุทัยธานี (สถาบันวิจัยชาวเขา, 2541)  
 การจัดแบ่งกะเหรี่ยงตามภาษาศาสตร์ บางกลุ่มได้จัดวางอยู่ในกลุ่มของภาษา Tibeto-
Berman บ้างก็จัดอยู่ในกลุ่มของ Sino-Tibetan หรือจัดให้เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงเอง หรือแบ่งตามความ
แตกต่างทางด้านส้าเรนียงอาจ,แบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ โปว์ (Pwo) สกอว์ (Skaw) ตองสู (Thangsu) และ
คะยา (Kayah หรือ Karenni หรือ Red Karen) โดยจากข้อมูลในช่างทศวรรษที่ 1960 พบว่า กลุ่ม
สกอว์เป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด รองลงมาคือกะเหรี่ยงโปว์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีประชากรรวม
ประมาณ 250,000 คน ส่วนอีกสองกลุ่มมีขนาดเล็กกว่า คือ ตองสู มีประชากรประมาณ 600 คน 
ส่วนคะยามีประมาณ 3,000 – 5,000 คน (Hinton, 1969: 1) 
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เมืองอุทัยธาน ี มหีลักฐานทางด้านประวัตศิาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไวว้่าเป็นท่ีอยู่
อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัตศิาสตร์ เมื่อประมาณ 3000 ปี มาแลว้ โดยพบหลักฐานยืนยันใน
หลายพ้ืนที่ เช่น โครงกระดูกเครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เปน็ตน้ในต้านานการตั้งเมอืงกลา่วไว้วา่ “ท้าวมหาพรหม” 
ได้รวบรวมชนชาติไทยมาสร้างบ้านเมืองเป็นหลักเป็นฐานมัน่คงที่บ้านเกา่เรียกว่า “บ้านคู่
ไทย” (ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอหนองฉาง) รวมสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาบ้านคู่
ไทยไดเ้พี้ยนเปน็ “บา้นอูไ่ทย” มีความเจริญขึ้นเป็นล้าดับ ช่วงหนึ่งกระแสน้้า เปลี่ยน
ทางเดินเป็นเหตุให้เกิดกันดารน้้า ราษฎรจึงอพยพทิ้งบ้านเรือนท้าใหเ้มืองอู่ไทยเป็นเมืองร้างอยู่
ระยะหนึ่ง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา “พะตะเบิด” ได้นา้ชาวกระเหรีย่งเข้ามาตัง้
บ้านเรือนอีกครั้งได้ แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน้า้ โดยขุดดินทางใต้ของหัวเมืองเป็นแหล่ง
น้้าขนาดใหญ่ จึงเป็นเหตุให้คนมาอาศัยอยู่มากมาย และพะตะเบิดผู้นี้ได้รับยกย่องให้
เป็นเจ้าเมืองอู่ไทยคนแรก ขณะนั้นเมืองอู่ไทยมีฐานะเป็นหัวเมืองด่าน มีนายด่านคอยดแูละ
ด่านสา้คัญอยู่เช่นเดิม พอเข้าต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ได้ทรงจัดระเบียบบ้านเมือง มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครอง ส่วนที่เป็นเมือง
ด่านก็มีนายด่านดูแลรักษาอยู่เหมือนเดมิ ด่านเมอืงอุทัยธานีก็ยังมีนายด่านดแูลและได้รบั
แตง่ตั้งเจ้าเมืองอุทัยธานขีึ้นในเวลาต่อมา  

 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2376 พระยาเมืองอุทัยธานี (เสอื พยัฆวิเชียร) ได้รบัโปรด
เกล้าฯ ให้มาดา้รงต้าแหนง่เจ้าเมืองอุทัยธานี เห็นว่าถ้าจะตั้งบ้านเมือง ณ บ้านสะแกกรัง 
(ขณะนั้นอยู่ในเขตการปกครองของเมืองชัยนาท) ซึ่งเป็นชุมชนอดุมสมบูรณ ์ การคมนาคม
สะดวก เพราะมีแม่น้้าสะแกกรังไหลผา่นก็จะท้าใหก้ารว่าราชการและการเลี้ยงชีพดีขึน้ จึงขอ
ตั้งบา้นเรือนและศาลาว่าการเมืองขึ้นที่บ้านสะแกกรัง 

