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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1.1 สภำพทั่วไปของจังหวัดนรำธิวำส 
จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ 2,797,143 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 999,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

57.17 มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซียลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก
ไปสู่ทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่ม มีลุ่มน้ าสาขา 3 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าสายบุรี ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก มีพ้ืนที่ป่าพรุจ านวนประมาณ 300,403 ไร่ 
และจังหวัดนราธิวาส ยังเป็นประตูสู่อาเซียนทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงไปยังสิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย 13 อ าเภอ 77 ต าบล 589 หมู่บ้าน 12 เทศบาล 
72 อบต. มีประชากรรวม 796,239 คน จ าแนกเป็น ประชากรชาย 393,837 คน ประชากรหญิง 402,402 
คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2559 เท่ากับ 42,110 ล้านบาท จ าแนกเป็นภาคบริการ ร้อยละ 57.70 
ภาคเกษตร ร้อยละ 31.89 ภาคการค้า ร้อยละ 9.99 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.42 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหัว 61,115 ล้านบาท มีด่านถาวร 3 ด่าน ได้แก่ ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา โดยมี
มูลค่าการค้าชายแดนปีละประมาณ 3,500 – 4,000 ล้านบาท (ในปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 3,683.17 
ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก 1,056.76 ล้านบาท มูลค่าน าเข้า 2,626.41 ล้านบาท) มีการคมนาคมที่
สะดวก มีท่าอากาศยานนราธิวาส ให้บริการบินตรงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพฯ วันละ 2-3 เที่ยวบิน มี
ผู้โดยสารปีละกว่า 240,000 คน  มีผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์ปีละหลายพันคน รวมทั้งยังมี
ทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายู ตลอดจนมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
และยังได้รับโอกาสจากรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดนราธิวาสเป็น “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” และเมืองต้นแบบ 
“สำมเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”  
   

1.2 สภำพพื้นที่ป่ำพรุและกำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง 
พื้นที่พรุ ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง ง่ายต่อความเสื่อมโทรม หากมีการใช้ประโยชน์ หรือมีการ

จัดการที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการทราบถึงลักษณะทางกายภาพ และเคมีของพ้ืนที่พรุ จะช่วยท าให้เข้าใจเรื่องของพรุดี
ขึ้น และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่พรุ ของจังหวัดนราธิวาสให้เหมาะสม และให้ยั่งยืนสืบต่อไป 

ในประเทศไทยสามารถพบพื้นท่ีพรุใน 7 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัดได้แก่  นราธิวาส นครศรีธรรมราช 
ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี และภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ ตราด โดยพรุที่พบในจังหวัดนราธิวาส มีจ านวน
มากที่สุดคือ 261,860 ไร่  

(1) กำรเกิดพื้นที่พรุในจังหวัดนรำธิวำส 
      การเกิดพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวข้องกับการงอกของชายฝั่งทะเล (emergence shoreline)       

ที่เป็นภูมิสัณฐานชายฝั่งทะเล (coastal landform) ซึ่ง Anderson (1964) อ้างว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่งทะเลในเขตอาเชี่ยนตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยเมื่อประมาณ 4,000-5,000 ปี ล่วงมาแล้ว ส าหรับเกิด
การพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาสมีขั้นตอนการเกิด ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
       (1.1) การยกตัวของระดับน้ าทะเล ท าให้เกิดการงอกของชายหาด และแอ่งระหว่างหาดทราย       
ซึ่งแอ่งน้ าดังกล่าวอาจเล็กหรือใหญ่จนถึงขนาดท่ีเรียกว่า ทะเลสาบ ก็ได้ 
       (1.2) แอ่งน้ าดังกล่าวมีตะกอนดิน ซึ่งอาจเป็นตะกอนดินเหนียว ตะกอนดินเลน (mangrove clay) 
หรือตะกอนอินทรีย์สาร (organic sediment) ท าให้แอ่งน้ าดังกล่าวตื้นเขิน ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมในแอ่ง
ดังกล่าว อาจถูกน ามาทับถมในทะเลในรูปของป่าชายเลน หรือจากล าน้ าที่ไหลลงสู่แอ่งดังกล่าว ถ้าเป็นตะกอนน้ า
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ทะเลจะมีสารประกอบก ามะถัน หรือสารประกอบไพไรท์ (pyrite : FeS2) มาก ในระยะแรกแอ่งน้ าดังกล่าวจะมี
ทางออกสู่ทะเลและมีป่าชายเลนขึ้น ต่อมาทางออกสู่ทะเลของแอ่งน้ าดังกล่าวจะถูกปิดโดยสันทรายท าให้น้ าทะเล
เข้าไม่ถึง น้ าที่เคยเค็มจะกร่อยลง และแปรสภาพเป็นน้ าจืดในที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนสภาพน้ าจากน้ าเค็มเป็นน้ าจืดท า
ให้ป่าชายเลนตาย และแอ่งน้ าเริ่มตื้นเขิน 
      (1.3) เมื่อแอ่งน้ าดังกล่าวเริ่มตื้นเขิน พืชพรรณธรรมชาติเริ่มแรกที่ขึ้นส่วนมากเป็นพืชน้ าหรือพืช
ตระกูลหญ้า เมื่อพืชดังกล่าวตายลงจะมีการทับถมของซากพืชดังกล่าว ท าให้แอ่งน้ าตื้นเขินมากขึ้น ในช่วงนี้สภาพ
พืชพรรณจะเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นและแปรสภาพเป็นป่าพรุ (swamp forest) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพพืชพรรณจากป่าชายเลนเป็นพืชน้ า และเป็นไม้ยืนต้นขนาดน้อย มีข้อยืนยันจากการศึกษา  
pollen analysis โดย Hasting (1983) หลังจากพืชพรรณธรรมชาติแปรสภาพเป็นป่าพรุ ต้นไม้น้อยใหญ่เมื่อตาย
ลงจะเกิดการทับถมในบริเวณแอ่งน้ าและเม่ือเน่าเปื่อยผุพังลงจะกลายเป็นดินพีท (peat soil) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมี
ความหนาไม่เกิน 3 เมตร วางตัวทับอยู่บนดินเลนทะเล ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์มาก ตัวอย่างของพรุดังกล่าวได้แก่ 
พรุโต๊ะแดงซึ่งปัจจุบันยังมีสภาพป่าพรุหลงเหลืออยู่ ประมาณ 50,000 ไร่ ส าหรับพรุเล็กพรุน้อยทางด้าน
ตะวันออกของพรุโต๊ะแดงจะมีลักษณะดินเหมือนพรุโต๊ะแดงแต่ชั้นดินพีทน้อยกว่า และไม่มีป่าพรุหลงเหลืออยู่ 

(2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ 
       การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พรุ เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่มีโครงการระบายน้ าหรือชักน้ า 
(evacuate) ออกจากพ้ืนที่พรุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 โดยมีโครงการพัฒนาพรุบาเจาะเป็นโครงการแรก ต่อมาได้ขยาย
โครงการดังกล่าวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น โครงการมูโนะ โครงการน้ าแบ่ง โครงการลุ่มน้ าบางนรา  โครงการบ้านโคก
อิฐ-โคกใน และโครงการบ้านยูโย เป็นต้น 
       ในขณะเดียวกันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงของการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ทางรัฐบาลและทางส านักงานจังหวัด
นราธิวาสได้จัดสรรที่ดินในพื้นท่ีพรุ ให้ราษฏรเข้าไปท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น พ้ืนที่พรุบาเจาะ (เขตอ าเภอ
บาเจาะ และอ าเภอเมือง) ได้จัดสรรที่ท ากินให้ราษฎรในรูปแบบของสหกรณ์นิคม  ในท านองเดียวกันทางด้านทิศ
ตะวันออกของพรุโต๊ะแดง (เขตอ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอตากใบ) ก็ได้จัดท าเป็นสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นอกนั้นจะ
เป็นพรุเล็กพรุน้อย ที่ทางจังหวัดได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าไปท าการเกษตร ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพรุกาบแดง พรุ 
สะปอม และโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ เป็นต้น 
       บางพ้ืนที่จะอยู่บริเวณขอบพรุที่มีพระราชด าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปด าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ได้แก่ โครงการหมู่บ้าน โคกอิฐ-โคกใน โครงการหมู่บ้านยูโย โครงการโคกสะตอ  โครงการโคกกระท่อม 
โครงการโคกชุมบก และโครงการตอหลัง-ทรายขาว เป็นต้น 
       การใช้ประโยชน์พื้นที่พรุบาเจาะ หลังจากมีการขุดคลองบาเจาะผ่านกลางพรุ ตามแนวเหนือใต้และมี
การเปิดนิคมใหม่ๆ ประมาณปี พ.ศ. 2518 พืชที่น าไปปลูกในระยะแรก ได้แก่ ข้าวแต่ผลผลิตต่ ามาก เมื่อไม่ได้ผล
พ้ืนที่ดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้างแปรสภาพเป็นป่าเสม็ด โดยมีกระจูดและผักกูด หรือเฟิร์นขึ้นเป็นไม้พ้ืนล่าง ต่อมาเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.  2540 ทางนิคมอุตสาหกรรม จึงได้น าปาล์มน้ ามันมาปลูก และขยายเป็นหลายพันไร่ในปัจจุบัน 
       จากข้อมูลที่เก็บเรื่องของผลผลิตปาล์มน้ ามันโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยสุ่มเก็บจาก
แปลงเกษตรกร 20 แปลง หรือ 20 ราย พอสรุปได้ดังนี้  
        - ปาล์มน้ ามันอายุ  5-12 ปี มีการจัดการดีพอใช้  ได้ผลผลิตเฉลี่ย   947   กก./ไร่ 
        - ปาล์มน้ ามันอายุ 5-12 ปี มีการจัดการไม่ด ี ได้ผลผลิตเฉลี่ย   368   กก./ไร่ 
      เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งได้ประมาณ 2,400 กก./ไร่ นับว่าน้อยกว่ามาก ถ้าน าไป
เปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มน้ ามันที่ปลูกในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4,000-5,000 กก./ไร่ 
ยิ่งนับว่าน้อยกว่าหลายสิบเท่า 
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1.3 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรป่ำพรุโต๊ะแดง จังหวัดนรำธิวำส  
 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับส านักงาน กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จัดท าโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสขึ้น เพ่ือระดมข้อคิดเห็นและร่วม
วางแผนการด าเนินงานที่สอดรับกับวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะ
แดงให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป โดยจากการจัดสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบแนวบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 1.3.1 กำรบริหำรจัดกำรขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                   1.3.1.1 แนวเขตปัจจุบัน : 
                     (1) คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท าเขต
การใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๒๙ ลงในแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑ : ๕
o,ooo ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ 
                     (1.1) เขตสงวน หมายถึง เขตป่าพรุที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษาให้
คงสภาพไว้   
                    (1.2) เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตป่าพรุถูกท าลายไปแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดไปพัฒนา 
                    (1.3) เขตพัฒนำ หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูกท าลายแล้ว และจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่
การเกษตรต่อไป 
                         ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการอนุรักษ์พ้ืนที่ได้น าเอาไปใช้เป็น
นโยบายและแนวทางในการจัดการพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความว่า “…พรุเรา
ต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราท าโครงการที่โคกใน เขา
จะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุ เราก็ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างตามข้าง
ทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่างๆไม้หลาวชะโอนก็มี... 

                    (2) การจัดท าเขตการใช้ที่ดินในครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ ได้มีการก าหนดขอบเขตแล้ว แต่
ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตมีความเหลื่อมล้ า และบางพ้ืนที่หายไป เนื่องจากมีการบุกรุกเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร       
ดังนั้นแนวทางแก้ไขท่ีส าคัญ คือ จะต้องมีสร้างการยอมรับในการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินร่วมกัน 

1.3.1.2 ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                   (1) การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวน

แห่งชาติมีการจัดท าแผนที่ขอบเขตชัดเจน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการประกาศเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่ามีการประกาศทับที่ท ากินของชาวบ้านที่มีทั้ง สค.1, น.ส.3 และโฉนด ซึ่งในความเป็นจริงในเขตรักษาพันธุ์ฯ 
ชาวบ้านยังได้ท ากินกันอยู่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เองก็ยอมรับในกรรมสิทธิ์ที่ได้มาก่อนประกาศทุกคนก็จะมี
สิทธิ์อยู่เหมือนเดิม ดังนั้น ส่วนที่มีปัญหาจริงๆ คือ คนที่บุกรุก 

                  (2) ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าพรุหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
น าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก. มายื่นขอออกโฉนด เมื่อทางส านักงานที่ที่ดินจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในเขตป่า
ไม้/ป่าพรุ ก็จะไม่ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/โฉนดให้ แต่ว่าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก.เหล่านั้น ตราบใดที่ยังไม่มี
การเพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ ซึ่งกระบวนการที่จะเพิกถอนได้ต้องมีการส ารวจและ
เสนอไปตามล าดับขั้นแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงท าให้ยังไม่มีการด าเนินการหรือความ
คืบหน้าแต่อย่างใด และเอกสารสิทธิ์ที่ทับแนวเขตป่าไม้ต่างๆ คาดว่า มีมาก ซึ่งก็จะต้องประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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                  (3) ราษฎรในพ้ืนที่   :    
                       (3.1) ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าพรุ        

ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าพรุไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่พรุ    
                       (3.2) มีการบุกรุกพ้ืนที่พรุส าหรับท าการเกษตร ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ผิดประเภท 
                       (3.3) ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า และราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจรับ

ฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
                 (4) ข้อกฎหมำย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่

เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
1.3.1.3 แนวทำงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง: 

             (1) เร่งด าเนินการจัดท าขอบเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยควรเริ่มจากพ้ืนที่ที่ไม่มีราษฎรอยู่อาศัยหรือท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีข้อถกเถียง
หรือปัญหากับราษฎร เพ่ือป้องกันการบุกรุกในอนาคต ส าหรับพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาจจะจัดท ารูปแบบใดก็คุยกันหรือ
อาจตั้งคณะท างานด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

         (2) การจัดท าขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง ควรพิจารณาจากลักษณะการเกิดพรุชัดเจน และ
ต้องมีเจ้าภาพในการจัดท าแผนที่และองค์ประกอบของคณะท างานจัดท าแนวเขตในพ้ืนที่ ต้องเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน 

    (3) มีการท า MOU พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเป็นรูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีแต่ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครอง)                

          (4) จัดตั้งคณะท างานก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ และให้คณะท างาน
ด าเนินการส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่เอกชนด าเนินการ                                                        

    (5) ตรวจสอบพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันโดยภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจจริงโดย
เจ้าหน้าที่ภาคสนามและประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

    (6) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่
ของเกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน หรือการขุดคูรูปแบบไข่ปลา และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวเขตรอบป่า
พรุ 
          (7) เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลงพ้ืนที่พบปะราษฎรให้มากขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง     
          (8) ให้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแล
รอบขอบป่าพร ุ
          (9) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่และเข้ามาดูแล
เรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร  
         (10) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลและเข้มงวดต่อการออกเอกสารสิทธิ์นั้นๆ 

(11) การน้อมน าแนวพระราชด าริ โครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 
9 มาใช้ กล่าวคือ ดูแลพ้ืนที่เสื่อมโทรมนั้นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท าลาย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ก็จะฟ้ืนฟู
ป่าเสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 
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 1.3.2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง 
      1.3.2.1 ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง  

             (1) การบริหารจัดการน้ าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ  
                          (2) การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณรอบขอบพรุท าให้เส้นทางน้ าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
             (3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ าเปรี้ยว ท าให้เกษตรกรไม่สามารถ   น า
น้ า มาใช้ในการเกษตรได้  
                          (4) ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเมื่อดินในพื้นท่ีพรุเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด 
เมื่อมีน้ าไหลผ่านพ้ืนที่นั้น  น้ าจืดก็จะกลายเป็นน้ าเปรี้ยว และเมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ใดก็จะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรใน
พ้ืนที่ได้ หรือได้ผลผลิตในอัตราที่ต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
                        (5) ปัญหาน้ าในพ้ืนที่พรุ มีการไหลออกจากพ้ืนที่พรุมากเกินไป 

 1.3.2.2 รูปแบบท่ีใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในปัจจุบัน :  
        (1) การขุดคลองระบายน้ าในพื้นที่ต่างๆ ท าคันดินกั้นน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่  
        (2) จัดท าอาคารบังคับน้ า เก็บกักน้ าและทดน้ าเข้าพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการรุกล้ าของน้ าเดิมเข้าสู่
พ้ืนที่และยังช่วยทดน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  
        (3) การขุดคลองแยกน้ าดีและน้ าเปรี้ยวออกจากกัน และควบคุมระดับน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้น    ไพ
ไรท์เพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเปรี้ยว  

          (4) ในช่วงฤดูฝนปัญหาน้ าด าที่ไหลผ่านพรุมาสู่พ้ืนที่ของชลประทาน ส่งผลต่อพ้ืนที่การเกษตร 
บริเวณกลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งชลประทานมีการจัดการที่เรียกว่า “การจัดการจราจรทางน้ า” บังคับน้ าด าให้ไหล
ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าด าท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน 

1.3.2.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่พรุ 
       (1) บริเวณรอบขอบพรุ : ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่ของ
เกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน และยังเป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั้งก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าและคลองส่งน้ า เพ่ือแยกน้ าเปรี้ยวออกจากน้ าจืดเพิ่มเติม 
        (2) บริเวณในพื้นที่พรุ : ก่อสร้างท านบย่อยหรือจัดท าฝายในพื้นที่พรุ เพ่ือชะลอน้ าที่ไหลออก
จากพ้ืนที่พรุลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในพ้ืนที่พรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟ
ป่าในพ้ืนที่พรุ 
        (3) ในส่วนพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเป็นพ้ืนที่ของชลประทาน และในส่วนของพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่ง
เป็นพ้ืนที่พรุ ทางชลประทานก็ได้มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ าไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
พ้ืนที่ ควรที่จะต้องมีข้อมูลทิศทางน้ าด้วย เพื่อน าไปพิจารณาที่จะเก็บกักน้ า สร้างฝายชะลอน้ า ฯลฯ เนื่องจาก“พรุ 
ถึงแม้จะไม่เกิดไฟไหม้แต่ถ้าหากน้ าแห้ง พรุ ก็ตำย”  และหน่วยงานควรท า MOU ร่วมกับชลประทานว่า จะต้อง
เก็บกักน้ าท่ีระดับใดจึงจะท าให้พรุมีน้ าตลอดทั้งปี 

(4) ชลประทานควรจะต้องเก็บข้อมูลปริมาณในคลองปาเสมัสว่าสงผลต่อระดับน้ าในพรุหรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือยืนยันว่าการขุดคลองของชลประทานไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ าในพรุตามที่หน่วยงาน    ป่าไม้เป็น
กังวลและเพ่ือเป็นเติมเต็มในส่วนของผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพรุเพ่ือเป็น
เหตุผลหรือข้อมูลอ้างอิงในการที่จะด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่พรุต่อไป 
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       (5) ในพ้ืนที่พรุไม่ควรจะไปปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/กิจกรรมที่จะท าให้น้ าในพรุเสียสมดุล ซึ่งใน
การบริหารจัดการน้ านั้นมีทั้งการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง จึงควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีพรุมารองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่พรุด้วย 
       (6) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุ 

1.3.3 ประเด็นกำรควบคุมไฟป่ำในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง 
      1.๓.3.1 ปัญหำกำรควบคุมไฟป่ำในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง : 

        (1) พ้ืนที่ป่าพรุที่มีสภาพพ้ืนที่ป่ารกร้างและมีการบุกรุกท าลายเพ่ือท าการเกษตร ส่งผลให้
สภาพดินกลายเป็นดินเปรี้ยวส่งผลให้พืชที่ปลูกตาย เมื่อเกิดการทับถมของเศษดินเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นเชื่อ
เพลิงที่ดีท าให้อาจเกิดไฟป่าขึ้นได้  
            (2) ฝนทิ้งช่วงนานท าให้เกิดไฟป่า  
            (3) แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการสูบน้ าเพื่อดับไฟป่า      
            (4) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหา
ไม่ตรงจุด 
            (5) ทิ้งก้นบุหรี่ หรือเกิดจากความคึกคะนองของราษฎรบางส่วน 
            (6) ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟได้ เนื่องจากติดพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร  
           (7) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่า  
           (8) ความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า 
       1.๓.3.๒ แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรควบคุมไฟป่ำในพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดง :  
       (1) สร้างจิตส านึกและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาพรุโต๊ะแดงให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และส่งเสริมการปลูกป่า 
       (2) การควบคุมระดับน้ าในพื้นที่ให้สมดุล ควบคุมน้ าเปรี้ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกร โดย
ในช่วงฤดูแล้งต้องมีน้ าขังอยู่ในระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ เป็นการเพ่ิมความ
ชุ่มชื่นในพ้ืนที่พรุและข่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ เพื่อป้องกันน้ าไหลท่วมพื้นท่ีเกษตรกร    
        (3) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้
ใช้ในการดับไฟป่า                                                       
        (4) การป้องกันไม่ให้ประชาชนท าการจัดไฟเผาป่า เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือ
มนุษย์ที่ต้องการเผาป่าเพ่ือให้พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ต่อไป ดังนั้นต้อง
ร่วมกันป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษ์ป่าพรุ  
        (5) จัดหน่วยเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่าและจัดตั้งหน่วยดับไฟย่อยในพ้ืนที่
ป่าพรุ รวมทั้งจัดตั้งหอดูไฟชั่วคราวในพื้นที่ป่าพรุ 
        (6) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังคน ในการดับไฟป่า 
        (7) ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย เพราะในการท างานส่วนใหญ่จะได้รับทราบ
ข้อมูลจากเครือข่ายทั้งสิ้น หากมีเครือข่ายจ านวนมากก็จะได้ทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีและเข้าไปด าเนินการดับไฟ
ไหม้ได้ทัน  
         (8) ควรจัดท าฝายชะลอน้ า ให้ครอบคลุมท้องที่ท้ังหมดของพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
         (9) แนวกันไฟระหว่างรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน กับที่ชาวบ้าน ต้องมาคุย
กับชาวบ้าน และควรแบ่งแนวเขตด้วยแนวกันไฟ และใช้แนวกันไฟให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้ชาวบ้านใช้
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ประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์จากแนวกันไฟ เช่น ปลูกหมาก พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ และให้ชาวบ้านดูแลแนวกันไฟ
นั้นที่เขาได้รับผลประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม ้
        (10) ในการสังเกตไฟป่าเราใช้อาควรของเอกชนเป็นหอดูไฟ จึงเสนอ ควรจะต้องสร้างหอดู
ไฟถาวร 5 จุด ให้จัดตั้งที่หน่วยพิทักษ์ป่า 
        (11) ควรจะหาแหล่งน้ าส ารองที่อยู่เหนือป่าพรุโต๊ะแดง ไว้ส าหรับดับไฟป่า 
        (12) ต้องมีแผนงาน/มาตรการในการควบคุมไฟป่าในช่วงก่อนเกิดไฟป่า ขณะเกิดไฟป่า 
และการฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        (13) กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรร่วมมือกันในการจัดท าฝายเพ่ือกักเก็บน้ า
ใต้ดิน 
        (14) ควรส่งเสริมให้พรุโต๊ะแดงเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่าง เช่น สร้างสกายวอล์ค จะท าให้จะ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้และยังเป็นหอดูไฟอีกทางหนึ่งด้วย 

        (15) บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพื้นท่ีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ 
 
 1.3.4. กำรประกอบอำชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรำษฎรที่อำศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุ
โต๊ะแดง 
        1.3.4.1 ปัญหำ : 

                     (1) ปัญหาหลักในพ้ืนที่พรุ คือ ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์ และปัญหาหลักที่ส าคัญส าหรับ
การท าเกษตรในพ้ืนที่ขอบพรุ จะต้องมีการจัดการที่ดีและเหมาะสมจึงสามารถน ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้ามีการ
จัดการที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องอาจท าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตได้         
                           (2) นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานในพื้นท่ี  
                           (3) นโยบายของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
                           (4) การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร 
        (5) ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับฤดูกาลและการท างานของหน่วยงาน 
                           (6) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกรไม่เข้มแข็ง และเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                           (7) เรือ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน และมีการท าประมงผิดวิธี 
                           (8) เสน้ทางสัญจรช ารุด  
                           (9) ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหาเรื่องโรคสัตว์ และแมลงศัตรูพืช และผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า 
                           (10) สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี้ยว น้ าท่วม น้ าแลง้ น้ าเปรี้ยว น้ าไม่เพียงพอ 
และน้ าเสียจากโรงงานยางพารา 
  1.3.4.2 แนวทำงกำรแก้ไข : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม 
                 (1) น้อมน าแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร : “โครงกำรแกล้งดิน” (การแกล้งดินให้ดินเป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใดๆ ได้ แล้วพัฒนาและปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้) มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถท าได้ 3 วิธี คือ  
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                                   (1.1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่ง
สามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีท าการปรับปรุงดิน 
                                   (1.2) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดและสารพิษ คือ การขังน้ าที่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ก็ระบายน้ าออก ซึ่งวิธีนี้จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอ จึงสามารถด าเนินการได้ โดย
ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ดี 
                                   (1.3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างดิน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุด 
และให้ผลผลิตข้าวได้สูงสุดที่สุด 
                               (2) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทุกมิติ การท าประมงท่ี
ถูกต้อง การป้องกัน/ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ  รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและ
สภาพพ้ืนที ่
                (3) ส ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรใน
รูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร 
                              (4) จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รอบๆ ป่าพรุโต๊ะแดง 
ในอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอตากใบ และอ าเภอเมือง โดยตรงและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจ
ในอาชีพการท าการเกษตร 
                              (5) ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  
                              (6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม 
                              (7) ไม่ควรส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่พรุ เพราะมีความต้องการน้ ามากกว่าพืช
ชนิดอื่น และหากปาล์มราคาสูงขึ้น จะกลายเป็นการส่งเสริมในเกษตรกรบุกรุกป่า และการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิด
ใดในพ้ืนที่ป่าพรุควรมีงานวิจัยหรืองานวิชาการมารองรับ 
 1.3.5 กำรบริหำรจัดกำรขอบเขตพื้นทีป่่ำพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
       1.3.5.1 รูปแบบกำรจัดท ำขอบเขตพื้นที่ป่ำพรุโต๊ะแดงท่ีเหมำะสม 
       (1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่พรุให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าพรุ โดยที่ฝ่ายปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 
       (2) ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน 
        (2.1) ท าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล รั้ว 
                                       ลวดหนาม หรือก าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
        (2.2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง  
                                       และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ    
        (2.3) ขุดคูคลอง และร่องน้ า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ 
       (2.4) น าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตที่ชัดเจนมาใช ้
       (2.5) มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
 
        (3) หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
       (3.1) MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านร่วมกัน 
                                       เดินส ารวจ 
       (3.2) แผนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                                       และสิ่งแวดล้อมกับกรมท่ีดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
        (3.3) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกับราษฎรใน 
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                                       การรับรองแนวเขต 
       (4) การด าเนินการทางด้านกฎหมาย 
        (4.1) การด าเนินการจัดท าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส รวมทั้งไม่ขัดกับ    
                                       กฎหมาย 
        (4.2) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
        (4.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
        (4.4) แนวเขตท่ีก าหนดขึ้น ควรมีกฎหมายรองรับ 
        (4.5) มีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
        (4.6) สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       (5) การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
        (5.1) ด าเนินการจดัท าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
        (5.2) น าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบ ถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
        (5.3) มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน–หลัง ในการครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
        (5.4) ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจ 
                                       ตรงกัน 
        (5.5) สร้างฐานข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ ควรร่วมก าหนด
ความหมายของเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        (5.6) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท าขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลาง
กับส่วนภูมิภาคที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ 
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ส่วนที่ 2 
บทน ำ 

2.1 ควำมเป็นมำ 
  ด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงและการก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และเป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีเนื้อที่มากที่สุดในบรรดาพรุที่ยังเหลืออยู่ใน
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดพระราชด าริของทั้ง ๒ พระองค์ ดังนี้ 
  - พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระรำชทำน
พระรำชด ำร ิ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 สรุปความว่า 
  “พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราท า
โครงการที่โคกในเขาจะบุกเข้าไปไม่ได้ อีกแล้ว เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่าง ๆ ไม้หลาวชะโอนก็มี” 
  “ควรก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ อันจะท าให้สภาพแวดล้อม เสียหมด” 
  - สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  ๑) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ บริเวณแปลงนาข้าวบ้านโคกอิฐ - โคกใน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า 
  “ให้บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงโดยเอ้ือประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน” 
  ๒) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นราธิวาส สรุปความว่า  
  “เนื่องจากพ้ืนที่พรุถูกท าลายบางส่วน เห็นควรให้ทุกหน่วยงานประสานกัน เพ่ือจัดท าการแบ่งเขตการใช้
ที่ดิน (Zoning) ตามท่ีได้จัดตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุไว้แล้ว” 
  -  เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ มองเห็นป่าพรุโต๊ะแดง ถูกท าลายไปมาก ให้ไปดูและหาทางแก้ไข 
  ๓) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ตาบลปาเสมัส อ าเภอ      
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า 
  “การจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสให้ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม” 
  “ให้พิจารณาใช้พ้ืนที่ตามขอบเขตที่ก าหนด ตามเขตการใช้ที่ดิน ซึ่งได้แก่ เขตพัฒนา เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรม อาจเชิญชวนหรือจ้างราษฎรให้เข้ามาร่วมพัฒนาได้ โดยควรส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น เช่น สาคู เสม็ด และ
หลุมพี ในรูปแบบสวนป่าเศรษฐกิจเขตอนุรักษ์ เป็นสภาพป่าที่ต้องสงวนรักษาไว้ ควรปลูกป่าให้กลับสภาพเป็นป่า
พรุดังเดิม เขตสงวน เป็นพ้ืนที่ที่ต้องรักษาสภาพอย่างเข้มงวด สามารถเข้าด า เนินการได้เฉพาะการศึกษาวิจัย
เท่านั้น” 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริมีความชัดเจน รวมทั้ง สามารถก าหนด แนวทางการ
บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน      
จึงเห็นควรมีการระดมข้อคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งน าเสนอประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าว       
มารวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือน าไปผนวกรวมกับข้อมูลเชิงวิชาการในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง     
ที่ถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปสู่ การจัดท าแผนงานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุ    
โต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยประเด็นที่ควรน ามาร่วมพิจารณาและวางแผนการด าเนินการ
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จะมุ่งเน้นในเรื่อง การทบทวนพระราชด าริและผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ การบริหารจัดการป่าพรุ     
โต๊ะแดงท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน 
และการป้องกันและควบคุมไฟป่า แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของภาครัฐ 
ภาคสังคม และภาคประชาชน และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขต
พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจะเป็นโครงการฯ       
ที่ส าคัญในการระดมข้อคิดเห็นและร่วมวางแผนการด าเนินงาน ที่สอดรับกับวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใน
การดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้คงความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ตลอดไป 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 ๒.2.๑ เพ่ือด าเนินการทบทวนพระราชด าริและผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดงให้ถูกต้องและครบถ้วน 

๒.๒.2 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในการร่วมวางแผนการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุ
โต๊ะแดงให้ชัดเจน และการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพของราษฎรที่
อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

๒.2.๓ เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการ      
เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบที่ดีอันเป็นแนวทางมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงให้ยั่งยืนสืบไป 
 

2.3 แนวทำงด ำเนินงำน 
โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เป็นการระดมความคิดร่วมกันในการวิเคราะห์

และวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงท่ีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้ง ร่วมหาแนวทาง
ในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือเป็นทิศทางในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มุ่งไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและราษฎร
ในพ้ืนที่ โดยรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จะแบ่งการด าเนินการเป็น
การจัดสัมมนาฯ จานวน ๓ กิจกรรม พร้อมแบ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ๓  

กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดง  

ส านักงาน กปร. 

