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ชดุคาํถามทีใ่ชในการจดัทาํขอมลู 
กรณีศึกษาการบริหารการจัดการท่ีดินเพื่อการเกษตรอยางเหมาะสม ตําบลลําภู 

 
 
 
ประเดน็ที ่ การใชประโยชนทีด่ิน 

 
1.1 ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินทราย 

› ลักษณะดินเป็นอย่างไร 
› การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
› ค่าความเป็นกรด-เบส ค่า PH 
› ดินแต่ละชนิดมีพ้ืนที่ประมาณกี่ไร่ 
› แนวทางในการปรับปรุงสภาพดิน 

1.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์ 
› เป็นพ้ืนที่นาทั้งหมดก่ีไร่ นาจริงก่ีไร่ นาร้างก่ีไร่ 
› เป็นที่ปลูกไม้ผลก่ีไร่ ไม้ยืนต้นก่ีไร่ แปลงผักก่ีไร่ 

1.3 การถือครองที่ดิน 
› เป็นโฉนดกี่แปลงรวมเป็นก่ีไร่ 
› เป็น นส.3 ก่ีแปลงรวมเป็นก่ีไร่ 
› เป็น นส.3ก ป่ีแปลงรวมเป็นก่ีไร่ 
› เป็นที่อ่ืนๆ ก่ีไร่ 

1.4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
› เป็นที่ลุ่มก่ีไร ่
› เป็นที่ดอนก่ีไร่ 
› เป็นที่รามก่ีไร่ 

 
ประเดน็ที ่ การบรหิารจกัการน้าํเพือ่การเกษตร 

 

2.1 แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
› แหล่งนํ้าธรรมชาติมีอะไรบ้าง มีเน้ือที่เท่าไหร่ 
› นํามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 

2.2 ระบบชลประทานในพ้ืนที ่
› มีระบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างไร่ มีอุปสรรคอะไรบ้าง 
› มีคลองนํ้าหรือไม่ มีความยาวเท่าไหร่เพียงพอหรือไม่ 
› มีประตูก้ันนํ้าหรือไม่ ถ้ามี มก่ีีบาน การเปิด-ปิดเป็นอย่างไร 
› พ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดมีก่ีไร่ 
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ประเดน็ที ่ ผลผลติทางการเกษตร 

 

3.1 ต้นยาง ต้นปาล์ม 
› พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นมีจํานวนก่ีไร่ 
› วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต 
› ปริมาณผลผลติที่ได้ต่อไร่ประมาณเท่าไหร่ 
› ราคาในการจําหน่าย 
› การผันผวนของราคาไม้ยืนต้น 
› ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา 
› ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต 

3.2 ไมผ้ล  
› พ้ืนที่ปลูกไม้ผลมีจํานวนก่ีไร่ 
› ผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
› ส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ชนิดใด เพราะอะไร 
› ปริมาณผลผลติที่ได้ต่อไร่ 
› ส่วนใหญผ่ลผลิตที่ได้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนหรือค้าขาย 
› มีการแปรรูปหรือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตหรือไม ่อย่างไร 
› มีช่องทางการตลาดหรือไม่ อย่างไร 

3.3 พืชผัก 
› พ้ืนที่แปลงผักมีจํานวนก่ีไร ่
› พืชผักที่ปลูกในพ้ืนที่มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
› ส่วนใหญ่ปลูกพืชผักชนิดใด เพราะอะไร 
› ปริมาณผลผลติที่ได้ต่อไร่ 
› ส่วนใหญผ่ลผลิตที่ได้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนหรือค้าขาย 
› มีการแปรรูปหรือเพ่ิมมูลค่าพืชผักหรือไม่ อย่างไร 
› มีช่องทางการตลาดหรือไม่ อย่างไร 

3.4 นาปี นาปรัง 
› พ้ืนที่ทํานาจํานวนก่ีไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทํานาจริงก่ีไร่ และนาร้างก่ีไร่ 
› การทํานาในพ้ืนที่มีก่ีแบบ อะไรบ้าง 
› พันธ์ุข้าวในพ้ืนที่มีก่ีพันธ์ุ อะไรบ้าง 
› ส่วนใหญ่บริโภคพันธ์ุข้าวใด เพราะอะไร 
› การทํานาในพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือค้าขาย 
› ปริมาณข้าวที่ได้ต่อไร่ ประมาณเท่าไหร่ 
› มีการแปรรูปหรือเพ่ิมมูลค่าขา้วหรือไม่ อย่างไร 

 
ประเดน็ที ่ โครงการ/แผน/แนวทาง การจดัการทีด่ิน 

 
4.1 หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน 

› โครงการที่ทํามีอะไรบ้าง 
› แต่ละโครงการมีลักษณะอย่างไร 
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› ดําเนินโครงการในปีไหน 
› ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
› หน่วยงานหรือองค์กรใดที่คอยสนับสนุนโครงการ 
› ผลลัพธ์ในการสนับสนุน 
› ความต่อเน่ืองของโครงการ 
› ระยะเวลาในการดําเนินการ 
› ผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการ 

