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เขตการใช	ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส (คร้ังท่ี 2) 
 

คณะทำงานกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีพรุ  
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย"อ 

พ้ืนท่ีพรุของจังหวัดนราธิวาสเป,นพ้ืนท่ีท่ีสภาพแวดล/อมท่ีง0ายต0อการรับผลกระทบทางสิ่งแวดล/อม
และง0ายต0อการเปลี่ยนสภาพเป,นพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหากมีการใช/และดําเนินการอย0างไม0เหมาะสมข้ึนดังนั้นจึง
จําเป,นต/องมีการกําหนดเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุเพ่ือให/การพัฒนาพ้ืนท่ีพรุเป,นไปอย0างเหมาะสมและส0งผล
กระทบต0อสภาพแวดล/อมต0างๆให/น/อยท่ีสุดเท0าท่ีจะเป,นได/ซ่ึงการกำหนดขอบเขตการใช/ท่ีดิน ครั้งท่ี 2 
ดำเนินการในป9 2555 โดยมีวิธีการดําเนินการแปลและวิเคราะห�ภาพถ0ายออร�โธสีและภาพถ0ายดาวเทียม 
THEOS ออกตรวจสอบจุดท่ีไม0สามารถวิเคราะห�ได/ในห/องปฏิบัติการ และแก/ไขขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ 
ตามข/อมูลท่ีลงสนามมา ผลการศึกษาพบว0า พ้ืนท่ีพรุโตBะแดง แบ0งเขตการใช/ท่ีดินได/เป,น 3 เขต ได/แก0 1. เขต
พัฒนา 2. เขตอนุรักษ� และ 3. เขตสงวนหรือเขตอนุรักษ�พันธุ�สัตว�ปEา ซ่ึงเขตพัฒนาสามารถจำแนกประเภทการ
ใช/ท่ีดินออกเป,น 8 ประเภท ส0วนในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ สามารถแบ0งเขตได/เป,น 2 เขต ได/แก0 เขตพัฒนา และเขต
เขตอนุรักษ� ซ่ึงเขตพัฒนาสามารถจำแนกประเภทการใช/ท่ีดินออกเป,น 4 ประเภท ซ่ึงเป,นเขตท่ีปEาพรุยังคง
สภาพเป,นปEาสมบูรณ� 

 
 

คำสำคัญ:พรุโตBะแดง พรุบาเจาะ เขตพัฒนา เขตอนุรักษ� เขตสงวน 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปIจจุบันพ้ืนท่ีพรุหรือท่ีลุ0มชื้นแฉะของจังหวัดนราธิวาสได/รับการบุกเบิกเพ่ือนํามาใช/ในด/าน
เกษตรกรรมเป,นจํานวนไม0น/อยกว0า 50,000 ไร0 โดยมีหน0วยงานของรัฐหลายหน0วยงานได/ให/ความช0วยเหลือ
สนับสนุนเพ่ือให/มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเหล0านี้ให/เป,นท่ีทํากินของเกษตรกรผู/ยากไร/ให/จงได/อย0างไรก็ดีเนื่องจากพ้ืนท่ี
พรุของจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะทางกายภาพท่ีไม0เหมาะสมอยู0หลายประการดังนั้นการพัฒนาดังกล0าวจึง
ดําเนินไปด/วยความยากลําบากและยังคงมีพ้ืนท่ีเป,นจํานวนมากท่ียังใช/ประโยชน�ไม0ได/เต็มท่ีตลอดจนยังมีปIญหา
อีกนานัปการท่ีต/องแก/ไขให/เหมาะสมกับการใช/เป,นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจากประสบการณ�ท่ีผ0านมาทําให/ทราบว0า
พ้ืนท่ีพรุเหล0านี้มีสภาพแวดล/อมท่ีมีแนวโน/มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรมได/ง0ายหากนํามาใช/โดย
ปราศจากการจัดการท่ีเหมาะสมซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเหล0านี้ ถ/าเกิดข้ึนแล/วหากจะแก/ไขก็จําเป,นต/องมีการ
ลงทุนสูงและต/องใช/เทคโนโลยีเฉพาะกรณีพิเศษดังนั้นเพ่ือปOองกันผลกระทบต0างๆท่ีจะเกิดข้ึนก0อนท่ีจะ
ดําเนินการอย0างหนึ่งอย0างใดในพ้ืนท่ีพรุในชั้นต/นควรมีการกําหนดเขตการใช/ท่ีดินข้ึนมาเสียก0อนเพ่ือให/ทราบว0า
บริเวณท่ีใดควรจะดําเนินการไปแล/วสิ่งท่ีเกิดข้ึนจะส0งผลกระทบกระเทือนต0อสิ่งแวดล/อมน/อยท่ีสุด 
ด/วยเหตุดังกล0าวคณะอนุกรรมการการจัดแผนแม0บทโครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงให/กําหนดเขต
การใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุออกเป,น 3 เขตได/แก0 เขตสงวน เขตอนุรักษ� และเขตพัฒนาไว/ในแผนแม0บทเพ่ือให/มีการ
แบ0งเขตการใช/ท่ีดินให/ถูกต/องตามเท็จจริงและหลักวิชาการยิ่งข้ึน โดยการแบ0งเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ ครั้ง
แรก เม่ือป9 พ.ศ. 2529 โดยการกำหนดขอบเขตปEาพรุให/แน0นอน เพ่ือปOองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปEาพรุ และรักษา
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สภาพของปEาพรุให/คงสภาพดังเดิม ครั้งท่ี 2 ดำเนินการในป9 2555 ได/จัดต้ังคณะทำงานกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีพรุ
จังหวัดนราธิวาสข้ึน เพ่ือดำเนินการแก/ไขขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุให/เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล/อง
กับสภาพความเป,นจริง เพ่ือให/หน0วยงานท่ีเก่ียวข/องกับการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุนำไปเป,นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือให/การพัฒนาและอนุรักษ�พ้ืนท่ีพรุบรรลุเปOาหมาย ประชาชนได/ใช/พ้ืนท่ีให/เป,นประโยชน�อย0างยั่งยืน โดยไม0
รบกวนสภาพแวดล/อม และไม0ทำให/ระบบนิเวศน�ของปEาพรุเสื่อมเสียหาย 
 

