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การแบ�งเขตการใชท่ีดนิในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส (คร้ังท่ี 1) 
 

พิสุทธิ์ วิจารสรณ�, และอนุรักษ� บัวคลี่คลาย 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย�อ 
พื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส เป/นพื้นที่ที่สภาพแวดล1อมที่ง2ายต2อการรับผลกระทบทางสิ่งแวดล1อม 

และง2ายต2อการเปลี่ยนสภาพเป/นพื้นที่เสื่อมโทรม หากมีการใช1และดําเนินการอย2างไม2เหมาะสมขึ้น ดังนั้น จึง
จําเป/นต1องมีการกําหนดเขตการใช1ที่ดินในพื้นที่พรุ เพื่อให1การพัฒนาพื้นที่พรุเป/นไปอย2างเหมาะสม และส2งผล
กระทบต2อสภาพแวดล1อมต2างๆ ให1น1อยที่สุดเท2าที่จะเป/นได1 ซึ ่งการกำหนดขอบเขตการใช1ที ่ดิน ครั้งที่ 1 
ดำเนินการในป; 2529 โดยมีวิธีการดําเนิน คือ  กําหนดหลักเกณฑ�ในการแบ2งเขตการใช1ที่ดินให1สอดคล1องกับ
แผนแม2บท โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งแบ2งออกเป/น 3 เขต ได1แก2 
เขตพัฒนา เขตอนุรักษ� และเขตสงวน เขียนขอบเขตพื้นที่พรุลงในแผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตรส2วน 1 : 
50,000 ให1หน2วยงานต2างๆท่ีเก่ียวข1องรวบรวมข1อมูลทางกายภาพ ศึกษาข1อมูลต2างๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ีมาซ1อน
เพ่ือเขียนเขตการใช1ท่ีดิน การดําเนินงานผ2านการพิจารณาร2วมกันระหว2างคณะทํางาน อันประกอบด1วย ผู1แทน
จากหน2วยงานราชการต2างๆ ที่เกี่ยวข1องมาแล1ว ดังนั้น การดําเนินการในกิจกรรมใดก็ตามบนพื้นที่พรุจังหวัด
นราธิวาส จึงมีความจําเป/นท่ีจะต1องยึดถือเขตการใช1ท่ีดินท่ีได1กําหนดข้ึนไว1แล1วเป/นแนวทางในการปฏิบัติ ท้ังนี้ 
เพ่ือให1การพัฒนาพ้ืนท่ีพรุบรรลุเปEาหมายตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู2หัว ได1มีพระราชดําริต2อไป 

 
 

คำสำคัญ: พ้ืนท่ีพรุ การแบ2งเขตการใช1ท่ีดิน 
 

หลักการและเหตุผล 
ปFจจุบันพื ้นที ่พรุ หรือที ่ลุ 2มชื ้นแฉะของจังหวัดนราธิวาส ได1รับการบุกเบิกเพื ่อนํามาใช1ในด1าน

เกษตรกรรมเป/นจํานวนไม2น1อยกว2า 50,000 ไร2 โดยมีหน2วยงานของรัฐหลายหน2วยงานได1ให1ความช2วยเหลือ
สนับสนุน เพื่อให1มีการพัฒนาพื้นที่เหล2านี้ให1เป/นที่ทํากินของเกษตรกรผู1ยากไร1ให1จงได1 อย2างไรก็ดี เนื่องจาก
พ้ืนท่ีพรุของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะทางกายภาพท่ีไม2เหมาะสมอยู2หลายประการ ดังนั้น การพัฒนาดังกล2าว
จึงดําเนินไปด1วยความยากลําบาก และยังคงมีพื้นที่เป/นจํานวนมากที่ยังใช1ประโยชน�ไม2ได1เต็มที่ตลอดจนยังมี
ปFญหาอีกนานัปการที่ต1องแก1ไขให1เหมาะสมกับการใช1เป/นพื้นที่เกษตรกรรม จากประสบการณ�ที่ผ2านมา ทําให1
ทราบว2าพื้นที่พรุเหล2านี้มีสภาพแวดล1อมที่มีแนวโน1มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรมได1ง2าย หากนํามาใช1
โดยปราศจากการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล2านี้ ถ1าเกิดขึ้นแล1ว หากจะแก1ไขก็จําเป/นต1องมี
การลงทุนสูง และต1องใช1เทคโนโลยีเฉพาะกรณีพิเศษ ดังนั้น เพ่ือปEองกันผลกระทบต2างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนก2อนท่ีจะ
ดําเนินการอย2างหนึ่งอย2างใดในพ้ืนท่ีพรุ ในชั้นต1นควรมีการกําหนดเขตการใช1ท่ีดินข้ึนมาเสียก2อน เพ่ือให1ทราบ
ว2าบริเวณท่ีใดควรจะดําเนินการไปแล1ว สิ่งท่ีเกิดข้ึนจะส2งผลกระทบกระเทือนต2อสิ่งแวดล1อมน1อยท่ีสุด 