๒. การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดง  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓. การสัมมนาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดง  

จังหวัดนราธิวาส 
(ส านักงานจังหวัดนราธิวาส) 

 

2.4 พื้นที่เป้ำหมำย/กลุ่มเป้ำหมำย 
การจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งแบ่งการด าเนินการเป็น การจัดสัมมนา

ฯ จานวน ๓ กิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมายจานวนรวมทั้งสิ้น ๙๗๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย   
(๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  จ านวน ๕๗๐ คน 
(๒) การสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง   จ านวน ๒๕๐ คน 
(๓) การสัมมนาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  จ านวน ๑๒๐ คน  



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๑๒ 

 

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำฯ ทั้ง ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย 
(๑) ส านักงาน กปร. (ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที)่  
(๒) จังหวัดนราธิวาส  

(๒.๑) ส่วนราชการประจ าจังหวัดนราธิวาส  
(๒.๒) ส่วนราชการระดับอ าเภอ  
(๒.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล/กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)  

(๓) กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
(๓.๑) หน่วยงานในส่วนกลาง : ส านักสนองงานพระราชด าริ  
(๓.๒) หน่วยงานในพื้นท่ี :  

- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๖  
- ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๖ สาขาปัตตานี  
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง  
- ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร 

(๔) กรมป่าไม้  
(๔.๑) หน่วยงานในส่วนกลาง : ส านักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ  
(๔.๒) หน่วยงานในพื้นท่ี :  

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

(๕) กรมชลประทาน  
(๕.๑) หน่วยงานในส่วนกลาง : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(๕.๒) หน่วยงานในพื้นท่ี :  

- ส านักงานชลประทานที่ ๑๗  
- โครงการชลประทานนราธิวาส  
- โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาบางนรา  
- โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาโก-ลก  

(๖) กรมพัฒนาที่ดิน  
(๖.๑) หน่วยงานในส่วนกลาง : กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ          

กองแผนงาน  
(๖.๒) หน่วยงานในพื้นท่ี :  

- ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒  
- สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส  

(๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(๘) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

(๘.๑) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘.๒) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชด าริ)  
(๘.๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๘.๔) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
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(๘.๕) กองทัพภาคท่ี ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า/ผบ ฉก นราธิวาสนย/ผบ ร๑ ๕๑/พล ร.๑๕)  
(๘.๖) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
(๘.๗) กรมท่ีดิน  
(๘.๘) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  
(๘.๙) ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  
(๘.๑๐) ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
(๘.๑๑) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  
(๘.๑๒) การยางแห่งประเทศไทย 
(๘.๑๓) ที่ปรึกษาฯ (ด้านสิ่งแวดล้อม)  
(๘.๑๔) NGO ในพ้ืนที่  
(๘.๑๕) เยาวชนเพื่อนชาวพรุ  
(๘.๑๖) เครือข่ายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘.๑๗) มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  

(๙) ราษฎรในอ าเภอที่เก่ียวข้อง (อ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงโก-ลก 
และอ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส) 

 

2.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.5.1 ได้ฐานข้อมูลพระราชด าริและผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในการบริหารจัดการป่าพรุ     

โต๊ะแดงท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
2.5.2 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในการวางแผนการบริหารจัดการป่า

พรุโต๊ะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง        
ให้ชัดเจน และการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่
บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

2.5.3 เกิดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการที่สามารถ
เป็นแนวทางต้นแบบที่ดีอันเป็นแนวทางมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงท่ียั่งยืนสืบไป 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาส 

 

3.1 สภาพทั่วไป 
(1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูห่างจากกรุงเทพมหานคร             
โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ 1,116 กิโลเมตร สุดชายแดน ไทย-มาเลเซียที่
สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 

   อาณาเขต จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
 ทิศใต้   จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก     จดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก       จดจังหวัดยะลา 

   แนวเขตระหว่างประเทศ มีชายแดนที่เชื่อมกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและ             
ทางน้้ามีเขตแดนติดต่อกันยาวประมาณ 178.60 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย รวม 3 ด่าน คือ 

 

(2) ลักษณะภูมิประเทศ 
   จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ 2,797,143 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด             

มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย -มาเลเซียลักษณะ
ของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบ
ลุ่มบริเวณแม่น้้า 4 สาย คือแม่น้้าสายบุรี แม่น้้าบางนรา แม่น้้าตากใบ และแม่น้้าโก-ลก มีพ้ืนที่ป่าพรุจ้านวน
ประมาณ 361,860 ไร่ 

(3) ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งออกเป็น 2 ฤด ู ได้แก่ 
(3.1) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 209.58 มิลลิเมตรต่อปี ท้าให้จังหวัดนราธิวาส               
ไม่เคยประสบปัญหาน้้าแล้งโดยในปี 2560 มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสูงถึง 4,827 มิลลิเมตร ซึ่งมีปริมาณที่สูงกว่า
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 30 ปี (2,457.6 มิลลิเมตร.) 

(3.22) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  
 (4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(4.1) สาธารณูปโภค : ในปี 2560 จังหวัดนราธิวาส มีจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 184,976 ราย 
ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คือ ภาคครัวเรือน รองลงมาคือ ภาคสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการและ
สาธารณะตามล้าดับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัดรวม 34.230 ล้านกิโลวัตต์ สามารถให้บริการไฟฟ้า
ครอบคลุม ทั้ง 13 อ้าเภอ และมีผู้ใช้น้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 29,813 ครัวเรือน ใน 9 

ชื่อด่านพรมแดน เขตปกครองฝั่งไทย เขตปกครองฝั่งมาเลเซีย 

1. ด่านตากใบ (34 ไร่) อ.ตากใบ Tumpat (รัฐ Kelantan) 

2. ด่านสุไหงโก-ลก (61 ไร่) อ.สุไหงโก-ลก RangtauPanjang (รัฐ Kelantan) 

3. ด่านบูเก๊ะตา (49 ไร่) อ.แว้ง Bukit Bunga (รัฐ Kelantan) 
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อ้าเภอส่วนอ้าเภอที่เหลืออีก 4 อ้าเภอ ใช้น้้าจากประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา บ่อน้้าตื้นและ บ่อน้้าบาดาลการ
ให้บริการในพ้ืนที่ห่างไกล องค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือและหมู่บ้านที่ไม่มี
น้้าประปาใช้จ้านวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลอยู่ระหว่างด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส้าหรับแหล่งน้้าในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะแหล่งน้้า
จากบ่อบาดาลรวม 816 แห่ง โดยมีปริมาณน้้าที่เก็บได้ 2,985 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อ้าเภอที่มีปริมาณน้้าที่กัก
เก็บไว้เพ่ือใช้อุปโภคบริโภคมากท่ีสุดคือ อ้าเภอเมืองนราธิวาส รือเสาะ และบาเจาะ และอ้าเภอที่มีปริมาณน้้าที่กัก
เก็บไว้น้อยที่สุด คือ อ้าเภอสุคิริน และ อ้าเภอศรีสาคร และมีสัดส่วนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อจ้านวนประชากรในปี 
พ.ศ.2560 ในอัตราร้อยละ 32.14 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.53 โดยในแต่ละปีมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมข้ึนทุกปี  ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีอัตราผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อจ้านวนประชากรต่้าเป็นอับดับที่ 74 ของประเทศ 
ต่้าที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา 

(4.2) การคมนาคมขนส่ง 
 จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งสามารถ

รองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) ทางอากาศ : นราธิวาสมีท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาสรองรับการเดินทาง ปัจจุบัน

ให้บริการบินตรงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพมหานคร วันละ 2-3 เที่ยวบิน คือ สายการบินไทยสมายล์
และแอร์เอเชีย มีผู้โดยสารปีละกว่า 240,000 คน  

            2) ทางน้้า : มีการคมนาคมทางน้้ามีท่าเรือชายฝั่งที่เป็นท่าเรือเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นจุดกระจาย
สินค้าไปสู่ต่างประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้      
            3) ทางบก : มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครจรดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียใน
อนาคตหากมีการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายนี้ไปถึงเมืองตุมปัต และปาเสมัส ของมาเลเซีย ก็จะเชื่อมโยงผ่านไปยังรัฐ
ตรังกานู จนถึงประเทศสิงคโปร์ได้ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในอาเซี่ยนตอนใต้ได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนั้นยังมีเส้นทางถนน ซึ่งเป็นถนนสี่เลนที่เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจของอาเซียน และระเบียงเศรษฐกิจทิศ
เหนือ ตะวันตกและตะวันออก 
 

3.2 สถานการณ์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
 3.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
            (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (GPP)     
ณ ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 42,110 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 38,479 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.44 มีขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ เป็น
ล้าดับสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา  ส้าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัดในปี 2559 ลดการพึ่งพาภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ภาคการเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ 41.39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 31.89 ในปี 2559 
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้้ ามันที่ปรับตัวลดลง และเริ่ม พ่ึงพา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการบริการและอ่ืนๆ มากขึ้น โดยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 เพียง
เล็กน้อย โดยภาคอุตสาหกรรม ปี 2558 ร้อยละ 6.78  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม เพ่ิมเป็นร้อยละ 6.86 ภาค
การศึกษา ร้อยละ 18.80 การค้า ร้อยละ 9.99 การขนส่ง ร้อยละ 1.57 และที่พักและบริการอาหาร ร้อยละ 
0.57 และภาคการบริการและอ่ืนๆ ร้อยละ 30.32 ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ความไม่สงบ
ของพ้ืนที่ ท้าให้เกษตรกรไม่กล้าไปพ้ืนที่และหันมาพ่ึงพึงภาคบริการมากขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเท่ากับ 61,115 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า
รวม 56,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.96 จังหวัดนราธิวาสมีขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็น
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สัดส่วน 5.16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้เป็นล้าดับสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้ชายแดน โดยมูลค่าดังกล่าวเริ่ม
ลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้ที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง และ
เริ่มขยายตัวในปี 2559   
 

     (2) อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสในระหว่างปี 2554 - 2559             
มีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยชะลอตัวเหลือ 1.2 ในปี 2554 และหดตัวเรื่อยมาเป็น 0.4 ในปี 2558           
ซึ่งต่้ากว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดที่ยังพ่ึงพิง
ภาคเกษตร ซึ่งมีข้อจ้ากัดในปริมาณผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ประกอบกับคุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
ราคาที่ขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ในปี 2555 
เศรษฐกิจหดตัวสูงสุดที่ร้อยละ 20.0 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพ้ืนที่อ้าเภอ สุไหงโก-ลก ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน แต่อัตราการเติบโตขยายตัวในปี 2559 ร้อยละ 3.7 เนื่องจาก โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดลดการพ่ึงพิงภาคเกษตรและเพ่ิมการพ่ึงพิงภาคบริการและอ่ืนๆ มากขึ้น ท้าให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดนราธิวาสขยายตัวในปี 2559      

(3) ภาคเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัดนราธิวาส 
           (3.1) ภาคบริการ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2559 มีสัดส่วนภาคบริการและอ่ืน ๆ     
ร้อยละ 37.56 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 
11.27ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ชายแดน 2559 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.01 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด ภาคบริการ เป็นล้าดับที่ 2 รองจากจังหวัดปัตตานี สาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนสาขาการบริหารราชการ
แผ่นดินและการป้องกันประเทศ ร้อยละ 3.24 สาขาการศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.13 สาขาการบริการด้านสุขภาพและ
สังคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.16 ส้าหรับสาขาการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ
สอดคล้องกับข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทรับเหมาก่อสร้าง 
            (3.2) ภาคเกษตร ถือเป็นภาคเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัดนราธิวาสมาโดยตลอด และ                     
มีการจ้างงานถึงร้อยละ 43 ของการจ้างงานรวม และสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 
จนถึงปี 2558 และในปี 2559 ประชาชนในพ้ืนที่หันมาพ่ึงพิง ในภาคบริการ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 68.11 จาก
เดิมที่มีการพ่ึงพิงในภาคการเกษตร แต่เนื่องด้วยราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่
หันมาพ่ึงพาในภาคบริการ การโรงแรม และภัตตาคาร การค้าปลีกค้าส่ง เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2559 ภาคเกษตรมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31.89 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดนราธิวาส 
ประกอบด้วย ยางพารา ร้อยละ 62.71 ปาล์ม ร้อยละ 22.87 รองลงมาข้าวนาปี ร้อยละ 5.42 เงาะ ร้อยละ 2.61 
ลองกอง 2.31 ทุเรียน ร้อยละ 2.16  มังคุด ร้อยละ 1.85 และข้าวนาปรัง ร้อยละ 0.07 ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนการภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวลดลง สาเหตุมาจากสาขาเกษตรชะลอตัวอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่ ปี 2555 
เนื่องจากราคายางพาราที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลผลิตการเกษตรประเภทไม้ผลยังขึ้นกับฤดูกาล 
ระยะเวลาการให้ผลผลิตประมาณ 4 เดือน และแม้ว่าผลผลิตภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2560 ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ของภาคการเกษตรก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ส้าหรับยางพาราและไม้
ผลมีแนวโน้มลดลงทั้งลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด  
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ตารางแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญปี 2559 – 2560 

ประเภทพืช เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 

(กก.) 
2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

1. ยางพารา 1,008,345 1,007,135 823,691 831,669 201,564 197,937 245 238 
2. ปาลม์น้้ามัน 51,954 64,744 34,942 36,121 73,491 81,381 2,103 2,253 
3. ข้าวนาปี 47,937 47,631 46,575 46,810 17,428 18,528 374 396 
4. ข้าวนาปรัง 442 455 442 455 209 219 473 481 
5. ลองกอง 60,855 57,988 59,600 56,888 7,432 64 125 1 
6. ทุเรียน 30,249 30,329 28,462 28,584 6,940 148 244 5 
7. เงาะ 26,835 25,855 26,032 25,591 8,390 118 322 5 
8. มังคุด 21,799 21,398 20,626 20,225 5,952 5,461 289 270 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (3.3) ภาคการค้า มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 โดยภาคการค้ามีสัดส่วนร้อยละ 
3.00 ของผลผลิตมวลรวมภาคใต้ชายแดนเป็นล้าดับสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2559 การค้ามี
สัดส่วนร้อยละ 9.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งภาคการค้าขยายตัวจากปีก่อน (2558) ร้อยละ 0.79 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อ ท้าให้ระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึง
รายได้ที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่้าและรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที ่ท้าให้ภาคการค้าขยายตัวน้อย นอกจากนี้การค้าชายแดนยังมีความส้าคัญเช่นกัน โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้า
รวม 4,238.47 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก 1,131.52 ล้านบาท มูลค่าน้าเข้า 3,151.91 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปี 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดน 4,719.25   ล้านบาท) มูลค่าการค้า
ลดลง จ้านวน  480.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.34 ปี 2559 โดยผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 3,139.10 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.06 ด่านศุลกากรตากใบ 1,120.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.44 และด่านศุลกากรบูเก๊ะ
ตา 23.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่  ไม้แปรรูป มะพร้าวผลแก่ปอกเปลือก ยางมะ
ตอย ปลาสดแช่เย็น และหนังโคท้ังตัวหมักเกลือ ส่วนสินค้าส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ปลาสด  เครื่องท้าน้้าแข็ง  แป้งมัน
ส้าปะหลัง  ยางก้อนถ้วย  และหินแกรนิต เป็นต้น 
  (3.4) ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2559 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 2,886.95 ล้านบาท ขยายตัวจาก               
ปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 2,608.93 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 10.66 และมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.98    
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 6.86  ในปี 2559 และมีสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ชายแดน เป็น
ล้าดับสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สาเหตุจากการลดลงจากสาขาอุตสาหกรรม เกิดการเลิกประกอบกิจการ
เนื่องจากได้รื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และไม่ได้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อมีการประกาศเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุนค่อนข้างสูง  ส่งผลให้นักธุรกิจเริ่มเห็นความส้าคัญ และหันมาลงทุนเพ่ิมขึ้น ส้าหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัด
นราธิวาส เป็นอุตสาหกรรมทั่วไป การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และการขนส่ง ตามล้าดับ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่ใช้
เทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน และในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.08 นอกจากนั้น การจดทะเบียนของบริษัทและ    
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดในจังหวัดนราธิวาส มีการจดทะเบียนสะสมตั้งแต่ปี 2554-2560 รวมจ้านวน 498 ราย ในปี 2560    
มีผู้จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน จ้านวน 139 ราย ลดลงจากปี 2559 จ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.79  และ
ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้น 411 โรง แบ่งเป็นโรงงานจ้าพวก 1 จ้านวน 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๑๘ 

 

134 โรง เงินลงทุน  21,424,709 บาท จ้าพวก 2 จ้านวน 61 โรง เงินลงทุน 79,027,400 บาท จ้าพวก 3 จ้านวน 
216 โรง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,794,616,436.16 บาท  

 

    (3.5) การท่องเที่ยว : จังหวัดนราธิวาสมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศ
ตะวันออกของมาเลเซีย และติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายู 
80% เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ป่าฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น มัสยิดตะโละมา
เนาะ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึนเช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์/อุโมงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และ 
ไม้ดอกสุคิริน เป็นต้น  และแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 
2560 มีนักท่องเที่ยว 665,710 คน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาท่ีมีนักท่องเที่ยว จ้านวน 646,020 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.05 ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียโดย ในปี 2560 
มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ จ้านวน 412,228 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.31 เป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.92 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทย จ้านวน 253,482 คน เพ่ิมจากปี 2559 ร้อย
ละ 3.27 และเพ่ือให้สถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั้งที่เป็นเทศกาลประจ้าปีและกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กิจกรรมแสง สี เสียง สื่อผสม งานสมโภชน์ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ 
กิจกรรม Big-Bike ไทย-อาเซียน กิจกรรมแข่งขันชกมวยไทย Top King Sevice กิจกรรมวัฒนธรรมไทยเชื่อมใจ
อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในชื่อ OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ เป็นต้น ประกอบกับจังหวัด
นราธิวาส มีสายการบินให้บริการ จ้านวน 2 สายการบิน ท้าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จังหวัดนราธิวาสมีรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2560    
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,888.53 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 2,674.15 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.02 เป็นรายได้จากคนต่างประเทศร้อยละ 68.05 และจากคนไทย ร้อยละ 38.24 และมีอัตราการเข้า
พักค้างคืน ร้อยละ 31.95 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน ตามล้าดับ 
  3.2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง 
                  (1) ข้อมูลการปกครองและประชากร : จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองภูมิภาคเป็น 13 อ้าเภอ
การปกครองท้องที่ 77 ต้าบล 589 องค์การบริหารส่วนส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9 แห่ง (อบจ. 1 แห่ง เทศบาล 16 
แห่ง และ อบต. 72 แห่ง) โดยใช้พ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีประชากรรวมจ้านวน 796,239 คน จ้าแนกเป็น ประชากรชาย 
393,837 คน ประชากรหญิง 402,402 คน โครงสร้างประชากรจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นรูปแบบคล้ายทรง
กรวยปากแคบ ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและวัยท้างาน ส้าหรับผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยยังคงมีจ้านวนน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 10.91 ของประชากรทั้งหมดซึ่งจังหวัดยังไม่ประสบกับปัญหาผู้สูงอายุ โดยในปี 2560 มีจ้านวนทั้งสิ้น 85,410 
คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีจ้านวนทั้งสิ้น 83,671 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 

         (2) ศาสนาและภาษา : ประชากรจ้านวน 796,239 คน นับถือศาสนาอิสลาม จ้านวน 684,049 
คน                  คิดเป็นร้อยละ 85.91% นับถือศาสนาพุทธ จ้านวน 87,746 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02% อีกร้อย
ละ 3.07 นับถือศาสนาคริสต์อ่ืน ๆ มีวัด 75 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 71 วัด คณะสงฆ์ธรรมยุต 4 วัด ส้านัก
สงฆ์ 22 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 20 แห่ง ธรรมยุต 2 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 5 แห่ง มีพระภิกษุ สามเณร 
421 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 412 รูป เณร 9 รูป และคณะสงฆ์ธรรมยุต 20 รูป ส้าหรับภาษาที่ใช้สื่อสารใน
พ้ืนที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ อาทิ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยภาคใต้อ่ืนๆ ภาษา
ถิ่นส้าเนียงเจ๊ะเหเป็นภาษาอัตลักษณ์ประจ้าถิ่นของอ้าเภอตากใบส้าหรับประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ภาษา
พ้ืนเมืองหรือภาษายาวีในชีวิตประจ้าวันมากกว่าภาษาไทย ซึ่ งจะคล้ายคลึงกับภาษามลายูของประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 

 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๑๙ 

 

         (3) ข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน ปี 2561 : จังหวัดนราธิวาสมีครัวเรือนที่ได้ด้าเนินการส้ารวจข้อมูล 
จปฐ. ปี 2561 จ้านวน 144,223 ครัวเรือน ประกอบด้วยประชากรที่อาศัยอยู่จริง 498,331 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2560 (496,077 คน) จ้านวน 2,254 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45  ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสเมื่อน้าผล
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2559 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผ่านเกณฑ์ 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนภาครัฐ 2) คน
สูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนภาครัฐ 3) คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 6) คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอยางน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 7) เด็กที่
จบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4หรือเทียบเท่า 8) เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 9) ครัวเรือนไม่
ถูกรบกวนจากมลพิษ  และ10) ครอบครัวมีความอบอุ่น  
   (4) ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในจังหวัดนราธิวาส :  ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
จังหวัดนราธิวาส อยู่ที่ 8.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยอ้าเภอที่มีความสุขมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอ
จะแนะ (8.71%)  อ้าเภอสุคิริน (8.64%) และอ้าเภอยี่งอ (8.36%) ส่วนอ้าเภอที่มีความสุขน้อยที่สุด ได้แก่ 
อ้าเภอระแงะ (7.73%) อ้าเภอสุไหงปาดี (7.73%) และอ้าเภอเมืองนราธิวาส (7.76%)  
         (5) ด้านสาธารณสุข 

         (5.1) สถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  
             ภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือโรงพยาบาลนราธิวาสราช

นครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด 11 แห่ง เป็นขนาด 30 เตียง 8 แห่ง ขนาด 
60 เตียง 3 แห่ง ส้าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมีทั้งหมด 111 แห่ง     

      ภาคเอกชน จังหวัดนราธิวาส มีสถานพยาบาลสาขาเวชกรรม จ้านวน 27 แห่ง                      
สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง จ้านวน 14 แห่ง สาขาเวชกรรมความงาม จ้านวน 5 แห่ง สาขาทันตกรรม จ้านวน 19 
แห่งสาขาผดุงครรภ์ จ้านวน 11 แห่ง สาขาสหคลินิก จ้านวน 2 แห่ง สาขาเทคนิคการแพทย์ จ้านวน 1 แห่ง                            
และสาขาแพทย์แผนไทย จ้านวน 3 แห่ง รวมสถานพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 82 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
จ้านวน 84 แห่งร้านขายยาบรรจุเสร็จ จ้านวน 20 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณจ้านวน 3 แห่ง ร้านขายยาบรรจุเสร็จ 
ส้าหรับสัตว์ จ้านวน 1 แห่ง รวมร้านขายยาทั้งสิ้น 108 แห่ง 
        (5.2) บุคลากรด้านสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน 
      อัตราก้าลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ .ศ.2560 
บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนต่อประชากร 3,587 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 15,613 คน เภสัชกร                   
1 คน ต่อประชากร 2,732 คน มีสัดส่วนประชากรสูงกว่าภาคใต้และในประเทศ ส่วนพยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิคมีสัดส่วนต่้ากว่าของประเทศ 

       (5.3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
  ในปี 2560 มีเด็กเกิดใหม่ จ้านวน 12,164 คน คิดเป็นอัตราการเกิดต่อประชากร                 

หนึ่งพันคน เท่ากับ 15.36 และมีจ้านวนเด็กตาย 4,370 คน คิดเป็นอัตราการตายต่อประชากรหนึ่งพันคน             
เท่ากับ 5.52 จ้านวนการเพ่ิมประชากร ปี 2559 เท่ากับ 7,370 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 เมื่อพิจารณาอัตราการเกิด 
พบว่า สูงที่สุด คือ อ้าเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีอัตราการเกิดเท่ากับ 35.46 ต่อประชากร 1 พันคน และรองลงมา คือ 
อ้าเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งมีอัตราการเกิดเท่ากับ 21.10 ต่อประชากร 1 พันคน ส่วนอัตราการตายในเด็ก 0-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.63 ต่อพันการเกิดมีชีพ ซึ่งเป็นอ้าเภอที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส
ส้าหรับอัตราการตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน เท่ากับ 7.94 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราทารกตาย เท่ากับ 
10.91 สาเหตุการตายเกิดจากการคลอดก่อนก้าหนดความพิการแต่ก้าเนิด ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด โรคปอดบวม 
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ภาวะส้าลักขี้เถ้าในเด็กแรกเกิด และภาวะติดเชื้อ ตามล้าดับ อันเนื่องจากความไม่พร้อมทางวัยวุฒิของมารดาที่ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันสมควร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร จึงไม่ได้ใส่ใจกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในระหว่าง
การตั้งครรภ์ สาเหตุการตายที่ส้าคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคของหลอดเลือดสมอง, ติดเชื้อ
แบคทีเรีย และโรคหัวใจขาดเลือด โดยโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งทุกชนิด มีอัตราตายสูงที่สุด จ้านวน 349 คน 
(คิดเป็นอัตราตาย 44.08 ต่อประชากรแสนคน) สาเหตุจากพฤติกรรมความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูก
หลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ ขาดการออกก้าลังกาย และความเครียด เป็นต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน                           
ลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

          (6) ด้านการศึกษา 
         (6.1) โครงสร้างทางการศึกษา : ในปีการศึกษา 2560 มีสถานการศึกษาในระบบของรัฐ 
394 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในความรับผิดชอบของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เขตพ้ืนที่
การศึกษา) จ้านวน 358 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ้านวน 2 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ้านวน 10 แห่ง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/สถานสงเคราะห์ จ้านวน 2 แห่งและสถานการศึกษาในความรับผิดชอบของ
ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ้านวน 2 แห่ง และสถานศึกษานอกระบบของรัฐ จ้านวน 813 แห่ง 
ประกอบด้วย ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส จ้านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนเอกชนในระบบ จ้านวน 111 แห่ง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ้านวน 702 แห่ง 

         (6.2) คุณภาพทางการศึกษา : จังหวัดนราธิวาส ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่จ้าเป็นจะต้องแก้ไข โดยการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
เนื่องจากมีผลการทดสอบทางการศึกษาต่้ากว่าระดับประเทศทุกวิชา สาเหตุหลักเนื่องมาจากนักเรียน                  
อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกทั้ง ครูผู้สอนไม่มีวุฒิทางการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก             
ท้าให้คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสอยู่ในล้าดับสุดท้ายของประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการศึกษา จึง
ควรต้องแก้ไขเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการศึกษา 
เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน 
และรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของ
พ้ืนที่ โดยได้จัดสรรงบประมาณจังหวัดส้าหรับการติวนักเรียนเป็นประจ้าทุกปี ท้าให้คุณภาพการศึกษามีแนวโน้มที่
ดีขึ้นและเพ่ือพัฒนาการด้านสมองเด็กนักเรียน จังหวัดนราธิวาสยังได้ด้าเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวัน เพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการสมองของเด็กที่มีฐานะยากจนให้ได้มีอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน แต่ทั้งนี้           
ในอนาคตเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการศึกษามีความยั่งยืน ควรต้องบูรณาการกัน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นอกจากคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสจะค่อนข้ างต่้าแล้ว จ้านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ในปี 2560 เฉลี่ย  8.20 ปี เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มี
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.10 ปี อยู่ในล้าดับสุดท้ายของภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สะท้อนให้เห็นว่า
ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเรื่องที่
ส้าคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่ เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก 
เยาวชน ที่เข้าสู่ก้าลังแรงงาน ท้าให้เป็นแรงงานไร้ฝีมือและขาดทักษะ 

       (7) ด้านแรงงาน 
       (7.1) ก้าลังแรงงาน : ในปี 2560 จังหวัดนราธิวาสมีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 

จ้านวน 508,831 คน เปนผูที่อยูในวัยก้าลังแรงงาน จ้านวน 328,123 คน คิดเปนรอยละ 64.49 ส้าหรับผูมี
งานท้าจ้านวน 311,598 คน คิดเปนรอยละ 61.24 ผูวางงานจ้านวน 16,435 คน คิดเปนรอยละ 3.23 ซึ่งแบ
ง ออกเปนเพศชาย จ้านวน 10,549 คน คิดเปนรอยละ 2.07 และเพศหญิงจ้านวน 5,885 คน คิดเปนรอยละ 
1.16 และมีอัตราผู้ว่างงานร้อยละ 5.01 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.74 และอัตรา        
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การว่างงานของจังหวัดนราธิวาสสูงกว่าอัตราการว่างงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และอัตราการว่างงาน
ระดับประเทศ สาเหตุเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น จ้านวนนักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในพ้ืนที่มีจ้านวนมากขึ้น 
ประกอบกับนักศึกษาจบใหม่ที่มีค่านิยมในการกลับมาท้างานในพ้ืนที่ ซึ่งโดยสภาพเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถขยาย
ต้าแหน่งงานรองรับก้าลังแรงงานเหล่านี้ได้ ปัญหาเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ยังเป็นแรงสนับสนุนให้เกิด
ผลกระทบต่อแรงงานในพ้ืนที่ และส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ และนักลงทุนท้าให้การลงทุนหรือการขยาย
กิจการเกิดการชะลอตัว นอกจากนี้การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่้าของจังหวัด 300 บาทต่อวัน ตามนโยบายของรัฐบาล
ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่าง
ต่อเนื่องมิอาจชะลอตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงยิ่งส่งผลต่อการว่างงานหรือการท้างานต่้าระดับ นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงภาคการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีแทนการจ้างงานล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการว่างงานทั้งสิ้น 
         (7.2) อาชีพ : ในปี 2560 จังหวัดนราธิวาสมีผู้มีงานท้า 311,598 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.24 พบว่าท้างานในภาคเกษตรกรรม 136,137 คน คิดเป็นร้อยละ 43.69 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด สาขา
อุตสาหกรรม จ้านวน 15,673 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 สาขาการค้า จ้านวน 46,552 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.94 และสาขาบริการและอ่ืน ๆ จ้านวน 113,236  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.35 และเมื่อพิจารณาผู้มีงานท้า
ตามอาชีพในปี 2560 พบว่า สวนใหญท้างานนอกภาคเกษตร จ้านวน 175,221 คน หรือรอยละ 56.23 ของผู
มีงานท้าทั้งสิ้น โดยท้างานในสาขาการขายสง การขายปลีกมากที่สุด จ้านวน 46,595 คน หรือรอยละ 26.59 
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ จ้านวน 30,254 คน หรือ รอยละ  17.27 และการกอสราง จ้านวน 
25,459 คน หรือรอยละ 14.53 ตามล้าดับสวนที่เหลือกระจายไปตามอาชีพอ่ืน ๆ ตามล้าดับ 
 (7.3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 นราธิวาส ด้าเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงานในป ประกอบดวยการฝกเตรียมเขาท้างาน มีจ้านวน 164 คน โดยกลุมอาชีพฝก  
เตรียมเขาท้างานมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า  จ้านวน 45 คน หรือรอยละ 27.44 รองลงมา คือ ชางยนต จ้านวน 
34 คน หรือรอยละ 20.73 และช่างเชื่อมและโลหะแผ่น จ้านวน 31 คน หรือรอยละ 18.90 การฝกยกระดับฝ
มือแรงงาน มีจ้านวน 563 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝกยกระดับฝมือ จ้านวน 631 คน คือ ดยกลุมอาชีพที่ฝกยกระดับ  
ฝมือสูงสุด คือ ธุรกิจและบริการ จ้านวน 169 คน หรือรอยละ 26.78 ชาง อุตสาหกรรมศิลป จ้านวน 120 คน 
หรือรอยละ 19.02 ชางกอสราง จ้านวน 112 คน หรือรอยละ 17.75 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ           
มีการทดสอบทั้งสิ้น 334 คน โดยกลุมสาขาอาชีพที่ทดสอบ คือ ชางไฟฟา จ้านวน 201 คน หรือรอยละ 60.18       
ชางกอสราง จ้านวน 53 คน หรือรอยละ 15.87 ชางยนต จ้านวน 48 คน หรือรอยละ 14.37 

           (7.4) โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
      จังหวัดนราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางช่องทางต่างๆของหน่วยงานราชการ เช่น การประชาสัมพันธ์ในคราวด้าเนินกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่ในอ้าเภอต่างๆ, ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสถานีวิทยุ, ติดป้ายให้ความรู้ตามสถานที่ราชการและ
สายด่วน ศูนย์ด้ารงธรรม 1567 โดยมีจ้านวนผู้มาลงทะเบียนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน 161,960 คน 
จ้านวนผู้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน 155,180 คน  
 3.2.3 ข้อมูลความม่ันคง 

       (1) เหตุการณ์ความไม่สงบ : สถานการณ์ความมั่นคง โดยเฉพาะการก่อเหตุรุนแรงหรือสร้าง
สถานการณ์ความ   ไม่สงบในพ้ืนที่นั้น กลุ่มคนร้าย ยังคงมีความพยามยามที่จะก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายที่เป็น
สัญลักษณ์ของทางราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ต้องการท้าลายเศรษฐกิจ โดย
วิธีการต่างๆ เช่น ก่อเหตุรุนแรงหรือก่อกวนที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ/ร้านค้า ประชาชนในเขตชุมชนเมือง  
และแนวโน้มสถิติเหตุการณ์มีแนวโน้มลดลง โดยภาพรวมเหตุการณ์รุนแรง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน พบว่า 
ปี พ.ศ.2550 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสูงสุด (777 เหตุการณ์) และตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2561 มีแนวโน้มลดลง 
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พ้ืนที่ที่มีการก่อเหตุรุนแรง มากท่ีสุด นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน คือ อ้าเภอระแงะ อ้าเภอรือเสาะ อ้าเภอ
บาเจาะ และอ้าเภอสุไหงปาดี ตามล้าดับ และพ้ืนที่ที่เกิดเหตุน้อยที่สุด คือ อ้าเภอสุคิริน ในส่วนของความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้กอ่เหตุรุนแรงในพ้ืนที่ ยังคงมีความเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยพ้ืนที่และเป้าหมายยังคงเป็นพ้ืนที่เขตชุมชน เมืองย่านเศรษฐกิจส้าคัญ สถานที่ราชการ ฯลฯ เจ้าหน้าที่รัฐ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ชาวไทยพุทธห่างไกล/ล่อแหลม หรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ แต่จากการบูรณา
การการปฏิบัติร่วมกันของ พลเรือน ต้ารวจ ทหาร และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน งานพัฒนาในมิติความมั่นคง และการปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือจ้ากัดเสรีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรงและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ก็มีส่วน
ส้าคัญที่ท้าให้ภาพรวมสถานการณ์ มีแนวโน้มลดลง และความเป็นอยู่ของประชาชนก็กลับมาด้าเนินวิถีชีวิตหรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างปกติมากข้ึน              