4.2 แผน แนวทาง การจัดการดิน 
› การจัดการดินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
› มีแผนการจัดการที่ดินหรือไม่ อย่างไร 
› ปัจจุบันใช้แผนหรือแนวทางใดในการจัดการ 
› ในอนาคตมีแผนต่อไปหรือไม่ 
› แผนทีใ่นใช้อยู่ในปัจจุบันมีศกัยภาพในการพัฒนาหรือไม่ อย่างไร 

 
ประเดน็ที ่ หนวยงาน/กลุมองคกรทางการเกษตร 

 
5.1 กลุ่มต่างๆ 

› ความเป็นมาของกลุ่มเป็นอย่างไร 
› วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังกลุ่ม 
› ภารกิจหรือกิจกรรมหลักของกลุ่มเป็นอย่างไร 
› การบริหารจัดการภายในกลุ่มเป็นอย่างไร 
› จํานวนสมาชิกภายในกลุ่มต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง จนถึงปัจจบัุน มจีํานวนเท่าใด 
› กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง และสนับสนุนเรื่องใด 
› อุปสรรคสําคญัในการทํากิจกรรมของกลุ่ม คือด้านใด 

 
 

 
/ / / / / / / / / / / / 
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1. ขอมลูทัว่ไปของตําบลลาํภ ู

 
 ตําบลลําภูมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ   23,752  ไร่   (37.38 ตารางกิโลเมตร)  พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุ่มผิวดินปนทราย  และดินเหนียวบางส่วนฤดูฝนมีนํ้าท่วมขังในบางพ้ืนที่  เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  ประมาณ  
21,369  ไร่ ที่อยู่อาศัย  2,356  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตตําบลบางปอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตตําบลละหาร  อําเภอย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 

  เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู  ประกอบด้วย  หมู่บ้านจํานวน  11  หมูบ้่าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่  1  บ้านคลองไทร   หมู่ที่  2  บ้านลําภู 
 หมู่ที่  3  บ้านทุ่งขนุน   หมู่ที่  4  บ้านโคกโก 
 หมู่ที่  5  บ้านรามา   หมู่ที่  6  บ้านทําเนียบ 
 หมู่ที่  7  บ้านกาเสาะ   หมู่ที่  8  บ้านปลักปลา 
 หมู่ที่  9  บ้านทุ่งงาย   หมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนนก 

หมู่ที่ 11  บ้านบาโง 
 

  จํานวนประชากร  

จํานวนประชากรในทั้งหมดตําบลลําภูมีดังน้ี 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

    
 ทะเบียนบ้านกลาง 1 503 463 966 

1 บ้านคลองไทร 331 588 571 1,159 

2 บ้านลําภู 331 370 434 804 

3 บ้านทุ่งขนุน 338 646 715 1,361 

4 บ้านโคกโก 210 278 303 581 

5 บ้านรามา 187 420 434 854 

6 บ้านทําเนียบ 239 604 632 1,236 

7 บ้านกาเสาะ 195 292 306 598 

8 บ้านปลักปลา 811 861 751 1,612 

9 บ้านทุ่งงาย 209 409 424 833 

10 บ้านทุเรยีนนก 461 532 535 1,067 

11 บ้านบาโง 555 835 880 1,715 

รวม  3,868 6,338 6,448 12,786 

(ข้อมูลจาก : สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนพฤษภาคม 2558) 
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2. ผงัตาํบลลาํภ ู
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3. ผงัแสดงชดุดนิ 

 

ชุดดินที่พบในตําบลลําภูมีทั้งหมด 15 ชุดดิน ชุดดินแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีที่ แตกต่างกัน  ทั้ ง น้ี เพราะความหลากหลายทางธรณี วิทยาและความหลากหลายของแหล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลลําภู ทําให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชที่แตกต่างกันรวมทั้งการแก้ไข

ปัญหาชุดดินแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกัน
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4. ชดุดนิทีม่ใีนตาํบลลําภ ู

 

ท่ี 

 

ชุดดิน 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี 

 

ลักษณะชุดดิน 

 

คา PH 

   
1 ชุดดินคอหงส์ (kh)

 
 

ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ดินเป็นกรดจัด 
-การระบายนํ้าดี 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
- 4.5-5.5 

2 ต้นไทร (Ts) 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินเปรีย้วจัด
-การระบายนํ้าเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

 
- 4.5-5.5 
- 5.5-6.0 

3 นราธิวาส (Nw) 
 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 ซม.จาก
ผิวดิน 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรด 
-การระบายนํ้าเลว มีน้ําท่วมขงัเกือบตลอดป ี
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.0-4.5
-4.0-4.5 

4 น้ํากระจาย (Ni) 
 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดถงึเป็นกลาง 
-การระบายนํ้าเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
-4.5-5.5 