ด1วยเหตุดังกล2าว คณะอนุกรรมการการจัดแผนแม2บทโครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงให1
กําหนดเขตการใช1ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุออกเป/น 3 เขต ได1แก2 เขตสงวน เขตอนุรักษ� และเขตพัฒนา ไว1ในแผนแม2บท 
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เพื่อให1มีการแบ2งเขตการใช1ที่ดินให1ถูกต1องตามเท็จจริงและหลักวิชาการยิ่งขึ้น จึงแต2งตั้งคณะทํางานขึ้นคณะ
หนึ่ง ประกอบด1วยเจ1าหน1าที่จากหน2วยงานที่เกี่ยวข1องดังต2อไปนี้เป/นคณะทํางาน คือ สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเองมาจากพระราชดําริ สถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห2งประเทศไทย สํานักงานชลประทานที่ 12 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล1อมแห2งชาติ กรมปJาไม1 กรม
พัฒนาที่ดิน และจังหวัดนราธิวาส เป/นผู1ดําเนินการกําหนดขอบเขตดังกล2าวขึ้น ซึ่งขอบเขตดังกล2าวจะกําหนด
ลงในแผนท่ีภูมิประเทศ ขนาดมาตราส2วน 1 : 50,000  

 
อุปกรณ-และวิธีการ 

1. อุปกรณ-  
1.1 แผนท่ีดิน และแผนท่ีแสดงความเหมาะสมของดิน 
1.2 แผนท่ีแสดงสภาพการใช1ท่ีดินในปFจจุบัน 
1.3 แผนท่ีแสดงสภาพปJา และแผนท่ีปJาสงวนแห2งชาติ 
1.4 แผนท่ีโครงการชลประทาน 
1.5 แผนท่ีแสดงขอบเขตสหกรณ�นิคม และโครงการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 
1.6 คอมพิวเตอร� 

2. วิธีการ 
การจัดทําเขตการใช1ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุมีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอนดังต2อไปนี้ 
2.1. กําหนดหลักเกณฑ�ในการแบ2งเขตการใช1ท่ีดินให1สอดคล1องกับแผนแม2บท โครงการศูนย�ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ ซ่ึงแบ2งออกเป/น 3 เขต ดังนี้  
ก. เขตพัฒนา เขตนี้เป/นเขตที่ในปFจจุบันได1ชักน1ําออกไปบ1างแล1ว และถูกหักล1างถางพงไป

อย2างมากเพ่ือใช1เป/นท่ีทํามาหากินของราษฎร อีกท้ังมีโครงการพัฒนาต2างๆ ดําเนินงานร2วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ให1บรรลุสู2เปEาหมายท่ีตั้งไว1เอาไว1  

ข. เขตอนุรักษ� เขตนี้เป/นเขตที่พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลายลงไปมากแล1ว แต2ในปFจจุบันยัง
ไม2ได1มีโครงการพัฒนาเข1าไปดําเนินงานอย2างต2อเนื่องดังนั้นจึงควรเร2งรัดฟPQนฟูสภาพปJาให1กลับคืนมา หรือเร2ง
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาระดับสมดุลของระบบนิเวศน�ในพ้ืนท่ีพรุ อย2างไรก็ตามเขตอนุรักษ�นี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได1 หากมีหน2วยงานใดประสงค�จะเข1าไปกระทํากิจกรรมที่ก2อประโยชน�กับการพัฒนาพื้นที่พรุ แต2
ท้ังนี้จะต1องผ2านการเห็นชอบจากหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข1องเสียก2อน 

ค. เขตสงวน เขตนี้เป/นเขตท่ีต1องสงวนไว1อย2างเข1มงวด เนื่องจากเป/นบริเวณท่ียังคงสภาพเป/น
ปJาธรรมชาติอย2างสมบูรณ�  

2.2. เขียนขอบเขตพื้นที่พรุลงในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกขนาดมาตราส2วน 1 : 
50,000 เพื่อให1หน2วยงานต2างๆยึดเป/นหลัก ข1อมูลที่นํามาพิจารณาเขียนขอบเขตพื้นที่พรุได1แก2 ลักษณะดิน 
สภาพพ้ืนท่ี สภาพน1ํา และพืชพรรณท่ีข้ึน 

2.3. ให1หน2วยงานต2างๆท่ีเก่ียวข1องรวบรวมข1อมูลทางกายภาพต2างๆ ตามลักษณะงาน จากนั้นได1จัดทํา
แผนท่ีต2างๆดังนี้  

- แผนท่ีดิน และแผนท่ีแสดงความเหมาะสมของดิน 
- แผนท่ีแสดงสภาพการใช1ท่ีดินในปFจจุบัน 
- แผนท่ีแสดงสภาพปJา และแผนท่ีปJาสงวนแห2งชาติ 
- แผนท่ีโครงการชลประทาน 
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- แผนที่แสดงขอบเขตสหกรณ�นิคม และโครงการจัดสรรที่ดินจังหวัด ซึ่งแผนที่ทุกชนิดจะ
เขียนลงบนแผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีพรุ ท่ีเป/นแผนท่ีหลักท่ีจัดทําไว1แล1วในข1อ 2  

2.4. ศึกษาข1อมูลต2างๆ ที่ปรากฏในแผนที่ทั้งหลายอย2างละเอียด แล1วนํามาซ1อนกันเพื่อเขียนเขตการ
ใช1ท่ีดินออกเป/น เขตพัฒนา เขตตอนุรักษ� และเขตสงวน โดยใช1หลักเกณฑ�การแบ2งเขตดังกล2าวมาแล1วในข1อ 1 