             (2) สถานการณ์ยาเสพติด : ยังคงมีการน้าเข้าอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มนักค้าต่างประเทศ (นักค้า 
มาเลเซีย) และกลุ่มนักค้าชาวไทย ซึ่งรูปแบบการน้าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน้าเข้ามา พร้อมตัวบุคคลและการซุกซ่อน
ในยานพาหนะเพ่ือน้ามาแบ่งจ้าหน่ายให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ช่องทางการน้าเข้ายาเสพติด และ
สามารถจับกุมผู้กระท้าผิดได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก, ด่าน
ศุลกากรบูเก๊ะตา ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา, ช่องทางธรรมชาติที่อ้าเภอชายแดนต่างๆ และมีการแพร่ระบาด
มากในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และอ้าเภอชายแดน ส่วนอ้าเภอรอบนอกจะมีปัญหาเบาบางลง โดยพบว่า ระดับปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน มีระดับความรุนแรง 27 หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับปางกลาง 55 หมู่บ้าน/ชุมชน  ระดับเบา
บาง 111 หมู่บ้าน/ชุมชน และระดับไม่มีปัญหา 468 หมู่บ้าน/ชุมชน 

            (4) สถานการณ์สาธารณภัย  : จังหวัดนราธิวาสมีภัยสาธารณภัย 3 ประเภท ประกอบด้วย อุทกภัย
และดิน/โคล่นถล่ม ภัยจากพายุหมุนเขตร้อย/วาตภัย อัคคีภัย และภัยจากไฟป่าและหมอกควัน โดยในปี 2560 มี
จ้านวนครัวเรือนที่ประสบภัย จ้านวน 36,605 ครัวเรือน ครอบคลุม 13 อ้าเภอ เสียชีวิต 3 ราย ไมมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ และมูลค่าความเสียหาย 184,197,645 บาท 
               3.2.4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                    (1) ทรัพยากรป่าไม้ : จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ป่า 850,216.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.28 
ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช จ้านวน 5 ป่า เนื้อที่รวม 713,192.65 ไร่ คือ อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้้าตกซีโป 
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของกรมป่าไม้ จ้านวน 20 ป่า เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน 
แม้ว่าพ้ืนที่ป่าบางส่วนจะถูกบุกรุกท้าลายอยู่บ้าง แต่จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Lansat 8        
โดยส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า ปี พ.ศ.2557 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ป่า 738,957.59 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 26.33 ของเนื้อที่จังหวัด และจากสถิติคดีเกี่ยวกับการบุกรุกยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าในห้วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
ปรากฏผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า คดีป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ้านวน 100 คดี 
ลดลงจากปี 2558 ที่มีคดีจ้านวน 130 คดี และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก ลดลงร้อยละ 16.73 

                     (2) ทรัพยากรน้้า 
                 (2.1) แหล่งน้้าดิบ : แหล่งน้้าตามธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 

           - แม่น้้าบางนรา : รับน้้าจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ผ่านคลองสุไหงปาดี คลอง
ยะกัง และคลองตันหยงมัสไหลผ่านท้องที่อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ้าเภอเมือง
นราธิวาส มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
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           - แม่น้้าสายบุรี : ต้นน้้าเริ่มจากเทือกเขาในอ้าเภอสุคิริน ไหลผ่านอ้าเภอจะแนะ 
อ้าเภอศรีสาคร อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อ้าเภอสาย
บุรี จังหวัดปัตตานีมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร 

           - แม่น้้าสุไหงโก-ลก : เป็นแม่น้้ากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย ต้นน้้าอยู่ในเทือกเขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อ้าเภอแว้ง ไหลผ่านอ้าเภอสุไหงโก -ลก และไหลลงสู่
อ่าวไทยที่อ้าเภอตากใบ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร 

           - แม่น้้าตากใบ : เป็นแม่น้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้้าในทะเล ประกอบกับ
คลื่นได้ซัดทรายเข้ าหาฝั่ ง ให้ เกิดเป็นสันทราย ส่วนภายในยังลึกเป็นแนวยาว จึง เกิดเป็นแม่น้้ ายาว
ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่งตะวันออกในท้องที่ต้าบลเจ๊ะเห ต้าบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้้า                       
สุไหงโก-ลก ที่บ้านตาบา ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ ต่อเขตชายแดนไทยมาเลเซีย 

            (2.2) แหล่งน้้าบาดาล : แหล่งน้้าบาดาลในจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยน้้า
บาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ในตะกอนหินร่วน และหินแข็งแหล่งน้้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส คือ 
แหล่งน้้าบาดาลในชั้นตะกอนน้้าพาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สามารถพัฒนาแหล่งน้้าที่ความ
ลึกตั้งแต ่20 – 70 เมตร มีปริมาณน้้า  10 – 20 ลบ.ม./ชม.จนถึงมากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่พ้ืนที่ในอ้าเภอ
บาเจาะ, อ้าเภอยี่งอ, อ้าเภอเมือง, อ้าเภอสุไหงปาดี, อ้าเภอสุไหงโก-ลก, และอ้าเภอตากใบ คุณภาพน้้าบาดาลส่วน
ใหญ่เป็นน้้าจืด แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนที่ ส้าหรับปัญหาของการบริหารจัดการน้้าบาดาล ได้แก่ 
การลักลอบขุดเจาะน้้าบาดาล และน้าน้้าใต้ดินมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องจึงไม่สามารถควบคุมการสูบน้้า
บาดาลที่มีผลกระทบต่อสมดุลของการใช้น้้า 
                     (2.3) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล : จังหวัดนราธิวาส มีชายฝั่งทะเลยาว 
57.76 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะ จ้านวน 37.20 กิโลเมตร พ้ืนที่ที่ติดแนวชายฝั่งทะเล 2 อ้าเภอ 6 ต้าบล คือ   
อ้าเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ ต้าบลบางนาค ต้าบลโคกเคียน ต้าบลกะลุวอเหนือ และอ้าเภอตากใบ ได้แก่ ต้าบล
ไพรวัน ต้าบลเจ๊ะเห และต้าบลศาลาใหม่ มีความกัดเซาะ เป็นล้าดับที่ 8 ของภาคใต้ ล้าดับที่ 3 ของกลุ่มภาคใต้
ชายแดนรองจากจังหวัดสงขลา และปัตตานี  

              (3) ขยะ 
           จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จ้านวน 5 ประเภท ได้แก ่ขยะมูลฝอยตกค้าง (ปริมาณ 162.31 ตัน/

วัน) ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปริมาณ 746.76ตัน/วัน), ของเสียอันตราย (ปริมาณ 5.49 ตัน/วัน) มูล
ฝอยติดเชื้อ (ปริมาณ 0.437 ตัน/วัน) และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 2.03 ตัน/ปีวัน) และจังหวัด
นราธิวาสมีสถานที่ก้าจัดขยะ รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง เป็นสถานที่ก้าจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการ 2 แห่ง คือ เทศบาล
เมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่เหลืออีก 21 แห่ง เป็นสถานที่ก้าจัดขยะแบบไม่ถูกหลักวิชาการ 
ทั้งนี้ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ้านวน 396.8579 ล้านบาท เพ่ือ
ด้าเนินการใน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส วงเงินงบประมาณ 76.8380 ล้านบาท (เทศบาลต้าบลรือเสาะ) และ 2) โครงการก่อสร้าง
ระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 320.0199 ล้านบาท (เทศบาลเมืองนราธิวาส)  
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ส่วนที่ 4 
พื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส 

 

4.1 ค าน า 
  พื้นที่พรุ (Swamp) เป็นประเภทหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้้า (wetland) ตามค้านิยามที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญา
รามซาร์ (The Ramsar Convention) ได้ให้ความหมายของพ้ืนที่ชุ่มน้้าว่า “พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  พ้ืนที่รำบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่ม     
ชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่้ำน้้ำ มีน้้ำท่วม มีน้้ำขัง พ้ืนที่พรุ พ้ืนที่แหล่งน้้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ทั้ง
ที่มีน้้ำขัง หรือท่วมอยู่ถำวรและชั่วครั้งชั่วครำว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้ำนิ่ง และน้้ำไหล ทั้งที่เป็นน้้ำจืด และน้้ำกร่อย และ
น้้ำเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล และพ้ืนที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้้ำลดลงต่้ำสุด มีควำมลึกของระดับน้้ำไม่
เกิน 6 เมตร” (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537) 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การประชุมที่รามซาร์ (Dugan, 1990) ได้จ้าแนกพ้ืนที่พรุ (swamp) ให้
อยู่ในกลุ่ม Palustrine  กลุ่มย่อย Forested ที่เรียกว่า Freshwater swamp forest (ป่าที่ลุ่มน้้าขัง), Forested 
peatlands หรือ peat swamp forest (พ้ืนที่พรุ)  
  ความจริง ค้าว่า “พรุ” เป็นค้าภาษาภาคใต้ ที่ชาวบ้านใช้เรียกพ้ืนที่ราบลุ่ม ที่มีน้้าแช่ขังอยู่ เกือบ
ตลอดเวลา และมีลักษณะเป็นดินหยุ่น โดยทั่วๆไป พ้ืนที่พรุเหล่านี้ไม่ค่อยได้ใช้ท้าการเกษตร เนื่องจากมีสภาพไม่
เหมาะสม มักปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีแต่เสม็ด กระจูด ผักกูด  หรือต้นเฟิร์น และหญ้าชอบน้้าขึ้นอยู่ทั่วไป 
พ้ืนที่พรุมักรวมพ้ืนที่อีก 2 ประเภท เข้าไว้ด้วยกัน คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้าขัง (swamp) และที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) ที่ลุ่มน้้า
ขัง หมายถึง ที่ลุ่มน้้ามีน้้าซับมารวมกันอยู่เกือบไม่มีทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และใช้ท้าทุ่งเลี้ยง
สัตว์ก็ไม่ดี แต่มีไมย้ืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ส่วนที่ลุ่มชื้นแฉะ หมายความถึง ที่ลุ่มชายฝั่งหรือที่อยู่ภายในแผ่นดินเข้ามา เป็น
ที่ราบน้้าท่วมถึง หรือที่ที่มีน้้าแช่ขังหาทางออกไม่สะดวก ท้าให้เกิดเป็นที่ลุ่มขึ้น บางแห่งเป็นที่ตื้นเขิน พอที่จะมีพืช
พรรณขึ้นปะปนอยู่กันในน้้า เมื่อระบายน้้าออกให้แห้งอาจกลายเป็นที่ที่สมบูรณ์ดี ใช้ท้าการเพาะปลูกได้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2533) 
  จากค้าจ้ากัดความดังกล่าว จะเห็นว่าที่ลุ่มน้้าขัง และท่ีลุ่มชื้นแฉะมีความหมายเหมือนกันในเรื่องของการมี
น้้าแช่ขัง แต่จะแตกต่างกันในเรื่องการใช้ประโยชน์และพืชพรรณที่ขึ้น ซึ่งความจริงเรื่องของการใช้ประโยชน์ไม่ควร
จะน้ามากล่าวในเรื่องของค้าจ้ากัดความ เพราะที่ลุ่มชื้นแฉะบางแห่งใช้ท้าประโยชน์อะไรไม่ได้ เนื่องจากดินในพื้นที่
นั้นเป็นดินมีปัญหา เช่นเป็นดินเชิงอินทรีย์ หรือดินอินทรีย์ (organic soil) หรือเป็นดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate soil)  

ดังนั้น ในที่นี้ถ้ากล่าวถึงท่ีลุ่มน้้าขังหรือท่ีเรียกกันท่ัวๆไปว่า “พรุ” จะหมายถึง พ้ืนที่ชายฝั่งที่มีน้้าแช่ขัง ถ้า
เป็นที่ลุ่มน้้าขัง (swamp) จะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) ก็จะเป็นพวกหญ้า หรือพืชน้้าขึ้น 
ส่วนจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับสภาพดินในบริเวณนั้น 
  พื้นที่พรุ ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง ง่ายต่อความเสื่อมโทรม หากมีการใช้ประโยชน์ หรือมีการ
จัดการที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการทราบถึงลักษณะทางกายภาพ และเคมีของพ้ืนที่พรุ จะช่วยท้าให้เข้าใจเรื่องของพรุดี
ขึ้น และสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่พรุ ของจังหวัดนราธิวาสให้เหมาะสม และให้ยั่งยืนสืบต่อไป 

ในประเทศไทยสามารถพบพื้นท่ีพรุใน 7 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัดได้แก่  นราธิวาส นครศรีธรรมราช 
ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี และภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ ตราด โดยพรุที่พบในจังหวัดนราธิวาสมีจ้านวนมาก
ที่สุดคือ 261,860 ไร่  
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ตารางที่ 1 แสดงอาณาเขตของพ้ืนที่พรุที่พบในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 
จังหวัด ภูมิภาค เนื้อที่ (ไร่) 

นราธิวาส ภาคใต้ 261,860 
นครศรีธรรมราช ภาคใต้ 76,875 
ชุมพร ภาคใต้ 16,900 
สงขลา ภาคใต้ 5,544 
พัทลุง ภาคใต้ 2,788 
ปัตตานี ภาคใต้ 1,125 
ตราด ภาคตะวันออก 11,981 
 ผลรวม 377,073 

 

4.2 การเกิดพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาส 
 การเกิดพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวข้องกับการงอกของชายฝั่งทะเล (emergence shoreline)       
ที่เป็นภูมิสัณฐานชายฝั่งทะเล (coastal landform) ซึ่ง Anderson (1964) อ้างว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่งทะเลในเขตอาเชี่ยนตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยเมื่อประมาณ 4,000-5,000 ปี ล่วงมาแล้ว ส้าหรับเกิด
การพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาสมีขั้นตอนการเกิด ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 4.2.1 การยกตัวของระดับน้้าทะเล ท้าให้เกิดการงอกของชายหาด และแอ่งระหว่างหาดทราย ซึ่งแอ่งน้้า
ดังกล่าวอาจเล็กหรือใหญ่จนถึงขนาดท่ีเรียกว่า ทะเลสาบ ก็ได้ 
 4.2.2 แอ่งน้้าดังกล่าวมีตะกอนดิน ซึ่งอาจเป็นตะกอนดินเหนียว ตะกอนดินเลน (mangrove clay) หรือ
ตะกอนอินทรีย์สาร (organic sediment) ท้าให้แอ่งน้้าดังกล่าวตื้นเขิน ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมในแอ่ง
ดังกล่าว อาจถูกน้ามาทับถมในทะเลในรูปของป่าชายเลน หรือจากล้าน้้าที่ไหลลงสู่แอ่งดังกล่าว ถ้าเป็นตะกอนน้้า
ทะเลจะมีสารประกอบก้ามะถัน หรือสารประกอบไพไรท์ (pyrite : FeS2) มาก ในระยะแรกแอ่งน้้าดังกล่าวจะมี
ทางออกสู่ทะเลและมีป่าชายเลนขึ้น ต่อมาทางออกสู่ทะเลของแอ่งน้้าดังกล่าวจะถูกปิดโดยสันทรายท้าให้น้้าทะเล
เข้าไม่ถึง น้้าที่เคยเค็มจะกร่อยลง และแปรสภาพเป็นน้้าจืดในที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนสภาพน้้าจากน้้าเค็มเป็นน้้าจืดท้า
ให้ป่าชายเลนตาย และแอ่งน้้าเริ่มตื้นเขิน 
 4.2.3 เมื่อแอ่งน้้าดังกล่าวเริ่มตื้นเขิน พืชพรรณธรรมชาติเริ่มแรกที่ขึ้นส่วนมากเป็นพืชน้้าหรือพืชตระกูล
หญ้า เมื่อพืชดังกล่าวตายลงจะมีการทับถมของซากพืชดังกล่าว ท้าให้แอ่งน้้าตื้นเขินมากขึ้น ในช่วงนี้สภาพพืช
พรรณจะเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไม้ ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นและแปรสภาพเป็นป่าพรุ (swamp forest) การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพพืชพรรณจากป่าชายเลนเป็นพืชน้้า และเป็นไม้ยืนต้นขนาดน้อย มีข้อยืนยันจากการศึกษา  pollen 
analysis โดย Hasting (1983) หลังจากพืชพรรณธรรมชาติแปรสภาพเป็นป่าพรุ ต้นไม้น้อยใหญ่เมื่อตายลงจะ
เกิดการทับถมในบริเวณแอ่งน้้าและเม่ือเน่าเปื่อยผุพังลงจะกลายเป็นดินพีท (peat soil) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีความ
หนาไม่เกิน 3 เมตร วางตัวทับอยู่บนดินเลนทะเล ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์มาก ตัวอย่างของพรุดังกล่าวได้แก่ พรุ
โต๊ะแดงซึ่งปัจจุบันยังมีสภาพป่าพรุหลงเหลืออยู่ ประมาณ 50,000 ไร่ ส้าหรับพรุเล็กพรุน้อยทางด้านตะวันออก
ของพรุโต๊ะแดงจะมีลักษณะดินเหมือนพรุโต๊ะแดงแต่ชั้นดินพีทน้อยกว่า และไม่มีป่าพรุหลงเหลืออยู่ 
 ส้าหรับพรุบาเจาะ ซึ่งอยู่ระหว่างสันทรายชายทะเล ในปัจจุบันป่าพรุ (swamp forest) ไม่มีเหลืออยู่แล้ว 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบได้แก่ เสม็ด กระจูด และเฟิร์น บางส่วนถูกบุกรุกเพ่ือมาใช้ในการปลูกปาล์มน้้ามัน ดินพีท
ของพรุบาเจาะในปัจจุบันจะหนาไม่เกิน 1.5 เมตร เนื่องจากการยุบตัวของดินเอง และบางส่วนถูกไฟเผา ซึ่ง
เกิดข้ึนมาแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตามแนวกลางพรุบางเจาะที่ขนานกับคลองบาเจาะที่ขุดขึ้นเพ่ือระบายน้้า ดินพีท
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จะหนาไม่เกิน 50 เซนติเมตร และรองรับด้วยดินทรายซึ่งแตกต่างจากส่วนอื่นของพรุบาเจาะ ที่มีความหนาของดิน
พีทมากกว่าและรองรับด้วยชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์  
 ขั้นตอนการเกิดพรุบาเจาะและพรุโต๊ะแดงได้แสดงเอาไว้แล้วในรูปที่ 2 ส้าหรับรูปที่ 3 แสดงการจัดเรียง
ชั้นดินพร้อมทั้งอายุที่ได้จากการวัดอายุโดยใช้ C14  โดยตัดขวางตามแนวทิศตะวันออก และตะวันตกของพรุ     
บาเจาะ และทางแนวเหนือใต้ของพรุโต๊ะแดง 
 

4.3 ลักษณะดินในพื้นที่พรุ 
 พ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยดิน 2 ชนิดที่เป็นดินหลักคือ ดินพีท (peat soil) หรือดิน
อินทรีย์ (organic soil)  และ ดินเปรี้ยว (acid sulfate soil)  ซึ่งเป็นดินอนินทรีย์ (mineral soil)  ดินพีทส่วน
ใหญ่จะพบตอนกลางของพ้ืนที่พรุ ส่วนดินเปรี้ยวจะพบบริเวณขอบๆของพ้ืนที่พรุ หรือพบบริเวณพ้ืนที่พรุเล็กพรุ
น้อย       ที่ถูกหักล้างถางพงเพ่ือน้ามาใช้ท้านา ลักษณะของดินพีท (peat soil) และดินเปรี้ยวที่พบบริเวณขอบพรุ 
หรือบริเวณพรุเล็กพรุน้อย พออธิบายได้โดยสังเขปดังนี้ 
 4.3.1 ดินพีท (peat soil) หรือดินอินทรีย์ (organic soil)    
          (1) ลักษณะทางกายภาพ  
      ดินพีทส่วนใหญ่จะมีชั้นดินอินทรีย์ (organic layer) ที่มีความหนาประมาณ 70-300 
เซนติเมตร เรียกดินชั้น O เนื้อดินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยซากพืชสลายตัวผุพังยังไม่หมด เรียกว่า พีท (peat) 
หรือเรียกว่าวัตถุไฟบริก (fibric soil material) ตามระบบการจ้าแนกดินแบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy) 
วัตถุไฟบริกดังกล่าวมีเส้นใย (fiber) มากกว่า 75% ของเนื้อดินทั้งหมดโดยปริมาตร มีค่าความหนาแน่นรวม (bulk 
density) ประมาณ 0.1-0.3 กรัม/ซีซี ซึ่งถือว่ามีความพรุนสูงมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีเศษซากพืชขนาดโตกว่า 
4 เซนติเมตร เป็นองค์ประกอบประมาณ 42-67 % ซึ่งมักพบมากในชั้นดินช่วงล่าง ส้าหรับดินช่วงบน เศษซาก
พืชส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่า 5 มม. และมีเนื้อละเอียดมากขึ้น หากเกิดการใช้ประโยชน์มาก่อน  
                เนื่องจากองค์ประกอบของดินอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์สาร ดังนั้นดินเหล่านี้จึงมี
ความสามารถในการอุ้มน้้าสูง ยิ่งสลายตัวดีเท่าไหร่ ก็จะมีความสามารถในการอุ้มน้้าสูงมากเท่านั้น และโดยทั่วๆ 
ไปสามารถอุ้มน้้าได้ประมาณ 200-600% แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อดินเหล่านี้แห้งเนื่องจากถูกเผาไหม้หรือถูก
ความร้อน จะแปรสภาพเป็นก้อนแข็งหรือเป็นถ่าน ท้าให้ไม่สามารถอุ้มน้้าไว้ได้เลย ถึงแม้ว่าจะท้าให้ดินเปียกอีกก็
ตาม ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า  เป็นการแห้งแล้วไม่อาจท้าให้ชื้นได้ (irreversible drying)  
                เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ของส่วนที่เป็นองค์ประกอบของดินพีท ที่มีซากพืชขนาดน้อยใหญ่ปะปน 
รูปที่ 4 จึงได้น้าภาพตัดขวางของหลุมดินที่ขุดยาว 10 เมตร บริเวณพรุบาเจาะ และพรุพิกุลทองมาแสดง 
(Kyuma. et. al. 1992) 
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รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการเกิดพรุโต๊ะแดง และพรุบาเจาะ 

 
รูปที่ 2 การจัดเรียงช้ันดินของพ้ืนที่ตัดขวางผ่านพรุบาเจาะและพรุโต๊ะแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

P1 
ตะวนัออก พรุบาเจาะ ตะวนัตก 

พรุโตะ๊แดง ใต ้(บา้นใหญ่) เหนือ (บา้นปิเหล็ง) 

P3 = อาย ุ5940 ±100 ปี ถึง 6700±190 ปี 
P4 = อาย ุ1080± 90 ปี ถึง 680±85 ปี 
US = ดินเลนทะเลมีไพไรทม์าก 
CR= ดินเหนียวตะกอนน ้าจืดมีจุดประสีแดง 

 

P1 = อาย ุ2,400-3,000 ปี 
P2 = อาย ุ3,956± 120 ปี 
US = ดินเลนทะเลมีไพไรทม์าก 
S= ทราย 

P 1 P2 

พรุโตะ๊แดง พรุบาเจาะ พรุโตะ๊แดง 
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ชุดดินนราธิวาส 
ธวา 

 

ชุดดินกาบแดง 
 

รูปที่ 4 ซากพืชท่ีพบในหน้าตัดของดินในพื้นที่พรุบาเจาะและพรุพิกุลทอง 

รูปที่ 5 รูปตัดหน้าดินพีท (peat soil) ที่พบในจังหวัดนราธิวาส 
 

ชั้นดินเลนทะเลท่ีมีสารประกอบไพไรท ์(pyrite) 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๒๙ 

 

(2) ลักษณะทางเคมี  
                 ลักษณะทางเคมีของดินพีทโดยทั่วๆไปจะเป็นกรดจัด หรือมีค่า pH น้อยกว่า 4.4 ค่า CEC 
ของดินจะประมาณ 66-192 ซีโมลต่อดิน 1 กก. ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ  H+ ที่ประกอบอยู่กับ RCOOH 
radicals ด้วยเหตุที่ดินเป็นกรดจัด จึงมีประมาณธาตุเหล็กและอะลูมินัมอยู่เป็นปริมาณมาก กล่าวคือ มีปริมาณ
ธาตุอะลูมินัมและเหล็กที่สกัดได้มากกว่า 4 ซีโมลต่อดิน 1 กก. และ260-386 ppm.ตามล้าดับ ในขณะเดียวกัน 
พบว่า ดินนี้มีทองแดงและสังกะสีน้อยมาก ส้าหรับธาตุฟอสฟอรัสที่สกัดออกมาโดยวิธี Bray II พบว่ามีประมาณ 
28 ถึง 94 ppm. ซึ่งถือว่าสูง แต่ถึงกระนั้นก็ตามพืชที่ปลูกส่วนมากแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสให้เห็น จึง
แสดงว่าตัวเลขจากการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจจ้าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่าธาตุฟอสฟอรัสที่วิเคราะห์ได้
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ทั้งหมดหรือไม่ ในท้านองเดียวกันจุลธาตุ เช่น Cu,Fe, Zn และ Mn จะอยู่ในรูป
ของ Chelate  และ organic polyligand ที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งการที่แร่ธาตุอาหารถูกตรึงในรูปของ 
Chelate และ Organic polyligand ท้าให้การใช้ปุ๋ยเคมียุ่งยากมาก เพราะธาตุที่ใส่ลงไปในดินพืชจะเอาไปใช้ไม่ได้  
(Kyuma.et.al, 1992) 
                องค์ประกอบทางอินทรีย์ของดินพีทส่วนใหญ่จะเป็น lignin, wax, resin  (ที่สลายตัวได้ยาก) 
และ humic acid  นอกนั้นจะเป็นพวก polysaccharide, tannin,, hemicellulose และprotein ซึ่งพวกนี้หลัง
สลายตัวแล้วจะให้กรดฮิวมิค ท้าให้ดินเกิดการยุบตัว หรือหดตัว ส่งผลต่อการเขตกรรม การระบายน้้า และการวาง
โครงสร้างพื้นฐาน 
                 โดยทั่วๆไป ชั้นดินที่อยู่ใต้ชั้นดินพีทจะเป็นพวกดินเลนสีเทาปนน้้าเงิน (ดินชั้น C) ซึ่งเป็น
ตะกอนน้้าทะเล (marine sediment) ที่มีสารประกอบไพไรท์อยู่ประมาณ 1-6% และมีปริมาณคาร์บอเนตน้อย
มาก ดังนั้นเมื่อชั้นดินเลนเหล่านี้แห้งจะปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมาท้าให้ดินและน้้าเป็นกรดจัด พร้อมกันนั้นจะ
พบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ซึ่งเป็นสารประกอบจาโรไซท์ (jarosites) เกิดขึ้นให้เห็น ตารางที่ 2 เป็นตารางสรุป
คุณสมบัติทางเคมีของดินพีทหรือดินในส่วนที่เป็นดินอินทรีย์และชั้นดินล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินพีทที่เป็นดินทรายและดิน
เลนสีเทาปนน้้าเงิน ส้าหรับรูปที่ 5 ได้แสดงปริมาณก้ามะถันที่พบในพีท และชั้นดินใต้ชั้นดินพีทที่เป็นดินทรายและ
ดินเลนสีเทาปนน้้าเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 แสดงปริมาณก้ามะถันที่พบในพีท และที่พบในดินใต้ชั้นดินพีทท่ีเป็นดินทราย และดินเลนสีเทาปนน้้าเงิน

และชั้นดินใต้ดินพีท 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินพีท และชั้นดินพีท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

nd
 = 

ไม่ได้ วิเคราะห์ 
 

เมื่ อน้ า เอาคุณสมบั ติ ของดิน พีทและ สภาพแวดล้ อมมา พิจ ารณา  จะ เห็ นว่ า
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของดินพีทมีน้อยมาก เนื่องจากมีปัญหาหรือข้อจ้ากัดมากมายหลาย
ประการดังต่อไปนี้คือ 
  1) ลักษณะดินไม่เหมาะสมทั้งทางกายภาพและเคมี ลักษณะทางกายภาพได้แก่ ดินมีวัตถุเส้นใย (fiber)  
และเศษไม้ขนาดเล็กหรือใหญ่มาก ท้าให้ยากในการจัดการหรือเขตกรรม เมื่อปล่อยให้ดินแห้งจะติดไฟง่าย หรือเมื่อ
ดินถูกปล่อยให้แห้งนานเกินไปจะท้าให้หมดสภาพในการอุ้มน้้า (irreversible drying) และแร่ธาตุอาหาร ส่วนขัอ
จ้ากัดทางเคมี ได้แก่ เป็นกรดจัด และขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง ธาตุที่ขาดมากที่สุด ได้แก่ โพแทสเซียม รองลงมา
ได้แก่ ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี  และโบรอน ตามล้าดับ ยิ่งไปกว่านี้ถ้าดินมี
สภาพเป็นกรดจัด สารประกอบพวกฟีนอล (phenolic compounds) จะไปตรึงกับธาตุบางอย่าง เช่น ทองแดง ท้า
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ให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลต่อการสร้างเมล็ดของข้าวหรือธัญญพืชอ่ืนๆยิ่งไป
กว่านั้นเนื่องจากดินพีทมีดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์รองรับอยู่ข้างล่าง เมื่อชั้นดินอินทรีย์บางลง ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการยุบตัวหรือการเผาไหม้ ชั้นดินเลนซึ่งมีสารประกอบไพไรท์จะอยู่ตื้นขึ้นมา และมีโอกาสจะท้า
ปฏิกิริยากับออกซิเจน ท้าให้ดินเป็นกรดจัดยิ่งขึ้น 
  2) เนื่องจากสภาพพ้ืนที่พรุ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ดังนั้นจึงท้าให้ยากในการวางระบบระบายน้้าและ
ควบคุมน้้า และเมื่อระบายน้้าออกไป ดินจะยุบตัว(subsidence)ลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้คลองระบายน้้าตื้นเขิน น้้าใน
คลองระบายจะได้น้อยลงหรือไหลไม่สะดวก 
  3) เนื่องจากดินมีข้อจ้ากัดมาก ดังนั้นพืชเศรษฐกิจที่จะน้ามาปลูกได้และให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สูง จึงมีค่อนข้างน้อย 
  4) เนื่องจากดินมีความหนาแน่นรวมน้อยมาก ดังนั้นจึงมีความสามารถในการรองรับน้้าหนักน้อย 
ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เครื่องจักรกล การท้าถนน หรือการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.3.2 ดินเปรี้ยว (acid sulfate soil) 
   (1) ลักษณะทางกายภาพ  
         ชั้นดินบนจะมีความหนาประมาณ 15-25 ซม. ซึ่งนับว่าหนากว่าดินบนที่ดอนโดยทั่วๆไป สี
ของดินบนจะค่อนข้างด้าและมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีความร่วนซุยพอสมควร ส้าหรับเนื้อดินบนแตกต่างกัน
แล้วแต่ท้องที่ เช่น อาจจะมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam)  เป็นดินร่วนเหนียว (clay 
loam) หรือเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam)จะเห็นได้ว่าดินชั้นบนเหล่านี้จะประกอบไปด้วยอนุภาคทรายแป้ง 
(silt) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 47 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ชั้นดินบนนี้เรียกว่าชั้น A 
         ดินชั้นล่างตอนบนมักเป็นสีน้้าตาลอ่อนหรือสีเทาปนน้้าตาล และมีจุดประสีน้้าตาลปนเหลือง 
หรือน้้าตาลปนแดงปะปนตามรูรากพืช ดินมีโครงสร้างไม่ค่อยดี หรือค่อนข้างแน่นทึบ เนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดิน
ร่วนเหนียว (clay loam) หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam)  ดินชั้นล่างตอนบน จะอยู่ในระดับ
ความลึกประมาณ 17 ถึง 60 เซนติเมตร โดยวัดจากผิวดิน ซึ่งดินล่างตอนบนนี้เรียกว่า Bg  (ชั้นบีที่มีสีเป็นเทา) 
         ดินล่างตอนกลางจะอยู่ถัดจากดินล่างตอนบน และจะพบในระดับความลึกไม่เกิน 90 
เซนติเมตร เนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty 
clay )  ช่วงนี้จะมีจุดประสีน้้าตาลปะปนบ้างเล็กน้อย ดินมีโครงสร้างไม่ค่อยดี เช่นเดียวกันดินล่างตอนบน ตรวจพบ
ซากพืชที่ก้าลังเน่าเปื่อยผุพังละลายตัวปะปนอยู่บ้าง 
         ดินล่างชั้นถัดลงไป จะเป็นช่วงต่อระหว่างดินชั้นล่างตอนกลางกับดินเลนสีเทาปนน้้าเงิน ซึ่ง
เรียกว่า ชั้นซี (C-horizon) ชั้นนี้จะมีสีเทาปนน้้าตาลปะปนกับสีเทาปนน้้าเงิน จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว เกิดขึ้น
เป็นแท่งยาวๆ ตามรูรากพืชเก่า ซึ่งจุดประนี้เป็นสารประกอบจาโรไซท์ (jarosite : KFe3(SO4)2(OH)6)  ซึ่งเกิด
จากการที่สารประกอบไพไรท์ (FeS2)  ในดินถูกเติมออกซิเจน (oxidizes)  ชั้นดินนี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) ดินร่วนเหนียว (clay loam) หรือดินร่วน (loam) เป็นดินที่ไม่มีโครงสร้าง 
ค่อนข้างเป็นเลนและอาจพบซากเศษพืชปะปนอยู่บ้าง 
         ชั้นดินล่างสุด มีสีเทาปนน้้าเงิน มีลักษณะเป็นดินเลน ซึ่งแสดงว่ามีน้้าแช่ขังอยู่ตลอดเวลา 
อาจพบเศษซากพืชปะปนอยู่บ้าง เนื้อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วน (loam) ดินร่วนปนดินเหนียว(clay loam) หรือดิน
ร่วนปนทรายละเอียด (sandy loam) ชั้นดินนี้เมื่อขุดขึ้นมาตากแห้ง จะแข็งตัวขึ้นและมักพบจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าว ซึ่งเป็นสารประกอบจาโรไซท์ และคราบเกลือเกิดข้ึน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า ชั้นนี้จะมีสารประกอบไพไรท์อยู่
มาก และเป็นตะกอนที่เกิดข้ึนเนื่องจากเคยมีน้้าทะเลท่วมขังมานานแล้ว 
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รูปที่ 7 ดินพีทเมื่อแห้งติดไฟง่าย และจะครุกรุ่นอยู่ใต้ดินเป็เวลานาน ท้าให้ดับได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 8 เมื่อดินพีทติดไฟหรือสลายตัวมากขึ้นจะยุบตัวลง หรือหายไปได้ปีละหลายสิบเซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 พ้ืนที่นี้เคยเป็นดินพีทมาก่อนแต่ดินพีทหายไปหมดแล้ว เนื่องจากติดไฟที่เหลืออยู่เป็นดินเปรี้ยวจัด 
 