อุปกรณ-และวิธีการ 

1. อุปกรณ-  
 1.1 แผนท่ีภูมิประเทศกรมแผนท่ีทหารบก ขนาดมาตราส0วน 1: 50,000 ของจังหวัดนราธิวาส 
 1.2 แผนท่ีแสดงเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา จังหวัดนราธิวาส ขนาดมาตราส0วน 1: 200,000 แนบท/ายคำสั่ง
ประกาศคำสั่งประกาศเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา ในราชกิจจานุเบกษา เล0มท่ี 108 ตอนท่ี 160 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2534 
 1.3 ภาพถ0ายทางอากาศออร�โธสี (colour ortho-photo) ในเขตจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาท่ีดิน 
ถ0ายเม่ือ 2546 
 1.4 ภาพถ0ายดาวเทียม THEOS เขตจังหวัดนราธิวาส ถ0ายเม่ือเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. 2554 และเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 
2. วิธีการ 
 2.1 ถ0ายทอดขอบเขตพ้ืนท่ีพรุและเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2529 ลงบน
ภาพถ0ายทางอากาศออร�โธสี โดยการปรับพิกัดให/สอดคล/องกับแผนท่ีภูมิประเทศกรมแผนท่ีทหารพร/อมปรับ
มาตราส0วนเป,น ขนาด 1: 25,000 ในขณะเดียวกันได/ถ0ายทอดขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุดังกล0าวลงใน
ภาพถ0ายจากดาวเทียม THEOS ด/วย ซ่ึงท้ังหมดเป,นการทำงานด/วยคอมพิวเตอร� โดยใช/โปรแกรม Arc-GIS 9.2 
 2.2 แปลและวิเคราะห�ภาพถ0ายออร�โธสีและภาพดาวเทียม THEOS บนจอคอมพิวเตอร� โดยใช/ปIจจัย
ต0างๆในการแปลภาพด/วยสายตา เพ่ือแบ0งประเภทการใช/ท่ีดิน และสภาพพืชพรรณธรรมชาติ จากนั้นกำหนด
ขอบเขตประเภทการใช/ท่ีดินลงบนภาพถ0ายดังกล0าวในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีมีปIญหาไม0สามารถวิเคราะห�หรือ
จำแนกได/ จำเป,นต/องทราบโดยวิธีการตรวจสอบทางภาคสนาม 
 2.3 ออกตรวจสอบจุดท่ีไม0สามารถวิเคราะห�ได/ โดยใช/เจ/าหน/าท่ีของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
และเจ/าหน/าท่ีจากงานปEาไม/ โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯกลุ0มประสานงานโครงการพระราชดำริ 
สนง. บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ� 6 กรมอุทยานแห0งชาติสัตว�ปEาและพันธุ�พืช บันทึกการใช/ท่ีดินและถ0ายภาพเก็บไว/เป,น
หลักฐาน อย0างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล0าวทำได/เพียงร/อยละ 70 เนื่องจากมีปIญหาทางด/านความปลอดภัย 
 2.4 แก/ไขขอบเขตการใช/ประโยชน�ท่ีดินตามข/อมูลภาคสนามท่ีได/ไปสำรวจมา 
 2.5 ปรับแก/ขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ ท้ังบริเวณ พรุบาเจาะ พรุโตBะแดง และพรุบริเวณใกล/เคียง 
 2.6 ประชุมคณะทำงานกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีพรุโตBะแดงเพ่ือหารือ และปรับแก/ขอบเขตให/สอดคล/อง
กับมติท่ีประชุมจากนั้นนำเรื่องเสนอคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 
 2.7 เสนอเรื่องการกำหนดขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2555 ไปยัง สำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
ในการท่ีจะให/ทางจังหวัดนราธิวาส นำเอาขอบเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2554 ไปใช/ใน
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การดำเนินงานการจัดการพ้ืนท่ีพรุของจังหวัดนราธิวาสสืบต0อไป โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให/การสนับสนุนในการจัดพิมพ�รายงาน เพ่ือเผยแพร0 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ- 