5 บางนรา (Ba) 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินเหนียว
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัด 
-การระบายนํ้าเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.5-6.5
-5.0-5.5 

6 บาเจาะ (Bc) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินทราย
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดเล็กน้อยถงึเป็นด่าง 
-การระบายนํ้าค่อนข้างดีมาก 
-ความอุดมสมบูรณ ์

- 5.5-6.0
-5.0-6.5 

7 บ้านทอน (Bh) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินทราย
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดเล็กน้อยถงึปานกลาง 
-การระบายนํ้าค่อนข้างดีมาก 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.5-6.0
-5.0-6.0 

8 ภูเก็ต (Pk) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินเหนียว
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายนํ้าดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.5-6.0
- 4.5-6.0 

9 ยี่งอ (Yg) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินตื้นถงึชัน้หินพื้น
-ปฏิกิริยาเป็นดนิกรดจัด 
-การระบายนํ้าดีถึงค่อนข้างมาก 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
- 5.0-6.0 

10 ระแงะ (Ra) ลุ่ม -กลุ่มดินเปรีย้วจัดถงึปานกลาง
-ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ดินล่างปฏิกริยิา
ดินเป็นกรดเล็กน้อยถงึเป็นด่าง 

- 3.5-4.5
-.3.5-4.5 
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ท่ี 

 

ชุดดิน 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี 

 

ลักษณะชุดดิน 

 

คา PH 

   
-การระบายนํ้าเลว
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

11 รือเสาะ (Ro) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินร่วนหรอืดินทรายแป้งละเอียด 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัด 
-การระบายนํ้าดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

- 4.5-6.0
- 4.5-6.0 

12 สายบุรี (Bu) ลุ่ม -กลุ่มดินร่วนละเอียด
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายนํ้าเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.5-5.5
- 4.5-5.5 

13 ห้วยโป่ง (Hp) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายนํ้าดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 6.0-7.0
- 5.5-6.5 

14 นราธิวาสประเภทที่ใช้
ทําการกสิกรรม  
(Nw-c) 

 -กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนามากกว่า 100 ซม.จาก
ผิวดิน 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรด 
-การระบายนํ้าเลว มีน้ําท่วมขงัเกือบตลอดป ี
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
-เป็นพื้นทีใ่ช้ทําการกสิกรรม 

- 4.0-4.5
- 4.0-4.5 

15 หน่วยผสมดินตะกอน
หลายชนิดปะปนกัน 
(Ac) 

 -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดถงึปานกลาง 
-การระบายนํ้าเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.1-5.5
- 5.0-6.0 

 

5. ลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิ 

 

ท่ี 

 

ลักษณะการใชประโยชน 

 

เน้ือท่ี (ไร) 

  
1 พื้นที่นาทัง้หมด 

-ที่นา (จริง)  
-นาร้าง 

5,783 
180 

5,603 
2 พื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด

-เงาะ 
-ลองกอง 
-มังคุด 
-ทุเรยีน 
-สละ 
-ไม้ผลอื่นๆ 

2,046 
302 
731 
351 
202 
11 
485 
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ท่ี 

 

ลักษณะการใชประโยชน 

 

เน้ือท่ี (ไร) 

  
3 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด

-ยางพารา 
-ปาล์มน้ํามัน 
-มะพร้าว 
-ไม้ยืนต้นอื่นๆ 

9,340 
7,547 
833 
936 
24 

4 พื้นที่ปลูกพืชไรท่ั้งหมด 29 
5 พื้นที่ปลูกพืชผักทั้งหมด 119 
6 พื้นที่อื่นๆ 242 

พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 17,559 
 

เป็นตําบลที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่เมืองจึงทําให้เห็นสภาพกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีคนทั้งในและนอกพ้ืนที่อาศัย

อยู่และมีอาชีพที่หลากหลายด้วยกัน จากการพูดคุยกับแกนนําเกษตรกรในตําบลลําภูยังพบอีกว่าในอดีตแล้ว 

ตําบลลําภูยังมีอาชีพการทํานาอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ระยะเวลาต่อมาการทํานาจะประสบปัญหาต่างๆมากมาย

ทั้งเรื่องศัตรูพืชที่ทําลายนาข้าว ปัญหาเร่ืองนํ้าเค็มรุกล่ําเข้าพ้ืนที่นาจึงทําให้เกิดปัญหาคนในพ้ืนที่ยกเลิกทํานา

จึงเกิดปัญหาพ้ืนที่นาร้างขึ้นมา  

6. แผนภูมแิสดงพืน้ทีก่ารใชประโยชนทีด่นิ 
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7. การถอืครองทีด่นิตาํบลลําภ ู

 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ 

 

ตําบล 

 

ไร 

 

งาน 

 

วา 

 