2.5. เมื่อได1ทําแผนที่ต1นร2างแสดงเขตการใช1ที ่ดินดังกล2าวแล1วเสร็จ ได1จัดส2งให1สํานักงาน กปร. 
นําเสนอ ต2อหน2วยงานต2างๆ ทั้งส2วนกลางและภูมิภาค พร1อมทั้งเรียกประชุมเพื่อพิจารณาร2วมกัน และเพ่ือ
แก1ไขแผนท่ีให1ถูกต1องสมบูรณ�  

2.6. ให1ทางจังหวัดนราธิวาสออกตรวจสอบการถือครองในพื้นที่ที่จัดเป/นเขตอนุรักษ�และเขตสงวนอีก
ครั้ง เพื่อปรับขอบเขตการใช1ที่ดินให1เหมาะสมกับสภาพการถือครอง จากนั้นส2งแผนที่แสดงเขตการใช1ที่ดินใน
พื้นที่พรุที่ปรับขอบเขตแล1ว พร1อมต1นร2างของรายงานฉบับนี้ให1หน2วยงานต2างๆ พิจารณาตรวจสอบเป/นครั้ง
สุดท1าย  

2.7. จัดพิมพ�แผนท่ีและรายงานเพ่ือแจกจ2ายให1หน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข1องสําหรับยึดหลักปฏิบัติต2อไป 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ- 
1.เขตพัฒนา 

1.1 ลักษณะโดยท่ัวไป 
เขตพัฒนาเป/นเขตท่ีในปFจจุบันบริเวณพรุได1รับการชักน้ำ หรือระบายน้ำออกไปบ1างแล1ว และพืชพรรณ

ดั้งเดิมตามธรรมชาติถูกหักล1างถางพงจนหมดสิ้น เพื่อใช1ที่เป/นที่ทํากิน อีกทั้งมีโครงการพัฒนาต2างๆ เข1าไป
ดําเนินงานอย2างต2อเนื่อง  เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร2 หรือประมาณ 36 เปอร�เซ็นต�ของพื้นที่พรุ จาก
แผนที่แสดงเขตการใช1ที่ดิน จะเห็นว2าเขตนี้ส2วนใหญ2จะอยู2ในเขตโครงการสหกรณ�นิคมบาเจาะ (เขตอําเภอ
เมือง อําเภอยี่งอ และอําเภอบาเจาะ) และสหกรณ�นิคมปVเหล็ง (เขตอําเภอสุไหงปาดี และอําเภอตากใบ) 
นอกนั้นจะอยู2ในบริเวณพ้ืนท่ีพรุทางด1านทิศตะวันออกของจังหวัด เช2น บริเวณโครงการหมู2บ1านปศุสัตว�เกษตรมู
โนะ พรุสะปอม และพรุกาบแดง ซึ่งในปFจจุบันทางจังหวัดได1จัดสรรที่ดินให1ราษฎรเข1าไปทํามาหากินแล1ว เป/น
ต1น พื้นที่พรุในเขตนี้ ส2วนใหญ2จะมีโครงการชลประทาเข1าไปดําเนินงาน เพื่อชักน1ําออกจากพื้นที่พรุ โครงการ
เหล2านี้ได1แก2 โครงการบาเจาะ โครงการปVเหล็ง โครงการมูโนะ และโครงการน1ําแบ2ง ซึ่งเป/นโครงการหลัก ใน
ปFจจุบันโครงการดังกล2าวบางโครงการยังไม2แล1วเสร็จจนถึงขั้นที่จะควบคุมระดับน1ําในพื้นที่ให1อยู2ระดับท่ี
ต1องการได1 