เขตสงวน(เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา) 
สืบเนื่องมาจากการกำหนดเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2529 บริเวณพรุโตBะ

แดงท่ียังคงสภาพปEาพรุสมบูรณ�ได/กำหนดไว/ให/เป,นเขตสงวน และบริเวณปEาพรุเสื่อมโทรม ได/กำหนดเป,นเขต
อนุรักษ�ซ่ึงการกำหนดเขตดังกล0าวกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว�ปEา และพันธุ�พืชได/นำเอามาใช/เป,นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดต้ังและกำหนดเขพ้ืนท่ีพรุดังกล0าวให/เป,นเขตรักษารักษาพันธุ�สัตว�ปEาในท่ีสุด โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 25 แห0งรัฐธรรมนูญการปกครองแห0งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2534 และมาตรา 19 แห0ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตว�ปEา พ.ศ. 2503 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯให/ตราพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตบริเวณท่ีดินปEาลุ0มน้ำบางนรา ในท/องท่ีตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตำบลไพร
วัน ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร0อน ตำบลโฆษิต อำเอตากใบ ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี 
และตำบลปูโยะ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ให/เป,นเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEาโดยให/ไว/ ณ 
วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2534 (คัดจากราชกิจจานุเบกษาเล0ม 108 ตอนท่ี 160 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2534) 

ดังนั้นการกำหนดเขตการใช/ท่ีดินจึงยึดเอาเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา ดังกล0าวมากำหนดเป,นเขตสงวนให/
สอดคล/องกัน เขตสงวนมีเนื้อท่ี 125,625 ไร0 หรือ คิดเป,นร/อยละ 47.75 ของพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาส เขต
ดังกล0าวมีลักษณะเป,นปEาพรุสมบูรณ�ประมาณ 48,600 ไร0 และเป,นปEาพรุเสื่อมโทรม ซ่ึงประกอบด/วยเสม็ด 
หญ/าพรุ และกกต0างๆ ประมาณ 77,025 ไร0 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2555 

เขตการใช/ท่ีดิน เนื้อท่ี (ไร0) 
พรุบาเจาะ พรุโตBะแดงและพรุบริเวณ

ใกล/เคียง 
ผลรวมท้ังหมด 

พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2555 ผลต0าง พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2555 ผลต0าง พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2555 ผลต0าง 
เขตพัฒนา(เขตท่ีมี
โครงการพัฒนา
เข/าไปดำเนินการ
แล/ว) 

36,807 38,543 +1,736 58,208 63,130 +4,922 95,015 101,673 +6,658 

เขตอนุรักษ� (เขต
ฟghนฟูสภาพปEาพรุ) 

11,226 9,595 -1,631 98,712 19,350 -79,362 109,938 28,945 -80,993 

เขตสงวน (รักษา
พันธุ�สัตว�ปEา) 

4,072 - -4,072 52,835 125,625 +72,790 56,907 125,625 +68,718 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ - 3,967 -3,967 - 1,650 +1,650 - 5,617 +5,617 
รวม 52,105 52,105 - 209,755 209,755 - 261,860 261,860 - 

 

สภาพการใช/ประโยชน�ท่ีดินในเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนด  
เพ่ือเป,นข/อมูลเบ้ืองต/นในการท่ีจะเอาพ้ืนท่ีพรุไปใช/เพ่ือพัฒนา อนุรักษ� และสงวน จึงได/ผลของ

การศึกษาสภาพการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ โดยแบ0งออกเป,น 2 ส0วน ส0วนแรกจะเป,นการอธิบายสรุปสภาพการใช/
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ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ส0วนท่ีสองจะเป,นเรื่องสภาพการใช/ท่ีดินในบริเวณพรุโตBะแดง และพรุบริเวณ
ใกล/เคียงท่ีอยู0ทิศใต/ของอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร/อมกันนั้น ได/แสดงอาณาเขตสภาพการใช/ท่ีดินในเขต
การใช/ท่ีดินของพรุบาเจาะ และพรุโตBะแดงเอาไว/ในแผนท่ีออร�โธสี  
สภาพการใช/ท่ีดินในเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนดบริเวณพ้ืนท่ีพรุโตBะแดงและพรุบริเวณใกล/เคียง เขตอำเภอเมือง 
อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
1. พรุโตBะแดง 

1.1สภาพการใช/ท่ีดินในเขตพัฒนาบริเวณพรุโตBะแดง 
เขตพัฒนาบริเวณพรุโตBะแดง และบริเวณพรุใกล/เคียง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 63,130 ไร0 ซ่ึงคิด

เป,นร/อยละ 30.1 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เขตดังกล0าวจำแนกประเภทการใช/ท่ีดินออกเป,น 8 ประเภท ได/แก0 
1)พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมัน มีเนื้อท่ีประมาณ 11,954 ไร0 พ้ืนท่ีดังกล0าวส0วนใหญ0อยู0บริเวณสหกรณ�

นิคมปiเหล็ง ลักษณะดินท่ีใช/ปลูกปาล�มน้ำมันในพ้ืนท่ีนี้ ส0วนใหญ0เป,นดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกำมะถัน (acid 
sulfate soil) ซ่ึงเป,นดินเหนียวหรือดินร0วนเหนียว สีเทาอ0อน พบจุดประสีสนิมเหล็ก และจุดประสีเหลืองฟาง
ข/าวปะปน มีค0าความเป,นกรด-ด0างประมาณ 4.0-4.5 จัดเป,นดินมีปIญหาในเรื่องของความเป,นกรดจัดเหล0านี้มี
หลายชนิด ซ่ึงจำแนกและเรียกชื่อว0า ชุดดินมูโนะ ชุดดินระแงะและชุดดินต/นไทร เป,นต/น เนื่องจากดินเปรี้ยว
จัดเหล0านี้มีน้ำขังแฉะในฤดูฝนและมีการระบายน้ำเลว ดังนั้นการปลูกปาล�มบนดินเหล0านี้จะปลุกบนท/องร0อง ซ่ึง
นิยมใช/รถแบคโฮขุดทำร0องน้ำ และเอาดินซ่ึงเปรี้ยวจัดท่ีอยู0ข/างล0างมาทับบนหน/าดินเดิมท่ีเป,นดินร0วนเหนียวสี
ดำ มีอินทรียวัตถุมาก และมีความเป,นกรดน/อยกว0าดินล0างเพ่ือทำเป,นสันร0องซ่ึงถือเป,นการยกร0องท่ีไม0เหมาะสม 
และไม0ทำตามคำแนะนำ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู0หัว ท่ีรับสั่งว0า การยกร0อง
สำหรับพืช ท่ีปลูกบนดินเปรี้ยวจัดไม0ควรเอาดินล0างซ่ึงเป,นดินเลวมาทับหน/าดินเดิมบนสันร0อง 

ปIจจุบันอายุของปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเหล0านี้จะอยู0ประมาณ 6-12 ป9 ซ่ึงให/ผลผลิตแล/ว 
แต0ผลผลิตท่ีได/รับไม0เกิน 1.5 ตัน/ไร0/ป9 ซ่ึงถือว0าค0อนข/าวต่ำ ทลายปาล�มมีขนาดเล็กและน้ำหนักไม0เกิน 2 กก. 
ผลปาล�มน้ำมันในทลายมีท้ังผลเล็กและใหญ0ปะปนกัน ซ่ึงเป,นลักษณะท่ีไม0ดี โรงงานให/ราคาต่ำเม่ือนำไปขาย 
ผลผลิตดังกล0าวถ/าเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล�มน้ำมันท่ีปลูกบริเวณดินดอน ในเขตจังหวัดกระบ่ีถือว0าต่ำกว0า
มาก โดยท่ีจังหวัดกระบ่ีผลผลิตปาล�มน้ำมันจะอยู0ประมาณ 3-4 ตัน/ไร0/ป9วิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูก
ปาล�มน้ำมันให/ได/ผลผลิตสูง มีความยั่งยืนและคุ/มกับการลงทุน ยังไม0มีความชัดเจนเพราะมีปIญหาหลายประการ
ท่ีต/องได/รับการแก/ไขให/เหมาะสม ซ่ึงต/องได/มาจากการศึกษาวิจัย ได/แก0 ปIญหาน้ำท0วม ปIญหาหารจัดการและ
ควบคุมน้ำ ปIญหาความเป,นกรดจัดของดิน ปIญหาหารขาดแร0ธาตุอาหาร ปIญหาพันธุ�ปาล�ม และปIญหาในการ
จัดการพืชสูง 

2) พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมันท้ิงร/าง มีเนื้อท่ีประมาณ 7,104 ไร0 พบบริเวณพรุปiหล็งทางด/านเหนือ อยู0
ในเขตสหกรณ�นิคมปiเหล็ง ดินท่ีใช/ปลูกปาล�มนำมันบริเวณนี้ส0วนใหญ0เป,นดินเหนียวท่ีเป,นพวกดินเปรี้ยวจัด 
ปาล�มน้ำมันท่ีปลูกคาดว0าถูกปล0อยท้ิงร/างมาไม0น/อยกว0า 5 ป9 การปล0อยท้ิงร/าง คงสืบเนื่องมาจากปIญหาหลาย
ประการ อาทิ ปIญหาทางสังคม ปIญหาดินเปรี้ยวจัด ปIญหาการขาดแคลนแรงงาน และปIญหาการขาดเงินทุน
สำหรับดูแลรักษา ซ่ึงในปIจจุบันพ้ืนท่ีเหล0านี้ กำลังแปรสภาพเป,นปEาเสม็ด ซ่ึงมีหญ/าพรุปละกกต0างๆ ข้ึนเป,นไม/
พ้ืนล0าง 