  ต่อมา พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตเมืองอุทัยธานีและเมืองชัยนาทใหม่ 
เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องเงินอากรซึ่งไม่ช้าระกันจึงสอบเขตแดนเพ่ือสะดวกในการเก็บอากร โดย
โอนเขตบ้านสะแกกรังทางฝั่งคลองฟากใต้ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดแดนเมืองอุทัยเก่าให้
เป็นของเมืองอุทัยธานี พ.ศ. 2441 เมืองอุทัยธานีขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 
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6 ได้เปลี่ยนขึ้นกับมณฑลอยุธยา สุดท้าย  ถูกประกาศยกเลิกมณฑลเมื่อปี  2476 แล้วจัด
ให้จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคโดยมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบการบริหาร
ราชการมาจวบจนจึงทุกวันนี้ 

ขนาดและท่ีตั้ง 
 จังหวดัอุทัยธานเีป็นจงัหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ไปทางทิศเหนือประมาณ  222 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทัง้สิ้น  6,730.246  ตารางกิโลเมตร  มีอาณา
เขตตดิต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดอ้าเภอพยุหะคีรี อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอลาดยาวและอ้าเภอแมว่งก ์
จังหวดันครสวรรค์ 

 ทิศตะวันออก ติดอ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ์ และอ้าเภอมโนรมย์ จังหวดั
ชัยนาท  โดยมีแม่น้า้เจ้าพระยาเปน็เส้นแบง่เขตแดน 

 ทิศใต้ ติดอา้เภอวดัสิงห์ และอ้าเภอหนัคา  จังหวดัชัยนาท  และอ้าเภอด่านช้าง 
จังหวดัสุพรรณบุร ี

 ทิศตะวันตก  ติดอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อ้าเภอสังขละบุรี และอ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุร ี

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่หรือประมาณ  2  ใน 3 ของพ้ืนที่จงัหวัดเป็นป่าและภเูขาสงู  มีลักษณะ
ลาดเทจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก  พ้ืนที่ราบในทางเกษตรมีประมาณ  1  ใน  3  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มีแม่น้า้สะแกกรังไหลผ่านตัวเมืองไปบรรจบแมน่้้าเจา้พระยา  ที่อ้าเภอ
มโนรมย์  จังหวดัชัยนาท 

สภาพภูมิอากาศ โดยทัว่ไปคล้ายคลึงกบัจังหวดัในภาคกลาง แต่ในฤดรู้อนจะร้อนจัด  และใน
ฤดหูนาวจะหนาวจดัความแตกต่างของอุณหภูมิอยู่ระหวา่ง   6 – 43  องศาเซลเซยีส  ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเ่ดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ์ 
และฤดูรอ้นตั้งแตก่ลางเดือนกุมภาพันธ์ถงึเดือนพฤษภาคม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้้า 

 จังหวดัอุทัยธานมีีป่าสงวนแห่งชาติ  จ้านวน 9 แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งสิน้ 4,525.10 
ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ 2,828,185ไร่ จากภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี  2541  สภาพป่าที่
คงเหลอื  อยู่จริงประมาณ  1,615,000 ไร ่มีเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าหว้ยขาแขง้ ซึ่งมเีนื้อที่ประมาณ 
2,588.14   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,617,587   ไร่  สภาพป่าสว่นมากยังสมบูรณ์ เปน็
ป่าดบิชื้น  มียอดเขาสงูและเป็นเนินป่าเต็งรงั สลับกับทุง่หญา้หย่อมเล็ก ๆ ทิศตะวนัตก  มีพื้นที่
ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า      ทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบรุี และเขตรักษาพันธุ์ สัตว์
ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ส่วนทิศใต้จดอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร ์