 
 
 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๓๓ 

 

(2) ลักษณะทางเคมี 
         จากผลวิเคราะห์ทางเคมี พบว่าเมื่อดินชื้นหรือเปียก ช่วงชั้นดินตอนบนส่วนใหญ่จะเป็นกรด
จัด (ค่า pH ประมาณ 4.0-4.5) ส่วนดินชั้นล่างตอนกลางจะเป็นกรดจัดมาก (ค่า pH ประมาณ  3.1-3.9)  ส้าหรับ
ดินชั้นล่างสุดซึ่งเป็นเลนมีค่าเป็นกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (ค่า pH ประมาณ  5.4-6.4) ถ้าวัดเมื่อดินเปียก แต่ถ้า
เมื่อแห้ง pH จะลดลงเหลือประมาณ 3.0-4.0 การที่เป็นเช่นนี้เพราะสารประกอบไพไรท์ในดินดังกล่าวถูกเติม
ออกซิเจนปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมา 
          ดินเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ในช่วงชั้นดินตอนบนแต่ตอนล่างมีปริมาณ
ไม่ค่อยแน่นอน ถึงกระนั้นก็ตามจะมีค่าสูงกว่า 3% ส้าหรับปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon)  จึงมี
อัตราส่วนระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนสูงมาก ซึ่งถือได้ว่าดินนี้มีไนโตรเจนไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช  
          ธาตุที่เป็นด่างในดิน (แคลเซียม แมกนีเซียม พอแทสเซียม และโซเดียม) นับว่ามีน้อยมาก
เมื่อเทียบกับความเป็นกรด ดังนั้นโอกาสที่ดินจะปลดปล่อยธาตุที่เป็นด่างออกมาสะเทินกรดที่เกิดขึ้นมีน้อยมากหรือ
แทบไม่มีเลย 
          ส้าหรับความอุดมสมบูรณ์ของดินเหล่านี้ ถ้าพิจารณาจากผลค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์จะ
เห็นได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ดินเหล่านี้มีปัญหาเรื่องความเป็นกรดจัด ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแร่ธาตุ
อาหารอื่นมากพอ แต่ความเป็นกรดจะท้าให้ธาตุอาหารเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช และในขณะเดียวกันจุลธาตุ
อาหารที่มีประจุบวกอาจละลายออกมามากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชได้ ท้าให้ พืชที่ปลูกไม่เจริญเติบโตด้วยเหตุนี้
จึงกล่าวได้ว่าดินเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ถ้าน้าดินนี้มาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุไพไรท์ (pyrite : FeS2) พบว่า
ดินช่วงตอนบน หรือชั้นดินในระดับตื้นกว่า 70 เซนติเมตร จะมีสารประกอบไพไรท์น้อยมาก (0.2%) ส่วนดินใน
ระดับลึกลงไป โดยเฉพาะต่อระหว่างดินชั้น B กับ ดินชั้น C ที่เป็นดินเลน หรือชั้นที่เป็นเลนทั้งหมด จะมีปริมาณ
สารประกอบไพไรท์สูงมาก ค่าที่วัดได้จะอยู่ระหว่าง 1-6% ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณมากพอที่จะเห็นความเป็นกรดของ
ดินได้โดยง่าย หากสารประกอบไพไรท์ถูกออกซิไดส์ หรือดินถูกท้าให้แห้ง 
  

4.4 การจ าแนกดินพีทและดินเปรี้ยว 
  เพ่ือให้ง่ายในการจดจ้า การเข้าใจ และเป็นบรรทัดฐานในการส้ารวจดินและท้าแผนที่ดิน จ้าเป็นต้องมีการ
จ้าแนกดินพีทดังกล่าว โดยใช้ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ตามเอกสาร Soil Survey Staff 2003 
ซึ่งอาศัยลักษณะทางกายภาพและเคมีมาใช้ในการจ้าแนก ลักษณะเหล่านี้ได้แก่ องค์ประกอบของซากพืชหรือ
อินทรีย์วัตถุ การจัดเรียงชั้นและศักยภาพในการเกิดดินกรด ผลของการจ้าแนกดังกล่าว ปรากฎว่าในระดับชุดดิน 
(Soil series) ซึ่งเป็นการจ้าแนกดินในระดับล่างสุด พอจ้าแนกได้ออกเป็น 2 ชุดดินหลักได้แก่ ชุดดินนราธิวาส และ
ชุดดินกาบแดง ซึ่งชุดดินนราธิวาส จ้าแนกอยู่ในพวกดิน (soil family) หรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า dysic, 
isohyperthermic, Typic Haplofibrists ส่วนชุดดินกาบแดง จ้าแนกอยู่ในพวกดิน loamy, mixed, dysic, 
isohyperthermic, Terric Sulfihemists นอกนั้นก็เป็นดินคล้าย (soil variant) ของชุดดินนราธิวาส และชุดดิน
กาบแดง ซึ่งจ้าแนกได้หลายพวกดิน เช่น dysic, isohyperthermicFluvaquentic, Haplofibrists ; loamy, 
mixed, dysic, isohyperthermic Terric Haplofibrists หรือ Typic Sulfihemists เป็นต้น ส้าหรับดินเปรี้ยวหลัก
ในพ้ืนที่พรุจ้าแนกไว้เป็นชุดดินมูโนะ จัดอยู่ในพวกดิน Fine, mixed, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
 

4.5 พืชพรรณธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
  พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นทั่วไปในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มน้้าขัง (swamp) จะเป็นพวกป่าพรุ (swamp forest)  
ซึ่งที่มีพันธุ์ไม้มากกว่าร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอย่างค่อนข้างหนาแน่น มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ปาล์ม หวาย เฟิร์น 
และหญ้าต่างๆ ถ้าดินข้างล่างเป็นพวกดินอินทรีย์หรือดินพีท พวกต้นไม้จะมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือที่โคนต้นจะมี
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จังหวัดนราธิวาส  ๓๔ 

 

ลักษณะเป็นพูพอน และมีรากค้้ายันคล้ายๆ กับไม้ป่าชายเลน ขนาดของไม้บางชนิดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เมตร 
จึงนับว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง 
  ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พบในป่าพรุ ได้แก่ มะฮัง (Macaranga pruinosa) เตียว
พรุ (Guana motleyana)  พญาไม้ (Podocanpus wallichianus)  ตังหน (Calophyllum inophylloides)  ช้าง
ไห้ (Neesia alissima)  และทองบึ้ง (Koompassia malaccensis) เป็นต้น นอกนั้นก็จะมีพวกหมากแดง 
(Cyrtostachys lakka) ที่เป็นไม้หายาก และพบตามธรรมชาติเฉพาะในป่าพรุ ส่วนหลุมพี  (Salacca conferta) 
เตยต่างๆ (Pandanus spp) หวาย เฟิร์น และหญ้าต่างๆจะเป็นองค์ประกอบส้าคัญของไม้พ้ืนล่าง  
  เมื่อป่าพรุถูกท้าลายและยังมีน้้าขังแช่อยู่ หรือยังไหลขังแช่ขึ้นลงตามฤดูกาล พวกหญ้าและเฟิร์น จะขึ้น
เป็นพืชน้า และต้นมะฮังจะขึ้นมาแทนที่จากนั้นไม้ยืนต้นต่างๆ จะค่อยๆ ขึ้นแซมเข้ามา และปรับสภาพกลับเป็นป่าพรุดังเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 11 สภาพป่าพรุสมบูรณ์ที่พบบริเวณทางใต้ของพรุโต๊ะแดง ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 12 รากค้ ายัน (Stilt roots) เป็นลักษณะ 
ส าคัญของต้นไม้ในพรุ มีขึ้นเพื่อค้ ายันให้ล าต้น 
อยู่ได้ในสภาพดินพีท 

รูปที่ 13 ต้นไม้ขนาดใหญ่ต้องสร้างโคนต้นให้
แผ่ขยายออกไปเป็นปีกกว้าง เรียกว่า พูพอน 

(buttress) มิฉะนั้นจะล้มง่าย 
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รูปที่ 14 การเปลี่ยนแปลงสภาพพืชพรรณของป่าพรุนราธิวาส หลังจากถูกรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ถ้าหากระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลงไป น้้าในพรุมีการระบายออกหรือในช่วงฤดูแล้ง น้้าแห้ง และมีไฟไหม้
อยู่เสมอๆ พืชเบิกน้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฟิร์น หรือผักกูด และกระจูด ส่วนไม้ยืนต้นจะเป็นเสม็ด (Malaleuca 
cajuputi) ซึ่งเป็นพวกไม้ทนไฟ และในที่สุดพื้นท่ีดังกล่าวจะแปรสภาพเป็นป่าเสม็ดเกือบทั้งหมด 
  เนื่องจากสภาพดินมีปัญหามาก พ้ืนที่พรุที่เคยหักร้างถางพงไปแล้ว ส่วนใหญ่จึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า 
มิได้ใช้ประโยชน์อันใด ซึ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนราธิวาส พืชที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นไม้เสม็ด ผสมกับไม้
พุ่มขนาดเล็กๆ ซึ่งเป็นพวกต้นมังเคล  (Melastoma spp.) ปะปนกับหญ้าคมบาง กกขี้หมา กระจูด และเฟิร์น 
 

4.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุ 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พรุ เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่มีโครงการระบายน้้าหรือชักน้้า 
(evacuate) ออกจากพ้ืนที่พรุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 โดยมีโครงการพัฒนาพรุบาเจาะเป็นโครงการแรก ต่อมาได้ขยาย

ปลูกข้าว 

ป่าพรุสมบูรณ์ 

ทิง้ร้าง 

หญ้าและไม้พุ่มเล็ก (Lygodium 
and Melastoma community) 

ป่าเสม็ด (Melaleuca Sp) 

มีการระบายน า้ หกัร้างถางพง และเผาป่า 

 

ไมไ่ด้ผลผลิต 

พรุแห้งและติดไฟเป็นครัง้คราว 

มีการเผามาก ติดไฟบ่อย และแปรสภาพเป็นดินเปรีย้ว 

ไม้ถกูตดัฟัน มีการระบายน า้บ้าง 
และไมค่อ่ยถกูเผา 

ป่าทุตยิภูมิ (Macaranga and 
palm community)  

ป่าพรุสมบูรณ์ 

มีโอกาส ถ้าไม่ตดิไฟอีก 
และไม่ถูกท าลาย  

ใช้เวลานบัร้อยปี 

รูปที่ 15 ป่าเสม็ดที่เกิดขึ้นหลัง 
จากป่าพรุสมบูรณ์ ถูกท้าลาย 

รูปที่ 16 พื้นที่ท้ิงร้างใหม่ ส่วนมากจะมีกระจูดและผัก
กูดขึ้น ซึ่งกระจูดสามารถใช้ท้าเสื่อได้ จึงเป็น รายได้

ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์พรุบาเจาะในสมัยนั้น 
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โครงการดังกล่าวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น โครงการมูโนะ โครงการน้้าแบ่ง โครงการลุ่มน้้าบางนรา  โครงการบ้านโคก
อิฐ-โคกใน และโครงการบ้านยูโย เป็นต้น 
  ในขณะเดียวกันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงของการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ทางรัฐบาลและทางส้านักงานจังหวัด
นราธิวาสได้จัดสรรที่ดินในพื้นท่ีพรุ ให้ราษฏรเข้าไปท้าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น พ้ืนที่พรุบาเจาะ (เขตอ้าเภอ
บาเจาะ และอ้าเภอเมือง) ได้จัดสรรที่ท้ากินให้ราษฎรในรูปแบบของสหกรณ์นิคม  ในท้านองเดียวกันทางด้านทิศ
ตะวันออกของพรุโต๊ะแดง (เขตอ้าเภอสุไหงปาดี และอ้าเภอตากใบ) ก็ได้จัดท้าเป็นสหกรณ์นิคมปิเหล็ง นอกนั้นจะ
เป็นพรุเล็กพรุน้อย ที่ทางจังหวัดได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าไปท้าการเกษตร ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพรุกาบแดง พรุ 
สะปอม และโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ เป็นต้น 
  บางพ้ืนที่จะอยู่บริเวณขอบพรุที่มีพระราชด้าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปด้าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ได้แก่ โครงการหมู่บ้าน โคกอิฐ-โคกใน โครงการหมู่บ้านยูโย โครงการ 
โคกสะตอ  โครงการโคกกระท่อม โครงการโคกชุมบก และโครงการตอหลัง-ทรายขาว เป็นต้น 
  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุบาเจาะ หลังจากมีการขุดคลองบาเจาะผ่านกลางพรุ ตามแนวเหนือใต้และมีการ
เปิดนิคมใหม่ๆ ประมาณปี พ.ศ. 2518 พืชที่น้าไปปลูกในระยะแรก ได้แก่ ข้าวแต่ผลผลิตต่้ามาก เมื่อไม่ได้ผลพ้ืนที่
ดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้างแปรสภาพเป็นป่าเสม็ด โดยมีกระจูดและผักกูด หรือเฟิร์นขึ้นเป็นไม้พ้ืนล่าง ต่อมาเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.  2540 ทางนิคมอุตสาหกรรม จึงได้น้าปาล์มน้้ามันมาปลูก และขยายเป็นหลายพันไร่ในปัจจุบัน 
  จากข้อมูลที่เก็บเรื่องของผลผลิตปาล์มน้้ามันโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยสุ่มเก็บจากแปลง
เกษตรกร 20 แปลง หรือ 20 ราย พอสรุปได้ดังนี้  
  - ปาล์มน้้ามันอายุ  5-12 ปี มีการจัดการดพีอใช้  ได้ผลผลิตเฉลี่ย   947   กก./ไร่ 
  - ปาล์มน้้ามันอายุ 5-12 ปี มีการจัดการไม่ด ี ได้ผลผลิตเฉลี่ย   368   กก./ไร่ 
  เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งได้ประมาณ 2,400 กก./ไร่ นับว่าน้อยกว่ามาก ถ้าน้าไป
เปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มน้้ามันที่ปลูกในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4,000-5,000 กก./ไร่ 
ยิ่งนับว่าน้อยกว่าหลายสิบเท่า 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 ปาล์มน้้ามันที่ปลูกในพรุบาเจาะ อายุประมาณ 10 ปี 
 จะสังเกตเห็นอาการขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง บางต้นถึงกับแห้งตาย 
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รูปที่ 18 กราฟแสดงผลผลิตปาล์มน้้ามันที่ก้าลังปลูก ในพ้ืนที่พรุบาเจาะ เฉลี่ยผลผลิตของปาล์ม 
เมื่อมีอายุระหว่าง 5-12 ปี ซึ่งนับว่าน้อยมากเนื่องจากปลูกบนพื้นที่ดินพีท ซึ่งมีปัญหาทั้งทางเคมีและกายภาพ 

 
  ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พรุอ่ืนๆ จะมี 2 แบบ คือ ใช้ท้านา หรือ มีการยกร่องเพ่ือปลูกไม้ผล
ผสมกับพืชล้มลุก ผลผลิตของข้าวที่ปลูกผันแปรไปแล้วแต่สภาพดิน สภาพน้้า และการจัดการ ถ้าเป็นดินอินทรีย์คาด
ว่าไม่น่าจะเกิน 10 ถัง/ไร่ ถ้าเป็นดินอนินทรีย์ (mineral soil) ที่เป็นดินเปรี้ยวจะอยู่ประมาณ 20-40 ถัง/ไร่       
ถ้าดินเปรี้ยวนั้นได้รับการปรับปรุง โดยการใช้หินปูนฝุ่น (limedust) ซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงโม่หินปูน 
4.7 การก าหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ 
  การก้าหนดเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ จังหวัดนราธิวาสได้จัดท้าขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ .ศ. 2529 โดย
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง ฯ ซึ่งต่อมาเขตการใช้ที่ดินดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์และสงวนพ้ืนที่
พรุได้น้าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่เนื่องจากเขตการใช้ที่ดินต่างๆ ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ที่ดินอย่างต่อเนื่องมาตลอด สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงมี
พระราชด้าริให้ด้าเนินการปรับปรุง แก้ไขเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุให้สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงมีการจัดท้าเขต
การใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุขึ้น ในปี 2555 ซึ่งยังคงแบ่งเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนาตาม
รายละเอียดดังนี้ 

4.7.1 เขตสงวน เป็นบริเวณป่าพรุ ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ หรือถูกรบกวนน้อยที่สุด เขตนี้จะสงวนไว้อย่าง
เข้มงวด เพ่ือรักษาป่าที่มีอยู่เอาไว้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่พรุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เขตนี้มี
เนื้อท่ีประมาณ 125,625 ไร่ พ้ืนที่ที่พบเป็นพ้ืนใหญ่ที่ติดต่อกันได้แก่ บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง 
ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงปาดี และอ้าเภอสุไหงโกลก เขตพ้ืนที่นี้ในปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยปกติบริเวณนี้จะมีน้้า
แช่ขังอยู่ตลอด และคาดว่าในช่วงน้้าท่วมสูงสุดคงมีระดับน้้าสูงจากผิวดินไม่เกิน 2 เมตร สภาพพ้ืนผิวในบริเวณนี้จะ
ไม่ราบเรียบระหว่างต้นไม้จะมีลักษณะเป็นแอ่ง และโคนต้นไม้ซึ่งมีรากค้้ายันหรือเป็นพูพอนจะมีลักษณะเป็นโคก



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๓๘ 

 

คล้ายๆ จอมปลวก ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งจัดบริเวณแอ่งระหว่างต้นไม้ก็จะมีน้้าแช่ขังตลอด พ้ืนที่บริเวณนี้จะมี
ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร 
  4.7.2 เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่จัดไว้เป็นที่อนุรักษเ์ป็นเขตที่ป่าพรุ ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมถูกท้าลายลงไปมากแล้ว 
และยังไม่มีโครงการพัฒนาเข้าไปด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การท้าลายป่าพรุดังกล่าว อาจเกิดมาจากการหักล้างถาง
พกของราษฎรดังกล่าว หรืออาจถูกไฟไหม้ ท้าความเสียหายในช่วงปีที่มีอากาศแล้งจัด และเมื่อหน้าดินแห้ง เขตนี้ มี
เนื้อที่ประมาณ 19,350 ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพรุบาเจาะ บริเวณตอนเหนือของ
โครงการปิเหล็ง และขอบๆ โดยรอบของพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 

4.7.3 เขตพัฒนา เขตพัฒนาเป็นเขตที่บริเวณพรุได้รับการชักน้้า หรือระบายน้้าออกไปบ้างแล้ว และพืช
พรรณดั้งเดิมตามธรรมชาติ ถูกหักล้างถางพงจนหมดสิ้น เพ่ือใช้เป็นที่ท้ากิน อีกทั้งมีโครงการพัฒนาต่างๆ เข้าไป
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เขตนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 63,130 ไร่  
  

4.8.สรุป 
  พ้ืนที่พรุ (swamp) เป็นประเภทหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้้า (wetland) ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านี้ถูกน้ามาใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมมากมายหลายอย่างทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ถ้า
ปราศจากการจัดการที่ดี และปราศจากความรู้ทางด้านวิชาการเพ่ือน้ามาใช้ ในการจัดการที่เหมาะสม ผลกระทบ
ต่างๆจึงได้เกิดขึ้นแล้วอย่างมากมาย และท้าให้สภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ชุ่มน้้าทั้งหลายเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียพ้ืนที่ป่าชายเลน ป่าพรุ และพ้ืนที่ดินตามชายฝั่งทะเลที่มีบทบาทส้าคัญใน
การรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
  ฉันใดฉันนั้น พ้ืนที่พรุของจังหวัดในนราธิวาสก็เป็นไปในท้านองเดียวกัน ดังนั้นก่อนอ่ืนใดจึงมีความ
จ้าเป็นต้องทราบข้อมูลว่าลักษณะทางกายภาพและเคมีของพรุในจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างไร และมีข้อจ้ากัด
ประการใด เพื่อจะได้น้าไปใช้เป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส 
  บริเวณที่เป็นพ้ืนที่พรุ (swamp) ดินส่วนมากที่พบจะเป็นดินอินทรีย์ (organic soil) หรือดินพีท (peat 
soil) ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยซากพืชที่ก้าลังเน่าเปื่อยหรือผุพังสลายตัว และเกิดทับถมกันเป็นชั้นหนาไม่เกิน 
3 เมตร ส่วนชั้นถัดลงไปส่วนใหญ่เป็นดินเลน (mud clay) สีเทาปนน้้าเงิน ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์ประมาณ 1-6% 
ในปัจจุบันพื้นที่พรุที่เป็นดินพีทจะพบมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 105,000 ไร่ บางส่วนยังคง
สภาพธรรมชาติที่เรียกว่าป่าพรุ (swamp forest) ซ่ึงมีพันธุ์ไม้นับร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอย่างค่อนข้างหนาแน่น 
ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ดังกล่าวถูกน้ามาใช้ในการเกษตร แต่มักถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า  
ทั้งนี้เนื่องมาจากดินนอกจะมีปัญหาทางด้านกายภาพและเคมีอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องน้้าท่วมในฤดูฝน และ
ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนที่พรุที่เป็นดินพีทเหล่านี้มาใช้เพ่ือการเกษตรจึงจ้าเป็นต้องมีการ
จัดการทางเทคนิคต่างๆมากมาย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนและมีการศึกษาทดลองน้อยมาก แต่ถ้าจะท้า
จะต้องเริ่มด้วยการจัดระบบระบายน้้าและควบคุมน้้า การหาแหล่งน้้าเพ่ือจัดระบบชลประทาน การเตรียมพ้ืนที่ การ
ป้องกันน้้าท่วม การเลือกชนิดของพืชที่ปลูก และการปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้ได้ผลผลิตตามต้องการ ถ้าปราศจาก
การจัดการที่เป็นระบบหรือขาดการจัดการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการวางระบบระบาย
น้้า ควบคุมน้้า และชลประทานที่เหมาะสม การพัฒนาพ้ืนที่พรุคงยากที่จะได้รับความส้าเร็จและอัตราเสี่ยงต่อการ
ขาดทุนสูง ถึงแม้ว่าจะมีการปลูกพืชไปแล้วก็ตาม 
  ส้าหรับดินเปรี้ยว (acid sulfate soil) ซึ่งอยู่บริเวณขอบพรุ หรือบริเวณพ้ืนที่พรุที่ดินพีทบางลงเนื่องจาก
ถูกไฟไหม้ หรือถูกหักล้างถางพงมาใช้ท้าการเกษตรแล้วปล่อยทิ้งร้าง ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินน้อยกว่า
ดินพีท และมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรสูงกว่าดินพีท 
 ถ้าน้ามาใช้โดยมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสภาพแวดล้อม ตัวของทรัพยากร
ที่ดินเอง และได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ดังนั้นก่อนที่จะใช้ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องข้อจ้ากัดของดิน 
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ลักษณะพ้ืนที่ สภาพน้้าท่วม แหล่งน้้าชลประทาน เทคนิคในการจัดการดิน และน้้า และความพร้อมของเกษตรกร 
ในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือด้าเนินการ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า ควรจะพิจารณาด้าเนินการ
หรือไม่ เพราะการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วมาใช้ในการด้าเนินการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการระบายน้้าและการชลประทานซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดและเป็นปัจจัยที่
จ้าเป็นต้องด้าเนินงานให้พร้อมสรรพโดยรัฐ หากมีความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ือยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของราษฎร และเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๕ 
สรุปผลการสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 

 
๕.1 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
       ๕.1.1 วิธีการด าเนินงาน 
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น  
จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้  
  (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 
  (๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๒ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
  (๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 
๙ และวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และโรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 ๕.1.2 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งน าเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวมารวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ ส าหรับน าไปผนวก
รวมกับข้อมูลเชิงวิชาการในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปสู่การจัดท าแผนงาน
เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยประเด็น
ที่น ามาร่วมพิจารณาและวางแผนการด าเนินการจะมุ่งเน้นในเรื่องการทบทวนพระราชด าริและผลการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ า การบริหาร
จัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน การป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 ๕.1.3 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 
                   (1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
              (1.๑) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๑   

    - นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี 
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อ านวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงานการสัมมนาฯ  

  -  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน แบ่งเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๓๘ คน และราษฎรในอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๔๒ คน  

    (1.2) ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๑  
                     (1.๒.๑) ช่วงการเสวนา  

                               ๑) วิทยากรช่วงการเสวนา : หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้ 
มุ่งเน้นการน าเสนอหลักการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการ
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จังหวัดนราธิวาส  ๔๓ 

 

ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงและการควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
                               ๑.๑) หลักการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริในการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดง โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. 
                           สรุปการเสวนา :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสให้อนุรักษ์และดูแลป่าพรุให้ด ารงอยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบาย  
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ดังนั้น การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จึงเป็นโจทย์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายว่า
จะท าอย่างไร เพ่ือให้ราษฎรได้อยู่กันอย่างเป็นสุข และจะสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร ทั้งนี้ 
หากเปรียบป่าพรุโต๊ะแดงก็เสมือนดั่งญาติผู้ใหญ่ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และอยู่กันมานาน  อาจเรียกได้ว่า “ย่าพรุ”  ดังนั้น เรา
จึงต้องใช้ใจในการดูแล  สืบสาน  ต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงต้องทราบว่าประชาชนในพ้ืนที่อยู่กันอย่างไร  
มีปัญหาอะไร  มีความต้องการอะไร เพ่ือน าสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีถูกต้องต่อไป 
                   ๑.๒) การบริหารจัดการน้ า โดยนายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน 
                         สรุปการเสวนา :  การบริหารจัดการน้ ารอบป่าพรุโต๊ะแดงตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมชลประทานได้น้อมน า 
แนวพระราชด าริมาด าเนินการ ดังนี้ 

                              ด้านการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และพ้ืนที่ลุ่ม  วิธีการคือ ประตูน้ า ขุดคลอง   
เพ่ือเก็บน้ าและแยกน้ าจืด/น้ าเปรี้ยว  

         ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยควบคุมและการกักเก็บน้ า 
แยกระบบน้ าจืดออกจากระบบน้ าเปรี้ยว จัดหาน้ าต้นทุนเพ่ิมส าหรับพ้ืนที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภค การ
ปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณภาพน้ า  

                          กรมชลประทานมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าป่าพรุโต๊ะแดง ในส่วนบริเวณรอบขอบพรุ ควรมีการก่อสร้างคลองเป็นช่วงๆ ตามแนวขอบพ้ืนที่พรุกับพ้ืนที่
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นแนวกันเขต และเป็นแหล่งน้ าในการดับไฟ ก่อสร้างคลองน้ าเปรี้ยวคู่ขนานกับคลองน้ าจืด และ
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ส าหรับบริเวณในพ้ืนที่พรุ ด าเนินการก่อสร้างท านบซองในล าน้ าย่อย ที่อยู่ในพรุ  
เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นให้กับพรุ รวมทั้งควรมีการสร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการพรุโต๊ะแดงในทุกมิติ  
                     ๑.๓) การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยนายชาตรี วชิระ
เผด็จศึก ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ และนายณรงค์พล หมึกทอง 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                               สรุปการเสวนา :  พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย  
ป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่  1 เนื้อที่  9 พันกว่าไร่  และป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่  2 เนื้อที่  9 พันกว่าไร่ 
ซึ่งซ้อนทับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                            
แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
                  มาตรการป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียน้ าจากป่าพรุ ได้แก่ การป้องกัน 
การระบายน้ าจากพรุผ่านคูคลองระบายน้ าทุกประเภท และการระงับการใช้ประโยชน์ในป่าพรุทุกรูปแบบ  
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จังหวัดนราธิวาส  ๔๔ 

 

               มาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนจุดไฟในหรือใกล้แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
การจัดเครือข่ายลาดตระเวนป้องปรามและลาดตระเวนตรวจหาไฟอย่างเข้มข้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้ง การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
                            มาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมพนักงานดับไฟป่าที่มีขีด
ความสามารถในการดับไฟในป่าพรุ  รวมทั้ ง  การตั้ งกองอ านวยการเตรียมความพร้อมและควบคุม  
ไฟป่าพรุโต๊ะแดง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดมพลตามแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ 
                         ๑.๔) การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยนายสุชาติ จินดาใจ ผู้อ านวยการ 
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๑๓ สาขานราธิวาส และ 
นายศักดา จันทร์เดิม  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                 สรุปการเสวนา :  สาเหตุการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ได้แก่ การหา
ปลา การหาของป่า การขยายพ้ืนที่ท ากิน การจุดไฟเพ่ือกันพ้ืนที่ของตนเอง และสาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ การทิ้งก้นบุหรี่ 
จุดเล่นหรือแกล้งจุดโดยจงใจ  แผนการป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง มีการด าเนินการ ได้แก่ การ ต้ัง 
ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือเฝ้าลาดตระเวนหาไฟ อีกทั้ง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกไป
ประชาสัมพันธ์พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชน นอกจากนี้ มีการประสานงานกับหมู่บ้านเครือข่ายการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือช่วยสอดส่องดูแล 
แจ้งเหตุไฟป่า และร่วมควบคุมไฟป่าหากมีไฟป่าเกิดข้ึน 
                      ส าหรับการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า มีการจัดตั้งกองอ านวยการควบคุม 
ไฟป่าพรุโต๊ะแดง ให้หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส ารวจจัดสร้างท านบกั้นน้ า โดยใช้กระสอบ
ทรายกั้นบริเวณทางน้ าไหลออกจากพรุ และการตรวจวัดระดับน้ าผิวดิน 4 อ าเภอรอบพรุ จ านวน 20 จุด   
            (1.๒.2) ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
            ๑)  วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ  ๕๐ คน โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนกลางและในพื้นที่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ผสมคละกันไป  
               ๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  

      - รูปแบบการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงทั้งในส่วนการบริหารจัดการน้ า  
การจัดการขอบเขตพ้ืนที่ การป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วในปัจจุบัน 
         - ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานที่ควรมีการปรับปรุงและแก้ไข 
         - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
           ๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม :  ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
         3.1) การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่พรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุ
โต๊ะแดง 

                        3.๑.๑) รูปแบบ : ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการน้ า กรมชลประทานได้จัดท าคันกั้นน้ าไว้แล้ว จะต้องมีการสร้างฝายชะลอน้ า เช่น ฝายแม้ว/ฝายย่อย 
ท าแนวเขตป้องกันน้ าเปรี้ยวเพ่ือการเกษตร 
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                         3.๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง : งบประมาณในการด าเนินการ 
ไม่เพียงพอ การบริหารจัดการน้ าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ การใช้ประโยชน์  
ในพ้ืนที่บริเวณรอบขอบพรุ  ท าให้เส้นทางน้ าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
                    3.๑.๓ แนวทางแก้ไข : ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าความ
เข้าใจและสร้างจิตส านึกในด้านการบริหารจัดการน้ า ควรมีการสร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุมและขยายเขต 
บริเวณโดยรอบขอบพรุ พร้อมทั้งสร้างคันดิน เพ่ือยกระดับน้ า และป้องกันการลักลอบเปิด-ปิดประตูระบายน้ า  
         3.2) การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                          3.๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :  
       - แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : มีการจัดท าไม่ชัดเจน ท าให้ยังมีข้อขัดแย้ง
กับราษฎรในการพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่  
       - ราษฎรในพ้ืนที่ : มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นที่ดินท ากิน หาของป่า 
ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดประเภท ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า อีกทั้งราษฎรบางส่วนยังไม่เปิด
ใจรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ  และปัญหาความ
ยากจนของราษฎรในเขตรอบป่าพรุ  
       - ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบ
บางข้อไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 