สภาพพ้ืนท่ีของเขตนี้โดยท่ัวๆ ไปจะอยู2สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม2เกิน 5 เมตร ยังคงมีน้ำขังอยู2
ในช2วงฤดูฝน โดยเฉพาะในช2วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ� ส2วนระดับน้ำจะอยู2สูงจาก
พ้ืนดินมากน1อยเพียงใดข้ึนอยู2กับปริมาณของน้ำฝนแต2ละป; ในขณะเดียวกันในช2วงฤดูแล1งเช2น ในเดือนเมษายน
และพฤษภาคม น้ำจะแห1ง และมีระดับน้ำใต1ดินอยู2ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ดินที่อยู2ในเขตนี้ ผันแปรไป
แล1วแต2สภาพพ้ืนท่ีเช2น ในบริเวณพรุบาเจาะ ดินส2วนใหญ2จะเป/นดินอินทรีย�ท่ีประกอบไปด1วยซากพืชขนาดใหญ2
น1อย ทับถมกันเป/นชั้นหนาไม2เกิน 2.5 เมตร มีความเป/นกรดจัดและมีคุณภาพทางการเกษตรต่ำ ชั้นดินท่ีอยู2ใต1
ชั้นซากพืชจะเป/นท้ังดินท่ีมีลักษณะเป/นดินเลนสีเทาปนน1ําเงินและดินทราย หากเป/นดินเลนสีเทาปนน1ําเงิน จะ
มีสารประกอบท่ีมีพวกกํามะถัน ซ่ึงเรียกว2า ไพไรท� อยู2มาก ถ1าชั้นดินเหล2านี้มีโอกาสแห1ง หรือถูกเติมออกซิเจน
จะปลดปล2อยกรดกํามะถันออกมา ทําให1ดินเป/นกรดจัดมากข้ึนอีก ส2วนในบริเวณโครงการปVเหล็งและโครงการ
มูโนะ ดินส2วนใหญ2จะเป/นดินอนินทรีย�ท่ีเป/นดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน ซ่ึงท้ังน้ำและดินมีความเป/นกรด
จัด อันสืบเนื่องจากการมีกรดกํามะถันมากเช2นกัน ส2วนในบริเวณพรุแคบๆ เช2น บริเวณพรุกาบแดง หรือพรุสะ
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ปอม ทั้งดินอินทรียและดินกรดกํามะถันจะเกิดขึ้นปะปนกัน สรุปแล1วดินที่ปรากฏอยู2ในเขตพัฒนาล1วนแต2เป/น
ดินท่ีมีปFญหาท่ีต1องการการจัดการเป/นกรณีพิเศษ หากจะนํามาใช1ทําการเกษตร 
 การใช1ประโยชน�ที่ดินในเขตพัฒนานับว2ายังมีน1อยมาก พื้นที่ส2วนใหญ2จะมีแต2หญ1า กระจูด กก เฟVร�น
มังเคร2 (เหม) และต1นเสม็ด ข้ึนกระจัดกระจายอยู2ท่ัวไป บางแห2งจะเป/นนาร1าง หรือท่ีรกร1างว2างเปล2า อย2างไรก็
ตามในพื้นที่ที่อยู2ในโครงการหมู2บ1านเกษตรปศุสัตว�มูโนะ ได1มีการยกร2องสําหรับปลูกพืช เช2น มะพร1าว หรือ
พืชผักต2างๆ พร1อมทั้งได1จัดระบบส2งน1ําเข1าไปในโครงการด1วย โครงการดังกล2าวได1เริ่มดําเนินการมาตั้งแต2ป; 
พ.ศ.2528 อาชีพหลักอีกประการหนึ่งท่ีทํารายได1ให1แก2ราษฎรท่ีอยู2บริเวณนี้ คือ การตัดกระจูดไปส2งขายเพ่ือใช1
ในการทอเสื่อหรือเครื่องใช1ต2างๆ  