แปลง 

   
โฉนดที่ดิน ลําภู 11,808 0 70.4 7,633
น.ส. 3 ก ลําภู 7,608 0 51 4,024
น.ส 3 ลําภู 3,566 3 63.4 881
อ่ืนๆ ลําภู 768 0 15 
จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมดในตําบลลําภูมีเนื้อท่ีรวม 23,752 ไร่ 
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8.แหลงน้ําทีใ่ชในการเกษตรตําบลลาํภ ู

หมูที่ บาน 
จํานวน 

เกษตรกร 

 

น้ําฝนอยางเดียว 
 

แหลงน้ําธรรมชาติ 
 

สระน้ําในไรนา 
 

น้ําชลประทาน 
 

น้ําบาดาล 

เกษตรกร รอยละ เกษตรกร รอยละ เกษตรกร รอยละ เกษตรกร รอยละ เกษตรกร รอยละ 

      
1 บ้านปราง 123 71 57.72 37 30.08 - - 15    12.20  - - 
2 บ้านลําภู 132 106 80.30 26 19.70 - - -  -  - - 
3 บ้านทุ่งขนุน 108 92 85.19 16 14.81 - - -  -  - - 
4 บ้านโคกโก 95 95 100.00 - - - - -  -  - - 
5 บ้านรามา 77 57 74.03 20 25.97 - - -  -  - - 
6 บ้านทําเนียบ 111 111 100.00 - - - - -  -  - - 
7 บ้านกาเสาะ 59 22 37.29 37 62.71 - - -  -  - - 
8 บ้านปลักปลา 150 150 100.00 - - - - -  -  - - 
9 บ้านทุ่งงาย 88 71 80.68 17 19.32 - - -  -  - - 
10 บ้านทุเรียนนก 168 151 89.88 17 10.12 - - -  -  - - 
11 บ้านบาโง 127 70 55.12 32 25.20 - - 25    19.69  - - 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,238 996 80.45 202 16.32 - - 40 245.15 - - 
การทําการเกษตรในตําบลลําภูโดยส่วนใหญ่แล้วใช้น้ําฝนและแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  
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9. ผลผลติทางการเกษตร 

       ตําบลลําภูมีพืชเศรษฐกจิหลักทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในตําบลลําภูและสามารถใหผ้ลผลิตทางการเกษตรที่ดีดังนี้  

ลําดับ ประเภท 

 

เกษตรกร  

(ราย) 

 

เนื้อที่ปลูก  

(ไร) 

 

ใหผลแลว  

(ไร) 

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว  

(ไร) 

 

ผลผลิตเฉลี่ย  

(ก.ก/ไร) 

 

ผลผลิตรวม  

(ตัน) 

 

มูลคารวม  

(ลานบาท) 

 

ราคาขายเฉลี่ย 

(บาท/ก.ก) 

หมายเหตุ 

    

1 ลองกอง 355 731.00 731.00 731.00 100.00 73.1000 1.0965 15.00  

2 มังคุด 550 315.00 315.00 315.00 150.00 47.2500 0.9450 20.00  

3 เงาะ 364 302.00 302.00 302.00 200.00 60.4000 0.6040 10.00  
4 ทุเรียน 188 202.00 202.00 202.00 180.00 36.3600 1.2726 35.00  
5 มะพร้าว 917 936.00 - 936.00 936.00 561.60 600.00 5.6160  
6 ปาล์มน้ํามัน 137 833.00 387.00 446.00 847.40 1,900.00 3.3896 4.00  
7 ยางพารา 532 7,547.00 1,320.00 6,227.00 1,556.75 250.00 70.0538 45.00  
8 พืชผัก 177 119.00 119.00 119.00 - 214.25 2.430 -  
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10. ปฏทินิการผลิต 

 

 

11. โครงการการจดัการทีด่นิเพือ่การเกษตร (สถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดันราธวิาส) 

 

ท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

ลักษณะโครงการ 

 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

 

จํานวนพื้นท่ี 

  
1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ

การอนุรักษ์ดินและนํ้า 2558 
-สร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็ก
-สร้างระบบส่งนํ้าในไร่นา 

-บ้านทําเนียบ 
ตําบลลําภู 

1 แห่ง

2 โครงการแหล่งนํ้าในไร่นานอก
เขตชลประทาน 2558 

-สร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

ตําบลลําภู 1บ่อ 

3 โครงการฟื้นฟูและป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน  2558 

-รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝก 
-ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 
-ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย 

บ้านทําเนียบ 
ตําบลลําภู 

30,000 กล้า

4 โครงการส่งเสรมิการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 2558 

-สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์
ชีวภาพ 
-ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บํารุงดิน 

บ้านทําเนียบ 
ตําบลลําภู 

280 ไร่

5 โครงการส่งเสรมิอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนใต ้
2558 

-ปรับปรงุพื้นทีน่าร้างเพื่อปลูกปาล์ม
นํ้ามัน เช่น จัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และนํ้า ขุดคูยกร่องเพ่ือปลูกปาล์ม
นํ้ามัน 