3) พ้ืนท่ียางพารา มีเนื้อท่ีประมาณ 2,210 ไร0 ดินท่ีใช/ปลูกยางพาราดังกล0าวส0วนใหญ0จะเป,น
ดินเหนียวท่ีเป,นดินเปรี้ยวจัด การปลูกจะปลูกบนสันร0องท่ียกข้ึนมาเหมือนแปลงปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุ 
ยางท่ีปลูกส0วนใหญ0เป,นยางพันธุ� มีอายุประมาณ 3-5 ป9 ถือว0าเป,นการใช/ประโยชน�ท่ีไม0เหมาะสม เม่ือยางพารา
โตข้ึนจะชะงักการเจริญเติบโต น้ำยางออกน/อยและอาจจะตายในท่ีสุด 
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4) พ้ืนท่ีพรุท้ิงร/าง มีเนื้อท่ีประมาณ 19,715 ไร0 พ้ืนท่ีนี้มีท้ังบริเวณท่ีดินเป,นดินอินทรีย�และดิน
เหนียวท่ีเป,นดินเปรี้ยวจัด เป,นพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกบุกเบิกมาแล/วเพ่ือใช/ในการทำนา เม่ือทำนาไม0ได/ผลจะปล0อยท้ิง
ร/าง ในปIจจุบันกำลังแปรสภาพเป,นปEาเสม็ด มีต/นโคลงเคลง หญ/าพรุ กก และผักกูดโยงข้ึนเป,นไม/พ้ืนล0าง 
สาเหตุของการทำการเกษตรท่ีไมได/ผลในบริเวณนี้คาดว0าคงสืบเนื่องมาจากปIญหาทางสังคม ปIญหาน้ำท0วม ดิน
เป,นดินมีปIญหา และข/าวให/ผลผลิตต่ำ  

5) พ้ืนท่ียางพาราและปาล�มน้ำมัน มีเนื้อท่ีประมาณ 8,618 ไร0 เป,นพ้ืนท่ีท่ีประกอบด/วยแปลง
ยางพารา และแปลงปาล�มน้ำมันปะปนกันแยกไม0ออกในระดับแผนท่ีมาตราส0วน 1: 25,000 ลักษณะของดิน
ส0วนใหญ0เป,นดินเปรี้ยวจัดท่ีเป,นดินเหนียว วิธีการจัดการโดยท่ัวไปของเกษตรกรและสภาพปIญหามีเหมือนกับ
แปลงปาล�มน้ำมันและแปลงยางพารา  

6) พ้ืนท่ียกร0องปลุกพืชและท่ีอยู0อาศัย มีเนื้อท่ีประมาณ 1,500 ไร0 ส0วนใหญ0จะอยู0ในเขต
โครงการหมู0บ/านปศุสัตว�-เกษตรมูโนะ ซ่ึงสังกัดอยู0ในศูนย�สาขาของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนท่ีโครงการนี้ได/รับน้ำชลประทานจากโครงการชลประทานมูโนะ พืชท่ีปลูกส0วน
ใหญ0เป,นไม/ผลผสมผสาน เช0น น้ำมะพร/าว มะนาว มะละกอ กล/วย และผักหลากหลายชนิด การปลูกพืช
ดังกล0าวจะปลูกบนพ้ืนท่ียกร0อง แต0ละแปลงมีบ/านสำหรับใช/เป,นท่ีอยู0อาศัย ดินในบริเวณโครงการส0วนเป,นดิน
เหนียวท่ีเป,นดินเปรี้ยวจัด ซ่ึงการปรับปรุงบำรุงดินในระยะแรกได/รับการช0วยเหลือจากศูนย�ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซ่ึงได/แก0 การสนับสนุนหินปูนฝุEน เพ่ือแก/ไขความเปรี้ยวของดิน โดยใช/ในอัตราประมาณ 2-3 ตัน/ไร0 
และส0งเสริมให/มีการใช/ปุsยหมักหรือปุsยคอก เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให/แก0ดินควบคู0กันไปด/วย 

7) พ้ืนท่ีนา มีเนื้อท่ีประมาณ 4,500 ไร0 ได/แก0 พ้ืนท่ีบริเวณบ/านโคกอิฐ-โคกใน ซ่ึงเป,นหมู0บ/าน
ต/นแบบในการนำเอาเทคโนโลยีจากศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปพัฒนาตามแนวพระราชดำริพ้ืนท่ี
บริเวณโครงการพัฒนาการเกษตรหมู0บ/านปศุสัตว�-เกษตรมูโนะ เป,นต/น พ้ืนท่ีนี้เคยได/รับการสนับสนุนให/ใช/
หินปูนฝุEนจากศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯและกรมพัฒนาท่ีดิน ในอัตราประมาณ 1-3 ตัน/ไร0 มาแล/วเม่ือ
แรกเริ่มโครงการข/าวท่ีปลูกไดผลผลิตดีพอสมควร ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 30-50 ถัง/ไร0 แต0ต0อมาบางป9ก็ไม0ทำ
หรือทำได/เป,นบางป9ก็ไม0ทำหรือทำได/เป,นบางป9 เนื่องจากมีปIญหาเรื่องน้ำท0วมสร/างความเสียหายให/แก0ข/าวท่ี
ปลูก น้ำท่ีไหลมาท0วมเป,นน้ำท่ีเอ0อไหลออกมาจากพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง ซ่ึงมีมากในช0วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม 

