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พันธุกรรมข้าวเหนียวในลาว...

มรดกข้าวที่ล�้าค่า

ข้าวเปนพืชอาหารหลักของประชากรเอเชียมา
อยา่งยาวนาน จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีโ่นน
นกทา บนที่ราบสูงโคราช และที่ถ้ำ ชายแดนไทยและ
เมียนมาร์ อีกทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ขุด
ค้นพบในแหล่งท่ีราบตอนกลางของแม่น้ำ แยงซี ได้
พบวา่มนษุยไ์ดรู้จ้กัการเพาะปลกูขา้วมาอยา่งยาวนาน
กว่า 8,000 ป ข้าวที่ปลูกกันมากในเอเชียและใน
โลกได้แก่ข้าวในกลุ่มสายพันธุ์อินดิกา(Indica) ข้าว
ในกลุ่มสายพันธุ์นี้มีลักษณะของเม็ดเรียวยาวรี และ
มีการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น

1 นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ และรองศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พิมพ์ในวารสารคนสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8(มิ.ย.- ส.ค. 2553)
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พันธุกรรมข้าวเหนียวในลาว...

มรดกข้าวที่ล�้าค่า

ข้าวสายพนัธ์ุอนิดกิายังแบ่งออก
เป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มสายพันธุ์ที่เป็น
ข้าวเจ้าและกลุ่มสายพนัธุท่ี์เป็นข้าวเหนียว 
ความต่างกนัของข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
จะต่างกันตรงที่ข้าวเหนียวไม่มีองค์
ประกอบของ อไมโลส(amylose)ในเมลด็
ข้าว ไม่มีสารกลูเตน(gluten free) แต่
จะมอีงค์ประกอบของสารอไมโลเพกตนิ
ในระดับสูง (amylopectin) ท�าให้ข้าว
เหนียวมีความเหนียวเกาะตัวแน่นกว่า
ข้าวเจ้าเมื่อหุงสุก ข้าวเหนียวจะมีสีขุ่น
กว่าข้าวเจ้าท้ังนี้เกิดจากการจัดเรียงตัว
กนัของแป้งข้าวและโปรตนีในเมลด็ข้าว
ที่อัดแน่นไม่เท่ากัน ภายในเมล็ดข้าว
เหนียวมีช่องว่างอากาศมากกว่า ท�าให้
แสงที่ผ่านเข้าไปเกิดการเลี้ยวเบนและ
แพร่ซ�้าแล้วซ�้าอีกหลายครั้งจึงมองเห็น
เมล็ดขุ่นหรือทึบแสง

หลกัฐานในอดตีพบว่าข้าวประจ�า
ถ่ินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ
ตามหุบเขาของกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ตดิกบัลุม่น�า้โขง เป็นแหล่งของกลุม่สาย
พันธุ์ข้าวเหนียวมาแต่ดึกด�าบรรพ์ การ
ค้นพบหลกัฐานทีถ่�า้ปุง่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ก็พบว่าชนิดของข้าวที่ค้นพบเป็นชนิด
ของข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเจ้า อีกทั้ง การ
พสิจูน์จากซากอิฐท่ีท�าข้ึนในสมยัโบราณ
พบว่ามนุษย์ใช้แกลบจากข้าวเมล็ดสั้น
ซึง่เป็นแกลบจากเมล็ดข้าวเหนยีวน�ามา
มาเผาท�าอิฐและใช้เป็นวัสดุส�าหรับการ
ก่อสร้าง การค้นพบหลักฐานในสมัย 
สุโขทัยเรื่อยมาได้บ่งบอกถึงการปรับ
เปลี่ยนจากการปลูกข้าวเหนียวมาปลูก
ข้าวเจ้ามากข้ึนเพราะในยคุสโุขทัย เร่ือย

มาจนถึงสมยัอยุธยาและสมยัรตันโกสนิทร์
ได้มกีารใช้แกลบจากข้าวเจ้าเพือ่การเผา
ท�าอิฐเพราะเป็นแกลบที่เกิดจากข้าว
เมล็ดยาวซึ่งก็คือแกลบจากข้าวเจ้า

มีข้อสมมุตฐิานว่าข้าวเจ้าอินดกิาได้
แพร่กระจายจากอินเดียเข้ามาใน
อุษาคเนย์หรือในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้พร้อมๆกับการเดินทางของคณะธร
รมฑูตเพือ่เข้ามาเผยแพร่พระพทุธศาสนา
ในดนิแดนดงักล่าว โดยคณะพระธรรมฑตูจะ
น�าข้าวสายพันธ์ุอินดิกาติดมาเพ่ือใช้เป็น
แหล่งเสบยีงอาหาร และขณะเดยีวกนัก็
ท�าการเผยแพร่พันธุ์ข้าวไปในหมู่บ้าน
ต่างๆที่พระธรรมฑูตเดินทางผ่าน ท�าให้
ข้าวเจ้าอินดิกานี้ได้แพร่กระจายออกไป
ในเขตที่ราบลุ่มน�้าต่างๆในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

