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                      ในระยะผา่นมาบางจงัหวดัมีการประชาสมัพนัธ์เรื่องนาขั้นบนัได ที่จะช่วยแกไ้ขเรื่องขา้วไม่เพียงพอต่อการบริโภคของเกษตรกรชาวไทยภูเขา 

โดยมีการระดมขดุนาขั้นบนัไดบริเวณพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชนัสูง เพื่อใชป้ลูกขา้วแบบขา้วนาดาํ ซึ่งสามารถพิจารณาไดส้องดา้น คือ ดา้นการแกไ้ขปัญหา

ขา้วไม่เพียงพอต่อการบริโภค และดา้นความไม่เหมาะสมของการใชป้ระโยชน์ที่ดินตลอดจน อาจทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอ้มเสียหาย

นาขั้นบนัไดของเกษตร อ.แม่จนั จ.เชียงราย ที่สร้างในพื้นที่ที่เหมาะสม

                  นาขั้นบันได หมายถึง การปรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัใหเ้ป็นขั้นบนัไดดินและปลูกขา้วนาดาํบนขั้นบนัไดดินนั้น สาเหตุที่มีการทาํนาขั้นบนัไดใน

ระยะหลงันี้  เพือ่ตอ้งการแกไ้ขปัญหาการปลูกขา้วไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา  ซึ่งมีปัญหาดา้นการเสื่อมโทรมของพื้นที่และผลผลิตตํ่า ขา้วไม่เพียงพอต่อ

การบริโภค



        ระบบการปลูกขา้วไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีดงันี้ การปลูกขา้วไร่จะปลูกในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชนัสูง ดินที่ใชป้ลูก

ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มชุดดินที่ 29 และ 30 เป็นดินร่วนเหนียวสีแดง เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกหินที่ผผุงัสลายตวั ขา้วไร่ที่ใชป้ลูกเป็นพนัธุ์พื้นเมือง (ขา้ว

เหนียว) มีการใชปุ้๋ยเคมีนอ้ยมาก ผลผลิตในพื้นที่เปิดพื้นที่ใหม่(fallow) ประมาณ 300-350 กิโลกรัมต่อไร่ มีระบบการปลูกพืชแบบตดัฟันถางและเผา(slash 

and burn) สาเหตุที่ตอ้งใชร้ะบบปลูกพืชแบบนี้ เนื่องจากปัญหาศตัรูพืช และความเสื่อมโทรมของดิน แต่ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาศตัรูพืชมากกวา่ ระบบปลูก

พืชนี้ตอ้งมีพื้นที่ที่ใชห้มุนเวียนไม่ตํ่ากว่า 1 จุด ต่อครอบครัว ส่วนการทิ้งพื้นที่เพื่อสะสมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดปัญหาศตัรูพืช ขึ้นอยูก่บัชนเผา่ 

บางหมู่บา้นปลูกขา้วไร่ 1 ปี ทิ้งไว้ 4 ปี บางหมู่บา้นปลูกขา้วติดต่อกนั 2-3 ปี ทิ้งไว้ 4-5 ปี นอกจากนั้นมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกขา้วไร่โดยการบุกรุกเปิดป่าใหม่

อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร แนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ ตอ้งหาวิธีให้มีการปลูกขา้วไร่ในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง หรืออาจมีการ

หมุนเวียนพื้นที่บา้ง แต่ไม่ควรเปิดพื้นที่ใหม่ เช่น การป้องกนักาํจดัศตัรูพืชที่เหมาะสม การป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินตลอดจนพฒันาพนัธุ์ขา้วไร่

พื้นเมืองใหไ้ดผ้ลผลิตสูง อาจใหม้ีการใชปุ้๋ยเคมีในอตัราตํ่า  และมีวิธีการใชปุ้๋ยที่เหมาะสม ขอ้มูลงานวิจยัเกี่ยวเรื่องเหล่านี้มีอยูบ่า้งแลว้แต่ยงัไม่มีการนาํไป

ถ่ายทอดสู่เกษตรกรอยา่งจริงจงั

การปลูกขา้วไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา



การปรับนาขั้นบันได

       ตามความเขา้ใจของผูเ้กี่ยวขอ้งคาดวา่จะแกไ้ขปัญหาขา้วไร่ได ้โดยการใหเ้กษตรกรปลูกขา้วนาดาํ จึงมีการปรับพื้นที่ที่มีความลาดชนัที่ปลูกขา้วไร่อยู ่