     3.๒.๒ แนวทางแก้ไข : 
      - แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : ควรมีการจัดท าแนวเขตให้ชัดเจน โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของราษฎร เพ่ือให้ผู้น าชุมชนสามารถรู้ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุและถ่ายทอด/ชี้แจงกับราษฎรในพ้ืนที่ได้
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ควรจัดท าขอบเขตในพ้ืนที่จริงระหว่างที่ดินเอกชนและที่ ดินของรัฐ (ป่าพรุ) อีกทั้ง ควรท า
ข้อตกลงเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวเขตให้ชัดเจนระหว่างผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา ราษฎรในพ้ืนที่ และภาครัฐ โดยให้
การเยียวยา/ให้ความเป็นธรรมกับราษฎรที่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่าอยู่ก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าหรือเขต
อุทยานแห่งชาติฯ นอกจากนี้ ควรยกเลิกแนวเขตป่าถาวร และควรพิจารณาการขุดคูรูปแบบไข่ปลาเพ่ือเป็นแนวกัน
ชนระหว่างพ้ืนที่รัฐกับพ้ืนที่ราษฎร รวมทั้งควรส่งเสริมปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรอบป่าพรุ ซึ่งราษฎรสามารถใช้
ประโยชน์ได ้เช่น สาคู จาก ฯ  
              -  ราษฎรในพ้ืนที่ : ควรมีการอนุญาตให้ราษฎรเข้าท าการเกษตรได้และ 
ขึ้นทะเบียนผ่อนผันเพ่ือใช้พ้ืนที่ท าการเกษตร แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกป่าทดแทน อาจเป็นในลักษณะ 
การขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้กับชุมชนร่วมกัน เช่น พื้นที่ป่า 10 ไร่ แบ่งเป็นขอใช้ปลูกยางพารา 8 ไร่ ปลูกป่า 2 ไร่ อีกทั้ง 
ขอให้มกีารส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงหรือเอกชนด าเนินการ  

      -  ข้อกฎหมาย : แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจนและครอบคลุม 
      -  การสร้างความสัมพันธ์ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ 

ควรลงพ้ืนที่พบปะราษฎรให้มากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่
ให้ทั่วถึง อีกทั้งสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรอบขอบป่าพรุ และภาครัฐ  ควรส่งเสริมให้ราษฎรท า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร 
         ๓.3) การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
           ๓.3.1) ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :  
               - การบริหารจัดการ : ฝนทิ้งช่วงนานท าให้เกิดไฟป่า แหล่งน้ าไม่
เพียงพอในการสูบน้ าเพ่ือดับไฟป่าการแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ นโยบายของภาครัฐ 
ที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๔๖ 

 

               - ราษฎรในพ้ืนที่ :  ทิ้งก้นบุหรี่หรือเกิดจากความคึกคะนองของ
ราษฎรบางส่วน ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟได้เนื่องจากติดพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร   ราษฎรไม่ให้ 
ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่าและความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากไฟป่า อีกท้ัง ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า 
         ๓.3.๒) แนวทางแก้ไข  
              - การบริหารจัดการ : ขุดคลองเพ่ิมแนวกันไฟ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนควรร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง ควรประสานกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ (ช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน) เพ่ือท าฝนหลวง รวมทั้ง เตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังคน ในการดับไฟป่า 
     - ราษฎรในพ้ืนที่ : สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่หวงแหนป่าและ
ส่งเสริมการปลูกป่า 

(2) ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี 2  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
           (2.1) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๒   

     - นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี 
นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงานการสัมมนาฯ  

      - ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน แบ่งเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๓๗ คน และราษฎรในอ าเภอที่เก่ียวข้อง จ านวน ๗๘ คน  

(1.2.2) ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๒  
               (๒.2) ช่วงการเสวนา  

                      ๑) วิทยากรช่วงการเสวนา : หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 
๒ ช่วง ดังนี้ 
                     - ช่วงที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่
บริ เวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร  
โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
                         1.๑) นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
               สรุปการเสวนา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้มีหน่วยงานของ
ราชการในพ้ืนที่ ให้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองร่วมกันเพ่ือหารูปแบบในการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ทั้งนี้ 
จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ที่เป็นพรุค่อนข้างมาก โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๒,๘๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๖ ของพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส โดยในพ้ืนที่พรุจะแบ่งเป็นพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง เนื้อที่ ๒๐๙,๗๕๕ ไร่ และพรุบาเจาะ เนื้อที่ ๕๓,๑๐๕ 
ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ศึกษาและค้นคว้าวิธีที่จะปรับปรุงดินในพ้ืนที่พรุ โดยการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อป่าพรุ ดังนั้น ในปี ๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จึงได้ก าหนดขอบเขตการใช้
ที่ดิน ออกเป็น ๓ เขต ได้แก่ (๑) เขตพัฒนา คือ เขตที่มีโครงการพัฒนาเข้าไปด าเนินการแล้ว มีเนื้อที่ ๖๓,๑๓๐ ไร่ 
(๒) เขตอนุรักษ์ คือ เขตฟ้ืนฟูสภาพป่าพรุ มีเนื้อที่ ๑๙,๓๕๐ ไร่ และ (๓) เขตสงวน คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี
เนื้อที่ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวน ๑,๖๕๐ ไร่ ต่อมาในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องการแก้ไขขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุเพ่ิมเติม 
จ านวน ๓ ครั้ง ท าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดเขตใหม่  
               ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่จะท า
การเกษตร โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ปาล์มน้ ามัน ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมากถึง ๒๕,๔๑๘ ไร่ รองลงมาจะเป็นยางพารา 
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มีพ้ืนที่ปลูก ๑๑,๒๕๘ ไร่ และพ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูก ๔,๖๘๘ ไร่ ส าหรับการท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าพรุ พบว่าพืชที่
เหมาะสมในการปลูกพ้ืนที่พรุ คือ ปาล์มน้ ามัน เนื่องจากมีความทนทานต่อภาวะน้ าท่วมขัง โดยควรปลูกในชั้นดิน
อินทรีย์ที่มีชั้นความหนาไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร จึงจะได้ผลผลิตดี 
                       1.2) นายสมศักดิ์  นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
     สรุปการเสวนา : ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ก าลังประสบอยู่ ได้แก่ การขาดแคลน
แหล่งเงินทุน พ้ืนที่การเกษตรมีน้อย และด้านการตลาด/การจ าหน่ายผลผลิต จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้มีนรวมกันทั้งนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกพืช หรือ
ท าการเกษตรชนิดเดียวกัในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง 
ลดปัจจัยการผลิต และเพ่ิมผลผลิต โดยการท าเกษตรแปลงใหญ่จะมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน  มีการ
บริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า ส่วนต้นน้ าจะเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ จ านวน ๘๘๒ ศูนย์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวจะมีผู้จัดการ
แปลง ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หลังจากนั้นจึงจะถ่ายโอนให้แก่เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง
ต่อไป นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการน้ า กรมชลประทานจะเข้ามาดูแลระบบน้ าในการท าแปลงใหญ่ การเก็บกักน้ า 
หรือการท าแก้มลิง เป็นต้น ส่วนปลายน้ าจะมีกระทรวงพาณิชย์ หอการค้า เป็นผู้จัดหาตลาดรองรับสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ  
              1.๓) นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
    สรุปการเสวนา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ยังด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน และส่งเสริมองค์กรเกษตรกร โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ให้ความรู้และมีการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน ธาตุอาหารในดินเพ่ือไปใช้ในการท าปุ๋ยสั่ง
ตัดเพ่ือใช้ในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มีการแนะน า
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช และยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ด าเนินกิจกรรมและมีรายได้เกิดขึ้น
นอกจากการท าการเกษตร เป็นต้น 
            1.๔) นายแวฮะมะ บากา  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 
    สรุปการเสวนา : ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสยังมีการน าเข้าพืชผักจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
เป็นจ านวนมากเพ่ือการบริโภคในจังหวัด เช่น โรงพยาบาลที่ต้องประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผักต่างๆ 
ที่น าเข้ามาเป็นผักที่ไม่ปลอดสารพิษ จึงอยากให้ส่วนราชการในพ้ืนที่เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรรอบขอบพรุในการ
ปลูกพืชระยะสั้น และผักปลอดสารพิษ เพ่ือส่งจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และจะเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมเติมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย  
    - ช่วงที่ ๒ : ระเบียบ/ข้อกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายในการด าเนินคดีต่างๆ โดยผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
           1.๑)  นายวิโรจน์  ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

   1.๒)  นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ  หัวหน้าส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี) 
               1.๓)  นายธนบรรณ บัวคลี่  อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 
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                         สรุปการเสวนา : ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
จะประกอบด้วย ๓ กฎหมายหลัก ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (๒) พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และ (๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในการด าเนินการ
กล่าวโทษร้องทุกข์จะใช้ ๓ พระราชบัญญัตินี้ ในการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดส าหรับความผิดที่ราษฎรได้
กระท า เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ การลักลอบล่าสัตว์ และการลักลอบตัดไม้เสม็ด ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควร
ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เสม็ด เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เสริม การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาชน NGO ที่จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเพ่ือไม่ให้ราษฎรเข้าไปกระท าผิด 
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้แก่ราษฎรในพื้นที่พรุด้วย   
   ส าหรับการช่วยเหลือราษฎรด้านกฎหมาย ในกรณีที่ราษฎรต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่ส านักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
นราธิวาส โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางส านักงานอัยการฯ จะคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมเท่านั้น  
   ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จะมีการก าหนดแนวเขต
หรือหมุด/โดยใช้หลักเขตถาวร หรือหลักเขตธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือป้ายประกาศแนว
เขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ให้ชัดเจน และเมื่อมีการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการ
ติดประกาศไว้ที่ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประกาศให้ราษฎรในบริเวณนั้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ใน
การเดินส ารวจแนวเขตพ้ืนที่ป่าของส่วนราชการนั้น จะมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนของราษฎรในพ้ืนที่เป็นคนน า
เดินส ารวจเนื่องจากจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ดีที่สุด 
          (๒.3) ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
                (2.3.๑) วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ ๕๐ คน โดยแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้  
           - กลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒   :  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 
           - กลุ่มท่ี ๓ และกลุ่มที่ ๔   :  ราษฎรในอ าเภอที่เก่ียวข้อง 
                   (2.3.2) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  
          - การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
          - ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
          - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริ เวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม  
               (2.3.๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม : ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
                 ๑) การประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
                      ๑.๑) ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้แก่ราษฎร : การจัด Zoning  
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การส่งเสริมการปลูกป่า  สร้างธนาคารต้นไม้ 
ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการท าอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ให้แก่ราษฎร อบรมให้ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านอาชีพให้แก่ราษฎร และการจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์         
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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                      ๑.๒) อาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพ : หาของป่า การท าการเกษตรที่
เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกปาล์ม หลุมพี สาคู ไม้เสม็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ท าสวนผลไม้ ท านา การเผาถ่าน 
การท าปศุสัตว์ การท าการประมง จักสาน การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ แป้งสาคู และการเลี้ยงผึ้ง 
                ๒) ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่รอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง     
                ๒.๑) การบริหารงานของหน่วยงาน : นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน าไปใช้
โดยหน่วยงานในพื้นท่ี นโยบายของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การด าเนินการ
ต่างๆ ยังไม่ต่อเนื่องและไม่มีการติดตามประเมินผล อีกทั้ง การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความ
ต้องการของราษฎร 
                ๒.๒) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ : เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้
ประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง  เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน และมีการท าประมงผิดวิธี 
               ๒.๓) สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : เส้นทางสัญจรช ารุด  
ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหาเรื่องโรค สัตว์ และแมลงศัตรูพืช 
               ๒.๔) สิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี้ยว น้ าท่วม  
น้ าแล้ง น้ าเปรี้ยว น้ าไม่เพียงพอ และน้ าเสียจากโรงงานยางพารา 
          ๒.๕) เรื่องอ่ืนๆ : ปัญหาด้านสังคม และผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
                   ๓) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ 
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม  
        ๓.๑) การบริหารงานของหน่วยงาน : ควรส่งเสริมและน านโยบาย 
Zoning ไปใช้อย่างจริงจัง  ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ / ข้อกฎหมายในพ้ืนที่รอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง จัดท า 
แนวเขตที่ชัดเจน การด าเนินโครงการต่างๆ ควรท าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั้งจุดรับซื้อพร้อมทั้ง  
แหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
   ๓.๒) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ : อบรมให้ความรู้แก่ราษฎร
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทุกมิติและการท าประมงที่ถูกต้อง ส ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร  รวมทั้ง จัดท าโครงการเพ่ือปลูกฝังให้
เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพการท าการเกษตร  
   ๓.๓) สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : ปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางสัญจร ให้องค์ความรู้เรื่องการป้องกัน/ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งวิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ  
อีกท้ังสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
   ๓.๔) สิ่งแวดล้อม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพ้ืนที่  
สร้างเขื่อนเพ่ือรองรับน้ า/ดินเปรี้ยว การบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม และแจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดท าบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย 
   ๓.๕) เรื่องอ่ืนๆ : รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายเพ่ือให้ราษฎรช่วยดูแลไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
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(3) ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

          (3.1) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๓ 
      - นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี 

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อ านวยการ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงานการสัมมนาฯ  

    - ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ แบ่งเป็น 
       วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน โดยเป็นผู้แทนจาก

หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนพื้นที่   
       วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน แบ่งเป็น หน่วยงาน

ภาครัฐ จ านวน ๑๓๙ คน และราษฎรในอ าเภอที่เก่ียวข้อง จ านวน ๔๑ คน 
                        (3.๒) ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งท่ี ๓ 
                       การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
     - กิจกรรมที่ ๑ การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
     - กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
     โดยมีรายละเอียดผลสรุปการสัมมนาฯ ดังต่อไปนี้ 
                       (3.๒.๑) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
                 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ในวันที่๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นการจัดการสัมมนาฯ ในลักษณะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่มีความสนใจและมีความต้องการ
เรียนรู้สภาพโดยรวมของป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจนมากขึ้น ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ 
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   

           โอกาสนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายสรุปและลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ในครั้งนี้ด้วย โดยล าดับแรกผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสภาพพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายณรงค์พล 
หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
และนายวิโรจน์ ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ รวมทั้ง   
รับฟังบรรยายสรุปการแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ โดยนายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาการ
บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในพื้นที่จริง จ านวน ๔ จุดดูงาน ได้แก่  
                 - จุดที่ ๑ ศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงท่ีมีสภาพสมบูรณ์ และร่วมปล่อยปลาบ้า 
                 - จุดที่ ๒ ศึกษาแปลงฟ้ืนฟูป่าพรุ เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าพรุ 
และศึกษาการจัดท าฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam)  
   - จุดที่  ๓ ศึกษาการบริหารจัดการน้ าบริ เวณรอบขอบป่าพรุโต๊ะแดง บริ เวณ 
ท่อระบายน้ ากลางคลองปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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   - จุดที่ ๔ ศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงที่เคยถูกไฟไหม้ รูปแบบการขุดคูน้ าเป็นช่วงๆ  
ในลักษณะเส้นตรงรูปแบบไข่ปลาเพ่ือเป็นแนวกันชนและแนวกันไฟ จากนั้น ผู้ร่วมสัมมนาฯ ได้ร่วมกิจกรรมการปลูก
ซ่อมพันธุ์ไม้ป่าพรุ เช่น ต้นหว้าน้ า ต้นสักน้ า ระไมป่า เสม็ดแดง ฯลฯ บริเวณบ้านสรายอ ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
     (3.๒.๑) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส  
      การสั มมนา เชิ งปฏิบั ติ ก ารการบริ หารจั ดการป่ าพรุ โ ต๊ ะแดง  ครั้ งที่  ๓  ในวั นที่  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ 
รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
     นายลลิต  ถนอมสิงห์   รองเลขาธิการ กปร. 
          สรุปการปาฐกถา : การจัดสัมมนาฯ ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
 ส านักงาน กปร จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เล็งเห็นความส าคัญของการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้ตระหนักว่า 
เราต้องการจะดูแล “ย่าพรุ (ป่าพรุโต๊ะแดง)” ของเราต่อไปหรือไม่ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ว่าวันนี้เราดูแลย่าพรุได้อย่างไร เราจะมีวิธีอย่างไรในการดูแลย่าพรุให้อยู่ได้นานที่สุด  
 พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ราษฎรต่างมีความต้องการเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าพรุ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่อุดมสมบูรณ์ เราควรระมัดระวังในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่า ซึ่งจากการสัมมนาฯ ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นว่าปัญหาเรื่องขอบเขตป่าพรุในพ้ืนที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิด
ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับราษฎรในพ้ืนที่ ดังนั้น เราต้องพูดคุยกัน ให้ได้ข้อสรุปว่าเราควรจะดูแล
ป่าพรุแห่งนี้ไปอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้องตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานในการ
ต่อยอดแนวพระราชด าริและขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป  
 ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องพูดกันด้วยเหตุและผล ต้องใช้ความเข้าใจ เราจะ
เข้าใจกันได้ต้องรับฟัง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย  
 ป่าพรุ โต๊ ะแดงเป็น พ้ืนที่ที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใย มีหลายอย่างที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการศึกษาพ้ืนที่พรุที่เสื่อมโทรม เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เราต้องเก็บไว้และจะดูแลอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร  
การท างานไม่สามารถท าได้เพียงล าพัง ต้องรู้และเข้าใจ คนที่เข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ละเอียดคือคนที่อยู่กับพ้ืนที่  
ป่าพรุมาแต่ดั้งเดิม คนในชุมชนจะรู้ว่าต้องใช้ป่าพรุอย่างไร หน่วยงานต้องฟัง เมื่อเรารู้จริงแล้ว เราจึงจะสามารถ
ดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป   
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จังหวัดนราธิวาส  ๕๒ 

 

                    ๑) ช่วงการเสวนา  
                1.๑) วิทยากรช่วงการเสวนา  
                                   หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้ มุ่งเน้นการร่วมอภิปรายในเรื่อง  
“ทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม” โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง       
ซึ่งประกอบด้วย 

1.1.1) นายศุภรัชต์  อินทราวุธ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ 
ส านักงาน กปร. 

      ส านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
และได้ร่วมด าเนินงานตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระ
บรมวงศต์ลอดมา รวมทั้ง พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งนี้ ส านักงาน กปร. ได้เล็งเห็นความส าคัญของป่าพรุโต๊ะแดง จึงต้องการให้
ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกัน ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับพื้นท่ี รวมทั้งภาคประชาชน ได้มาหารือแนวทางในการดูแล
ป่าพรุผืนนี้ร่วมกัน  
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีรูปแบบการทรง
งานที่เป็นแบบอย่างได้อย่างดี โดยจะต้องมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและท างานร่วมกัน จะใช้การมีส่วน
ร่วมในการทรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น เราต้องใช้ “one mind and one map” เราต้องเดินไป
พร้อมกันและเราจะได้มีแผนที่ของการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ได้แผนที่น าทางในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะ
แดงรูปแบบเดียวกัน  
 1.1.2) นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 17      

           กรมชลประทาน 
    จังหวัดนราธิวาสมีภูมิประเทศโดยรวมของน้ า 3 ชนิด คือ “น้ าจืด” ฤดูฝนจะเกิดน้ า
ท่วม “น้ าเค็ม” คือน้ าทะเล “น้ าเปรี้ยว” คือ พ้ืนที่พรุ ที่มีผลต่อการท าเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบปัญหาดังกล่าวและพระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานด าเนิน
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ า
โก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งจะเป็นโครงการหลักในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  ทั้งนี้  
กรมชลประทานได้ด าเนินการตามแนวพระราชด าริทั้งหมด ทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ประตู
ระบายน้ า รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ อีกทั้ง พระราชทานพระราชด าริเรื่องการรักษาป่า ให้คนอยู่กับป่าได้ 
ให้เกิดความสมดุลในการรักษาป่า  
     แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่ควรด าเนินการ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
     ภาครัฐ : ต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเรื่องขอบเขต 
ต้องชัดเจน ต้องมีการพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน การขุดลอกคลองจะช่วยเป็นแนวกันเขตที่ส าคัญ รวมทั้งสามารถเป็น
แหล่งน้ าดับไฟในป่าพรุและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้อีกด้วย นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด  
ในการป้องกันการบุกรุกป่าพรุ จะช่วยให้การดูแลป่าพรุโต๊ะแดงท าได้ดีมากขึ้น  
     ภาคประชาชน : ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ รวมทั้งเป็นเครือข่ายท างานร่วมกับ
ภาครัฐ ในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง ทุกส่วนต้องแสดงความจริงใจซึ่งกันและกัน ต้องเปิดใจมาพูดคุยกัน เพ่ืองานที่จะ
ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

1.1.3) นายธนิตย์  หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

   ประเทศไทยมีพ้ืนที่พรุทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ ซึ่งในจ านวนพ้ืนที่พรุทั้งหมด 
ประมาณ 49 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนที่พรุในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยพรุโต๊ะแดงและพรุบาเจาะ โดยพรุโต๊ะแดง 
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จังหวัดนราธิวาส  ๕๓ 

 

เป็นพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ ส าหรับพรุบาเจาะเป็นพ้ืนที่พรุเพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาก มีพันธุ์ไม้ จ านวน 400 กว่าชนิด ในปี 2534 ได้มีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีจึงได้ประกาศพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงเป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จ านวน 200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นป่าที่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์มาก 
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาในการปรับปรุงดิน  
เพ่ือปลูกพืชผลในพ้ืนที่พรุ และเมื่อปี 2535 พระราชทานพระราชด าริว่า พรุต้องเก็บไว้ เพราะมีประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม จุดใดไม่สมบูรณ์ก็ให้หาพันธุ์ไม้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ ตามข้างทางไม้หลาวชะโอนก็มี รวมทั้งให้ท า
ขอบเขตให้ชัดเจน ดังนั้น สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ ต้องเก็บพรุไว้และให้ประชาชนได้ท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 
       ปัญหาภัยคุกคามของพรุคือ น้ าถูกระบายออกจากพรุ ส่วนภัยคุกคามอ่ืนๆ เช่น การ
ตัดไม้ การบุกรุกพ้ืนที่ ฯลฯ การแก้ไขท่ีควรด าเนินการคือ เราต้องระบายน้ าแบบควบคุมอย่างเหมาะสม และส าคัญ
ที่สุด คือ การจัดท าแนวเขตให้ชัดเจนตามพระราชด าริ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการปลูกป่า ไม่ว่าจะ
เรื่องการปลูกป่าในใจคน ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เราควรศึกษาและน้อมน าแนวพระราชด าริไปด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลผืนป่าแห่งนี้ได้เพียง
หน่วยเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ และราษฎรในพื้นที่ในการดูแลป่าพรุแห่งนี้ร่วมกัน  

1.1.4) นางรัตนา  ถิรโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส   
         กรมส่งเสริมการเกษตร                                                 

 อาชีพของราษฎรโดยรอบขอบป่าพรุ พบว่า ราษฎรจะมีการปลูกยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และข้าว ทั้งนี้ ส าหรับพืชที่เพาะปลูกไปแล้ว จะต้องสร้างกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต           
แนวทางการลดต้นทุน และสร้างการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือการท าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้ ส าหรับพื้นที่รอบป่าพรุที่ปัจจุบันยังคงเป็นพ้ืนที่ที่ว่างเปล่า การเพาะปลูกพืช
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน การท านา ปลูกพืชผักสวนครัว การท าไร่นาสวนผสม และการท า
การเกษตรแบบผสมผสานบริเวณรอบขอบป่าพรุ นอกจากนี้ ส าหรับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เหมาะสมจะ
ด าเนินการบริเวณโดยรอบป่าพรุ ได้แก่ การหาปลา การเก็บเห็ด เก็บน้ าผึ้ง การท าลูกหลุมพีดอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ 
การด าเนินการใดๆ ควรค านึงในเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุควบคู่กับการประกอบอาชีพ อีกทั้ง ควรสร้างการ
รวมกลุ่มในการผลิตหรือการจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน และต้องสร้างการต่อรองทางการตลาดด้วย เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต่อไป  
      ส าหรับการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ การประกอบอาชีพใดๆ ในพ้ืนที่ ควรด าเนินการควบคู่กับการอนุรักษ์และการปลู ก
เสริมป่าพรุ รวมทั้ง น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดในการดูแลป่าพรุ นอกจากนี้ ควรสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน
และเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าพรุ  

  1.1.5) นายปรีชา  นวลน้อย นายอ าภอสุไหงโก-ลก 
        การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ควรด าเนินการ ดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงต้องท าให้ชัดเจนก่อนเป็นเบื้องต้น 
ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจน ทุกส่วนต้องจับมือกันก่อนและเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน 
             ขั้นที่ ๒ เมื่อก าหนดขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดงที่ชัดเจนแล้ว จึงมาบริหารจัดการเรื่องคนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ โดยควรมีการใช้กฎหมายก็ถูกหลักและถูกต้องชัดเจน ใครบุกรุกก็ด าเนินการตามกฎหมาย 
     ขั้นที่ ๓ การบริหารเวลา พ้ืนที่ และคน ควรด าเนินการทั้งระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องต้องมีฐานข้อมูลและกรอบทิศทางในการท างานที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๕๔ 

 

       ส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมที่ควรด าเนินการ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ควรเปิดใจพูดคุยกัน และควรศึกษาแผนงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน อีกทั้งต้องรับผิดชอบและ          
มีเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนั้น การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ      
ในส่วนของราษฎรในพ้ืนที่ ต้องสร้างความเข้าใจควบคู่ไปด้วย 

   1.1.6) นายสุธา เทพทอง ราษฎรต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
      ราษฎรที่อยู่ในเขตรอยต่อป่าพรุโต๊ะแดงจะคอยช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่เผาบ้านตัวเอง  
มีการร่วมวางแผนก่อนเกิดไฟไหม้ รวมทั้ง มีการจัดเวรยาม เพ่ือคอยสอดส่องพ้ืนที่ป่าหรือการบุกรุกเข้าพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
ราษฎรในพ้ืนที่ต่างรักและหวงแหนป่าพรุโต๊ะแดง หากจะแก้ที่ต้นเหตุ ต้องท าแนวกันไฟแนวป่าพรุให้ชัดเจน  
โดยต้องประชุมชี้แจงเรื่องแนวเขตและจัดท าแนวเขตอย่างจริงจัง ทั้งนี้หากแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดงมีความชัดเจน 
ราษฎรในพ้ืนที่จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามไปด้วยและจะไม่มีใครกล้าบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ ควรให้
ก านันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละต าบล แต่ละอ าเภอมาร่วมประชุม เพ่ือร่วมวางแผนการดูแลแนวเขตป่ าพรุโต๊ะแดง 
ทุกส่วนต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน ป่าพรุโต๊ะแดงก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
           ๒) ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
                2.๑) วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้    
      -  กลุ่ม ๑  :   เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ   จ านวน  ๑๐๐  คน 
      -  กลุ่ม ๒   :  ราษฎรในอ าเภอที่เก่ียวข้อง       จ านวน    ๖๐   คน 
                  2.๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  
                           2.๒.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 
           - รูปแบบการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีเหมาะสม 
           - การมีส่วนร่วมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
            - การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
                     2.๒.๒) การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
                     - กรณีน้ าแล้ง 
            - กรณีน้ าท่วม 
      2.๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม :  ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
                     2.๓.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดรูปแบบการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีเหมาะสม คือ 

                       ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน ได้แก่  
       - ท าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต 

หรือหลักกิโล รั้วลวดหนาม หรือก าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
       - ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน เช่น ต้นต าเสา ต้นตะเคียน ต้นเที๊ยะ    
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ  
   -  ขุดคู คลอง และร่องน้ า ล้อมรอบ (แบบมีคันดิน) เว้นระยะให้มี
ช่องว่างเป็นช่วงๆ บริเวณรอยต่อ  
   -   ควรน าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขต
ที่ชัดเจนมาใช้การด าเนินงาน 
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   -   ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก าหนดแนวเขต
ป่าพรุโต๊ะแดง 
               หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ ควรมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแนวเขตในรูปแบบ ดังนี้ 
    -   สร้าง MOU ร่วมกัน  โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ และชาวบ้านร่วมกัน
เดินส ารวจร่วมกัน 
    -   ควรมีแผนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมท่ีดินในการตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน  
    -   การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต  
                การด าเนินการทางด้านกฎหมาย  
    -  การด าเนินการจัดท าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส
รวมทั้ง ไม่ขัดกับกฎหมายของหน่วยงานใดๆ 
    -  ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใส 
ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
    -  การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
    -  แนวเขตท่ีก าหนดขึ้น ควรมีกฎหมายรองรับ 
    -  เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
    -  ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
    -  ควรด าเนินการจัดท าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
    -  ควรน าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบถ่ายทอดลงใน 
แผนที่การใช้ที่ดิน 
    -  ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน – หลัง ในการครอบครองที่ดินของ
ราษฎรให้ชัดเจน 
    -  ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้
ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน  
    -  ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ 
ควรร่วมก าหนดความหมายของเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    -  ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท าขอบเขตของหน่วยงาน
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ  
           2.๓.2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขต 
ป่าพรุโต๊ะแดง 
                    ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มาร่วมพูดคุย 
ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการก าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด าเนินการร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และความ
ชัดเจน โดยควรสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยว่ามีความต้องการอะไร และ
ภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน และมีอะไรที่จะต้องท าร่วมกันบ้าง  
       ควรพิจารณาน ามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถด าเนินการ
ได้ มาช่วยสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง  
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       ก าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง  
                    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสควรจัดท า Zoning 
และการจัดท าปฏิทินการเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยต้อง
ไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ าป่าพรุโต๊ะแดง 
           2.๓.2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืน 
                    ควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
       ผู้น าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วม
รณรงค์ในการปลูกป่าเสริมในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
       ควรมีการวางแผน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกภาค
ส่วนในทุกกิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นท่ี 
      ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุ  
ในกิจกรรมต่างๆ  
       จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกใน 
การดูแลป่าพรุโต๊ะแดง 
       ก าหนดหลักเกณฑ์ ท าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
           2.3.3) การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
                     กรณีน้ าแล้ง 
      -  จัดเวรยาม ตรวจติดตามดูแลพ้ืนที่พรุร่วมกันระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผรส. และประชาชนในชุมชน 
      -  เปิด-ปิด ประตูน้ า ในระดับที่เหมาะสม และการก าหนดว่าจะเปิด-ปิด 
ในห้วงเวลาใด ในระดับใด ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณาร่วมกัน  
      -  ควรท าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ าเป็นช่วงๆ 
      -  ควรจัดตั้งกองทุนให้แก่สมาชิกที่มี พ้ืนที่รอบขอบพรุเ พ่ือใช้เป็น
งบประมาณส าหรับการดูแลในด้านต่างๆ 
      - ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่หมู่บ้านเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการ และป้องกันการเกิดเหตุ  
           กรณีน้ าท่วม 
   -  ควรมีการระบายน้ าไม่ให้ไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร  
   - ควรให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล เรื่องวิธีการบริหารจัดการน้ า 
   -  ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในการบริหาร
จัดการน้ าในแม่น้ าสุไหงโก-ลก  
   -  ควรมีการท าแก้มลิงเก็บกักน้ าที่บริเวณต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง  
 
๕.2 สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 
     ณ โรงแรมอิมพีเรียล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 ๕.2.1 วิธีการด าเนินงาน  



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๕๗ 

 

  การสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ได้ก าหนดจัดขึ้นจ านวน 2 วัน คือ วันที่ 
17-18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

(1) การน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการภาคบรรยายที่เกี่ยวกับพ้ืนที่พรุจากนักวิชาการและ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(2) การน าเสนอผลงานภาคนิทรรศการทั้งข้อมูลด้านวิชาการและผลงานวิจัยในแต่ละด้าน  
จากทุกภาคส่วน 

(3) การเสวนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน” โดยผู้ เชี่ยวชาญที่มี 
ประสบการณ์ในการท างานในพื้นท่ีพรุมาอย่างยาวนาน 
 ๕.2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยในพ้ืนที่พรุจริง และจาก
ประสบการณ์ในการท างานในพ้ืนที่พรุ ส าหรับใช้ประกอบการวางแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง
ถูกต้อง และยั่งยืน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ป่าพรุ การฟ้ืนฟูป่าพรุ และการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของป่าพรุ รวมทั้งการเสวนาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการจัดการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่พรุ ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้   
คงสภาพที่สมบูรณ์ในพ้ืนที่เขตสงวน การฟ้ืนฟูและการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขอบพรุ  และ
ผลการสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ในครั้งนี้ จะน าไปผนวกรวมกับข้อมูลจากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ผ่านมา แล้วน าไปสู่การจัดท าแผนงานเชิงบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงท่ีถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป  
 ๕.2.3 ผลการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการป่าโต๊ะแดง 

(1) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าโต๊ะแดง 
      นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ   
      นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวรายงาน      
      ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน แบ่งเป็น 

- หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 163 คน  
- เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีขอบพรุ จ านวน 30 คน  
- เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่อาศัยอยู่บริเวณขอบพรุ  

    จ านวน 57 คน 
 
 
 
  
 
 
 
