
1 
 

การศึกษาหน	าตัดดินทางธรณีเทคนิคของพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย!อ 

การศึกษาหน$าตัดดินทางธรณีเทคนิคของพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนราธิวาส ดำเนินงานในป, 2539-2544 
ในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส 5 บริเวณ ได$แก5 บริเวณศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บริเวณพรุบาเจาะ 
บริเวณพรุกาบแดง บริเวณพรุโต8ะแดง ด$านอำเภอตากใบ และบริเวณพรุโต8ะแดง ด$านอำเภอสุไหงโกลก การ
เจาะดินใช$วิธีการแบบฉีดล$าง ในระหว5างการเจาะจะเก็บตัวอย5างดิน 2 ลักษณะ คือ ดินชนิดเนื้อละเอียด และ
ดินเนื้อหยาบ เพ่ือนำมาทดสอบและวิเคราะห�คุณสมบัติด$านเคมีและวิศวกรรม จากการศึกษาพบว5า การเกิดพรุ
และลำดับการตกตะกอนของพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาส 5 บริเวณ พบว5า เกิดจากน้ำทะเลไม5ว5าจะเป=นการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือเกิดจากการรุกเข$ามาของน้ำทะเล ทำให$เกิดการตกตะกอนดินเหนียว 
ตะกอนทราย และตะกอนป>าชายเลนคุณสมบัติทางวิศวกรรม การวางสิ่งก5อสร$างในบริเวณพ้ืนท่ีพรุ ต$องมีความ
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการวางในชั้นอินทรีย� เนื่องจากเกิดการยุบตัวเม่ือมีการย5อยสลาย 
 
 
คำสำคัญ : หน$าตัดดิน พ้ืนท่ีพรุ 

หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู5หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2536 ทอดพระเนตรการจัดทำคำบรรยายหน$าตัดดินของดินเปรี้ยว
จัดในแปลงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป=นกรดของดินกรดกำมะถัน และมีพระราชดำริให$ศึกษาลักษณะ
หน$าตัดดินในพ้ืนท่ีพรุ ลึกลงไปถึงชั้นหินแข็ง เพ่ือให$ทราบคุณสมบัติของดินในชั้นต5างๆ สำหรับเป=นข$อมูล
พ้ืนฐานการศึกษาวิธีการทำฐานรากของสิ่งก5อสร$างในพ้ืนท่ีพรุให$เหมาะสมและมีราคาถูกตลอดจนเปรียบเทียบ
ลักษณะชั้นดินในพรุบริเวณต5างๆ อันจะเป=นประโยชน�การถ5ายทอดเทคโนโลยีด$านวิศวกรรมสำหรับพ้ืนท่ีพรุ
อ่ืนๆเพ่ือให$ทราบลักษณะและชนิดของชั้นดินในพ้ืนท่ีพรุ จนถึงระดับชั้นหินแข็งเพ่ือทราบคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมและทางเคมีของดิน และเป=นข$อมูลพ้ืนฐานทางด$านวิศวกรรมและเกษตรกรรมสำหรับใช$ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพรุต5อไป 

อุปกรณ,และวิธีการ 
1. อุปกรณ, 
 1.1 อุปกรณ�เจาะดิน 
 1.2 อุปกรณ�วิเคราะห�ดิน 
2. วิธีการ 
 2.1 การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา ได$คัดเลือกพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาส 5 บริเวณ เพ่ือเป=นตัวแทนใน
การศึกษาดังนี้ 
  1) บริเวณศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
  2) บริเวณพรุบาเจาะ 
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  3) บริเวณพรุกาบแดง 
  4) บริเวณพรุโต8ะแดง ด$านอำเภอตากใบ 
  5) บริเวณพรุโต8ะแดงด$านอำเภอสุไหงโกลก 
 2.2 การเจาะสำรวจและทดสอบดิน 