บ้านโคกโก 202.75 ไร่

6 โครงการพัฒนาและสร้าง
เกษตรกรต้นแบบ (ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน) 2558 

-สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน 

บ้านโคกโก  
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ท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

ลักษณะโครงการ 

 

พื้นท่ีเปาหมาย 

 

จํานวนพื้นท่ี 

  
7 โครงการส่งเสรมิการใช้

สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 2559 

-โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน -โรงเรียนบ้าน
ทําเนียบ ม. 
-โรงเรียนบ้าน
ปลักปลา ม.8 

 

8 โครงการฟ้ืนฟูและป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน 2559 

-รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝก 
-ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 

บ้านลําภู ตําบล
ลําภู 

160,000 กล้า

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
2559 

-ปรับปรงุพื้นทีด่ินกรด
-จัดหาปูนเพือ่การเกษตร 
-ส่งเสริมการปรบัปรุงพื้นที่ดินกรด 

บ้านลําภู -สนับสนุนพันธุ์
ปาล์ม 
-20 ตัน 
- 40 ไร ่

10 โครงการส่งเสรมิอาชีพด้าน
การเกษตร 2559 

-ปรับปรงุพื้นทีน่าร้างเพื่อปลูกปาล์ม
น้ํามัน เช่น จัดทําระบบอนรุักษ์ดิน
และน้ํา ขุดคูยกร่องเพื่อปลูกปาล์ม 

บ้านลําภู ตําบล
ลําภู 

35 ไร ่

11 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
2560 

-พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
-ส่งเสริมการปรบัปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว 
ดินเค็มภาคใต้ 
-จัดหาปูนเพือ่การเกษตร (หินปนูฝุ่น) 

บ้านทุเรยีนนก 
ม.10 

-พื้นที่ 20 ไร่
- 20 ตัน 

12 โครงการไดโลไมท์สนับสนุนเพือ่
การเกษตร 2560 

-จัดหาปูนเพือ่การเกษตร บ้านลําภู ม.2 - 35 ตัน 70 ไร่

 

12. กลุมองคกรทีเ่กีย่วของทางการเกษตร 

ชื่อกลุม 

 

จํานวน

สมาชิก 

เริ่ม 

กอตั้ง 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

หนวยงาน

ท่ีสนับสนุน 

 

สถานภาพ 

จุดแข็ง จุดออน 

      
กลุ่มเครื่องแกง 50 คน 2554 -เพ่ือรวบรวมกลุ่ม

ผู้สูงอายุท่ีวางจาก
การทํางานมา
สร้างรายได้ 

-ผลิต
เครื่องแกง 

-เกษตร
จังหวดั 
-สหกรณ์
จังหวดั 

 -ขาดคนสาน
ต่อ  

กลุ่มเกษตร
สวนผสม ม.6 
บ้านทําเนียบ 

10 คน 2560 
 

-เพื่อให้ชาวบ้าน
มีรายได้เสริม 
-แก้ปัญหาทีด่ิน
ว่างเปล่า 

-ปลูกผักสวน
ครัวแบบ
ผสมผสาน เช่น 
พริก ผักบุ้ง 
มะเขือ ข่า ขิง 
ข้าวโพด 
ถ่ัวฝักยาว 
ผักกาด เล้ียง
ปลา 

-ใช้
งบประมาณ
หมู่บ้าน 

-สมาชิก
เข้มแขง็ 
-ประธาน
มีแนวคิด
นักพัฒนา 

-ยังไม่การ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 
-ที่ดินเช่าจาก
เพื่อนบ้าน 
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ชื่อกลุม 

 

จํานวน

สมาชิก 

เริ่ม 

กอตั้ง 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

หนวยงาน

ท่ีสนับสนุน 

 

สถานภาพ 

จุดแข็ง จุดออน 

      
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนา
ที่ดิน  

  -เพื่อเป็นศูนย์
ผสมปุ๋ยเคมีและ
สาธิตเกี่ยวกับ
หมอดิน 

-จุดเรยีนรูก้าร
ผลิตน้ําหมัก 
-จุดเรยีนรู้น้ํา
หมักสมุนไพร 
-จุดเรยีนรู้ปุ๋ย
หมัก 
-จุดเรยีนรูก้าร
ปรับปรงุหน้า
ดินด้วยปุ๋ย
หมัก 

-เกษตร
จังหวดั 
-
งบประมาณ
จังหวดั 
-สํานักงาน
พัฒนาที่ดิน
จังหวดั
นราธิวาส 
-เกษตร
อําเภอ 

-ได้รับการ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
ทุกปี 

-ราคาวัตถดุิบ
ไม่แน่นอน 

 

13. ขอมลูลองกองแปลงใหญ 

 

จํานวนสมาชิก

เบื้องตน 

 

เขตพื้นท่ี 

 

จํานวนเนื้อท่ี 

(ไร) 
การดําเนินการ หมายเหตุ 

  
50 คน บ้านโคกโก 247 -รวบรวมเกษตรกรที่สนใจ

เข้ารว่มโครงการ 
เนื้อทีก่ารปลูกกระจัดกระจาย
ไม่ได้อยู่เดยีวกนั 

 

