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๔๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม
ราษฎรบริเวณหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขต
อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ เพื่อทอด
พระเนตรสภาพภูมิประเทศและทรงสอบถาม
ราษฎรถึงสภาพปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การมีพระบรมราชวินิจฉัย และพิจารณาหาทาง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และได้
พระราชทาน แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำของโครงการชลประทานมูโนะ เพื่อการ
แก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน การแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือนำน้ำมาใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่อง
คุณภาพของน้ำและการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่าง
ต่อเนื่องรวมจำนวน ๔๕ ครั้ง เริ่มครั้งแรก เมื่อวัน
ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๗ และครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 
๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ ตามลำดับ  

มีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำที่สำคัญๆ ของโครงการชลประทานมูโนะ 
สรุปมาประกอบการประมวลการบริหารจัดการน้ำ
ดังนี้ 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๗ ณ บ้านชูโว 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
สรุปความว่า  

“...ให้กรมชลประทานพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดทำทำนบกั้นน้ำบริเวณถนน
ตากใบ– สุไหงโก-ลก และที่เกาะสะท้อน เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลาหลายเดือน...” 
(สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๑๗) 


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ ณ บ้านมูโนะ 

อำเภอสุไหงโก-ลก และบ้านแกแบะ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 

“..การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนอกเหนือจาก
สร้างพนังกั้นน้ำ อาจจะแก้ไขได้โดยการขุดลอก
แม่น้ำ สุไหงโก-ลกเป็นช่วงๆ และปัญหาการ
ระบายน้ำมิใช่ปัญหากั้นน้ำไม่ให้ท่วม จึงควรมีการ
ขุดคลองระบายน้ำเพื่อช่วยให้น้ำที่ท่วมในฤดูมรสุม
มีทางระบายลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น คลองระบาย
น้ำที่จะขุดนั้นจะมีประตูปิดหัวและท้ายคลอง เมื่อ
ถึงฤดูฝนแล้วจะเปิดให้น้ำระบายได้ตลอด แต่ใน
ฤดูแล้งจะปิดคลองทางทะเล เพื่อกั้นน้ำทะเลเข้า
คลองระบายน้ำ แต่หัวคลองระบายน้ำนั้นจะเปิด
เพื่อส่งน้ำจากแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพื่อใช้ในการ
ชลประทาน...” (สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๑๗) 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๘ ณ งานขุดคลอง
ระบายน้ำในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 

“...ให้ติดตามสอบถามความเข้าใจของ
ราษฎรในการที่ทางราชการได้เริ่มขุดคลองระบาย
น้ำลงสู่ทะเลในแนวผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก และ
อำเภอตากใบ โดยมีประตูน้ำปิดหัวและท้ายคลอง 
เปิดประตูระบายน้ำทางด้านทะเล เพื่อเป็นการกัก
เก็บน้ำจืดไว้ใช้สำหรับการชลประทานของราษฎร 
และให้ข้าราชการกับราษฎรควรปรึกษาหารือกัน
จัดทำโครงการที่จะทำให้น้ำในคลองระบายน้ำใน
ฤดูแล้งได้ประโยชน์มากที่สุด...” (สำนักราช
เลขาธิการ, ๒๕๑๘ : ๑๓๑ - ๑๓๓) 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก (มูโนะ)
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วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๘ ณ พรุโต๊ะแดง 
บ้านโคกกูแว บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...การขุด
คลองระบายน้ำ ยาว ๑๔ กิโลเมตร จากแม่น้ำ   
สุไหงโก-ลกลงสู่ทะเล จะสามารถมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรจากคลองระบายน้ำในยามฤดูแล้ง 
และในยามฤดูฝนจะมีการระบายน้ำจากพรุต่างๆ 
ก่อนที่น้ำจะท่วมไร่นา และควรมีการติดตั้งแผนที่
และคำอธิบายโดยละเอียด ตลอดจนทำหุ่นจำลอง
คลองระบายน้ำเพื่อติดตั้งไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ
และตำบลต่างๆ...” (สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๑๘ : 
๑๓๖-๑๓๗) 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๙ ณ ศูนย์พัฒนา
หมู่บ้านโคกไผ่ วัดโคกงูและวัดพระพุทธ อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
“...เนื่องจากพื้นที่ในตำบลพร่อนบางแห่งเป็นที่ลุ่ม 
ซึ่งกระแสน้ำไหลท่วมไร่นาราษฎรเป็นประจำทุกปี 
จึงต้องรีบทำการสำรวจว่าทางน้ำธรรมชาติทางใด
ที่กระแสน้ำไหลบ่าเข้ามาและทางใดระบายออกไป 
โดยสอบถามจากชาวบ้านบริเวณนั้น และศึกษา
ประกอบจากแผนที่ เพื่อหาข้อมูลที่สมบูรณ์
สำหรับวางแผนป้องกันและแก้ไข...” (สำนักราช
เลขาธิการ, ๒๕๑๙ : ๒๘๖ - ๒๘๗) 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๐ ณ โครงการ
ระบายน้ำมูโนะ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
“...คลองระบายน้ำมูโนะ ซึ่งมีทางระบายน้ำออกสู่
ทะเลสองทาง คือ ทางคลองระบายน้ำ โต๊ะแดง 
และทางคลองระบายน้ำโคกยาง สำหรับคลอง
ระบายน้ำโต๊ะแดง กรมชลประทานกำลังก่อสร้าง
ประตูบังคับน้ำโต๊ะแดง ขนาด ๖ เมตร ๔ ช่อง 
แล้ว และเพื่อการเก็บกักน้ำในคลองระบายน้ำ
มูโนะไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในระยะฤดูแล้ง จึงให้
พิจารณาสร้างประตูบังคับน้ำในคลองระบายน้ำ
โคกยางด้วย หรือหากจะสร้างประตูบังคับน้ำใน
คลอง ปูยูได้จะเป็นผลดียิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะ
ช่วยเก็บกักน้ำในคลองระบายน้ำมูโนะแล้ว ยังช่วย
ป้องกันน้ำเค็มในคลองปูยู ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งน้ำ
จืดให้กับการเพาะปลูกในบริเวณเกาะสะท้อนพื้นที่ 
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย...” 
(กรมชลประทาน, ๒๕๒๐) 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ ณ โครงการ
ระบายน้ำพรุบาเจาะ อำเภอบาเจาะ และโครงการ
ระบายน้ำโคกเคียนตามพระราชดำริ อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...ควรพิจารณา
วางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำทางบริเวณต้นน้ำ 
โก-ลก เพื่อสนับสนุนโครงการระบายน้ำมูโนะให้
ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาอุทกภัยแก่
พื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก
ทางประเทศมาเลเซียด้วย นอกจากนั้นยังจะช่วย
ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกตามริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก 
ทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศมาเลเซีย ให้
ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี... “ (กรมชลประทาน, 
๒๕๒๑) 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๑ ณ โครงการ
ระบายน้ำท่าพรุ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สรุปความว่า “...คันกั้นน้ำรอบเกาะสะท้อนด้านทิศ
ใต้ อยู่ห่างจากคลองปูยูมาก หากไม่มีอุปสรรค
เรื่องที่ดิน ควรสร้างคันให้ชิดคลองปูยูให้มากที่สุด 
เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ ในการบรรเทา
อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะสะท้อน ด้านทิศใต้ให้ได้
มากที่สุด...” 

“...ทำเลที่จะก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
ปลายคลองมูโนะในคลองปูยู ควรเลือกให้เหมาะ
สมทั้งในด้านการส่งน้ำให้กับพื้นที่ภายในบริเวณ
เกาะสะท้อนโดยทั่วถึง และด้านการควบคุมน้ำเค็ม 
โดยให้มีน้ำจืดในคลองปูยูเป็นระยะทางยาวที่สุด 
เพื่อป้องกันน้ำเค็มจากคลองปูยูเข้าไปทำความเสีย
หายแก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งทางฝั่งเกาะสะท้อนและ
ฝั่งตรงข้าม เนื่องจากปัญหาความเสียหายจากน้ำ
เค็มมีความสำคัญมากสำหรับพื้นที่เพาะปลูกใน
บริเวณนี้...” 

“...การยกระดับน้ำเหนืออาคารบังคับน้ำ
ปลายคลองมูโนะ เพื่อให้มีระดับสูงพอที่จะส่งน้ำ
ให้กับพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณเกาะสะท้อน อาจ
จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่ง
คลองปูยูเหนืออาคารบังคับน้ำปลายคลองมูโนะ 
ดังนั้น จึงควรพิจารณาหาวิธีการส่งน้ำหลายๆ วิธี 
เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมและประหยัด เช่น หากภูมิ
ประเทศอำนวยให้สามารถชักน้ำจากคลองมูโนะ 
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โดยวิธี Gravity แล้วส่งน้ำมาตามท่อส่งน้ำหรือ
รางน้ำตามความเหมาะสม ให้กับพื้นที่ในบริเวณ
เกาะสะท้อน... (กรมชลประทาน, ๒๕๒๑) 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ สรุปความว่า 
“ . . .ควรพิ จารณาดำเนินการขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ คลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ และ
คลองโคกลานในเขตอำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส โดยเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากปัจจุบัน
คลองทั้ง ๓ มีสภาพรกและตื้นเขินมาก เมื่อเกิด
สภาพฝนตกหนักน้ำในทุ่งจะระบายลงแม่น้ำปูยูไม่
สะดวก ทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมที่นาของราษฎร...” 
(กรมชลประทาน, ๒๕๒๑) 

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๒ ณ โครงการ
ชลประทานปัตตานี จังหวัดยะลา สรุปความว่า 
“...ควรพิจารณาขุดลอกคลองโคกกระท่อม คลอง
โคกอิฐ และคลองโคกไผ่ ต่อจากที่ขุดไว้เดิม ไป
จนสุดพื้นที่เพาะปลูก เพื่อช่วยลดสภาพน้ำท่วมใน
บริเวณพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าว ส่วนอาคารบังคับ
น้ำปลายคลองระบายน้ำนี้ ใช้ประตูบังคับน้ำปูยู
ของ  โครงการมูโนะแทน และควรพิจารณาขุด
ลอกคลองบางเตย และคลองสาขา พร้อมทั้งสร้าง
อาคารบังคับน้ำปลายคลองบางเตย เพื่อควบคุม
น้ำในคลองบางเตยให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพาะ
ปลูก...” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๒) 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๓ ณ โครงการ
ระบายน้ำคลองลาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...ควรรีบดำเนิน
การก่อสร้างประตูบังคับน้ำปูยูโดยเร่งด่วน เพื่อทำ
หน้าที่อัดน้ำและเก็บกักน้ำในระบบคลองระบายน้ำ
คลองลานไว้ สำหรับให้ราษฎรได้ใช้น้ำทำการ
เพาะปลูกในช่วงที่ขาดฝนและในระยะฤดูแล้ง 
นอกจากนั้นยังจะช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อน
เข้าไปตามระบบคลองระบายน้ำคลองลาน เข้าไป
ทำความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก…” 

“...ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการระบายน้ำตามพระราชดำริใน
พื้นที่ขอบพรุโต๊ะแดงไว้หลายโครงการแล้วนั้น 
เช่น โครงการระบายน้ำมูโนะ โครงการระบายน้ำ
น้ำแบ่ง และโครงการระบายน้ำคลองลาน เป็นต้น 
ซึ่งสามารถระบายน้ำทำให้พื้นที่ขอบพรุแห้งลง

ราษฎรสามารถเข้าไปใช้ที่ดินทำประโยชน์เพื่อการ
เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ได้ เป็นพื้นที่หลาย
หมื่นไร่แล้วนั้น สำหรับพื้นที่พรุโต๊ะแดงทั้งหมดซึ่ง
มีพื้นที่ประมาณสองแสนไร่ หากจะดำเนินการ
ระบายน้ำให้พรุโต๊ะแดงแห้งตลอดพรุแล้ว น่าจะ
เกิดผลเสียมากกว่าผลได้ เพราะหากพื้นที่พรุ โต๊ะ
แดงนี้ แห้งลง ราษฎรจะเข้าไปทำการเพาะปลูก
ในพื้นที่พรุดังกล่าวทั้ งหมด ซึ่ งจะเกิดการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกขั้นต่อไป โดย
เฉพาะในปีฝนแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
ดังนั้น การวางโครงการพัฒนาพรุโต๊ะแดงนี้ จึง
ควรพิจารณาระบายน้ำออกจากพื้นที่พรุ เฉพาะ
บริเวณขอบ ๆ พรุเท่านั้น ส่วนใจกลางพรุนั้น ควร
พิจารณาวางโครงการประเภทเก็บกักน้ำ เพื่อ
จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่
ขอบพรุที่ระบายน้ำแห้งลงแล้ว และราษฎรเข้าไป
ใช้ประโยชน์ เพื่อทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ตามความเหมาะสม..” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๓) 
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๗ ณ ประตูระบายน้ำปูยู
และระบบส่งน้ำที่ เกาะสะท้อน โครงการ
ชลประทานมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สรุปความว่า “...โครงการชลประทานมูโนะ เมื่อ
ก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีประโยชน์รวมกันหลายด้าน 
เช่น ป้องกันน้ำเค็ม การระบายน้ำ และเก็บกักน้ำ
จืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน ฯลฯ โครงการนี้มี
อาคารสำหรับการควบคุมน้ำจำนวนมาก เพื่อ
ให้การระบายน้ำ การเก็บน้ำ และการส่งน้ำไปให้
พื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลาต่างๆ กันนั้นเป็นไปด้วย
ดีและเกิดประโยชน์กับพื้นที่ทั่วไปอย่างทั่วถึง จึง
สมควรจัดทำคู่มือขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติ และแนะนำกลุ่ม
ราษฎรที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป...” 

“...ราษฎรเขตตำบลเกาะสะท้อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
ไร่ จะได้รับประโยชน์จากการชลประทานมูโนะ
เป็นอย่างมาก เพราะสามารถป้องกันน้ำเค็มไม่ให้
เข้าไปในพื้นที่ได้แล้ว และสามารถส่งน้ำจืดจาก
คลองปูยูเข้าไปช่วยการทำนาได้ตลอดปี สมควร
จัดให้มีการจัดฝึกอบรมราษฎรให้มีความเข้าใจถึง
วิธีการส่งน้ำเข้าไปใช้ทำนา และวิธีการระบายน้ำที่
ไม่ต้องการออกไป ตลอดจนวิธีการการดูแล  



๔๗

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ

ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

บำรุงรักษาอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างไว้ด้วย เพื่อ
ราษฎรจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่
ชลประทานได้เป็นอย่างดี และเมื่อพื้นที่ ในเขต
ตำบลเกาะสะท้อนมีน้ำจืดไว้ ใช้ตลอดปีแล้ว 
สมควรส่งเสริมให้ราษฎรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์
อย่างทั่วถึง และควรสนับสนุนให้ราษฎรปลูกพืชที่
ขายได้ราคาดีด้วย...” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๗) 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ ณ บ้านโคก 
ชุมบก ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 

“...พื้นที่นาในบริเวณหมู่บ้านโคกชุมบก 
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เป็นเขตพื้นที่ในโครงการชลประทานมูโนะ ส่วน
หนึ่งเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว เนื่องจากมีชั้น Marine 
Clay ซึ่งมีสารไพไรท์ผสมอยู่ไม่ลึกจากผิวดิน เมื่อ
ชั้นดินผิวบนแห้งจะเกิด Oxidation เปลี่ยนสภาพ
ไพไรท์เป็นกรดกำมะถันสะสมอยู่กับชั้นผิวดินนั้น 
ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาสร้างคลองส่งน้ำนำน้ำ
จืดจากคลองชลประทานมูโนะเข้าไปช่วยชะล้าง
ความเปรี้ยวของดินในบริเวณดังกล่าว จึงมีความ
เหมาะสม นอกจากนั้นน้ำจืดที่ส่งเข้าไป ยังช่วย  
ในการเพาะปลูกได้อีกด้วย…” 

“...คลองชลประทานที่สร้างเพื่อส่งน้ำจืด
เข้าไปในบริเวณพื้นที่บริเวณบ้านโคกชุมบก ควร
สร้างเลียบบริเวณพื้นที่ชายพรุ ไปจนถึงโครงการ
ระบายน้ำคลองบางเตยเพื่อส่งน้ำจืดให้กับพื้นที่ใน
โครงการระบายน้ำคลองบางเตยใช้เพื่อการเพาะ
ปลูก และชะล้างความเปรี้ยวของดินด้วย และ
ลักษณะของคลองชลประทานที่จะสร้างดังกล่าว 
ควรสร้างให้คันคลองฝั่งที่ติดกับพรุมีระดับสูงเป็น
คันกั้นน้ำตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ควบคุมน้ำจากพรุโต๊ะแดงซึ่งในบางเวลาเป็นกรด 
ไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่โครงการชลประทาน
โคกชุมบก ส่วนคลองชลประทานโคกชุมบกและ
คันกั้นน้ำที่ติดกับคลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ 
และคลองโคกไผ่ ควรสร้างอาคารบังคับน้ำสำหรับ
ควบคุมน้ำจากพรุโต๊ะแดงที่จะไหลเข้าตามความ
เหมาะสมด้วย...” 

“.. .คลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ 
คลองโคกไผ่ และคลองโคกลาน ซึ่งจะใช้เป็น
คลองระบายน้ำในเขตโครงการชลประทานนั้น 
ควรพิจารณาปรับปรุงตัวคลองและก่อสร้างอาคาร
สำหรับควบคุมน้ำในคลองให้มีระดับไม่ต่ำกว่า  
ผิวดินมากได้ตลอดเวลา อีกทั้งควรจัดสร้างคลอง
เพิ่มเติมจากปลายคลองลานให้สามารถระบายน้ำ
ทิ้งออกไปทางด้านท้ายประตูระบายน้ำปูยูได้อย่าง
อิสระ...” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๗) 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗ ณ โครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะตามพระราชดำริ 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
“...เนื่องจากโครงการในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เดิม
เป็นพรุ และในปัจจุบันเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
ขณะนี้พื้นที่ทั้งหมดในเขตโครงการสามารถรับน้ำ
คุณภาพดี โดยส่งมาจากคลองชลประทานมูโนะได้
แล้ว แต่น้ำในคูส่งน้ำและในบ่อต่างๆ ยังมีความ
เปรี้ยวก็เนื่องจากน้ำในระบบชลประทานรวมทั้งน้ำ
ฝนที่ชำระกรดจากดินแล้วไม่สามารถถ่ายเท   
เอาออกทิ้งไปนอกโครงการได้ ดังนั้น ความเป็น 
กรดจัดในดินจึงยังคงมีสภาพเหมือนกับที่เป็นอยู่
เดิมควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำที่ชะล้างกรดแล้วนี้ทิ้ งไป เพื่อช่วย
ปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น โดยด่วนที่สุด ด้วย
การก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำ
ในคลองระบายตามเหมาะสม ให้สามารถระบาย
น้ำที่ไม่ต้องการในพื้นที่ออกไปทางด้านท้ายประตู
ระบายน้ำโต๊ะแดงได้อย่างอิสระตลอดเวลา…” 

“. . .นอกเหนือจากการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำอิสระของโครงการชลประทานมูโนะใน
บริเวณทั่วไปโดยเร่งด่วนแล้ว ควรพิจารณาวาง
โครงการและก่อสร้างโครงการควบคุมน้ำจากพรุ
โต๊ะแดง ตามความเหมาะสมโดยด่วนด้วย เพื่อ
ควบคุมน้ำที่ ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงในฤดูแล้ง
หรือช่วงต้นฤดูฝนซึ่งเป็นกรด ไม่ให้ไหลลงคลอง
ชลประทานมูโนะ หรือไหลเข้าไปในเขตโครงการ
มากเกินไป...” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๗) 



๔8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ ณ บ้านโคกเปียก 
และหมู่บ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...พื้นที่ของราษฎร
หมู่บ้านโคกเปียก และหมู่บ้านปลักปลาระหว่าง 
พรุโต๊ะแดงกับคลองชลประทานมูโนะ เป็นพื้นที่
ดินเปรี้ยวเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณบ้านโคกชุมบกที่
อยู่ข้างเคียงอีกทั้งในช่วงฤดูฝนยังมีน้ำขัง ไม่
สามารถระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ได้ ควรสร้าง
คลองระบายน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังและระบาย
น้ำที่ชะล้างดินแล้วออกไปจากพื้นที่ โดยขุดคลอง
ระบายน้ำไปรวมกับคลองระบายน้ำหลังคลอง
ชลประทานโคกชุมบก เพื่อระบายน้ำออกไปทาง
คลองโคกอิฐ คลองระบายสายนี้ให้สร้างอาคาร
ควบคุมระดับน้ำในคลองตามความจำเป็นด้วย 
สำหรับการควบคุมน้ำคุณภาพไม่ดีจากพรุโต๊ะแดง
มีความจำเป็นมาก ควรพิจารณาวางโครงการและ
ก่อสร้างโดยเร่งด่วนต่อไปตามเหมาะสม 

สำหรับพื้นที่แห่งนี้ต้องการน้ำจืดไปชะล้าง
ความเปรี้ยวของดินเช่นเดียวกับพื้นที่โครงการโคก
ชุมบก ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้โดยการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำกลางคลองชลประทานมูโนะขึ้น
แห่งหนึ่ ง แล้วจะสามารถทดน้ำในคลอง
ชลประทานมูโนะ จากประตูระบายน้ำปากคลอง
ลงมาให้มีระดับสูงเป็นประโยชน์ในการผันน้ำจืด
ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก และทั่วถึงกัน
ในบริเวณสองฝั่งคลองมูโนะ เมื่อขุดคลองส่งน้ำ
รับน้ำจากคลองชลประทานมูโนะ มีแนวไปตาม
บริเวณขอบพรุ ย่อมสามารถส่งน้ำจืดมาชะล้างดิน
เปรี้ยว และใช้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกล่าว
ในระยะต่อไปได้... “ (กรมชลประทาน, ๒๕๒๗) 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๘ ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 

“...ควรทำการศึกษาและพิจารณาวาง
โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ ปิดกั้นคลอง
และทางน้ำสายต่างๆ ตามขอบพรุโต๊ะแดงโดย 
เร่งด่วน เพื่อควบคุมและรักษาน้ำในพรุโต๊ะแดงไม่
ให้ถูกระบายออกจากพรุไปตามคลองและทางน้ำ

เหล่านั้นเป็นจำนวนมากเกินไปตอนระยะฤดูแล้ง 
ซึ่งการรักษาสภาพของพรุโต๊ะแดงให้มีน้ำอยู่ ใน
ระดับที่ เหมาะสมตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ต้นไม้ในพรุถูกไฟไหม้มากเกินไปได้ 
และยังสามารถลดปริมาณน้ำที่ระบายออกจากพรุ
ตอนช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดไม่ ให้
เข้าไปในเขตพื้นที่พัฒนาของโครงการมูโนะ...” 
(กรมชลประทาน, ๒๕๒๘) 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ ณ ประตูบังคับ
น้ำคลองโต๊ะแดง และอาคารท่อบังคับน้ำปลาย
คลองระบายน้ำจากหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
“...ควรศึกษาและพิจารณาวางโครงการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำกลางคลองมูโนะอีกแห่งหนึ่งที่ท้าย
คลองโคกโก บริเวณบ้านโคกบ้าน หรือที่บริเวณ
อื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ทำหน้าที่ทดน้ำที่
ไหลมาตามคลองมูโนะให้มีระดับสูงขึ้นอีกตามที่จะ
ต้องการ ตามช่วงจังหวะที่น้ำในแม่น้ำโก-ลก ซึ่ง
ส่งเข้ามาตามคลองมูโนะมีระดับสูงมากพอ เพื่อ
การส่งน้ำดังกล่าวแจกจ่ายเข้าไปตามพื้นที่ที่
ต้องการเพื่อการเพาะปลูกและใช้ในการชะล้างดิน
เปรี้ยว ซึ่งในปีหนึ่งๆ อาคารแห่งนี้จะสามารถใช้
ประโยชน์ได้เกือบตลอดปี ยกเว้นในช่วงเวลาที่
พื้นที่โครงการมีน้ำมากเกินไปกับเวลาที่น้ำใน
แม่น้ำโก-ลก มีระดับไม่ถึง + ๑.๕๐ เมตร (รทก.) 
เท่านั้น อาคารดังกล่าวนี้จะช่วยประตูบังคับน้ำปูยู
ที่ปลายคลองมูโนะ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำในคลอง
มูโนะได้สูงสุดประมาณระดับ + ๑.๕๐ เมตร    
(รทก.) ในการทดน้ำในคลองมูโนะให้สูงขึ้น    
ดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ตามแถบ
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ และพื้นที่
บริเวณต้นคลองมูโนะกับพื้นที่บริเวณบ้านโคก
กระท่อม บ้านโคกอิฐ ตลอดไปถึงบริเวณบ้านโคก
ชุมบก จะมีโอกาสได้รับน้ำจากคลองมูโนะ ซึ่งถูก
ทดอัดได้สูงกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นส่งไปให้ชะล้างดิน
เปรี้ยวได้ตามต้องการ ควรที่กรมชลประทานจะได้
ศึกษาวางโครงการและดำเนินการก่อสร้างอาคาร
แห่งนี้ต่อไปโดยเร่งด่วน…” 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

“...การก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติม 
เช่น คลองระบายน้ำจากพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน
ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ซึ่งระบายน้ำไปลงคลองโต๊ะ
แดงท้ายประตูบังคับน้ำโต๊ะแดงนั้น มีประโยชน์
มาก เพราะจะสามารถถ่ายเทน้ำที่เป็นกรด 

หลังจากถูกชะล้างออกจากดินแล้วทิ้งออก
ไปจากบริเวณโครงการโดยตรงได้ตลอดเวลา 
เป็นการช่วยให้การชะล้างดินเปรี้ยวดำเนินไปอย่าง
ครบวงจร ควรที่จะพิจารณาดำเนินการในพื้นที่อื่น
ที่มีความเหมาะสมด้วย…” 

“...ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณ
แปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอและทดสอบระบบ
การระบายน้ำที่ได้จัดทำไว้แล้วว่าสามารถแก้ไข
หรือลดปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยวในพื้นที่ได้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการจัดทำ
ร ะ บ บ ก า ร แ ก้ ไ ข ดิ น เ ป รี้ ย ว ต่ อ ไ ป . . . ”
(กรมชลประทาน, ๒๕๒๘) 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๙ ณ บ้านโคก   
กูแว บ้านโคกทุเรียน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 

“...ให้กรมชลประทานวางโครงการและ
ก่อสร้างคลองสำหรับรับน้ำจืดที่มีคุณภาพดีจาก
คลองมูโนะ ส่งไปใช้เพื่อการชะล้างดินเปรี้ยว และ
สำหรับราษฎรใช้เพื่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่
ของหมู่บ้านโคกกูแว บ้านโคกกระท่อม บ้าน  
โคกอิฐ และบ้านโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยคลองที่ขุดนั้นควร
รับน้ำคลองมูโนะจากคลองโคกโก มีแนวระหว่าง
ขอบพรุกับพื้นที่เพาะปลูกไปตามระดับพื้นที่ดินที่มี
ความเหมาะสม แล้วส่งน้ำลงคลองโคกกระท่อม 
คลองโคกอิฐ จนถึงคลองโคกไผ่ ซึ่งที่คลองทั้ง
สามนี้ ให้สร้างอาคารอัดน้ำตามความเหมาะสม 
เพื่อทดน้ำให้มีระดับสูงและช่วยบังคับน้ำจืดให้ไหล
เข้าไปชะล้างผิวดินบริเวณต่างๆ ในเขตโครงการ
ได้สะดวก...” (กรมชลประทาน, ๒๕๒๙) 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ ณ โครงการ
บ้านโคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 

“...จากปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ซ้าย

ที่ก่อสร้างข้ามคลองโคกไผ่ไปแล้วนั้น ควรระบาย
น้ำจากท่อระบายน้ำปลายคลองไปให้พื้นที่ทำนา 
(พื้นที่ดินเปรี้ยว) บริเวณบ้านโคกชุมบก ตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ถ้าหาก
ระดับน้ำที่บริเวณปลายคลองสายนี้มีระดับไม่สูง
พอที่ จะขุดคลองส่งไป ในแนวพื้นที่สู งตามที่
ต้องการ ก็ควรระบายน้ำลงคลองบางเตย โดยขุด
ลอกคลองบางเตยมีระยะทางยาวไปตามความ
เหมาะสม เพื่อจะได้เก็บขังน้ำจืดที่ส่งมาจากคลอง
มูโนะไว้ใช้ชะล้างความเปรี้ยวของดิน และใช้เพื่อ
การทำนาในบริเวณดังกล่าว...” 

“...ในเขตพื้นที่โครงการบ้านโคกกูแว 
ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ควรสำรวจอาณาเขตพื้นที่
ได้รับประโยชน์แต่ละหมู่บ้าน รวมทั้ งแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การจะพัฒนาต่อไป และการนำน้ำคุณภาพดีจาก
คลองส่งน้ำโครงการบ้านโคกกูแวไปชะล้างความ
เปรี้ยวของดินนั้น ทุกฝ่ายควรจะประสานและร่วม
มือกันแนะนำราษฎรอย่างใกล้ชิดให้ทราบถึงวิธี
การนำน้ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และถ้าหากมี
ความจำเป็น ต้องสร้างระบบระบายน้ำเสียออก
จากพื้นที่เพิ่มเติมแล้ว ก็ให้พิจารณาดำเนินการใน
เขตพื้นที่ของหมู่บ้านต่อไปตามความเหมาะสม..”. 
(กรมชลประทาน, ๒๕๓๑) 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล
กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า “ ...คลองมูโนะของ    
โครงการชลประทานมูโนะ ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำ
คุณภาพดีจากแม่น้ำโก-ลกมาใช้เพื่อการเพาะปลูก
และชะล้างดินเปรี้ยว ในระยะต้นฤดูฝนและฤดู
แล้งน้ำในแม่น้ำโก-ลกมีปริมาณน้อยและมีระดับ
ต่ำ น้ำจะไหลเข้าคลองมูโนะ ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการแทบทุกปี สมควรพิจารณาน้ำที่ไหลใน
คลองโต๊ะแดงว่าจะสามารถนำมาเสริมให้กับคลอง
มูโนะได้หรือไม่ เพียงไร...” (กรมชลประทาน, 
๒๕๓๑) 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ คลองโต๊ะแดง 
และคลองสาขา ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก 



๕๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...ควรศึกษาและ
หาทางจัดหาน้ำเสริมให้กับคลองมูโนะเพิ่มจากการ
รับน้ำแม่น้ำโก-ลก เพียงแห่งเดียว ตาม          
พระราชดำริที่พระราชทานไว้แล้ ว เมื่ อวันที่       
๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ด้วยเหตุที่คลองโต๊ะแดงเป็น
ลำน้ำที่ ไหล (ผ่านพรุ) ลงคลองมูโนะโดยตรง 
สมควรจะได้ทำการตรวจสภาพน้ำและพื้นที่บริเวณ
คลองโต๊ะแดง และคลองสาขา เพื่อหาข้อมูล 
เกี่ยวกับ ทิศทางการไหลของน้ำ ปริมาณน้ำไหล 
และระดับน้ำ ตลอดจนคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะสามารถนำน้ำจาก
คลองโต๊ะแดงมาใช้งานได้หรือไม่เพียงไร...” 
(กรมชลประทาน, ๒๕๓๑) 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ ฝายทดน้ำกั้น
คลองสุไหงปาดี บ้านโคกกามา ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า  

“...ควรศึกษาและพิจารณาก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำคลองโต๊ะแดงและอาคารบังคับน้ำคลอง
วังม่วงยางที่บริเวณถนนชวะนะนันท์ เพื่อเก็บน้ำไว้
ในพรุโต๊ะแดงตอนบน ให้มีน้ำในหน้าแล้งลึกมาก
กว่าน้ำที่เคยมีอยู่ตามปกติประมาณ ๑ เมตร ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้พรุบริเวณนี้มีความชุ่มชื้นไม่เกิดไฟไหม้ 
และนอกจากนั้นหากมีน้ำมากอาจช่วยระบายไป
ทางตอนล่าง หรือผันไปใช้ประโยชน์ในเขตโครง
การชลประทานมูโนะด้วย...” (กรมชลประทาน, 
๒๕๓๑) 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ ณ โครงการโคก 
กูแว ตำบลพร่อน และตำบลบางขุนทอง อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
“...เนื่องจากโครงการโคกกูแวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชะล้างความเปรี้ยวของดินในเขตโครงการเป็น
หลัก จึงควรส่งน้ำคุณภาพดีจากคลองมูโนะเข้าไป
ตามคลองสายต่างๆ ในเขตโครงการอย่างต่อ
เนื่องตลอดเวลาทั้งปี เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่
ต้องการน้ำชะล้างดินและใช้ทำนาตลอดจนส่งลง
คลองระบายน้ำต่างๆ สำหรับรักษาระดับน้ำใน
คลองระบายมิให้มีระดับต่ำเกินไป และเพื่อลด
ความเปรี้ยวของน้ำให้เจือจางลงด้วย...” 