 
                      นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่                           นางสายหยุด  เพ็ชรสุข 
                   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส          ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
                      ประธานเปิดการสัมมนาฯ                          กล่าวรายงานการสัมมนาฯ 
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(2) การน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการฯ ภาคบรรยาย 
    เป็นการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับป่าพรุและการบริหารจัดการธรรมชาติใน

พ้ืนที่พรุ ทั้งทางด้านดินและการแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ด้านน้ า และด้านป่าไม้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่พรุ ซึ่งประกอบไปด้วย 
              (2.1) ธรรมชาติพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  
 

 
                                     โดย ดร. พิสุทธิ์  วิจารสรณ์  
ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

“พรุ” (Swamp) เป็นภาษาใต้ หมายถึง ที่ราบลุ่มมีน้ าแช่ขังอยู่ และมีลักษณะหยุ่น พ้ืนที่พรุรวม
เอาพ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง (Swamp) และพ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) เข้าด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2533) พบมากใน
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ป่าพรุมีลักษณะพิเศษกว่าป่าธรรมชาติทั่วไป กล่าวคือ ดินจะเป็นดินอินทรีย์ 
(peat) ที่เกิดจากซากพืชที่เน่าเปื่อยพุพังทับถมกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามอายุ โดยใน
ไทยจะมีความหนาไม่เกิน 3 เมตร มีอายุมากกว่า 6,000 ปี เมื่อท าการระบายน้ าออก ดินจะยุบตัว และติดไฟง่าย 
และเมื่อติดไฟแล้วจะดับยากถ้าไม่มีน้ าที่เพียงพอโดยเฉพาะน้ าใต้ดิน เนื่องมาจากซากอินทรียวัตถุที่ทับถมเป็นชั้น
หนาจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดี มีพรรณไม้กว่า 100 ชนิด และสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งสัตว์น้ าหลากหลายสายพันธุ์  

เมื่อป่าพรุถูกรบกวน เช่น การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือหาของป่า การตัดไม้ หรือการเข้าไปใช้พ้ืนที่เพ่ือท ากิน
ของเกษตรกรแบบไม่ถูกวิธี ป่าพรุอาจเปลี่ยนสภาพจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายสภาพเป็นพ้ืนที่รกร้าง และไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเมื่อท าการระบายน้ าและเผาป่าเพื่อท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว เป็นต้น ดิน
จะกลายเป็นดินเปรี้ยวจัด และเมื่อท าการปลูกข้าวก็จะได้ผลผลิตน้อย ท าให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เกษตรกรจึง
ปล่อยพ้ืนที่ทิ้งร้าง ถ้าพ้ืนที่ทิ้งร้างนั้นแห้งและเกิดไฟป่าขึ้น จะท าให้ไม้พุ่มและพืชตระกูลหญ้าเกิดขึ้นและหลังจาก
นั้นป่าไม้เสม็ดจะเกิดตามมา และเมื่อไม้เสม็ดเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนๆ จะไม่สามารถเจริญเติบโตและขึ้น
ได้ ท าให้ป่าพรุไม่สามารถพัฒนากลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิม แต่ถ้าพ้ืนที่ไม่มีการเกิดไฟป่าขึ้นมา ก็อาจจะพัฒนา
กลับมาเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลากว่าร้อยปี 

ในประเทศไทย มีพ้ืนที่พรุประมาณ สามแสนกว่าไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส โดยพรุที่
ส าคัญ คือ พรุบาเจาะและพรุโต๊ะแดง โดยพรุบาเจาะ ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลและด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่  

ส่วนพรุโต๊ะแดงถือเป็นป่าพรุที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอตากใบ แบ่งพื้นที่หลักออกเป็น 3 เขต คือ  

1) เขตสงวน เป็นเขตป่าพรุที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตที่ต้องสงวนและรักษาไว้  
    มีพ้ืนที่ประมาณห้าหมื่นกว่าไร่ 
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2) เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่ป่าพรุดั้งเดิมถูกท าลายลง และยังไม่มีการเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ มีเนื้อ 
    ที่ประมาณหนึ่งแสนไร่ 
3) เขตพัฒนา เป็นเขตที่ด าเนินการพัฒนาให้ เป็นพ้ืนที่การเกษตร มี เนื้อที่ประมาณ 
   เก้าหมื่นกว่าไร่ 

ลักษณะการเกิดพรุโต๊ะแดง เดิมพ้ืนที่เป็นป่าชายเลน พรรณไม้ที่ขึ้นเป็นไม้จ าพวกไม้โกงกาง ก่อนที่
จะเกิดสันทรายทะเลขึ้นมาปิดกั้น ท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ เมื่อฝนตก น้ าในแอ่งจะกลายสภาพเป็นน้ ากร่อย 
และเม่ือเวลาผ่านไป ป่าดั้งเดิมก็จะค่อยๆตายลง แล้วเกิดป่าพรุขึ้นทดแทน โดยพืชจ าพวกพืชตระกูลหญ้าจะขึ้นน า
ร่องก่อน แล้วไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ จะทยอยขึ้นตามมา ซึ่งพรรณไม้ในป่าพรุจะมีลักษณะพิเศษ คือ มีรากเป็นรากค้ า
ยัน คล้ายป่าโกงกาง เพ่ือช่วยในการพยุงตัว เนื่องมาจากดินในพ้ืนที่พรุเป็นดินอินทรีย์ ที่มีลักษณะลอยตัว มีความ
หนาแน่นรวมต่ า ท าให้ต้นไม้ทั่วไปไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจะยืนต้นตายและล้มลงในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป 

จากระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าท่วมขัง ดินเป็นดินอินทรีย์ที่มีความหนาแน่นต่ า มีความซาบ
ซึมน้ าได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า โดยเฉพาะธาตุ ที่
เป็นด่าง (แคลเซียมและแมกนีเซียม) ดินชั้นล่างจะมีสารประกอบไพไรต์ (Pyrite) เมื่อสัมผัสกับอากาศจะท าให้ดิน
เกิดกรดก ามะถัน เป็นสาเหตุที่ท าให้ดินเปรี้ยวจัดหรือเป็นกรดจัด ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร ถ้าไม่มี
การพัฒนาและปรับปรุงที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า พ้ืนที่พรุที่มีการพัฒนาเพ่ือท า
การเกษตร เช่น การปลูกปาล์มน้ ามันที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเวลาผ่านไป ดินจะกลายสภาพเป็นถ่าน และจะไม่ดูด
ซับธาตุอาหาร ท าให้เวลาปลูกพืชต้องใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก ท าให้ไม่คุ้มค่ากับการพัฒนา และเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบไม่ยั่งยืน ดังนั้น ปัจจุบันจะเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีพรุ  

คุณสมบัติและข้อจ ากัดของดินเปรี้ยวจัดในพ้ืนที่พรุ ดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) มีจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบจาโรไซท์ในดินชั้นล่างที่ความ
ลึกต่ ากว่า 1 เมตร เมื่อท าปฏิกิริยากับอากาศจะก่อให้เกิดกรดก ามะถัน ท าให้ดินเป็นกรดอย่างรุนแรง  พืชไม่
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในอัตราที่เหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชในปริมาณน้อย คือ ธาตุไนโตรเจน ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม นอกจากนี้ธาตุฟอสฟอรัสยัง
ถูกตรึงจนพืชไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้จากธาตุเหล็กและธาตุอะลูมินั่มที่ละลายออกมามาก และยังเป็นพิษ 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย รวมทั้งโครงสร้างทางกายภาพของดินก็ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเช่นกัน 
กล่าวคือ เป็นที่ลุ่มต่ าที่มีน้ าท่วมขัง ต้องมีการจัดการระบบน้ าที่เหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมน้ าใต้ดินไม่ให้ต่ า
กว่าชั้นไพไรท์ เพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถันอย่างรุนแรงเมื่อท าปฏิกิริยากับอากาศ ดินมีความหนาแน่นรวมต่ า 
เมื่อมีการระบายน้ าออกดินจะแห้งและยุบตัวง่าย ส่งผลต่อการยึดตัวของรากพืช ท าให้พืชไม่สามารถทรงตัวได้และ
ล้มลงในที่สุด และหากดินแห้ง ดินจะยุบตัวและติดไฟได้ง่ายและดับได้ยาก  

 (2.2) การจัดการดินในพื้นที่ขอบพรุ  

 
                                   โดย นางสายหยุด  เพ็ชรสุข 
                 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมพัฒนาที่ดิน 
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จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่พรุกว่าสามแสนไร่ โดยพ้ืนที่พรุที่จัดอยู่ในเขตพัฒนามีจ านวนกว่าหนึ่งแสนไร่ 

ซึ่งได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ประมาณ หกหมื่นกว่าไร่ หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่พรุ ซึ่งประกอบไปด้วยพรุที่ส าคัญอยู่ 2 พรุ คือ พรุบาเจาะ มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 กว่าไร่ ปัจจุบันได้มี
การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรส าหรับปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่โดยการขุดยกร่อง ซึ่งด าเนินการและจัดสรรดูแล
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอ่ืนๆ เช่น การปลูกยางพารา ข้าว และ
ไม้ผลชนิดต่างๆ และพรุโต๊ะแดง ซึ่งถือว่าเป็นพรุที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส 
ด าเนินการจัดแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต คือ 1) เขตสงวน คือ เขตท่ีต้องสงวนรักษาไว้ 2) เขตอนุรักษ์ คือ
เขตที่ป่าพรุถูกท าลาย ต้องด าเนินการอนุรักษ์และรักษาให้กลับมาคงสภาพป่าพรุที่ สมบูรณ์ต่อไป และ 3) เขต
พัฒนา คือ เขตที่หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าไปด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายเช่นเดียวกับพรุบาเจาะ เช่น ปลูกปาล์มน้ ามัน ปลูกข้าว ปลูกยางพารา  

การจัดการดินในพื้นที่พรุ  
จากการส ารวจพบว่า ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนามีความหลากหลายประกอบไปด้วยดินพรุหรือดิน

อินทรีย์ ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินกรดแฝง เป็นต้น โดยดินที่เป็นปัญหาหลักในพ้ืนที่พรุ คือ ดินเปรี้ยวจัดและดิน
อินทรีย์ พบมากที่สุดในพื้นท่ีพรุ และเป็นปัญหาหลักท่ีส าคัญส าหรับการท าเกษตรในพ้ืนที่ขอบพรุ โดยจะต้องมีการ
จัดการที่ดีและเหมาะสมจึงจะสามารถน ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องอาจท าให้พืช
ที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตได้ 

ดินเปรี้ยวจัด 
ดินเปรี้ยวจัด คือ ดินที่อาจจะมีหรือก าลังจะมี หรือได้เคยมีกรดก ามะถันในชั้นหน้าตัดดิน ซึ่งจะ

พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซท์ ที่ระดับความลึกน้อยกว่า 1.5 เมตรจากผิวดิน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ   
1) ดินเปรี้ยวจัดแฝง เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อยู่ในสภาพน้ าท่วมขังเช่นบริเวณป่า

ชายเลน ได้แก่ ชุดดินท่าจีน  ชุดดินบางปะกง  
2) ดินเปรี้ยวจัดที่ก าลังมีกรดก ามะถันเกิดขึ้น เป็นดินที่มีความเป็นกรดรุนแรง มีค่าpH > 

4.5 พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวในชั้นหน้าตัดดิน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย 
โดยเฉพาะฟอสฟอรัส เพราะถูกตรึงโดยอะลูมินัมและเหล็ก ที่ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ได้แก่ ชุดดินมูโนะ ชุดดินระแงะ ชุดดินต้นไทร  

3) ดินที่เคยเป็นดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่เคยมีกรดก ามะถันในชั้นดิน แต่ได้ถูกชะล้างหรือถูก
ท าให้สะเทินกรด จนความเป็นกรดของดินไม่เป็นอันตรายต่อพืช แต่อาจพบจุดประสีเหลืองในชั้นหน้าตัดดินได้ เช่น 
ชุดดินบางกอก ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุดดินบางแค  

แนวทางการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชด าริ จากการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม
ราษฎรในจังหวัดนราธิวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพบว่า
ราษฎรในจังหวัดนราธิวาส มีความเป็นอยู่ที่ยากจน เนื่องจากการท าการเกษตรที่ไม่ได้ผล โดยเฉพาะการปลูกข้าว 
จึงทรงพระราชทานแนวทางในการศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด หรือ “โครงการแกล้งดิน” โดยการ
แกล้งดินให้ดินเป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ได้ แล้วพัฒนาและปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้ 
โดยใช้ข้าวเป็นพืชในการทดลอง ซึ่งสามารถท าได้ 3 วิธี คือ  

1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งสามารถ
เห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีท าการปรับปรุงดิน 
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2) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดและสารพิษ คือ การขังน้ าที่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ระบายน้ า
ออก ซึ่งวิธีนี้จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอ จึงสามารถด าเนินการได้ โดยต้องใช้
ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ดี 

3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างดิน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุด และให้ผล
ผลิตข้าวได้สูงสุดที่สุด 

การยกร่องสวนโดยวิธีพิเศษตามแนวพระราชด าริ เนื่องจากไม้ผลและไม้ยืนต้นรวมทั้งพืชผักไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ลุ่มต่ าที่มีน้ าท่วมขัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร จึงทรงพระราชทานแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ส าหรับยกร่องสวนเพ่ือปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและ
พืชผักพืชไร่ กล่าวคือ วางแนวร่องให้เหมาะสม ความกว้างของร่องปลูกและร่องน้ าขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่นั้นๆ 
ปาดหน้าดินมาพูนรวมกันบริเวณกลางสันร่อง ขุดดินในร่องคูที่ระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร น ามาวางไว้บริเวณ
ขอบสันร่อง เพ่ือควบคุมระดับน้ าไม่ให้ต่ ากว่าดินชั้นล่างที่มีสารประกอบไพไรท์  

ส าหรับการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชผัก พืชไร่ ควรด าเนินการขุดยกร่องเช่นเดียวกับการ
ขุดยกร่องส าหรับการปลูกไม้ผล และด าเนินการปรับปรุงคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างของดิน ให้เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชชนิดนั้นๆ โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี รวมทั้งใส่หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดิน 

สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชด าริ คือ  
1) การควบคุมระดับน้ าใต้ดินไม่ให้ต่ ากว่าชั้นดินล่างที่มีสารประกอบไพไรต์  
2) แก้ไขความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยการใช้น้ าชะล้ างความ

เป็นกรดและ/หรือใช้วัสดุปูนในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ดินอินทรีย์หรือดินพรุ 

ดินอินทรีย์หรือดินพรุ คือ ดินที่มีสารประกอบอินทรีย์อยู่ในดินมากกว่า 30% และมีการสะสม
ของชั้นอินทรียวัตถุหนามากกว่า 40 เซนติเมตร พบมากในพ้ืนที่ลุ่มต่ าบริเวณชายทะเล  

ดินอินทรีย์มีคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช กล่าวคือ ดินอินทรีย์
จะมีการยุบตัวตลอดเวลา และยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซึ่งจากการศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
พบว่า บางจุดมีการยุบตัวของพ้ืนที่มากกว่า 1 เมตร ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูง แต่ก็ไม่สามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ท าให้ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นที่มีอายุ
นานหลายปี เช่น การปลูกปาล์มน้ ามันในดินอินทรีย์ นอกจากล าต้นจะล้มเมื่อปลูกเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ปาล์ม
น้ ามันยังให้ผลผลิตและระยะเวลาการให้ผลิตผลที่ต่ ากว่าปาล์มน้ ามันที่ปลูกในดินชนิดอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการปลูก
ยางพาราในดินอินทรีย์ คือ ให้ผลผลิตน้ ายางในอัตราต่ า น้ ายางยังมีคุณภาพต่ า ต้นยางจะมีอายุการเปิดกรีดยาง
น้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ต้นยางจะเอนและล้มได้ง่าย เมื่อโดนลมแรง และจะทยอยยืนต้นตายในที่สุด 

ความเหมาะสมของการให้ประโยชน์ที่ดินบริเวณขอบพรุ  
เนื่องจากพ้ืนที่ขอบพรุมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าท่วมขัง ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ชนิดอื่นๆ โดยพืชที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีขอบพรุมากท่ีสุดก็คือข้าว ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีการจัดการ
ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งการจัดการด้านดิน ด้านน้ า และด้านพืชควบคู่กันเพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวในอัตราที่สูง 
พอเพียงต่อการบริโภค และยังเป็นการใช้ทรัพยากรดินแบบยั่งยืน คือ การควบคุมระดับน้ าใต้ดินให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมควบคู่กับการจัดการธาตุอาหารในดิน และเลือกชนิดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม เช่น ข้าวพันธุ์ กข 21, กข 23, 
ข้าวหอมมะลิ 105 หรือข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา ข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง เป็น
ต้น ซึ่งข้าวแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความสามารถในการทนความเป็นกรดของดินที่แตกต่างกัน รวมทั้งการให้ผลผลิต
ด้วย ดังนั้นเกษตรกรควรศึกษาความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวที่จะน ามาปลูก รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะของดินใน
พ้ืนที่ตนเองด้วย 
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(2.3) การแบ่งเขตการใช้ท่ีดินในพื้นที่พรุ  

 

 
 

                                       นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย  
                               นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ   
                       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมพัฒนาที่ดิน  

 
ปัญหาที่พบในพื้นที่พรุ พบว่าส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ    

ป่าพรุ ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าพรุไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่พรุ 
อีกทั้งการบุกรุกพ้ืนที่พรุส าหรับการท าการเกษตร และปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้ป่า
พรุที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับถูกท าลาย และกลายสภาพเป็นพ้ืนที่รกร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ คณะกรรมการ
จัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้จัดท าเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุในจังหวัด
นราธิวาสขึ้น ครั้งแรกเมื่อปี 2529 ลงในแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ 

- เขตสงวน  หมายถึง  เขตป่าพรุที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษาให้คงสภาพไว้ 
- เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตป่าพรุถูกท าลายไปแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปพัฒนา 
- เขตพัฒนา หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูกท าลายแล้ว และจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรต่อไป 

ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการอนุรักษ์พ้ืนที่ได้น าเอาไปใช้เป็นนโยบายและแนวทางในการ
จัดการพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ความว่า “...พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราท าโครงการที่โคกใน เขาจะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว 
เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุ เราก็ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่าง ๆ 
ไม้หลาวชะโอนก็ม.ี..” 

“...การก าหนดขอบเขตป่าพรุ ควรก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ อัน
ที่จะท าให้สภาพแวดล้อมเสียหมด...”  

และปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้มีการปรับปรุง
เขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ความว่า “...ปัญหาพ้ืนที่พรุในจังหวัด
นราธิวาสยังคงมีอีกหลายประการที่จะต้องแก้ไข ในขณะนี้เรื่องที่ควรจะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จคงจะได้แก่
เรื่องการปรับปรุงเขตการใช้ที่ดินของพ้ืนที่พรุ แต่เดิมมาที่เคยแข่งเขตการใช้พ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาสเป็นเขต
สงวน เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนานั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมดีอยู่แล้วแต่ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงให้มากยิ่งขึ้น ...” เมื่อทรงกล่าวปิด
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การสัมมนา เรื่อง “พ้ืนที่พรุ : การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเขตการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมด เช่น รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกสารการสัมมนาเรื่องพ้ืนที่พรุ แผนที่
กรม แผนที่ทหาร เป็นต้น ส าหรับใช้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ลงบนภาพถ่าย Ortho สี และภาพถ่ายทางอากาศ      
เพ่ือก าหนดขอบเขตและพ้ืนที่ให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องโดยการลงพ้ืนที่เพ่ือท าการส ารวจ จัดท าแผนที่
การใช้ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่พรุ ขนาด 1: 25,000 จากนั้นน าเสนอข้อมูลและแผนที่ที่ได้ต่ออนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อประกาศใช้ 

จากการด าเนินงาน และลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า พ้ืนที่ในเขตอนุรักษ์และเขตสงวนมีการบุกรุกพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน ซึ่งการจัดท าเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ได้จัดแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 3 เขต คือ  

1) เขตพัฒนา หมายถึง เขตที่ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการต่างๆ 
ของรัฐเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ การส่งเสริมปลูกพืช การชลประทาน ตลอดจนการจัดท าโครงการพัฒนาการเกษตร 
แนวทางในการด าเนินการ คือการพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการท าการเกษตร โดยการน าเอางานวิจัย ทดลอง
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในพ้ืนที่ให้เหมาะสม เช่นการพัฒนา
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก ามะถัน (acid sulfate soil) ให้น าผลการศึกษาของโครงการแกล้งดินไปประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และสภาพทางสังคมของเกษตรกร ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

2) เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตท่ีในปัจจุบันป่าพรุสมบูรณ์หรือป่าดั้งเดิมถูกท าลาย หรือเคยถูกบุกรุก
เพ่ือน ามาใช้ท าการเกษตรแต่ไม่ได้ผลเลยปล่อยทิ้งร้าง ให้ด าเนินการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน เพ่ือให้ป่ารกร้างกลับมา
เป็นป่าพรุดังเดิม โดยไม้ที่น ามาปลูกควรเป็นไม้ในป่าพรุและโตเร็ว โดยการด าเนินการควรเป็นการด าเนินงานของ
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ 

3) เขตสงวน หมายถึง บริเวณท่ียังคงสภาพป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุที่เริ่มเสื่อมโทรมซึ่งมีลักษณะ
เป็นป่าเสม็ด และหญ้าพรุต่าง ๆ แนวทางในการด าเนินการควรเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศในพ้ืนที่ให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุไว้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน เช่น การฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนป่าพรุให้กับเกษตรกรและเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการรณรงค์และป้องกันการ
เกิดไฟป่าในพ้ืนที่พรุ ด าเนินการศึกษาเฉพาะด้านการศึกษาวิจัย และส ารวจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้   สัตว์ป่าและอ่ืน ๆ     
ในพรุเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาเอาไว้  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงนิเวศเพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีขอบพรุ 

 เขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ 209,755 ไร่ ประกอบด้วย 
- เขตอนุรักษ์ (ป่าเสม็ด หญ้าพรุ และกกต่างๆ) จ านวน 19,350 ไร่  
- เขตสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ป่าสมบูรณ์, ป่าเสม็ด หญ้าพรุ และกกต่างๆ) จ านวน

125,625 ไร่ 
- เขตพัฒนา (ที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ แหล่งน้ า) จ านวน 64,780 ไร่ 

 เขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ 90,648 ไร่ ประกอบด้วย 
- เขตพัฒนา เนื้อท่ี 38,543 ไร่ แบ่งพ้ืนที่เป็น 

1) พ้ืนที่ปาล์มน้ ามัน จ านวน 18,286 ไร่ 
2) พ้ืนที่ปาล์มน้ ามันทิ้งร้าง จ านวน 12,097 ไร่ 
3) พ้ืนที่ยางพารา  จ านวน 4,496 ไร่ 
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4) พ้ืนที่พรุทิ้งร้าง จ านวน 3,664 ไร่ 
- เขตอนุรักษ์ จ านวน 9,595 ไร่  
- เขตอ่ืนๆ (ที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ แหล่งน้ า) จ านวน 3,967 ไร่ 

 แนวทางการด าเนินงานในการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง  
ในระยะต่อไป 

1) จัดตั้งคณะท างานก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ 
2) รวบรวมข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ๆ เกี่ยวข้องทั้งหมด 
3) ตรวจสอบพ้ืนที่โดยภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจจริงโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม   
   และประชาชนในพื้นท่ี 
4) จัดท าแผนที่แบ่งเขตพ้ืนที่ที่มีลักษณะป่าพรุสมบูรณ์ 
5) จัดท าแนวเขตในพื้นที่จริงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และประชาชนในพื้นท่ี 

 
(2.4) การจัดการน้ าในพื้นที่พรุ  

 

 
 
                                   โดย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์  
                     ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน   
 

จังหวัดนราธิวาสมีลุ่มน้ าน้ าที่ส าคัญ คือ ลุ่มน้ าสายบุรี ลุ่มน้ าบางนรา และลุ่มน้ าโก-ลก และ       
มีพื้นที่พรุที่ส าคัญ คือ พ้ืนที่พรุบาเจาะ มีพ้ืนที่ประมาณ 94,000 ไร่ และพรุโต๊ะแดง พ้ืนที่ 125,625 ไร่       
ซึ่งสภาพปัญหาของน้ าที่พบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส คือ ปัญหา 4 น้ า 3 รส หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร ปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดท าให้เกษตรกรไม่สามารถน าน้ ามาใช้ใน
การเกษตรได้ และปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเมื่อดินในพ้ืนที่พรุเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัดเมื่อมีน้ า
ไหล่ผ่านพ้ืนที่นั้นน้ าจืดก็จะกลายเป็นน้ าเปรี้ยวและเมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ใด  ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ หรือ
ได้ผลผลิตในอัตราที่ต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งการเกิดดินเปรี้ยวจัดนั้น มีสาเหตุมาจากการระบายน้ าในพ้ืนที่พรุ
ออกจนถึงระดับที่ต่ ากว่าชั้นดินที่มีสารไพไรท์เป็นองค์ประกอบ ท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศ ท าให้เกิด
กรดก ามะถันขึ้นในพ้ืนที่และปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดที่ตามมา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส าคัญและจ า เป็นต้องมีการจัดการ
อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในวงกว้าง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชด าริ
ในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย ดังนี้ 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๖๕ 

 

1) ด้านการแก้ไขปัญหาและการระบายน้ าออกจากพื้นที่ลุ่ม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ เช่น การขุดคลองระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าให้ไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น การขุดลอกคลอง เพ่ือให้น้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น 

2) ด้านการป้องกันน้ าเค็ม การก่อสร้างอาคารบังคับน้ าเพ่ือควบคุมการไหลของน้ าเค็มเข้าท่วม
พ้ืนที่ของเกษตรกร รวมทั้งเป็นการควบคุมน้ าไม่ให้ระบายออกสู่ทะเลในช่วงฤดูแล้งมากเกินไป 

3) ด้านการควบคุมและกักเก็บน้ า สร้างประตูระบายน้ ารอบพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมและกักเก็บน้ า
ในพ้ืนที่พรุและบริเวณขอบพรุไม่ให้แห้งจนเกินไป เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าและเน้นการจัดสมดุลระดับน้ าในพ้ืนที่
พรุให้เหมาะสม ช่วยระบายน้ าที่มากเกินไปในช่วงฤดูฝน การสร้างท านบป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่เกษตร 

4) ด้านการแยกระบบน้ าจืดออกจากระบบน้ าเปรี้ยว สร้างคลองระบายน้ าเปรี้ยวให้ออกจาก
น้ าจืดในพื้นที่พรุ ควบคุมน้ าเปรี้ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกร 

5) ด้านการจัดหาน้ าต้นทุนส าหรับการท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค ท าการขุดคลองเพ่ือ
ส่งน้ าดีส าหรับใช้ในพื้นที่การเกษตร เช่น บ้านโคกอิฐ-โคกใน โคกกูแว เป็นต้น 

6) ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินและคุณภาพน้ า พระราชทานแนวพระราชด าริเพ่ือแก้ปัญหา
ด้านดินเปรี้ยวจัด คือ โครงการแกล้งดิน การบริหารจัดการน้ าป่าพรุโต๊ะแดงและอาคารรอบขอบพรุ โดยการ
ควบคุมระดับในพ้ืนที่พรุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูแล้ง ต้องมีน้ าขังอยู่ในระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป      
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพ้ืนที่พรุ เป็นการเพ่ิมความชุ่มชื่นในพ้ืนที่พรุและช่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่ เพื่อป้องกันน้ าไหลท่วมพื้นท่ีเกษตร 

 แนวทางหรือการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุที่ทางชลประทานวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีพรุโต๊ะแดง คือ 

1) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่ของ
เกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน และยังเป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั้งก่อสร้างอาคา ร
บังคับน้ าและคลองส่งน้ าเพื่อแยกน้ าเปรี้ยวออกจากน้ าจืดเพิ่มเติม 

2) บริเวณในพื้นที่พรุ ก่อสร้างท านบย่อยเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื่นในพื้นท่ีพรุ 
3) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าพรุในทุกด้าน 
 

(2.5) การจัดการป่าไม้ในพื้นที่พรุ  
 

 
    โดย นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
                      ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  
                          กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๖๖ 

 

ป่าพรุ คือ ป่าที่ขึ้นในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดินในพ้ืนที่พรุเป็นดินอินทรีย์ที่มีชั้นความหนาแตกต่างกันออกไป
ตามอายุของพ้ืนที่พรุ ในประเทศไทยมีความหนาประมาณ 3.5 เมตร โดยเฉลี่ยจะมีการทับถมของชั้นดินประมาณ 
1 เซนติเมตรต่อปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกท าลายของประชาชนในพ้ืนที่ขอบพรุ เพ่ือใช้พ้น
ที่ท าการเกษตร 

พืชพรรณธรรมชาติในป่าพรุ พบว่า มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลายกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ 
คือ มีรากค้ ายันเพื่อช่วยในการพยุงตัวในพ้ืนที่ชุ่มน้ าไม้ให้ล้มเอียงได้ง่าย ประโยชน์ของป่าพรุมีความหลากหลาย คือ 
เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นท่ีรอบขอบพรุ เป็นแหล่งไม้ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น การน ามาสร้างที่อยู่
อาศัย สร้างเฟอร์นิเจอร์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถือเป็นก๊าซที่เป็น
ตัวการส าคัญในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ประโยชน์ทางอ้อมคือ เป็นแก้มลิงในการดูดซับน้ าในช่วงฤดูฝน ป่าพรุ
พบมากที่สุดประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ส่วนไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 4 แสนไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนราธิวาส 49.92 % รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช 29.35 % จังหวัดสงขลา 7.48 % และอ่ืนๆ  

 การบริหารจัดการป่าพรุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศ
ไทยให้ที่ดนิในพื้นท่ีพรุโต๊ะแดงในพื้นที่ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหง
โก-ลก เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และต่อมาปี 2525 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา       
พิกุลทองฯ ขึ้น การบริหารจัดการพ้ืนที่พรุบริหารจัดการภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คือ
เน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของดินเปรี้ยวจัดให้สามารถท าการเกษตรได้ และในปี 2529 ได้จัดท าเขตการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่พรุขึ้น โดยก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินเป็น 3 เขต คือ 1) เขตสงวน (Preservation zone) 
56,907 ไร่ (21.73 %) 2) เขตอนุรักษ์ (Conservation zone) 109,938 ไร่ (41.98 %) และ 3) เขตพัฒนา 
(Development zone) 95,015 ไร่ (36.29 %)  

 งานป่าไม้มีแผนบริหารจัดการป่าพรุ 4 แบบ คือ 1) แบบงานวิจัย ท าการส ารวจและวิจัยในปี 
2526 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริ ให้งานป่าไม้ศึกษาหาพันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ซึ่งมีการ
ส ารวจพบว่ามีพันธุ์ไม้กว่า 500 ชนิด ในพ้ืนที่พรุ และมีประมาณ 50 ชนิด ที่ค้นพบครั้งแรกในประเทศไทย สัตว์
ป่าที่อาศัยในพ้ืนที่พรุมีประมาณ 325 ชนิด และพันธุ์ปลาประมาณ 80 ชนิด 2) แผนงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ดูแลรักษาป่าพรุในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ 125,625 ไร่ โดยการเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่า จัดตั้งหน่วยดับไฟ
ย่อยในพื้นที่พรุ รวมทั้งตั้งหอดูไฟชั่วคราวในพื้นที่พรุ 3) หน่วยงานสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดการท า
ป่าพรุจ าลองขึ้น เพ่ือเป็นการจ าลองแบบนิเวศในพ้ืนที่พรุไว้ส าหรับสาธิตและถ่ายทอดให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับระบบนิเวศในพื้นที่ป่าพรุ 4) แผนงานบริหารและประชาสัมพันธ์ จัดตั้งทุนวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิ
รินธรขึ้น จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังเยาวชนใน
การอนุรักษ์และหวงแหนป่าพรุร่วมกัน 

(3) การน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการฯ ภาคนิทรรศการ 
                การน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการฯ ภาคนิทรรศการ จ านวน 14 เรื่อง แบ่งออกเป็น

งานวิจัย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
       (3.1) งานวิจัยด้านดิน จ านวน 4 เรื่อง  

     - การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพ้ืนที่พรุ จังหวัดนราธิวาส  
     - การให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามันที่ปลูกในดินอินทรีย์ จังหวัดนราธิวาส  
     - ผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนที่พรุต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการ

ของน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางนรา จังหวัดนราธิวาส 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๖๗ 

 

     - การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชตามแนวพระราชด าริ “โครงการแกล้งดิน”
       (3.2) งานวิจัยด้านป่าไม้ จ านวน 3 เรื่อง 

     - การส ารวจเบื้องตน้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  
     - การปลูกไม้เสม็ดขาวเพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ  
     - การทดลองคัดเลือกพันธุ์ไม้ฟ้ืนฟูสภาพป่าพรุ  

     (3.3) งานวิจัยด้านการเกษตร จ านวน 1 เรื่อง 
     - เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมกระดังงาในพ้ืนที่พรุบาเจาะ  

       (3.4) ด้านท้องถิ่นและการพัฒนาอาชีพ จ านวน 1 เรื่อง 
     - การสร้างไม้พาดล่อผึ้งหลวงให้สร้างรวงรัง พ้ืนที่ป่าเสม็ดขาว บ้านตอหลังและบ้าน