 แหล่งน้้า จังหวัดอุทัยธานมีีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคญัหลายสาย  ไดแ้ก ่ แมน่้้าสะแกกรัง 
ล้าหว้ยทับเสลา    แควตากแดด   ห้วยขุนแก้ว   ล้าห้วยคลองโพธิ์   ห้วยใหญ ่  ห้วยขวี ห้วยคอก
ควาย คลองเนินขาม โดยเฉพาะแม่น้้าสะแกกรังมีความยาวตัง้แต่ตน้น้า้ถึงสดุปลายน้้า ประมาณ  
200 กิโลเมตร แต่มีช่วงไหลผ่านเขตจังหวัดอุทัยธานีเพียง 85 กิโลเมตร และช่วงที่ มนี้้าตลอด
ปีมีความยาวประมาณ  20  กิโลเมตร  (ส้านักงานสถติิจงัหวดัอุทัยธานี, 2557 : 1-13) 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานที่ส้าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอบ้านไร่ 
สภาพทั่วไป 

สภาต้าบลบ้านไร่ ยกฐานะตนเองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่ เมื่อ
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย     เรื่อง   การจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เมื่อวันที่   16  ธันวาคม  2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศทั่ วไปเล่ม   113   ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่    25  ธันวาคม  2539   ตาม
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.  2537  มาตรา  40  และ 41 
และเมื่อปี พ.ศ. 2548 สภาต้าบลแก่นมะกรูด ได้มีประชามติยุบรวมกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านไร่ เนื่องจากมีประชาชน ไม่ถึง 2,000 คน ท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่ มี
พ้ืนที่รับผิดชอบ 2 ต้าบล คือ ต้าบลบ้านไร่ และต้าบลแก่นมะกรูด รวมหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 
หมู่บ้าน 
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1.ลักษณะทีต่ั้ง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่ ตั้งอยู่ถนนสายบ้านไร่ -บ้านใต้ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3011   เลขที่  215 หมู่ที่  6 บ้านน้อยพัฒนา  ต้าบลบ้านไร่   อ้าเภอบ้านไร่   
จังหวัดอุทัยธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอบ้านไร่ ประมาณ 1  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ  80  กิโลเมตร และห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ  240  
กิโลเมตร 

2. อาณาเขตและลักษณะภมูิประเทศ 

อาณาเขต 

พ้ืนที่ขององค์การบรหิารส่วนตา้บลบ้านไร่  มีเนื้อที่ทั้งหมด  2,416.05  ตาราง
กิโลเมตร (ต้าบลบ้านไร่ 134 ตร.กม. ต้าบลแก่นมะกรูด 2,282.05 ตร.กม)  พ้ืนที่ท้าการเกษตร  
คิดเป็นจ้านวน  65  เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด   

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต้าบลแม่ละมุ้ง   อ้าเภออุง้ผาง   จังหวดัตาก  

ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต้าบลห้วยขมิ้น   อ้าเภอด่านช้าง  จังหวดัสุพรรณบุรี 

    ต้าบลเขาโจด  อ้าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวัดกาญจนบรุี 

    ต้าบลวังยาว  อ้าเภอด่านช้าง  จงัหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศตะวันออก   ตดิต่อกับ ต้าบลบ้านบึง,เทศบาลต้าบลบ้านไร่  อ.บา้นไร่  จังหวดั
อุทัยธาน ี

    ต้าบลห้วยแหง้,ต้าบลเจ้าวัดและต้าบลคอกควาย 

ทิศตะวันตก     ตดิต่อกับ ต้าบลเขาโจด  อ้าเภอศรีสวสัดิ์  จงัหวัดกาญจนบรุี 

        ต้าบลแม่ละมุ้ง   อ้าเภออุง้ผาง   จังหวดัตาก 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไปต้าบลบ้านไร่เป็นที่ราบ มีภูเขามากมาย ต้าบลแก่นมะกรูดเป็น
พ้ืนที่สูงลาดเอียงมีภูเขาป่าดงดิบและป่าธรรมชาติ    พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร   เช่น  ข้าวโพด   มันส้าปะหลัง   อ้อย  ฯลฯ   ตลอดจนการลี้ยงสัตว์  
เช่น    ไก่    สุกร  ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุก 