1.2 แนวทางการในการดําเนินงาน 
 เปEาหมายของการดําเนินงานในเขตพัฒนาเหล2านี้ คือ การยกระดับฐานะความเป/นอยู2ของเกษตรกรให1
ดีข้ึน แต2โครงการดังกล2าวมีข1อจํากัดมากมายหลายประการ ซ่ึงนอกจากจะเก่ียวข1องกับทรัพยากรท่ีมีปFญหาทาง
กายภาพ เช2น มีสภาพเป/นที่ลุ2มต2ํา ยากในการควบคุมน1ํา พื้นที่ใกล1เคียงมีแหล2งน1ําที่จะนํามาใช1พัฒนาจํากัด 
และดินส2วนใหญ2เป/นดินอินทรีย�หรือดินกรดกํามะถันที่มีคุณภาพต2ํา แล1วยังมีปFญหาทางสังคมซึ่งมีเอกลักษณ�
เฉพาะตัว อันเป/นเหตุให1การพัฒนาต2างๆ ในพ้ืนท่ีพรุเป/นไปอย2างเชื่องช1าและยังไม2ประสพผลสําเร็จเท2าท่ีควร 
อย2างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล2าวจําเป/นต1องดําเนินต2อไปด1วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให1งานพัฒนานั้นบรรลุ
เปEาหมาย ตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู2หัว ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ2งมั่นท่ีจะ
ยกระดับฐานะของประชาชนให1มีความเป/นเป/นอยู2ที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให1ผู1ที่จะต1องดําเนินงานพัฒนาในเขตได1มี
หลักเกณฑ�ไปในทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามหลักวิชาการดังต2อไปนี้ 
  1) ให1ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน2วยงานที่เกี่ยวข1องเร2งดําเนินงานค1นคว1าวิจัย 
เพ่ือหาทางปรับปรุงแก1ไขสภาพดินและน1ําท่ีมีปFญหาในพ้ืนท่ีพรุ ให1เข1มข1นยิ่งข้ึน เพ่ือจะได1นําเอาวิธีการต2างๆไป 
ทดสอบในพื้นที่ต2างๆของเขตพัฒนา หากได1ผลจะได1นําวิธีการดังกล2าวมาใช1กําหนดเปEาหมาย และแนวทางใน
การพัฒนาเป/นอันดับต2อไป 
  2) การพัฒนาพ้ืนท่ีพรุ จะต1องเป/นการดําเนินการแบบครบวงจร โดยจัดทําเป/นพ้ืนท่ีเปEาหมาย
ในแต2ละแห2ง ซึ่งวงจรดังกล2าวจะต1องประกอบด1วยการควบคุมน1ําในพื้นที่ที่ได1ผล การปรับปรุงบํารุงดิน การ
เลือกชนิดพืชท่ีปลูก การสหกรณ�และการตลาด 
  3) การเลือกพื้นที่ดําเนินงาน ควรพิจารณาอย2างรอบคอบ จากข1อมูลต2างๆที่มีอยู2 โดยเฉพาะ
อย2างยิ่งข1อมูลเกี่ยวกับสภาพดิน สภาพน1ํา สภาพภูมิประเทศ โดยให1สอดคล1องกับความต1องการของราษฎร 
สําหรับขนาดของพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงาน ย2อมข้ึนอยู2กับงบประมาณท่ีมีอยู2 
  4) โครงสร1างต2างๆ ที่สําคัญ โดยเฉพาะอย2างยิ่งการจัดการระบบควบคุมน1ํา รัฐควรเป/นผู1
ดําเนินงานจนแล1วเสร็จ การควบคุมน1ําในที่นี้หมายถึง การรักษาน1ําให1อยู2ในระดับที่ต1องการ เพื่อปEองกันการ
เกิดกรดของดิน และไม2ให1น1 ําท2วมทําความเสียหายต2อพืชที่ปลูกถ1าเป/นไปได1ควรมีระบบชลประทานด1วย 
สําหรับวัสดุปรับปรุงดินและพันธุ�พืชต2างๆ ในระยะต1น รัฐอาจจะเป/นผู1หาให1เพื่อลดต1นทุนการผลิต และเป/น
แรงจูงใจให1ราษฎรมีกําลังใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีสืบต2อไป 
  5) งบประมาณที่ใช1ในโครงการพัฒนาแบบครบวงจรเช2นนี้ควรมีงบประมาณเป/นของตัวเอง 
และมีการบริหารโครงการที่เหมาะสม เพื่อให1การทํางานและการประสานงานระหว2างหน2วยงานต2างๆ เป/นไป
ด1วยความราบรื่น และได1ผลสําเร็จสมความมุ2งหมาย 
2.เขตอนุรักษ� 
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2.1 ลักษณะโดยท่ัวไป 
  เขตที่จัดไว1เป/นเขตอนุรักษ� เป/นเขตที่ในปFจจุบัน ปJาพรุซึ่งเป/นปJาดั้งเดิมถูกทําลายลงไปมากแล1วและ
ยังไม2มีโครงการพัฒนาเข1าไปดําเนินงานอย2างต2อเนื่อง การทําลายปJาพรุดังกล2าวอาจเกิดมาจากการหักล1างถาง
พงของราษฎร หรืออาจถูกไฟไหม1ทําความเสียหายในช2วงป;ท่ีมีอากาศแล1งจัด เม่ือหน1าตัดดินแห1ง เช2นในป; พ.ศ.
2525 หรือในช2วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของป;นี้ เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 109,938 ไร2 หรือประมาณ 42
เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีพรุ ส2วนใหญ2จะอยู2บริเวณด1านทิศตะวันตกของพรุบาเจาะ บริเวณตอนเหนือของโครงการปV
เหล็ง และขอบๆโดยรอบของพรุโตZะแดง 
 สภาพพื้นที่ของเขตนี้ส2วนใหญ2ยังคงเป/นท่ีลุ2มมีน1ําขัง และระดับพื้นที่จะอยู2สูงจากระดับน1ําทะเลปาน
กลางไม2เกิน 8 เมตร โดยทั่วๆ ไปหน1าตัดดินจะไม2แห1ง ยกเว1นในช2วงที่อากาศแล1งจัดเป/นระยะเวลานานๆ 
สําหรับในฤดูฝนน1ําจะท2วมมาก บางแห2งจะสูงจากระดับผิวดินเกิน 1 เมตร ดินที่อยู2ในเขตนี้ มีทั้งดินอินทรีย� 
และดินอนินทรีย� ที่เป/นดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน บริเวณพรุบาเจาะส2วนใหญ2จะเป/นดินอินทรีย� ส2วน
ทางตอนเหนือของโครงการปVเหล็งจะเป/นดินกรดกํามะถัน สําหรับบริเวณขอบๆ พรุโตZะแดง เช2น ขอบทางตอน
ใต1ของพรุจะเป/นพวกดินอินทรีย� ที่มีชั้นดินอินทรีย�หนาประมาณ 1-3 เมตร ส2วนดินชั้นล2างจะเป/นดินเลนที่มี
สารประกอบกํามะถันอยู2เป/นปริมาณมากท้ังสิ้นน1ําท่ีอยู2ในบริเวณน ส2วนใหญ2ส2วนใหญ2จะเป/นกรดจัด มีสีดําหรือ
ค2อนข1างดํา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีมีสารแขวนลอยพวกอินทรีย� สารอยู2มาก  
 การใช1ประโยชน�ที่ดินในพื้นที่นับว2ายังมีน1อยมาก ส2วนใหญ2จะเป/นปJาเสม็ด เป/นพื้นที่ที่มีไม1ดั้งเดิมยืน
ต1นตายเนื่องจากถูกไฟไหม1 และมีหญ1า เฟVร�น กก หรือกระจูด เป/นไม1พื้นล2าง หรือเป/นพื้นที่ที่ถูกหักล1างถางพง
มานานแล1ว มีแต2หญ1า กก กระจูด และเสม็ด ข้ึนกระจัดกระจายอยู2ท่ัวไป อาชีพของราษฎรท่ีอาศัยใกล1เคียงใช1
พ้ืนท่ีนี้เป/นแหล2งทํามาหากิน คือการจับปลา และตัดต1นเสม็ดเพ่ือเอาไปขาย 