เป็นขั้นบนัไดดิน หานํ้ามาใชป้ลูกขา้วโดยการสร้างแหล่งนํ้าดา้นบน และปล่อยเขา้สู่พื้นที่โดยใชร้ะบบท่อ แหล่งนํ้าตน้ทุน ใชน้ํ้ าตามลาํหว้ยต่างๆ 

ที่ไหลลงสู่เส้นทางนํ้าหลกั (main stream) โดยการกั้นทาํนบและระบายนํ้าทางท่อส่งนํ้า หลกัการปรับนาขั้นบนัไดใชห้ลกัการก่อสร้างขั้นบนัได

ดิน (bench terrace)  ซึ่งเป็นมาตรการอนุรักษด์ินและนํ้าอยา่งหนึ่ง มีขั้นตอนการก่อสร้างดงันี้

1.สาํรวจพื้นที่อยา่งละเอียด เกี่ยวกบัสภาพภูมิประเทศ ความลาดชนั ความลึกของดิน เนื้อดิน เปอร์เซ็นตข์องหินในดิน การชะลา้งพงัทลายของ

ดิน พื้นที่ระบายนํ้าตามธรรมชาติ ฯลฯ

2.เลือกพื้นที่ดาํเนินการที่ความลาดชนัของพื้นที่สมํ่าเสมอ ตั้งแต่จุดสูงสุดของพื้นที่จนถึงจุดตํ่าสุดของพื้นที่ 

3.ปักแนวหลกัไม ้ในแนวขึ้นลงตามความลาดชนั โดยระยะห่างระหวา่งไมท้ี่ปักเท่ากบัระยะห่างของขั้นบนัไดดินตามค่า VI ที่ออกแบบไว้

     4.ปักไมใ้นแนวระดบั โดยปักที่จุดสูงสุดของพื้นที่แนวแรก ระยะห่างของไมท้ี่ปักห่างกนั 5 ถึง 10 เมตร เมื่อปักไมแ้นวระดบัแรกแลว้ ดาํเนินต่อ

ในแนวขึ้นลงเป็นแนวที่สอง ระยะห่างของไมท้ี่ปักในแนวนี้แต่ละหลกัห่างกนัเท่ากบั ค่า VI ของขั้นบนัไดที่คาํนวณไว ้จากแนวหลกัตามแนวขึ้นลงปักไม้

ตามระดบัใหค้รบทุกหลกั

5.การก่อสร้างขั้นบนัไดแต่ละขั้นควรสร้างโดยยดึแนวระดบัที่ปักไว ้จากนั้นขดุดินจากส่วนบนของเสน้แนว มาถมลงบนส่วนใตข้องเสน้ระดบั

การอดัดินใหแ้น่นควรทาํเมื่อขยายความกวา้งออกไปทุก 30 เซติเมตร ถา้การก่อสร้างใชเ้ครื่องจกัรกล ผนงัดา้นขา้งของขั้นบนัไดตอ้งตกแต่งดว้ย

แรงงาน

คนอีกครั้ง

6.โดยทัว่ไปการสร้างขั้นบนัไดดิน ควรเริ่มตน้จากแนวสูงสุดของพื้นที่เป็นแนวแรก ควรนาํหนา้ดินขา้งบนแนวก่อสร้างมาเกลี่ยกลบขั้นบนัได

ดินในกรณีที่ผนงัดา้นขา้งของขั้นบนัไดดินทาํดว้ยกอ้นหิน การก่อสร้างขั้นบนัไดดินแนวแรก ควรเริ่มตน้จากแนวตํ่าสุดของพื้นที่ ขึ้นไปสู่แนวถดัไปที่

สูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของเนิน

7.ความกวา้งของขั้นบนัไดดินมีตั้งแต่ 2 ถึง 5 เมตร ขึ้นกบัความลาดชนัของพื้นที่  ความลึกของดิน ความยาวของขั้นบนัไดเมื่อลดระดบัไปทาง