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตา้บลบา้นไร่   

8.เศรษฐกิจ 

  ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั  
ไดแ้ก่   ท้าไร ่อาทิ อ้อย, มนัส้าปะหลัง,ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ เป็นต้น ท้าสวน รับจ้างทั่วไป และ
เลี้ยงสัตว ์

 (องคก์ารบริหารสว่นต้าบลบ้านไร่, 2558) 

 

 

 

 

ต้าบลแก่นมะกรดู   

หมู่ที ่ 1 บ้านใต ้ ก้านนัต้าบลแก่นมะกรูด  
หมู่ที ่ 2 บ้านคลองเสลา ผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที ่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ ผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที ่ 4 บ้านอมีาดอีทราย ผู้ใหญ่บ้าน       
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 พ้ืนที่อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีมีชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์เพียงเผ่าเดียว 
คือ กะเหรี่ยงโปว์ที่อาศัยกระจายอยู่ในต้าบลคอกควาย  ต้าบลบ้านไร่ ต้าบลแก่นมะกรูด 
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในต้าบลแก่นมะกรูดนั้นมีรากฐานมาจาก  กะเหรี่ยงบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่
ตามล้าแม่น้้าห้วยขาแข้ง ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาในช่วงแรกๆ นั้น มาจากล้าห้วยกรึงไกรซึ่งอยู่
บริเวณตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยชาแข้ง การอพยพในครั้งนั้นเป็นการหนีภัยการ
สู้รบระหว่างทางการกับฝ่ายที่ถือลัทธิคอมมิวนิสต์และบางส่วนย้ายถิ่นฐานเพราะน้้าท่วมจาก
การสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวดักาญจนบุร ีโดยอพยพมาอยู่ที่ต้าบลแก่นมะกรูดหมู่ที่ 1-4 มี
จ้านวนประชากร ทั้งหมด 2,080 คน (องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไร่, 2558 : 1) ส่วนใหญ่มี
อาชีพท้าการเกษตรบนพ้ืนที่ป่าสงวนที่ทางรัฐจัดให้ครอบครัวละไม่เกิน  25 ไร่ ชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะท้าไร่ ปลูกข้าวไร่โดยมีการปลูกข้าวไร่ 1,061 ไร่  พริกกะเหรี่ยง  ข้าวโพด  ฟักทอง  มี
บางครอบครัวทา้สวนผลไม้  เช่น  ล้าไย กล้วย จนเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ชาวเขาในพื้นที่
ได้เริ่มมีการปลูกผลไม้และผักเหมืองหนาว เช่น สตอเบอรี่ อโวคาโด้ กะหล่้าปลี  บลอกเคอลี่ 
โดยใช้สารเคมีอย่างรุนแรง ทั้งที่แต่เดิมชาวบ้านแก่นมะกรูดท้าไร่หมุนเวียนตามวิถีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมมาโดยตลอด เมื่อการพัฒนาเริ่มเข้ามาถึงวัฒนธรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ ยวเข้ามา ท้าให้
ชาวบ้านมีการปรับตัวจากการปลูกข้าวไร่ในวิถีไร่หมุนเวียนเปลี่ยนมาปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
ข้าวโพด มันส้าปะหลัง ปาล์ม ยางพารา เช่นเดียวกับชาวไทยในพ้ืนราบทั่วไป ส่งผลให้มีการบุก
รุก แผ้วถาง ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไร่หมนุเวียนมาเป็นไร่ประจ้า แต่ส่วนใหญ่ยังคงวิถีไร่หมุนเวียนอยู่
เช่นเดิม   (ส้านักงานส่งเสริมการเกษตรอ้าเภอบ้านไร่, 2557)   

 

 

 

 