14. สรปุภาพรวมจากการลงพืน้ทีป่ระเดน็การบรหิารจดัการทีด่นิเพือ่การเกษตรอยางเหมาะสมในพืน้ทีต่าํบลลาํภ ู

          จากผลการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการที่ดิน ตําบลลําภูผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในตําบล

ลําภูเป็นพ้ืนที่ก่ึงเมือง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งเดิมทีน้ันเป็นพ้ืนที่การทํานา แต่ในปัจจุบันการทํานา

ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ๆทํานานาจริง ในหมู่ที่ 1,3, 6 ในสัดส่วนที่น้อยมาก จาก

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เดิมน้ันได้มีการปรับสภาพจากที่นาเป็นสวนยางและสวนปาล์ม จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จากการ

สอบถามและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากหน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส พบว่า ที่ดินในตําบลลําภูขาด

การจัดการที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ดินในปัจจุบัน ทําให้ไม่สามารถทําการเพาะปลูกพืชต่างๆให้เจริญ

งอกงามได้ ดังน้ันประเด็นการจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรอย่างเหมาะสมในพ้ืนที่ตําบลลําภูเป็นประเด็นที่สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งชาวบ้านยังขาดความรู้ในการปรับสภาพดินให้มีคุณภาพและเหมาะสม

กับพืชที่ปลูกชนิดต่างๆได้ ทําให้ปัจจุบันมีกระแสรวมทั้งการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่สนับสนุนให้ปลูกพืช

พลังงานปาล์มนํ้ามันทําให้ชาวบ้านเกิดความคิดคล้อยตามกระแสทําให้เกิดความเคยชินและความสะดวกในการเข้า

ร่วมโครงการปลูกพืชพลังงานเพราะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนจึงไม่มีความคิด

การนําพืชชนิดอ่ืนในพ้ืนที่ของตนเองนอกจากยางพาราและปาล์มนํ้ามัน  
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ข้อมูลชุดดินในตําบลลําภูมีทั้งหมด 15 ชุดดินซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกตา่งกันและแนวทางการจัดการทีด่ินรวมทั้งความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ 
 

ที่ ชุดดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะชุดดิน คา PH แนวทางการแกไข พืชที่เพาะสมในการปลูก 

    
1 ชุดดินคอหงส์ 

(kh) 
 
 

ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ดินเป็นกรดจัด 
-การระบายน้ําดี 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
- 4.5-5.5 

-ปรับปรงุดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ้าแฝกหรอื
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ําและระบบการให้น้ําในแปลงปลูกพืช ไว้ใช้ในช่วงที่
พืชขาดน้ํา 

-ลูกยางพาราและปาล์มน้ํามัน 
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
ไม้ผลและพืชไร่ 

 
2 

 
ต้นไทร (Ts) 
 

 
ลุ่ม -กลุ่มดินเปรีย้วจัด 

-การระบายน้ําเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.5-5.5 
- 5.5-6.0 

-ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดรุนแรงมากของ
ดินด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านใหท้ั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-
4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใชปุ้๋ยอินทรีย์น้ํา
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุย๋แต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วนั พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบ
การให้น้ําในชว่งทีข่้าวขาดน้ําหรือใช้ทํานาครัง้ที่ 2 
-ยกรอ่งกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชัน้ดินเลนของ
ตะกอนน้ําทะเล มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ กอ่นยกรอ่ง ควรแยกหน้าดินมาทบับนดินที่ขดุมา
จากรอ่งคูน้ํา หว่านวัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้ํา 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรงุดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรยี์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับ
วัสดุปูน 6 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์้ําตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น 
หว่านด้วยวัสดปุูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พฒันาแหล่งน้ําและจัดระบบการให้น้ําในแปลง
ปลูก เพื่อใช้ล้างและควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มขึน้ 

-ปลูกข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
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ที่ ชุดดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะชุดดิน คา PH แนวทางการแกไข พืชที่เพาะสมในการปลูก 

    
3 นราธิวาส (Nw) 

 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนา
มากกว่า 100 ซม.จากผิวดิน 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรด 
-การระบายน้ําเลว มีน้ําท่วม
ขังเกือบตลอดป ี
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.0-4.5
-4.0-4.5 

-เลือกพื้นที่บริเวณขอบพรุและไม่เป็นป่าพรุมาใช้ประโยชน์ มีระบบป้องกันน้ําท่วม ทาง
ระบายน้ําและให้น้ําในแปลงปลูก 
-โดยทั่วๆ ไป จดัเป็นดินที่มีปญัหา ไม่เหมาะในการที่จะนํามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ถ้านํามาใช้
อย่างไมถู่กตอ้งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนอ์ย่างรุนแรง ในปัจจุบัน ยังไม่มวีิธีการใดที่
เหมาะสมในการที่จะนําดินดังกล่าวมาใช้ปลูกพชืเศรษฐกิจ ซึง่ในขณะนี้กําลังศึกษาอยู ่