เดียวไม่ควรเกิน 100 เมตร



นาขั้นบนัไดบนพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงราย

     การเลอืกพืน้ทีท่าํนาขั้นบนัได

         ในพื้นที่ภาคเหนือเกษตรกรมีการปรับพื้นที่เป็นขั้นบนัไดเพื่อปลูกขา้วนาดาํทัว่ไป บางพื้นที่เรียก “นาหลัน่ปั๊บ” การทาํนาขั้นบนัไดมีทั้งในพื้นที่ดอน

และพื้นที่สูง การเลือกพื้นที่ที่สาํคญัคือดินเกบ็นํ้าอยู ่และสามารถระบายนํ้าเขา้สู่นาขั้นบนัไดได ้ดงันั้น การคดัเลือกพื้นที่จะประกอบดว้ย

1.ดินตอ้งเป็นดินเหนียว หรือมีดินเหนียวมาก ในพื้นที่อยา่งนี้ตอ้งเป็นดินที่เกิดจากตะกอนลาํนํ้า จึงมีพื้นที่อยูต่ิดกบัลาํนํ้ าหรือลาํหว้ย

2.มีพื้นที่กวา้งพอสมควรเมื่อปรับพื้นที่แลว้มีพื้นที่ของขั้นบนัไดแต่ละขั้นกวา้งพอปลูกขา้วนาดาํได้

3.สามารถระบายนํ้าสู่ขั้นบนัไดได ้โดยการกั้นทาํนบขนาดเลก็บริเวณลาํนํ้าหรือลาํหว้ยนํ้าจะยกระดบัขึ้นไหลเขา้สู่เหมืองเขา้นาได ้  ดงันั้นพื้นที่

ก่อสร้างจะไม่อยูสู่งเกินไปจากลาํนํ้า เมื่อพจิารณาการเลือกพื้นที่ของเกษตรกร จะพบวา่  คาํนึงถึงดินสภาพภูมิประเทศและแหล่งนํ้าที่จะใช ้คือ



นาขั้นบนัได อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

      ปัจจัยด้านดิน

เกษตรกรเลือกพื้นที่ที่มีดินเหนียวมากเนื่องจากตอ้งการเกบ็นํ้าใหอ้ยู ่ซึ่งขา้วนาดาํตอ้งการนํ้าในระดบั 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ปักดาํจนถึงเมลด็สุกแก่ ดิน

เหล่านี้เกิดจากตะกอนลาํนํ้าที่เป็นอิทธิพลของนํ้าในลาํหว้ยท่วมขงับริเวณสองฝั่ง แต่พื้นที่ไม่มากเท่ากบัแม่นํ้า ดงันั้นบริเวณตั้งแต่กลางถึงยอดเนินจะไม่มีดิน

เหล่านี้อยูเ่มื่อขดุนาขั้นบนัไดบริเวณนี้จึงเกบ็นํ้าไม่ไดเ้นื่องจากเป็นดินร่วนมากกว่าดินเหนียวซึ่งเป็นธรรมชาติของดิน

     ปัจจัยด้านพืน้ที่

          พื้นที่ที่จะใชป้รับนาขั้นบนัได ตอ้งเป็นพื้นที่ที่อยูต่ ํ่ากวา่ระดบันํ้า ที่จะระบายเขา้สู่นา เนื่องจากไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ และลงทุนมาก เพียงแต่กั้นลาํหว้ยให้

เป็นทาํนบ โดยใชว้สัดุในพื้นที่ เช่น ไม ้หิน ฯลฯจากนั้นขดุร่องระบายนํ้าเขา้สู่แปลงนาไดน้อกจากนั้นพื้นที่ตอ้งกวา้งพอสมควร ความลาดชนัไม่น่าจะเกิน 20 

เปอร์เซ็นต ์เพื่อที่จะใหข้ั้นบนัไดกวา้งพอที่จะปลูกขา้วนาดาํได ้ถา้พื้นที่มีความลาดชนัมาก ขั้นบนัไดจะแคบ และถา้ขดุดินมากผนงัดา้นในจะสูง ใชแ้รงงานคน

ขดุไม่ได ้ พื้นที่ลกัษณะนี้จะมีบริเวณชายเนินเขา ที่ระยะห่างระหวา่งเนินสองเนินกวา้ง ดา้นล่างเป็นลาํหว้ย  ดงันั้นพื้นที่ที่จะเลือกตอ้งเป็นพื้นที่ติดลาํหว้ย หรือ