“...ระหว่างแนวหมู่บ้านโคกอิฐ-บ้านโคก

ในกับขอบพรุโต๊ะแดงมีพื้นที่นาร้าง ซึ่งในปัจจุบัน
ทำการเพาะปลูกไม่ได้เนื่องจากดินเปรี้ยว ควรขุด
คลองส่งน้ำในเขตชายหมู่บ้านโคกอิฐ-บ้านโคกใน 
ขึ้นอีกสายหนึ่ง แยกจากคลองส่งน้ำสายหลัก เพื่อ
นำน้ำไปชะล้างดินเปรี้ยว ซึ่งคาดว่าราษฎรจะ
สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และ
ทำการเพาะปลูกต่อไปได้…” 

“...เนื่องด้วยน้ำในคลองมูโนะที่ ไหลมา 
บางเดือนมีระดับต่ำ ประตูระบายน้ำปูยูบางครั้งไม่
สามารถทดอัดน้ำให้สูงส่งเข้าคลองส่งน้ำโครงการ
โคกกูแวได้ ควรพิจารณาสร้างอาคารอัดน้ำที่
คลองมูโนะ เพื่อช่วยทดน้ำให้เข้าคลองส่งน้ำ
โครงการโคกกูแวหรือติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ สำหรับ
สูบน้ำจากคลองมูโนะเข้าคลองดังกล่าวโดยตรง 
ตามความเหมาะสม…” 

“...เนื่องด้วยริมคลองเก็บน้ำบางเตย (ส่วน
ที่สร้างรับน้ำจากปลายคลองส่งน้ำโครงการโคก  
กูแว) มีคันกั้นน้ำไปเชื่อมกับคันกั้นน้ำเปรี้ยวของ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ สามารถเก็บขังน้ำที่บริเวณขอบพรุโต๊ะ
แดงนี้ได้จำนวนหนึ่ง ควรพิจารณาผันน้ำคุณภาพดี
จากคลองสุไหงปาดีเข้ามาเก็บกักในคลองบางเตย 
และบริเวณขอบพรุหลังคันกั้นน้ำเปรี้ยวนี้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งน้ำคุณภาพดีนี้เมื่อมีมาก จะ
สามารถส่งลงคลองบางเตยย้อนเข้าไปในเขต
โครงการ โคกกูแวได้...” (กรมชลประทาน, 
๒๕๓๓) 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ณ สถานีสูบน้ำ
บ้านโคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 

“...เนื่องด้วยน้ำที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดง
มาตามคลองต่างๆ ตามธรรมชาติจะไหลลงแม่น้ำ
บางนราและคลองมูโนะ ซึ่งในช่วงต้นฤดูฝนและ
ฤดูแล้งน้ำที่ไหลออกจากพรุเป็นน้ำเปรี้ยว ทำให้
น้ ำในคลองมู โนะและน้ำในแม่น้ ำบางนรามี
คุณภาพไม่ดี เมื่อกรมชลประทานได้ก่อสร้าง
ระบบควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวเพี่อป้องกันและ
ระบายน้ำเปรี้ยวนำลงไปที่ท้ายประตูระบายปลาย
คลองมูโนะ (ประตูระบายปูยู) ไว้แล้วประกอบ
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด้วยคลองต่างๆ พร้อมด้วยอาคารบังคับน้ำ     
ในคลอง ได้แก่ คลองปลักปลา (คลองระบายข้าง
คลองมูโนะ ตั้งแต่บริเวณบ้านปลักปลาถึงบ้าน 
โคกกูแว) คลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ คลอง
โคกไผ่ และคลองลาน เพื่อทำหน้าที่นำน้ำทั้งหมด
ไปลงคลองปูยูทางด้านท้ายประตูระบายน้ำ ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถป้องกันน้ำเปรี้ยวมิให้ไหลลงคลอง
มูโนะได้เป็นอย่างดี ทำให้น้ำในคลองมูโนะมี
คุณภาพดีใช้เพาะปลูกได้ตลอดปีสำหรับน้ำที่ไหล
ออกจากพรุโต๊ะแดงบริเวณทางด้านเหนือของพรุ 
โดยธรรมชาติน้ำจากพรุจะไหลลงแม่น้ำบางนรา 
ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างประตูบังคับน้ำ
ปิดกั้นปากแม่น้ำบางนรา ไว้ทั้งสองทางเพื่อเก็บ
กักน้ำจืดแล้ว จึงสมควรสร้างระบบเพื่อรับน้ำ
เปรี้ยวที่ไหลออกจากพรุบริเวณนี้ทั้งหมดไปลงยัง
ระบบระบายน้ ำ เปรี้ ย วของโครงการมู โนะ 
(โครงการบ้านโคกกูแว) ดังกล่าวข้างต้น ที่คลอง
โคกไผ่ โดยพิจารณาขุดขยายคลองโคกไผ่และ
คลองลาน พร้อมกับการปรับปรุงอาคารประกอบ
ที่สร้างไว้แล้วตามความเหมาะสม และควรตรวจ
สอบระบบควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวที่สร้างไว้
แล้ว ให้สามารถควบคุมและระบายน้ำเปรี้ยวให้ได้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วย...” 

“...ควรพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำไป
ช่วยพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ใน
เขตตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ต่อจากโครงการบ้านโคกกูแวเพิ่มเติมที่สร้างไว้
แล้ว เพราะอีก ๑ - ๒ ปีต่อมา หลังจากก่อสร้าง
ระบบคลองส่งน้ำโครงการบ้านโคกกูแว ราษฎรได้
รับน้ำจากคลองมูโนะสามารถทำการปลูกข้าวได้
ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 
๓๕-๔๕  ถังต่อไร่ต่อหนึ่งฤดูการเพาะปลูก ต่าง
กับแต่ก่อนซึ่งบางบริเวณเพาะปลูกไม่ ได้ เลย 
เนื่องจากดินเปรี้ยวบริเวณที่เพาะปลูกได้บ้างจะได้
ผลผลิตข้าวเพียง ๑๐ ถังต่อไร่เท่านั้น โครงการที่
ดำเนินการใหม่ให้พิจารณาใช้น้ำจากคลองมูโนะ
หรือจากแม่น้ำบางนราตามความเหมาะสม…” 

“...เนื่องจากการส่งน้ำเข้าปากคลองส่งน้ำ
สายหลักของโครงการบ้านโคกกูแวนั้น สามารถ
ส่งน้ำเข้าคลองได้เต็มที ่

ในช่วงเวลาที่ระดับน้ำไหลในคลองมูโนะมี
ระดับสูงเต็มคลอง นานประมาณ ๘ เดือน ซึ่งขึ้น
อยู่กับระดับน้ำตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ำ   
โก-ลกที่บริเวณปากทางเข้าประตูบังคับน้ำปาก
คลองมูโนะเป็นหลักในฤดูแล้งเมื่อมีน้ำไหลใน
แม่น้ำโก-ลกน้อย จึงเป็นเหตุให้น้ำที่ไหลในคลอง
มูโนะและน้ำที่ไหลเข้าปากคลองมูโนะมีระดับต่ำ 
(บางปีฤดูแล้งระดับ + ๐.๕๐ เมตร (รทก.)) น้ำ 
ที่ไหลในคลองมูโนะ ตลอดสายจึงมีระดับต่ำจนถึง
ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ (ประตูระบาย  
ปูยู) ทำให้ไม่สามารถทดอัดน้ำขึ้นได้ จึงต้องติด
ตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับเข้าคลองส่งน้ำ ของ
โครงการบ้านโคกกูแวในช่วงฤดูแล้งเพื่อส่งน้ำ
สนับสนุนเกษตรกรที่ทำนาปรัง 

ในการนี้สมควรตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ำที่ไหลออกจากคลองโต๊ะแดงลงคลอง
มูโนะว่ามีปริมาณเพียงพอใช้งานและน้ำมีคุณภาพ
ดีหรือไม่ หากน้ำมีปริมาณเพียงพอใช้ก็จะสามารถ
ปิดประตูคลองและประตูปากคลองมูโนะแล้วใช้
แหล่งน้ำจากคลองโต๊ะแดงมาเพิ่มลงในคลอง
มูโนะ ซึ่งจะสามารถยกระดับน้ำในคลองมูโนะให้
ขึ้นสูงจนสามารถไหลเข้าคลองต่างๆ ได้ในช่วงฤดู
แล้งโดยไม่ต้องสูบน้ำ…” (กรมชลประทาน, 
๒๕๓๕) 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ณ โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุป
ความว่า “...เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำโก-ลก 
เมื่อมีระดับต่ำกว่า + ๑.๕๐ ม. (รทก.) จะทำให้
น้ำในคลองมูโนะมีระดับต่ำ จนประตูระบายน้ำปูยู
ไม่สามารถยกระดับน้ำให้สูงถึงระดับที่จะอัดเข้า
คลองส่งน้ำของโครงการโคกกูแวได้ จึงควรตรวจ
สอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในคลองโต๊ะแดง 
เพื่อพิจารณาใช้เป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่คลอง
มูโนะในช่วงฤดูแล้ง หากผลการตรวจสอบปรากฏ
ว่าน้ำ มีคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอแก่การ
ยกระดับน้ำในคลองมูโนะให้สามารถอัดเข้าระบบ
ส่ ง น้ ำ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ค ก กู แ ว ไ ด้ . . . ”
(กรมชลประทาน, ๒๕๓๕) 



๕๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ ณ โครงการ
โคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 

“...เนื่องจากน้ำเปรี้ยวในคลองปลักปลา
บางส่วนไหลลงในคลองมูโนะจึงควรดำเนินการ
ควบคุมดูแลการระบายน้ำเปรี้ยวไม่ ให้ ไหลลง
คลองมูโนะ โดยให้ระบายน้ำทิ้งด้านท้ายประตู
ระบายน้ำปูยู ในช่วงที่น้ำเปรี้ยวมีความเข้มข้นสูง 
และควรรับน้ำจากคลองมูโนะในช่วงที่มีปริมาณน้ำ
พอเพื่อเจือจางน้ำเปรี้ยวในคลองปลักปลา ซึ่งจะ
ช่วยชะล้างดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง
เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นในระยะยาว 
เพื่อราษฎรสามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้...” 

“...ควรเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเปรี้ยว
ของโครงการโคกกูแว โดยการขุดขยายคลอง
ระบายน้ำสายต่างๆ เช่น คลองโคกไผ่ (คลอง
ระบายน้ำสายที่ ๑๒) คลองลาน และคลองอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถรับน้ำเปรี้ยวที่
ไหลออกจากด้านทิศเหนือของพรุโต๊ะแดงผ่าน
ระบบระบายน้ำเปรี้ยวที่จะก่อสร้างและปรับปรุง
ไ ปทิ้ ง ล งด้ า น ท้ า ยปร ะตู ร ะบ ายน้ ำ ปู ยู . . . ”
(กรมชลประทาน, ๒๕๓๖) 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ ณ โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำคลองน้ำจืด - คลองแฆแฆ อำเภอ
สายบุรี และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สรุป
ความว่า “...พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำใน
คลองโต๊ะแดงลงเพิ่มเติมให้แก่คลองมูโนะสำหรับ
อัดน้ำเข้าระบบส่งน้ำของคลองโคกกูแว เพื่อช่วย
เหลือการเพาะปลูกในเขตโครงการและพื้นที่เพาะ
ปลูกบ้านโคกกูแว และบริเวณใกล้เคียงตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.. .” 
(กรมชลประทาน, ๒๕๓๖) 

จากแนวพระราชดำริที่อัญเชิญมาดังกล่าว
ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๗-๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขต  
โครงการชลประทานมูโนะที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
ในช่วงฤดูฝน ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง ปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตร และ

ปัญหาดินมีคุณภาพต่ำเป็นดินเปรี้ยว ทำการเพาะ
ปลูกไม่ได้ หรือหากทำได้ให้ผลผลิตต่ำ แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา สามารถเรียบเรียงสรุปได้ดังนี้ 

ในช่วงต้นของการบริหารจัดการน้ำตาม
แนวพระราชดำริในเขตโครงการชลประทานมูโนะ
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯ มุ่งเน้นที่
จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควบคู่ไปกับการป้องกันน้ำ
เค็มและเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลัก โดยได้
พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน
พิจารณาขุดคลองระบายน้ำในพื้นที่ระหว่างอำเภอ 
สุไหงโก-ลกและอำเภอตากใบ ซึ่งเรียกกันต่อมาว่า 
”คลองระบายน้ำมูโนะ” โดยต้นคลองระบายน้ำได้
เชื่อมต่อกับแม่น้ำโก-ลกในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก 
แนวคลองระบายน้ำผ่านพื้นที่ราบ ด้านปลายคลอง
ระบายน้ำอยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบ เพื่อช่วยระบาย
น้ำที่มีมากจากแม่น้ำโก-ลก และในพื้นที่โครงการ
ให้ไหลออกทะเลที่อำเภอตากใบได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และก่อสร้าง
ผนังกั้นน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก  

นอกจากนี้ทรงให้ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
ปากคลองและปลายคลองระบายน้ำมูโนะ โดย
อาคารดังกล่าวจะทำหน้าที่ควบคุมแตกต่างกันตาม
ช่วงเวลาและสถานการณ์ ซึ่งในฤดูฝนหากระดับน้ำ
ในแม่น้ำโก-ลก ยังต่ำกว่าระดับพื้นที่การเกษตรใน
เขตโครงการ จะเปิดประตูระบายน้ำปากคลอง
ระบายน้ำมูโนะ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำ
โก-ลกเข้าคลองระบายน้ำมูโนะไหลออกทะเลที่
อำเภอตากใบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในทาง
กลับกันหากระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก สูงกว่าระดับ
พื้นที่การเกษตรในเขตโครงการ จะปิดประตูระบาย
น้ำปากคลองมูโนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำ
โก-ลก ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรเช่นเดียวกัน 
ส่วนในฤดูแล้งจะเปิดประตูระบายน้ำปากคลอง
มูโนะ เพื่อรับน้ำจากแม่น้ำโก-ลกมาเพิ่มในคลอง
ระบายน้ำมูโนะ  

ขณะเดียวกันจะปิดประตูระบายน้ำปลาย
คลองมูโนะ เพื่อทำหน้าที่อัดทดน้ำในคลองมูโนะให้
สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่
เพาะปลูกบริเวณเกาะสะท้อน และไม่ส่งผลกระทบ
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ต่อพื้นที่เพาะปลูกด้านเหนือประตูระบายน้ำปลาย 
คลองมูโนะ นอกจากนี้ประตูระบายน้ำดังกล่าวยัง
ทำหน้าที่ป้องกันน้ำเค็มที่ไหลย้อนมาจากอ่าวไทย
ไม่ ให้ รุ กล้ ำ เข้ ามาทำความเสี ยหายกับพื้ นที่
การเกษตรของพื้นที่โครงการอีกด้วย 

นอกจากการขุดคลองระบายน้ำมูโนะ การ
สร้างผนังกั้นน้ำ และการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
ต่างๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็มและ
เก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งในภาพรวม
ใหญ่ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่พื้นที่ในเขตโครงการ
ยังมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยว เพราะ
พื้นที่บางส่วนอยู่ติดขอบพรุโต๊ะแดงเป็นดินเปรี้ยว
เนื่องจากมีชั้นดินที่ประกอบด้วยสารไพไรท์ เมื่อดิน
แห้งจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นกรด
กำมะถันทำให้ดินเปรี้ยว  

ดังนั้นน้ำที่ระบายออกจากพรุผ่านดินเปรี้ยว
ในต้นฤดูฝนและในฤดูแล้งมีสภาพเป็นกรด การ
แก้ไขปัญหาเรื่องดินและน้ำมีผลกระทบต่อกันและ
กัน ระยะต่อมาพระองค์ทรงวางแนวทางที่เป็น
ระบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมและในพื้นที่ย่อยของโครงการ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

การป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ให้
พิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำ
โก-ลก ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม 
และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่
การเกษตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำของสองประเทศทำการ
เพาะปลูกได้ตลอดปี รวมทั้งพื้นที่เกาะสะท้อนให้
ก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบเกาะสะท้อนในอำเภอตากใบ 
เพื่อป้องกันอุทกภัย และให้พิจารณาขุดลอกคลอง
ธรรมชาติ เช่น คลองโคกอิฐ คลองโคกกระท่อม 
คลองโคกลาน คลองโคกไผ่ เพื่อช่วยระบายน้ำท่วม
ที่นาของราษฎรลงคลองปูยู 

นอกจากนี้ในเรื่องการป้องกันน้ำเค็มไหล
เข้าพื้นที่การเกษตร ให้พิจารณาก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อและได้รับอิทธิพลจาก
น้ำเค็มไหลย้อนเข้าคลอง เช่น ประตูระบายน้ำ
ปลายคลองมูโนะ ประตูระบายน้ำคลองโต๊ะแดง 

ท่อระบายน้ำปลายคลองลาน และอาคารบังคับน้ำ
ปลายคลองสาขาอื่นๆ เป็นต้น 

การจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณ
บ้านเกาะสะท้อน เดิมพื้นที่บ้านเกาะสะท้อนทำการ
เกษตรไม่ได้เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำ
เค็มรุกเข้าพื้นที่ เมื่อกรมชลประทานขุดคลอง
ระบายน้ำมูโนะเพื่อช่วยระบายน้ำจากแม่น้ำโก-ลก 
ไหลออกทะเลทางด้านอำเภอตากใบในช่วงฤดูฝน 
เพื่อสนองพระราชดำริ และได้ก่อสร้างประตู
ระบายน้ำปลายคลองมูโนะเพื่อทดน้ำในคลองมูโนะ
ให้มีระดับสูงขึ้น และก่อสร้างคันกั้นน้ำรอบพื้นที่
เกาะสะท้อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างระบบ
ส่งน้ำในพื้นที่แล้ว สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่เกาะ
สะท้อนประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ โดยปิดประตูระบาย
น้ำปลายคลองมูโนะ เพื่อยกระดับน้ำส่งเข้าระบบ
ส่งน้ำของพื้นที่เกาะสะท้อนทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี

ส่วนการจัดหาน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกบ้านโคก
กูแว โคกกระท่อม และบ้านโคกอิฐ - โคกในตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณขอบ
พรุโต๊ะแดง ดินมีคุณภาพต่ำ บางแห่งเป็นดินเปรี้ยว 
ทำการเกษตรไม่ได้ผล หรือบางแห่งไม่สามารถ
ทำการเกษตรได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทาน 
พิจารณานำน้ำจืดจากคลองมูโนะ โดยการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำกลางคลองมูโนะเพื่อยกระดับน้ำใน
คลองมูโนะให้สูงขึ้น และก่อสร้างคลองส่งน้ำไป
ตามแนวขอบพื้นที่เพาะปลูกของบ้านโคกกูแว โคก
กระท่อม และบ้านโคกอิฐ - โคกใน เพื่อส่งน้ำให้
กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณดังกล่าวแล้ว น้ำจืดที่ส่ง
เข้าไปในพื้นที่จะนำไปชะล้างดินเปรี้ยว เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถทำการเพาะปลูกได้
ควบคู่กันไปด้วย และน้ำส่วนที่เหลือจะระบายเติมลง
คลองระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อเพิ่มระดับน้ำไม่ให้ต่ำ
เกินไปและลดความเปรี้ยวของน้ำให้เจือจางลงด้วย 

นอกจากการนำน้ำจืดจากคลองมูโนะเข้าไป
ช่วยชะล้างดินเปรี้ยวของดินพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ได้
พ ร ะ ราชทานแนวพระราชดำริ เ พิ่ ม เ ติ ม ให้
กรมชลประทานนำน้ำจืดจากคลองมูโนะไปชะล้าง
ดินเปรี้ยวในพื้นที่ บ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง
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บ้านโคกเปียก บ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เช่นเดียวกัน 

การแยกระบบน้ำจืดออกจากการระบาย 
น้ำเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทาน 
ขุดคลองระบายน้ำ และวางระบบระบายอิสระใน
เขตพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่
และน้ำที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงในฤดูแล้งและช่วง
ต้นฤดูฝนซึ่งเป็นน้ำเปรี้ยว อีกส่วนหนึ่งระบายน้ำจืด
ที่ส่งเข้าไปชะล้างดินที่ เป็นกรด เพื่อปรับปรุง
คุณภาพดินแล้วทำให้น้ำจืดกลายสภาพเป็นน้ำ
เปรี้ยว การระบายน้ำเปรี้ยวให้ไหลลงระบบระบาย
น้ำอิสระที่ก่อสร้างไว้ในพื้นที่ไปลงด้านท้ายประตู
ระบายน้ำปูยู และด้านท้ายประตูระบายน้ำโต๊ะแดง
ได้อย่างอิสระตลอดเวลา เพื่อป้องกันน้ำเปรี้ยวไม่
ให้ ไหลลงคลองมูโนะซึ่ ง เป็นน้ำจืด พร้อมทั้ ง
ก่อสร้างคันคลองฝั่งที่ติดกับพรุโต๊ะแดงให้มีระดับ
สูงเป็นคันกั้นน้ำ เพื่อควบคุมน้ำจากพรุโต๊ะแดง ซึ่ง
ในฤดูแล้งหรือช่วงต้นฤดูฝนมีคุณสมบัติเป็นกรด 
และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปิดกั้นคลองและทาง
น้ำสายต่างๆ ตามขอบพรุโต๊ะแดง เพื่อควบคุมและ
ลดปริมาณน้ำที่ระบายออกจากพรุตอนฤดูแล้งซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นกรด ไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่เพาะปลูก
ของโครงการชลประทานมูโนะ ซึ่งเป็นการแยก
ระบบน้ำจืดออกจากระบบการระบายน้ำเปรี้ยวให้
อิสระต่อกันไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน  

นอกจากนี้อาคารควบคุมน้ำดังกล่าวยัง
สามารถควบคุมและรักษาระดับน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ของพรุโต๊ะแดงไม่ให้ถูกระบายออกไปตามคลอง 
หรือลำน้ำจำนวนมากเกินไป เพื่อรักษาระดับน้ำใน
พรุให้มีความชุ่มชื้นและช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้พรุ 

การจัดหาน้ำเสริมให้กับคลองมูโนะ เพื่อใช้
ในการเพาะปลูกและชะล้างดินเปรี้ยว ข้อจำกัดของ
โครงการชลประทานมูโนะรับน้ำจืดจากแม่น้ำ   
โก-ลกเพียงแหล่งเดียว เป็นน้ำต้นทุนของโครงการ 
แต่ ในช่วงฤดูแล้ง และต้นฤดูฝนน้ำในแม่น้ำ    
โก-ลกมีปริมาณน้อยและมีระดับต่ำ น้ำที่จะไหล
เข้าคลองมูโนะมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน

พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณา นำน้ำจาก
คลองโต๊ะแดงมาเสริมให้คลองมูโนะ แต่เนื่องจาก
คลองโต๊ะแดงไหลผ่านพื้นที่พรุโต๊ะแดงและคลอง
สาขา จึงให้ทำการศึกษาหาข้อมูลทิศทางการไหล
ของน้ำ ปริมาณน้ำไหล ระดับน้ำ ตลอดจนคุณภาพ
ของน้ำในคลองต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่า
จะสามารถนำน้ำจากคลองโต๊ะแดงมาใช้ประโยชน์
ได้หรือไม่ 

เนื่องจากปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำใน
คลองโต๊ะแดง มีปริมาณน้อยและคุณภาพน้ำไม่
คงที่ แนวทางการจัดหาน้ำเสริมให้กับคลองมูโนะ 
กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการผันน้ำจาก
แม่น้ำโก-ลกด้านตอนบนของคลองมูโนะ โดยใช้
คลองปาเสมัสซึ่งปากคลองอยู่ ในเขตเทศบาล
อำเภอสุไหงโก-ลก และสภาพภูมิประเทศมีระดับ
สูงกว่าบริเวณคลองมูโนะ สามารถผันน้ำมาเก็บกัก
ไว้ ในคลองปาเสมัสและนำน้ำมาเสริมให้คลอง
มูโนะ เพื่อยกระดับน้ำให้สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่
เพาะปลูกและนำน้ำไปชะล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่
เพาะปลูกของโครงการได้ตลอดปี  

ประโยชน์อีกทางหนึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าที่
ต้องใช้สูบน้ำของสถานีสูบน้ำโคกกูแวเข้าคลอง  
ส่งน้ำในช่วงที่ระดับน้ำในคลองมูโนะมีระดับต่ำไม่
สามารถทดน้ำส่งเข้าคลองส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วง
ของโลกได้  

แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนว  
พระราชดำริของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่ม
น้ำโก-ลก สามารถจำแนกได้ ๖ ด้าน คือ  

๑. ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการ
ระบายน้ำออกจากที่ลุ่ม   

๒. ด้านการป้องกันน้ำเค็ม  
๓. ด้านการควบคุมการเก็บกักน้ำ 
๔.ด้านการแยกระบบน้ำจืดออกจากระบบ

น้ำเปรี้ยว 
๕. ด้านการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มสำหรับพื้นที่

การเกษตรและการอุปโภคบริโภค  
๖. ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินและ

คุณภาพน้ำ  
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

การบริหารจัดการน้ำและแนวทางดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ลุ่มน้ำโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส

การบริหารจัดการน้ำ
 รูปแบบการดำเนินงาน
 วัตถุประสงค์


๑. ด้านการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและการระบายน้ำออก
จากที่ลุ่ม 

๑.๑ ขุดคลองระบายน้ำ
ระบายน้ำมู โนะ และคลอง
ระบายน้ำสายย่อย ในพื้นที่ 






๑.๒ ขุดลอกคลองธรรม-

ชาติ ในพื้นที่ โครงการ เช่น 
คลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ 
คลองลาน คลองโต๊ะแดง เป็นต้น 

๑.๓ ก่อสร้างคันกั้นน้ำริม
ฝั่งแม่น้ำโก-ลก 

๑.๑.๑ เพื่อเพิ่มช่องทาง
ผันระบายน้ำให้สามารถระบาย
ออกทะเลได้ปริมาณมาก สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มช่องทาง
ระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม
ย่อยให้สามารถระบายออกจาก
พื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ ำให้สามารถ
ระบายน้ำให้สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

๑.๓.๑ เพื่อป้องกันน้ำไม่
ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่โครงการ 

๑.๓.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณ
ความจุในลำน้ำ 

๒. ด้านการป้องกันน้ำ
เค็ม 

๒.๑ ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำ ในลำน้ำที่เชื่อมต่อและ
ได้รับอิทธิพลจากน้ำเค็ม เช่น 
ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ 
ประตูระบายน้ำโต๊ะแดง 


๒.๒ ก่อสร้างคันกั้นน้ำ

รอบเกาะสะท้อนและอาคาร
ประกอบ 

๒.๑.๑ เพื่อป้องกันน้ำ
เ ค็ ม ไ ม่ ใ ห้ ไ ห ล เ ข้ า ใ น พื้ น ที่
โครงการ และทำหน้าที่ควบคุม
ระดับน้ำในคลอง และบางครั้งยัง
ทำหน้าที่ เป็นอาคารทดน้ำเพื่อ 
ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร 

๒.๒.๑ เพื่อป้องกันน้ำ
เค็มไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่โครงการ 



๕6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

การบริหารจัดการน้ำ
 รูปแบบการดำเนินงาน
 วัตถุประสงค์


๓. ด้านการควบคุมการ
เก็บกักน้ำ 

๓.๑ ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำในคลองสายต่างๆ 

๓.๑.๑ เพื่อควบคุมระดับ
น้ ำ ในคลองให้ อยู่ ใ นระดั บที่
เหมาะสม 

๓.๑.๒ เพื่อควบคุมระดับ
น้ำ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวให้อยู่ ใน
ระดับที่ ไม่ทำให้เกิดปัญหาการ
แพร่กระจายดินเปรี้ยว 

๔. ด้านการจัดหาน้ำ
ต้ น ทุ น เ พิ่ ม ส ำ ห รั บ พื้ น ที่
ก า ร เกษตรและการอุ ป โภค
บริโภค 

๔.๑ ใช้คลองระบายน้ำ
มูโนะรับน้ำจากแม่น้ำโก-ลก เป็น
แหล่งน้ำต้นทุน เพื่อส่งน้ำให้กับ
พื้นที่การเกษตรของโครงการโดย
ใช้อาคารบังคับน้ำ เพื่อควบคุม
และยกระดับน้ำ ส่งน้ำให้กับพื้นที่
ทำนา เช่น พื้นที่บ้ านเกาะ
สะท้อน พื้นที่บ้านโคกกูแว บ้าน
โคกอิฐ บ้านโคกใน ส่วนพื้นที่
การเกษตรอื่นๆ ที่มีระดับสูงไม่
สามารถส่งน้ำโดยระบบแรงโน้ม
ถ่วงของโลกได้จะส่งน้ำ โดยวิธี
สูบน้ำเข้าระบบส่งน้ำของพื้นที่
นั้นๆ 

๔.๒ หาแหล่งน้ำต้นทุน
เพิ่มเติมโดยการวางโครงการ
สร้าง อ่างเก็บน้ำโก-ลก เพื่อเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่
เพาะปลูกของโครงการ และ
พื้นที่เพาะปลูกชายฝั่งมาเลเซีย 
ให้มีน้ ำ เพื่ อการเพาะปลูกได้
ตลอดปีและช่วยบรรเทาปัญหา
อุ ท กภั ย ใ นพื้ น ที่ ส อ ง ฝั่ ง ข อ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซียได้อีกด้วย 



๔.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ต้นทุนของโครงการ และเพื่อช่วย
บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 












๔.๒.๑ เพื่อเพิ่มปริมาณ

น้ำต้นทุนให้กับโครงการ 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

การบริหารจัดการน้ำ
 รูปแบบการดำเนินงาน
 วัตถุประสงค์


 ๔.๓ พิจารณาความ
เหมาะสมและตรวจสอบปริมาณ
น้ำ คุณภาพน้ำเพื่อผันน้ำจาก
คลองโต๊ะแดงมาเสริมให้กับ
คลองมูโนะ 

๕. ด้านการแยกระบบน้ำ
จืดออกจากระบบน้ำเปรี้ยว 

๕.๑ ใช้คลองธรรมชาติ
และคลองระบายน้ำที่ขุดเพิ่มเติม 
ในพื้นที่ โครงการ และอาคาร
ประกอบ สร้างระบบการระบาย
น้ำ เพื่อควบคุมเแยกน้ำเปรี้ยวไม่
ให้ ไหลลงคลองมู โนะซึ่ ง เป็น   
น้ำจืด โดยให้น้ำ เปรี้ ยวไหล
ระบายออกด้านท้ายอาคารปลาย
คลองน้ำจืด 

๕.๒ ก่อสร้างคันกั้นน้ำ
เปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดง บริเวณ
ขอบพรุและอาคารประกอบ 