2.2 แนวทางในการดําเนินงาน 
  หลักเกณฑ�ที่ได1กล2าวมาแล1วแต2แรกจะเห็นว2า เขตนี้เป/นเขตที่จะต1องฟPQนฟูบูรณะให1กลับไปเป/นปJา
ดั้งเดิมให1จงได1 ซึ่งอาจกระทําได1โดยการปลูกปJาทดแทน หรือดําเนินการอื่นใดที่เหมาะสม แต2อย2างไรก็ตาม
หลักเกณฑ�ดังกล2าวอาจเปลี่ยนแปลงได1 ถ1าหากหน2วยงานบางหน2วยงานมีความประสงค�จะกระทํากิจกรรม
ต2างๆ เพื่อให1เกิดประโยชน�ต2อพื้นที่พรุ ซึ ่งทั้งนี้กิจกรรมดังกล2าวจะต1องมีผลกระทบต2อระบบนิเวศน�เพียง
เล็กน1อย หรือไม2มีเลย และจะต1องผ2านการเห็นชอบจากหน2วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องเสียก2อน ดังนั้นจะเห็นว2าเขต
นี้ใน อนาคตอาจเปลี่ยนไปเป/นเขตสงวน (ถ1ามีปJาพรุเกิดขึ้น) หรือเป/นเขตพัฒนาก็ได1 เพราะฉะนั้นแนวทางใน
การดําเนินการในเขตนี้อาจผันแปรไปได1ตามวัตถุประสงค� แต2อย2างไรก็ตามควรให1ความสําคัญเป/นอันดับแรก
ต2อการฟPQนฟูบูรณะพ้ืนท่ี เพ่ือให1ปJาไม1กลับสู2สภาพเดิม และเพ่ือจะได1เป/นแนวกันชนระหว2างเขตพัฒนาและเขต
สงวน ดังนั้น เพ่ือให1สอดคล1องกับแนวความคิดดังกล2าว ควรดําเนินงานดังต2อไปนี้ 
  1) เร2งศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน เช2น สํารวจพันธุ�พืช ศึกษาการทดแทนของสังคมพืช ตลอดจน
ศึกษาระบบนิเวศวิทยาของปJาพรุท้ังหมด 
  2) จากข1อมูลที่ได1จากการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน ให1พยายามศึกษาหาพันธุ�ไม1ที่เหมาะสมเพ่ือ
นํามาปลูกทดแทน พร1อมท้ังศึกษาหาวิธีการจัดการต2างๆ เพ่ือให1พืชท่ีปลูกนั้นเจริญเติบโตได1ดีตามท่ีต1องการ 
  3) การดําเนินการดังกล2าว ควรเป/นการดําเนินงานร2วมกันระหว2างหน2วยงานต2างๆ ท่ีเก่ียวข1อง 
ท้ังนี้ให1กรมปJาไม1เป/นหน2วยงานหลัก 
  4) เมื่อกําหนดเขตอนุรักษ�แล1ว ควรประชาสัมพันธ�ให1ราษฎรทราบ เพื่อปEองกันมิให1มีการบุก
รุกทําลายปJาพรุอีกต2อไป สําหรับมาตรการทางกฎหมายนั้นควรให1หน2วยงานท่ีเก่ียวข1องโดยเฉพาะอย2างยิ่งกรม
ปJาไม1 และนิคมสหกรณ� เป/นผู1พิจารณาว2าจะดําเนินการอย2างไรจึงจะเหมาะสม  
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  5) การดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ ในเขตอนุรักษ� ควรให1มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห�
ผลกระทบสิ่งแวดล1อมด1วย 
3.เขตสงวน 