ดำเนินการเจาะดินโดยใช$วิธีเจาะแบบฉีดล$าง (Wash boring) ในขณะท่ีหัวเจาะกระแทกดินในหลุม
เจาะให$เป=นชิ้นเล็กๆ น้ำจะถูกอัดฉีดผ5านก$านเจาะลงไปท่ีก$นหลุม แล$วอัดพาเอาดินข้ึนมาตามผนังหลุมเจาะ
ภายในปลอกเหล็ก จากนั้นจะแยกตะกอนดินไปลงบ5อตกตะกอน ส5วนน้ำจะหมุนเวียนนำกลับไปใช$ใหม5อีก ใน
ระหว5างการเจาะจะเก็บตัวอย5างดินท่ีระดับความลึกต5างๆ เป=น 2 ลักษณะ คือ ดินชนิดเนื้อละเอียด เป=นดิน
อ5อนหรือมีความแข็งปานกลางจะเก็บในลักษณะสภาพธรรมชาติด$วยกระบอกเก็บตัวอย5างยาง ส5วนดินเนื้อ
หยาบและดินเนื้อละเอียดท่ีแข็งมากจะเก็บโดยใช$กระบอกเก็บตัวอย5างแบบกระบอกผ5า ซ่ึงจะไม5สามารถรักษา
สภาพโครงสร$างเดิมได$ ตัวอย5างท่ีเก็บจะนำไปทดสอบและวิเคราะห�คุณสมบัติด$านวิศวกรรมและเคมีใน
ขณะเดียวกัน จะทดสอบคุณสมบัติด$านวิศวกรรมในสนามควบคู5กันไปด$วย 

ผลการศึกษาและวิจารณ, 

1. การเกิดพรุและลำดับการตกตะกอน 
 1.1 บริเวณพรุศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

การเกิดพรุบริเวณนี้น5าจะเริ่มจากเกิดสันทรายแนวบ$านเขาตันหยงปRดล$อมน้ำทะเลไว$ ทำให$เกิด
เป=นแอ5งกระทะมีการไหลเข$าออกของน้ำทะเล เกิดการตกตะกอนของดินตะกอนทะเลเป=นตะกอนดินเหนียว
และตะกอนทราย ในชั้นล5างบางบริเวณพบตะกอนทราย ซ่ึงคงเกิดคล$ายกับสันทราย แต5มีขนาดเล็กเกิดอยู5ใต$
ทะเลมาก5อน เม่ือน้ำทะเลถูกปRดล$อมหมด จึงเกิดเป=นพรุ มีการสะสมของอินทรีย�วัตถุชั้นบนสุดแต5เกิดใน
ลักษณะเป=นร5องแคบๆยาวๆ 

1.2 บริเวณพรุบาเจาะ  
พรุบริเวณนี้น5าจะเกิดจากน้ำทะเลไหลเข$ามาในพ้ืนท่ีลักษณะน้ำข้ึนน้ำลงท่ีพบร5องน้ำเดิม จากนั้น

ก็แพร5กระจายไปเต็มครอบคลุมท้ังบริเวณ มีการสะสมของตะกอนทะเลบนหินพ้ืนล5าง การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำทะเลทำให$เกิดป>าชายเลนเป=นแห5งๆ ตามพ้ืนท่ีท่ีสูงกว5า โดยจะพบตะกอนของดินป>าชายเลนแทรก
สลับอยู5 กับชั้นตะกอนทะเล เม่ือน้ำทะเลไม5สามารถเข$ามาได$อีก จึงเกิดสภาพพ้ืนท่ีพรุมีการสะสมของ
อินทรีย�วัตถุในชั้นบน 

1.3 บริเวณพรุกาบแดง  
การเกิดพรุบริเวณนี้คาดว5าเกิดจากแนวสันทราย ตามแนวถนนนราธิวาส-ตากใบเป=นตัวปRดล$อม

น้ำทะเลไว$ ทำให$เกิดเป=นแอ5งพรุ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในช5วงระยะเวลาต5างๆกัน ทำให$เกิดการ
สะสมตัวของตะกอนป>าชายเลน ในลักษณะเป=นชั้นๆ สลับกับตะกอนทะเลเป=นช5วงๆต5อเนื่องกันข้ึนมาจนถึงชั้น
บน 