๕.๑.๑ เพื่อแยกน้ำเปรี้ยว
ออกจากคลองน้ำจืด และให้ไหล
ระบายไปออกทางด้านท้ายของ
อาคารปลายคลอง 






๕.๒.๑ เพื่อควบคุมน้ำ

เปรี้ ย วไม่ ให้ ไหลเข้ าไปพื้ นที่
โครงการหรือคลองน้ำจืด 

๖. ด้านการปรับปรุง
คุณภาพดินและคุณภาพน้ำ 

๖.๑ นำน้ำจืดจากคลอง
มูโนะ ไปชะล้างดินเปรี้ยวในเขต
โครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้ดีขึ้น และน้ำจืดส่วนที่เหลือ
นำไปเจือจางน้ำเปรี้ยวในคลอง
ระบายน้ำของโครงการส่วนที่
เหลือนำไปทิ้งในแม่น้ำบางนรา 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น 

๖.๑.๑ เพื่อปรับปรุง
คุ ณ ภ า พ ดิ น เ ป รี้ ย ว ใ น พื้ น ที่
การเกษตร 

๖.๒.๑ เพื่อเจือจาง และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

นอกจากการแก้ไขปัญหาที่อาศัยหลักวิชาทาง
ด้านวิศวกรรมควบคู่กับหลักวิชาการด้านอื่นๆ แล้ว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเน้นในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ โดยได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๑๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๘ และวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๒๗ ตามลำดับ สรุปความว่า 

“...ให้ติดตามสอบถามความเข้าใจของ
ราษฎรในการที่ทางราชการได้เริ่มขุดคลองระบาย
น้ำลงสู่ทะเลในแนวผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก และ
อำเภอตากใบ...ให้ข้าราชการกับราษฎรควรปรึกษา

หารือกันจัดทำโครงการที่จะทำให้น้ำในคลอง
ระบายน้ำในฤดูแล้งได้ประโยชน์มากที่สุด...ควรมี
การติดตั้งแผนที่และคำอธิบายโดยละเอียด ตลอด
จนทำหุ่นจำลองคลองระบายน้ำเพื่อติดตั้งไว้ ณ ที่
ว่ า ก ารอำ เภอและตำบลต่ า งๆ . . . โครงการ
ชลประทานมูโนะมีอาคารสำหรับการควบคุมน้ำ
จำนวนมาก เพื่อการระบายน้ำ การเก็บน้ำ และ
การส่งน้ำไปให้พื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลาต่างๆ กัน 
จึงสมควรจัดทำคู่มือไว้ใช้ปฏิบัติ และแนะนำกลุ่ม
ราษฎรที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป...” (สำนักราช
เลขาธิการ, ๒๕๑๘:,สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๑๘ : 
๑๓๖:, กรมชลประทาน, ๒๕๒๗) 





๕8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบัน

ระบายน้ำกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง 
๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง 
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เป็นการระบายน้ำจากแม่น้ำ โก-ลก 
ให้ลงทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในฤดู 
น้ำหลาก และส่งน้ำไปใช้ ในการ
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในพื้นที่
โครงการได้ตลอดปี 

•

๑.๒ ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ 
(ปตร.ปูยู) 


พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูยู ตำบล
เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี  ๒๕๒๔ 
เป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่อง

•

•
•

ระบายน้ำกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง 
๕.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง 
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๒๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เพื่อควบคุมการระบายน้ำในเขต
พื้ นที่ โครงการในฤดูน้ ำหลาก
ป้องกันน้ำเค็มและอัดน้ำเข้าพื้นที่
เกษตรของโครงการ 

•

๑. อาคารบังคับน้ำ 
๑.๑ ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ 

(ปตร.มูโนะ) 
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมูโนะ ตำบล
มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๑๘ 
เป็นอาคารบั งคั บน้ ำขนาดช่ อง

•

•
•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๑.๓ ประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง 
(ปตร.โต๊ะแดง) 

 
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกมือบา 
ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๐ 
เป็นอาคารบั งคั บน้ ำขนาดช่ อง

•

•
•

ระบายน้ำกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง  
๕.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง 
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๑๕๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เพื่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการในฤดู
น้ำหลาก และป้องกันน้ำเค็มไม่ให้
ไหลเข้าคลองระบายน้ำโต๊ะแดงและ
อัดน้ำให้กับพื้นที่เกษตร 

•

๑.๔ อาคารบังคับน้ำกลางคลองมูโนะ 
ประตูระบายน้ำกลางคลองมูโนะ (ปตร.กลางคลอง
มูโนะ) 

 
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกกูแว 
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส และพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔ 
บ้านยูโย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ  
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๕ 
เป็ นอาคารบั ง คั บน้ ำ ขนาดช่ อ ง 
ระบายน้ำกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง 
๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง 
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๑๕๐  
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

•

•
•

เพื่อทดน้ำให้สามารถส่งโดยแรงโน้ม
ถ่วงของโลกให้กับพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่ ตำบลโฆษิต ตำบล 
นานาค บางส่วนของ ตำบลมูโนะ 
ทดแทนการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำ
โคกกูแว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
กระแสไฟฟ้า ชะล้างดินเปรี้ยวบริเวณ
บ้านโคกกูแว โคกอิฐ โคกยาง
โคกกระท่อม บ้านใหม่ ตำบลพร่อน 
และบ้านโคกชุมบก ตำบลบาง
ขุนทอง และพื้นที่ดำเนินงานของ
ศูนย์สาขาที่ ๔ บ้านยูโย ของศูนย์ฯ 
พิกุลทอง และระบายน้ำในพื้นที่
โครงการในฤดูน้ำหลากอีกทางหนึ่งด้วย 

•



6๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๑.๕ ท่อระบายน้ำปากคลองปาเสมัส 
 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูโป๊ะ ตำบล
ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๔๖ 
เป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่อง

•

•
•

ระบายน้ำกว้าง ๓.๕ เมตร สูง 
๒.๙ เมตร จำนวน ๒ ช่อง 
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๗.๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เพื่อส่งน้ำเข้าเพิ่มเติมในคลอง
ระบายน้ำมูโนะ ในกรณีที่น้ำใน
คลองมูโนะไม่เพียงพอต่อการส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร 

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๒.๑ คลองระบายน้ำมูโนะ 
พื้นที่ดำเนินการ แม่น้ำสุไหงโก-ลก 
ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก 
ถึง บ้านทุ่งนาหว่าน ตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๑๘ 
เป็นคลองระบายและคลองส่งน้ำ
ขนาดความยาว๑๕.๕๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอด 


๒.๒ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๑  

พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
สายที่ ๑๔ (คลองลาน) ถึง บ้าน
โคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๒ 

•

•
•

•

•

•

เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๔.๒๗๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๓ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๔ 

(คลองลาน) 
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกมะม่วง 
ถึง บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๒ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๒.๑๕๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 



•

•

•

•
•

•

๒. ระบบระบายน้ำ 



6๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๒.๔ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๔ (โคกไผ่) 
พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
สายที่ ๑๔ (คลองลาน) ตำบล
พร่อน ถึง บ้านโคกชุมบก ตำบล
บางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๒ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๔.๖๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค  
ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๕ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๓ (โคกอิฐ) 

พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
สายที่ ๑๔ ถึง บ้านโคกอิฐ ตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๒ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๒.๑๗๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค  
ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๖ คลองระบายน้ำสายที่ ๑ 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านกวาลอลือเกะ 
ตำบลนานาค อำเภอตากใบ ถึง 
บ้านปะดังยอ ตำบลมูโนะ อำเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการ ปี ๒๕๒๔ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๕.๒๕๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 



•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

๒.๗ คลองระบายน้ำสายที่ ๒ 
พื้นที่ดำเนินการบ้านนาคออีบู ถึง บ้าน 

โคกเปราะ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๔ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๓.๐๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๘ คลองระบายน้ำสายที่ ๓ 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปะดาดอ ถึง 
บ้านแฆแบ๊ะ ตำบลนานาค อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๔ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๔.๖๓๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๙ คลองระบายน้ำสายที่ ๔ (โต๊ะแดง) 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูโป๊ะ ตำบล
มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ถึง บ้าน
ปะดาดอ ตำบลนานาค อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๔ 
เป็นคลองระบายและคลองส่งน้ำ
ยาว ๑๓.๔๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๐ คลองระบายน้ำสายที่ ๕ (คลองพี) 

พื้นที่ดำเนินการบ้านสะหริ่ง ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ ถึง บ้านซิโป 
ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๔ 
เป็นคลองระบายและคลองส่งน้ำ
ขนาดความยาว ๗.๖๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำและส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเพาะปลูก และอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๑ คลองระบายน้ำสายที่ ๗  

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปะลุกา ถึง 
บ้านโคกรามา ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๕ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๒.๔๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๒ คลองระบายน้ำสายที่ ๘ 

บ้านตะโล๊ะ ถึง บ้านบอฆอ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๕ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๑.๐๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอด 


๒.๑๓ คลองระบายน้ำสายที่ ๙  

พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
มู โนะ ตำบลพร่อน ถึง บ้าน   
ปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๕ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๕.๑๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

๒.๑๔ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๐  
พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
มูโนะ ถึง บ้านโคกเบียด ตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี  ๒๕๒๕ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๔.๐๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค  
ในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๕ คลองระบายน้ำสายที่ ๖  

พื้นที่ดำเนินการ บ้านซิโป ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ ถึง บ้าน    
ปูโย๊ะ ตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๖ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๗.๖๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๖ คลองระบายน้ำปะลุกา - โคกยาง 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปะลุกา 
ตำบลโฆษิต ถึง บ้านโคกยาง 
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๙ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๕.๗๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๗ คลองระบายน้ำปลักปลา -    

โคกกระท่อม 
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกกูแว 

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•



6๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ตำบลพร่อน ถึง บ้านปลักปลา 
ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๓๐  
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๕.๗๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๘ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๖    

(เจาะบากง) 
พื้นที่ดำเนินการ คลองระบายน้ำ
สายที่ ๑๖ (เจาะบากง) 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๓๓ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๔.๔๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๒.๑๙ คลองระบายน้ำสายที่ ๑๗       

(ปาเสมัส) 
พื้นที่ดำเนินการแม่น้ำสุไหงโก-ลก 
ตำบลปาเสมัส ถึง บ้านปูโป๊ะ 
ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๒ 
เป็นคลองระบายน้ำขนาดความยาว 
๑๖.๐๐๐ กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการระบายน้ำเข้าพื้นที่การ
เพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ใน
พื้นที่โครงการได้ตลอดปี 


๓. ระบบป้องกันน้ำเค็ม 

พื้นที่ดำเนินการ บริเวณปากแม่น้ำ
โก-ลก แม่น้ำบางนรา คลองปูยู 
และคลองโต๊ะแดง (ในเขตอำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส) 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๐-๒๕๒๖ 

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

ก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็มรอบ ตำบล
เกาะสะท้อน โดยเริ่มจากบริเวณ
คลองปูยูเชื่อมต่อกับแม่น้ำโก-ลก 
บริเวณบ้านศรีพงันกับบ้านปะลูกา 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไป
ตามริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก แม่น้ำบาง
นราและคลองปูยูขนาดหลังคัน
กว้าง ๖.๐๐ เมตร และคันกั้นน้ำ
สองฝั่งคลองโต๊ะแดงเชื่อมต่อกับ
คันกั้นน้ำเค็มทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโก-ลก
เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เพาะ
ปลูก ในบริเวณ ตำบลเกาะสะท้อน 
อำเภอตากใบ และป้องกันน้ำเค็ม
ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ เพาะปลูก
บริเวณบ้านโคกมือบา บ้านโคก
โต๊ะจุ๊บ บ้านปะลูกา และบ้าน   
ปะดาดอ 


๔. ระบบป้องกันน้ำท่วม 

พื้นที่ดำเนินการ บ้านมูโนะ ตำบล
มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก ถึง 
ประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะ
แดงและคันกั้นน้ำเลียบริมฝั่ง สุไหง
โก-ลก ตำบลนานาค อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นคัน
ดินสูง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ 
๒๕.๗๗๒ กิโลเมตร 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๖ 
คันป้องกันน้ำท่วม โดยสร้างเป็น
คันกั้นน้ำด้านฝั่งตรงกันข้ามกับ
เกาะสะท้อน คันกั้นน้ำสองฝั่ ง
คลองระบายน้ำมูโนะ (เลาะไปตาม
ริมฝั่งคลองปูยู คลองโคกยาง และ
คลองระบายน้ำ มูโนะ) และคันกั้น
น้ำสองฝั่งคลองระบายน้ำโต๊ะแดง 
เป็นคันดินสูง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ 
เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๒๕.๗๒๒ กิโลเมตร 
เพื่อป้องกันน้ำในคลองไหลเข้าท่วม

•

•

•

•
•

•
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พื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากการอัดน้ำ
ที่ ป ระตู ระบายน้ ำปลายคลอง 
มูโนะ และประตูระบายน้ำปลาย
คลองโต๊ะแดง ทำให้มีระดับน้ำสูง
ขึ้นเพื่อส่งเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่
เพาะปลูก และสำหรับการป้องกัน
น้ำในแม่น้ำ โก-ลก ในฤดูน้ำหลาก 


๕. งานระบบส่งน้ำ 

 
๕.๑ ระบบการส่งด้วยแรงโน้มถ่วง 

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะสะท้อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๒๖ 
ประกอบด้วยคลองส่งน้ำ ๔ สาย 
ความยาวประมาณ ๑๕.๗๓๐ 
กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 
และคูส่งน้ำ จำนวน ๔๖ สาย 
ความยาว ๓๕.๗๐๐ กิโลเมตร 
คลองระบายน้ำ ๕ สาย ความยาว 
๑๙.๕๕๑ กิโลเมตร  
เพื่อส่งน้ำไปให้บริเวณพื้นที่เพาะ
ปลูกในเขต ตำบลเกาะสะท้อน จะ
อัดน้ำที่ประตูระบายน้ำปลายคลอง
มูโนะเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและ
ส่งไปตามคลองสายต่างๆ 


๕.๒ ระบบส่งน้ำโดยเครื่องสูบน้ำ 

พื้นที่ดำเนินการโครงการเกษตร
ผสมผสาน มูโนะ 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๓๗ 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว 
จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย คู
ส่งน้ำดาดคอนกรีต จำนวน ๑๐ 
สาย ความยาว ๘.๙๑๗ กิโลเมตร 
ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายต่างๆ 
จำนวน ๑๑ สาย ความยาว 
๒๔.๐๔๐ กิโลเมตร จะเลือกใช้ใน
แต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ

•

•
•

•

•

•
•

ต้นทุนในคลองระบายน้ำมูโนะ 
สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ในพื้นที่โครงการบางส่วนโดยการ
เก็บกักน้ำจืดไว้ในคลองระบายน้ำ 
เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไป
ทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก
ในเขตพื้นที่โครงการ 
เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกใน
พื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน 
เพื่อใช้น้ำจืดสนับสนุนการประปา
ในบริเวณบ้านตาบา และอำเภอ
ตากใบ 
เพื่อขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 
ปรับปรุ งและป้ องกันการแพร่
กระจายของดิน เปรี้ ยวและน้ ำ
เปรี้ยวโดยการใช้น้ำจากคลอง 
มูโนะ ชะล้างดินเปรี้ยวและแยก
ระบบระบายน้ำเปรี้ยวออกจาก
ระบบน้ำดี 
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษา
ระดับน้ำในพรุโต๊ะแดง ให้อยู่ ใน
ระดับที่เหมาะสมและไม่ให้น้ำจาก
พรุโต๊ะแดงเกิดผลกระทบพื้นที่
เกษตรของราษฎรที่อยู่บริเวณรอบ
พรุโต๊ะแดง 


๖.โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ 


พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๐ 
โครงการประปาหมู่บ้าน โดยนำน้ำ
จากคลองระบายน้ำมู โนะ มา
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ใ ห้ ไ ด้ ต า ม
มาตรฐานการประปา แล้วสูบส่งขึ้น
หอถังสูงเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิก
หมู่บ้านโดยระบบท่อส่งน้ำ วางท่อ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๐๙๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๖๓ เมตร  
ยาว ๓,๖๘๐ เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบและมาตรวัดน้ำตามบ้าน
จัดระบบรูปแปลงหมู่บ้านพร้อม
จัดการเรื่อง คลองส่งน้ำ คลอง
ระบายน้ำและประปาหมู่บ้าน 
ดำ เนินการ เกี่ ย วกับน้ ำ ใช้ ของ
ราษฎร การส่งน้ำ การระบายน้ำ 
เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน ปัญหาเรื่องการรับ
สมาชิกใหม่ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค ของ
ราษฎรบ้านปศุสัตว์ - เกษตร 
มูโนะ ราษฎร ๑ หมู่บ้าน ๔๐ ครัว
เรือน ๓๔๐ คน ชุดปฏิบัติการ
ทหารพัฒนา ๑ กองร้อย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง มีน้ำ
สะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค 


๗. โครงการปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 


พื้นที่ดำเนินการตำบลปาเสมัส 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๐ 
เป็นระบบผันน้ำจากแม่น้ำโก-ลก 
เพิ่มเติมให้กับ คลองมูโนะ ทำ
ห น้ า ที่ เ ส ริ ม ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลุ่ม
น้ำโก-ลก ขนาดปากคลองกว้าง 
๑๙ เมตร ลึก ๔ เมตร รวมความ
ยาว ๑๖ กิโลเมตร ระบายน้ำได้ 
๘.๐๘๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ ในคลองมูโนะ 
ส ำ ห รั บ ก า ร ส่ ง น้ ำ เ ข้ า สู่ พื้ น ที่

•

•

•

•

•
•

•

โครงการโดยระบบ GRAVITY 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ
ของโครงการโคกกูแว ในช่วงฤดู
แล้ง และมีปริมาณน้ำเพียงพอ 
สำหรับอัดน้ำเข้าระบบส่งน้ำของ
โครงการโคกกูแว เพื่อช่วยเหลือ
การเพาะปลูกในเขตพื้นที่เพาะปลูก
บ้านโคกชุมบก บ้านโคกงู และ
บริ เวณใกล้ เคียง ตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ปรับปรุ งและป้ องกันการแพร่
กระจายของดินเปรี้ยว และน้ำ
เปรี้ยว โดยการใช้น้ำจากคลองผัน
น้ำชะล้างดินเปรี้ยว และแยกระบบ
ระบายน้ำเปรี้ยวออกจากระบบ 
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษา
ระดับน้ำพรุโต๊ะแดง ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และไม่ให้น้ำจากพรุ
โต๊ะแดง เกิดผลกระทบกับพื้นที่
เกษตรของราษฎรที่อยู่บริเวณรอบ
ขอบพรุ และช่วยรักษาระบบ
นิเวศน์ของพรุโต๊ะแดง 


๘. โครงการขุดขยายและปรับปรุงอาคาร
ประกอบ คลองโคกไผ่,คลองลาน 


พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒,๓,๔ และ 
๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๐ 
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการ
ขุดขยายคลองระบายน้ำพร้อม
อาคารประกอบ  
สามารถรองรับและระบายน้ำ
เปรี้ ยวในส่ วนที่ เพิ่ มจากคลอง
ระบายน้ำเปรี้ยวที่ได้ขุดขึ้นใหม่ทาง
ด้านทิศเหนือของขอบพรุไปทิ้งลง
ด้านท้าย ปตร. ปูยูได้อย่างเพียงพอ 

•

•

•

•
•

•
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ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโคกเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเคียน 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั ๔๗N RH ๐๙๓-๑๕๑ ระวาง ๕๓๒๑ I


ความเป็นมา 
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม

ราษฎร ณ บ้านโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี ๒๕๑๙ ผู้ ใหญ่บ้าน   
โคกเคียนได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถึงปัญหาน้ำ
ท่วมนาข้าวบริ เวณขอบพรุ พื้นที่ประมาณ 
๕,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากในระยะฤดูฝนน้ำในพรุจะ
เอ่อล้นขึ้นมาท่วมนาข้าวเสียหายเป็นประจำทุกปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงมีพระราชดำริ
ให้ กรมชลประทานพิ จารณาวางโครงการ     
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ในบริเวณดังกล่าว 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๐ 

โครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

เก็บกักน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่
การเกษตร จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ 

ป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่
การเกษตร 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ 

ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างระเบียบ
และกฎข้อบังคับการบริหารจัดการน้ำชลประทาน
เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ 

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการท่อ
ระบายน้ำโคกเคียน เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๒๐ 

»

»



68 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอปาโจ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
พกิดั ๔๗ N RG ๐๓๔-๔๖๒ ระวาง ๕๓๒๐ IV


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทางทำแปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าวเพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว
ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 

โครงการฝายคลองไอปาโจ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะ แล้วชักน้ำ
มาตามท่อคอนกรีตและท่อไม้ไผ่ หากการปลูก
ข้าวตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่
ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะ และ
แม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวน
มาก และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง 
เป็น ๓๐ ถัง ต่อไร่ กรมชลประทาน ได้สนอง          
พระราชดำริก่อสร้างฝายคลองไอปาโจ ๑ จนแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๑ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่ง
ประมงประจำหมู่บ้าน 


»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบล        

กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

พิกัด ๔๗N RH ๑๘๓-๐๙๙ ระวาง 
๕๓๒๑ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้อธิบดีกรมชลประทานและคณะเข้าเฝ้าที่
ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีพระราชดำริให้
กรมชลประทานทำการสำรวจทางน้ำบนเขา
ตันหยงที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำที่ไปสู่บ่อเลี้ยงปลา
พระราชทานเชิงเขาตันหยง โดยให้ทำการ
ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กบริเวณต้นน้ำ
เป็นชั้นๆ เพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา
ในฤดูฝนและส่งน้ำให้กับบ่อเลี้ยงปลาในฤดูแล้ง 



โครงการฝายเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

เก็บกักน้ำและส่งให้กับบ่อเลี้ยงปลา
พระราชทาน 

ป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา
พระราชทาน 

»

»



๗๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเคียน 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗N RH ๐๗๗–๑๗๓ ถึง พิกัด 

๔๗N RH ๐๕๕–๒๐๑ ระวาง ๕๓๒๑ I และ 
๕๓๒๒ III 

 แผนที่มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ 

ความเป็นมา 

เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตรโครงการโคกเคียนและโครงการ
ระบายน้ำพรุบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดำรัสกับอธิบดี
กรมชลประทานว่า พื้นที่นาทางทิศใต้ของ

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการระบายน้ำโคกเคียนยั งมีพรุ เล็กๆ      
๒-๓ พรุ ให้กรมชลประทานพิจารณาระบายน้ำ
ออกจากพรุดังกล่าว โดยให้ขุดคลองไปเชื่อมกับ
คลองระบายน้ำของโครงการโคกเคียนเป็นระบบ
ระบายน้ำพ่วงหรือขุดคลองระบายน้ำจากพรุเล็กๆ
ไปลงคลองระบายน้ำใหญ่เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำ
ยะกัง (แม่น้ำบางนรา) แล้วแต่ความเหมาะสม 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๑ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

ระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร 
จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ 

»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอปาโจ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๓๙-๔๖๑ ระวาง 

๕๓๒๐ IVI 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส 
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทางทำแปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าว เพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว

โครงการฝายคลองไอปาโจ ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 
ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะ แล้วชักน้ำ
มาตามท่อคอนกรีตและท่อไม้ไผ่ หากการปลูก
ข้าวตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่
ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะ และ
แม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวน
มาก และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง 
เป็น ๓๐ ถังต่อไร่ กรมชลประทานได้สนอง   
พระราชดำริก่อสร้างฝายคลองไอปาโจ ๒ จนแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๒ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่ง
ประมงประจำหมู่บ้านพระราชทาน 

»



๗๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอปาโจ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๓๓-๔๕๒ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส 
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทางทำแปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าว เพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว

โครงการฝายคลองไอปาโจ ๓ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 
ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะ แล้วชักน้ำ
มาตามท่อคอนกรีตและท่อไม้ไผ่ หากการปลูก
ข้าวตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่
ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะ และ
แม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวน
มาก และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง 
เป็น ๓๐ ถังต่อไร่ กรมชลประทานได้สนอง  
พระราชดำริก่อสร้างฝายคลองไอปาโจ ๓ จนแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๒  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

ใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่ง
ประมงประจำหมู่บ้าน

»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอปาโจ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๒๗-๕๖๒ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส 
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทางทำแปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าว เพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว
ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 

โครงการฝายคลองไอปาโจ ๔ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะ แล้วชักน้ำ
มาตามท่อคอนกรีตและท่อไม้ไผ่ หากการปลูก
ข้าวตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่
ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะ และ
แม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวน
มาก และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง 
เป็น ๓๐ ถัง ต่อไร่ กรมชลประทาน ได้สนอง           
พระราชดำริก่อสร้างฝายคลองไอปาโจ ๔ จนแล้ว
เสร็จ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ราษฎรใช้อุป โภค-บริ โภค ๑๕ 
ครอบครัว สำหรับการเกษตรในฤดู ๕๐ ไร่ 

»



๗๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
  พิกัด ๔๗ N RG ๐๖๐-๙๒๔ ระวาง 

๕๓๒๑ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๑ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์ องคมนตรี และ
นายเล็ก จินดาสงวน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เข้าเฝ้าที่พระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้มี
พระราชดำริว่าควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำใน 
ลำน้ำไอร์ปาเซ เหนือโรงเรียนเกษตรกรรม
นราธิวาส ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาน้ำให้กับโรงเรียน
เกษตรกรรมนราธิวาสโดยเร่งด่วน 



โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
 วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส ดูแล
และบริหารจัดการน้ำเอง 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ภายในวิทยาลัย
เกษตรกรรมนราธิวาส 
การเกษตรในฤดู ๑๖๐ ไร่ นอก
ฤดู ๗๐ ไร่



•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๑๐-๑๔๕ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส 
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทางทำแปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าว เพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว

โครงการฝายโต๊ะโมะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 
ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะ แล้วชักน้ำ
มาตามท่อคอนกรีต และท่อไม้ไผ่ หากการปลูก
ข้าวตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่
ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะและ
แม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวน
มาก และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง
เป็น ๓๐ ถัง ต่อไร่ กรมชลประทาน ได้สนอง 
พระราชดำริก่อสร้างฝายคลองโต๊ะโมะ จนแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๒ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ทำไร่นาสวนผสม จำนวน ๕๐ ไร่ »



๗6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอกาเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N QG ๙๙๕-๔๔๐ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เยี่ยมราษฎร ในพื้นที่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำรัส 
กับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ และอธิบดี
กรมชลประทานให้หาทาง แปลงตัวอย่างทำการ
ทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) พื้นที่ราบตามริม
คลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดตามคลอง
โต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นที่ปลูกข้าว เพราะมี
พื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำพื้นที่เป็น Terrace 
พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและระบายน้ำตาม 
Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำให้กับแปลงข้าว

โครงการฝายกาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตาม Terrace ให้พิจารณาสร้างฝายเก็บน้ำเล็กๆ 
ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลองโต๊ะโมะแล้วชักน้ำมา
ตามท่อคอนกรีตและท่อไม้ไผ่ หากการปลูกข้าว
ตาม Terrace นี้ได้ผลจะสามารถขยายพื้นที่ปลูก
ข้าวตาม Terrace ริมฝั่งคลองโต๊ะโมะ และแม่น้ำ
สายบุรี ให้กับสมาชิกของนิคมเป็นจำนวนมาก 
และสามารถเพิ่มผลผลิตจากไร่ละ ๑๕ ถัง เป็น 
๓๐ ถัง ต่อไร่ กรมชลประทานได้สนองพระ
ราชดำริก่อสร้างฝายกาเปาะจนแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ทำการเกษตร (นาข้าว) และ ทำไร่
นาสวนผสม จำนวน ๑๐๐ ไร่ 


»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านรือเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลดุซงญอ 

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๙๕๕-๘๑๙ ระวาง 

๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๒๑ ให้กรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำถาวรทดแทนฝายเดิม
ของราษฎรซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อ
สนองพระราชดำริ กรมชลประทานได้ดำเนินการ
สำรวจออกแบบและจัดเข้าแผนงานโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
เดียวกัน 



โครงการฝายเมาะอีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การเกษตรในฤดู ๖๐๐ ไร่ »

โครงการฝายภูเขาทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 พิกัด ๔๗ N RG ๐๕๒-๔๑๘ ระวาง 
๕๓๒๐ I 




๗8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรใน
พื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราช
ดำรัสกับผู้ปกครองนิคมพัฒนาภาคใต้ อำเภอแว้ง 
และอธิบดีกรมชลประทานให้หาทางทำแปลง
ตัวอย่าง ทำการทดลองปลูกข้าว (ข้าวหมาด) 
พื้นที่ราบตามริมคลองโต๊ะโมะ ซึ่งส่วนมากเป็น
พื้นที่ลาดตามคลองโต๊ะโมะ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็น
ที่ปลูกข้าว เพราะมีพื้นที่ราบทำนาน้อย โดยจัดทำ
พื้นที่เป็น Terrace พร้อมทั้งจัดทำระบบส่งน้ำและ
ระบายน้ำตาม Terrace ด้วย สำหรับระบบส่งน้ำ
ให้กับแปลงข้าวตาม Terrace ให้พิจารณาสร้าง
ฝายเก็บน้ำเล็กๆ ทางบริเวณต้นน้ำสาขาคลอง
โต๊ะโมะ แล้วชักน้ำมาตามท่อคอนกรีตและท่อ
ไม้ไผ่ หากการปลูกข้าวตาม Terrace นี้ได้ผล จะ
สามารถขยายพื้นที่ปลูกข้าวตาม Terrace ริมฝั่ง
คลองโต๊ะโมะและแม่น้ำสายบุรีให้กับสมาชิกของ
นิคมเป็นจำนวนมาก และสามารถเพิ่มผลผลิต
จากไร่ละ ๑๕ ถัง เป็น ๓๐ ถังต่อไร่ 
กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างฝาย
ภูเขาทองในปี ๒๕๒๒ และเพื่อให้ระบบส่งน้ำได้
ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปี ๒๕๒๓ จึงได้ก่อสร้าง  
สระเก็บน้ำแล้วส่งน้ำต่อจากสระเก็บน้ำไปยังพื้นที่
เพาะปลูก และให้สมาชิกนิคมพัฒนาขุดคู      
ส่งน้ำเอง 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณวัด
โต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส นายสวน อัตตะสาระ ได้ร้องขอให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสำหรับการ
อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือราษฎรสองฝั่ง
คลองลำธารทอง และคลองไอร์ปาโจ ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจากตะกอนและน้ำเสียที่
ระบายออกจากเหมืองทองคำ โดยให้ก่อสร้าง
ฝายลำธารทองแล้วพิจารณาปรับปรุงระบบส่งน้ำ
และปรับปรุงฝายภูเขาทอง ๑,๒ เพิ่มเติมด้วย 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรในบริเวณที่แนวท่อส่งน้ำของ
ฝายลำธารทองส่งไม่ถึง  

กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 
๑๒ ได้ปรับปรุงฝายภูเขาทอง ๑,๒ เพื่อสนอง
พระราชดำริจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 
๒๕๓๘ และในเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ ราษฎรบ้าน
ทรายทอง ประมาณ ๖๐ ครัวเรือน นำความ
กราบบังคมทูลขอพระราชทาน   พระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        
ณ บริเวณวัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ให้ทางราชการ
พิจารณาวางท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากท่อส่งน้ำของ
ฝายภูเขาทอง ๑,๒ ในบริเวณพื้นที่ฝั่งขวาของ
คลองภูเขาทองจากบ้านภูเขาทองไปยังบ้านทราย
ทอง เพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับอุป โภค-บริ โภคของราษฎรหมู่บ้ าน     
ดังกล่าว กรมชลประทานได้ปรับปรุงฝาย
ภูเขาทอง ๑,๒ เพื่อสนองพระราชดำริจนแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๓๙ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
ทำการเกษตร (นาข้าว) 
ทำไร่นาสวนผสม 
ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน 