-กรณทีี่ปลูกข้าว เลือกพันธุ์ข้าวที่
ทนความเป็นกรดมาปลูก หว่าน
หินปูนฝุ่น 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ให้ทัว่
แปลงปลูก เตรยีมแปลงปลูกโดย
ใช้เครื่องจกัรกลขนาดเบาหรือ
แรงคน ก่อนปลูกและหลังปลูก 
30-45 วัน ใช้ปุย๋เคมีสูตร 16-
16-8 มีระบบการระบายน้ําและ
การให้น้ําแยกส่วนกัน 
-กรณีปลูกพืชไร ่พืชผัก และไม้
ผล มีแนวป้องกนัน้ําท่วม ยกร่อง
กว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-
1.5 เมตร ลึก 0.5-0.75 เมตร มี
คันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อ
ป้องกันน้ําท่วม หว่านหินปูนฝุ่น 
2.5-3.0 ตัน/ไร่ ให้ทัว่บนสันร่อง 
และในร่องคูน้ํา มีการควบคุม
ระดับน้ําใตด้ินให้คงที่ หรือขุด
หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
พร้อมปรับปรงุหลุมปลูกด้วยรอ็ค
ฟอสเฟต 250 กรัม/หลุม 
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ที่ ชุดดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะชุดดิน คา PH แนวทางการแกไข พืชที่เพาะสมในการปลูก 

    
ร่วมกับปุย๋เคมีตามชนิดพืชที่
ปลูก และใช้หินปูนฝุ่น 2.5-3.0 
ตัน/ไร่ เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น มี
การพูนโคนสม่ําเสมอ เมื่อราก
ลอย 

4 น้ํากระจาย (Ni) 
 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดถงึ
เป็นกลาง 
-การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
-4.5-5.5 

-ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟรกิัน หรอื
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปกัดํา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าํ
ไว้ใช้ในชว่งที่ข้าวขาดน้ําหรือใชท้ํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรอืพืชตระกูลถั่วหลัง
เก็บเกี่ยวข้าว โดยทําร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมกัหรอืปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรยี์น้ํา 
-ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกรอ่งกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดนิด้วยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรยี์น้ํา หรอืขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต กอ่นเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรอืปุ๋ยคอกร่วมกับปุย๋เคมหีรือปุ๋ยอินทรียน์้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้ําชลประทานและจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก 

-เหมาะสมปานกลางสําหรับการ
ปลูกข้าว 

5 บางนรา (Ba) 
 

ลุ่ม -กลุ่มดินเหนียว
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัด 
-การระบายน้ําเลว 
-ความอุมดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.5-6.5
-5.0-5.5 

-ปรับปรงุดินดว้ยพืชปุ๋ยสดร่วมปุ๋ยเคมีหรือปุย๋อินทรีย์น้ํา พด.2 ถ้าอยูใ่นเขตชลประทาน หลัง
เกี่ยวข้าว สามารถใช้ปลูกพืชไร ่พืชผักหรอืทํานาครั้งที่ 2 

 -ทํานา 
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ที่ ชุดดิน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะชุดดิน คา PH แนวทางการแกไข พืชที่เพาะสมในการปลูก 

    
6 บาเจาะ (Bc) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินทราย

-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดเล็กน้อย
ถึงเป็นด่าง 
-การระบายน้ําค่อนข้างดีมาก 
-ความอุดมสมบูรณ ์

- 5.5-6.0
-5.0-6.5 

-ปรับปรงุดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา พด.2 และปุ๋ยเคมี พัฒนาแหล่งและระบบการให้น้ําในแปลงปลูกพืช เพือ่ไว้ใช้ในช่วงที่พชื
ขาดน้ํา 

-มะพร้าว มะมว่งหิมพานต์และ
สับปะรด 

7 บ้านทอน (Bh) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินทราย
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดเล็กน้อย
ถึงปานกลาง 
-การระบายน้ําค่อนข้างดีมาก 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.5-6.0
-5.0-6.0 

-ปรับปรงุดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2 ทําร่องระบายน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบการให้น้ําในแปลงปลูกพืช 
เพื่อไวใ้ช้ในช่วงที่พืชขาดน้ํา 

-ปลูกมะม่วงหิมพานต ์

8 ภูเก็ต (Pk) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินเหนียว
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายน้ําดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 
 

- 4.5-6.0
- 4.5-6.0 

-มีการจดัการทีด่ี โดยการทําขัน้บันได ปลูกพชืคลุมดิน และใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิม่ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

-ปลูกยางพารา ทําสวนผลไม้
และพืชไร่ทั่วๆไป 

9 ยี่งอ (Yg) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินตื้นถงึชัน้หินพื้น
-ปฏิกิริยาเป็นดนิกรดจัด 
-การระบายน้ําดีถึง
ค่อนข้างมาก 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.0-6.0
- 5.0-6.0 