1.4 บริเวณพรุโต8ะแดง (อำเภอตากใบ)  
การเกิดพรุบริเวณนี้น5าจะเริ่มจากการรุกเข$ามาของน้ำทะเลตามร5องน้ำท่ีมีการข้ึนลงของน้ำทะเล

แล$วแผ5ปกคลุมพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนเดิมค5อนข$างต่ำมาก เกิดการสะสมตัวของดินเหนียวตะกอน
ทะเลท่ัวบริเวณ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลทำให$เกิดป>าชายเลน เม่ือน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงโดยสูงข้ึน



3 
 

อย5างรวดเร็วก็จะล$มตายทับถมกันเกิดตะกอนดินป>าชายเลนในชั้นล5างๆพบเป=นบริเวณเล็กๆหลายๆชั้น ส5วน
ตะกอนดินป>าชายเลนตอนบนซ่ึงค5อนข$างต5อเนื่องกัน น5าจะเป=นป>าชายเลนท่ีเกิดข้ึนภายหลังเม่ือน้ำทะเลได$
ถดถอยลงไปแล$ว 

1.5 บริเวณพรุโต8ะแดง (อำเภอสุไหงโกลก) ในบริเวณนี้จะเป=นส5วนท่ีต5อเนื่องกับพรุบริเวณด$าน
อำเภอตากใบ แต5เป=นส5วนท่ีอยู5ในระดับสูงข้ึนมา จะพบชั้นตะกอนทะเลและชั้นตะกอนดินป>าชายเลนค5อยๆ
แคบลงและลีบหายไป เม่ืออยู5ลึกเข$าไปในแผ5นดิน 
2. คุณสมบัติทางวิศวกรรม 

2.1 บริเวณพรุศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
สำหรับสิ่งก5อสร$างท่ีมีน้ำหนักไม5มากนักสามารถใช$ฐานรากต้ืนขนาดกว$าง 1-2 เมตร ได$ แต5การ

วางรากฐานต$องหลีกเลี่ยงการวางในชั้นดินอินทรีย� เนื่องจากจะเกิดการยุบตัวเม่ือมีการย5อยสลายได$ ซ่ึงความ
ลึกของชั้นดินอินทรีย�ในบริเวณนี้จะแตกต5างกันค5อนข$างมากเนื่องจากการสะสมตะกอนดินอินทรีย�เป=นร5องแนว
แคบๆยาวๆ ดังนั้นอาจเลือกจุดสร$างสิ่งก5อสร$างในบริเวณชั้นดินอินทรีย�บางๆจะสะดวก ปลอดภัย และ
ประหยัดกว5า การก5อสร$างโครงสร$างท่ีต$องใช$เสาเข็มเป=นฐานราก จะเลือกวางปลายเสาเข็มบนชั้นทรายโดย
เฉลี่ยลึกประมาณ 10 เมตร ลง ซ่ึงการรับน้ำหนักจะข้ึนอยู5กับขนาดของสิ่งก5อสร$างและชนิดของเสาเข็มด$วย 

2.2 บริเวณพรุบาเจาะ  
การใช$ฐานรากต้ืนในบริเวณพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ จะต$องระมัดระวังมาก เนื่องจากชั้นดินอินทรีย�ในแต5

ละจุดมีความลึกแตกต5างกันมาก บางจุดมีชั้นอินทรีย�อยุ5ด$านล5าง การวางรากฐานรากต้ืนจึงควรเจาะสำรวจก5อน
ทุกจุด ในบางบริเวณอาจลึกถึง 7-8 เมตร ทำให$ต$องเสียค5าใช$จ5ายสูง การใช$เสาเข็มเป=นฐานรากก็ต$อง
ระมัดระวังเช5นกัน เนื่องจากชั้นทรายท่ีอยู5ด$านล5างไม5สม่ำเสมอ เนื่องจากการสะสมตะกอนแตกต5างกัน โดย
เฉลี่ยจะลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร 

2.3 บริเวณพรุกาบแดง  
พ้ืนท่ีพรุกาบแดง หากใช$ฐานรากต้ืนในตอนลางพ้ืนท่ีจะไม5เหมาะสม เนื่องจากชั้นอินทรีย�วัตถุจะ