•

•
•
•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตาเปาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุวารี อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
 พิกัด ๔๗ N QH ๘๔๘-๑๗๒ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 

ความเป็นมา 

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๒ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้นายเล็ก จินดาสงวน เจ้าหน้าที่
ชลประทานเข้าเฝ้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
และได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับงาน
ชลประทานดังต่อไปนี้ ควรพิจารณาวางโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำคลองจาเราะบาลอ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขา
ของแม่น้ำสายบุรี ในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส โดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎร
ทำการเพาะปลูกข้าวได้ตลอดปี ให้พิจารณาสร้าง
ฝายทดน้ำจากือจิ๊ ที่พิกัดประมาณ ๔๗ NQH ๘๕๐-
๑๗๓ แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง 
๕๓๒๑ IV บริเวณบ้านตาเปาะ อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาท้าย
ฝายประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ทำการเพาะปลูกได้ตลอด
ปี พิจารณาสร้างฝายทดน้ำบ้านบาเละบือแน ที่พิกัด 
๔๗ NQH ๘๙๒-๑๔๒ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาท้าย
ฝาย ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ และให้พิจารณาสร้าง
เขื่อนเก็บน้ำ หรือ ฝายทดน้ำขนาดสูงในลำน้ำคลอง
จาเราะบาลอ ที่พิกัด ๔๗ NQH ๘๗๐-๑๔๖ แผนที่
มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๓๒๑ IV เพื่อส่ง
น้ำให้แก่พื้นที่นาท้ายเขื่อน ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ 

โครงการฝายทดน้ำจากือจิ๊ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังช่วย
บรรเทาอุทกภัยสำหรับ พื้นที่เพาะปลูกริมคลอง   
จาเราะบาลอ ท้ายเขื่อนอีกด้วย กรมชลประทานได้
ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศพร้อมออกแบบเป็น
ฝายหินก่อ ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ ระบบท่อ
ส่งน้ำ พร้อมบ่อจ่ายน้ำ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๓ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๒๘ 

การใช้ประโยชน์ 
ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำจากือจิ๊และทรงเยี่ยม
ราษฎรบ้านตาเปาะและบ้านตายา 

•

•



8๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบือราแง หมู่ที่ ๓ ตำบลโต๊ะเด็ง 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๙๘-๗๖๖ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านปะลุรู ตำบลปะลุรู และบ้าน
ใหญ่, บ้านท่า ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 
จั งหวัดนราธิวาสและทอดพระเนตรทำเลที่
ก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำบ้านควน อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริให้ดังนี้ว่า 
พิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำปะลุรูเพื่อส่งน้ำให้
พื้นที่นาประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ สำหรับคลองส่งน้ำ
ให้ราษฎรดำเนินการเอง กรมชลประทานได้
พิจารณาโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ จึง
ดำเนินการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อ
ออกแบบและจัดโครงการนี้เข้าแผนงานก่อสร้าง

โครงการฝายปะลุรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริปี ๒๕๓๓ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
เดียวกัน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 

การใช้ประโยชน์ 
การเกษตรในฤดู ๕๐๐ ไร่  


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำปะลุรูและทรงเยี่ยม
ราษฎรตำบลโต๊ะเด็ง 

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านแมะแซ หมู่ที่ ๒ ตำบลดุซงญอ 

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N QG ๙๖๒-๘๒๘ ระวาง 

๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๒๑ ให้กรมชลประทาน
พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบริเวณบ้านแมะ
แซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก    
มีพื้นที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ โดยให้พิจารณาสร้าง
ฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำสาขาคลอง บองอตอนใต้
เพื่อสนองพระราชดำริ กรมชลประทานได้ดำเนิน
การสำร วจออกแบบและจั ด เ ข้ า แผนงาน
ชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจาก        
พระราชดำริในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ และ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

โครงการฝายทดน้ำรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๓ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 
 เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน 

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยมราษฎร
หมู่บ้านใกล้เคียง 
 



8๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตาเปาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุวารี อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
กัด ๔๗ N QH ๘๔๘-๑๗๒ ระวาง ๕๓๒๑I 


ความเป็นมา 

เนื่องด้วยวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำจากือจิ๊ และทรง
เยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านตาเปาะและหมู่บ้านตายา
ในเขตตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทานดังต่อไปนี้ ควรพิจารณาต่อท่อผันน้ำ
จากฝายทดน้ำจากือจิ๊ไปลงอ่างเก็บน้ำที่ พิกัด ๔๗ 
NQH ๘๔๖-๑๖๕ หรือไปลงบ่อพักน้ำลูกเนินที่
พิกัดประมาณ ๔๗ NQH ๘๔๒-๑๖๖ แผนที่
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๓๒๑ IV ทั้งนี้
แล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาของ
หมู่บ้านตาเปาะ ประมาณ ๑๐๐ ไร่ สามารถ
ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และต่อท่อผันน้ำจาก
อ่างพักน้ำหรือบ่อพักน้ำนี้โดยผ่านที่กรองน้ำแบบ
ชาวบ้านไปลงบ่อน้ำอุปโภค-บริโภคในหมู่บ้าน   
ตาเปาะ เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านตาเปาะมีน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคได้ตลอดปีด้วย เนื่องจากราษฎร
หมู่บ้านนี้หาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ยาก

โครงการฝายทดน้ำตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพราะน้ำบ่อที่ขุดไว้นั้น ผิวน้ำในบ่ออยู่ต่ำกว่าระดับ
พื้นดินเกินกว่า ๕ เมตร กรมชลประทานได้ดำเนิน
การสำรวจภูมิประเทศพร้อมออกแบบเป็นฝายหิน
ก่อในระดับที่สูงกว่าฝายเดิม ระบบท่อส่งน้ำและ
อ่างจ่ายน้ำ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๓ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๒๘ กรรมการ (รวมกับฝาย
จากือจิ๊) 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค จำนวน ๑ หมู่บ้าน ๔๓ 
ครัวเรือน 
ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี 

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเจาะกือแยง ตำบลสามัคคี อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
 พิกัด ๔๗ N QH ๘๘๙ -๑๐๑ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๒ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้นายเล็ก จินดาสงวน เจ้าหน้าที่
ชลประทานเข้าเฝ้าที่พระตำหนักทักษิณราช
นิ เวศน์ ทรงมีพระราชดำริ เกี่ ยวกับงาน
ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจาเราะ
บาลอในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และ
ให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเร่งด่วนคือ
ให้พิจารณาสร้างฝายทดน้ำจากือจิ๊ ฝายทดน้ำ
บ้านบาเละบือแนและให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บ
น้ำหรือฝายทดน้ำขนาดสูงในคลองจาเราะบาลอ

โครงการฝายบาเละบือแน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามลำดับเพื่อสนองพระราชดำริ กรมชลประทาน
จึงได้จัดโครงการฝายทดน้ำบ้านบาเละบือแนเข้า
แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กตาม  
พระราชดำริปี ๒๕๒๔ และได้ก่อสร้างเสร็จในปี
เดียวกัน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๔ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
 ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
 สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
 



8๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๕๘-๔๑๙ ระวาง 

๕๓๒๐ I  

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรง
เยี่ยมราษฎรสมาชิกนิคมพัฒนาภาคใต้ ในพื้นที่
อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทรงมี
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในเขตนิคม
พัฒนาภาคใต้ว่ากรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้าง
ฝายทดน้ำบ้านแหลมทองเหนือฝายภูเขาทอง ๑ 
ในลำน้ำเดียวกันแล้วต่อท่อผันน้ำจากฝายไปลงบ่อ
จ่ายน้ำบริเวณลูกเนินเพื่อสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่
เพาะปลูกพืชผัก ได้ตลอดปี สำหรับน้ำจากบ่อจ่าย

โครงการบ้านแหลมทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

น้ำไปยังแปลงเพาะปลูกนั้น ให้สมาชิกนิคมพัฒนา
ภาคใต้ดำเนินการเอง กรมชลประทาน โดยสำนัก
ชลประทานที่ ๑๖ ได้สนองพระราชดำริดำเนินการ
สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อนำมาออกแบบ 
และทำการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านแหลมทอง 
พร้อมต่อท่อผันน้ำฝั่งซ้ายยาว ๗๒๐ เมตร และต่อ
ท่อผันน้ำฝั่งขวาพร้อมสระเก็บน้ำ จำนวน ๔ แห่ง 
และบ่อดักทราย จำนวน ๑ แห่ง เพื่อสนองพระ
ราชดำริ จนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๔ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๔ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

เพื่ อการอุป โภค-บริ โภคของราษฎร 
จำนวน ๕๐ ครัวเรือน 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านสุแฆ หมู่ที่ ๓ ตำบลดุซงญอ อำเภอ

จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N QG ๙๗๖-๘๑๘ ระวาง 

๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยม
ราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงใน
ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบ
ถาวรโดยเร่งด่วน แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุด

โครงการฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปาก 
คูส่งน้ำและขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของ
ราษฎรด้วยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ
ก่อสร้างวางโครงการฝายทดน้ำในลำน้ำสาขา 
ของคลองบองอ คือ ฝายทดน้ำสุแฆ ฝายทดน้ำ 
ยะออ และฝายทดน้ำแอแจะ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๔ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 
 ทำการเกษตรในฤดูกาลผลิต จำนวน 
๘๐๐ ไร่  
 



86 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอบาตู หมู่ที่ ๔ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๗๘-๗๕๓ ระวาง 

๕๓๒๑ II  

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำปะลุรู อันเนื่องมา
จากพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรตำบลโต๊ะเด็ง 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีพระราชดำริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายทดน้ำถาวร
ในคลองไอปายงโดยเร่งด่วนจำนวน ๒ แห่ง เพื่อ
ส่งน้ำให้พื้นที่นาทางฝั่งขวาของคลองไอปายงใน
เขตหมู่บ้านโผลงตอนหนึ่ง และส่งน้ำให้กับพื้นที่นา

โครงการฝายบ้านไอบาตู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทางฝั่งขวาของคลองไอปายงในเขตหมู่บ้านไอบาตู
อีกตอนหนึ่ง กรมชลประทานได้พิจารณาเพื่อสนอง
พระราชดำริโดยในปี ๒๕๒๔ ได้ดำเนินการสำรวจ
ออกแบบและก่อสร้างฝายบ้านไอบาตูแล้วเสร็จใน
ปีเดียวกัน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๔ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำเมื่อวันที่  

๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตรในฤดู ๔๕๐ ไร่ 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านยะออ หมู่ที่ ๑ ตำบลจะแนะ อำเภอ

จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด (ที่ตั้งอาคารหรือต้นคลอง) ๔๗ N 

QG ๙๗๘-๗๘๙ ระวาง ๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยม
ราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงใน
ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทด
น้ำแบบถาวรโดยเร่งด่วน แทนฝายเดิมของราษฎร

โครงการฝายบ้านยะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับ
น้ำปากคูส่งน้ำ และขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำ
เดิมของราษฎรด้วย กรมชลประทานได้สนอง 
พระราชดำริวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำใน
ลำน้ำสาขาคลองบองอ คือ ฝายทดน้ำสุแฆ ฝาย
ทดน้ำยะออ ฝายทดน้ำแอแจะ ฝายทดน้ำบ้าน
ลูโบ๊ะ และฝายทดน้ำบ้านลิบง 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๕ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 
 ทำการเกษตรในฤดู ๕๐๐ ไร่ 
 



88 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๘ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓ 

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ ไ ด้ เ ส ด็ จ
พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ ในพื้นที่
ตำบลบูกิต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มี
พระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่าง
เก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 
บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทาน
ได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
ออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๕ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะ
กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้ำจัดตั้งกฎข้อบังคับกลุ่ม
ผู้ ใช้น้ำชลประทานเมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๒๙ 

•

•

โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทานและแนะนำวิธีการใช้
น้ำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เรื่องการใช้น้ำชลประทาน เมื่อวัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานของ
โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานของ
โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานของ
โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค – บริโภค จำนวน ๑ 
หมู่บ้าน ๘๐ ครอบครัว 
การเกษตรในฤดู ๑๓๕ ไร่ นอก
ฤดู ๒๕ ไร่ 

•

•

•

•

•

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านยะหอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบองอ อำเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๕๔-๘๔๗ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณบ้านยะหอ ตำบลบองอ 
อำเภอระแงะ ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้
กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายที่ลุ่มน้ำคลองกู
ตง เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎรหมู่บ้านยะกอ และ
บ้านกูตง พื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ไร่ โดยเร่งด่วน
กรมชลประทานได้พิจารณาภูมิประเทศและราย
ละเอียดแล้ว เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้าง จึง
ได้จัดโครงการนี้เข้าแผนงานชลประทานขนาด
เล็ก โครงการตามพระราชดำริในปี ๒๕๒๕ 



โครงการฝายคลองกูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๕ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการฝายคลองกูตง เมื่อวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
เรื่องการจัดตั้งระเบียบการใช้น้ำ
ชลประทาน เมื่อวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารการจัดการน้ำชลประทาน 
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
 ทำการเกษตรในฤดู ๑,๒๐๐ ไร่

•

•

•



๙๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายบ้านโผลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโผลง หมู่ที่ ๕ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N RG ๑๕๙-๗๕๓ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรโครงการฝายทดน้ำปะลุรู อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ตำบล
โต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มี
พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝาย
ทดน้ำถาวรในคลองไอปายงโดยเร่งด่วน จำนวน 
๒ แห่ง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาทางฝั่งขวาของคลอง
ไอปายงในเขตหมู่บ้านโผลงตอนหนึ่ง และส่งน้ำ
ให้กับพื้นที่นาทางฝั่งขวาของคลองไอปายง ใน
เขตหมู่บ้านไอบาตูอีกตอนหนึ่ง  

กรมชลประทานได้พิจารณาเพื่อสนองพระ
ราชดำริ โดยในปี ๒๕๒๔ ได้ดำเนินการสำรวจ
ออกแบบและก่อสร้างฝายบ้านไอบาตูก่อน ส่วน
ฝายบ้านโผลงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
เดียวกัน ใช้งบประมาณ ๒,๙๒๗,๐๐๐ บาท   
ส่งมอบบำรุงรักษาและการดำเนินกิจกรรมต่อ
เนื่องให้จังหวัด โดยหนังสือที่ กษ ๐๓๓๔/๑๒๙ 
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๕ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การใช้ประโยชน์ 
 อุปโภค-บริโภค 





๙๑

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ

ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบาโงไอซา หมู่ที่ ๑ ตำบลบูกิต 

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๑๕๕-๘๐๗ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรบริเวณลุ่มน้ำคลองไอบือตงและ
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณหมู่บ้านบาโงไอซา
และหมู่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริให้ 
กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายทดน้ำคลอง 
ไอบือตงแทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุด แต่ควร
พิจารณาเลื่อนที่ตั้งฝายขึ้นไปทางด้านเหนือน้ำ

โครงการฝายคลองไอบือตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามความเหมาะสมเพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกฝั่ง
ซ้ายของคลองไอบือตง ส่วนพื้นที่ทางฝั่งขวาของ
คลองซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาราษฎรได้ก่อสร้าง
ฝายตามลำน้ำต่างๆ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เกือบ
ทั้งหมดแล้ว 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๖ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
 ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการ
ฝายไอบือตง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ 

การใช้ประโยชน์ 
 ทำการเกษตรในฤดู ๘๐๐ ไร่



๙๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายบ้านแอแจะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านแอแจะ หมู่ที่ ๑ ตำบลผดุงมาตร 

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๙๙๒-๗๙๘ ระวาง 

๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยม
ราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงใน
ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบ
ถาวรโดยเร่งด่วน แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุด
ใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปากคู
ส่งน้ำ และขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของ
ราษฎรด้วย  

กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 
๑๖ ได้สนองพระราชดำริวางโครงการก่อสร้าง
ฝายทดน้ำในลำน้ำสาขาของคลองบองอ คือ ฝาย
ทดน้ำสุแฆ ฝายทดน้ำยะออ ฝายทดน้ำแอแจะ 
ฝายทดน้ำบ้านลูโบ๊ะและฝายทดน้ำบ้านลิบง โดย
ได้เริ่มทำการก่อสร้างบ้าน   สุแฆและบ้านยะออ
ก่อน ส่วนฝายบ้านแอแจะได้ดำเนินการสำรวจภูมิ
ประเทศเพื่ อออกแบบและจัด เข้ าแผนงาน
โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในปี ๒๕๒๖ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๖ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 
  ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรใช้น้ำจาก   
ท่อระบายน้ำทาเนาะกือมาแย
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๔๓ – ๔๗๙ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรนาข้าวขั้นบันไดนาหัวไร่ บริเวณหมู่บ้าน
ภูเขาทอง กับการทดลองปลูกข้าวที่โครงการฝาย
โต๊ะโมะ และทรงเยี่ยมสมาชิกนิคมพัฒนาภาคใต้ 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทาน
พระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้าง
แหล่งน้ำที่บ้านโนนสมบูรณ์ ๑ แห่ง เพื่อให้สมาชิก
นิคมหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ ได้มีน้ำใช้สำหรับการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กรมชลประทานได้
พิจารณาวางโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ จึงได้

โครงการบ้านโนนสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทำการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ออกแบบ
เป็นท่อระบายน้ำกลางคลอง และจัดโครงการเข้า
แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
โครงการพระราชดำริ ๒๕๒๖ แล้วดำเนินการสร้าง
เสร็จในปีเดียวกัน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๖ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
 ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการน้ำเมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
 เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
จำนวน ๔๐๐ ไร่และเป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน



๙๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายคลองตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบูกิต 

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๑๐๙-๘๗๗ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๖ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรม
นราธิวาส อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จ
เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มีพระราชดำริให้
กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำใน
ลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำบางนรา เพื่อจัดหาน้ำ
ส่งให้พื้นที่นาบริเวณลำน้ำนั้น กรมชลประทานได้
พิจารณาโครงการแล้วเห็นสมควรก่อสร้างฝาย
คลองตันหยง 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๗ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ ำ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๒๘ 
ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการ
บริหารจัดการน้ำและการติดตาม
ฟื้ น ฟู ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำ เ มื่ อ วั น ที่        
๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการจัด
ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานชุดใหม่
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามและ
ฟื้นฟูกลุ่มผู้ ใช้น้ ำ เมื่อวันที่       
๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
อุป โภค - บริ โภค จำนวน       
๒ หมู่บ้าน ๗๖๐ ครัวเรือน 
ทำการเกษตรในฤดู ๑,๐๐๐ ไร่ 
นอกฤดู ๑๐๐ ไร่ 

•

•

•

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านกาหลง หมู่ที่ ๑ ตำบลกาหลง อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๖๙๑-๘๖๙ ระวาง 

๕๒๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ ควรพิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำเพื่อ
สนับสนุนให้สมาชิกนิคมฯ สามารถมีน้ำทำการ
เพาะปลูกข้าวและพืชไร่-พืชผักได้ตลอดปี ใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำไอร์บือราในเขตนิคมสร้างตนเอง
ปรินยอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเป็นนิคมสาขาหนึ่งของนิคมสร้าง 
ตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อให้สมาชิก
ของนิคมฯ สามารถปลูกข้าวและพืชไร่-พืชผักพอ
เลี้ยงสมาชิกของนิคมฯได้ตามสมควร เท่าที่สภาพ
พื้นที่และภูมิประเทศจะอำนวยให้ดำเนินการได้ 

โครงการฝายทดน้ำบ้านกาหลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๓๐  

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำ เพื่ อการเกษตร 
จำนวน ๑๐๐ ไร่ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๑๒๔ ครัวเรือน

•

•

•



๙6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายทดน้ำปรินยอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านปรินยอ หมู่ที่ ๑ ตำบลกาหลง 

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส   
พิกัด ๔๗ N QG ๖๖๔-๘๗๐ ระวาง 

๕๒๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ “ควร
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการ
จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกนิคมฯ สามารถ
มีน้ำทำการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่-พืชผัก ได้
ตลอดปี ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำไอร์บือราในเขต
นิคมสร้างตนเองปรินยอ ตำบลศรีสาคร อำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นนิคมสาขานิคม
หนึ่ง ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัด
ยะลา เพื่อให้สมาชิกของนิคมฯ สามารถปลูกข้าว
และพืชไร่-พืชผักพอเลี้ยงสมาชิกของนิคมฯได้
ตามสมควร เท่าที่สภาพพื้นที่และภูมิประเทศจะ
อำนวยให้ดำเนินการได้ ” 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่ม  
ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๓๐  

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำ เพื่ อการเกษตร 
จำนวน ๔๐๐ ไร่ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริ โภค ๑ หมู่บ้ าน ๒๑๒      
ครัวเรือน 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมราษฎร 
นิคมสร้างตนเองปรินยอ ตำบลศรีสาคร อำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

•

•

•



๙๗

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ

ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านปาลี หมู่ที่ ๕ ตำบลมาโมง อำเภอ

สุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๗๖-๕๔๖ ระวาง 

๕๓๒๐ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรการทำนาข้าวแบบขั้นบันไดโครงการฝาย
ทดน้ำกาเปาะ ๑ ได้พระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทาน ดังต่อไปนี้ 

คลองปาลีมีลำน้ำแยกออกเป็น ๒ สาย 
ได้แก่ คลองปาลี และคลองไอร์ยาเด๊ะ ควรสร้าง
ฝายที่คลองไอร์ยาเด๊ะและคลองปาลีทั้งสองแห่ง
นั้นโดยเร่งด่วนในตำแหน่งที่มีความสูงเหมาะสมให้
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาในเขตบ้าน    

โครงการปาลี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มาโมง ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ได้พื้นที่จำนวน
มากสำหรับพื้นที่ที่ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้างฝายสองแห่งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสวนผลไม้ 
และสวนยางก็มีพื้นที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำนาข้าว
ขั้นบันไดได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ไร่ จะสามารถ
ปลูกข้าวสำหรับสมาชิกของนิคมได้ปีละจำนวนมาก 
เ นื่ อ ง จ า ก น้ ำ ส่ ง ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ ต ล อ ด ปี 
กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างฝาย
บ้านปาลี เพื่อสนองพระราชดำริจนแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๘ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 
 ปัจจุบันทำสวนผลไม้ จำนวน ๕๐ ไร่



๙8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายคลองน้ำใส ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตะบิงลูโต๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๖๘๗-๙๗๕ ระวาง 

๕๒๒๑ I, ๕๒๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้พระราชทาน       
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้  

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
ฝายทดน้ำคลองน้ำใส ๒ เพื่อจัดหาน้ำส่งไปช่วย
เหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ ๕๐๐ ไร่ และ 
การอุปโภค-บริโภค ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขต
ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
เนื่องจาก สภาพลำน้ำดังกล่าว มีน้ำไหลมากทั้งปี
ตลอดจนฤดูแล้ง” 

กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิ
ประเทศพร้อมออกแบบเป็นฝายคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ระบบท่อส่งน้ำ บ่อจ่ายน้ำ และถังน้ำ
อุปโภค-บริโภค ต่อมาในปี ๒๕๓๙ โครงการ
ชลประทานนราธิวาสได้ก่อสร้างฝายผันน้ำเสริม
เพื่อผันน้ำเพิ่มเติมให้ฝายคลองน้ำใส ๒ ซึ่งมี
ปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ราษฎร และเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพ
วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลลาโละ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงาน
ศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร 

ในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ 
หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นิคมสร้างตนเอง
ศรีสาครที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วโดยจัดสรร
ที่ดินให้ครอบครัวละ ๑๘ ไร่ ปัจจุบันมีราษฎร
จำนวน ๔๑ ครอบครัว ประชากร ๑๕๘ คน ใน
การนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายวิศาล 
ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นาย
เทอดศักดิ์ บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ กรมชลประทาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้
ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นาย
สุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กปร.
และ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกอง   
ประสานงานฯ ๔ สำนักงาน กปร. ให้ช่วยจัดหา
น้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ ๘ ทั้ ง
หมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไป
มาได้สะดวก 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๘ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร จำนวน ๕๐๐ ไร่ 
อุปโภค - บริโภค ๑๘๒ หมู่บ้าน 
๑,๐๙๔ ครัวเรือน 

•

•
•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านลาแป หมู่ที่ ๒ ตำบลบองอ อำเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๓๘-๘๓๑ ระวาง 

๕๓๒๑ III 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๗ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองกูตง โรงเรียน
ชุมชนสหพัฒนา และทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าเฝ้าที่
บริเวณฝายทดน้ำคลองกูตง บ้านยะหอ ตำบล 
บองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
ดังต่อไปนี้  

“ควรสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่
บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 
เพื่อจัดหาน้ำให้กับโรงเรียน สำหรับอุปโภค-
บริโภคและใช้ปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณ   
ดังกล่าว ตามที่คณะครูได้กราบบังคมทูล    
พระกรุณาขอพระราชทาน นอกจากนั้นควร
พิจารณาถึงการส่งน้ำไปช่วยหมู่บ้านข้างเคียงให้
ได้รับน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและเพื่อการ 
เพาะปลูกตามความเหมาะสมอีกด้วย” 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการฝายโรงเรียนชุมชนสห
พัฒนา จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๕๐ 
ครอบครัว ๑ โรงเรียน 
ทำการเกษตรในฤดู - ไร่ นอกฤดู 
- ไร่  


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ
คลองแบแกและฝายทดน้ำโรงเรียนชุมชน     
สหพัฒนา 

•

•

•



๑๐๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านอูยิ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาโละ อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ NQG ๘๗๘-๙๙๑ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 

ความเป็นมา 

เนื่องด้วยวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านอูยิ 
ปิดกั้นต้นน้ำคลองไอร์ดือรง ที่บริเวณบ้านอูยิ 
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
ดังต่อไปนี้ “ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำบ้านอูยิ 
ปิดกั้นต้นน้ำคลองไอร์ดือรงแทนการสร้าง อ่าง
เก็บน้ำในบริเวณที่ราษฎรบ้านอูยิได้พร้อมใจยก
ที่ดินสวนยางรวมประมาณ ๒๐๐ ไร่ ให้สร้างเป็น
อ่างเก็บน้ำ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น   
ไม่เหมาะสมที่จะสร้างให้เป็นอ่างเก็บน้ำ” 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๙ 


โครงการฝายทดน้ำบ้านอูยิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ (Public 
Hearing) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์  
ทำการเกษตร จำนวน ๗๐๐ ไร่ 
อุปโภค - บริโภค ๒ หมู่บ้าน 
๑๖๓ ครัวเรือน 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตร บริเวณที่จะก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านอูยิ 
ปิดกั้นต้นน้ำคลองไอร์ดือรง ที่บริเวณบ้านอูยิ 
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

•

•
•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๐๗๖-๔๗๕ ระวาง 

๕๓๒๐ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองปารี บริเวณที่จะ
ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไอร์ยาเด๊ะและพื้นที่
บริเวณนิคมสร้างตนเองภาคใต้ อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้   

“ตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำสายบุรี
เหมาะที่จะสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำ 
สำหรับจัดหาน้ำส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ที่
จะทำนาขั้นบันไดสองฝั่งแม่น้ำสายบุรีได้หลาย
แห่ง และบางแห่งกรมชลประทานได้พิจารณา

วางโครงการเบื้องต้นไว้แล้ว ถ้าสมาชิกในเขต
นิคมเห็นสมควรเปลี่ยนพื้นที่ไปทำนาขั้นบันไดทั่ว
กัน ก็ควรดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำเหล่านั้น
ช่วยเหลือต่อไป” 

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 
๑๖  ได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศพร้อม
ออกแบบเป็นฝายคอนกรีตและระบบท่อส่งน้ำ 
พร้อมถังกรองน้ำ-ถังเก็บน้ำ และบ่อพักน้ำ และ
ได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนองพระราชดำริแล้ว
เสร็จ  ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ใช้งบประมาณ 
๗,๓๔๓,๓๐๐.- บาท  

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรการจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา 
เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๐  ณ สวน
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ตำบล
ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดย
มีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ



๑๐๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎร เฝ้า
รอรับเสด็จฯ 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชดำริ
กับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนการ
อุปโภค-บริโภค ของราษฎรบ้านยาเด๊ะ ตามที่
ราษฎรบ้านยาเด๊ะร้องขอพระราชทาน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๙ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
การจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 
กรรมการ ๑๑ คน สมาชิก ๒๔ 
คน 
การจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
ราษฎรบ้านยาเด๊ะ ๑ หมู่บ้าน 
๑๔๗ ครัวเรือน ประชากร ๕๘๕  
คน และพื้นที่นาข้าวขั้นบันได 
จำนวน ๔๐๐  ไร่ 

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านแบแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบองอ อำเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๖๘-๘๗๒ ระวาง ๕๓๒๑ 

II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแบแกและฝาย
ทดน้ำโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ในเขตตำบลบองอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทาน
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานดังต่อไปนี้  

“ควรสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแบแก ที่
บริเวณแบแกในเขตตำบลบองอ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ที่ทำ
นาของหมู่บ้านดังกล่าวและหมู่บ้านข้างเคียงให้มี
น้ำใช้ในการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนและ 
ฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ถูกนำท่วมในอ่างเก็บน้ำ  
ส่วนใหญ่เป็นสวนยางและป่าไม้ให้ส่วนราชการ
และผู้ เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการตามความ 
เหมาะสมต่อไป” 



โครงการฝายคลองแบแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๙ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการฝายคลองแบแก เมื่อวัน
ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๑ หมู่บ้าน   
๗๕ ครอบครัว 
ทำการเกษตรในฤดู ๕๐๐ ไร่ 
นอกฤดู - ไร่  


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแบแกและฝาย
ทดน้ำโรงเรียนชุมชนสหพัฒนาในเขตบองอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

•

•

•



๑๐๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายทดน้ำร่มเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านนากอ หมู่ที่ ๖ ตำบลจอเบาะ อำเภอ

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ NQH ๙๒๖-๐๕๗ ระวาง 

๕๒๓๑ IV 

ความเป็นมา 

เนื่องด้วยวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก บ้านนากอ ตำบลจอ
เบาะ และที่โรงเรียนร่มเกล้า บ้านบูเก๊ะ - ปาลัส 
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
ดังต่อไปนี้  

“ควรสร้างฝายทดน้ำหรืออ่างเก็บน้ำตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่คลองโต๊ะแกโดย
เร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำสำหรับอุปโภคที่บริเวณ
โรงเรียนร่มเกล้าและสำหรับหมู่บ้าน ข้างเคียง 
โดยการส่งน้ำไปให้โดยท่อ  

นอกจากนี้ฝายหรืออ่างเก็บน้ำดังกล่าวจะ

สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาของบ้านนา
กอ ในเขตตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ ได้อีกด้วย” 

  
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๙ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมตั้งกลุ่มผู้ใช้
นํ้า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจงยก
ตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว   

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค ราษฎร ๓ หมู่บ้าน ๒๐๐ 
ครัวเรือน และโรงเรียน ๔ แห่ง 
สามารถส่ งน้ ำ เพื่ อการ เกษตร  
๑๕๐ ไร่ ได้ตลอดทั้งปี

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านปาโจ หมู่ที ่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอ

บาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
พกิดั ๔๗ N QH ๙๑๖-๑๘๖ ระวาง ๕๓๒๑ 

IV และ ๕๓๒๒ III 

ความเปน็มา 

เนื่องด้วยวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๘ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิ 
ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ลุ่มทำนาของราษฎรบ้าน
ต้นไทรและบ้านบือแนบิแย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่นาในเขตตำบลปะลุกาสาเมาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรประตูบังคับน้ำไม้แก่น 
กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตาน ี ได้พระราชทาน 
พระราชดำรเิกีย่วกบังานชลประทาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ทีบ่รเิวณบา้นปาแดกอืแย มลีำนำ้ขนาดเลก็
และสภาพภูมิประเทศเหมาะที่จะสร้าง อ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็กได ้ ควรพิจารณาดำเนินการตามความ
เหมาะสม เพื่อเก็บน้ำไว้ส่งให้กับพื้นที่ทำนาบริเวณ
บา้นตน้ไทรและบา้นบอืแนบแิยในฤดแูลง้ตอ่ไป”