-ควรปล่อยไว้เปน็ป่าตามธรรมชาติ ถ้าหากนํามาใช้เพาะปลูกจะต้องมีการจัดการที่ดีและ
ลงทุนสูง 

-ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก 
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10 ระแงะ (Ra) ลุ่ม -กลุ่มดินเปรีย้วจัดถงึปาน

กลาง 
-ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัด
มาก ดินล่างปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง 
-การระบายน้ําเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 3.5-4.5
-.3.5-4.5 

-ควบคุมน้ําเพื่อป้องกันการเกิดกรดของดิน ต้องมีการจัดการทีเ่หมาะสมเพื่อลดความเป็นพิษ
ของสารบางอยา่ง เช่น เหล็กและซัลเฟอร์ ตลอดจนการใช้ปูนและปุ๋ย ถ้ามีแหล่งน้ําพอและ
สามารถป้องกันน้ําท่วมได้ อาจยกร่องเพื่อปลูกพืชล้มลุกและผลไม้บางชนิด 

-ปลูกข้าว 

11 รือเสาะ (Ro) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินร่วนหรอืดินทรายแป้ง
ละเอียด 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัด 
-การระบายน้ําดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

- 4.5-6.0
- 4.5-6.0 

-ใช้ปุ๋ยเคมี เพือ่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และในบริเวณนีเ้ป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สําคัญ
ของภาคใต้ ในบางช่วงของปีตอ้งมีการชลประทานเข้าชว่ย ส่วนในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างต่ํา ใน
ปีที่มีฝนตกชกุและหนักอาจประสบปัญหาน้ําทว่มอย่างฉับพลันและอาจทําใหพ้ืชที่ปลูกเกิด
ความเสียหายได้ 

-สวนผลไม้ต่างๆ 

12 สายบุรี (Bu) ลุ่ม -กลุ่มดืนร่วนละเอียด
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายน้ําเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 4.5-5.5
- 4.5-5.5 

-ปลูกข้าว ควรมีการปรับปรงุดนิด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุย๋เคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้าํ พด.2 เพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ควรปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุย๋หมัก
หรือปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรยี์น้ํา พด.2 และควรมีการทําร่องระบายน้ํา เพื่อไมใ่ห้
มีน้ําขังในฤดูฝนและลดระดับน้ําใต้ดิน พัฒนาแหล่งน้ําและระบบให้น้ําในแปลงปลูก เพื่อไวใ้ช้
ในช่วงที่พืชขาดน้ํา 

-ข้าว 
-ไม้ผลต่างๆ 
-ไม้ยืนต้น 

13 ห้วยโป่ง (Hp) ดอน เขตดินชื้น -กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมาก 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดมาก 
-การระบายน้ําดีถึงปานกลาง 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 6.0-7.0
- 5.5-6.5 

-ปรับปรงุดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรงุหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2 มีระบบการอนุรกัษด์ินและน้ํา เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทาํแนวคันดิน แนว
รั้วหญ้าแฝกหรอืฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ําและระบบการให้น้ําในแปลงปลูกไว้
ใช้ช่วงที่พืชขาดน้ํา 

-พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน
และสวนผลไม้ 
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14 นราธิวาส

ประเภททีใ่ช้ทํา
การกสิกรรม 
(Nw-c) 

 -กลุ่มดินที่มีวัสดุอินทรีย์หนา
มากกว่า 100 ซม.จากผิวดิน 
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรด 
-การระบายน้ําเลว มีน้ําท่วม
ขังเกือบตลอดป ี
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
-เป็นพื้นทีใ่ช้ทําการกสิกรรม 

- 4.0-4.5
- 4.0-4.5  

 
- 

 

15 หน่วยผสมดิน
ตะกอนหลาย
ชนิดปะปนกัน 
(Ac) 

 -กลุ่มดินร่วนหยาบ
-ปฏิกิริยาดินเปน็กรดจัดถงึ
ปานกลาง 
-การระบายน้ําเลว 
-ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

- 5.1-5.5
- 5.0-6.0 

-ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟรกิัน หรือโสนอินเดีย 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ําไว้ใชใ้นช่วง
ที่ข้าวขาดน้ําหรอืใช้ทํานาครั้งที ่2 หรอืปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพชืตระกูลถัว่หลังเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยทํารอ่งแบบเตี้ย ปรับปรุงดนิด้วยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุย๋
อินทรยี์น้ํา 
-ยกรอ่งกว้าง 6-8 เมตร คูน้ํากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ รว่มกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรยี์น้าํ 
หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุย๋คอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกรว่มกับปุ๋ยเคมีหรือปุย๋อินทรยี์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบ
การให้น้ําในแปลงปลูก 

-กรณีปลูกข้าว 
 
 
 
 
 
-กรณีปลูกพืชผักและไม้ผล 

 
/ / / / / / / / / / / / / 


