การปรับพืน้ ทีเ่ ป็ นนาขั้นบันได
นายนคร สื บแสน ส่ วนวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สนง.พัฒนาทีด่ นิ เขต 7 น่ าน
..............
ในระยะผ่านมาบางจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์เรื่ องนาขั้นบันได ที่จะช่วยแก้ไขเรื่ องข้าวไม่เพียงพอต่อการบริ โภคของเกษตรกรชาวไทยภูเขา
โดยมีการระดมขุดนาขั้นบันไดบริ เวณพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสู ง เพื่อใช้ปลูกข้าวแบบข้าวนาดํา ซึ่งสามารถพิจารณาได้สองด้าน คือ ด้านการแก้ไขปั ญหา
ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริ โภค และด้านความไม่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจน อาจทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ หรื อสภาพแวดล้อมเสี ยหาย

นาขั้นบันไดของเกษตร อ.แม่จนั จ.เชียงราย ที่สร้างในพื้นที่ที่เหมาะสม
นาขั้นบันได หมายถึง การปรับพื้นที่ที่มีความลาดชันให้เป็ นขั้นบันไดดินและปลูกข้าวนาดําบนขั้นบันไดดินนั้น สาเหตุที่มีการทํานาขั้นบันไดใน
ระยะหลังนี้ เพือ่ ต้องการแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวไร่ ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา ซึ่งมีปัญหาด้านการเสื่ อมโทรมของพื้นที่และผลผลิตตํ่า ข้าวไม่เพียงพอต่อ
การบริ โภค

การปลูกข้าวไร่ ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา
ระบบการปลูกข้าวไร่ ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีดงั นี้ การปลูกข้าวไร่ จะปลูกในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสู ง ดินที่ใช้ปลูก
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มชุดดินที่ 29 และ 30 เป็ นดินร่ วนเหนียวสี แดง เกิดจากวัตถุตน้ กําเนิดดินพวกหิ นที่ผผุ งั สลายตัว ข้าวไร่ ที่ใช้ปลูกเป็ นพันธุ์พ้ืนเมือง (ข้าว
เหนียว) มีการใช้ปุ๋ยเคมีนอ้ ยมาก ผลผลิตในพื้นที่เปิ ดพื้นที่ใหม่(fallow) ประมาณ 300-350 กิโลกรัมต่อไร่ มีระบบการปลูกพืชแบบตัดฟันถางและเผา(slash
and burn) สาเหตุที่ตอ้ งใช้ระบบปลูกพืชแบบนี้ เนื่องจากปั ญหาศัตรู พืช และความเสื่ อมโทรมของดิน แต่ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาศัตรู พืชมากกว่า ระบบปลูก
พืชนี้ตอ้ งมีพ้ืนที่ที่ใช้หมุนเวียนไม่ต่าํ กว่า 1 จุด ต่อครอบครัว ส่ วนการทิ้งพื้นที่เพื่อสะสมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดปั ญหาศัตรู พืช ขึ้นอยูก่ บั ชนเผ่า
บางหมู่บา้ นปลูกข้าวไร่ 1 ปี ทิ้งไว้ 4 ปี บางหมู่บา้ นปลูกข้าวติดต่อกัน 2-3 ปี ทิ้งไว้ 4-5 ปี นอกจากนั้นมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวไร่ โดยการบุกรุ กเปิ ดป่ าใหม่
อย่างต่อเนื่ อง จากปั ญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร แนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ ต้องหาวิธีให้มีการปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่ อง หรื ออาจมีการ
หมุนเวียนพื้นที่บา้ ง แต่ไม่ควรเปิ ดพื้นที่ใหม่ เช่น การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม การป้ องกันการชะล้างพังทลายของดินตลอดจนพัฒนาพันธุ์ขา้ วไร่
พื้นเมืองให้ได้ผลผลิตสู ง อาจให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราตํ่า และมีวิธีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ข้อมูลงานวิจยั เกี่ยวเรื่ องเหล่านี้มีอยูบ่ า้ งแล้วแต่ยงั ไม่มีการนําไป
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างจริ งจัง