ความเป็นมาของกลุ่มชาตพัินธุ์กะเหรี่ยงอา้เภอบา้นไร่ 
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1. การเลือกพ้ืนที่ 
 แต่เดิมวิธีการเลือกพ้ืนที่จะเลือกพ้ืนที่ป่าที่ว่าง วิธีการการจับจองด้วยการถาก
ถางไว้เพื่อแสดงการถือครองแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ท้ากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตายาย  ในช่วงเดือน
มกราคม โดยส่วนมากจะเลือกพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะท้าการเพาะปลูกอีกครั้ง 
ปัจจุบันมีการจัดสรรที่ท้ากินให้กับตนครอบครัวละ 20 ไร่ เพ่ือท้ากิน แต่การถางป่าเพ่ือ
ปลูกข้าวไร่ก็ยังมีบ้าง  เมื่อได้พ้ืนที่แล้วก็ต้องท้าพิธีขออนุญาตพระแม่ธรณีท้ากิน โดยใช้
อุปกรณ์คือ น้้าสะอาด ดอกไม้ ขมิ้นที่ปลูกเอง 
 

 
 
 

การปลูกข้าวไร่ 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 10 

 
 

 

 

 

 
 

2. การเตรียมพ้ืนที่ 

 หากปลูกบริเวณป่ากต็้องท้าการตัดฟัน หวด แผ้วถางไร่ การเก็บไม้กองรวมกัน 
และการเผาชาวบ้านจะลงมือฟันไร่ ในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ก่อนจะฟันไร่จะท้าพิธี
บอกต่อแม่ธรณีเจ้าที่ก่อน การตัดไม้ของกะเหรี่ยงจะไม่ตัดไม้ใหญ่ แต่ละลิดกิ่งออกเท่านั้น หาก
เป็นพ้ืนที่เคยปลูกข้าวไร่เดิมอยู่แล้ว ก็จะไถไร่ด้วยรถไถผาน 3 จ้านวน 2 รอบ หรือไถดะ 1 
รอบ ใกล้จะหยอดข้าวไร่จะไถแปเพ่ือเอาหญ้าออกอีกครั้ง  ก่อนปลูกข้าวบางพ้ืนที่จะปลูก
ฟักทองแล้วเมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะท้าการไถดะ ต้นฟักทองก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดไปในดิน 
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3. การเตรียมพันธุ์ข้าว 

 ในการปลูกข้าวไรผู่้ปลูกมีการคัดพันธุ์ข้าวแยกไว้ตั้งแต่ช่วงการเก็บเกี่ยวของปีที่
ผ่านมา ดังนั้นในการปลูกก็เพียงน้าเมล็ดพันธุ์มาหยอดได้เลย แต่นอกจากชาวบ้านจะเตรียม
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่หลากหลายสายพันธุ์ เพื่อการจัดการที่ดี จะปลูกผสมระหว่างพันธุ์ข้าวอายุสั้น
ได้แก่  หมี  ขาวลาย ข้าวขาว  และอายุยาว ได้แก่ ข้าวเหลืองทอง  ข้าวเหลืองใหญ่ ข้าวเหนียว
ขาว ข้าวเหนียวด้า  พืชผัก พริกกะรี่ยง ฝัก แตง ถั่ว เผือก มะเขือส้ม งา ฟัก ข้าวโพด ฟักทอง 
ข้าวเหนียว ฯลฯ เพ่ือปลูกแซมข้าว เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน ปลูกเผือกแซม ส่วน งาหอม พริก
กะเหรี่ยง ปลูกพร้อมข้าว 
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1. การปลูก 
ก่อนปลูกข้าวไร่เกษตรกรจะปลูกข้าวโพด แตง มะเขือ สุดท้ายคือข้าว วิธีการปลูกข้าว

จะปลูกด้วยการหว่านมือ เมื่อข้าวอายุ 1 เดือน ปลูกเผือกแซม ส่วน งาหอม พริกกะเหรี่ยง 
ปลูกพร้อมข้าว ในการปลูกข้าว 5-6 เมล็ด และพริก 3-4 ต่อ 1 หลุม พริกจะโตช้ากว่าข้าวไร่ 
พอเกี่ยวข้าวไร่เสร็จพริกก็จะโตพอดีมีการท้าแบบนี้มากว่า 20 ปี การปลูกพริกท้าให้ข้าวไม่มี
โรค วิธีการปลูกจะใช้ไม้ไผ่ปลายแหลมผ่าแล้วใส่เมล็ดพริกลงแล้วหยอด 