8) พ้ืนท่ีนาและพ้ืนท่ียกร0องปลูกพืช มีเนื้อท่ีประมาณ 7,470 ไร0 ได/แก0 พ้ืนท่ีบริเวณโครงการ
หมู0บ/านยูโย และบริเวณใกล/เคียง พ้ืนท่ีนี้เป,นพ้ืนท่ีท่ีอยู0ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ เป,นหน0วยงานหลักในการพัฒนา พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของโครงการมีการยกร0อง เพ่ือใช/
ปลูกไม/ผล พืชผัก และพืชล/มลุก ส0วนพ้ืนท่ีตอนล0างท่ีอยู0ทางทิศใต/ใช/ทำนา การทำการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการ
ดังกล0าวยังไม0เข/มแข็งเท0าท่ีควร ยังมีปIญหาต0างๆท่ีต/องรับการแก/ไข โดยเฉพาะอย0างยิ่งปIญหาน้ำท0วม ปIญหา
สภาพดินและปIญหาทางสังคมของตัวเกษตรกรเอง 

1.2 สภาพการใช/ท่ีดินในเขตอนุรักษ�บริเวณพรุโตBะแดง 
เขตอนุรักษ�ในพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง ส0วนใหญ0จะอยู0บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต/ของเขตสงวน หรือ

เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา มีเนื้อท่ีประมาณ 19,350 ไร0 หรือประมาณร/อยละ 9.23 ของพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง สภาพการ
ใช/ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ส0วนใหญ0เป,นปEาเสม็ดซ่ึงมีหญ/าพรุ เฟiร�น และกระจูดเป,นไม/พ้ืนล0าง ไม/เสม็ดจะข้ึนใน
ลักษณะกระจัดกระจายไปท่ัวครอบคลุมพ้ืนท่ีไม0เกินร/อยละ 40 หญ/าพรุท่ีพบได/แก0 หญ/าคมบาง หญ/าปล/อง 
หญ/าชันอากาศ หญ/าครน และหญ/าข/าวผี เป,นต/น สำหรับพืชจำพวกกกท่ีพบ ได/แก0 กกเหลี่ยม กกข้ีหมา ปรือ 



6 
 

และกระจูด เฟiร�นท่ีพบส0วนใหญ0เป,นผักกูด นอกจากนั้นจะพบต/นโคลงเคลง และต/นลำเท็ง ข้ึนกระจัดกระจาย 
อยู0ท่ัวไป 

1.3 สภาพการใช/พ้ืนท่ีในสงวน (เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา) บริเวณพรุโตBะแดง 
เขตนี้มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 125,625 ไร0 หรือประมาณร/อยละ 59.85 ของพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง 

สภาพการใช/ประโยชน�ท่ีดินพอแบ0งออกเป,น 2 ประเภท ได/แก0 
1)เขตท่ีมีสภาพเป,นปEาพรุสมบูรณ�มีเนื้อท่ีประมาณ48,600 ไร0 หรือประมาณร/อยละ 23.17 

ของพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง พืชพรรณธรรมชาติท่ีข้ึนอยู0ท่ัวไปเป,นพวกปEาพรุ (swamp forest) ซ่ึงมีพันธุ�ไม/มากกว0า
ร/อยชนิดข้ึนไป ข้ึนเบียดเสียดกันค0อนข/างหนาแน0นมีท้ังไม/ยืนต/น ไม/พุ0ม ปาล�ม หวาย เฟiร�น และหญ/าต0างๆ 
เนื่องจากลักษณะดินข/างล0างเป,นพวกดินอินทรีย� หรือดินพีท ซ่ึงมีความสามารถในการับรองได/น/อย ต/นไม/ท่ีข้ึน
จะมีลักษณะพิเศษ กล0าวคือ ท่ีโคนต/นจะมีลักษณะเป,นพูพอน และมีรากค้ำยันคล/ายๆกับไม/ปEาชายเลน เพ่ือ
พยุงต/นเอาไว/ไม0ให/ล/มง0าย เม่ือไม/โตข้ึนหรือเม่ือมีพายุมาขนาดของไม/บางชนิดจะมีเส/นผ0าศูนย�กลาง 1-2 เมตร 
จึงนับว0ามีคุณค0าทางเศรษฐกิจอย0างยิ่ง 
2. พรุบาเจาะ  

สภาพการใช/ท่ีดินบริเวณพรุบาเจาะตามขอบเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนด ซ่ึงมีเพียง 2 เขต คือ เขต
พัฒนา และเขตอนุรักษ�  