การปรับนาขั้นบันได
ตามความเข้าใจของผูเ้ กี่ยวข้องคาดว่าจะแก้ไขปั ญหาข้าวไร่ ได้ โดยการให้เกษตรกรปลูกข้าวนาดํา จึงมีการปรับพื้นที่ที่มีความลาดชันที่ปลูกข้าวไร่ อยู่
เป็ นขั้นบันไดดิน หานํ้ามาใช้ปลูกข้าวโดยการสร้างแหล่งนํ้าด้านบน และปล่อยเข้าสู่พ้นื ที่โดยใช้ระบบท่อ แหล่งนํ้าต้นทุน ใช้น้ าํ ตามลําห้วยต่างๆ
ที่ไหลลงสู่เส้นทางนํ้าหลัก (main stream) โดยการกั้นทํานบและระบายนํ้าทางท่อส่ งนํ้า หลักการปรับนาขั้นบันไดใช้หลักการก่อสร้างขั้นบันได
ดิน (bench terrace) ซึ่งเป็ นมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างหนึ่ง มีข้นั ตอนการก่อสร้างดังนี้
1.สํารวจพื้นที่อย่างละเอียด เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน ความลึกของดิน เนื้อดิน เปอร์เซ็นต์ของหิ นในดิน การชะล้างพังทลายของ
ดิน พื้นที่ระบายนํ้าตามธรรมชาติ ฯลฯ
2.เลือกพื้นที่ดาํ เนินการที่ความลาดชันของพื้นที่สมํ่าเสมอ ตั้งแต่จุดสูงสุ ดของพื้นที่จนถึงจุดตํ่าสุดของพื้นที่
3.ปักแนวหลักไม้ ในแนวขึ้นลงตามความลาดชัน โดยระยะห่างระหว่างไม้ที่ปักเท่ากับระยะห่ างของขั้นบันไดดินตามค่า VI ที่ออกแบบไว้
4.ปั กไม้ในแนวระดับ โดยปักที่จุดสูงสุดของพื้นที่แนวแรก ระยะห่างของไม้ที่ปักห่างกัน 5 ถึง 10 เมตร เมื่อปักไม้แนวระดับแรกแล้ว ดําเนินต่อ
ในแนวขึ้นลงเป็ นแนวที่สอง ระยะห่ างของไม้ที่ปักในแนวนี้แต่ละหลักห่างกันเท่ากับ ค่า VI ของขั้นบันไดที่คาํ นวณไว้ จากแนวหลักตามแนวขึ้นลงปั กไม้
ตามระดับให้ครบทุกหลัก
5.การก่อสร้างขั้นบันไดแต่ละขั้นควรสร้างโดยยึดแนวระดับที่ปักไว้ จากนั้นขุดดินจากส่วนบนของเส้นแนว มาถมลงบนส่ วนใต้ของเส้นระดับ
การอัดดินให้แน่นควรทําเมื่อขยายความกว้างออกไปทุก 30 เซติเมตร ถ้าการก่อสร้างใช้เครื่ องจักรกล ผนังด้านข้างของขั้นบันไดต้องตกแต่งด้วย
แรงงาน
คนอีกครั้ง
6.โดยทัว่ ไปการสร้างขั้นบันไดดิน ควรเริ่ มต้นจากแนวสู งสุ ดของพื้นที่เป็ นแนวแรก ควรนําหน้าดินข้างบนแนวก่อสร้างมาเกลี่ยกลบขั้นบันได
ดินในกรณี ที่ผนังด้านข้างของขั้นบันไดดินทําด้วยก้อนหิน การก่อสร้างขั้นบันไดดินแนวแรก ควรเริ่ มต้นจากแนวตํ่าสุ ดของพื้นที่ ขึ้นไปสู่แนวถัดไปที่
สูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุ ดของเนิน
7.ความกว้างของขั้นบันไดดินมีต้ งั แต่ 2 ถึง 5 เมตร ขึ้นกับความลาดชันของพื้นที่ ความลึกของดิน ความยาวของขั้นบันไดเมื่อลดระดับไปทาง
เดียวไม่ควรเกิน 100 เมตร

นาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงราย
การเลือกพืน้ ทีท่ าํ นาขั้นบันได
ในพื้นที่ภาคเหนือเกษตรกรมีการปรับพื้นที่เป็ นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวนาดําทัว่ ไป บางพื้นที่เรี ยก “นาหลัน่ ปั๊ บ” การทํานาขั้นบันไดมีท้ งั ในพื้นที่ดอน
และพื้นที่สูง การเลือกพื้นที่ที่สาํ คัญคือดินเก็บนํ้าอยู่ และสามารถระบายนํ้าเข้าสู่นาขั้นบันไดได้ ดังนั้น การคัดเลือกพื้นที่จะประกอบด้วย
1.ดินต้องเป็ นดินเหนียว หรื อมีดินเหนียวมาก ในพื้นที่อย่างนี้ตอ้ งเป็ นดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า จึงมีพ้นื ที่อยูต่ ิดกับลํานํ้าหรื อลําห้วย
2.มีพ้นื ที่กว้างพอสมควรเมื่อปรับพื้นที่แล้วมีพ้นื ที่ของขั้นบันไดแต่ละขั้นกว้างพอปลูกข้าวนาดําได้
3.สามารถระบายนํ้าสู่ข้ นั บันไดได้ โดยการกั้นทํานบขนาดเล็กบริ เวณลํานํ้าหรื อลําห้วยนํ้าจะยกระดับขึ้นไหลเข้าสู่เหมืองเข้านาได้ ดังนั้นพื้นที่
ก่อสร้างจะไม่อยูส่ ูงเกินไปจากลํานํ้า เมื่อพิจารณาการเลือกพื้นที่ของเกษตรกร จะพบว่า คํานึงถึงดินสภาพภูมิประเทศและแหล่งนํ้าที่จะใช้ คือ

นาขั้นบันได อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ปัจจัยด้ านดิน
เกษตรกรเลือกพื้นที่ที่มีดินเหนียวมากเนื่องจากต้องการเก็บนํ้าให้อยู่ ซึ่งข้าวนาดําต้องการนํ้าในระดับ 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ปักดําจนถึงเมล็ดสุ กแก่ ดิน
เหล่านี้เกิดจากตะกอนลํานํ้าที่เป็ นอิทธิพลของนํ้าในลําห้วยท่วมขังบริ เวณสองฝั่ง แต่พ้นื ที่ไม่มากเท่ากับแม่น้ าํ ดังนั้นบริ เวณตั้งแต่กลางถึงยอดเนินจะไม่มีดิน
เหล่านี้อยูเ่ มื่อขุดนาขั้นบันไดบริ เวณนี้จึงเก็บนํ้าไม่ได้เนื่องจากเป็ นดินร่ วนมากกว่าดินเหนียวซึ่งเป็ นธรรมชาติของดิน
ปัจจัยด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ที่จะใช้ปรับนาขั้นบันได ต้องเป็ นพื้นที่ที่อยูต่ ่าํ กว่าระดับนํ้า ที่จะระบายเข้าสู่ นา เนื่องจากไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ และลงทุนมาก เพียงแต่ก้ นั ลําห้วยให้
เป็ นทํานบ โดยใช้วสั ดุในพื้นที่ เช่น ไม้ หิ น ฯลฯจากนั้นขุดร่ องระบายนํ้าเข้าสู่แปลงนาได้นอกจากนั้นพื้นที่ตอ้ งกว้างพอสมควร ความลาดชันไม่น่าจะเกิน 20
เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะให้ข้นั บันไดกว้างพอที่จะปลูกข้าวนาดําได้ ถ้าพื้นที่มีความลาดชันมาก ขั้นบันไดจะแคบ และถ้าขุดดินมากผนังด้านในจะสูง ใช้แรงงานคน
ขุดไม่ได้ พื้นที่ลกั ษณะนี้จะมีบริ เวณชายเนินเขา ที่ระยะห่างระหว่างเนินสองเนินกว้าง ด้านล่างเป็ นลําห้วย ดังนั้นพื้นที่ที่จะเลือกต้องเป็ นพื้นที่ติดลําห้วย หรื อ
ชายเนินเท่านั้น
ปัจจัยด้ านแหล่งนํา้
พื้นที่ที่จะเลือกจะต้องมีลาํ ห้วยไหลผ่าน และอยูด่ า้ นบนของพื้นที่นาขั้นบันได เพื่อสามารถระบายนํ้าสู่แปลงนาได้ ซึ่งส่ วนมากจะเป็ นบริ เวณตอนกลาง
ของลําห้วย (กลางนํ้า) ด้านต้นลําห้วย (ต้นนํ้า) เป็ นจุดที่จะกั้นทํานบเพื่อระบายนํ้าเข้าสู่แปลงนา ตอนปลายลําห้วย (ปลายนํ้า) อาจเป็ นพื้นที่ราบลุ่มบริ เวณout
let ซึ่งเป็ นนาอยูแ่ ล้ว หรื ออาจจะไม่มี basin ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะภูมิประเทศ

นาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง จ.น่าน ซึ่งก่อสร้างบนยอดเนินเขา

สรุป
ดังนั้นการขุดนาขั้นบันไดของเกษตรกรที่ปฏิบตั ิมานั้นมีการเลือกพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ ถูกต้องตามหลักความเป็ นจริ ง ไม่จาํ เป็ นต้องปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมาก จนอาจสู ญเสี ยสมดุลทางธรรมชาติไป ที่สาํ คัญเกษตรกรคํานึงถึงนิเวศน์ของข้าวนาดําที่ไม่เหมาะกับพื้นที่สูง อากาศเย็น เช่นนิเวศน์ของ
ข้าวไร่ จึ งเลือกพื้นที่บริ เวณชายเนิ น ซึ งมีความสัมพันธ์กบั ชนิ ดของดิ นที่เกิ ด แหล่งนํ้าที่จะใช้ซ่ ึ งถ้าพิจารณาโดยรวมจะพบว่าการเลือกพื้นที่ ทาํ นา
ขั้นบันไดมีความสัมพันธ์กนั ทั้งหมด คือ ดิน นํ้า พืชและสภาพแวดล้อม
การปรั บนาขั้นบันได อาจจะไม่ได้แก้ไขปั ญหาข้าวไร่ ได้ท้ งั หมด ถ้าพิจารณาปั ญหาที่ แท้จริ งของการปลูกข้าวไร่ จะพบว่ามีความสัมพันธ์กบั นา
ขั้นบันไดน้อย เกษตรกรในพื้นที่สูงไม่เกิ น 10เปอร์ เซ็นต์ ที่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมปรับนาขั้นบันไดการแก้ไขปั ญหาข้าวไร่ ต้องแก้ที่ตน้ เหตุ คือ ปั ญหา
ศัตรู พืช และการเสื่ อมโทรมของดิน ในด้านดินกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก้ไขปั ญหาไปแล้วระดับหนึ่ งนอกจากนั้น มีเทคโนโลยีปรับปรุ งบํารุ งดินเพื่อปลูก
ข้าวไร่ บา้ งแล้ว แต่ไม่มีการนําไปส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง การแก้ไขปั ญหาโดยการเปลี่ยนจากข้าวไร่ เป็ นข้าวนาดํา จะมีปัญหาตั้งแต่นิเวศน์ของพืชจนถึงวิถี
ชีวิตของเกษตรกร ซึ่ งเป็ นวิถีชีวิตของการปลูกข้าวไร่ แตกต่างกับวิถีชีวิตปลูกข้าวนาดํา ซึ่ งจะสังเกตได้จากขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่แตกต่างกันมาก
การทํานาขั้นบันไดนั้น เกษตรกรได้ปฏิบตั ิมานานแล้ว แต่มีการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ดังนั้น จึงมีการทํานาขั้นบันไดในพื้นที่ดอนมากกว่าพื้นที่สูงและ
เกษตรกรที่ทาํ นาขั้นบันไดส่ วนมากเป็ นชาวพื้นราบหรื อ “คนเมือง” ซึ่ งมีเทคโนโลยีการก่อสร้างการใช้ประโยชน์นาขั้นบันไดอยู่แล้ว การปรับนา
ขั้นบันไดจึงไม่ใช่ของใหม่