แม้ข้าวเจ้าจะได้มีการพัฒนา
ขยายตัวออกไปในวงกว้าง พร้อม ๆ  กับ
การขยายตัวของการค้าข้าวเจ้าอินดิกา 
ที่แพร่กระจายไปตามเส้นทางการค้า
ต่างๆ แต่ก็ยังมีดินแดนอีกส่วนหนึ่งที่

2 ครรชิต มาลัยวงส์  http://www.drkanchit.com/general_articles/articles/l_32.html
3 ไม่นับรวม 2 มณฑลของจีนได้แก่ยูนนานและกวางสี

พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวบริเวณที่ราบสูงและที่ราบตามหุบเขาของลุ่มน้ำาโขง

เรยีกว่าดนิแดนอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง โดย
เฉพาะในพื้นที่ของประเทศลาว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาค
เหนอืตอนบนของประเทศไทย และบาง
พ้ืนท่ีในภาคใต้ของประเทศจนีแถบมณฑล
ยนูนานและกวางส ีและรวมถงึบางพืน้ที่
ในประเทศเวยีดนามทีป่ระชากรยงัมีการ
ปลกูข้าวเหนยีวเพือ่เป็นอาหารจานหลกั
ของครัวเรือน

มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าในกลุ่ม
ประเทศอนภุาคลุม่น�า้โขงซึง่มพีืน้ทีเ่พาะ
ปลกูข้าวเหนยีวประมาณ 30 ล้านไร่ และ
มีผลผลิตรวมกันประมาณ 14 ล้านตัน3 
ในจ�านวนนีห้ากเทยีบสดัส่วนของผลผลติ
ข้าวเหนียวต่อผลผลิต ข้าวทั้งหมดของ
แต่ละประเทศ พบว่าประเทศลาวมสีดัส่วน
ของผลผลิตข้าวเหนียวต่อผลผลิตข้าว
ทั้งหมดสูงสุดถึงร้อยละ 78.7 รองลงมา
ได้แก่ประเทศไทยร้อยละ 15.7 เวยีดนาม
ร้อยละ 2.8 และพม่าร้อยละ 0.59  และ 
หากรวมผลผลิตข้าวเหนียวในแหล่ง
อนภุาคลุม่น�า้โขงซึง่ประกอบด้วยเมยีนมาร์ 
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ไทย ลาว เขมร และเวยีดนามจะมปีระมาณ
ผลผลิตข้าวเหนียวร้อยละ  12.58 ของ
ผลผลิตข้าวรวม 

แม้พืน้ทีป่ลกูข้าวของสาธารณรัฐ
ประชาชนลาวหรือประเทศลาวจะมีไม่

มากเพียง 5.87 ล้านไร่(ซ่ึง
น้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวของ
ไทย เวียดนาม พม่าและ
กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศใน
กลุ่มลุ่มน�้าโขงเช่นเดียวกัน) 
แต่ประเทศลาวกลบัมสีดัส่วน
ของพืน้ทีก่ารปลกูข้าวเหนยีว
หากเทยีบกบัข้าวเจ้ามากกว่า
ประเทศอืน่ๆ อกีทัง้ประเทศ
ลาวยงัมพีนัธกุรรมข้าวเหนยีว
(glutinous rice germplasm) 
มากกว่าประเทศอืน่ๆในโลก
อีกด้วย  

ในจ�านวนพนัธุกรรม
ข้าวเหนยีวทีม่อียูใ่นโลกรวม
แล้วจ�านวน 6,530 พนัธกุรรม
ใน 37 ประเทศ ที่กระจาย
อยูใ่นภมูภิาคต่างๆ ของโลก 
ในจ�านวนนีม้อียูใ่นเอเชยีถงึ 
6,480 พันธุกรรมหรือร้อย
ละ 99.23  (ตารางที ่1) และ
มจี�านวนเพยีงเลก็น้อยอยูใ่น
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ แอฟริกา และ
ยุโรป 

4
   
ส�าหรบัประเทศทีม่ี

พันธุกรรมข้าวเหนียวสูงสุด 
3 ประเทศแรกได้แก่ประเทศ

พันธุกรรมข้าวเหนียวรวมกันถึง 3,759 
พันธุกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ 57.57 
ของพันธุกรรมข้าวเหนียวที่มีอยู่ในโลก

ท�าไมพนัธกุรรมข้าวเหนยีวจงึมี
ความส�าคัญ ทัง้น้ีเพราะพนัธกุรรมทีม่อียู่
ในข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ หลายพันธุ์มี
ความหลากหลายในด้านสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ด้านโภชนาการ ซึ่งในอนาคต
ความต้องการการบรโิภคข้าวของประชากร
จะต่างไปจากการบริโภคข้าวเพื่อให้อิ่ม
ท้องแต่เพียงอย่างเดียว แต่การบริโภค
ข้าวในอนาคตจะค�านงึถงึการบรโิภคเพือ่
การมสุีขภาพทีดี่และแขง็แรงและจะหนั
มาบริโภคข้าวทีเ่น้นในเรือ่งสารอาหารที่
มีอยู่ในเมล็ดข้าวตามมา การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าวเหนียวจึงมีความส�าคัญ
และโดดเด่นไม่ใช่แต่เพียงเพ่ือประเด็น
ด้านความมั่นคงทางอาหารของผู้คนใน
อนภุาคลุม่น�า้โขงแต่จะเป็นประเดน็ด้าน
การรักษาไว้ซ่ึง nutritional security 
ของผูค้นต่างๆ ทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปสูก่าร
บรโิภคข้าวทีม่สีารโภชนาการสงูในอนาคต
ตามมาอกีด้วยในทางโภชนาการได้มกีาร
วิเคราะห์ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของ
ไทยหลายพันธุ์