ชายเนินเท่านั้น

      ปัจจัยด้านแหล่งนํา้

           พื้นที่ที่จะเลือกจะตอ้งมีลาํหว้ยไหลผา่น และอยูด่า้นบนของพื้นที่นาขั้นบนัได เพื่อสามารถระบายนํ้าสู่แปลงนาได ้ซึ่งส่วนมากจะเป็นบริเวณตอนกลาง

ของลาํหว้ย (กลางนํ้า) ดา้นตน้ลาํหว้ย (ตน้นํ้า) เป็นจุดที่จะกั้นทาํนบเพื่อระบายนํ้าเขา้สู่แปลงนา ตอนปลายลาํหว้ย (ปลายนํ้า) อาจเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณout 

let ซึ่งเป็นนาอยูแ่ลว้ หรืออาจจะไม่มี basin กไ็ดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศ



สรุป

      ดงันั้นการขดุนาขั้นบนัไดของเกษตรกรที่ปฏิบตัิมานั้นมีการเลือกพื้นที่และสภาพแวดลอ้มที่ ถูกตอ้งตามหลกัความเป็นจริง ไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอ้มาก จนอาจสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติไป ที่สาํคญัเกษตรกรคาํนึงถึงนิเวศน์ของขา้วนาดาํที่ไม่เหมาะกบัพื้นที่สูง อากาศเยน็ เช่นนิเวศน์ของ

ขา้วไร่ จึงเลือกพื้นที่บริเวณชายเนิน ซึงมีความสัมพนัธ์กบัชนิดของดินที่เกิด  แหล่งนํ้ าที่จะใชซ้ึ่งถา้พิจารณาโดยรวมจะพบว่าการเลือกพื้นที่ทาํนา

ขั้นบนัไดมีความสมัพนัธ์กนัทั้งหมด คือ ดิน นํ้า พืชและสภาพแวดลอ้ม

    การปรับนาขั้นบนัได อาจจะไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาขา้วไร่ไดท้ั้งหมด ถา้พิจารณาปัญหาที่แทจ้ริงของการปลูกขา้วไร่ จะพบว่ามีความสัมพนัธ์กบันา

ขั้นบนัไดน้อย เกษตรกรในพื้นที่สูงไม่เกิน 10เปอร์เซ็นต ์ที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมปรับนาขั้นบนัไดการแกไ้ขปัญหาขา้วไร่ ตอ้งแกท้ี่ตน้เหตุ คือ ปัญหา

ศตัรูพืช และการเสื่อมโทรมของดิน ในดา้นดินกรมพฒันาที่ดิน ไดแ้กไ้ขปัญหาไปแลว้ระดบัหนึ่งนอกจากนั้น มีเทคโนโลยีปรับปรุงบาํรุงดินเพื่อปลูก

ขา้วไร่บา้งแลว้ แต่ไม่มีการนาํไปส่งเสริมอยา่งจริงจงั การแกไ้ขปัญหาโดยการเปลี่ยนจากขา้วไร่เป็นขา้วนาดาํ จะมีปัญหาตั้งแต่นิเวศน์ของพืชจนถึงวิถี

ชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของการปลูกขา้วไร่ แตกต่างกบัวิถีชีวิตปลูกขา้วนาดาํ ซึ่งจะสังเกตไดจ้ากขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกนัมาก  

การทาํนาขั้นบนัไดนั้น เกษตรกรไดป้ฏิบตัิมานานแลว้ แต่มีการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ดงันั้น จึงมีการทาํนาขั้นบนัไดในพื้นที่ดอนมากกว่าพื้นที่สูงและ

เกษตรกรที่ทาํนาขั้นบนัไดส่วนมากเป็นชาวพื้นราบหรือ “คนเมือง”  ซึ่งมีเทคโนโลยีการก่อสร้างการใชป้ระโยชน์นาขั้นบนัไดอยู่แลว้  การปรับนา

ขั้นบนัไดจึงไม่ใช่ของใหม่

นาขั้นบนัไดบนพื้นที่สูง จ.น่าน ซึ่งก่อสร้างบนยอดเนินเขา


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