2.1 สภาพการใช/ท่ีดินในเขตพัฒนาบริเวณพรุบาเจาะ มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 38,543 ไร0หรือ
ประมาณร/อยละ 73.97 ของพ้ืนท่ีพรุบาเจาะสภาพดินบริเวณพรุบาเจาะไม0ว0าจะเป,นเขตพัฒนา หรือเขตอนุรักษ� 
ส0วนใหญ0 จะเป,น ดินอินทรีย�  (organic soil) หรือดินพีท (peat soil) ซ่ึงมีความหนาประมาณ 40-120 
เซนติเมตร ถือว0าเป,นดินท่ีมีคุณภาพทางการเกษตรต่ำเนื่องจากดินเป,นกรดจัด ขาดแร0ธาตุอาหารต0างๆ อย0าง
รุนแรง ยากในการจัดการดินเพ่ือให/ดินมีความอุดมสมบูรณ�พอเหมาะกับความเหมาะกับความต/องการของพืชท่ี
ปลูก เม่ือดินแห/งพืชจะแสดงอาการขาดแคลนน้ำอย0างชัดเจนง0ายต0อการติดไฟหากมีการเผาปEา และยากในการ
การดับ สำหรับสภาพการใช/ท่ีดินในเขตนี้แบ0งออกเป,น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมัน มีเนื้อท่ีประมาณ 18,286 ไร0 ซ่ึงการปลูกปาล�มน้ำมันในพรุบาเจาะ ได/รับ
การส0งเสริม และสนับสนุนให/เกษตรกรปลูก โดยสหกรณ�นิคมบาเจาะเกษตรกรท่ีปลูกท้ังหมดเป,นสมาชิกของ
สหกรณ�นิคมบาเจาะ กรมส0งเสริมสหกรณ� โดยได/กรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินรายละประมาณ 20 ไร0 

2) พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมันท้ิงร/าง มีเนื้อท่ีประมาณ 12,097 ไร0 พ้ืนท่ีเหล0านี้เป,นพ้ืนท่ีมีการปลูก
ปาล�มน้ำมันไปแล/ว แต0ต0อมาถูกปล0อยท้ิงร/าง เนื่องจากมีปIญหาต0างๆทางกายภาพขงพ้ืนท่ีและปIญหาทางสังคม 
ทำให/การปลูกไม0ได/ผล ต/องปล0อยท้ิงร/าง ปIจจุบันกำลังแปรสภาพเป,นปEาเสม็ดมีกระจูด ผักกูดโยง โคลงเคลง
และหญ/าพรุเป,นไม/พ้ืนล0าง ทางเลือกในการใช/ดินบริเวณนี้ท่ีน0าสนใจ คือ การนำไม/ท่ีข้ึนได/ดี ลงทุนน/อยและ
สามารถขายทำรายได/มาปลูก ได/แก0 ไม/เสม็ดขาว หลุมพีและปาล�มสาคู เป,นต/น 

3) พ้ืนท่ียางพารา มีเนื้อท่ีประมาณ 4,496 ไร0 ซ่ึงเป,นการใช/ประโยชน�ท่ีดินไม0เหมาะสม คาด
ว0าในอนาคตจะปIญหาในเรื่องผลผลิต ซ่ึงอาจไม0ได/ผลผลิตหรือยางพาราค0อยๆยืนต/นตาย 

4) พ้ืนท่ีพรุท้ิงร/าง มีเนื้อท่ีประมาณ 3,664 ไร0 พ้ืนท่ีเหล0านี้เคยบุกเบิกมาแล/วเพ่ือใช/ทำ
การเกษตร แต0มีปIญหาจึงปล0อยท้ิงร/าง ในปIจจุบันมีเสม็ดข้ึนอยู0ท่ัวๆไป และมีต/นกระจูด ผักกูดโยง โคลงเคลง 
และหญ/าพรุข้ึนเป,นไม/พ้ืนล0าง 

2.2 สภาพการใช/ท่ีดินในเขตอนุรักษ�บริเวณพรุบาเจาะ มีเนื้อท่ีประมาณ 9,595 ไร0 อยู0ตอนใต/
ของพรุบาเจาะ ปIจจุบันมีเสม็ด กระจูด ผักกูดโยง โคลงเคลง และหญ/าพรุ ข้ึนเป,นพืชพรรณตามธรรมชาติ ส0วน
ตอนใต/ถัดลงมา ซ่ึงเป,นบริเวณใกล/เขางูเหลือม ยังคงมีไม/พรุดั้งเดิมข้ึนอยู0 แต0มีลักษณะค0อนข/างเสื่อมโทรม  
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สรุป 

สภาพการใช/ประโยชน�ท่ีดินในเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนด  
เพ่ือเป,นข/อมูลเบ้ืองต/นในการท่ีจะเอาพ้ืนท่ีพรุไปใช/เพ่ือพัฒนา อนุรักษ� และสงวน จึงได/ผลของ

การศึกษาสภาพการใช/ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุ โดยแบ0งออกเป,น 2 ส0วน ส0วนแรกจะเป,นการอธิบายสรุปสภาพการใช/
ประโยชน�ท่ีดินในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ส0วนท่ีสองจะเป,นเรื่องสภาพการใช/ท่ีดินในบริเวณพรุโตBะแดง และพรุบริเวณ
ใกล/เคียงท่ีอยู0ทิศใต/ของอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร/อมกันนั้น ได/แสดงอาณาเขตสภาพการใช/ท่ีดินในเขต
การใช/ท่ีดินของพรุบาเจาะ และพรุโตBะแดงเอาไว/ในแผนท่ีออร�โธสี (ภาพท่ี 1) 