หลังฝนตกดินเริ่มที่ออ่นนุม่ ก็จะเริ่มปลูกข้าวในการปลูกข้าวจะเลือกวันเกิดของตน  หรือดูวันที่
ดีเพ่ือท้าการปลูก โดยส่วนใหญ่จะปลูกแบบหยอดเป็นหลุม  หลังจากเตรียมดินไว้แล้ว ใช้ไม้
ปลายแหลมกระทุ้งดนิให้เป็นหลมุลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร หรือใช้เสียมที่ต่อด้ามยาวขุดดิน
ให้เป็นหลุมเล็กๆ ลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 
25-30 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดข้าวลงไปในหลุมๆ ละประมาณ 5-8 เมล็ด พร้อมเมล็ดพันธุ์
พืชอื่น (ผสมเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่น) 
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2. การบ้ารุงรักษาต้นข้าว 
- พ้ืนที่เคยปลูกข้าวซ้้าทุกปี  จะใส่ปุ๋ยยูเรียประมาณ 5-6 กก./10 ไร่  
- หากเป็นพ้ืนที่ปลูกใหม่ที่เกิดจากการถางป่าก็ไม่ต้องท้าอะไรรอเก็บเกี่ยวอย่าง
เดียว 
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ความหลากหลายในไร่ข้าว 

 
ได้ข้าว ได้กับ ได้ผลไม้ หลากหลายมั่นคง 
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3. การก้าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
- หลังจากปลูกข้าวไปได้ประมาณ 1 เดือนจนออกรวง จะต้องก้าจัดวัชพืช หญ้า 

ด้วยมือ บางพ้ืนที่อาจใช้ยาฆ่าหญ้าแต่ก่อนฉีดยาถอนหญ้ามาไว้ระหว่างต้นข้าวแล้วจึง
ฉีดยา  ในการฉีดยาต้องไม่ฉีดไปโดนต้นข้าวเพราะจะท้าให้ข้าวไร่ไม่ออกรวง หรือต้น
ไหม้ 
 
4. การเก็บเกี่ยว 
 เมื่ออายุข้าวได้ประมาณ 4 เดือนข้าวที่อายุเบา เช่น ข้าวหมี จะถูกเกี่ยวก่อน  
และตามด้วยเกี่ยวข้าวหนักที่มีอายุประมาณ 5 เดือน คือข้าวเหลืองทอง  เหลืองใหญ่ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงต้นมกราคม วิธีเกี่ยวคือการเกี่ยวมือ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บเกี่ยว 
คือ เคียว ตอก ผ้าไว้ส้าหรับหุ้มรวงข้าวไร่ โดยจะเกี่ยวแบบลงแขก ผลัดกันไปช่วยกัน
เกี่ยว เมื่อเกี่ยวเสร็จจะมัดและตากรวงข้าว 2-3 วัน เพ่ือลดความชื้น แล้วจะท้าการรูด
ข้าว  ข้าวที่ใช้ส้าหรับการบริโภคในครอบครัวจะใช้เครื่องรูดข้าว ส่วนข้าวที่ใช้ส้าหรับ
การท้าพันธุ์ในปีต่อไปจะใช้วิธีการรูดโดยการทุบหรือตี บนแคร่ ตากแดดอีกประมาณ 
3-4 วัน เพื่อลดความชื้นเก็บใส่กระสอบใส่ในยุ้ง หรือเก็บไว้ในครัว 
 
5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 พันธุ์ข้าวส้าหรับท้าพันธุ์ในปีต่อไป  เกษตรกรจะท้าการคัดเลือกพันธ์ข้าวตั้งแต่
การเลือกที่กอใหญ่ รวงสวยมีเมล็ดมากและสมบูรณ์ เกษตรจะเกี่ยวขา้วแยกไว้แล้วตาก
ทั้งรวงเพ่ือไล่ความชื้น 2-3 วัน  แล้วน้าไปทุบหรือฟาด ตี เหยียบ เพ่ือให้เมล็ดออกจาก
รวง ตากให้แห้งสนิทอีกครั้ง  ปล่อยให้เย็นเก็บใส่กระสอบน้าไปเก็บในยุ้ง  หรือในครัว  
ด้วยการตัดไม้ไผ่สีนวลมาปูพ้ืน กองกระสอบไว้ 
 