3.1 ลักษณะโดยท่ัวไป 
  เขตนี้เป/นบริเวณปJาที่ยังสมบูรณ�หรือถูกรบกวนน1อยที่สุด เขตนี้จะสงวนไว1อย2างเข1มงวดเพื่อรักษาปJา
ที่มีอยู2เอาไว1 และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน�ในพื้นที่พรุให1ที่สุดเท2าที่จะเป/นไปได1 เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ
56,907 ไร2 หรือประมาณ 22 เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีท่ีพบเป/นพ้ืนท่ีใหญ2ติดต2อกันได1แก2 บริเวณตอนกลาง
และตอนใต1ของพรุโตZะแดง ซ่ึงอยู2ในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโกลก โดยปกติบริเวณ
นี้จะมีน1ําแช2ขังอยู2ตลอดเวลา และคาดว2าในช2วงน1ําท2วมสูงสุดคงมีระดับน1ําสูงจากผิวดินไม2เกิน 2 เมตร สภาพ
พื้นผิวในบริเวณนี้จะไม2ราบเรียบ ระหว2างต1นไม1จะมีลักษณะเป/นแอ2ง และโคนต1นไม1ซึ่งมีรากค้ำยันหรือเป/น
พูพอนจะมีลักษณะเป/นโคกคล1ายๆ จอมปลวก ดังนั้น ถึงแม1ว2าจะเป/นฤดูแล1งจัด บริเวณแอ2งระหว2างต1นไม1ก็จะ
มีน1ําแช2ขังตลอดพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม2เกิน 8 เมตร 
 ดินที่พบในบริเวณนี้ทั้งหมดจะเป/นดินอินทรีย� ที่มีลักษณะเช2นเดียวกับดินอินทรีย�ในเขตอื่นความหนา
ของชั้นดินอินทรีย�จะหนาประมาณ 1-3 เมตร ถัดจากชั้นดินอินทรีย�ลงไปจะเป/นชั้นดินเลนสีเทาปนน1ําเงิน ซ่ึงมี 
สารประกอบพวกกํามะถันหรือท่ีเรียกว2า ไพไรท� อยู2เป/นปริมาณมากเช2นเดียวกัน 
 พืชพรรณธรรมชาติท่ีพบอยู2ในบริเวณนี้จะข้ึนเบียดเสียดกันค2อนข1างหนาแน2น จากการศึกษาของกรม 
ปJาไม1พบว2ามีพันธุ�ไม1มากกว2าร1อยชนิด มีทั้งไม1ยืนต1น ไม1พุ2ม ปาล�ม หวาย และพวกเฟVร�นต2างๆ พวกไม1ต1นจะมี
ลักษณะพิเศษ กล2าวคือ ท่ีโคนจะมีลักษณะเป/นพูพอนและมีรากค1ํายันคล1ายๆกับไม1ในปJาโกงกาง เพ่ือให1ทรงตัว 
ได1ดีบนดินอินทรีย� ซ่ึงหยุ2นตัวมาก ขนาดของไม1บางชนิดจะมีเส1นผ2าศูนย�กลาง 1-2 เมตร จึงนับว2ามีคุณค2าทาง 
เศรษฐกิจอย2างยิ่ง 
 ปJาพรุในปFจจุบันสร1างรายได1ให1แก2ราษฎรท่ีอยู2ในละแวกใกล1เคียงได1มากมายหลายประการ เช2น การ 
เก็บผลหลุมพี ซึ่งขึ้นอยู2อย2างหนาแน2นบนพื้นล2างของปJาพรุ ประมาณว2าสามารถทํารายได1สูงสุดถึง 250 บาท
ต2อวัน (เก็บได1วันละ 5 ป;บ) นอกนั้นเป/นการตัดหวาย และหาน1ําผึ้ง เป/นต1น อาชีพอีกประการหนึ่งท่ีลักลอบทํา
กันอยู2คือ อาชีพตัดไม1 พวกไม1เนื้อแข็งขนาดใหญ2 เช2น ตังหน ช1างไห1 ทองบึ้ง อ1ายบ2าว ชมพู2 เสม็ด สะท1อนนก
มะฮัง เทียะ มะม2วงปJา สะเตียว จอแกะ และทุเรียนนก จะถูกแปรรูปในปJาเสียก2อนแล1วจึงขนย1ายออกมา
ออกมาตามลําน1ําธรรมชาติ ซ่ึงถ1าหากมีการทํากันอย2างกว1างขวางก็เป/นสิ่งท่ีน2าวิตกว2าปJาพรุจะถูกทําลายลง 
อย2างรวดเร็ว 

3.2 แนวทางในการดําเนินงาน 
 เนื่องจากเขตนี้เป/นเขตท่ีจะสงวนเอาไว1อย2างเข1มงวด เพ่ือให1สภาพแวดล1อมต2างๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
น1อยท่ีสุด ดังนั้นจึงจําเป/นต1องมีหน2วยงานท่ีทําหน1าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช2น กรมปJาไม1 เป/นผู1ดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
ดังกล2าว ในปFจจุบันทางจังหวัดนราธิวาสได1ประกาศให1บางพ้ืนท่ีท่ีอยู2ในเขตห1ามล2าสัตว� ดังนั้นถ1าหากกรมปJาไม1 
จะได1ออกไปตรวจสอบให1ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แล1วประกาศให1เขตสงวนดังกล2าวเป/นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปJา ก็ทํา 
ให1งานสอดคล1องซ่ึงกันและกันและทําให1การดูแลรักเขตนี้เป/นไปตามวัตถุประสงค� (รูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงเขตการใช1ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส พ.ศ 2529 
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สรุป 
1.เขตพัฒนา 