สภาพการใช/ท่ีดินในเขตพัฒนาบริเวณพรุโตBะแดง 
เขตพัฒนาบริเวณพรุโตBะแดง และบริเวณพรุใกล/เคียง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 63,130 ไร0 ซ่ึง

คิดเป,นร/อยละ 30.1 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เขตดังกล0าวจำแนกประเภทการใช/ท่ีดินออกเป,น 8 ประเภท  
สภาพการใช/ท่ีดินในเขตอนุรักษ�บริเวณพรุโตBะแดง 

เขตอนุรักษ�มีเนื้อท่ีประมาณ 19,350 ไร0 หรือประมาณร/อยละ 9.23 ของพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง 
สภาพการใช/ประโยชน�ท่ีดินบริเวณนี้ส0วนใหญ0เป,นปEาเสม็ดซ่ึงมีหญ/าพรุ เฟiร�น และกระจูดเป,นไม/พ้ืนล0าง  

สภาพการใช/พ้ืนท่ีในสงวน (เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา) บริเวณพรุโตBะแดง 
เขตนี้มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 125,625 ไร0 หรือประมาณร/อยละ 59.85 ของพ้ืนท่ีพรุโตBะแดง

แบ0งออกเป,น 2 พ้ืนท่ี ได/แก0 ปEาพรุสมบูรณ�ปEาเสม็ดหญ/าพรุและกกต0างๆ 
 

หมายเลขในแผนท่ี คำอธิบาย เนื้อท่ี 
ไร0 % 

1 เขตพัฒนา 
1.1 พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมัน 
1.2 พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมันท่ีท้ิงร/าง 
1.3 พ้ืนท่ียางพารา 
1.4 พ้ืนท่ีพรุท้ิงร/าง 
1.5 พ้ืนท่ียางพารา และปาล�มน้ำมัน 
1.6 พ้ืนท่ียกร0องปลุกพืชและท่ีอยู0อาศัย 
1.7 พ้ืนท่ีนา 
1.8 พ้ืนท่ีนาและพ้ืนท่ียกร0องปลูกพืช 

 63,130 
11,954 
  7,104 
  2,210 
19,715 
  8,668 
  1,509 
  4,500 
  7,470 

30.10 

2 เขตอนุรักษ� (ปEาเสม็ด หญ/าพรุ และกกต0างๆ) 19,350 9.23 
3 เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปEา 

3.1 ปEาพรุสมบูรณ� 
3.2 ปEาเสม็ดหญ/าพรุและกกต0างๆ 

125,625 
  48,600 
  77,025 

59.89 

ศพท. ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ       500       0.24 
บ พ้ืนท่ีท่ีอยู0อาศัยหมู0บ/านและส0วนราชการ 993 0.47 
น พ้ืนท่ีแหล0งน้ำ 157 0.07 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 209,755 100.00 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงสภาพการใช/ท่ีดินในเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนดบริเวณพ้ืนท่ีพรุโตBะแดงและพรุบริเวณ  
  ใกล/เคียง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2555 
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สภาพการใช/ท่ีดินบริเวณพรุบาเจาะตามขอบเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนด ซ่ึงมีเพียง 2 เขต คือ เขต
พัฒนา และเขตอนุรักษ� สำหรับสภาพการใช/ท่ีดินในเขตพัฒนาแบ0งออกเป,น 4 ประเภท (ภาพท่ี 2) 

 

หมายเลข
ในแผนท่ี 

คำอธิบาย เนื้อท่ี 
ไร0 % 

1 เขตพัฒนา 
1.1 พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมัน 
1.2 พ้ืนท่ีปาล�มน้ำมันท้ิงร/าง 
1.3 พ้ืนท่ียางพารา 
1.4 พ้ืนท่ีพรุท้ิงร/าง 

38,543 
18,286 
12,097 
  4,496 
  3,664 

73.97 

2 เขตอนุรักษ� 9,595 18.41 
สนบ พ้ืนท่ีสนามบิน   540   1.04 
บ พ้ืนท่ีท่ีอยู0อาศัย หมู0บ/านและส0วนราชการ 3,427   6.58 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 52,105 100.00 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงการใช/ท่ีดินบนภาพถ0ายออร�โธสี ในเขตการใช/ท่ีดินท่ีกำหนดในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ จังหวัด
  นราธิวาส พ.ศ. 2555 
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เอกสารอ	างอิง 

คณะกรรมการจัดทำแผนแม0บท. 2529. เขตการใช/ท่ีดินในพ้ืนทีพรุจังหวัดนราธิวาส ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2550. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “พ้ืนท่ีพรุ :การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต”23-25 กันยายน 2550 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2555. แผนแม0บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.พ.ศ. 2555-2559 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ. 2532. การศึกษาความถูกต/องของแผนท่ีการใช/
ท่ีดินจากภาพถ0ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซ่ึงจำแนกโดยคอมพิวเตอร� บริเวณจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห0งชาติ. 

 
 