6. พิธีกรรม 
 

- พิธีกรรมขออนุญาตพระแม่ธรณีปลูกข้าวหรือท้าการเกษตร 
- พิธีฉลองข้าวใหม่ที่เจ้าวัด เมื่อเกี่ยวข้าวใหม่แล้วจะหุงข้าวท้าอาหาร ท้าขนม เพ่ือไป

ไหว้ ท้าบุญและกินร่วมกัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
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7.  การแปรรูป 
การแปรรูปข้าวสาร ใช้ครกกระเดื่องหรือเรียกว่า “ การต้าข้าว” ในการต้าข้าวจะน้า

เมล็ดข้าวมาตากแดดให้แห้งก่อนประมาณ 1 วัน เพ่ือให้เมล็ดข้าวสารกะเทาะออกจากเปลือก
ได้ง่ายและหักน้อย แล้วใช้กระด้งฝัดแยกแกลบออกอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันมีโรงสีขนาดเล็ก
ส้าหรับสีข้าวในชุมชน ข้าวเจ้าเอาไว้หุงกินในครอบครัวและข้าวเหนียวใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส้าหรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ ข้าวต้มมัด ข้าวปุ๊ ฯลฯ 

 
 

     
8. ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาหลักคือหญ้าและภัยธรรมชาติที่นับวันจะแล้งมากขึ้น 
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1. ด้วยภูมิปญัญาการปลูกข้าวไร่มีการปลูกแบบผสมผสาน คือภายในไร ่หรือไร่ข้าวนัน้ 
จะปลูกพริกปลูกผกัต่างๆ และยาสูบเป็นการใช้พื้นทีน่้อยให้เกิดประโยชน์สงูสุด สรา้ง
ความมั่นคงด้านอาหารให้กบัครอบครวัและชุมชน ยังเปน็การสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2. ผู้ปลูกสามารถทุม่เทการดูแลผลผลิตดว้ยแรงงานแค่ในครอบครัวให้พอดีกบัขนาดพ้ืนที่
ที่ไม่กว้าง  นอกจากจะได้พชืผักกลับมาเปน็อาหารแลว้ยังเป็นการดูแลไรข่้าวไปในตวั 

3. การปลกูพืชหลากหลายเป็นการคลมุดนิไม่ให้ดนิแห้ง ใหม้ีความชุ่มชืน่อยู่เสมอ 
4. ภายในแปลงข้าวจะปลกูทั้งข้าวไรแ่บบเบาและแบบหนกั  การดูแลรักษาต้นข้าว  การ

เก็บเกี่ยวทีต่้องมกีารวางแผนเก็บเกี่ยวเพื่อการบรโิภคอย่างดียิ่ง   
5. มีการคัดพันธุ์ขา้วไรด่้วยวถิีของตนเรียบที่เรียบง่าย  แต่ใช้ได้ผลมานบัหลายร้อยปี เปน็

การอนุรักษ์พันธุ์ทีด่ ี
6. มีภูมิปัญญาการรกัษาเมลด็พันธุ์โดยการห้ามขายแต่ใหแ้ลกเปลี่ยนแบ่งปันกนั 
7. ภูมิปัญญาการปลูกข้าวไรม่ีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบยั่งยืนดว้ยวธิีการถ่ายทอดจาก

ปู่ ย่า ตายาย  จากญาติพ่ีนอ้ง ท้าใหเ้กดิการอนรุักษ์ที่มัน่คงและยั่งยนื 
8. การปลกูข้าวไร่เปน็นวัตกรรมพื้นบ้านที่ดเีกิดประโยชน์ดา้นอาหารต่อชมุชนและ

ประเทศ สามารถนา้ไปเป็นแบบอยา่งแก่ชุมชนอืน่ได้ 
9. เกิดการพัฒนาที่สามารพึงตนเองได้พ่ึงกันเองได้อย่างยั่งยืนแท้จรงิ 