ทรายขาว ต าบลไพรวันอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
     (3.5) งานวิจัยด้านจุลินทรีย์ จ านวน 4 เรื่อง 

     - การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในพ้ืนที่พรุ จังหวัดนราธิวาส
      - องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อราจากดินอินทรีย์ ใน
พ้ืนที่พรุจังหวัดนราธิวาส 

     - จุลินทรีย์ที่มศีักยภาพในการสร้างสารต้านทานจุลนิทรีย์จากดนิอินทรีย์ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
     - ความหลากหลายของยีสต์ในพ้ืนที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพการใช้

ประโยชน์ ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 

(4) การเสวนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน”  
                พิธีกรด าเนินรายการเสวนา คือ ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวิทยากรในการเสวนา จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
     (4.1) ดร.อภิชาต จงสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 15 

 (4.2) นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 (4.3) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน 
 (4.4) ผศ.นุกูล รัตนดากูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ผู้เสวนาคนที่ 1  
 

 
 

                                        ดร.อภิชาต จงสกุล  
                   ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนที่ 15 

จากการท างานในพ้ืนที่พรุเป็นระยะเวลานาน กล่าวคือ การศึกษา ทดลอง และวิจัยของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ และนักวิจัยอื่นๆ ที่ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับป่าพรุ ทั้งทางด้านดิน ด้านน้ า ด้านอากาศ ด้าน
ป่าไม้ และอ่ืนๆ พบว่า ป่าพรุ เป็นป่าที่มีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย และมีลักษะพิเศษมากกว่าป่าทั่วไป ดินในพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นดินอินทรีย์หรือดินพรุ ซึ่งถ้าอยู่ในสภาพปกติจะไม่มีปัญหาใดๆ ต่อพืชพรรณธรรมชาติ แต่ถ้ามีการบุก
รุกป่าเพ่ือท าการเกษตร ท าการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ ดินอินทรีย์จะท าปฏิกิริยากับอากาศ ท าให้เกิดกรด
ก ามะถัน กลายสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ ส่งผลให้พืชที่ปลูกตายหรือได้ผลผลิตต่ า และ
เมื่อดินแห้งก็จะท าให้ติดไฟง่าย เพราะตัวเนื้อดินเกิดจากการทับถมของเศษซากพืชเป็นระยะเวลานาน ถือเป็น
เชื้อเพลิงที่ดี และยังดับได้ยาก เหตุเพราะชั้นดินมีความหนามากกว่า 40 เซนติเมตร ซึ่งถ้าไม่มีน้ าใต้ดินในระดับที่
เหมาะสมก็จะท าให้เกิดไฟป่าลุกลามและดับยาก เช่น ไฟไหม้ป่าพรุเมื่อปี 2541 นอกจากนี้ ดินยังมีการยุบตัวอยู่
ตลอดเวลา บางพ้ืนที่มีการยุบตัวมากกว่า 1 เมตร ดังนั้น พืชพรรณที่จะสามารถขึ้นและเจริญเติบโตในพ้ืนที่พรุได้
จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีรากค้ ายันเพ่ือช่วยในการพยุงตัว เป็นเหตุให้การปลุกป่าเพ่ือทดแทนในพ้ืนที่เสื่อมโทรม
จากการบุกรุกก็ท าได้ยาก เพราะต้องหาพรรณไม้จ าเพาะที่สามารถขึ้นและเติบโตในพ้ืนที่พรุที่หลากหลาย ท าให้ป่า
พรุเปรียบเสมือนเซเว่นอีเลฟเว่นของชาวบ้านในพ้ืนที่รอบขอบพรุ เพราะมีอาหารและของป่ามากมายที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ป่าพรุจ าเป็นต้องดูแลและรักษา เพราะป่าพรุที่สมบูรณ์ไม่สามารถกลับมาสมบูรณ์และ
คงสภาพระบบนิเวศท่ีหลากหลายได้ในเวลาอันสั้น จึงควรวางแนวทางในการจัดการพื้นที่พรุอย่างยั่งยืน คือ 

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่พรุให้ชัดเจน ซึ่งจากการจัดท าเขตการใช้ที่ดินในครั้งแรก ปี 2529 
ได้มีการก าหนดขอบเขตแล้ว แต่ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตมีความเหลื่อมล้ า บางพ้ืนที่ก็หายไป ถ้าไม่ชัดเจนก็จะท าให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานต่างๆ ได้ยาก 
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2) การบริหารจัดการน้ า น้ าในพ้ืนที่พรุต้องบริหารให้อยู่ในระดับที่สมดุลเหมาะสม กล่าวคือ 
ต้องไม่ปล่อยให้แห้งจนเกินไป เพราะจะท าให้ดินแห้ง จนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะขังน้ าจน
มากเกินไปเพราะถ้าท าการขังน้ า น้ าก็จะเน่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและต้นไม้ในพ้ืนที่พรุ  

3) การให้ความรู้กับประชาชนในที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีรอบขอบพรุ ถึงความส าคัญและลักษณะของ
ป่าพรุ เพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักป่าพรุ ความหลากหลายของป่าพรุชาวบ้านจะได้ตระหนัก หวงแหนและร่วมกันดูแล
รักษาพ้ืนที่ป่าพรุ และพ้ืนที่ขอบพรุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าพรุ ทัง
ความส าคัญ ลักษณะนิเวศของป่าพรุ การดูแลรักษาและจัดการกับพ้ืนที่พรุป่าพรุ โดยเฉพาะระดับข้าราชการที่ต้อง
ท างานกับป่าพรุ เพราะมีการโยกย้ายตลอดเวลา จึงควรถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการ
จัดการดูแลในพื้นที่พรุอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
ผู้เสวนาคนที่ 2  

 

 
 
                                           นายธนิตย์ หนูยิ้ม  
                     ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช  
                            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 

การจัดการป่าพรุ ควรจัดการแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย (ทุกคน) ให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด และยั่งยืน หลักการและวิธีปฏิบัติ คือ  

1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน กรมป่าไม้ กรมปกครอง ฯลฯ 
โดยเฉพาะกรมปกครอง ผู้ใหญ่บ้านควรเข้มงวดกับการก าหนดขอบเขตและการบุกรุกเข้าพ้ืนที่ป่าพรุ ทั้งเพ่ือ
การเกษตร การเข้าพ้ืนที่เพ่ือหาของป่าของชาวบ้าน เป็นต้น ถ้าผู้ ใหญ่บ้านเข้มงวดและขัดเจนก็จะช่วยแก้ไขและ
จัดการกับปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่พรุสะดวกและง่ายข้ึน เช่น กรณีเผาป่าเพ่ือเก็บของป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ขอบเขตพ้ืนที่พรุต้องก าหนดให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุ ดังนั้นควรเร่ง
ด าเนินการให้ชัดเจนโดยที่ฝ่ายปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 

3) การจัดระบบทั้งในพ้ืนที่พรุ น้ าในป่าพรุ ต้องมีความสมดุลไม่แห้งและน้ าต้องไม่ขังนิ่ง เพราะจะ
ท าให้ต้นไม้ตายได้ กล่าวคือ ในพื้นที่พรุเขตพัฒนาที่สามารถระบายน้ าออกได้ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ท าการเกษตร แต่ใน
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ไม่ควรท าการระบายน้ าออกจนแห้ง เพราะจะท าให้เกิดไฟไหม้ได้ ต้องควบคุมระดับน้ าในพ้ืนที่ให้
เหมาะสม 
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4) ด าเนินการในพ้ืนที่เสื่อมโทรม โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ โครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ กล่าวคือ ดูแลพ้ืนที่เสื่อมโทรมนั้นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท าลาย รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่า ก็จะฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 

5) ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุ ซึ่งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุเพ่ือท าการเกษตรสามารถท าได้ยาก 
เพราะพ้ืนที่ป่าพรุที่มีน้ าท่วมขัง แต่การบุกรุกพ้ืนที่ป่าโดยการออกเอกสิทธิ์ในการถือครองพ้ืนที่ป่าพรุ เช่น ในเขต
พ้ืนที่ใกล้เมือง เนื่องจากท่ีดินมีราคาแพง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลและเข้มงวดต่อการออกเอกสารสิทธิ์
นั้นๆ 

6) การป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าพรุ ทั้งการควบคุมระดับน้ าในพ้ืนที่ให้สมดุล การ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนท าการจัดไฟเผาป่า เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการเผาป่า เพ่ือให้
พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ต่อไป ดังนั้นต้องร่วมกันป้องกันและให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ป่าพรุ 

 
ผู้เสวนาคนที่ 3 

 

 
 
                                        นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์  
                       ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน 
 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
จังหวัดนราธิวาส จึงทรงหาแนวทางในการจัดการและแก้ปัญหาทางด้านน้ า ทั้งปัญหาน้ าเค็มลุกล้ าเข้าพ้ืนที่เกษตร 
ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาน้ าเปรี้ยว ปัญหาน้ าแล้ง โดยทรงให้ชลประทานบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวควบคู่
กับการแก้ไขปัญหาที่ดนิท ากินของเกษตรกร คือ ให้ขุดคลองระบายน้ าในพ้ืนที่ต่างๆ ท าคันดินกั้นน้ าเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าอาคารบังคับน้ า เพ่ือป้องกันการรุกล้ าของน้ าเดิมเข้าสู้พ้ืนที่และยังช่วยทดน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัด โดยการขุดคลองแยกน้ าดีและน้ าเปรี้ยวออกจากกัน และควบคุม
ระดับน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้นไพไรท์เพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเปรี้ยว จัดท า
แนวเขตในพ้ืนที่พรุ เช่น ท าคันดินคันน้ าแบ่งพ้ืนที่เกษตรเก็บพ้ืนที่พรุ สร้างคลอง เพ่ือน าน้ าจืดไปแก้ปัญหาดิน
เปรี้ยวจัดในพ้ืนที่โคกอิฐ-โคกใน ท าให้สามารถท าการเกษตรและปลูกข้าวได้ผลผลิตดีขึ้น ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงให้ความส าคัญกับเรื่องน้ าเป็นอย่างมาก เพราะน้ าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง แนวทางในการบริหารจัดการน้ า
ซึ่งควรด าเนินการ ดังนี้ 
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1) การควบคุมระดับน้ าในพ้ืนที่พรุ ซึ่งชลประทานสามารถด าเนินการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
แต่อบรมเสนอให้ทางกรมอุทยานเพ่ือจัดท าฝายในพื้นที่พรุ เพ่ือชะลอน้ าที่ออกจากพ้ืนที่พรุไหลลงสู่ทะเลเร็วเกินไป 
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเพื่อร่วมรักษาความชุ่มชื้นในพื้นท่ีพรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่พรุ 

2) น้ าในพื้นที่พรุไหลเข้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรในพ้ืนที่รอบขอบพรุ ท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานการแก้ปัญหาให้บริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
คนและป่า บริหารป่าโดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบป่า โดยด าเนินการเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ ง เดือนมกราคมถึง
ตุลาคม เพื่อรองรับน้ าฝน 

3) อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า รวมทั้งการก าหนดขอบเขตและการ
บริหารจัดการพื้นที่พรุ เพ่ือช่วยในการดูแลรักษาป่าพรุให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

     ผู้เสวนาคนที่ 4 
 

 
 
                                            ผศ.นุกูล รัตนดากูล  
                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

กรณีศึกษาในพรุลานควาย เดิมเป็นป่าพรุสมบูรณ์เช่นป่าพรุโต๊ะแดง เมื่อวิถีชีวิตคนเปลี่ยนชุมชน
กลายเป็นสังคมเมือง คนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มากขึ้น กลับท าให้ผลผลิต
ที่ได้ลดลง เพราะเหตุว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้ความสามารถหรือประสิทธิภาพของพ้ืนที่นั้นๆ ที่มี อย่างจ ากัด แต่กลับ
ขวนขวายรุกล้ าเพิ่มเติมจนเกินความสามารถ ท าให้ระบบนิเวศค่อยๆ เปลี่ยน พ้ืนที่พรุค่อยๆ เสื่อมลงจนหายไป ซึ่ง
พรุกว่าจะเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ต้องใช้เวลานาน การเข้าไปเปลี่ยนแปลงพรุเพ่ือใช้พ้ืนที่ท ากินถือว่าผิด ควรใช้การ
ปรับตัวและพฤติกรรมให้เข้ากับพ้ืนที่พรุแทน กล่าวคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับป่าพรุ การดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุอย่างถูกต้องและเหมาะสม เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของป่าพรุเพ่ือที่จะได้เข้าใจละร่วม
ดูแลอนุรักษ์ป่าพรุ ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชาวบ้าน รัฐบาลควรเข้าใจ เรียนรู้และยอมรับ
ฟังชาวบ้าน เพ่ือป้องกันการเกิดความขัดแย้ง และร่วมกันอนุรักษ์ป่าพรุด้วยกัน แนวทางในการบริหารจัดการป่าพรุ 
คือ การร่วมมือกัน (Co-Management) กล่าวคือ ภาครัฐและภาคประชาชนมีข้อตกลงร่วมกัน มีกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือยู่ร่วมกัน คือการมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ยอมรับ
และรับฟังกันและกัน ต้องมีการพูดคุยและเปลี่ยนปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่าย 
เช่น อาจจัดให้มีสภาพรุขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการเพียง
ฝ่ายเดียว อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีพรุ เพ่ือดูแลป่าพรุและสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ขอบพรุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกหน่วยงาน 
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๕.2.4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการสัมมนาเชิงวิชาการ การบริหารจัดการป่าพรุ

โต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  (1) ด้านเนื้อหา : เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสมมาก การถ่ายทอดเนื้อหาของ
วิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย รวมทั้ง
การตอบค าถามของวิทยากร คะแนนความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับฟังการสัมมนาอยู่ในระดับมาก 66.40 % 
และระดับปานกลาง 15.63 % 

  (2) ด้านการน าความรู้ไปใช้ : สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าสัมมนาฯ มีประโยชน์มาก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติ ในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพ่ือให้เกิดการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง
ได้อย่างยั่งยืน คะแนนความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับฟังการสัมมนาอยู่ในระดับมาก 54.95 % และระดับปาน
กลาง 21.63 % 

  (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/สถานที่ : สถานที่ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มในการจัด
สัมมนาฯ มีความเหมาะสมมาก รวมทั้งการให้บริการการติดต่อประสานงาน และการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ คะแนนความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับฟังการสัมมนาอยู่ในระดับมาก 58.13 % และระดับมากที่สุด 
30.31 % 

 (4) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
                 ด้านเนื้อหา 

    -  ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ เช่น ธรรมชาติพ้ืนที่พรุ การจัดการดิน
ในพ้ืนที่ขอบพรุ การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ การจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุ และการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่พรุ เพ่ือ
จะน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ต่อไป 

   -  วิชาการมากไป ควรแทรกรูปภาพ และผลส าเร็จ 
   -  ให้ความรู้ได้ดีมากและใช้ภาพที่เข้าใจได้ง่าย 
   -  ถ้าอบรมเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานตามโครงการก็เหมาะสมในการอบรมครั้งนี้ แต่ถ้า

เป็นเกษตรกรก็ควรปรับด้านวิชาการบ้าง เพราะเน้นความรู้มากเกินไป 

  ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
  -  วิชาความรู้ อยากน าไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรโดยตรง เพ่ือความรู้ความเข้าใจให้กับการ

ด ารงชีวิตของเกษตรกรโดยตรง 
  -  น่าจะใช้เป็นบทเรียนในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ              

ป่าพรุโต๊ะแดง 
  -  อยากให้จัดโครงการแบบนี้บ่อยๆ จะได้เพ่ิมความรู้ 
  -  ให้จัดมีการสัมมนาเชิงวิชาการทุกปี เพ่ือประโยชน์แก่ป่าพรุโต๊ะแดงตลอดไป 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/สถานที่ 
 -  อยากให้บริการอาหารว่างถึงที่ในห้องประชุม 

             ด้านอ่ืนๆ 
-  การบริหารจัดการป่าพรุส าเร็จได้ จะต้องท างานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง     

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมที่ดิน ส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และที่ส าคัญคือเกษตรกรที่อยู่รอบพ้ืนที่ป่าพรุ 
-  ชาวบ้านไม่ค่อยฟัง อยากให้กระตุ้นความสนใจ เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน 
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-  ควรจัดโครงการ สร้างจิตส านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รอบๆ ป่าพรุโต๊ะแดง ใน
อ าเภอสุไหงโก-ลก สุไหงปาดี ตากใบ และอ าเภอเมือง โดยตรงมากกว่าหน่วยงานและบุคคลที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ 
และขอเสนอไม่สมควรปลูกปาล์มในพรุ เพราะมีความต้องการน้ ามากกว่าพืชชนิดอื่น 

-  ขอเป็นก าลังใจ ในการมุ่งมั่น อดทนและซ่ือสัตย์ 
-  ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน จึงจะอยู่รอด 
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๕.3 สรุปผลการสัมมนาเชิงบูรณาการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 
     ณ โรงแรมตันหยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

๕.3.1 วิธีการด าเนินงาน 
      5.๓.1.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง    
             5.๓.1.๒ ประชุมหารือแนวทางการจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
            5.๓1..๓ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ และด าเนินการตามโครงการให้แล้ว
เสร็จ   
     5.3.1.4 ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ และรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา       
เชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ให้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ทราบ 

๕.3.2 วัตถุประสงค์ 
       5.3.๒.๑ เพ่ือด าเนินการทบทวนพระราชด าริและผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ในการ
บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         5.3.๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการร่วมวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
น้ า      การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน และการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งแนวทาง    
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
        5.3.๒.๓ เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและสอดคล้องตามหลัก
วิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบที่ดี อันเป็นแนวทางมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง
อย่างยั่งยืน 

๕.3.3 ผลการสัมมนาเชิงบูรณาการ 
 สรุปผลการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
ณ ห้องประชุมโสภาพิสัยโรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. 
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กล่าวรายงาน โดยนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาส 
 

ในโอกาสนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากนายเอกรัฐ 
หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งติดภารกิจ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านลลิต ถนอมสิงห์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็น
ประธาน เปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในครั้งนี้ และจังหวัดนราธิวาสขอน าเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

จังหวัดมีพ้ืนที่เขตการปกครอง 13 อ าเภอ 77 ต าบล 589 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ตาราง
กิโลเมตร มีป่าพรุที่ส าคัญอยู่ 2 แห่ง คือ ป่าพรุบาเจาะ เนื้อที่ประมาณ 52,000 ไร่เศษ และป่าพรุโต๊ะแดงเนื้อที่
ประมาณ 209,700 ไร่เศษ รวมพ้ืนที่ป่าพรุทั้ง 2 แห่งในพ้ืนที่ของนราธิวาส ประมาณ 261,000 ไร่เศษ ซึ่งพ้ืนที่
ป่าพรุโต๊ะแดงครอบคลุมเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอ    ตากใบ อ าเภอสุไหงโก -ลก 
อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอเจาะไอร้อง ภายในป่าพรุโต๊ะแดงมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื้อที่ 125,000 ไร่เศษ มีป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่ 1 
และแปลงที่ 2 จ านวน 28,000ไร่เศษ 
 จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการดูแล
รักษาป่าพรุผืนส าคัญแห่งนี้ ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช -
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชด าริให้ส่วนราชการช่วยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าพรุโต๊ะแดงให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาป่าพรุโต๊ะแดงเพ่ือให้
สอดคล้องตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงในปัจจุบัน เพื่อประชาชนจะได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่
ป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส 
 การจัดสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในครั้งนี้ จังหวัดนราธิว าสได้รับมอบหมาย
จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นหน่วยรับผิดชอบ  
ในการจัดสัมมนาเพื่อน าผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและผลการสัมมนาเชิงวิชาการที่ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้วมาบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดูแลรักษา 
ป่าพรุโต๊ะแดงและการก าหนดขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง ให้แน่นอนเพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าทุกที่ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเนื้อที่มากที่สุดในบรรดาพรุที่ยังเหลืออยู่  
ในประเทศไทย  
 รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ช่วงเช้าของวันนี้จะเป็นการทบทวนผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจัด
มาแล้ว 3 เวที และทบทวนผลการสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นไปจัดมาแล้ว 1 เวที ในภาคบ่ายก็จะเป็นการน าเสนอ  
ให้ข้อคิดเห็นและอภิปราย (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาส ที่เกิดจากการ
สัมมนาเชิงวิชาการ โดยจะให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้ร่วมวิภาคและร่วมอภิปรายแผนงานที่จะน าเสนอว่าจะต้องมี
การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมให้เหมาะสมอย่างไรทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการขอบเขต
พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการน้ า ด้านที่ 3 ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า และด้านที่ 4 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณขอบรอบขอบพื้นท่ีป่าพรุโต๊ะแดง 
 

นายลลิต  ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ความว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการบริหารการจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในครั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและ
ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ  พรุโต๊ะแดงขึ้น โดย
ได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ส่วน ได้แก่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการจัดสัมมนาเชิงวิชาการซึ่งได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ส าหรับการสัมมนาเชิงบูรณาการในครั้งนี้ จะเป็น
ช่วงที่ส าคัญซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมก าหนดการวางแผนกรอบการด าเนินงานโดยน าผลการวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่ได้รับข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ และข้อคิดเห็นของราษฎรในพ้ืนที่มาร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไปโดยมีแบบแผนและเป็นไปตามเป้าประสงค์  
 เราคงจะได้รับข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรุ คงจะเป็นประจักษ์พยานได้
แล้วว่าที่เราด าเนินการจัดสัมมนากันมา 3-4 ครั้ง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่
คาดฝันขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้ง แล้วมันท าความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่คิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมหาศาล อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน ทั้งเรื่องขอบเขตการใช้ที่ดิน ผมอยากให้มี
การก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน อย่างน้อยก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นในการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน หมายความว่า ต้อง
มีการตกลงกับราษฎรที่ใช้ประโยชน์และเสียประโยชน์ให้เขาเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ าก็เช่นเดียวกัน 
ตอนนี้เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้หากไม่มีการบริหารจัดการน้ าที่ดีแล้ว เราจะแก้ไขมันได้ยาก การป้องกันเรื่ องส าคัญ 
ในเรื่องของไฟป่าและเช่นเดียวกันเราคงไม่ปล่อยให้เหตุเกิดขึ้นแล้วก็ล้อมคอกเราควรจะต้องป้องกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องไฟป่าและที่ส าคัญที่สุดประชาชนต้องอยู่กับพ้ืนที่จะต้องใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่เสื่อมสภาพไปแล้ว ประกอบอาชีพให้ได้ผลเขาจะได้ไม่กลับไปบุกรุกป่าอีก กระผมจึงขอฝาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งราษฎรได้ร่วมมือร่วมใจและร่วมกัน
วางแผนด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่าพรุให้ด ารงอยู่ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขเขตการใช้พ้ืนที่พรุให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้การด าเนินงานในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิร-
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดผลสูงสุดและยั่งยืน  
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1. การทบทวนผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
นายศุภรัชต์  อินทราวุธ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ ส านักงาน กปร  กล่าวสรุปผลการ

ทบทวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง ความว่า  
ครั้งนี้เป็นการทบทวนผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง ตามแผนฯ ต้องการมีการ

พูดคุยกันในทุกเวทีทั้งในส่วนราชการและราษฎร และเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน ขอย้อน
ไปถึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมี
พระราชด าริตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แล้ว ในเรื่องของการก าหนดขอบเขตควรมีก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอนเพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่อันจะท าให้สภาพแวดล้อมเสีย ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2515 ในเรื่องการก าหนดขอบเขตการ
ใช้ที่ดิน แบ่งเป็น เขตพัฒนา เขตอนุรักษ ์และเขตสงวน 
 ส านักงาน กปร. จึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางที่จะร่วมรับสนองพระราชด าริในการสร้างประโยชน์ให้กับ
พ้ืนที่ตามพระราชด าริ จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงขึ้นเพ่ือด าเนินการ  
ตามแนวทางพระราชด าริและเสริมสร้างหน่วยงานของรัฐให้ร่วมกันบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้มีประสิทธิภาพ 
การจัดสัมมนามีหัวข้อหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ าการ การบริหารจัดการขอบเขตที่ชัดเจน  
การป้องกันและควบคุมไฟป่า และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่ โดยรูปแบบการจัดสัมมนาก็จะมี
ด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. เป็นเจ้าภาพ สัมมนาเชิงวิชาการ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เป็นเจ้าภาพ และสัมมนาเชิงบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ หลังการจัดการสัมมนา 
ทั้ง 3 กิจกรรมเสร็จสิ้น ก็จะได้จะท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะท างานก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ  
ป่าพรุโต๊ะแดงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นแล้วน าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งทราบว่า มีแผนจะทูลเชิญ
เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงกุมภาพันธ์ 2563 
 ในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ    
ป่าพรุสิรินธรและโรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก  
 ครั้งแรกมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 180 คน ผู้ร่วมสัมมนาเป็นหน่วยงานภาครัฐและราษฎร ได้มีการพูดคุยกัน
ในเรื่องหลักๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ภาคบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มร่วมกันสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการน้ า : เห็นว่า มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ าซึ่งกรม
ชลประทานได้จัดท าคันกั้นน้ า สร้างฝายชะลอน้ า แนวเขตป้องกันน้ าเปรี้ยว ปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องของ
งบประมาณการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ร่วมกัน เกษตรกรรมหรือการใช้ประโยชน์รอบขอบพรุ ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ า ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ได้มีการเสนอค าว่า ควรมีการร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ราษฎร มีการสร้างจิตส านึก และควรมีการสร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 2. การบริหารจัดการขอบเขต : ปัญหาอุปสรรคทุกคนเห็นว่าการจัดท าแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดงยัง 
ไม่ชัดเจน ยังคงมีข้อพิพาทข้อขัดแย้งกันอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ ยังมีการบุกรุกพ้ืนที่ หาของป่า ตัดไม้ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า ราษฎรยังไม่เปิดใจ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด
เท่าที่ควร ระเบียบกฏหมายบางข้อก็ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาควรจะท า
แนวเขตให้ชัดเจน ควรมีการผ่อนผันให้ราษฎรเข้าท าประโยชน์ได้ในพื้นที่แต่มีเงื่อนไขในการปลูกป่าทดแทนใน
พื้นที่ ต้องมีการส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริง เอกชนที่เข้ามาด าเนินการ ควรมีการแก้ไขระเบียบให้ชัดเจน
ให้ครอบคลุม ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในพ้ืนที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับราษฎรรวมถึงการมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ทั่วถึง รวมถึงประชาชนที่จะดูแลครอบครัวป่าพรุ 



 ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๗๘ 

 

 3. การควบคุมไฟป่า : ปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ า ฝนทิ้งช่วงนาน แหล่งน้ าไม่
เพียงพอ ราษฎรในพ้ืนที่ขาดจิตส านึก เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้เนื่องจากติดกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมของราษฎร แนวทางการแก้ไขเห็นว่า ควรมีการขุดคลอง เพิ่มแนวกันไฟ หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหา ประสานหน่วยฝนหลวงท าฝนหลวง เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับ
ไฟฟ้าให้พร้อม สิ่งส าคัญคือ การสร้างจิตส านึกในการดูแลป่าและการส่งเสริมปลูกป่า 
 4. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพพื้นที่รอบขอบป่าพรุ  : โดยเน้นไปที่ราษฎรในพ้ืนที่เป็นส าคัญจัดการ
อภิปรายและข้อคิดเห็นต่างๆ สรุปได้เป็น 3 ส่วน  คิอ 

     ส่วนแรก เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรรอบขอบพรุ 
ส่วนราชการควรจะมีการจัด Zoning ในการส่งเสริมอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
การส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ การให้ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

     ส่วนที่ 2 อาชีพของราษฎร เช่น การหาของป่า ส่งเสริมให้มีการใช้ผลผลิตหรือประโยชน์จากป่า    
ให้มากขึ้น ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การบริหารของหน่วยงาน เรื่อง
นโยบาย Zoning ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้โดยหน่วยงานรับผิดชอบ นโยบายของแต่ละหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน      
ขาดการบูรณาการของหน่วยงาน ยังไม่มีการประเมินผล การส่งเสริมอาชีพไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร 
ราษฎรผู้ประกอบอาชีพขาดความรู้ เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะนี่ทัศนคติไม่ชอบอาชีพเกษตร เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินการ
ท าประกอบอาชีพ ใช้วิธีการไม่เหมาะสมท าลายทรัพยากร สาธารณูปโภค ถนนช ารุด ปัญหาเรื่องโรคและแมลง 
ขาดปัจจัยการผลิต น้ าเสียจากโรงงานยางพารา ราคาผลผลิตที่ต่ า และปัญหาสังคมต่างๆ  

     ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ น านโยบาย Zoning มาใช้อย่างจริงจัง ให้ความรู้ 
ในทุกมิติในการประกอบอาชีพ ส ารวจความต้องการการประกอบอาชีพของราษฎร ปลูกฝังให้เยาวชนสนใจอาชีพ
เกษตร ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณะโรคต่างๆ การให้ความรู้ในการป้องกันการก าจัดโรคและแมลง ฯลฯ 
 ครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติ 2 วัน วันแรกจะลงพ้ืนที่จริง ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะ
แดง ที่ศูนย์วิจัยป่าพรุสิรินธร ในวันที่ 2 ประชุมที่ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก จากการศึกษาดูงานและ
ร่วมกันเสวนาน าไปสู่การเสนอแนวทางในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม ผลการสัมมนาแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ควรมีการสร้างและจัดท าขอบเขตที่
ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีชัดเจน ไม่ว่าจะหลักเสาคอนกรีต ขุดคูคลอง ปลูกต้นไม้เป็นแนว ควรมีการน าองค์ความรู้โครงสร้าง
ด้านวิศวกรรมมาช่วยในการจัดการแนวเขต มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท า MOU กับราษฎรในการ
ก าหนดขอบเขต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบสิทธิ์ สร้างความ
เข้าใจกับราษฎรในการรับรองแนวเขต การด าเนินการด้านกฎหมายที่เข้มงวดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนว
เขตร่วมกันเพ่ือให้มีความถูกต้องโปร่งใส มีการจัดท าขอบเขตจัดท าแผนที่ที่ชัดเจน ซึ่งทางส านักงาน กปร. ได้จัดท า
สรุปผลการสัมมนาให้จังหวัดฯ ได้ทราบแล้ว 
 

2.การทบทวนผลการสัมมนาเชิงวิชาการ 
นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สรุปผลการจัดการสัมมนาเชิง

วิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ร่วมน าเสนอด้วย ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการรับผิดชอบเรื่องของข้อกฎหมาย ความว่า 

ในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการท่ีผ่านมามีการด าเนินการ 3 ภาค ได้แก่ ภาคการบรรยาย น าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านดิน การแบ่งเขตการใช้ที่ดิน ด้านน้ า และด้านป่าไม้ ภาคการเสวนาเรื่อง   
แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน และภาคนิทรรศการ เป็นการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริ ให้ท างานในพ้ืนที่พรุในเรื่องของการศึกษาทดลอง วิจัย 
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ขยายผลงานวิจัย เพ่ือหาต้นแบบในการพัฒนาพ้ืนที่พรุ และบริการประชาชน โดยให้ความส าคัญไปที่เรื่องดิน 
ตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น มีงานวิจัยมากมาย ซึ่งศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท า
เป็นหลักสูตรและต ารา ก่อนที่จะส่งเสริมหรือน าไปพัฒนาต่อยอดนั้น ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ต้องมีความเข้าใจ
ในพ้ืนที่พรุ ซึ่งพรุในความหมาย ในทางวิชาการหมายถึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ าพ้ืนที่ชุ่มน้ าคือ พ้ืนที่มีน้ าท่วม
พ้ืนที่มีน้ าขังพ้ืนที่ชื้นแฉะพ้ืนที่ลุ่ม ในเรื่องของการเกิดพ้ืนที่พรุหรือพ้ืนที่ลุ่มต่ าในภาคใต้แตกต่างกันตามบริบท 
จังหวัดนราธิวาสมีพรุ 2 แห่ง คือ พรุบาเจาะและพรุโต๊ะแดง ซึ่งมีลักษณะการเกิดแตกต่างกัน พรุในจังหวัด
นราธิวาสเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน  
 พื้นที่พรุบาเจาะเคยเป็นชายหาดมาก่อน ต่อมามีสันทรายปิดกั้นทางน้ าไว้ ท าให้น้ าเค็มกลายเป็นน้ ากร่อย
และกลายเป็นน้ าจืดในที่สุด และต่อมาจะมีพันธุ์ไม้ขึ้นเกิดเป็นป่าพรุ พ้ืนที่พรุเมื่อมีการระบายน้ าออกถึงแม้จะไม่มี
ไฟไหม้ก็ตาม ต้นไม้ในป่านั้นก็จะตายเนื่องจากที่ระดับความลึกจากผิวดินประมาณ 1 เมตร จะมีการสะสม
สารประกอบเหล็กจากการที่เคยเป็นทะเลมาก่อนคือ pyrite สารประกอบ pyrite นี้เป็นต้นก าเนิดของดินเปรี้ยว 
เมื่อมีน้ าท่วมขังจะไม่แสดงความเป็นกรดแต่เมื่อมีการระบายน้ าออก ออกซิเจนในอากาศจะท าปฏิกิริยาและ
ปลดปล่อยกรดก ามะถัน เมื่อระดับน้ าสูงขึ้นก็จะน าพากรดก ามะถันขึ้นมา การสลับกันระหว่างชื้นและแห้งจะส่งผล
ท าให้ดินเป็นกรดจัดทั้งระบบ  
 การเกิดพรุของป่าพรุโต๊ะแดง ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง พบว่า ในอดีตพรุโต๊ะแดงเป็นป่าโกงกาง ซึ่งเป็น
ลักษณะพันธุ์ไม้ที่จะต้องมีน้ าทะเลท่วมถึง ต่อมาเมื่อมีสันทรายปิดปากอ่าว จึงเข้าสู่กระบวนการเกิดพรุ
เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวมา   
 จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่พรุ 9.3 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง พ้ืนที่พรุ
ในจังหวัดนราธิวาสนี้ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ก าหนดเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุ แบ่งเป็น 3 โซน โซนที่ยัง
เป็นป่าสมบูรณ์ ก าหนดเป็น เขตสงวน โซนที่ป่ามีความเสื่อมโทรมแต่มีศักยภาพที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าได้ ก าหนด
เป็น เขตอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายที่จะฟ้ืนฟูป่าให้สมบูรณ์ ในโซนที่สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่มีศักยภาพในการ
ฟื้นฟูป่า ก าหนดเป็น เขตพัฒนา ซึ่งในการก าหนดเขตดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายรองรับ การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน
ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงตามที่ศูนย์พิกุลทองฯ ได้จัดท านี้ยึดเอาลักษณะการเกิดพรุเป็นหลัก ซึ่งน ามาแบ่งแยกพ้ืนที่พรุ
และพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พรุ ซึ่งในเขตต่างๆ ที่จ าแนกออกมานี้มีหน่วยงานที่มีข้อกฎหมายรับผิดชอบอยู่ ประกอบด้วย เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่ 1 ป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่ 2 และ
ป่าโคกไม้เรือ แต่พ้ืนที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พรุด้วย จึงน าไปสู่การปรึกษา
หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงร่วมกันก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่พรุฯ ขึ้นใหม่ตามที่
ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น าเสนอ สรุปได้ว่า พ้ืนที่พรุโต๊ะแดง มีเนื้อที่ 244,181 ไร่ แบ่งเป็น เขตพัฒนา 6 
หมื่นกว่าไร่ เขตอนุรักษ์  (ป่าสงวน) 27,000 กว่าไร่ เขตสงวน (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ) 1 แสน
กว่าไร ่
 
3. สรุปผลการสัมมนาเชิงบูรณาการ 
 3.1 ประเด็นการจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                3.1.1 แนวเขตปัจจุบัน : 
                     (1) คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท าเขต
การใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๒๙ ลงในแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑ : ๕
o,ooo ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ 
                     (1.1) เขตสงวน หมายถึง เขตป่าพรุที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษาให้
คงสภาพไว้   
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                    (1.2) เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตป่าพรุถูกท าลายไปแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดไปพัฒนา 
                    (1.3) เขตพัฒนา หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูกท าลายแล้ว และจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่
การเกษตรต่อไป 
                         ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการอนุรักษ์พ้ืนที่ได้น าเอาไปใช้เป็น
นโยบายและแนวทางในการจัดการพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความว่า “…พรุเรา
ต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราท าโครงการที่โคกใน เขา
จะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุ เราก็ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างตามข้าง
ทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่างๆไม้หลาวชะโอนก็มี... 