เมื่อวันที ่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
นายสุหะ ถนอมสิงห ์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานและนายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ(สำนักงาน 

โครงการปาแดกือแย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กปร.) พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที ่สำนกังาน กปร. เขา้เฝา้ฯ 
ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ได้พระราชทาน  
พระราชดำร ิเกีย่วกบังานชลประทาน ดงัตอ่ไปนี ้

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่าง 
เกบ็นำ้บา้นปาแดกอืแย ทีบ่รเิวณหมูบ่า้นปาแดกอืแย 
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาใน
บริเวณดังกล่าว ที่มักขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้ง
ชว่งเปน็ประจำเพือ่ใหร้าษฎรมนีำ้ใช้ในการเพาะปลกู
และอปุโภค-บรโิภคตลอดทัง้ป”ี


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๐ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
 ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
รูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้าน
ต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ดำเนนิการ (Public Hearing) แลว้จดัตัง้เมือ่วนัที ่๒๘ 
เมษายน ๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร จำนวน ๘๐๐ ไร่ 
อุปโภค - บริโภค ๓ หมู่บ้าน ๔๕๐ 
ครัวเรือน 

•
•



๑๐6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการอ่างเก็บน้ำสาเลาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบาโงกูโบ หมู่ที่ ๖ ตำบลบองอ 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๖๘-๘๙๖ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองแบแกและทรง
เยี่ยมราษฎรที่บริเวณหมู่บ้านแบแล ตำบลบองอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้าง
อ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียง ได้พระราชทาน  
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ 

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำสาเลาะ) 
พร้อมกับสร้างฝายทดน้ำที่บริเวณบ้านบาโงกูโบ 

แล้วผันน้ำลงมาให้กับอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ตาม
ความเหมาะสม เพื่อจัดหาน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่
ทำนาบริเวณหมู่บ้านสาเลาะ ตำบลบองอ และ
ของหมู่บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำใช้
ทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์”


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๐ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำสาเลาะเมื่อวัน
ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
การเกษตรในฤดู ๔๐๐ ไร่

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บา้นบาโงกโูบ หมูท่ี ่ ๖ ตำบลบองอ อำเภอ

ระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๖๖-๘๘๕ ระวาง    

๕๓๒๑ II 

ความเปน็มา 

เมื่อวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรฝายทดนำ้คลองแบแกและทรงเยีย่มราษฎร
ที่บริเวณหมู่บ้านแบแล ตำบลบองอ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้
เคียง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทาน ดงัตอ่ไปนี ้

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
อา่งเกบ็นำ้ขนาดเลก็ (อา่งเกบ็นำ้สาเลาะ) พรอ้ม
กับสร้างฝายทดน้ำที่บริเวณบ้านบาโงกูโบแล้วผัน
น้ำลงมาให้กับอ่างเก็บน้ำดังกล่าวตามความ 
เหมาะสม เพื่อจัดหาน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ทำนา

โครงการฝายบาโงกูโบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริเวณหมู่บ้านสาเลาะ ตำบลบองอ และของ  
หมู่บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส ซึง่ขาดแคลนนำ้ใหม้นีำ้ใชท้ำการ
เพาะปลกูไดอ้ยา่งสมบรูณ”์  


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๐ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการฝายบาโงกูโบ เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามและ
ฟื้นฟูกลุ่มผู้ ใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๘๐
ครอบครวั โรงเรยีน ๑ แหง่ 

•

•

•



๑๐8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บา้นนากอ หมูท่ี ่๖ ตาํบลจอเบาะ อาํเภอ

ยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗ N QH ๙๒๐-๐๕๙ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 

ความเปน็มา 

เนื่องด้วยวันที ่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ 
พระบ าทส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ไ ด้ ฯ เ สด็ จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองโต๊ะ
แก และทรงเยีย่มราษฎรบา้นนากอ ตำบลจอเบาะ 
และเสดจ็พระราชดำเนนิทอดพระเนตรถงัเกบ็นำ้ที่
โรงเรียนร่มเกล้าบ้านบูเก๊ะ-ปาลัส ตำบลจอเบาะ 
ในเขตอำเภอยี่ งอ จังหวัดนราธิวาส ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน
ดังต่อไปนี ้ บริเวณหุบเนินด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ จากฝายทดน้ำคลองโต๊ะแกไปประมาณ 
๕๐๐ เมตร มีทำเลซึ่งสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็กสำหรับรวบรวมเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการ
เพาะปลูกได ้ สมควรสร้างอ่างเก็บน้ำที่บริเวณ   
ดังกล่าว โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถรับน้ำที่ผัน
มาจากฝายทดน้ำคลองโต๊ะแกลงมาเพิ่มเติมซึ่งจะ
สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้าน 

นากอและหมู่บ้านใกล้เคียงได้จำนวนหลายร้อยไร ่
กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ
พร้อมออกแบบเป็นอ่างเก็บน้ำและทางระบายน้ำ
ลน้พรอ้มระบบทอ่สง่นำ้  


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๐ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปจัจบุนัโดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๐ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำ เพื่ อการเกษตร 
จำนวน ๑๕๐ ไร่ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๕๐ ครัวเรือน  



•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านสาเมาะ หมู่ที ่ ๑ ตำบลบองอ อำเภอ

ระแงะ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๔๖-๘๗๙ ระวาง    

๕๓๒๑ II 

ความเปน็มา 

เมื่อวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรฝายทดน้ำคลองแบแก และทรงเยี่ยม
ราษฎร ทีบ่รเิวณหมูบ่า้นแบแล ตำบลบองอ อำเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงการ ทรบ.กูตง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“ควรพจิารณาวางโครงการและกอ่สรา้งฝาย
ทดน้ำปิดกั้นคลองกูตง (ฝายทดน้ำคลองกูตง ๒) 
เพื่อทดน้ำจากคลองกูตงไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
ในบริเวณหมู่บ้านมะแกงและบ้านปรง (บ้านบือรง) 
ใหม้นีำ้ใชท้ำการเพาะปลกูตลอดป”ี


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๐ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

ทำการเกษตรในฤดู ๕๐๐ ไร่ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
นำ้ เมือ่วนัที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๓๒

•
•



๑๑๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายบ้านโคกกามา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโคกกามา หมู่ที่ ๔ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๒๑๒-๗๘๒ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชดำริ ให้
กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและ
ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านโคกกามา ที่บริเวณบ้าน
โคกกามา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำใช้ใน
การเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ ำ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
พื้นที่เปลี่ยนเป็นสวนผสม 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านทุ่งคาและฝาย
ทดน้ำบ้านโคกกามา

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านลาเวง หมู่ที ่ ๓ ตำบลเชิงคีร ี อำเภอ

ศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส  
พกิดั ๔๗ N QG ๘๖๒-๙๓๘ ระวาง ๕๓๒๑ 

IV, ๕๓๒๑ III 

ความเปน็มา 

เมื่อวันที ่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านตามุง   
ปิดกั้นลำน้ำสาขาของคลองว ิ และทรงเยี่ยมราษฎร
บ้านตามุง ตำบลเชิงคีร ี อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทานดงัตอ่ไปนี ้ 

“ควรพิจารณาสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำที่
บริเวณลุ่มน้ำคลองไอร์ดาฮง ตามความเหมาะสม 
เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาและพื้นที่จะดัดแปลง
มาทำนา ในเขตตำบลเชิงคีร ี อำเภอศรีสาคร 
จงัหวดันราธวิาส ใหม้นีำ้ ใชท้ำการเพาะปลกูทัง้ใน
ฤดฝูนและฤดแูลง้ ตามความเหมาะสม”

โครงการฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๑ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๔ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามและ
ฟื้นฟูกลุ่มผู้ ใช้น้ำของโครงการ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำ เพื่ อการเกษตร 
จำนวน ๙๐๐ ไร่ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บรโิภค ๒ หมูบ่า้น ๒๖๐ ครวัเรอืน

•

•

•

•



๑๑๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านปาโจ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอ

บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QH ๙๑๖-๑๘๖ ระวาง ๕๓๒๑ 

IV และ ๕๓๒๒ III 

ความเป็นมา 

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนิน ทอดพระเนตรโครงการฝายพงบือ
เราะ และโครงการฝายปาลอบาต๊ะ ได้พระราชทาน
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้  

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำในลำน้ำต่างๆ บริ เวณเทือกเขา
บูโดด้านทะเล และก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่าง
เก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขา
บูโดจนจดขอบ พรุบาเจาะ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
จะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการระบายน้ำพรุ
บาเจาะ ทำให้สามารถส่งน้ำ ระบายน้ำ และ
บรรเทาอุทกภัย ให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่บริเวณเชิง
เทือกเขาบูโด จนจดพรุบาเจาะได้อย่างสมบูรณ์” 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๑ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จาก
ราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ยชน์ จ า ก
โครงการที่จะดำเนินการ (Public 
Hearing) แล้วจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๓๕ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๘๐ 
ครัวเรือน 

•

•



๑๑๓

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ

ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านยะลูตง หมู่ที ่ ๒ ตำบลกาเยาะมาต ี

อำเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗ N QH ๙๑๐-๒๕๒ ระวาง    

๕๓๒๒ III 

ความเปน็มา 

วนัที ่ ๒๗ สงิหาคม ๒๕๒๐ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตร
โครงการระบายน้ำยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
โครงการระบายน้ำไม้แก่น กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตาน ี และพื้นที่ในเขตโครงการระบายน้ำบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ไดม้พีระราชดำร ิ 

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่าง
เกบ็นำ้ในลำนำ้ตา่งๆ บรเิวณเทอืกเขาบโูด ดา้นทะเล
และกอ่สรา้งระบบสง่นำ้จากอา่งเกบ็นำ้ เพือ่สง่นำ้ให้
แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดขอบพรุ
บาเจาะ ตามความเหมาะสม ซึง่จะเปน็การเชือ่มโยง
กบัโครงการระบายนำ้พรบุาเจาะ ทำใหส้ามารถสง่นำ้ 
ระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่
บริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดพรุบาเจาะได้อย่าง
สมบูรณ ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยหินอาบ 
ทีห่มูบ่า้นยะลตูง อำเภอบาเจาะ ทำเลทีส่รา้งอา่งเกบ็
นำ้มคีวามเหมาะสมมากสมควรพจิารณาวางโครงการ
เป็นอันดับแรกโดยเร่งด่วน เนื่องจากราษฎรได้สร้าง
ระบบเก็บน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำไว้แล้ว แต่ปัจจุบันฝาย
ทดน้ำของราษฎรชำรุด ควรพิจารณาปรับปรุงฝาย
แห่งนี้พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองส่งน้ำ
ใหถ้าวรตอ่ไป”

โครงการอ่างยะลูตง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 เมื่อวันที ่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแย ตำบล
ปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน   
ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง  
อา่งเกบ็นำ้บา้นยะลตูง ๒ ตำบลกาเยาะมาต ี อำเภอ
บาเจาะ และโครงการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที ่ 
เพาะปลกูในเขตอำเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส”


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๑ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จาก
ร า ษ ฎ ร ที่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
โครงการที่จะดำเนินการ (Public 
Hearing) แล้วจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๓๕  

การใช้ประโยชน์จากโครงการปัจจุบัน 
อุปโภค-บริโภค ๓ หมู่บ้าน ๖๕๐ 
ครัวเรือน 
การเกษตร ๔๐๐ ไร่

•

•

•



๑๑๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายตามุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตามุง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงคีรี อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ NQG ๘๔๓-๙๗๔ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านตามุง 
ปิดกั้นลำน้ำสาขาของคลองวิ และทรงเยี่ยมราษฎร
บ้านตามุง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงาน
ชลประทาน ดังต่อไปนี้ 

“ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านตามุง 
ปิดกั้นลำน้ำสาขาของคลองวิ ตามความเหมาะสม 
เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร
หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลเชิงคีรี และตำบล   
ตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ให้มี
น้ำใช้ทำการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งได้
อย่างสมบูรณ์ และใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้
ตลอดปี” 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๑ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำพร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๓๓ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 
๕ หมู่บ้าน ๔๙๔ ครอบครัว 
การเกษตร ๘๐๐ ไร่  



•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านยะลูตง หมู่ที ่ ๒ ตำบลกาเยาะมาต ี

อำเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗ NRH ๙๒๖-๒๖๐ ระวาง    

๕๓๒๒ III 

ความเปน็มา 

เนื่องด้วยวันที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๐ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิ
ทอดพระเนตรโครงการระบายน้ำยี่งอ อำเภอยี่งอ 
จงัหวดันราธวิาส และ โครงการระบายนำ้ไมแ้กน่ กิง่
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตาน ี และพื้นที่ ในเขต
โครงการระบายน้ำบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่าง
เกบ็นำ้ในลำนำ้ตา่งๆ บรเิวณเทอืกเขาบโูดดา้นทะเล
และกอ่สรา้งระบบสง่นำ้จากอา่งเกบ็นำ้ เพือ่สง่นำ้ให้
แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดขอบพรุ
บาเจาะ ตามความเหมาะสม ซึง่จะเปน็การเชือ่มโยง
กบัโครงการระบายนำ้พรบุาเจาะทำใหส้ามารถสง่นำ้ 
ระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่
บริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดพรุบาเจาะได้อย่าง
สมบูรณ ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยหินอาบ 
ที่หมู่บ้านยะลูตง อำเภอบาเจาะ ทำเลที่สร้างอ่าง
เก็บน้ำมีความเหมาะสมมากสมควรพิจารณาวาง
โครงการเป็นอันดับแรกโดยเร่งด่วน เนื่องจาก
ราษฎรได้สร้างระบบเก็บน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำไว้แล้ว 

โครงการฝายกาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แตป่จัจบุนัฝายทดนำ้ของราษฎรชำรดุ ควรพจิารณา
ปรับปรุงฝายแห่งนี้พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำ
ปากคลองสง่นำ้ใหถ้าวรตอ่ไป”

 เมื่อวันที ่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแย ตำบล
ปะลกุาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ได้
พระราชทานพระราชดำรเิกีย่วกบังานชลประทาน ดงั
ตอ่ไปนี ้ 

“ควรพจิารณาวางโครงการและกอ่สรา้งฝาย
ทดนำ้กาเยาะมาต ี ทีบ่รเิวณบา้นกาเยาะมาต ี ตำบล
กาเยาะมาต ี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้าน  
กาเยาะมาตีและบ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะ
ปลกูไดต้ลอดป”ี


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๒ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ ำ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๓๒ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๑ หมู่บ้าน 
๒๔๐ ครัวเรือน 
การเกษตร  ๔๐๐  ไร่ 

•

•

•



๑๑6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝาย ร.๕ พัน ๕  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบออก 

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๑๕๑-๙๐๔ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

กองทัพภาคที่ ๔ ได้มีหนังสือที่ กห 
๐๔๘๔/๓๗๘๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ ถึง
โครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริ ให้
หน่วยกองพันทหารราบที่ ๕ (ร.๕ พัน ๕) เคลื่อน
ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ ในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง 
พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกอง
พันทหารราบที่ ๕ 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
หน่วยกองพันทหารราบที่ ๕ (ร.๕ 
พัน ๕) ดูแลบริหารจัดการน้ำเอง 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค-บริโภค ๑ หมู่บ้าน ๒๐๐ 
ครัวเรือน 
ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ 
กองพันทหารราบที่ ๕ (ร.๕ พัน ๕ ) 

•

•

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการท่อระบายน้ำคลองไอร์ลือเมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านต้นไม้สูง หมู่ที ่ ๒ ตำบลปะลุร ู อำเภอ

สไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๑๙๗-๗๓๙ ระวาง 

๕๓๒๑ II 

ความเปน็มา 

เมื่อวันที ่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ตรวจสภาพน้ำในคลองตาเซะ บริเวณบ้านต้นไทร 
ในเขตตำบลปะลุร ู อำเภอสุไหงปาด ี จังหวัด
นราธวิาส ไดพ้ระราชทานพระราชดำรเิกีย่วกบังาน
ชลประทาน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาในเขตลุ่มน้ำ
คลองตาเซะซึง่ขาดแคลนนำ้ในระยะตน้ฤดฝูนและ
ในฤดูแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการวาง
โครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้าง ท่อระบาย
น้ำ คลองไอร์ลือเมาะในป ี ๒๕๓๓ และก่อสร้าง
แลว้เสรจ็ในปเีดยีวกนั  



ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 
ป ี๒๕๓๓ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการท่อ
ระบายน้ ำคลอง ไอร์ ลื อ เมาะ   
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ 

การใช้ประโยชน์ 
การเกษตรในฤด ู๖๐๐ ไร ่

•

•



๑๑8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาและระบบส่งน้ำ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๒๔๒-๘๒๓ ระวาง 

๕๓๒๑ II NE 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน  
ทอดพระเนตรโครงการฝายบ้านทุ่งคาและฝาย 
ทดน้ำบ้านโคกกามา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทาน  
พระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการเกี่ยวกับ 
การชลประทานตามแนวพื้นที่ขอบพรุ ซึ่งเชื่อมต่อ
กับพื้นที่นา  ควรร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาขึ้น   
ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เสริมตลอดจาก
อาชีพนี้  

สำหรับสระเก็บน้ำต่างๆ ที่ขุดไว้เป็นแนวนี้ 
สามารถใช้แบ่งเขตพื้นที่นาออกจากพื้นที่พรุเป็น
อย่างดีด้ วย ต่อมาปีงบประมาณ ๒๕๔๐      
สภาตำบลสุไหงปาดีได้มีหนังสือถึงโครงการ
ชลประทานนราธิวาส ขอรับการสนับสนุน
โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาและ
ระบบส่งน้ำให้กับราษฎร ตำบลสุไหงปาดี เพื่อ
ทำให้ราษฎรตำบลสุไหงปาดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ซึ่งได้รายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๓ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถสนับสนุนการเลี้ยงปลา
รอบพรุเป็นรายได้เสริม 

•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านควน หมู่ที ่ ๖ ตำบลสุไหงปาด ี อำเภอ

สไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 
พกิดั ๔๗ N RG ๒๑๒-๘๐๗ ระวาง ๕๓๒๑ II


ความเปน็มา 

เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
โครงการฝายทดน้ำบ้านทุ่งคาและฝายทดน้ำบ้านโคก
กามา ตำบลสุไหงปาด ี อำเภอสุไหงปาด ี จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเนื่องจากอ่าง
เก็บน้ำโคกยางมีขนาดพื้นที่รับน้ำฝนเล็ก ปริมาณน้ำ
ต่อปีโดยเฉลี่ยที่ไหลลงมาอ่างฯ ดังกล่าวมากกว่า 
๐.๕ ล้าน ลบ.ม. ไม่มาก ให้พิจารณาวางโครงการ
โดยผนัจากลำนำ้ขา้งเคยีง ไดแ้ก ่คลองเจาะวา มาลง
ที่อ่างฯ โคกยาง แล้วขุดลอกพื้นอ่างหรือเสริมระดับ
สนัเขือ่นใหส้งูขึน้ เพือ่เกบ็กกันำ้เพิม่มากขึน้กวา่ทีเ่ปน็
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูก
และมนีำ้ใชอ้ปุโภค - บรโิภค สำหรบัหมูบ่า้นราษฎร
ตา่งๆ อยา่งกวา้งขวางมากขึน้ 

กรมชลประทาน ได้พิจารณาวาง โครงการ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลสุไหงปาด ี โดยการ
วางโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบ เพื่อเสริมน้ำให้อ่างฯ โคกยาง อันเนื่องมา
จากพระราชดำร ิ พรอ้มกบัขดุลอกอา่งฯ โคกยางเพือ่
เพิม่ความจใุนการเกบ็กกันำ้  


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๓ 

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ ำ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๓๓ 
การประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำเรื่อง
การบริหารจัดการน้ำโครงการอ่าง
เกบ็นำ้โคกยางเมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม
๒๕๔๕ 
ประชุมชี้แจงราษฎรผู้ ใช้น้ำจาก
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยางเรื่อง
การบริหารจัดการน้ำชลประทาน
และแผนงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ
ของโครงการ เมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม
๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทานเมือ่วนัท่ี ่๑๘ พฤษภาคม
๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค ๓ หมู่บ้าน 
ส่งน้ำเข้าพื้นที่นาของราษฎร จำนวน 
๑,๐๐๐ ไร ่ บริเวณเขตโครงการ
ทำการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี

•

•

•

•

•
•



๑๒๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายบ้านทุ่งคา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๒๒๑-๗๙๘ ระวาง   

๕๓๒๑ II 

ความเป็นมา 

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน 
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำบ้าน 
ทุ่งคา ที่บริเวณบ้านทุ่งคา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำ ให้มี
น้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคได้ตลอด
ทั้งปีนั้น 

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 
๑๖ ได้พิจารณาวางโครงการ ออกแบบและก่อสร้าง
ฝายบ้านทุ่งคา โดยในปี ๒๕๓๒ ได้ก่อสร้างระบบส่ง
น้ำบางส่วน เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการ
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและใน
งบประมาณปี ๒๕๓๓ ใช้งบประมาณจากโครงการ

ก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก ก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมโดยสมบูรณ์ รวมระยะ
เวลา ๒ ปี 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๓ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกร
จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๓๔ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตรในฤดู ๑,๖๐๐ ไร่  


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านทุ่งคาและฝายทด
น้ำบ้านโคกกามา 

•

•



๑๒๑
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที ่ ๑ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ

สไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 
พกิดั ๔๗ N RG ๑๔๕-๗๖๕ ระวาง ๕๓๒๑ II


ความเปน็มา 

เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
โครงการฝายทดน้ำบ้านทุ่งคาและฝายทดน้ำบ้านโคก
กามา ตำบลสุไหงปาด ี อำเภอสุไหงปาด ี จังหวัด
นราธวิาส ไดพ้ระราชทานพระราชดำรใิหก้อ่สรา้งฝาย
จากลำนำ้ขา้งเคยีง เพือ่ผนันำ้ลงอา่งเกบ็นำ้บา้นเจาะ
วา (อา่งเกบ็นำ้โคกยาง) แตล่ำนำ้ในบรเิวณดงักลา่วมี
ปริมาณน้ำต้นทุนต่ำ จึงพิจารณาก่อสร้างบริเวณ
คลองสไุหงปาด ี หมูท่ี ่ ๑ บา้นโตะ๊เดง็ ตำบลโตะ๊เดง็ 
อำเภอสุไหงปาด ี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีปริมาณน้ำ
ต้นทุนสูงและยังสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริโภค ช่วยเหลือราษฎรจำนวน ๓ หมู่บ้าน      
๗๑๒ ครัวเรือน และได้เริ่มสำรวจภูมิประเทศ เพื่อ
ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงการป ี ๒๕๓๔ 
แลว้เสรจ็ในปเีดยีวกนั  



โครงการฝายโต๊ะเด็ง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 
ป ี๒๕๓๔ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำโครงการฝายโต๊ะเด็ง ๒ เมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

การใช้ประโยชน์ 
อปุโภค - บรโิภค จำนวน ๖ หมูบ่า้น 
ประชากร ๑,๕๐๐ คน

•

•



๑๒๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๖ ตำบลโล๊ะจูด 

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๓๑-๔๘๖ ระวาง ๕๓๒๐ I 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ ยมและทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดำริ
ให้วิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่อยู่ใน
โครงการเกษตรกรในอนาคตของวิทยาลัยฯ เมื่อจบ
การศึกษาแล้วสมัครเป็นสมาชิกนิคม เพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอิสระเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น 
ซึ่งจากพระราชดำริดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรกรรม
นราธิวาส ได้ร่วมกับนิคมสร้างตนเองสุคิริน สนอง
พระราชดำริ โดยจัดที่ดินของนิคมที่นิคมสร้าง 
ตนเองแว้ง จำนวน ๒๐ แปลงๆ ละ ๑๐ ไร่ ให้ 
นักศึกษาอาสาสมัครตามโครงการเข้าดำเนินการ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และเนื่องจาก
พื้นที่ของนิคมที่จัดสรรให้ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการ
เกษตรและอุป โภค-บริ โภค จึงได้ร้องขอให้

โครงการชลประทานนราธิวาส พิจารณาแหล่งน้ำ
สนับสนุนโครงการด้วยทางกรมชลประทานได้สนอง     
พระราชดำริ ก่ อสร้ า งฝายทดน้ ำ เพื่ อ สนอง        
พระราชดำริจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๓๕ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๕ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๓๕ กรรมการ ๑๖ 
คน สมาชิก ๙๐ คน 
ประชุมติดตามและฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้
น้ำ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
ประชุมติดตามการบริหารจัดการ
น้ำ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
ทำการเกษตร (นาข้าว) 
ทำไร่นาสวนผสม 
อุปโภค-บริโภค ๓ หมู่บ้าน ๒๐๐ 
ไร่ 

•

•

•

•
•
•
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บา้นบาลา หมูท่ี ่ ๕ ตำบลโละ๊จดู อำเภอแวง้ 

จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๔๘-๔๔๘ ระวาง    

๕๓๒๐ IV

ความเปน็มา 

สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที ่ รล 
๐๐๕/๑๙๔๓๘ ลงวนัที ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๕ ถงึ
กรมชลประทานแจ้งว่า นายสุรเชษฐ ์ ลอดิง 
ประธานสภาตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทาน         
พระมหากรุณาธิคุณ ในการสร้างโครงการประปา
ภเูขาลโูบะ๊แปะ๊ เพือ่ใช้ในการอปุโภค-บรโิภค และ
ทำการเกษตร 

กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ เห็นว่ามีลู่ทางช่วย
เหลือได ้ โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองบาลา 
พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำเข้า
พื้นที่โครงการสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที ่
รล ๐๐๕/๑๔๔๑๙ ลงวันที ่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
ถึงกรมชลประทานแจ้งว่า ได้นำความกราบ 
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทรับ

โครงการฝายคลองบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว 
ก รมชลประทานจึ ง ไ ด้ จั ด เ ข้ า แผนง าน ใน
ปงีบประมาณ ๒๕๓๗  


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๗ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
ประชุมติดตามและฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้
น้ ำ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๒๗ 
ประชุมติดตามการบริหารจัดการ
น้ำ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
ทำการเกษตร (นาข้าว) 
ทำไร่สวนผสม 
อปุโภค-บรโิภค ๔ หมูบ่า้น ๑,๐๕๐ 
ครวัเรอืน

•

•

•

•
•
•



๑๒๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมฯ สุคิริน 
(บ้านเล็กในป่าใหญ่)

ที่ตั้งของโครงการ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๒๖-๔๕๕ ระวาง ๕๓๒๐ IV


ความเป็นมา 

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่วัดโต๊ะโมะ ตำบล
ภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และทรงมี
พระราชดำริกับผู้ ว่ าราชการจังหวัดนราธิวาส      
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน และข้าราชการ
ฝ่ายปกครองจังหวัดนราธิวาส 

“ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการ

ศิลปาชีพในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน” เพื่อ
รองรับสมาชิกบุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มี
ความสนใจให้มีที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพ มีรายได้ที่
มั่นคงต่อไป โดยมอบหมายให้นิคมฯ สุคิรินเป็นผู้
พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งนิคมฯ สุคิริน ได้เสนอ
พื้นที่บ้านไอปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
โดยได้กันพื้นที่ ไว้แล้ว จำนวน ๗๐๐ ไร่ และ
สามารถจัดสรรเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพจำนวน ๒๕๐ ไร่
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ และตามแผน
ปฏิบัติการของโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ 
สุคิริน ได้มอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบ
ในด้านการจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ 



๑๒๕
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทีต่ัง้ของโครงการ 
บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที ่ ๒ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสคุรินิ จงัหวดันราธวิาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๙๙-๓๘๕ ระวาง 

๕๓๒๐ IV 

ความเปน็มา 

เมื่อวันที ่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จ       
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณวัด
โต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส นายสวน อัตะสาระ ได้ร้องขอให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสำหรับการ

โครงการฝายลำธารทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือราษฎรสองฝั่ง
ลำธารทองและคลองไอร์ปาโจ ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากตะกอนและน้ำเสียที่ระบาย
ออกจากเหมืองทองคำ จึงทำให้ไม่สามารถนำน้ำ
ดงักลา่วไปใช้ในการอปุโภค-บรโิภคได ้ 

กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที ่
๑๖ ได้พิจารณาคลองลำธารทองบริเวณเหนือ
เหมอืงทองคำขึน้ไป เหน็สมควรใหก้อ่สรา้งฝายทดนำ้
และท่อส่งน้ำให้ราษฎรตามหมู่บ้านเป้าหมาย 
ดงักลา่ว  


ปงีบประมาณเริม่ดำเนนิการ 

ป ี๒๕๓๘ 

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจภูมิ
ประเทศพร้อมออกแบบระบบส่งน้ำ พร้อมถังกรอง
น้ำ ถังเก็บน้ำ และได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนอง
พระราชดำริจนแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๗ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
น้ำ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

•

ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร (นาข้าว) 
ทำไร่นาสวนผสม 
ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน 

•

•
•
•



๑๒6


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรปุ 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

•

•

•

ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
เพือ่อปุโภค-บรโิภค บรเิวณ หมูท่ี ่๓ 
บา้นโตะ๊โมะ หมูท่ี ่๔ บา้นไอกาเปาะ 
หมู่ที ่ ๑ ไอปาโจ หมู่ที ่ ๖ ชุมทอง 
จำนวน ๔๐๐ ครวัเรอืน 

•

•



๑๒๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านสายบน หมู่ที่ ๓ ตำบลกาหลง อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๖๖๙-๙๑๑ ระวาง ๕๒๒๑ 

II, ๕๒๒๑ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จ    
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ อาคารศิลปาชีพพิเศษ บ้าน 
สายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ   
งานชลประทาน ดังต่อไปนี้  

“ควรพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อม
ระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บกักน้ำ สำหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมู่บ้านป่าไผ่ บ้าน  
อัยรามา ซึ่งอยู่ในที่สูง ไม่สามารถรับน้ำจากระบบ
ท่อส่งน้ำของฝายทดน้ำคลองไอร์จือนะได้ ตามที่   
นายสุข สุวรรณลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบล
กาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้กราบ
บังคมทูลขอพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ” 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๘ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว  

การใช้ประโยชน์  
สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 
๕ หมู่บ้าน ๑๙๕ ครอบครัว 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 
 เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ อาคารศิลปาชีพพิเศษบ้าน 
สายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส 

•

•
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๑๒8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านละโอ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีบรรพต 

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๘๔๓ - ๘๒๗ 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน บ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทาน   
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้     

“ควรพิ จารณาหาแหล่ งน้ ำ เพื่ อการ
อุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรบ้านไอร์ตุยได้
กราบทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากการ
ขาดแคลนน้ำบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน บ้านละโอ, บ้านไอร์ตุย และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้
ตลอดปี”  



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๘  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ ใช้น้ำ เพื่อให้

ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำพร้อม
ชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ เมื่อวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่ งน้ ำ เพื่ อ อุ ป โภค-บริ โภค       

๔ หมู่บ้าน ๓๘๐ ครอบครัว 

โครงการฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๒๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านจุฬาภรณ์ ๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุคิริน 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๙๑๘๕๓๖ ระวาง 

๕๓๒๐ IV NE , NW  


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน
พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา ๑๒ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี 

กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการ
โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นลำน้ำ คลองกือซา 
พร้อมระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการ 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๘  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป

การบริหารจัดการน้ำ  
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

ชลประทาน เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๓๕ 

การใช้ประโยชน์ 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑๒ 

จำนวน ๑๔๖ ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน ๑ แห่ง มัสยิด จำนวน ๑ แห่ง โรงเรียน
ประถม จำนวน ๑ แห่ง 

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑๒ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๓๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอกูบู หมู่ที่ ๑ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๗๗-๘๔๗ ระวาง 