 

 

 

 

ปฏิบัติการที่ดี (Best  Practices) 
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                 ๕. นางสาวทรายพร สิงห์นนท ์                 คร ู                                          

                 ๖. นางกนกวรรณ  ลิ้มวีระประจกัษ ์               ครู 

    ๗. นายสุรศกัดิ ์ ลิ้มวีระประจักษ์                           คร ู                                         

    ๘. นางสาวสุพิชฌานันต์ สุวรรณชาดสกุล         นักวชิาการศึกษา 4                                    

    ๙. นางอารีย์  ทัพมาก                              เจ้าหน้าทีธุ่รการ                                       

    ๑๐. นางสาวจงรัก  วิลาวงค ์             เจ้าหน้าทีง่านฝกึอบ                                 

    ๑๑. นางศิรนิภา  เมฆพฒัน ์                        เจา้หน้าที่ธุรการ                                      

                 ๑๒. นางอัษฎาภรณ์  พงศาวล ี                      เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 20 

 
 

 

 

 
     ๑. นางสาวอภิญญา  จงพัฒนากร                                  คร ู            

    ๒. นายสุรศกัดิ ์ ลิ้มวีระประจักษ์                                   คร ู                              

    ๓. นางกนกวรรณ  ลิ้มวรีะประจักษ ์                  ครู 

    ๔. นางอารีย์  ทัพมาก                  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                 

     ๕. นางสาวจงรกั  วิลาวงค ์               เจา้หน้าที่งานฝึกอบ                           

     ๖. นางศริินภา  เมฆพัฒน ์                                      เจ้าหนา้ที่ธรุการ                                 

    ๗. นางนิศารัตน์  อัครวิมลนันท์                            เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ                     

    ๘. นางสาวธวัลรตัน ์ ครฑุธานุชาติ                            เจ้าหนา้ที่งานการเงนิ                          

    ๙. นางสาวบุษยา  เทพเภา                                        เจ้าหนา้ที่บญัชี                                 

     ๑๐. นางจรินทร แหว้เพ็ชร                                   เจ้าหนา้ที่งานทะเบียน  

     ๑๑. นางอัษฎาภรณ์  พงศาวล ี                              เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 

    ๑๒. นางสาวสุพิชฌานนัต์ สวุรรณชาดสกุล                    นักวิชาการศึกษา 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายชื่อปราชญ์ชุมชน 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 21 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 นายไตซ่ายี  มดแดง 
2 นายเสอะโดซ่า มดแดง 
3 นายเสอะโดโจ มดแดง 
4 นางผง  มดแดง 
5 นายยุทธนา  มดแดง 
6 นายจะอึ้ เบิ่ง 
7 นายพันธวัช บุณเกิด 
8 นายพะม่องฆ้อง กรึงไกร 
9 นายสมเดช กรึงไกร 

10 นายมะหัด  กรึงไกร 
11 นายมิงโย กรึงไกร 
12 นายบุญยัง เบ่ิง 
13 นายอาภิชาติ เบ่ิง 
14 นายกรธวัล ภูเหม็น 
15 นายลากู้ มดแดง 
16 นายใส้เต่า  มดแดง 
17 นางสาววิภา เบิ่ง 
18 นส.มนต์รัตน์ กรึงไกร 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส้ารวจพื้นที่ 

ภาพการลงพื้นที่เก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญา 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 23 

 
 

 

 

 

สอบถามความต้องการจัดการความรู้ 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 24 

 
 

 

 

จัดประชุมคณะท้างานเพื่อเตรียมความพร้อม 

 

 

 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 25 

 
 

 

 

จัดเวทีถอดองค์ความรู้ 

 

 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 26 

 
 

 

 

 

 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ 

 

 

 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 27 

 
 

 

 

 

 

 

 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 28 

 
 

 

 

ติดตามผลผลิต

 



[เลือกวนัท่ี] 

[โครงการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจ าปี  ๒๕๕๘] 

 

การปลกูข้าวไรข่องกลุม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านคลองเสลาฯ หนา้ 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือเกี่ยวข้าวไร่ 

 

 

 

 

 