 5
 และพบว่าข้าวเหนียว

นางหก ข้าวเหนียวก�่าใหญ่ ข้าวเหนียว
ปลาแขง็ ข้าวเหนยีวเล้าแตก ต่างกมี็องค์
ประกอบของไวตามนิอใีนระดบัทีส่งู ข้าว
เหนียวก�่าน้อยมีองค์ประกอบของสาร
ต้านอนุมลูอสิระในระดบัทีส่งู ข้าวเหนยีว
ก�่าน้อยและข้าวเหนียวก�่าใหญ่มีองค์
ประกอบของสารลทูนี (lutein) ทีป้่องกัน
การเป็นต้อกระจกอยู่ในระดับสูง หรือ

ลาว 2,470 พันธุกรรม (ร้อยละ 37.83) 
ประเทศไทย 1,289 พันธุกรรม(ร้อยละ 
19.74) และประเทศอินโดนิเชีย 529 
พนัธุกรรม(ร้อยละ 8.10) หากรวมเฉพาะ
ประเทศลาวและประเทศไทยพบว่ามี

พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวในสปป.ลาว

4 Patcha Settaka et al (2514) “A Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety, and Nutritional Security in GMS”, a 
power point presented at the second workshop on Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food 
safety and Nutritional Security at Savannakhet University, Laos PDR
5 รัชนี คงคาฉุยฉาย “การพัฒนาโภชนาการจากข้าว” งานเวทีเสวนา “การจัดการตลาดข้าวและนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชาวนา” วันที่ 30 สิงหาคม 2556  ณ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

..........................
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ข้าวเหนียวนางหก ข้าวเหนียวก�่าใหญ่ 
ข้าวเหนยีวก�า่น้อย ต่างกม็สีารเบต้าแคโรทนี 
(ß-carotene)ในระดับสูง เป็นต้น ซึ่ง
การมีสารอาหารด้านโภชนาการอย่าง
หลากหลาย จะมีส่วนส�าคัญต่อการใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อาหาร เสริมและอาหารที่เน้นด้าน
โภชนาการต่อสขุภาพได้อกีทางหนึง่ ทัง้นี้
อาจจะอาศัยความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เป็นหลักในการ
ปรบัปรงุพนัธุท์ีม่คีณุสมบตัด้ิานโภชนาการ
ต่างๆ ตามมาอีกทางหนึ่ง

ภายใต้โครงการพัฒนาอนุภาค
ลุม่น�า้โขง(Greater Mekong Sub-region; 
GMS) ของธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี
ซึง่ได้เน้นถงึการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ต่างๆทัง้ในด้านการเชือ่มโยงด้านคมนาคม 
การชลประทาน และรวมถึงด้านการ
ตลาดเพือ่เชือ่มโยงตลาดการค้าของพืน้ที่
อนุภาคลุ่มน�้าโขงเข้ากับเขตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนบวกสาม 
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า
และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของการผลิตสนิค้าเกษตรในพืน้ท่ีดังกล่าว 
แม้การเตบิโตขยายตวัทางเศรษฐกจิและ
สงัคมทีจ่ะเกดิขึน้ภายใต้พ้ืนทีอ่นุภาคลุม่
น�้าโขงจะเป็นการสร้างโอกาสในทาง
เศรษฐกจิและการค้า แต่กจ็ะตามมาด้วย
ภัยคุกคามต่อภาวะของความไม่ยั่งยืน
ของความหลากหลายทางพนัธุกรรมต่างๆ 

ข้าวอินดิกา

ที่มา:  ดัดแปลงจาก Patcha Settaka et al. (2514)

ท่ีมีอยู ่อย่างอุดม
สมบูรณ์ในพื้นที่นี้ 
การสร้างความร่วม
มือเพื่อการอนุรักษ์
พนัธกุรรมข้าวเหนยีว
ในพื้นที่อนุภาคลุ่ม
น�้าโขงจึงมีความ
จ�า เป ็น เพราะ
นอกจากจะเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งแหล่ง
พันธุกรรมอันมั่งคั่ง
ของโลกให้มีความ
ยั่งยืนแล้ว ยังจะน�า

ข้าวและการสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ในอนาคต
อีกด้วย

มาซึง่ประโยชน์และคุณค่าในการปรบัปรงุ
พันธุ์ข้าวให้มีมิติทางด้านสารอาหารที่
เป็นประโยชน์ด้านโภชนาการต่อผูบ้ริโภค

โครงการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำาโขง
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