
»†Ò¾ÃØâμÐá´§ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (งานปาไม)  

สภาพแวดลอมทั่วไป  สังคมพืชในปาพรุโตะแดง มีการพัฒนาระบบรากแบบตางๆ ให 
ตวัเองสามารถอยูรอดไดในพืน้ทีด่นิพร ุเชน มพีพูอนท่ีคอนขางใหญ มรีากคำ้ยนั 
ที่หนาแนน และมีรากหายใจ โผลขึ้นมาเหนือน้ำมีรูปลักษณที่แตกตางกัน เชน 
รากเด่ียวต้ังตรงคลายหมุด เปนรากของอายบาว รากโคงคลายบวง เปนราก
ของซือลีแยยากา เปนตน ในดานความหลากหลายของพรรณไม มีพรรณไม
มากกวา 470 ชนิด 109 วงศ ไมเดนที่พบ เชน หวาหิน สะเตียว ขี้หนอนพรุ 
มะฮังใหญ และยังมีพรรณไมท่ีเปนสมุนไพรแฝงอยูเปนจำนวนมาก เชน  
กูเราะเปรียะ ใชเปนยาแกปวด และคร้ี ใชเปนยาบำรุงหัวใจ 

 ดินในปาพรุโตะแดง เปนดินอินทรียที่เกิด
จากการทับถมของซากพืชที่รวงหลนลงมา พื้นที่พรุ
สวนใหญมีน้ำทวมขัง ทำใหการยอยสลายเปนไปอยาง
ชาๆ พบช้ันดินอินทรียมีความหนาสูงสุด 3.8 เมตร 
ที่ระดับความลึก 1-2 เมตร มีอายุประมาณ 700-
1,000 ป ดินชั้นลางที่เปนดินชั้นโคลน ซึ่งมีสารไพไรต 
(FeS2) สูง เมื่อเปดหนาดินออกทำใหออกซิเจน 
ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารไพไรต ใหสารประกอบ
ซัลเฟตและกรดกำมะถัน กลายเปนดินกรดกำมะถัน 
(acid sulphate soil) ที่ไมเหมาะสำหรับทำการ
เกษตร 

บทนำ 
 ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีพรุ (peatland) ประมาณ 0.5% ของพื้นที่
ประเทศ โดยสวนใหญพบกระจายอยูในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศ พื้นที่พรุเปน
พื้นที่ที่มีลักษณะเดนพิเศษเฉพาะตัว และมีคุณประโยชนมหาศาลท้ังทางตรง
และทางออมตอประเทศชาต ิ และประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ มาอยาง
ยาวนาน 
 พร ุ เปนคำที่ใชเรียกบริเวณที่เปนลุมแฉะ ที่น้ำแชขัง มีซากพืชทับถม
กนัเปนช้ันหนา อนัเกิดจากการสะสมของอินทรยีวตัถ ุเวลาเหยียบยำ่จะยบุตัว 
 สำหรับพ้ืนที่ปาพรุ (peat swamp forest) ในประเทศไทย พบวา 
มีพื้นที่ทั้งหมด 403,466 ไร ในจำนวนนี้คงเหลือพ้ืนที่ปาพรุที่สมบูรณเพียง 
56,447 ไร สวนใหญอยูที่ปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่เหลืออีกจำนวน 
347,019 ไร เปนปาพรุที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม 
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 น้ำในปาพรุโตะแดง โดยทั่วไปมีน้ำทวมขังอยูเหนือผิวดินเฉลี่ย  
20-25 เซนติเมตร จากการตรวจวัดคา pH ของน้ำ พบวาสวนใหญมีคาอยู
ระหวาง 5.1 - 6.4 ยกเวนเฉพาะในพ้ืนทีข่อบพรุมคีา pH ประมาณ 3.7 ดังนั้น
น้ำในปาพรุจึงสามารถใชในการกสิกรรมและเลี้ยงสัตวน้ำได 
 สตัวปาในปาพรโุตะแดง พบวามสีตัวปามากกวา 325 ชนดิ อาศยัอยู 
สวนใหญซอนตวัอยูตามโคนตนไม บนตนไม โพรงไม รากไม พบปลาอาศยัอยู
หลากชนิด ปลาที่พบมาก เชน ปลาดุกลำพัน และปลาหายากที่พบใหม คือ 
ปลากะแมะ (Chaca bankanensis) พบสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก  
17 ชนิด เชน เขียดวาก นกมากกวา 196 ชนิด พบนกหายาก เชน  
นกตะกรุม สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
62 ชนิด เชน หมี หมูปา เสอืดำ 
และสัตวเลื้อยคลาน 50 ชนิด  
พบสตัวปาทีพ่บครัง้แรกในประเทศไทย
หลายชนิด เชน คางคาวดายัค 

การจำแนกพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส  
ปาพรุในจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่มากถึง 47.97 
เปอรเซ็นตของพื้นท่ีปาพรุทั้งประเทศ ประกอบ
ดวย ปาพรุผืนใหญ 2 ผืน คือ ปาพรุโตแดง และ
ปาพรุบาเจาะ เพื่อใหงายตอการจัดการปาพรุ 
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ได
จำแนกพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ออกเปน 
3 เขต คือ 

 เขตสงวน (preservation zone) เขตนี้ เปนเขตใจกลางพรุ  
เปนปาพรุดั้งเดิมที่ยังคงมีความสมบูรณ มีเนื้อที่ประมาณ 56,906 ไร 
 เขตอนุรักษ (conservation zone) เขตน้ีเปนเขตท่ีพบสังคมพืชอยู
ในสภาพเส่ือมโทรม อันเกิดมาจากถูกไฟปาเผาไหม มีเนื้อที่ประมาณ 
112,188 ไร 
 เขตพัฒนา (development zone) เขตนี้เปนเขตท่ีปาพรุไดถูก
ทำลายเปล่ียนสภาพไปหมดแลว เขตนี้มีกำหนดใหใชประโยชนพื้นที่ 
เพื่อการเกษตร 

 1. ขาดขอมูลและความรูพื้นฐานเก่ียวกับปาพรุ 
 2. ปญหาไฟปา 
 3. ขัดแยงดานการใชประโยชนพื้นที่ปาพรุ 
 4. เปนพื้นที่ที่ยากตอการฟนฟู  
 5. ดินมีสภาพเปนกรด และมีธาตุอาหารต่ำ 
 6. มีการลักลอบตัดไม โดยเฉพาะตัดไมเสม็ด 
  บริเวณขอบแปลง 
 7. มีการระบายน้ำออกจากพรุ ทำใหพรุแหง 

กระรอกบินแก มแดง 
เขียดวาก รวมทั้งสัตวปา
ที่ ใกลสูญพันธุ ไดแก 
แมวปาหัวแบน อีเห็นน้ำ 
เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา 
เปนตน 

ปญหาที่พบในการจัดการปาพรุ 

 โทร. 073-631040 E-mail : tanitnuyim@hotmail.com 
ธนิตย หนูยิ้ม  นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ 

ผูเขียน & รวบรวม  

ปลากะแมะ ปลากะแมะ 

 การใชประโยชนจากปาพรโุตะแดง ปาพรโุตะแดง 
มีประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอประชาชนที่
อาศัยอยูรอบๆ มาอยางยาวนาน ใชเปนพื้นที่เก็บหา
ของปา เชน สาคู ผลหลุมพี หวาย กระจูด ใชพื้นที่ 
ปลูกพืช เล้ียงสัตว และใชประโยชนอื่นๆ อีกหลาย
ประการ เชน นำดินพรุมา ใช เปนวั สดุ เพาะชำ 
ใชประโยชนพื้นท่ีเพื่อการเกษตร และเปนพื้นที่เพื่อ
อำนวยประโยชนทางดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะใชเปน
แหลงเก็บสารคารบอนขนาดใหญ ที่ชวยควบคุมระบบ
นิเวศของโลก และเปนแหลงอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 


