
หน่วยงาน  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
องค์ความรู้เรื่อง  “การจัดการดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส” 

 

เสนอโดย  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
1. นายยงยุทธ   สุวรรณ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
2. นายอัสมาน  ตาและ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
3. นายชัยรัตน์  พูลเทพ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
4. นางนงลักษณ์   หลงราม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. นายวิรุฬ  ยอดรัก  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
6. นายประกอบ โฉมอุภัย  ลูกจ้างประจ า 
7. นายสุชาติ  ไทยเจริญ ลูกจ้างประจ า 
8. นายแวนิโซะ  วาเหาะ  นักวิชาการเกษตร 
9. นายสัตยา  เซยีะนะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
10. นายพิชิตชัย  ทองเทพ  ลูกจ้างประจ า 
11. นายตูมียี  เจ๊ะมะ  นักวิชาการเกษตร 
12. นายสมพงษ์   เพชรมณี นักวิชาการเกษตร 
13. นายมงคล  เชื่อคง  นักวิชาการเกษตร 
14. นายธนาธร  นิน า  นักวิชาการเกษตร 
15. นายสุรเดช  สือแม  นักวิชาการเกษตร 

 
สรุปสาระส าคัญ    

จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ 2,797,143.75 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด       
มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย -มาเลเซีย    
ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย
และที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า 4 สาย คือแม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา แม่น้ าตากใบ และแม่น้ าโก-ลก มีพ้ืนที่ถือ
ครองเพ่ือการเกษตร   1,601,948 ไร่และมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 1,562,702  ไร่ โดยพ้ืนที่ท าการเกษตรพบ
ดินมีปัญหาทางการเกษตร  ดังนี้ 

1. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน   952,114.13   ไร่ คิดเป็นร้อยละ  66.27 
ปัญหา มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่าง

รุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางการจัดการ ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล า
ธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่
เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก
และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควร
รักษาไว้ให้เป็นสวนป่า         สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  

2. ดินเปรี้ยวจัด            197,257.62   ไร่ คิดเป็นร้อยละ  13.73 
ปัญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด การที่ดินมีความเป็นกรดสูงเกินไปท าให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารที่

ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพที่เป็นกรดสูงยังท าให้ธาตุเหล็ก
และอะลูมินัมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด มีหลายวิธี 
ส าหรับดินที่มีปฏิกิริยาของดินเป็นกรดไม่รุนแรง อาจใช้วิธีการท าให้กรดเจือจางลง โดยการใช้น้ าชะล้างความเป็น
กรดในดิน หรือการขังน้ าไว้นานๆ แล้วระบายออกก่อนปลูกพืช ร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรด ส าหรับ
การจัดการดินที่มีปฏิกิริยาของดินเป็นกรดรุนแรงมาก จะใช้วิธีการใส่วัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนบด 
หินปูนฝุ่น ผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินในอัตราที่เหมาะสมตามความต้องการปูนของดิน เพ่ือช่วยลดความเป็นกรด
ในดิน หรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างและควบคุมระดับน้ าใต้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผล
มากในพ้ืนที่ซึ่งดินเป็นกรดรุนแรงมากและถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน 

3. ดินอินทรีย์  188,070.79   ไร่ คิดเป็นร้อยละ  13.09 
ปัญหาของดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมาก พ้ืนที่มักจะมีน้ าขัง หากระบายน้ า

ออกจนแห้ง ดินจะยุบตัวมาก มีน้ าหนักเบา ติดไฟง่าย และต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ นอกจากนี้ใน
บริเวณที่มีดินที่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่าง หลังจากมีการระบายน้ าออก ดินจะกลายเป็นดินกรดจัด
รุนแรงด้วย การปรับปรุงแก้ไข  เลือกพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าจืดบริเวณขอบพรุ และมีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า 
100 ซม.จากผิวดินมีแนวป้องกันน้ าท่วมร่วมกับคลองระบายน้ า และคลองส่งน้ าในระบบ ที่สามารถป้องกัน
อันตรายจากน้ าท่วมได้ เพ่ือใช้ปลูกข้าว โดยเลือกปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง หรือพันธุ์ที่ทนต่อสภาพความเป็นกรด
ของดิน  ในบริเวณที่ปลูกพืชไร่ ควรมีแนวป้องกันน้ าท่วม และคูระบายน้ า มีการควบคุมระดับใต้ดินให้คงที่ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดกรดของดินเพ่ิมขึ้น หากดินเป็นกรดจัดมาก ปรับสภาพความเป็นกรดในดิน และเพ่ิมความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหาร โดยไถคลุกเคล้าวัสดุปูน หินปูนฝุ่นอัตรา 2.5-3.0 ตัน/ไร่ ให้ทั่วบนสันร่อง และหว่าน
ในร่องคูน้ า 

4. ดินทราย  76,492.99   ไร่ คิดเป็นร้อยละ  5.32 
ปัญหาดินทราย ดินระบายน้ าดีเกินไป อุ้มน้ าได้น้อย มีความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุ

ธาตุอาหารต่ า ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก มีธาตุอาหารน้อย เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย การปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงบ ารุงดินดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือปลูกพชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน และปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่
ความต้องการของพืช และควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม 

 
 



5. ดินตื้น  22,688.39   ไร่ คิดเป็นร้อยละ  1.58 
ปัญหาดินตื้น ดินตื้นนั้นเป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพราะ มีปริมาณชิ้นส่วนหยาบปนอยู่ใน

ดินมาก ท าให้มีเนื้อดินน้อย มีธาตุอาหารน้อย ไม่อุ้มน้ า ชั้นล่างของดินชนิดนี้จะแน่นทึบรากพืชชอนไชไปได้ยาก 
พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ  การปรับปรุงแก้ไข  การจัดการดินในพ้ืนที่เหล่านี้จะต้องกระท าอย่าง
ระมัดระวัง ควรเลือกท าการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 ซม. และไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรังกระจัด
กระจายอยู่ที่ผิวดินมาก ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หรือขุดหลุมปลูกไม้ผลขนาด 75x75x75 ซม. หรือถึงชั้นหินพื้น และปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
หน้าดิน ที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรังร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า
และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.3 และพด.7 หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

การจัดการดินมีปัญหาควรมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการงานพัฒนาที่ดินเพ่ือให้สามารถ
เพ่ิมพูลผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และให้สามารถมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน 
 