ลึกมากบางจุดมากกว5า 11 เมตร ดังนั้นการก5อสร$างสิ่งก5อสร$างจะเสียค5าใช$จ5ายในการทำฐานรากต้ืน
ค5อนข$างมาก การใช$เสาเข็มเป=นฐานราก ต$องใช$เสาเข็มลึกมากกว5า 20 เมตร เนื่องจากบริเวณชั้นทราย
ค5อนข$างลึก 

2.4 บริเวณพรุโต8ะแดง (อำเภอตากใบ) 
บริเวณนี้ไม5เหมาะสมในการใช$รากฐานต้ืน เนื่องจากชั้นอินทรีย�วัตถุจะลึกมากบางจุดมากกว5า 15 

เมตร ดังนั้นการก5อสร$างในพ้ืนท่ีพรุโต8ะแดงด$านฝWXงตะวันออก จึงควรหลีกเลี่ยงการใช$ฐานรากต้ืน ท้ังในด$าน
ความปลอดภัยและค5าใช$จ5าย สำหรับการใช$เสาเข็มเป=นฐานราก ต$องใช$เสาเข็มตอกลึกลงไปประมาณ 28 เมตร 
จึงจะถึงชั้นทราย และเนื่องจากในดินชั้นล5างมีตะกอนดินป>าชายเลนเกิดสลับเป=นชั้นๆ กับชั้นทรายจึงต$อง
ระมัดระวังด$วยเนื่องจากบางครั้งการตอกเสาเข็มอาจตอกไม5ค5อยลง แต5หากพยายามตอกต5อไปจนทะลุอาจเจอ
ชั้นตะกอนดินป>าชายเลน ซ่ึงเป=นชั้นอินทรีย�ก็จะสามารถตอกทะลุลงไปได$ง5ายอีกจนไปชั้นทรายด$านล5างอีก 

2.5 บริเวณพรุโต8ะแดง (อำเภอสุไหงโกลก) 
พ้ืนท่ีพรุบริเวณนี้ต5อเนื่องกับพรุด$านอำเภอตากใบ แต5อยู5ในบริเวณท่ีระดับพ้ืนเดิมกว5า การใช$ฐาน

รากต้ืนอาจทำได$ง5ายกว5า แต5ระดับชั้นอินทรียวัตถุก็ถือได$ว5ายังลึกอยู5 คือ ประมาณ 4-6 เมตร ดังนั้นการใช$ฐาน
รากต้ืนจึงไม5เหมาะสมนัก สำหรับการใช$เสาเข็มเป=นฐานราก อาจประหยัดกว5าบริเวณด$านอำเภอตากใบ
เนื่องจากชั้นทรายจะอยู5ตื้นกว5า โดยอาจใช$เสาเข็มลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ก็สามารถรับน้ำหนักสิ่งก5อสร$าง
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ขนาดใหญ5ได$แล$ว และไม5ค5อยมีปWญหาเก่ียวกับชั้นตะกอนดินป>าชายเลนด$านล5างเพราะไม5พบชั้นนี้เกิดสลับกับ
ชั้นทรายเหมือนบริเวณด$านอำเภอตากใบ 

สรุป 

 จากการศึกษาหน$าตัดดินทางธรณีเทคนิคของพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนราธิวาส เกิดพรุและลำดับการ
ตกตะกอนของพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาส 5 บริเวณพบว5า เกิดจากน้ำทะเลไม5ว5าจะเป=นการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ำทะเลหรือเกิดจากการรุกเข$ามาของน้ำทะเล ทำให$เกิดการตกตะกอนดินเหนียว ตะกอนทราย และ
ตะกอนป>าชายเลนคุณสมบัติทางวิศวกรรม การวางสิ่งก5อสร$างในบริเวณพ้ืนท่ีพรุ ต$องมีความระมัดระวัง 
หลีกเลี่ยงการวางในชั้นอินทรีย� เนื่องจากเกิดการยุบตัวเม่ือมีการย5อยสลาย 


