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                                                                        เทคโนโลยีการทํานาขั้นบันไดบนพื้นท่ีสูง 

คํานํา 
 

พื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง มีที่ราบและที่เชิงเขา 
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทําการเกษตรประมาณร้อยละ 30 จากสภาพพื้นที่เป็นภูเขามีความลาดชันตาม
บริเวณไหล่เขาและมีที่ราบปะปนอยู่บ้าง ทําให้การเพาะปลูกข้าวมีอยู่ในพื้นที่จํากัด มีทั้งการปลูกในสภาพไร่ 
และสภาพนา โดยเฉพาะการที่มีพื้นที่ลาด ทําให้สภาพนาเป็นลักษณะนาขั้นบันได การปลูกข้าวในสภาพไร่
โดยท่ัวไปจะให้ผลผลิตน้อยกว่าสภาพนาสวนค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจัยหลักคือไม่สามารถกักเก็บน้ําเพื่อ
การเจริญเติบโตของข้าวได้ การปลูกข้าวในพื้นที่นาขั้นบันไดนั้น ต้องมีการจัดการที่ต่างไปจากการปลูก
สภาพไร่ และนาสวนพื้นที่ราบทั่วไป  

ดังนั้น กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง 
“เทคโนโลยีการทํานาขั้นบันไดบนพ้ืนที่สูง” ขึ้น สําหรับเป็นเอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับการทํานาขั้นบันได ทั้งในด้าน พันธ์ุ การผลิตเมล็ดพันธ์ุ เวลาปลูกที่เหมาะสม วิธีการปลูก 
การเตรียมดิน การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อท่าน
ผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงการผลิตข้าวแบบนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูงได้ดีย่ิงขึ้น และใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
การให้คําแนะนําการปลูกข้าวนาขั้นบันไดต่อไป 

 
 

กลุ่มศูนย์วิจัยขา้วภาคเหนือตอนบน 
 ตุลาคม 2553 
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สารบัญตาราง 
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2. พันธุ์ข้าว  
ตารางที ่2.1  ข้อมูลการเจรญิเติบโตและผลผลิตบางส่วนของข้าวไร่ 6 พันธ์ุ ที่ปลูกในสภาพนา

น้ําขังในแปลงนาขุดขั้นบันไดบริเวณไหล่เขา ปี 2546    
 
6 

ตารางที ่2.2  ผลผลิตเฉลี่ยทีค่วามช่ืน 14 เปอร์เซ็นต์ของข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพ นาดําน้ําขังใน
พื้นที่แปลงสาธิตโครงการฯ ฤดูนาปี 2547 
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ตารางที ่2.3  องค์ประกอบผลผลิตข้าวนาดําที่ปลูกในพื้นที่นาขุดขั้นบันไดบนไหล่เขา ปี 2546 7 
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แม่ฮ่องสอน เชียงใหม ่เชียงรายและพะเยา 
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ปี 2546 

 
18 

     4.2 วิธีการปลูก  
ตารางที ่4.2.1  ผลผลิตข้าวพันธ์ุซิวแม่จันหลังการปรับพื้นที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได  
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     4.4 การจัดการความอุดมสมบูรณข์องดิน  
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ตารางที่ 4.4.2  ผลผลิตข้าวพันธ์ุ PTT1'02-SPT-G1  แปลงการพัฒนาการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าว

ตามค่าวิเคราะห์ดินหลังการปรับพื้นที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได ฤดูนาปี 
2551 และ 2552   
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ตารางที ่4.4.3 ความสูง  องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตข้าว  แปลงเกษตรกร  

การพัฒนาการใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งธาตุฟอสฟอรัสในการปลูกข้าวนา
ขั้นบันไดตามค่าวิเคราะห์ดิน  อ. แมแ่จ่ม  จ. เชียงใหม่ ฤดูนาปี  2551/52 
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ตารางที ่4.4.4  ความสูง  องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตข้าว  แปลงเกษตรกร ผลการใช้หิน

ฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดที่มีต่อผลผลิตข้าวนาขั้นบันได อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
ฤดูนาปี  2551/52 
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ตารางที ่4.4.5  ผลผลิตข้าวพันธ์ุ กข39 แปลงการใช้ปอเทืองและบัควีต เป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับ

ปุ๋ยเคมี หลังการปรับพ้ืนที่สภาพดินไร่เป็นนาขั้นบันได ฤดูนาปี 2551 และ 
2552 

 
 

42 
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