๕๓๒๑ II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตร โครงการฝายบ้านทุ่งคาและฝาย
บ้านโคกกามา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริให้
พิจารณาวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่าง
เก็บน้ำที่ลำน้ำต่างๆ ตามแนวเชิงเขาปีแนมูดอ 
ด้านทิศตะวันออก เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตรให้กับราษฎรบ้านตลิ่งสูง
และบ้านไอกูบู ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาวาง
โครงการเบื้องต้นแล้ว กำหนดรูปแบบโครงการ
เป็นอ่างเก็บน้ำ แต่เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างเป็น
พื้นที่สวนผลไม้และสวนยาง ราษฎรเจ้าของสวนไม่
ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงได้ชะลอโครงการไปก่อน 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ สภา
ตำบลสุไหงปาดี ได้มีหนังสือถึงโครงการ

ชลประทานนราธิวาส ขอรับการสนับสนุนก่อสร้าง
ฝายทดน้ำเพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค 
ให้กับราษฎรหมู่บ้านตลิ่งสูงและหมู่บ้านไอกูบูซึ่ง
มักขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็น
ประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านไอกูบู โดยวางโครงการ
ก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นลำน้ำคลองไอจาเราะ 
ฮารอ บริเวณเทือกเขาปีแนมูดอ พร้อมระบบ  
ส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการ  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๙  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค จำนวน ๑ หมู่บ้าน 

ประชากร ๑๗๓ คน 

โครงการฝายบ้านไอกูบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๓๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๑๗๘-๘๑๙ ระวาง 

๕๓๒๑ II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรโครงการฝายบ้านทุ่งคาและฝาย
บ้านโคกกามา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริให้
พิจารณาวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่าง
เก็บน้ำที่ลำน้ำต่างๆ ตามแนวเชิงเขาปีแนมูดอ 
ด้านทิศตะวันออกเพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรบ้านตลิ่งสูง 
และบ้านไอกูบู ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาวาง
โครงการเบื้องต้นแล้ว กำหนดรูปแบบโครงการ
เป็นอ่างเก็บน้ำ แต่เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างเป็น
พื้นที่สวนผลไม้และสวนยาง ราษฎรเจ้าของสวน
ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงได้ชะลอโครงการไปก่อน 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ สภา
ตำบลสุไหงปาดี ได้มีหนังสือถึงโครงการ

ชลประทานนราธิวาส ขอรับการสนับสนุนก่อสร้าง
ฝายทดน้ำเพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค 
ให้กับราษฎรหมู่บ้านตลิ่งสูงและหมู่บ้านไอกูบู ซึ่ง
มักขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็น
ประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการ 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านตลิ่ งสู ง โดยวาง
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นลำน้ำคลอง  
ไอจาเราะฮารอ บริเวณเทือกเขาปีแนมูดอ พร้อม
ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่โครงการ  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๙  


การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค - บริโภค จำนวน ๑ หมู่บ้าน 

๑๗๓ ครัวเรือน 

โครงการฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๓๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านตะบิงลูโต๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๖๙๖-๙๗๕ ระวาง 

๕๒๒๑ I,๕๒๒๑ II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน พระราชดำริ
เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้   

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
ฝายทดน้ำคลองน้ำใส ๑ เพื่อจัดหาน้ำส่งไปช่วย
เหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ของ
หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากสภาพลำน้ำดังกล่าว 
มีน้ำไหลมากทั้งปีตลอดจนฤดูแล้ง” 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๙  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๒  

การใช้ประโยชน์ 
ส า ม า ร ถ ส่ ง น้ ำ ช่ ว ย เ ห ลื อ พื้ น ที่

การเกษตร จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ 
»

โครงการฝายคลองน้ำใส ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๓๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ

เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๑๘๓–๑๐๐ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 

ด้วยงานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว.๐๐๐๖(ทษ) 
/ ๗๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๙ และที่ 
พว.๐๐๐๖(ทษ) / ๗๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๙ 
ถึงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
กรมชลประทานตามลำดับ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการก่อสร้าง

ระบบส่ งน้ ำให้กับ เขตพระราชฐานชั้ นนอก    
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และส่งน้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค ให้กองอำนวยการถวายความ
ปลอดภัยของกองทัพภาคที่ ๔  

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๙ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

เก็บกักน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่เขต
พระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ 

เก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริ โภค ให้กองอำนวยการถวายความ
ปลอดภัยของกองทัพภาคที่ ๔ 

»

»

โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๓๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบากง หมู่ที่ ๖ ตำบลรือเสาะ อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ NQG ๗๘๓-๙๙๖  
ระวาง ๕๓๒๑ IV, ๕๒๒๑ I  


ความเป็นมา 
เนื่องด้วยวันที่ ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตำบลรือเสาะ   
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบากง ในบริเวณวัดทราย
ทอง และบริเวณหนองบัวบากง ตำบลรือเสาะ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
ดังต่อไปนี้  

“ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ให้
กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงหนองบัวบากง 
หมู่ที่ ๖ บ้านบากง ตำบลรือเสาะ ให้เป็นอ่าง
เก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มี
น้ำใช้ทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และพิจารณา
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำกินของราษฎรใน
ฤดูฝน แต่เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงหนองบัวบากงมีที่ดินทำกินน้อยจึง
ไม่ยินยอมสละที่ดินเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น จึง
ควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในพื้นที่
ทำกินของราษฎรบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ของหนองน้ำตามที่นายเสรี วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่
บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านบากง ได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยเร่งด่วน
และควรดำเนินการกำจัดกระจูด (เป็นพันธุ์ที่ใช้
ประโยชน์ไม่ได้) รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ตลอดจน
ทำการปลูกบัวพร้อมปล่อยพันธุ์ปลา และ       
ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป” 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๙  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างระเบียบการใช้น้ำเมื่อวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

การใช้ประโยชน์ 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาและ
พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๓๐๐ 
ไร่ 
สามารถส่ งน้ ำช่ วย เหลือพื้ นที่
การเกษตร จำนวน ๓๐๐ ไร่ 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

วันที่ ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จ 
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตำบลรือเสาะ ณ 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบากง ในบริเวณวัดทรายทอง 
และบริเวณหนองบัวบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

•

•

โครงการระบบระบายน้ำหนองบัวบากง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๓๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านบาลูกาสนอ หมู่ที่ ๔ ตําบลตะปอ

เยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ NQH ๙๖๓ - ๑๒๕ ระวาง 

๕๓๒๑ IV  


ความเป็นมา 
เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝายพงบือ
เราะ และโครงการฝายปาลอบาต๊ะ ได้
พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน 
ดังต่อไปนี้  

“ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำในลำน้ำต่างๆ บริเวณเทือกเขา
บูโดด้านทะเลและก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่าง
เก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือก
เขาบูโดจนจดขอบพรุบาเจาะ ตามความเหมาะ
สม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการระบาย
น้ำพรุบาเจาะทำให้สามารถส่งน้ำระบายน้ำ และ
บรรเทาอุทกภัย ให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่บริเวณเชิง
เทือกเขาบูโด จนจดพรุบาเจาะได้อย่างสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาวางโครงการ
และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกูแว โดยเร่งด่วน 
เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขต
ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
พื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถทำการเพาะ
ปลูกได้ทั้ งฤดูฝน-ฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ตลอดปีด้วย”

กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิ
ประเทศ แต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินจึงชะลอโครงการ
ไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๙ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอยี่งอ เรื่องขอ
ให้สร้างประปาน้ำตกภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการ

โครงการฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อุปโภค-บริโภค บริเวณบ้านบาลูกาสนอ และ 
หมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้จัดเข้าแผนงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โดยออกแบบเป็นฝาย
ทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบท่อส่งน้ำ พร้อม
ถังกรองน้ำ และเก็บน้ำ  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๐  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ เมื่อ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 การใช้ประโยชน์ 
 สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

๔ หมู่บ้าน ๙๐๐ ครัวเรือน 
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๑๓6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านยะลูตง หมู่ที่ ๒ ตำบลกาเยาะมาตี 

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ NRH ๙๒๖-๒๖๐ ระวาง 

๕๓๒๒ III  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตร โครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแย-
ปะลุ ตำบลกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้
พิจารณาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บ
น้ำที่สูงขึ้นตามแนวเขา เพื่อส่งน้ำสำหรับการ
อุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรใน
เขตบาเจาะ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาวาง
โครงการในเบื้องต้นแล้ว กำหนดรูปแบบเป็นอ่าง
เก็บน้ำแต่เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
เป็นพื้นที่สวนผลไม้และสวนยางพารา ราษฎร
เจ้าของสวนผลไม้ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงได้
ชะลอไปก่อน ต่อมาราษฎรในเขตบ้านยะลูตงและ
บ้านใกล้เคียงมีจำนวนประชากรและครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น ทำให้อ่างเก็บน้ำยะลูตง ซึ่งแต่เดิมส่ง
น้ำให้ราษฎรใช้ในการอุปโภค - บริโภคและ

โครงการจัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การเกษตรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โครงการ
ชลประทานนราธิวาส พิจารณาช่วยเหลือโดย
จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับอ่างยะลูตง ๒    
เพื่อแก้ ไขปัญหาและสนองพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๐ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

รูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้ว
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถผันน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริไว้ใช้ในการอุปโภค -
บริโภค และการเกษตรให้กับราษฎรในเขตหมู่
บ้านยะลูตง บ้านกาเยาะมาตี และบ้านใกล้เคียง 
ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี 



๑๓๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านปะออ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาตง อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๑๔ N QH ๗๐๙ - ๐๐๙ ระวาง 

๕๒๒๑ I 


ความเป็นมา 
เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน
พระราชดำริให้กรมชลประทานวางโครงการและ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปะออ หมู่ที่ ๕ ตำบลบาตง 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แต่มีปัญหาเรื่อง
ที่ดินทำการก่อสร้าง เนื่องจากต้องใช้พื้นที่มาก 
จึงได้ชะลอโครงการฯไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๐ ราษฎรบ้านปะออและบ้านใกล้
เคียง ได้ร้องขอโครงการฯ ผ่านโครงการ
ชลประทานนราธิวาส ให้ก่อสร้างระบบประปา
น้ำตกภูเขา พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือ
การอุปโภค - บริโภคของราษฎรหมู่บ้านปะออ
และบ้านใกล้เคียง 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๑  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร

หมู่บ้านปะออและบ้านใกล้เคียง ตำบลบาตง 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้มีน้ำใช้เพื่อ
การอุปโภค - บริโภค ๕ หมู่บ้าน ๖๘๕ ครัวเรือน 
ประชากร ๓,๑๕๐ คน 

โครงการฝายทดน้ำปะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๓8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร 

จังหวัดนราธิวาส  
 พิกัด ๔๗ N QG ๗๘๖ - ๗๕๘ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ 
โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสาคร 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปาหนัน 
ได้กราบบังคมทูลรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค - บริโภค ของโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้
เคียงในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้ำท่วมขังใน
บริเวณโรงเรียนในช่วงฤดูฝน ขอพระราชทานให้ 
กรมชลประทานสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำมาช่วย
เหลือกิจกรรมของโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียง 

กรมชลประทานได้สำรวจสภาพพื้นที่และ
พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค โดยพิจารณาก่อสร้างฝาย  ทด
น้ำ คสล.พร้อมท่อส่งน้ำ ถังอุปโภค - บริโภคและ

ท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้าน
ปาหนัน และราษฎรบ้านปาแน,บ้านไอร์กาเซ ให้
มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี
และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บริเวณ
โรงเรียนปาหนัน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๑  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป

การบริหารจัดการน้ำ 
ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่ งน้ ำ ช่ ว ย เหลื อการ
ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค ของโรงเรียนบ้านปาหนัน
และหมู่บ้านใกล้เคียง ๓ หมู่บ้าน
และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่
บริเวณโรงเรียนบ้านปาหนันใน 
ฤดูฝน 

•

•

โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านปาหนัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๓๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๑๖๙-๐๘๙ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๐ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ได้เสด็จเยี่ยมฯ โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอ
เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ทรงมีพระราชปรารภแก่คณะข้าราชการที่ตาม
เสด็จฯ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียน
บ้านหัวเขา เพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคของ
คณะครูและนักเรียน และใช้ในการปลูกพืชผัก
สวนครัวและเลี้ยงปลาสำหรับใช้ เป็นอาหาร  
กลางวันให้เด็กนักเรียนด้วย  


โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๑  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของครูและนักเรียน การปลูก
พืชผักสวนครัวและการเลี้ยงปลา ภายในโรงเรียน
บ้านหัวเขา 
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๑๔๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านนาดา หมู่ที่ ๓ ตำบลรือเสาะ อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๗๓๘ - ๙๙๖ ระวาง 

๕๒๒๑ I  


ความเป็นมา 
สำนักงานคณะกรรมการพิ เศษ เพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ได้มีหนังสือที่ นร๑๑๐๘/๑๖๘๘ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๔๐ ถึงกรมชลประทาน แจ้งว่า นาย
สะมะแอ สาและ ผู้ใหญ่บ้านนาดา และราษฎร
หมู่ที่ ๓ ตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มี
หนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้
กรมชลประทานก่อสร้างฝายทดน้ำและคลองส่ง
น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
และน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนแทนฝายเดิม
ที่ราษฎรได้ก่อสร้างไว้นานแล้ว ปัจจุบันอยู่ ใน
สภาพชำรุดไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ 

โครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่  
กษ๐๓๓๙/๙๘๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๔๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
แจ้งว่ากรมชลประทาน ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจ
สอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. แล้ว 
เห็นสมควรก่อสร้างฝายทดน้ำที่บ้านบราแง 
บริเวณปากพรุกูแบบาเดาะ พร้อมอาคารประกอบ
และเห็นควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชดำริ 

สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง 
ได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๕/๖๐๐ ลงวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๔๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ แจ้งว่า ตามที่ นายสะมะแอ สาและ
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านนาดา ตำบลรือเสาะ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณก่อสร้างฝายทดน้ำและคลอง
ส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ สรุปได้



๑๔๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ว่าการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านบราแง พร้อม
อาคารประกอบ มีความเหมาะสม ไม่มีปัญหา
เรื่องที่ดิน กรมชลประทานสามารถดำเนินการได้
ทันที ในหลักการควรรับโครงการนี้ ไว้ เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทแล้ว ทรงเห็นด้วย  

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐   สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ หมู่ ๑๐ ตำบล
บูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โอกาส
นี้ นายแวยาโระ แวมายิ กำนันตำบลบูกิต อำเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย
บ้านบราแง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งระบบท่อส่งน้ำเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถส่งน้ำได้ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือด
ร้อนเป็นประจำทุกปี 

ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล
บูกิต มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง
และปรับปรุงแหล่งน้ำดังกล่าว ในการนี้ ได้มีพระ
ราชดำริให้กรมชลประทานประสานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบูกิต เข้าตรวจสอบความเสีย
หายและพิจารณาแนวทางการแก้ไขร่วมกันต่อไป 

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 
๑๗ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต 
ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วย
เหลือโดยการปรับปรุงวางระบบท่อส่งน้ำทดแทน
ระบบท่อส่งน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๒  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕

การใช้ประโยชน์ 
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้แก่

ราษฎรบ้านบราแง หมู่ที่ ๙ ตำบลบูกิต อำเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง 
จำนวน ๑,๔๘๗ ครัวเรือน ประชากร ๘,๐๑๓ คน 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จ     
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้าน 
ไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส  ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ บ้านนาดา อำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
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๑๔๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ

เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๑๘๙ - ๐๙๗ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
รองเลขาธิการพระราชวังปฏิบัติราชการ

แทนราชเลขาธิการพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว 
๐๐๐๒ (ฝปท.) ๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๑ ขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทาน
สำรวจและก่อสร้างบ่อบาดาลในบริเวณมัสยิด 
เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรที่มาประกอบศาสนกิจ
อิสลามและราษฎรใกล้เคียงในเรื่องน้ำอุปโภค-
บริโภค ไม่เพียงพอ ต่อมา สำนักพระราชวังได้มี

หนังสือที่ พว ๐๐๑๐(ฝปท.) ๐๗๗๗ ลงวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๔๒ ถึงกรมชลประทาน แจ้งว่า
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ
ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขา
ตันหยงและบริเวณมัสยิดเขาตันหยงให้มีน้ำใช้
สำหรับการอุปโภค-บริโภค และใช้ประกอบศาสน
กิจได้ตลอดปี  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๒  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคและประกอบศาสนกิจของ
ราษฎรบริเวณมัสยิดเขาตันหยง 

โครงการจัดหาน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๔๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๓๐-๔๕๖ ระวาง 

๕๓๒๐ IV  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ สมเด็จ   

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าของ
การดำเนินงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ
นิคมฯ (บ้านเล็กในป่าใหญ่) อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนินทรง
เยี่ยมราษฎร ณ บริเวณวัดโต๊ะโมะ ทรงมีพระราชดำริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนา
แหล่งน้ำ เพื่อการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดประจำ
หมู่บ้านดังกล่าว และเพื่อใช้ทำการเกษตร ตามที่
นายประสิทธิ์ อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านไอร์ปาโจ ได้
ทู ล เ ก ล้ า ฯ ถ ว า ย ฎี ก า ข อพ ร ะ ร า ช ท า นพ ร ะ
มหากรุณาธิคุณ 

โครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อการประมงหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมฯสุคิริน         
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ  
เบื้องต้นประกอบกับพิจารณารายละเอียด จาก
แผนที่มาตราส่วน ๑:๒๕๐๐ ระวาง ๕๖๓๒๐ IV 
SE ปรากฏว่าสามารถดำเนินการโดยการสร้าง
ทำนบดินกั้นร่องน้ำที่พิกัด ๔๗ N RG ๐๓๐-๔๕๖ 
และขุดท้องอ่างเก็บน้ำบริเวณด้านหน้าทำนบดิน
ให้ลึกลงตามความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อ
ก่อสร้างเสร็จจะมีสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
มาก จึงมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือการ
เพาะปลูกได้ แต่สามารถใช้เป็นแหล่งประมงน้ำ
จืดและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประจำหมู่บ้าน
ศิลปาชีพนิคมฯ และหมู่บ้ านใกล้ เคียงได้ 
กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน 
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๑๔๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์กาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสาคร 

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๘๐๗-๗๑๖ ระวาง 

๕๒๒๑ II I  


ความเป็นมา 
สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ รล ๐๐๐๘/๓๑๘๗ 
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ โดยท่านผู้หญิง
มนัสนิตย์ วณิกุล ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฝ่าย
บริหารทั่วไป ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่
นายอาเระ สาเมาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านไอร์
กาเซ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอ
พระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขาให้แก่หมู่บ้านไอร์กาเซ หมู่ที่ ๖ 
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือถึง

นายอำเภอศรีสาคร ให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทานพร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ได้ตรวจสอบสภาพ
พื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ เห็นว่ามีแนวทาง  
ช่วยเหลือโดยก่อสร้างฝายทดน้ำไอร์กาเซ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๒  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๓ 

การใช้ประโยชน์  
สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ๒ 

หมู่บ้าน ๒๐๐ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๐๐ คน 



โครงการฝายทดน้ำบ้านไอร์กาเซ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๔๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านดาฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงคีรี อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๘๕๕-๙๐๒ ระวาง 

๕๓๒๑ III  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ 

พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ พ ร ะ บ รม ร า ชิ นี น า ถ เ ส ด็ จ
พระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้าน
ดาฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนาย
วิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน 
ให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือในการ
จัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรบ้านดาฮง หมู่ที่ ๔ 
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ตามที่นายสันรูดิง  เจ๊ะนะ ผู้ใหญ่บ้านดาฮง ได้
ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น              
พระมหากรุณาธิคุณ ขอให้สร้างฝายน้ำล้นใน
คลองไอร์ดาฮง เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภค - บริโภค 

กรมชลประทานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
สภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ ร่วมกับ     
นายสันรูดิง เจ๊ะนะและราษฎรในหมู่บ้านแล้ว 
เห็นว่ามีแนวทางช่วยเหลือได้ โดยก่อสร้างฝาย
ไอร์ดาฮง ๒  

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว 
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับ

การอุปโภค - บริโภค ของราษฎร จำนวน ๑ 
หมู่บ้าน ๑๔๕ ครัวเรือน ประชากร ๘๘๘ คน 
และเพื่อสนับสนุนการทำนาพื้นที่ ๗๑ ไร่  


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดาฮง พร้อม
กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช-
กุมาร 

โครงการฝายทดน้ำไอร์ดาฮง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๔6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านจาเราะสโตร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๒๐๕-๐๕๒ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
เกษตรกรผู้ยากไร้ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางการเกษตรและขาดที่ดินทำกิน จึงมี      
พระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง    
(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ให้ประสานกับทาง
จังหวัดนราธิวาส จัดหาพื้นที่ดินประมาณ ๒๐๐ 
ไร่ เพื่อจัดฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดทำ
ขึ้นที่บ้านตุติง อำเภอสะเมิง และบ้านขุนแตะ 

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ
ฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
โดยประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่ง 
ดังนั้นจังหวัดนราธิวาสและโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ประสานงานกับหน่วย
ราชการต่างๆ ขอพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณ-
ประโยชน์โคกบาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำเป็น
สถานที่ฝึกและสาธิตการพัฒนาการเกษตรต่อไป  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง พื้นที่ ๒๐๕ ไร่ 



๑๔๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการขุดลอกบึงกระทุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านกระทุง หมู่ที่ ๓ ตำบลลูโบ๊ะสาวอ 

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด N QH ๙๗๕-๒๐๔ ระวาง    

๕๓๒๑ III 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ  

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงาน
ศิลปาชีพ ณ อาคารศิลปาชีพคลอแระ ตำบลบา
เระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มี  
พระราชเสาวนีย์ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่
ต้องการทำการประมง โดยการขุดลอกบึงกระทุง 

กรมชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการตรวจ
สอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ ร่วมกับ
นายอาหามะสับรี ลำหะ เห็นว่ามีแนวทางช่วย
เหลือได้โดยการขุดลอกบึงพร้อมก่อสร้างอาคาร
ประกอบ 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในบึงกะทุง 

และคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ ๑ และ
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่
ประมาณ ๓๐๐ ไร่ รวมทั้งการประมงของราษฎร
บ้านกระทุง ตำบลลูโบ๊ะสาวอ และบ้านบือเระ 
ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
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๑๔8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก 

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๙๑๘-๖๒๖ ระวาง 

๕๓๒๑ III 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎร
บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอ 
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส และในการนี้สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝาย
บ้านไอร์บาลอ โดยในช่วงที่ เสด็จฯ นั้น       
นายประสิทธิ เพชรรัตน์ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 
ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือใน
การจัดหาน้ ำมาเสริมให้กับฝายทดน้ ำบ้ าน
ไอร์บาลอ เนื่องจากมีราษฎรจำนวนมากที่ใช้น้ำ
จากฝายดังกล่าว ทำให้น้ำไม่พอใช้ ในการนี้ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทาน
ทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการฯ 
พร้ อมแนวทางการแก้ ไ ขปัญหาโครงการ

ชลประทานนราธิวาส สำนักชลประทานที่ ๑๖ ได้
ตรวจสอบพื้นที่และศึกษาข้อมูลพบว่าสามารถ  
ให้ความช่วยเหลือได้ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ ดำ เนินการจั ดตั้ งกลุ่ มผู้ ใ ช้ น้ ำ

โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายไอร์บาลอของเดิม 
ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

ได้ดำเนินการประชุมพบปะเกษตรกร
กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
ฝายบ้านไอร์บาลอ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ 
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดหาน้ำเพิ่ม
เติมฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ 

คณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ตรวจเยี่ยมพบปะ
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านไอร์บาลอ เมื่อวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๔๔ ประชุมพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
โครงการจัดหาน้ ำ เพิ่ ม เติมฝายทดน้ ำบ้ าน
ไอร์บาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วม
กันวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยออกกฎ
ระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕  

ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายทดน้ำบ้านไอร์บา 
ลออันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อชี้แจงเรื่อง
การสมัครเป็นสมาชิก และการเก็บค่าบำรุงรักษา
รายปี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

»

»

»

»

โครงการฝายบ้านไอร์บาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๔๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ ใช้น้ ำโครงการ
ชลประทานของโครงการฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
อุปโภค-บริโภค จำนวน ๒๒๘ 
ครัวเรือน  
โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง  
โรงยาง จำนวน ๑ แห่ง  
สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ 
แห่ง 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรบ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก 
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๔๓ 

»

•

•
•
•
•
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๑๕๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะสโตร์ ตำบลกะลุวอ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗N RH ๒๐๒-๐๖๐ ระวาง 

๕๓๒๑ I  


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิต และความเป็น
อยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำการเกษตร ขาดที่ดินทำกิน จึงมี
พระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง   
(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ประสานกับทางจังหวัด

นราธิวาส จัดหาพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ เพื่อจัด
ทำฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์ม
ตั ว อย่ า ง อั น เ นื่ อ ง ม าจากพระราชดำ ริ ที่ มี      
พระราชดำริให้จัดทำขึ้นที่บ้านตุงติง อำเภอ
สะเมิง และบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งจัดทำขึ้นเพื่อฝึกวิชาชีพด้าน
การเกษตรแก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยประสบ
ผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่ง ดังนั้น 
จังหวัดนราธิวาสและโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา
พิกุลทองฯ จึงได้ประสานงานกับหน่วยราชการ
ต่างๆ ขอพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
โคกบาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำเป็นสถานที่
ฝึกและสาธิตการพัฒนาการเกษตรต่อไป  


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๓ 


ผลการดำเนินงาน 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
ส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน ๑๐ กิจกรรม  

»
»

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ โคกบาฆาบือซา 



๑๕๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านคลอแระ, บ้านชูโว หมู่ที่ ๓,๕ ตำบล

บาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QH ๙๖๕-๒๔๙ ระวาง 

๕๓๒๒ III 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงาน
ศิลปาชีพ ณ อาคารศิลปาชีพบ้านคลอแระ ตำบล
บาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นาย
มะหะมะ ดาโอะ และนายมะยาลี สาและ ราษฎร
บ้านคลอแระได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเปรี้ยว 
ดินเปรี้ยว การประมงและการเกษตรของราษฎร
บ้านคลอแระ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชดำริต่อผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง 
(ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ผู้แทนกรมชลประทานและ
ผู้แทนสำนักงาน กปร. ให้ประสานและร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของราษฎรและต่อมาจังหวัดนราธิวาสได้มีคำ
สั่งที่ ๕๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ 
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบ้าน 
คลอแระ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงาน, กิจกรรม
และเป้าหมายของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
บ้านคลอแระ ตลอดจนกำกับดูแลและพร้อม
ติดตามและประเมินผล 

กรมชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการตรวจ
สอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ เห็นว่ามี
แนวทางช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำคลองทุ่งวอ พร้อมระบบส่งน้ำ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๔  


โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านคลอแระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

รูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้ว
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการบริหารการ
จัดการน้ำชลประทานของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

ให้แก่ราษฎรบ้านคลอแระ โรงเรียนบ้านคลอแระ 
มัสยิดบ้านคลอแระและโรงเรียนแสงธรรมอิสลาม
วิทยามูลนิธิ และส่งน้ำเพื่อการประมง การปลูก
พืชในครัวเรือนให้แก่ราษฎรบ้านคลอแระ บ้านชู
โว ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส จำนวน ๒๓๓ ครัวเรือน ประชากร 
๑,๘๘๗ คน ได้มีน้ำจืดใช้ตลอดปี 

สามารถควบคุมรักษาระดับน้ำใน
คลองและระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ในระดับเหมาะสม 
เป็นการป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของดิน
เปรี้ยว

»

»
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๑๕๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
หมู่ที่ ๙ ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QH ๘๘๙-๑๐๑ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ 

พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ พ ร ะ บ รม ร า ชิ นี น า ถ เ ส ด็ จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียน
บ้านดาฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ได้มีนายดานิง หะบาแย กำนัน
ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณขอให้สร้างประปาภูเขาในคลอง
ปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ เพื่อช่วยเหลือปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำของราษฎรตำบลสามัคคีดังกล่าว 

กรมชลประทานได้ตรวจสอบพื้นที่และ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่าสามารถก่อสร้าง
เป็นฝายทดน้ำและระบบท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือ

การอุปโภค - บริโภคของราษฎรในพื้นที่ได้ จึงได้
ทำการสำรวจออกแบบและจัดเข้าแผนงาน
ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ต่อไป 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๔  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน ๗ 

หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลูโบ๊ะปาระ,บ้านบาโงปู
เละ,บ้านบาโงกือเต๊ะ,บ้านละหาน,บ้านโต๊ะแนปา, 
บ้านบลูกา,บ้านยาเบาะและบ้านเจาะกือแยง 
ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
จำนวน ๕๖๔ ครัวเรือน ประชากร ๑,๙๒๖ คน 
ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคตลอดปี 

โครงการฝายคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๕๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QG ๖๗๘-๙๓๘ ระวาง 

๕๒๒๑ I 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไอร์สาเม๊าะ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส นายซูฮัยมีน อีแต ราษฎรบ้านธรรม
เจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาสได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำ
เพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้กับหมู่บ้านธรรม
เจริญ โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมัสยิด ใน
การนี้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์   ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้มอบหมายให้
โครงการชลประทานนราธิวาสพิจารณาหา
แนวทางช่วยเหลือต่อไป 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๕  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ ำโครงการฝายทดน้ำบ้าน
ธรรมเจริญ ในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารการใช้น้ำแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำของโครงการฝาย
บ้านธรรมเจริญ (หลังการดำเนิน
การก่อสร้าง) เมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ 

•

•

โครงการฝายทดน้ำบ้านธรรมเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารจัดการน้ำของโครงการฝาย
บ้านธรรมเจริญ (หลังการดำเนิน
การก่อสร้าง) เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บริ โภคของราษฎรจำนวน ๔ 
หมู่บ้าน ๒๓๓ ครัวเรือน ๑,๘๘๗ 
คน ในเขตตำบลโคกสะตอ อำเภอ
รือเสาะ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน 
ธรรมเจริญ บ้านธารน้ำทิพย์,บ้าน
บูเก๊ะกูมิงและบ้านอัยจาแบ 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - 
บ ริ โ ภ ค ขอ ง ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ จำนวน 
๑๓๓ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนตาม 
พระราชดำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีและเป็นการส่งเสริมการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัวภายใน
โรงเรียน 
สามารถส่งน้ำสำหรับการเพาะ
ปลูกในฤดูแล้งของราษฎร เช่น 
พืชผักสวนครัว เป็นต้น 

•

•

•

•
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๑๕๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๒๖-๔๕๕ ระวาง 

๕๓๒๐ IV  

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งแก่นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วย
เลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนาย
อรรคพล ศะภูริ ผู้ปกครองนิคมฯ สุคิริน ใน
วโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกร 
สมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน และทรงงานศิลปาชีพ
ณ วัดโต๊ะโมะ เกี่ยวกับงานดำเนินงานโครงการ
หมู่บ้านศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ให้ขยาย
พื้นที่โครงการฯ เพื่อรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิก  
โครงการฯ เพิ่มเติม และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๔๒ มติที่ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี ๒๕๔๓ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน
ศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่) โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานให้นิคมฯ สุคิริน 
ดำเนินการขยายพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
เพื่อรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ เพิ่มเติม
อีก ๑๐ ครอบครัวและให้คณะทำงานโครงการฯ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนตามภารกิจและ

โครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ระยะที่ ๒

ความรับผิดชอบเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ 
นิคมฯ สุคิริน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้โครงการ
ชลประทานนราธิวาส ดำเนินการตรวจสอบและ
ประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายระบบท่อส่งน้ำให้
แก่สมาชิกนิคมฯ สุคิริน เพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๐ 
ครัวเรือน ซึ่งทางนิคมฯ สุคิริน ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักให้แล้ว แต่ยังขาดระบบส่งน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคและการเกษตรผ่านที่ประชุม
คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของจังหวัดนราธิวาส 

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้ประสาน
นิคมฯ สุคิริน เพื่อขอทราบแผนงานดำเนินการ
และแบบผังบริเวณโครงการ พร้อมได้ดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่า
มีลู่ทางช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
และระบบท่อส่งน้ำ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๕  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
จัดตั้ งกลุ่มผู้ ใช้น้ ำ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๔
การใช้ประโยชน์ 
สามารถเก็บกักน้ำไว้สำหรับให้สมาชิก

โครงการศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่) เดิม 
จำนวน ๒๕ หลังคาเรือน ครอบครัวสมาชิกเพิ่ม
เติม จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน และครอบครัว
สมาชิกเพิ่มเติมในอนาคตอีก จำนวน ๑๕ หลังคา
เรือน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการ
เกษตรได้ตลอดทั้งปี 



๑๕๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ ๘ บ้านบาโง ตำบล

ลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
๔๗ N QH ๘๙๐-๐๕๗ ลำดับชุด L 

๘๐๑๙ ระวาง ๕๓๒๑ NW 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๑ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัด   
ชนาราม บ้านไทยสุข ตำบลลาโล๊ะ อำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริให้
กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อ
เป็นแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตรและการอุปโภค-
บริโภคของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบล  
ลาโล๊ะ ตามที่ นายมะลาซิ เจ๊ะมะ ประธาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโล๊ะ ขอพระราชทาน
พระมหากรุณา  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๕  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้

น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจ ในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารการใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๖ 

ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาร่างกฎระเบียบของกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ 

การใช้ประโยชน์ 
ส าม า ร ถส่ ง น้ ำ เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ พื้ น ที่

การเกษตร จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ และเพื่ออุปโภค 
- บริโภคของราษฎรจำนวน ๔ หมู่บ้าน ๔๑๐ 
ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๗๐ คน และส่งน้ำ
สนับสนุนชุดควบคุมที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจนาวิก
โยธินภาคใต้ กำลังพล ๑๑๓ นาย และส่งน้ำเพื่อ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของโครงการศูนย์  
ศิลปาชีพบ้านไทยสุข พื้นที่ปัจจุบัน ๒๐ ไร่ ได้
ตลอดทั้งปี 

»

»

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์ปาโจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๕6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์สาเมาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QG ๗๑๙-๘๙๔ ระวาง 

๕๒๒๑ II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านไอร์สาเมาะ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส นายมูฮำหมัด ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านไอร์
สาเมาะ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน    
พระมหากรุณาธิคุณขอความช่วยเหลือในเรื่องน้ำ
สำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรหมู่บ้าน 
ไอร์สาเมาะ และพื้นที่ใกล้เคียง 

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริกับพลเอก
เรวัต บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และนาย
สหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง 
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง    
ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงาน กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์สาเมาะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๕๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ ๔ 
สำนักงาน กปร. และนายอุดม ทิพย์เดโช หัวหน้า
โครงการชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน       
กปร.และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานพร้อมด้วย 
นายมูฮำหมัด ลาเต๊ะ ผู้ ใหญ่บ้านไอร์สาเมาะ 
และนายอายิ โตะเตะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไอร์สาเมาะ 
ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณที่จะ
ก่อสร้างฝายทดน้ำแล้ว เห็นว่ามีแนวทางที่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๕ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
คณะกรรมการบริหารการใช้น้ำได้
ป ร ะชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ จั ด ตั้ ง กฎ
ระเบียบผู้ ใช้น้ำ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

•

•

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการ
เพื่อพิจารณากฎระเบียบการใช้น้ำ
ชลประทานของโครงการ เมื่อวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารการจัดการน้ำชลประทาน
ของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมติดตามการ
บริหารการจัดการน้ำชลประทาน
ของโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
ส่งน้ำอุป โภค - บริ โภคให้แก่
ราษฎร หมู่ที่ ๔ บ้านไอร์สาเมาะ
บ้านไอร์กือโล๊ะและบ้านกำปงบารู 
ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๖ 
ครัวเรือน ประชากร ๔๒๔ คน ได้
มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ตลอดทั้งปี 

•

•

•

•
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๑๕8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายพงบือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านพงบือเราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอเบาะ 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QH ๙๕๓-๐๖๘ ระวาง 

๕๓๒๑ IV  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๔ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ ที่สร้างโดยงบ
ประมาณเงินผัน ปี ๒๕๑๘ ซึ่งฝายดังกล่าวนี้ชำรุด
เสียหายใช้การไม่ ได้และทรงเยี่ยมราษฎร ณ 
บริเวณฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ ในท้องที่ตำบล
จอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มี    
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้    

“ควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างฝายทด
น้ำบ้านพงบือเราะ อย่างถาวร พร้อมอาคารบังคับ
น้ำปากคลองส่งน้ำ ในปี ๒๕๒๕ เพื่อจัดหาน้ำให้
ราษฎรหมู่บ้านพงบือเราะ บ้านจีจา และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ในเขตตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ 
สามารถทำการเพาะปลูกได้ สำหรับคลองส่งน้ำ
ไปยังแปลงเพาะปลูกของราษฎรนั้น ให้ราษฎร
ร่วมดำเนินการขุดเอง”  

กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิ
ประเทศพร้อมออกแบบเป็นฝายคอนกรีตล้วน 
พร้อมอาคารบังคับน้ำปากคลองส่งน้ำ  



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๒๗ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ 
ทำไร่นาสวนผสม จำนวน ๓๕ ไร่ 


ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน 
ทอดพระเนตรฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ ที่สร้าง
โดยงบประมาณเงินผัน ปี ๒๕๑๘ ซึ่งฝายดังกล่าว
นี้ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ และทรงเยี่ยมราษฎร 
ณ บริเวณฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ ในท้องที่ 
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรโครงการฝายพงบือเราะและ
โครงการปาลอบาต๊ะ 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้เมื่อปี 
๒๕๒๕ 



•

•
•

»

»

»



๑๕๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานพระตำหนัก 
ทักษิณราชนิเวศน์

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ

เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๑๘๓-๑๐๓ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
ด้วยงานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว ๐๐๐๙ 
(ทษ) / ๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง
โครงการชลประทานนราธิวาสและที่ พว ๐๐๐๙ 
(ทษ) / ๒๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง
กรมชลประทาน แจ้งว่า เนื่องด้วยในเขต      
พระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในฤดู
ฝนจะมีทางน้ำไหลจากเขาตันหยงผ่านเข้าไปใน
เขตพระราชฐานหลายสายและมีทางน้ำไหลบาง
สายกระทบกระเทือนต่อสิ่งปลูกสร้าง เมื่อสายน้ำ
เปลี่ยนทิศทาง เช่น สายน้ำจากเขาตันหยงผ่าน
บ่อตกตะกอน ระบบประปาและโรงไฟฟ้าสำรอง

เขตพระราชฐานชั้นกลาง, ทางน้ำหน้าที่พักกอง
มหาดเล็กกลุ่มเหนือ และทางน้ำหลังห้องเครื่อง
เก่าเขตพระราชฐานชั้นใน เพื่อเป็นการเตรียม
การป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงใคร่
ขอให้กรมชลประทานพิจารณาตรวจสอบทางน้ำ 
และหาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไป 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในพระตำหนักทักษิณ  
ราชนิเวศน์ เนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่งของ
กระแสน้ำ 

การบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม
อาคารโรงเรือนต่างๆ และช่วยให้การระบายน้ำ
ภายในเขตพระราชฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

»

»

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ



๑6๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฝายบ้านกาเด็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านกาเด็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลกาลิซา อำเภอ

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QG ๙๓๒-๘๗๙ ระวาง 

๕๓๒๑ III NE 


ความเป็นมา 
ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 

๐๐๑๐/๗๒๔๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่า
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้าน  
คลอแระ หมู่ที่ ๓ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส นั้น โดยมีวิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทาน, นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ, ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษและ
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนราธิวาส พร้อม
ด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ ๔ 
สำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานความช่วยเหลือ
เรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร
ในเขตตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ ตามที่นาย   
ยูโซ๊ะ ดอเลาะ ผู้แทนกลุ่มทำนา ๓ หมู่บ้าน (บ้าน
กาเด็ง, บ้านกาหนั๊วะและบ้านกาลิซา) ตำบล   
กาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในอดีต



๑6๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ราษฎรสามารถทำนาได้โดยใช้น้ำจากฝายทดน้ำ
บริเวณบ้านกาเด็ง เป็นอาคารทดน้ำ กสช. สร้าง
ประมาณปี ๒๕๑๘ โดยก่อสร้างฝายปิดคลอง  
กาเด็ง เพื่อเก็บกักน้ำและทดน้ำเข้าพื้นที่ แต่ในปี 
๒๕๔๑ อาคารดังกล่าวชำรุดถูกกระแสน้ำกัดเซาะ 
ทำให้ ไม่สามารถทดน้ำได้ ราษฎรจึงประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการทำนา  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการ พร้อมรับฟังความคิด
เห็นด้านต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ (Public 
Hear ing) แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งคณะ
กรรมการกลุ่มผู้ ใช้น้ำ เพื่อให้
ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ำ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมและดำเนิน
การเรื่องการจัดตั้งระเบียบและกฎ
ข้อบังคับการใช้น้ำเพื่อสร้างความ
สามัคคีและความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการ 
เตรียมการไถนา เมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ 

•

•

•

•

•

ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการส่ง
เสริมการประกอบอาชีพและ
พัฒนาพื้นที่นาร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการช่วย
เหลือพื้นที่นาร้าง เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(พันธุ์ เล็บนก) ให้สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรผู้ทำนา เมื่อวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมเรื่องการ
กำจัดหนูในนาข้าว เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำให้ราษฎรทำนาได้ ๑,๓๐๐ 

ไร่ เพียงพอตลอดปี 

•

•

•

•
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๑6๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ (บ้านอัยจาดา)

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านอัยจาดา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗N QH ๖๗๔-๐๐๔ ระวาง 

๕๒๒๑ I SE 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพ
วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลลาโละ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงาน
ศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร 

ในระหว่างที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็น
อยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคก
สะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น

หมู่บ้านที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ได้จัดตั้งขึ้น
เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว โดยจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 
๑๘ ไร่ ปัจจุบันมีราษฎรจำนวน ๔๑ ครอบครัว 
ประชากร ๑๕๘ คน ในการนี้ได้พระราชทาน 
พระราชดำริกับ นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกร
ใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 
นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน 
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง 
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ 
สำนักงาน กปร. และ ม.ล.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์      
ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน    
กปร. ให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับ
ราษฎรหมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้
สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖  




๑6๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ (Public 
Hearing) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งร่าง
กฎระเบียบการใช้น้ำเพื่อสร้าง
ความสามัคคี และความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 



•

•

การใช้ประโยชน์  
เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอัยจาดา 

จำนวน ๖๓ ครัวเรือน ราษฎร ๒๕๙ คน สุเหร่า
บ้านอัยจาดา ๑ แห่ง โรงเรียน ตชด.ท่า
อากาศยานในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครู จำนวน ๘ 
คน นักเรียน จำนวน ๑๕๔ คน ได้มีน้ำใช้สำหรับ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร เพื่ออาหาร  
กลางวันของโรงเรียนได้ตลอดทั้งปี 
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๑6๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะตอ 

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QH ๖๗๔-๐๐๔ ระวาง 

๕๒๒๑ I SE 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพ
วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลลาโละ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงาน
ศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ในระหว่างที่ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับทรงงาน
อยู่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ได้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอด
พระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ใน
การนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายวิศาล 
ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นาย
เทอดศักดิ์ บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษกรมชลประทาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์  
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
สำนักพระราชวัง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วย

เลขาธิการสำนักงาน กปร.และม.ล.จิรพันธุ์     
ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ 
สำนักงาน กปร. ให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค
ให้กับราษฎรหมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุง
ถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ (Public 
Hear ing) แล้วเมื่อวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งร่าง
กฎระเบียบการใช้น้ำเพื่อสร้าง
ความสามัคคี และความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร
บ้านธนูศิลป์ จำนวน ๔๑ ครัว
เรือน ราษฎร ๑๕๘ คน ได้มีน้ำใช้
สำหรับอุป โภค-บริ โภค และ
สำหรับการเกษตรภายในครัวเรือน
ได้ ตลอดทั้งปี 

•

•

•

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ (บ้านธนูศิลป์)



๑6๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๕ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๓๐-๔๕๖ ระวาง 

๕๓๒๐ IV  


ความเป็นมา 
ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 

๐๐๑๐/๗๒๔๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่า
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้าน   
โต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส โดยมีวิศวกรใหญ่ฯ กรมชล-
ประทาน นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ       
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิ เศษ และ    
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนราธิวาส พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จ 

ในการนี้ ทรงมีพระราชดำริจะพระราช-
ทานความช่วยเหลือ เรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตรของราษฎรบ้านไอร์จือเราะ
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน แต่ต้องให้

กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง
สภาพพื้นที่ และงบประมาณในการดำเนินการ ว่า
จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ตามที่นายมะนาวี 
ดือเลาะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไอร์จือเราะ และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้
เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคและการเกษตร 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร (นาข้าว) 
ทำไร่นาสวนผสม 
ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน 
อุปโภค-บริโภค ๗๕ ครัวเรือน 
ประชากร ๕๗๘ คน 

•
•
•
•

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์จือเราะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑66 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านอีนอ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสาคร อำเภอ

ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QG ๗๗๘–๘๕๒ ระวาง 

๕๒๒๑ II และ๕๓๒๑ III 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ 
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎร
และสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านกาหลง หมู่ที่ ๑ ตำบล

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นาย  
มะกอเซ็ง มูดอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านอีนอ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลศรีสาคร และคณะ ได้ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรบ้านอีนอเนื่องจากได้
รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
และบริโภคนั้น ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริจะพระราชทาน
ความช่ วยเหลือแต่ต้องให้กรมชลประทาน
พิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งสภาพพื้นที่และงบ
ประมาณในการดำเนินการต่อไป  





๑6๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๖ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมร่วมรับฟัง
ความต้องการและความคิดเห็นกับ
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๕ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่ม  
ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำพร้อม ชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่าง
ระเบียบและกฎข้อบั งคับการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อ
สร้างความสามัคคีและความเข้ม
แ ข็ ง ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ท ร า บ แ ล้ ว      
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการ
น้ ำ แ ล ะกา ร ดู แ ลบ ำ รุ ง รั ก ษ า
โครงการ เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษา
แนะนำถึ งแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าว ตลอดจนติดตาม
ผลการบริหารจัดการแล้วเมื่อวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

•

•

•

•

การใช้ประโยชน์ 
สามารถส่งน้ ำ เพื่ อการอุป โภค-
บริ โภคของราษฎร จำนวน ๖ 
หมู่บ้ าน ๓๒๙ ครัวเรือน     
๑,๓๗๔ คน
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริ โภคให้กับโรงเรียนตาดีกา 
จำนวน ๒ แห่ง (ถังเก็บน้ำเดิมที่ 
รร.ตาดีกาบ้านไอร์จูโจ๊ะ ๑ แห่ง
และถังเก็บน้ำใหม่ที่ รร.ตาดีกา
บ้านอีนอ ๑ แห่ง) 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภคให้กับมัสยิด จำนวน ๒ 
แห่ง (ถังเก็บน้ำเดิมที่มัสยิดบ้านกำ
ปงบารู ๑ แห่งและถังเก็บน้ำเดิม
ที่มัสยิดบ้านไอร์แยง ๑ แห่ง) 
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-
บริโภคและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ให้กับศูนย์เด็กเล็ก บ้านกำปงบารู
จำนวน ๑ แห่ง (ถังเก็บน้ำใหม่ที่
ศู น ย์ เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น ก ำ ป ง บ า รู      
๑ แห่ง) 
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้
หน้าฝาย 
สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เช่นการเพาะปลูกพืชผัก
สวนครัว และสวนผลไม้ของ
ราษฎร 

•

•

•

•

•

•

ด
้าน
ก
าร
พ
ัฒ
น
าแ
ห
ล
่งน
้ำ



๑68 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านโคกมาแจ หมู่ที่ ๖ ตำบลลูโบ๊ะบือซา 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๐๑๒–๑๐๑ ระวาง 

๕๓๒๑ IV 


ความเป็นมา 
ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 

๐๐๐๕/๐๙๗๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มี
หนังสือที่ นร ๑๑๐๘/๑๘๓๕ ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ ขอให้กรมชลประทาน
พิจารณากรณี นายมะสาและปะดอมะ กำนัน
ตำบลลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ
ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ ตำบลลูโล๊ะบือซา อำเภอ

ยี่ งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้สร้างทำนบ
กั้นน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกมาแจ หมู่ที่ ๖ 
ซึ่งเป็นเจ้าของที่นา จำนวน ๗๙ ราย พื้นที่นา
ประมาณ ๖๕๐ ไร่ ปัจจุบันประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำสำหรับทำนา เนื่องจากทำนบกั้นน้ำ
เดิมพังเก็บน้ำไม่ได้ ช่วงฝนตกหนักน้ำจะท่วมนา
ข้าวเสียหาย แต่พอฝนหยุดน้ำจะแห้งไม่มีน้ำทำ
นาได้รับความเดือดร้อนมาก และหากมีความคิด
เห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ขอให้แจ้งสำนัก
ราชเลขาธิการเพื่อจะได้นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาประกอบพระราชดำริต่อไป 

ต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ 
รล ๐๐๑๐/๗๒๓๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จ  
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไป



๑6๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกมาแจ หมู่ที่ ๖ ตำบล
ลูโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการ
นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณา
ความช่วยเหลือก่อสร้างเป็นอาคารท่อระบายน้ำ
พร้อมระบบส่งน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
และงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนิน
การ (Public Hearing) แล้วเมื่อ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ 

•

ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจง
ยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๖ 
ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่าง
ระเบียบและกฎข้อบั งคับการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อ
สร้างความสามัคคีและความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนทราบแล้วเมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

การใช้ประโยชน์ 
ทำการเกษตร (นาข้าว) จำนวน
๑๐๐ ไร่ 
ทำไร่นาสวนผสม จำนวน ๖๕ ไร่ 
ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน 

•

•

•

•
•
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๑๗๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านบาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขุนทอง 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยัง
วัดพระพุทธ หมู่ที่ ๔ ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและ
เยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งในการนี้นายสมวงศ์ บกสกุล
กำนันบางขุนทอง ได้มีหนังสือเรียนนายสหัส  
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการพระราชวัง  
(ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ขอให้พระราชทานคลองส่งน้ำ
บนเกาะโล๊ะโหนด 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้ วยสมเด็ จพระบรม  
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงเยี่ยม
ราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ โครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
สภาพพื้นที่การเกษตรบนเกาะโล๊ะโหนด บ้าน  
บาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทาน   
พระราชดำริกับนายเทอดศักดิ์ บุญยขจร     
นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน 
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวัง นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาที่ดินเขตที่ ๑๒ กรมพัฒนาที่ดิน 
ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสาน
งานโครงการฯ ๔ สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน ความว่า “ให้พิจารณาจัดหาน้ำ
เพื่อการเกษตรให้กับราษฎร” 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
พื้นที่การเกษตร ๓๐๐ ไร่ และราษฎร  

๓๓ ครัวเรือน มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี 


โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร เกาะโล๊ะโหนด 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ





๑๗๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านสันติสุข ๒ และบ้านไอร์วอ หมู่ที่ ๑ 

ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N QG ๖๖๘ – ๘๖๕ ระวาง 

๕๒๒๑ II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้าน
สันติสุข ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับ
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวังให้
กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ
ราษฎรเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภคต่อไป 

กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดย
การก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอาคารสลายพลังงาน 
ของฝายผันน้ำบ้านสายบน ซึ่งกรมชลประทานได้
ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๔๔ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การบริหารจัดการน้ำ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ รู ป แ บ บ ข อ ง
โครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ด้านต่างๆ จากราษฎรที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ (Public 
Hear ing) แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๕ 

•

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติสุข ๒ และบ้านไอร์วอ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำเมื่ อวันที่  
๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ 
ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ตั้ ง
ระเบียบและกฎข้อบังคับการใช้น้ำ 
เพื่อสร้างความสามัคคีและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ 


การใช้ประโยชน์ 

เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับการอุปโภค-บริโภคของ
ราษฎร จำนวน ๓ หมู่บ้าน ๔๕ 
ครัวเรือน ๑๔๙ คน ในเขตตำบล
กาหลง อำเภอศรีสาคร ซึ่ ง
ประกอบด้วยบ้านสันติสุข ๒, บ้าน
กาหลง และบ้านไอร์วอ 
เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับการอุปโภค-บริโภคของ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกาหลง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ราชการในส่วนท้องถิ่น 

•

•

•

•
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๑๗๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านโคกตราด บ้านโคกเนียง หมู่ที่ ๓ 

ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 

พิกัด ๔๗ NRG ๐๘๙๙๖๑ ระวาง 
๕๓๒๑-v 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการ
ก่อการร้าย ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง ตำบล

ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย
มี นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ม.ล.จริพนัธ์ ุทววีงศ์
ผูอ้ำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน กปร. 
นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทาน นายทว ีเตม็ญารศลิป ์ผู้อำนวยการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๖ นายวิเศษณ์ 
จารุปรัชญ์ หัวหน้าโครงการชลประทานนราธิวาส 
และคณะ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ได้พระราชทาน
พระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ 
สำนกังาน กปร. และวศิวกรใหญฯ่ กรมชลประทาน
ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วย

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตอหลัง บ้านโคกตราด 
บ้านโคกเนียง 



๑๗๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

เหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและ
สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังของราษฎร บ้าน
ตอหลัง บ้านโคกเนียง และบ้านโคกตราด หมู่ที่ 
๓ ตามที ่ นายชยัยทุธ ไชยยาว ผู้ใหญบ่า้นตอหลงั
หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ และนายไสว ศรีชัย 
กำนันตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส กราบบังคมทูลขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนได้พระราชทานพระราชดำริ
ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนท์ีบ่า้นตอหลงั ตำบลตนัหยงลมิอ อำเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบความเดือดร้อนจากการก่อการร้าย     
ดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 
๖๐๐ ไร่ 
มีเส้นทางคมนาคม/ถนนเพิ่มขึ้น 
จำนวน ๑,๓๔๙ กิโลเมตร 
ปริมาณของผลผลิต เช่น ข้าว 
เพิ่มขึ้น จำนวน ๖๐๐ ไร่ 
มีแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

•

•

•

•

การบริหารจัดการ 
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้ตรวจสภาพ

พืน้ที ่รว่มกบันายชยัยทุธ ไชยยาว ผู้ใหญบ่า้นตอหลงั
หมู่ที่ ๓ นายไสว ศรีชัย กำนันตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และราษฎรที่ได้
รับความเดือดร้อนแล้วสรุปได้ดังนี้ 

บริเวณพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท ได้ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำบ้าน
ตอหลัง พื้นที่ผิวน้ำประมาณ ๑๐ ไร่ ขนาดความ
จุ ๙๐,๑๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคาร
ประกอบแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๓ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ ขนาด ๓ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร แล้ว
เสร็จเมื่อปี ๒๕๔๖ แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำและ
ส่งน้ำให้พื้นที่นาได้อย่างทั่วถึง จากการพิจารณา
และศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว มี
แนวทางให้ความช่วยเหลือได้ด้วยการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำบ้านตอหลัง และบ้านโคกเนียง พร้อม
อาคารประกอบ 

ด
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๑๗๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ห้อง

ประชุม ที่บังคับการทางยุทธวิธีราชองครักษ์ 
(บ้านพักนายทหารเสริมกำลังพิเศษ) พระตำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราช
องครักษ์ ได้ อัญเชิญพระราชเสาวนีย์ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แจ้งให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือ
ครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ประสบ
เคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส 
ยะลา ปัตตานี) โดยให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ที่บ้านรอตัน
บาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๖๓๒ ไร่ เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวที่ประสบเคราะห์กรรมดังกล่าว  

กรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
การออกแบบจำลองผังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่าง ปรับพื้นที่ทางเข้า และทางลำ
เลียงภายในโครงการฯ ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำให้
เพื่อการเกษตรให้โครงการฯ ดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำ
ของผูก้อ่ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ 
และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

»

»

โครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง 
บ้านรอตันบาตู



๑๗๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๘N FM ๗๖๕-๘๕๘ สิ้นสุด ๔๘N 

FM ๗๖๖-๘๖๐ ระวาง ๕๔๒๑III  


ความเป็นมา 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรง
งานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎรมีพระราชดำริให้
ช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียง หมู่ที่ ๔ ตำบล
เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ เรื่องถนนลาดยาง
คันกั้นน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร ตามที่นายสือแม เจ๊ะสาแลแม 
ผู้ใหญ่บ้านตะเหลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะท้อน 
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในตำบล 
เกาะสะท้อน จำนวน ๙ หมู่บ้าน ตำบลโฆษิต 
จำนวน ๕ หมู่บ้าน และตำบลพร่อน จำนวน ๓ 
หมู่บ้าน 

เพื่ อ เป็ น เส้ นทางคมนาคมเชื่ อม
ระหว่างตำบลเกาะสะท้อนกับตำบลโฆษิตได้
ตลอดปี 

»

»

โครงการลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำ บ้านศรีพงัน - ปตร. ปลายคลองมูโนะ      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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๑๗6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการระบบส่งน้ำบ้านปลักปลาและอาคารประกอบ

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโฆษิต 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๘N SM ๗๑๔ – ๘๔๒  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรง
งานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎรในการนี้ได้มีพระ
ราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือ 
ราษฎรบ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโฆษิต อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยจัดหาน้ำเพื่อการ
ปรับปรุงดินและการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผล
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามที่ นายมะ
อีซอ อาแวบือซา ผู้ใหญ่บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ 
ตำบลโฆษิต ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
 ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำดีทำการ
เกษตรได้ตลอดทั้งปี จำนวน ๔๐๐ 
ไร่ 
เพื่อชะล้างความเปรี้ยวของดินใน
พื้นที่ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งและ
การทำนา ได้ปีละ ๒ ครั้ง 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีสมาชิกจำนวน ๓๗ 
คน 



•

•

•



๑๗๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านตะเหลียง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านตะเหลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะ

สะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๘ N SM ๗๓๘-๘๗๑ พิกัดจุดสิ้น

สุด ๔๘ NSM ๗๗๑-๘๙๑ ระวาง ๕๔๒๑ III 


ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไปยังโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรง
งานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ในการนี้ได้มีพระ
ราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านตะเหลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะท้อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เรื่องถนน ระบบ
ไฟฟ้า และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่ 
นายสือแม เจ๊ะสาแลแม ผู้ใหญ่บ้านตะเหลียง 
หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะท้อน ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
 ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียง

ทำการเกษตรได้ประมาณ ๑,๖๕๐ ไร่ 
 ๒. เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อม

ระหว่างตำบลเกาะสะท้อน กับ ตำบลโฆษิต ได้
ตลอดปี 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีสมาชิก จำนวน 
๖๖๙  คน 
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๑๗8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านบาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขุนทอง 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


 ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรง
งานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ในการนี้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็น
อยู่ของราษฎรบ้านบาวง(เกาะโล๊ะโหนด) หมู่ที่ ๒ 
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายเทอดศักดิ์  
บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ 
กรมชลประทาน, นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วย
เลขาธิการพระราชวัง, นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์   

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขตที่ ๑๒ กรม
พัฒนาที่ดิน, ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการฯ ๔ สำนักงาน กปร. 
และเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน ให้พิจารณาจัดหา
น้ำเพื่อการ ทำนาให้แก่ราษฎรบ้านดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 

๓๐๐ ไร่ ให้มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี 
การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗  มีสมาชิกจำนวน  
๓๓  คน 






๑๗๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านต้นตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลจอเบาะ 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่
อำเภอยี่งอและใกล้เคียงที่โรงเรียน บลูกาสนอ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรฝาย
ทดน้ำบ้านนากอ และเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
ได้พระราชทานพระราชดำริ กับ นายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตรี, นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์
อธิบดีกรมชลประทาน, นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 
นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ, นายสหัส  
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการพระราชวัง  
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการฯ ๔ สำนักงาน กปร. 
และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ให้กรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำทดแทนฝายทดน้ำเดิม
ที่ ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมี

โครงการฝายทดน้ำบ้านต้นตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประสิทธิภาพ เพื่อทดน้ำใช้ทำนาให้กับราษฎร
บ้านลูโบ๊ะปาเระ และพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำ
บ้านต้นตาลทดแทนฝายทดน้ำเดิมที่ชำรุด เพื่อ 
ทดน้ำใช้ทำนาให้กับราษฎรบ้าน ต้นตาล ตามที่ 
นายอิสมาแอ มะดากะ กำนันตำบลจอเบาะ 
ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทาน 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 

(นาปี) บริเวณบ้านต้นตาล จำนวน ๖๐๐ ไร่
๒. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำ

หมู่บ้าน 
๓. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-

บริโภค 
การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีสมาชิกจำนวน   
๕๘ คน 
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๑8๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ ๗ ตำบลจอเบาะ 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนนิพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโรงเรียน บ้านบลูกาสนอ
หมู่ที่ ๔ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรฝาย
ทดน้ำ บ้านนากอ และเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสได้
พระราชทานพระราชดำริ กับ นายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตรี, นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์
อธิบดีกรมชลประทาน, นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 
นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน,
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, ม.ล.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ 

โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ ๔ 
สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 
ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำ
ทดแทนฝายทดน้ำเดิม ที่ ไม่สามารถทดน้ำให้
ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทดน้ำใช้
ทำนาให้กับราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ และพิจารณา
ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านต้นตาลทดแทนฝายทดน้ำ
เดิมที่ชำรุด เพื่อทดน้ำใช้ทำนาให้กับราษฎรบ้าน
ต้นตาล ตามที่นายอิสมะแอ มะดากะ กำนัน
ตำบลจอเบาะ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ  
๑. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาของ

ราษฎรบริเวณบ้านลูโบ๊ะปาเระ, บ้านนากอและ
บ้านต้นตาลบางส่วนในฤดูนาปี จำนวน ๙๐๐ ไร่ 

๒. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำ
หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการน้ำ 
ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ

เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำเมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีสมาชิกจำนวน   
๘๖ คน 






๑8๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ  
บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ NRG๒๔๗-๙๐๒ ระวาง 

๕๓๒๑-II 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ตำบล   
โฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรง
งานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของ
ราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้
พระราชทานพระราชดำรกิบันายเทดิศกัดิ ์ บญุยขจร
วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน, นายสหัส     
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการพระราชวัง    
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์   
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน, ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ 
ผูอ้ำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนกังาน กปร.
และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ความว่า “ควรนำ

รูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย มาปรับปรุงใช้
ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือ
พื้นที่ทำการเกษตร และพิจารณาการจัดหาน้ำ
เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร” 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
พื้นที่นาร้าง สามารถทำนาได้
ประมาณ ๓๕๐ ไร่ โดยไม่ได้รับ
ความเสียหายจากน้ำท่วม 
จากการขุดลอกคลองระบาย 
ปิเหล็ง ๑ ทำให้ลดจำนวนวันน้ำ
ท่วม ให้กับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 
๙๕๐ ไร่ หมู่บ้าน ๓๓ ครัวเรือน 
และโรงเรียน ๑ แห่ง 

 
การบริหารจัดการน้ำ 

ดำ เนินการจั ดตั้ งกลุ่ มผู้ ใ ช้ น้ ำ
ชลประทาน เพื่อทำหน้าที่ปิด-เปิด 
ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ และปิด - 
เปิด ทรบ.ปากคลองระบายน้ำ 
รวมถึงทำการสูบน้ำกรณีน้ำท่วม
ต้นข้าว 
ถ่ายโอนการครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 
ให้อบต.สุ ไหงปาดี เพื่อตั้ งงบ
ประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า
ซ่อมแซมต่อไป 
อบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่ม   
ผู้ใช้น้ำ สำหรับคนที่จะทำหน้าที่
ปิด-เปิดบานระบายน้ำ และดูแล
บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ 


•

•

•

•

•

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ                         
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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๑8๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านปาลุกากาปะ ตำบล
เอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบ ความเดือดร้อนจาก
การก่อการร้าย ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง 
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส โดยมี นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วย
เลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ  
ม.ล.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสาน
งานฯ ๔ สำนกังาน กปร. นายเทอดศกัดิ ์บณุยขจร
วศิวกรใหญฯ่ กรมชลประทาน นายทว ีเตม็ญารศลิป์
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ นายเกียรติศักดิ์ 
ตันฑสันติสกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 
๑๖ นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ หัวหน้าโครงการ
ชลประทานนราธิวาส และคณะ เฝ้ารับเสด็จ   
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับผู้ช่วย
เลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ       
ผูอ้ำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนกังาน กปร.
และวิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่ ขาดแคลนน้ ำ เพื่ อการเกษตรและ

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านปาลุกากาปะ

สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังของราษฎร บ้าน
ตอหลัง บ้านโคกเนียง และบ้านโคกตราด หมู่ที่ 
๓ ตามที่ นายชัยยุทธ ไชยยาว ผู้ใหญ่บ้านตอหลัง
หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ และ นายไสว ศรีชัย 
กำนันตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส กราบบังคมทูลขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนได้พระราชทานพระราชดำริ
ให้จัดตั้ งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพื้นที่
สาธารณประโยชนท์ีบ่า้นตอหลงั ตำบลตนัหยงลมิอ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการก่อการ
ร้ายดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงาน 
มีน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ

ฟาร์มตัวอย่าง ได้อย่างเพียงพอตลอดปี (ในหน้า
แล้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะมีน้ำที่
เก็บกักไว้ในคลองที่ขุดลอกและสระเก็บน้ำ รวม
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพียงพอใช้สำหรับ
พื้นที่ ๕๒ ไร่ เพราะเมื่อคำนวณอัตราการใช้ของ
พืชไร่ ๐.๐๐๐๐๙ ลบ.ม./วินาที/ไร่ ระยะ ๓ 
เดือน จะใช้น้ำเพียงประมาณ ๓๖,๔๐๐ ลบ.ม.) 

มีแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลาในกระชัง 
เพิ่มรายได้ และอาหารให้แก่ราษฎร 

»

»



๑8๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสะแนะ ตำบลเรียง อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พิกัด ๔๗N QH ๗๓๔-
๐๙๖ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๒๒๑ I 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมา
จากพระราชดำริ บ้านสะแนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเรียง 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี       
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลเอก ณพล 
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ นายสหัส       
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ ม.ล.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองประสานงานฯ ๔ สำนกังาน กปร. นายเทอดศกัดิ์
บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน     
นายวิ เศษณ์ จารุปรัชญ์ หัวหน้าโครงการ
ชลประทานนราธิวาส และคณะ เฝ้ารับเสด็จ 

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริกับผู้ช่วย
เลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิ เศษ       
ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน    
กปร. และวิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน
ฟาร์มตัวอย่าง 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงาน 
สามารถส่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะแนะ จำนวน
พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ 

ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้
ราษฎร บ้านสะแนะ ราษฎร ๑๒๕ ครัวเรือน   
ทั้งสิ้น ๕๕๓ คน 

»

»

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ 
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๑8๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส พิกัด ๔๗N RG ๑๘๕ - ๗๙๔ 
มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๓๒๑ II 


ความเป็นมา 

ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 
๐๐๑๐.๑/๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 
ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้าน
โคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรใน
พื้นที่ ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิต
อาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง 
โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหา
แหล่งน้ำ และวางระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 



ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงาน 
สามารถสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์ม

ตัวอย่างบ้านโคกโก จำนวน ๓๑๔ ไร่ ให้มีน้ำใช้
ทำกิจกรรมอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และช่วย
เหลือราษฎรด้านการอุปโภค-บริโภคบริเวณ
ตำแหน่งที่แนวท่อส่งผ่าน จำนวน ๒๓๐ ครัวเรือน 




โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านโคกโก



๑8๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง

ที่ตั้งโครงการ 
ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการ
ก่อการร้าย ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง ตำบล
ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย
มี นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ม.ล.จริพนัธ์ ุทววีงศ ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน กปร.  
นายเทอดศกัดิ ์บณุยขจร วศิวกรใหญฯ่กรมชลประทาน 
นายทว ี เต็มญารศิลป ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรม
พิเศษ นายเกียรติศักดิ์ ตันฑสันติสกุล ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ ๑๖  นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ 
หัวหน้าโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ 
เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ
กับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ       
ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน    
กปร. และวิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรที่ ขาดแคลนน้ ำ เพื่ อการเกษตรและ
สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังของราษฎร  

บ้านตอหลัง บ้านโคกเนียง และบ้านโคกตราด 
หมู่ที่ ๓ ตามที่ นายชัยยุทธ ไชยยาว ผู้ใหญ่บ้าน
ตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ และ นายไสว 
ศรีชัย กำนันตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ตลอดจนได้พระราชทาน     
พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง   
ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่บ้านตอหลัง ตำบล
ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจาก
การก่อการร้ายดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงาน 
มีน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ

ฟาร์มตัวอย่าง ได้อย่างเพียงพอตลอดปี (ในหน้า
แล้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะมีน้ำที่
เก็บกักไว้ในคลองที่ขุดลอกและสระเก็บน้ำ รวม
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพียงพอใช้สำหรับ
พื้นที่ ๕๒ ไร่ เพราะเมื่อคำนวณอัตราการใช้ของ
พืชไร่ ๐.๐๐๐๐๙ ลบ.ม./วินาที/ไร่ ระยะ ๓ 
เดือน จะใช้น้ำเพียงประมาณ ๓๖,๔๐๐ ลบ.ม.) 

มีแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลาในกระชัง 
เพิ่มรายได้ และอาหารให้แก่ราษฎร 

»
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๑86 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และราษฎร
อาสารักษาหมู่บ้ าน ณ วัดประชุมชลธารา    
(บ้านควน) อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ต่อ
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
และราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน้ำขาว    
ยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส โดยมี นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกร
ใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้ารับเสด็จ  

ณ วัดน้ำขาวยะกา สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทาน  
พระราชดำริกับพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร  บ้านบาโงตือบู 

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี นายประชา 
เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนาย  
เทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทานให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านบาโงตือ
บู หมู่ที่ ๒ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ตามที่นายวันชัย อีซอ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือ  

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาของ
ราษฎรในเขตพื้นที่บ้านบาโงตือบู หมู่ที่ ๒ ตำบล
กายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 
๓๐๐ ไร่ ได้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำนา 

  




๑8๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ NRG๒๔๗-๙๐๒  ระวาง 

๕๓๒๑-II 

ความเป็นมา 

ด้วยคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ประชุมร่วม
กับชาวบ้านโคกไร่ ใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ทราบว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและว่างงานมี
ความต้องการให้จัดหางานให้ทำ จึงได้สำรวจพื้นที่
ปรากฏว่ามีพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่
ประมาณ ๓๒๕ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่
บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เหมาะสมที่จะ
สามารถตั้ งฟาร์มตัวอย่างได้ และต่อมา        
พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และ
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางมา
ตรวจสอบสภาพพื้นที่และประสานให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการโดยมอบหมายให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก     
พระราชดำริ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 
และให้หน่วยทหารพัฒนา สนับสนุนในด้านการ
บุกเบิกปรับพื้นที่ และขุดสระน้ำขนาดเล็ก เพื่อ
เป็นแหล่งน้ำชั่วคราวในขณะเริ่มต้นโครงการฯ 
และให้กรมชลประทานพิ จารณาจัดหาน้ ำ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในฟาร์มตัวอย่าง      
ในระยะยาวต่อไป โดยได้เริ่มดำเนินการบุกเบิก
พื้นที่เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ และรับสมัคร
เกษตรกรผู้ว่างงานเข้าปฏิบัติงานในฟาร์มแล้ว  
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงาน 
ส่งน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ 

เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ประมาณ ๓๒๕-๑-
๓๒ ไร่ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ                       
บ้านโคกไร่ใหญ่
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๑88 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านเจาะเกาะ (ระยะที่ ๒)

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบูกิต 

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๑๑๕-๘๘๙ ระวาง 

๕๓๒๑ II ลำดับชุด L ๗๐๑๘ 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นายสหัส 

บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอ
เจาะไอร้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่
สำนักชลประทานที่ ๑๖ และโครงการ
ชลประทานนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จ   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส พื้นที่ ๑๕๑ ไร่ ๒ งาน ๕๗.๕ ตารางวา
ในการนี้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ ช่ วย
เลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้มอบ
หมายให้กรมชลประทาน พิจารณาเรื่องการจัดหา

น้ำสนับสนุนการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงาน 
สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมภายใน

ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ บ้านเจาะกาะ พื้นที่ ๑๕๑ ไร่ ๒ งาน 
๕๗.๕ ตารางวา 



๑8๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ ๗ ตำบลกายูคละ 

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและราษฎร
อาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายู
คละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้
พระราชทานพระราชดำริแก่พลอากาศตรีกำธน 
สินธวานนท์ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 
นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ ที่
ป รึ กษาวิ ชาชีพ เฉพาะด้ านวิ ศวกรรมโยธา 
กรมชลประทาน สรุปความว่า ให้กรมชลประทาน
พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่
ราษฎรบ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ ๗ ตำบลกายูคละ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตามที่นายวันชัย   
อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ 



ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงาน 
กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝาย

ทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาดสันฝายสูง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมคันกั้นน้ำ ๒ 
แห่ง คลองส่งน้ำความยาว ๒,๐๕๐ เมตร และ
อาคารอัดน้ำกลางคลอง จำนวน ๔ แห่ง อาคาร
ส่งน้ำเข้านาจำนวน ๑๓ แห่ง อาคารปลายคลอง
ส่งน้ำเข้านา จำนวน ๒ แห่ง ปัจจุบันได้ดำเนิน
งานก่อสร้างผลงานร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน ๒๕๔๙ อีกทั้ง ได้มีการจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
โดยได้มีการประชุมกลุ่มเพื่อรับทราบและให้
ข้ อ คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ รู ป แ บบกา ร ก่ อ ส ร้ า ง        
รวมทั้งการกำหนดระเบียบข้อบังคับและกำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

โครงการนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะ
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของ
ราษฎร ๒ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บ้านฮูแตมาแจ หมู่
ที่ ๗ และบ้านบือแนฮายี หมู่ที่ ๒ ตำบลกายูคละ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำนา ๔๐๐ ไร่ 
ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาในฤดูแล้ง 
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๑๙๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการปรับปรุงหนองน้ำบ้านลูกเขา 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านลูกเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงลิมอ 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๐๖๓-๙๕๒ ระวาง 

๕๓๒๑ I 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินไปเยี่ ยมราษฎรและสมาชิก  
ศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเทอดศักดิ์
บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายทวี เต็ม
ญารศิลป์  ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ นาย
วิเศษณ์  จารุปรัชญ์ หัวหน้าโครงการชลประทาน
นราธิวาส นายไพริน นุชถาวร หัวหน้าโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก และคณะ เฝ้ารับ
เสด็จฯ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยว
กับงานชลประทานโดย พลเอก ณพล บุญทับ 
รองสมุหราชองครักษ์ ได้กราบบังคมทูลถวาย

รายงานถึงสภาพทั่วไปของราษฎรบ้านลูกเขา 
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ว่าราษฎรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้าน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในการนี้ได้พระราชทาน
พระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการให้
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านลูกเขาดังกล่าว   
ต่อไป 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถเก็บกักน้ำด้านหน้าท่อระบายน้ำ
บ้านลูกเขา ได้ เพิ่มขึ้นรวมความจุประมาณ 
๗๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ
สำหรับกิจกรรมเพาะปลูกต่างๆ เช่น สวนผลไม้ 
พืชผักสวนครัว ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
และเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนสำหรับราษฎรภายในหมู่บ้าน 



๑๙๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเฉลิม 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์–เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 
๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรให้แก่ราษฎรตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ตามที่ผู้แทนราษฎรบ้านซีโป  
หมู่ที่ ๓ บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลิม    
หมู่ที่ ๕ และบ้านบาโงลูโบะอาแน หมู่ที่ ๗ ตำบล
เฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ  


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๙ 


โครงการฝายทดน้ำกูจิงรือปะ

ผลการดำเนินงาน 
ปรับปรุงคันดินบ่อเลี้ยงปลาที่มีอยู่ เดิม 

ความยาว ๗๑๐ เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณความจุ
ของน้ำเป็น ๗๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบัน
ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๓ และจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙  

สำหรับการบริหารการใช้น้ำในโครงการ
นั้น ได้มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการ
ฝายทดน้ำกูจิงรือปะขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๔๘ รวมทั้งได้มีการประชุมกลุ่มเพื่อรับทราบ
และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง 
การกำหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และการ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้
ราษฎรได้บริหารจัดการใช้น้ ำกัน เองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

โครงการนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะ
สามารถช่วยเหลือราษฎร ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านซีโป
หมู่ที่ ๓ บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลิม หมู่ที่ 
๕ และบ้านบาโงลูโบะอาแน หมู่ที่ ๗ ตำบลเฉลิม 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีน้ำใช้สำหรับ
ทำนา พื้นที่ ๗๐๐ ไร่ อีกทั้งสามารถส่งน้ำเพื่อใช้
ในการปลูกพืชไร่และพืชผัก ๒๐๐ ไร่ ในช่วง  
ฤดูแล้ง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดใน
หมู่บ้าน 
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๑๙๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว  ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมราษฎร
บ้านน้ำขาว๒ ณ วัดน้ำขาว - ยะกา หมู่ที่ ๓ 
ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดย
มี นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทาน, นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้อำนวย
การกลุ่มกิจกรรมพิเศษ ม.ล.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ ผู้
อำนวยการกองประสานงานฯ ๔ สำนักงาน กปร.,
นายวิ เศษณ์ จารุปรัชญ์ หัวหน้าโครงการ
ชลประทานนราธิวาสและคณะเจ้าหน้าที่โครงการ
ชลประทานนราธิวาสรอรับเสด็จ ต่อมา นาย
วิวัฒน์ ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำขาว ๒ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้
ร้องขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกของ
ราษฎรบ้านน้ำขาว ๒ หมู่ที่ ๓ และบ้านศาลาอูมา 

หมู่ที่ ๙ ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งในอดีตพื้นที่ดัง
กล่าวไม่สามารถทำนาได้ ต่อมาในปี ๒๕๔๐ 
กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำบ้านน้ำขาว๒ และคลองส่งน้ำเพื่อรับน้ำจาก
คลองริโก๋ส่งให้พื้นที่ดังกล่าว ทำให้ราษฎรบ้าน
น้ำขาว ๒ สามารถปลูกไม้ผล ได้แก่ ส้มโชกุน 
ลองกอง เงาะ และผลไม้อื่นๆ ซึ่ ง เป็นพืช
เศรษฐกิจทดแทนได้ แต่ต่อมา สภาพคลองริโก๋ได้
ตื้นเขินลง เป็นเหตุให้น้ำในคลองริโก๋ไหลเข้าท่วม
ขังในพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวของราษฎรทำให้
ผลผลิตเสียหาย 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ราษฎร
บ้านน้ำขาว ๒ หมู่ที่ ๓ และบ้านศาลาอูมา หมู่ที่ 
๙ ตำบล กายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ 






๑๙๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RG ๐๕๐-๙๒๓ ระวาง 

๕๓๒๑ I ลำดับชุด L๗๐๑๗ 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ ที่นั้น นายสมพล 
พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์         
บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และ
คณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบ
บังคมทูลรายงานเรื่องการจัดตั้งโครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง ในพื้นที่ของวิทยาลัยการเกษตร

เทคโนโลยีนราธิวาส ที่ยังไม่ ได้ ใช้ประโยชน์
ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณบ้านป่าไผ่ 
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีงานทำร่วมกัน 
มีแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารชุมชน 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ งานด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ และการประมงอย่างถูกหลักวิชาการ ใน
ก า ร นี้ ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ใ ห้
กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำให้
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตามที่ พลเอก ณพล บุญทับ 
รองสมุหราชองครักษ์ ได้กราบบังคมทูลถวาย
รายงาน 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงาน 
สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ พื้นที่ ๒๐๐ ไร่  
ให้มีน้ำใช้เพียงพอ 

โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ        
บ้านป่าไผ่ (ระยะที่ ๒)
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๑๙๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านบูเก๊ะกูนุง หมู่ ๑ ตำบลลำภู อำเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N RH ๐๙๖-๐๘๖ ระวาง 

๕๓๒๑  
  

ความเป็นมา 
ด้วยวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัด
นิทรรศการของดีเมืองนรา โดยได้มีพระราชดำริกับ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ขยายผลพื้นที่โครงการ
ชลประทาน ที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่มีความเข้ม
แข็งเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของน้ำได้อย่างเต็มที่

จากพระราชดำริดังกล่าวข้างต้น จังหวัด
นราธิวาสได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ระบบส่งน้ำ 
สถานีสูบน้ำยะกัง ๘ (ยะกัง ๙ ขยาย) โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา หมู่ที่ ๓ 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส เป็น ๑ ใน ๔ พื้นที่ที่จะขยายผล
โครงการแบบบูรณาการ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๕๐  


ผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาดเครื่องสูบน้ำ 

๔ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๑ แห่ง และก่อสร้าง
คลองส่งน้ำ คสล.พร้อมอาคารประกอบ ๑,๓๓๐ 
เมตร ซึ่งมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น, การใช้
ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ดินและน้ำได้รับการ
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น และราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่ 
ดีขึ้น 

การบริหารจัดการ 
ไ ด้ ท ำ เ ว ที ป ร ะ ช าคมกั บ กลุ่ ม
เกษตรกรและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

•

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำยะกัง ๘ (ยะกัง ๙ ขยาย)



๑๙๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการซ่อมแซมโครงการฝายทดน้ำบ้านกาหนั๊วะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ ๕ ตำบลกาลิซา 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด (ที่ตั้งอาคารหรือต้นคลอง) ๔๗ N 

QG ๙๕๓-๙๑๕ ระวาง ๕๓๒๑II NE และ๕๓๒๑ 
IV SE 


ความเป็นมา 

ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 
๐๐๑๐/๗๒๔๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕   
ความว่า ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านคลอแระ หมู่ที่ 
๓ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๕ นั้น   
นายยูโซ๊ะ ดอเลาะ ตัวแทนกลุ่มทำนา ๓ หมู่บ้าน 
(บ้านกาเด็ง, บ้านกาหนั๊วะ, บ้านกาลิซา) ตำบล
กาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส        
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากมีปัญหา
ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาได้ มาเป็นเวลา ๔ 
ปี แล้ว 

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ มีพระราชดำริจะพระราชทาน     
ความช่วยเหลือโดยให้กรมชลประทานพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ทั้งสภาพพื้นที่และงบประมาณใน
การดำเนินการว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
ถ้าสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นประโยชน์     
แก่ราษฎรอย่างมาก 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน 

สามารถส่งน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ ๕ บ้าน  
กาหนั๊วะ และหมู่ที่ ๒ บ้านกาลิซา ประมาณ 
๑,๗๐๐ ไร่ มีน้ำใช้ทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
ต ล อ ด จ น เ ป็ น แ ห ล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น เ พื่ อ ก า ร      
อุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งประมงของชุมชน 
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๑๙6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
โรงเรียนธัญธารวิทยา อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
บ้านควน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗N RG ๑๙๗-๘๐๓ ระวาง 

๕๓๒๑ II  

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ
วรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วย
เฉพาะกิจที่ ๓๙ กองพันทหารราบที่ ๖๐๑ ตำบล
กาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองร้อยทหารราชที่ 
๖๐๑๔ บ้านบอเกาะ ตำบลสากอ อำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการ
ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน จากนั้น เสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงลิเกฮูลู
ของคณะ มือเราะมะฮ์  

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัด
ประชุมชลธารา ตำบลบ้านควน อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และมี
พระราชดำรัสกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะ
จังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาส วัดประชุมชล
ธารา ถึงสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ณ ที่
นั้น นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 

โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมชลประทาน นายวิ เศษณ์ จารุปรัชญ์        
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสำนักชลประทานที่ 
๑๗  นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานนราธิวาส นายเจริญ 
สุขุมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ๑/๑๗ 
สำนักชลประทานที่ ๑๗ และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ  

โอกาสนี้พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะ
จังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาสวัดประชุมชล
ธารา ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยว
กับแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนธัญธารวิทยา 
ตำบลบ้านควน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  

ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำริกับวิศวกร
ใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้กรมชลประทาน
ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนดัง
กล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

สามารถจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค ของครูและนักการภารโรง 
จำนวน ๑๘ คน นักเรียน จำนวน ๒๖๗ คน และ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน
ธัญธารวิทยา ตลอดจนราษฎรและส่วนราชการ
บริเวณใกล้เคียง ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี 



๑๙๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านแยะ หมู่ที่ ๓ ตำบลจอเบาะ อำเภอ

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ NQH ๙๔๓-๐๗๔ ลำดับชุด L

๗๐๑๗ ระวาง ๕๓๒๑ IV  


ความเป็นมา 
ตามที่สำนักราชเลขาธิการ ได้ขอให้

กรมชลประทานพิจารณา เรื่อง นายอิสมะแอ 
มะดากกะ กำนัน ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
เรื่องแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ ๑ บ้าน
จอเบาะ และหมูท่ี ่๓ บา้นแยะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยีง่อ
ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ
สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร และ
ขอให้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ซึ่งกรมชลประทาน แจ้งว่า เห็นสมควร
ช่วยเหลือโดยการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านแยะ
พร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค 
ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลจอเบาะ ซึ่งสามารถส่งน้ำให้ราษฎร

โครงการฝายบ้านแยะ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ และเห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานโดย
โครงการก่อสร้าง ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๗ จึง
ได้จัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๐ 
ต่อไป   


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการถึง
ปัจจุบัน 

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน ๓ 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแยะ, บ้านจอเบาะ และบ้าน
ยือเละ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่ งอ จังหวัด
นราธิวาส จำนวน ๓๕๔ ครัวเรือน ประชากร 
๒,๑๓๘ คน ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
ตลอดปี และเกษตรกรรมพื้นที่นา  ๔๕๐ ไร่  
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๑๙8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
โรงเรียนตากใบ บ้านเจ๊ะเห หมู่ที่ ๔ 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตากใบ หมู่ที่ 
๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบได้ขอ
พระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้าง คู
ระบายน้ำภายในโรงเรียน จึงได้มีพระราชกระแส
กับนายปกรณ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. 
สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. พิจารณา
สนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ
ภายในโรงเรียนเชื่อมกับระบบระบายน้ำของ
เทศบาล และควรให้นักเรียนจัดทำโครงงาน
ก่อสร้างเป็นบทเรียนที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับขั้น
ตอน วิธีการก่อสร้าง การคิดคำนวณค่าใช้จ่าย
แบบง่ายๆ 



ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๑ 


ผลการดำเนินงาน 
ปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำใน
โรงเรียนตากใบ ขนาดลึก ๕๐ เซนติเมตร กว้าง 
๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๒๓๕ เมตร และคู
ระบายน้ำ ขนาดลึก ๔๐ เซนติเมตร กว้าง ๓๐ 
เซนติเมตร ความยาว ๓๖๐ เมตร  

ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว สามารถแก้ ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายใน
โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตากใบ
จำนวน ๗๘๘ คน ครูจำนวน ๓๙ คน เจ้าหน้าที่
จำนวน ๔ คน ให้มีสุขอนามัยที่ดีและส่งเสริมองค์
ความรู้ เพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

โครงการสร้างคูระบายน้ำโรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส



๑๙๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงมอบรางวัลในงาน
ของดีเมืองนรา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา บริเวณศูนย์ราชการตำบลลำภู 
อำเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส หลงัจากนัน้เสดจ็
พระราชดำเนินบริ เ วณจัดนิทรรศการของ
กรมชลประทานในงานของดีเมืองนรา โดยมี 
นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทาน นายวินัย ศรีวงศ์เสน ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ ๑๗ และคณะเฝ้ารับเสด็จ ณ 
บริเวณจัดนิทรรศการ  

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระดำริ กับ
นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ 
กรมชลประทานให้กรมชลประทานสนับสนุนใน
การจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ราษฎร 
บ้านยาเด๊ะหมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
นั้น 

กรมชลประทาน โดยสำนกัชลประทานที ่๑๗
ได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศพร้อมออกแบบ
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากเดิมท่อซีเมนต์ใยหิน 
(AC) เปลี่ยนเป็นท่อ PVC และได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเพื่อสนองพระราชดำริในปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ ใช้งบประมาณ ๗,๗๗๘,๕๐๐.- บาท 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ  

 ปี ๒๕๕๑ 
 

ผลการดำเนินการ  
สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

จำนวน ๑๔๗ ครัวเรือน ประชากร ๕๘๕ คน 
และช่ วยเหลือพื้ นที่ การเกษตรในเขตพื้ นที่
โครงการนาข้าวขั้นบันได ประมาณ ๔๐๐ ไร่ 
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๒๐๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโคกยาง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านควน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 พิกัด ๔๗ N RG ๒๐๘-๘๑๒ ระวาง 

๕๓๒๑ II  

ความเป็นมา 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
การจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ พระชนมพรรษา ตำบลลำภู อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายพระนาย 
สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายการัณย์ ศุภกิจวิ
เลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
ข้าราชการและราษฎร เฝ้ารอรับเสด็จฯ 

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ

กับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
ให้ขยายผลพื้นที่ โครงการชลประทานที่มีกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็ง ให้มีการใช้
ประโยชน์ของน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ความเหมาะสมที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๑ 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๕๑ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้น้ ำ เพื่ อ
การเกษตรของราษฎรในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำ
โคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๖๐๐ 
ไร่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 






๒๐๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗N QG ๐๗๖-๔๗๕ ระวาง 

๕๓๒๐ I  

ความเป็นมา 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
การจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ พระชนมพรรษา ตำบลลำภ ูอำเภอเมอืงนราธวิาส
จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ  

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
ข้าราชการและราษฎร เฝ้ารอรับเสด็จฯ 

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ
กับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
ให้ขยายผลพื้นที่ โครงการชลประทานที่มีกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็ง ให้มีการใช้
ประโยชน์ของน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ความเหมาะสมที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๑ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเด๊ะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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๒๐๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ N RG ๒๒๘-๘๐๓ ระวาง 

๕๓๒๑ II 


ความเป็นมา 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
การจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบ พระชนมพรรษา ตำบลลำภ ูอำเภอเมอืงนราธวิาส
จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ  
ผู้ อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
ข้าราชการและราษฎร เฝ้ารอรับเสด็จฯ ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้
กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำอุปโภค - 

บริโภค ภายในวัดประชุมชลธารา และวัดโบราณ
สถิต ตามที่นายวัน แก้วสุกใส อดีตกำนันตำบล
สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขอ
พระราชทาน 

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ 
และพบผู้ร้องแล้ว สามารถดำเนินการช่วยเหลือ
ได้ โดยวางท่อส่งน้ำต่อจากปลายท่อส่งน้ำ
โรงเรียนธัญธารวิทยา ความยาวรวม ๓,๕๐๐ 
เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถังและซ่อมแซมระบบ
สูบน้ำขึ้นถังสูงเดิมของวัดทั้งสองแห่ง เพื่อการ
กระจายน้ำภายในวัด 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำภายในวัดโบราณ
สถิตย์ และวัดประชุมชลธารา ให้มีน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค สำหรับพระสงฆ์และกิจกรรม
ของราษฎรภายในวัด 



โครงการจัดหาน้ำให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๑ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้พื้นที่
นาข้าวขั้นบันได บ้านยาเด๊ะ จำนวน ๔๐๐ ไร่ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 






๒๐๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านกูยิ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอ

รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N QH ๘๖๖-๐๑๖ ระวาง 

๕๓๒๑ IV  


ความเป็นมา 
ด้วยนายสะอารี สาลาแม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่

ที่ ๔ บ้านกูยิ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส และคณะ ขอพระราชทาน
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บริเวณคลองกูยิเพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ ๒,๓ 
และ ๔ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร ซึ่งฝายคลองบือแนลูวาเดิมสร้างไว้
เมื่อปี ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ จึงได้ขอพระราชทานสร้างฝาย
ใหม่พร้อมยกระดับสันฝายใหม่ ให้สูงขึ้นและ

ก่อสร้างระบบคูส่งน้ำ ระยะทางประมาณ ๒,๕๐๐ 
เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร 
๘๓๒ ไร่ และใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่
ราษฎร จำนวน ๑,๖๖๕ ครัวเรือน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลอง
บือแนลูวาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๒  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถส่ งน้ ำช่ วย เหลือราษฎรเพื่ อ
การเกษตรกรรม จำนวน ๘๓๒ ไร่ และเพื่อ
อุปโภค-บริโภค จำนวน ๑,๖๖๕ ครัวเรือน 



โครงการฝายคลองบือแนลูวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านพงบือเราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอเบาะ 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
พิกัด ๔๗ N RG ๙๓๓ - ๐๗๐ ระวาง 

๕๓๒๑ IV  


ความเป็นมา 
ด้วยนายอิสมะแอ มะดากะ กำนันตำบล

จอเบาะได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภค-บริโภคในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านพงบือเราะ
และหมู่ที่ ๕ บ้านโค๊ะ จำนวน ๒๙๔ ครัวเรือน 
ประชากร ๑,๗๘๖ คน โดยมีหนังสือถึงราช
เลขาธิการสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑ ขอพระราชทานแหล่งน้ำโดยการปรับปรุง
บริเวณคลองน้ำตกซาเบ็งเดิม และก่อสร้างท่อส่ง
น้ำสายใหม่ ขนาดระบบท่อส่งน้ำเดิม พร้อม
อาคารประกอบและถังเก็บน้ำ จำนวน ๔ แห่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๒  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถส่ งน้ ำช่ วย เหลือราษฎรเพื่ อ
อปุโภค-บรโิภคใหแ้กร่าษฎรหมูท่ี ่ ๔ บา้นพงบอืเราะ
และหมู่ที่ ๕ บ้านโค๊ะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๙๔ ครัวเรือน ราษฎร 
๑,๗๘๖ คน 

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส

ด
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๒๐๔

ที่ตั้งของโครงการ 
บริ เวณวัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบล

ภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินไปยังวัดโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงนมัสการ
เจ้าอาวาสวัดโต๊ะโมะ และทอดพระเนตรกิจกรรม
กลุ่มงานศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ ได้พระราชทาน
พระราชดำริกับ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รอง
เลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม
โยธา กรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้องความว่า 

“ให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการจัดหาน้ำให้
แก่วัดโต๊ะโมะ โดยการปรับปรุงฝายโต๊ะโมะ
พร้อมระบบส่งน้ำ ตามที่เจ้าอาวาสวัดได้ร้องขอ” 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๕๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สำนักงานชลประทานนราธิวาสได้สร้าง
ระบบประปาภูเขาบริเวณวัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่ งสำนักงาน กปร. ได้อนุมัติ งบประมาณ 
๑๒.๕๘๑ ล้านบาท เพื่อส่งน้ำให้กับวัดโต๊ะโมะ 
ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านโต๊ะโมะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโต๊ะโมะ สถานีอนามัย และราษฎร หมู่ที่ ๓ 
ตำบลภูเขาทอง เพื่ออุปโภค-บริโภค และทำการ
เกษตร จำนวน ๑๔๘ ครัวเรือน ประชากร   
๔๓๖ คน  

โครงการระบบประปาภูเขาบริเวณวัดโต๊ะโมะ