เขตพัฒนาเป/นเขตท่ีมีเนื้อท่ีประมาณ 95,015 ไร2 หรือประมาณ 36 เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีพรุ จากแผนท่ี
แสดงเขตการใช1ที่ดิน จะเห็นว2าเขตนี้ส2วนใหญ2จะอยู2ในเขตโครงการสหกรณ�นิคมบาเจาะ (เขตอําเภอเมือง 
อําเภอยี่งอ และอําเภอบาเจาะ) และสหกรณ�นิคมปVเหล็ง (เขตอําเภอสุไหงปาดี และอําเภอตากใบ) การใช1
ประโยชน�ท่ีดินในเขตพัฒนานับว2ายังมีน1อยมาก พ้ืนท่ีส2วนใหญ2จะมีแต2หญ1า กระจูด กก และต1นเสม็ด บางแห2ง
เป/นนาร1าง หรือที่รกร1างว2างเปล2า ซึ่งการดําเนินงานในเขตพัฒนา คือ การยกระดับฐานะความเป/นอยู2ของ
เกษตรกรให1ดีข้ึน แต2โครงการดังกล2าวมีข1อจํากัดมากมายหลายประการ ซ่ึงนอกจากจะเก่ียวข1องกับทรัพยากรท่ี
มีปFญหาทางกายภาพ เช2น มีสภาพเป/นที่ลุ2มต2ํา ยากในการควบคุมน1ํา พื้นที่ใกล1เคียงมีแหล2งน1ําที่จะนํามาใช1
พัฒนาจํากัด และดินส2วนใหญ2เป/นดินอินทรีย�หรือดินกรดกํามะถันท่ีมีคุณภาพต2ํา แล1วยังมีปFญหาทางสังคมซ่ึงมี
เอกลักษณ�เฉพาะตัว อันเป/นเหตุให1การพัฒนาต2างๆ ในพื้นที่พรุเป/นไปอย2างเชื่องช1าและยังไม2ประสพผลสําเร็จ
เท2าท่ีควร 
2.เขตอนุรักษ� 
 เขตท่ีจัดไว1เป/นเขตอนุรักษ� เป/นเขตท่ีในปFจจุบันปJาพรุซ่ึงเป/นปJาด้ังเดิมถูกทําลายลงไปมากแล1วและยัง
ไม2มีโครงการพัฒนาเข1าไปดําเนินงานอย2างต2อเนื่อง การทําลายปJาพรุดังกล2าวอาจเกิดมาจากการหักล1างถางพง
ของราษฎร หรืออาจถูกไฟไหม1ทําความเสียหายในช2วงป;ที่มีอากาศแล1งจัด เมื่อหน1าตัดดินแห1ง เช2นในป; พ.ศ.
2525 หรือในช2วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของป;นี้ เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 109,938 ไร2 หรือประมาณ 42 
เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีพรุ การใช1ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีนับว2ายังมีน1อยมาก ส2วนใหญ2จะเป/นปJาเสม็ด เป/นพ้ืนท่ีท่ีมี
ไม1ดั้งเดิมยืนต1นตายเนื่องจากถูกไฟไหม1 และมีหญ1า เฟVร�น กก หรือกระจูด ซ่ึงการดําเนินงานเขตอนุรักษ� เขตนี้
เป/นเขตที่จะต1องฟPQนฟูบูรณะให1กลับไปเป/นปJาดั้งเดิมให1จงได1 ซึ่งอาจกระทําได1โดยการปลูกปJาทดแทน หรือ
ดําเนินการอื่นใดที่เหมาะสม แต2อย2างไรก็ตามหลักเกณฑ�ดังกล2าวอาจเปลี่ยนแปลงได1 ถ1าหากหน2วยงานบาง
หน2วยงานมีความประสงค�จะกระทํากิจกรรมต2างๆ เพื่อให1เกิดประโยชน�ต2อพื้นที่พรุ ซึ่งทั้งนี้กิจกรรมดังกล2าว
จะต1องมีผลกระทบต2อระบบนิเวศน�เพียงเล็กน1อยหรือไม2มีเลย และจะต1องผ2านการเห็นชอบจากหน2วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข1องเสียก2อน ดังนั้นจะเห็นว2าเขตนี้ในอนาคตอาจเปลี่ยนไปเป/นเขตสงวน (ถ1ามีปJาพรุเกิดขึ้น) หรือเป/น
เขตพัฒนาก็ได1 
3.เขตสงวน 

เขตนี้เป/นบริเวณปJาท่ียังสมบูรณ�หรือถูกรบกวนน1อยท่ีสุด เขตนี้จะสงวนไว1อย2างเข1มงวดเพ่ือรักษาปJาท่ี
มีอยู2เอาไว1 และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน�ในพื้นที่พรุให1ที่สุดเท2าที่จะเป/นไปได1 เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 
56,907 ไร2 หรือประมาณ 22 เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ีพรุ พืชพรรณธรรมชาติท่ีพบอยู2ในบริเวณนี้จะข้ึนเบียดเสียด
กันค2อนข1างหนาแน2น ขนาดของไม1บางชนิดจะมีเส1นผ2าศูนย�กลาง 1-2 เมตร จึงนับว2ามีคุณค2าทางเศรษฐกิจ
อย2างยิ่ง ปJาพรุในปFจจุบันสามารถสร1างรายได1ให1แก2ราษฎรที่อยู2ในละแวกใกล1เคียงได1มากมาย แนวทางในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากเขตนี ้เป/นเขตที ่จะสงวนเอาไว1อย2างเข1มงวด เพื ่อให1สภาพแวดล1อมต2างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงน1อยท่ีสุด ดังนั้นจึงจําเป/นต1องมีหน2วยงานท่ีทําหน1าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเช2น กรมปJาไม1 เป/นผู1ดูแล
รักษาพ้ืนท่ีดังกล2าว 

 
เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการจัดทําแผนแม2บท. 2529. เขตการใช1ท่ีดินในพ้ืนทีพรุจังหวัดนราธิวาส ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุล 
ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําร 