                    (2) การจัดท าเขตการใช้ที่ดินในครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ ได้มีการก าหนดขอบเขตแล้ว แต่
ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตมีความเหลื่อมล้ า และบางพ้ืนที่หายไป เนื่องจากมีการบุกรุกเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร       
ดังนั้นแนวทางแก้ไขท่ีส าคัญ คือ จะต้องมีสร้างการยอมรับในการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินร่วมกัน 

3.1.2 ปัญหาการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                   (1) การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวน

แห่งชาติมีการจัดท าแผนที่ขอบเขตชัดเจน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการประกาศเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่ามีการประกาศทับที่ท ากินของชาวบ้านที่มีทั้ง สค.1, น.ส.3 และโฉนด ซึ่งในความเป็นจริงในเขตรักษาพันธุ์ฯ 
ชาวบ้านยังได้ท ากินกันอยู่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เองก็ยอมรับในกรรมสิทธิ์ที่ได้มาก่อนประกาศทุกคนก็จะมี
สิทธิ์อยู่เหมือนเดิม ดังนั้น ส่วนที่มีปัญหาจริงๆ คือ คนที่บุกรุก 

                  (2) ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าพรุหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
น าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก. มายื่นขอออกโฉนด เมื่อทางส านักงานที่ที่ดินจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในเขตป่า
ไม้/ป่าพรุ ก็จะไม่ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/โฉนดให้ แต่ว่าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก.เหล่านั้น ตราบใดที่ยังไม่มี
การเพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ ซึ่งกระบวนการที่จะเพิกถอนได้ต้องมีการส ารวจและ
เสนอไปตามล าดับขั้นแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงท าให้ยังไม่มีการด าเนินการหรือความ
คืบหน้าแต่อย่างใด และเอกสารสิทธิ์ที่ทับแนวเขตป่าไม้ต่างๆ คาดว่า มีมาก ซึ่งก็จะต้องประสานข้ อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                  (3) ราษฎรในพ้ืนที่   :    
                       (3.1) ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าพรุ        

ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าพรุไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่พรุ    
                       (3.2) มีการบุกรุกพ้ืนที่พรุส าหรับท าการเกษตร ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ผิดประเภท 
                       (3.3) ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า และราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจรับ

ฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
                 (4) ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่

เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
3.1.3 แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง: 

             (1) เร่งด าเนินการจัดท าขอบเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยควรเริ่มจากพ้ืนที่ที่ไม่มีราษฎรอยู่อาศัยหรือท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีข้อถกเถียง
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หรือปัญหากับราษฎร เพ่ือป้องกันการบุกรุกในอนาคต ส าหรับพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาจจะจัดท ารูปแบบใดก็คุยกันหรือ
อาจตั้งคณะท างานด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
         (2) การจัดท าขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง ควรพิจารณาจากลักษณะการเกิดพรุชัดเจน และ
ต้องมีเจ้าภาพในการจัดท าแผนที่และองค์ประกอบของคณะท างานจัดท าแนวเขตในพ้ืนที่ ต้องเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน 

    (3) มีการท า MOU พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเป็นรูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีแต่ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครอง)                
          (4) จัดตั้งคณะท างานก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ และให้คณะท างาน
ด าเนินการส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่เอกชนด าเนินการ                                                        

    (5) ตรวจสอบพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันโดยภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจจริงโดย
เจ้าหน้าที่ภาคสนามและประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

    (6) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่
ของเกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน หรือการขุดคูรูปแบบไข่ปลา และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวเขตรอบป่า
พรุ 
          (7) เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลงพ้ืนที่พบปะราษฎรให้มากขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง     
          (8) ให้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแล
รอบขอบป่าพร ุ
          (9) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่และเข้ามาดูแล
เรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร  
         (10) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลและเข้มงวดต่อการออกเอกสารสิทธิ์นั้นๆ 

(11) การน้อมน าแนวพระราชด าริ โครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 
9 มาใช้ กล่าวคือ ดูแลพ้ืนที่เสื่อมโทรมนั้นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท าลาย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ก็จะฟ้ืนฟู
ป่าเสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 

 3.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
      3.2.1 ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ป่าพรุโตะ๊แดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง  

             (1) การบริหารจัดการน้ าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ  
                          (2) การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณรอบขอบพรุท าให้เส้นทางน้ าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
             (3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ าเปรี้ยว ท าให้เกษตรกรไม่สามารถน าน้ า 
มาใช้ในการเกษตรได้  
                          (4) ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเมื่อดินในพื้นท่ีพรุเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด 
เมื่อมีน้ าไหลผ่านพ้ืนที่นั้น  น้ าจืดก็จะกลายเป็นน้ าเปรี้ยว และเมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ใดก็จะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรใน
พ้ืนที่ได้ หรือได้ผลผลิตในอัตราที่ต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
                        (5) ปัญหาน้ าในพื้นที่พรุ มีการไหลออกจากพ้ืนที่พรุมากเกินไป 

 3.2.2 รูปแบบท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าในปัจจุบัน :  
        (1) การขุดคลองระบายน้ าในพื้นที่ต่างๆ ท าคันดินกั้นน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่  
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        (2) จัดท าอาคารบังคับน้ า เก็บกักน้ าและทดน้ าเข้าพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการรุกล้ าของน้ าเดิมเข้าสู่
พ้ืนที่และยังช่วยทดน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  
        (3) การขุดคลองแยกน้ าดีและน้ าเปรี้ยวออกจากกัน และควบคุมระดับน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้นไพไรท์
เพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเปรี้ยว  

          (4) ในช่วงฤดูฝนปัญหาน้ าด าที่ไหลผ่านพรุมาสู่พ้ืนที่ของชลประทาน ส่งผลต่อพ้ืนที่การเกษตร 
บริเวณกลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งชลประทานมีการจัดการที่เรียกว่า “การจัดการจราจรทางน้ า” บังคับน้ าด าให้ไหล
ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าด าท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน 

3.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุ 
       (1) บริเวณรอบขอบพรุ : ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่ของ
เกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน และยังเป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั้งก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าและคลองส่งน้ า เพ่ือแยกน้ าเปรี้ยวออกจากน้ าจืดเพิ่มเติม 
        (2) บริเวณในพื้นที่พรุ : ก่อสร้างท านบย่อยหรือจัดท าฝายในพื้นท่ีพรุ เพ่ือชะลอน้ าที่ไหลออก
จากพ้ืนที่พรุลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในพ้ืนที่พรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟ
ป่าในพ้ืนที่พรุ 
        (3) ในส่วนพ้ืนที่กลางน้ าและปลายน้ าเป็นพ้ืนที่ของชลประทาน และในส่วนของพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่ง
เป็นพ้ืนที่พรุ ทางชลประทานก็ได้มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ าไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
พ้ืนที่ ควรที่จะต้องมีข้อมูลทิศทางน้ าด้วย เพื่อน าไปพิจารณาที่จะเก็บกักน้ า สร้างฝายชะลอน้ า ฯลฯ เนื่องจาก“พรุ 
ถึงแม้จะไม่เกิดไฟไหม้แต่ถ้าหากน้ าแห้ง พรุ ก็ตาย” และหน่วยงานควรท า MOU ร่วมกับชลประทานว่า จะต้อง
เก็บกักน้ าท่ีระดับใดจึงจะท าให้พรุมีน้ าตลอดทั้งปี 

(4) ชลประทานควรจะต้องเก็บข้อมูลปริมาณในคลองปาเสมัสว่าสงผลต่อระดับน้ าในพรุหรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือยืนยันว่าการขุดคลองของชลประทานไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ าในพรุตามที่หน่วยงานป่าไม้เป็นกังวล
และเพ่ือเป็นเติมเต็มในส่วนของผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพรุเพ่ือเป็น
เหตุผลหรือข้อมูลอ้างอิงในการที่จะด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่พรุต่อไป 
       (5) ในพ้ืนที่พรุไม่ควรจะไปปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/กิจกรรมที่จะท าให้น้ าในพรุเสียสมดุล ซึ่งใน
การบริหารจัดการน้ านั้นมีทั้งการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง จึงควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีพรุมารองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่พรุด้วย 
       (6) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุ 

3.3 ประเด็นการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
      ๓.3.1 ปัญหาการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง : 

        (1) พ้ืนที่ป่าพรุที่มีสภาพพ้ืนที่ป่ารกร้างและมีการบุกรุกท าลายเพ่ือท าการเกษตร ส่งผลให้
สภาพดินกลายเป็นดินเปรี้ยวส่งผลให้พืชที่ปลูกตาย เมื่อเกิดการทับถมของเศษดินเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นเชื่อ
เพลิงที่ดีท าให้อาจเกิดไฟป่าขึ้นได้  

            (2) ฝนทิ้งช่วงนานท าให้เกิดไฟป่า  
            (3) แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการสูบน้ าเพื่อดับไฟป่า      
            (4) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหา
ไม่ตรงจุด 
            (5) ทิ้งก้นบุหรี่ หรือเกิดจากความคึกคะนองของราษฎรบางส่วน 
            (6) ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟได้ เนื่องจากติดพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร  
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           (7) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่า  
           (8) ความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า 
       ๓.3.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง :  
       (1) สร้างจิตส านึกและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาพรุโต๊ะแดงให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และส่งเสริมการปลูกป่า 
       (2) การควบคุมระดับน้ าในพื้นที่ให้สมดุล ควบคุมน้ าเปรี้ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกร โดย
ในช่วงฤดูแล้งต้องมีน้ าขังอยู่ในระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ เป็นการเพ่ิมความ
ชุ่มชื่นในพ้ืนที่พรุและข่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ เพื่อป้องกันน้ าไหลท่วมพื้นท่ีเกษตรกร    
        (3) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้
ใช้ในการดับไฟป่า                                                       
        (4) การป้องกันไม่ให้ประชาชนท าการจัดไฟเผาป่า เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือ
มนุษย์ที่ต้องการเผาป่าเพ่ือให้พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ต่อไป ดังนั้นต้อง
ร่วมกันป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษ์ป่าพรุ  
        (5) จัดหน่วยเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่าและจัดตั้งหน่วยดับไฟย่อยในพ้ืนที่
ป่าพรุ รวมทั้งจัดตั้งหอดูไฟชั่วคราวในพื้นที่ป่าพรุ 
        (6) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังคน ในการดับไฟป่า 
        (7) ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย เพราะในการท างานส่วนใหญ่จะได้รับทราบ
ข้อมูลจากเครือข่ายทั้งสิ้น หากมีเครือข่ายจ านวนมากก็จะได้ทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีและเข้าไปด าเนินการดับไฟ
ไหม้ได้ทัน  
         (8) ควรจัดท าฝายชะลอน้ า ให้ครอบคลุมท้องที่ท้ังหมดของพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
         (9) แนวกันไฟระหว่างรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน กับที่ชาวบ้าน ต้องมาคุย
กับชาวบ้าน และควรแบ่งแนวเขตด้วยแนวกันไฟ และใช้แนวกันไฟให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้ชาวบ้านใช้
ประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์จากแนวกันไฟ เช่น ปลูกหมาก พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ และให้ชาวบ้านดูแลแนวกันไฟ
นั้นที่เขาได้รับผลประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ 
        (10) ในการสังเกตไฟป่าเราใช้อาควรของเอกชนเป็นหอดูไฟ จึงเสนอ ควรจะต้องสร้างหอดู
ไฟถาวร 5 จุด ให้จัดตั้งที่หน่วยพิทักษ์ป่า 
        (11) ควรจะหาแหล่งน้ าส ารองที่อยู่เหนือป่าพรุโต๊ะแดง ไว้ส าหรับดับไฟป่า 
        (12) ต้องมีแผนงาน/มาตรการในการควบคุมไฟป่าในช่วงก่อนเกิดไฟป่า ขณะเกิดไฟป่า 
และการฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        (13) กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรร่วมมือกันในการจัดท าฝายเพ่ือกักเก็บน้ า
ใต้ดิน 
        (14) ควรส่งเสริมให้พรุโต๊ะแดงเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่าง เช่น สร้างสกายวอล์ค จะท าให้จะ
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้และยังเป็นหอดูไฟอีกทางหนึ่งด้วย 
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        (15) บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพื้นท่ีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ 
 
 3.4. การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะ
แดง 
        3.4.1 ปัญหา : 

                     (1) ปัญหาหลักในพ้ืนที่พรุ คือ ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์ และปัญหาหลักที่ส าคัญส าหรับ
การท าเกษตรในพ้ืนที่ขอบพรุ จะต้องมีการจัดการที่ดีและเหมาะสมจึงสามารถน ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้ามีการ
จัดการที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องอาจท าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตได้         
                           (2) นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานในพื้นท่ี  
                           (3) นโยบายของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
                           (4) การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร 
          (5) ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับฤดูกาลและการท างานของหน่วยงาน 
                             (6) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกรไม่เข้มแข็ง และเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                             (7) เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน และมีการท าประมงผิดวิธี 
                             (8) เส้นทางสัญจรช ารุด  
                             (9) ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหาเรื่องโรคสัตว์ และแมลงศัตรูพืช และผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า 
                             (10) สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี้ยว น้ าท่วม น้ าแลง้ น้ าเปรี้ยว น้ าไม่เพียงพอ 
และน้ าเสียจากโรงงานยางพารา 
  3.4.2 แนวทางการแก้ไข : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม 
                 (1) น้อมน าแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร : “โครงการแกล้งดิน” (การแกล้งดินให้ดินเป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใดๆ ได้ แล้วพัฒนาและปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้) มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถท าได้ 3 วิธี คือ  
                                   (1.1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่ง
สามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท าการปรับปรุงดิน 
                                   (1.2) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดและสารพิษ คือ การขังน้ าที่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ก็ระบายน้ าออก ซึ่งวิธีนี้จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอ จึงสามารถด าเนินการได้ โดย
ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ดี 
                                   (1.3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างดิน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุด 
และให้ผลผลิตข้าวได้สูงสุดที่สุด 
                               (2) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทุกมิติ การท าประมงท่ี
ถูกต้อง การป้องกัน/ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ  รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและ
สภาพพ้ืนที ่
                (3) ส ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรใน
รูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร 
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                            (4) จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีรอบๆ ป่าพรุโต๊ะแดง ใน
อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอตากใบ และอ าเภอเมือง โดยตรงและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจใน
อาชีพการท าการเกษตร 
                              (5) ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  
                              (6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม 
                              (7) ไม่ควรส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่พรุ เพราะมีความต้องการน้ ามากกว่าพืช
ชนิดอื่น และหากปาล์มราคาสูงขึ้น จะกลายเป็นการส่งเสริมในเกษตรกรบุกรุกป่า และการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิด
ใดในพ้ืนที่ป่าพรุควรมีงานวิจัยหรืองานวิชาการมารองรับ 
 3.5 การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
       3.5.1 รูปแบบการจัดท าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีเหมาะสม 
       (1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่พรุให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าพรุ โดยที่ฝ่ายปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 
       (2) ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน 
        (2.1) ท าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล รั้ว 
                                       ลวดหนาม หรือก าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
        (2.2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง  
                                       และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ    
        (2.3) ขุดคูคลอง และร่องน้ า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ 
       (2.4) น าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตที่ชัดเจนมาใช ้
       (2.5) มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
 
        (3) หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
       (3.1) MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านร่วมกัน 
                                       เดินส ารวจ 
       (3.2) แผนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                                       และสิ่งแวดล้อมกับกรมท่ีดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
        (3.3) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกับราษฎรใน 
                                       การรับรองแนวเขต 
       (4) การด าเนินการทางด้านกฎหมาย 
        (4.1) การด าเนินการจัดท าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส รวมทั้งไม่ขัดกับ    
                                       กฎหมาย 
        (4.2) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
        (4.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
        (4.4) แนวเขตท่ีก าหนดขึ้น ควรมีกฎหมายรองรับ 
        (4.5) มีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
        (4.6) สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       (5) การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
        (5.1) ด าเนินการจดัท าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
        (5.2) น าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบ ถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
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        (5.3) มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน–หลัง ในการครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
        (5.4) ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจ 
                                       ตรงกัน 
        (5.5) สร้างฐานข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ทีช่ัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ ควรร่วมก าหนด
ความหมายของเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        (5.6) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท าขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลาง
กับส่วนภูมิภาคที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ 
 

---------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๖ 
แผนการบริหารจัดการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส 

 

๖.1 แนวคิดและหลักการ 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่พรุทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ ซึ่งในจ านวนพ้ืนที่พรุทั้งหมด ประมาณ 49 

เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่พรุในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยพรุโต๊ะแดงและพรุบาเจาะ โดยพรุโต๊ะแดงเป็น
พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ ์ส าหรับพรุบาเจาะเป็นพ้ืนที่พรุเพ่ือการพัฒนา “ป่าพรุ” มีลักษณะพิเศษกว่าป่าธรรมชาติ
ทั่วไป กล่าวคือ ดินจะเป็นดินอินทรีย์ (peat) ที่เกิดจากซากพืชที่เน่าเปื่อยพุพังทับถมกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะมี
ความหนาแตกต่างกันไปตามอายุ โดยในไทยจะมีความหนาไม่เกิน 3 เมตร มีอายุมากกว่า 6,000 ปี เมื่อท า
การระบายน้ าออก ดินจะยุบตัว และติดไฟง่าย และเมื่อติดไฟแล้วจะดับยากถ้าไม่มีน้ าที่เพียงพอโดยเฉพาะน้ า
ใต้ดิน เนื่องมาจากซากอินทรียวัตถุท่ีทับถมเป็นชั้นหนาจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดี มีพรรณไม้กว่า 100 ชนิด และสัตว์
ป่านานาชนิด รวมทั้งสัตว์น้ าหลากหลายสายพันธุ์  

ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุส าคัญที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างในพื้นที่อ าเภอเมือง เจาะไอร้อง ตากใบ สุไหงโก-ลก และอ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๔ กรมป่าไม้ ได้ประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพ้ืนที่ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ    
ให้อนุรักษ์ไว้ เพราะมีความส าคัญต่อสภาวะแวดล้อมและควรป้องกันมิให้มีการบุกรุกท าลาย ดังความตอนหนึ่ง
ว่า “พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป” และ “ควรก าหนด
ขอบเขตพรุให้แน่นอน เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่อันที่จะท าให้สภาวะแวดล้อมเสียหายหมด”       

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริมีความชัดเจน รวมทั้ง สามารถก าหนด แนวทางการ
บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงขึ้น โดยก าหนดให้มีการระดมข้อคิดเห็น 
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งน าเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวมารวบรวม ประมวลและ
วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป    
โดยประเด็นที่น ามาร่วมพิจารณาและวางแผนการด าเนินการจะมุ่งเน้นในเรื่อง การทบทวนพระราชด าริและผล
การด าเนินงานสนองพระราชด าริ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน และการป้องกันและควบคุมไฟป่า แนว
ทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชน และ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดแผนการบริการจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่สอดรับกับวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการดูแลรักษา
และบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้คงความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 

 



 ร่าง แผน ) แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธวิาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๙๒ 

 

๖.2 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
  จากผลการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาส พบว่า พ้ืนที่ป่าพร
โต๊ะแดง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และเป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีเนื้อที่มากที่สุดในบรรดาพรุ
ที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้คงความอุดมสมบูรณ์
ตลอดไป โดยได้ก าหนดแนวทางการบริการจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ดังนี้ 
 6.1 การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                6.1.1 แนวเขตปัจจุบัน : 
                     (1) คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท า
เขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาสขึ้นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๒๙ ลงในแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑ : 
๕o,ooo ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ 
                     (1.1) เขตสงวน หมายถึง เขตป่าพรุที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษา
ให้คงสภาพไว้   
                    (1.2) เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตป่าพรุถูกท าลายไปแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดไป
พัฒนา 
                    (1.3) เขตพัฒนา หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูกท าลายแล้ว และจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่
การเกษตรต่อไป 
                         ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการอนุรักษ์พ้ืนที่ได้น าเอาไปใช้เป็น
นโยบายและแนวทางในการจัดการพ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความว่า “…พรุ
เราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้เราท าโครงการที่โคก
ใน เขาจะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุ เราก็ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
อย่างตามข้างทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่างๆไม้หลาวชะโอนก็มี... 

                    (2) การจัดท าเขตการใช้ที่ดินในครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ ได้มีการก าหนดขอบเขตแล้ว  
แต่ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตมีความเหลื่อมล้ า และบางพ้ืนที่หายไป เนื่องจากมีการบุกรุกเพ่ือใช้ในการท า
การเกษตร ดังนั้นแนวทางแก้ไขที่ส าคัญ คือ จะต้องมีสร้างการยอมรับในการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน
ร่วมกัน 

6.1.2 ปัญหาการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
                   (1) การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวน

แห่งชาติมีการจัดท าแผนที่ขอบเขตชัดเจน แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการประกาศเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ามีการประกาศทับที่ท ากินของชาวบ้านที่มีทั้ง สค.1, น.ส.3 และโฉนด ซึ่งในความเป็นจริงในเขต
รักษาพันธุ์ฯ ชาวบ้านยังได้ท ากินกันอยู่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เองก็ยอมรับในกรรมสิทธิ์ที่ได้มาก่อน
ประกาศทุกคนก็จะมีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม ดังนั้น ส่วนที่มีปัญหาจริงๆ คือ คนที่บุกรุก 

                  (2) ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าพรุหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่
จะน าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก. มายื่นขอออกโฉนด เมื่อทางส านักงานที่ที่ดินจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ใน
เขตป่าไม/้ป่าพรุ ก็จะไม่ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/โฉนดให้ แต่ว่าเอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก.เหล่านั้น ตราบใดที่
ยังไม่มีการเพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ ซึ่งกระบวนการที่จะเพิกถอนได้ต้องมีการ
ส ารวจและเสนอไปตามล าดับขั้นแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงท าให้ยังไม่มีการ
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ด าเนินการหรือความคืบหน้าแต่อย่างใด และเอกสารสิทธิ์ที่ทับแนวเขตป่าไม้ต่างๆ คาดว่า มีมาก ซึ่งก็จะต้อง
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                  (3) ราษฎรในพ้ืนที่   :    
                       (3.1) ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าพรุ        

ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าพรุไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่พรุ    
                       (3.2) มีการบุกรุกพ้ืนที่พรุส าหรับท าการเกษตร ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินผิดประเภท 
                       (3.3) ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า และราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจ

รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
                 (4) ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่

เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
6.1.3 แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง: 

             (1) เร่งด าเนินการจัดท าขอบเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยควรเริ่มจากพ้ืนที่ที่ไม่มีราษฎรอยู่อาศัยหรือท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีข้อ
ถกเถียงหรือปัญหากับราษฎร เพ่ือป้องกันการบุกรุกในอนาคต ส าหรับพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาจจะจัดท ารูปแบบใดก็
คุยกันหรืออาจตั้งคณะท างานด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
         (2) การจัดท าขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง ควรพิจารณาจากลักษณะการเกิดพรุชัดเจน 
และต้องมีเจ้าภาพในการจัดท าแผนที่และองค์ประกอบของคณะท างานจัดท าแนวเขตในพ้ืนที่ ต้องเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน 

    (3) มีการท า MOU พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเป็นรูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่แต่ไม่มีสิทธิ์ในการ
ครอบครอง)                
          (4) จัดตั้งคณะท างานก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าพรุ และให้คณะท างาน
ด าเนินการส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่เอกชนด าเนินการ                                                        

    (5) ตรวจสอบพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบันโดยภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจจริงโดย
เจ้าหน้าที่ภาคสนามและประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

    (6) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่าง
พ้ืนที่ของเกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน หรือการขุดคูรูปแบบไข่ปลา และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนว
เขตรอบป่าพร ุ
          (7) เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลงพ้ืนที่พบปะราษฎรให้มากขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง     
          (8) ให้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายประชาชนในการ
ดูแลรอบขอบป่าพร ุ
          (9) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่และเข้ามาดูแล
เรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร  
         (10) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลและเข้มงวดต่อการออกเอกสารสิทธิ์นั้นๆ 
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(11) การน้อมน าแนวพระราชด าริ โครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาใช้ กล่าวคือ ดูแลพ้ืนที่เสื่อมโทรมนั้นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท าลาย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดไฟ
ป่า ก็จะฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 

 6.2 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
      6.2.1 ปัญหาการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ป่าพรุโตะ๊แดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง  

             (1) การบริหารจัดการน้ าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ  
                          (2) การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณรอบขอบพรุท าให้เส้นทางน้ าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
             (3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ าเปรี้ยว ท าให้เกษตรกรไม่สามารถ   
น าน้ า มาใช้ในการเกษตรได้  
                          (4) ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าเปรี้ยวจัดที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเมื่อดินในพ้ืนที่พรุเป็นกรดจัดหรือ
เปรี้ยวจัด เมื่อมีน้ าไหลผ่านพ้ืนที่นั้น  น้ าจืดก็จะกลายเป็นน้ าเปรี้ยว และเมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ใด
ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถท า
การเกษตรในพ้ืนที่ได้ หรือได้ผลผลิตในอัตราที่ต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
                        (5) ปัญหาน้ าในพื้นที่พรุ มีการไหลออกจากพ้ืนที่พรุมากเกินไป 

 6.2.2 รูปแบบท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าในปัจจุบัน :  
        (1) การขุดคลองระบายน้ าในพื้นที่ต่างๆ ท าคันดินกั้นน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่  
        (2) จัดท าอาคารบังคับน้ า เก็บกักน้ าและทดน้ าเข้าพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการรุกล้ าของน้ าเดิมเข้าสู่
พ้ืนที่และยังช่วยทดน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  
        (3) การขุดคลองแยกน้ าดีและน้ าเปรี้ยวออกจากกัน และควบคุมระดับน้ าไม่ให้ต่ ากว่าชั้น    
ไพไรท์เพ่ือป้องกันการเกิดกรดก ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจายของพ้ืนที่ดินเปรี้ยว  

          (4) ในช่วงฤดูฝนปัญหาน้ าด าที่ไหลผ่านพรุมาสู่พื้นที่ของชลประทาน ส่งผลต่อพ้ืนที่การเกษตร 
บริเวณกลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งชลประทานมีการจัดการที่เรียกว่า “การจัดการจราจรทางน้ า” บังคับน้ าด าให้
ไหลออกจากพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าด าท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน 

6.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่พรุ 
       (1) บริเวณรอบขอบพรุ : ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพ้ืนที่
ของเกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน และยังเป็นแหล่งส ารองน้ าส าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั้งก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ าและคลองส่งน้ า เพ่ือแยกน้ าเปรี้ยวออกจากน้ าจืดเพิ่มเติม 
        (2) บริเวณในพื้นที่พรุ : ก่อสร้างท านบย่อยหรือจัดท าฝายในพื้นท่ีพรุ เพ่ือชะลอน้ าที่ไหล
ออกจากพ้ืนที่พรุลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นในพ้ืนที่พรุ เป็นการป้องกัน
การเกิดไฟป่าในพ้ืนที่พรุ 
        (3) ในส่วนพื้นที่กลางน้ าและปลายน้ าเป็นพ้ืนที่ของชลประทาน และในส่วนของพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่ง
เป็นพ้ืนที่พรุ ทางชลประทานก็ได้มีการศึกษาทิศทางการไหลของน้ าไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลพ้ืนที่ ควรที่จะต้องมีข้อมูลทิศทางน้ าด้วย เพ่ือน าไปพิจารณาที่จะเก็บกักน้ า สร้างฝายชะลอน้ า ฯลฯ  
เนื่องจาก“พรุ ถึงแม้จะไม่เกิดไฟไหม้แต่ถ้าหากน้ าแห้ง พรุ ก็ตาย”  และหน่วยงานควรท า MOU ร่วมกับ
ชลประทานว่า จะต้องเก็บกักน้ าที่ระดับใดจึงจะท าให้พรุมีน้ าตลอดทั้งปี 

(4) ชลประทานควรจะต้องเก็บข้อมูลปริมาณในคลองปาเสมัสว่าสงผลต่อระดับน้ าในพรุ
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือยืนยันว่าการขุดคลองของชลประทานไม่ส่ งผลกระทบต่อระดับน้ าในพรุตามที่หน่วยงาน    
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ป่าไม้เป็นกังวลและเพ่ือเป็นเติมเต็มในส่วนของผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อพรุเพื่อเป็นเหตุผลหรือข้อมูลอ้างอิงในการที่จะด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่พรุต่อไป 
       (5) ในพ้ืนที่พรุไม่ควรจะไปปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/กิจกรรมที่จะท าให้น้ าในพรุเสียสมดุล  
ซึ่งในการบริหารจัดการน้ านั้นมีทั้งการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง จึงควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่พรุมารองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่พรุด้วย 
       (6) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุ 

6.3 การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
      6.3.1 ปัญหาการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง : 

        (1) พ้ืนที่ป่าพรุที่มีสภาพพ้ืนที่ป่ารกร้างและมีการบุกรุกท าลายเพ่ือท าการเกษตร ส่งผลให้
สภาพดินกลายเป็นดินเปรี้ยวส่งผลให้พืชที่ปลูกตาย เมื่อเกิดการทับถมของเศษดินเป็นระยะเวลานาน ถือเป็น
เชื่อเพลิงที่ดีท าให้อาจเกิดไฟป่าขึ้นได้  

            (2) ฝนทิ้งช่วงนานท าให้เกิดไฟป่า  
            (3) แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการสูบน้ าเพื่อดับไฟป่า      
            (4) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไข
ปัญหาไม่ตรงจุด 
            (5) ทิ้งก้นบุหรี่ หรือเกิดจากความคึกคะนองของราษฎรบางส่วน 
            (6) ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟได้ เนื่องจากติดพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร  
           (7) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่า  
           (8) ความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า 
       6.3.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง :  
       (1) สร้างจิตส านึกและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาพรุโต๊ะแดงให้
ประชาชนในพื้นท่ีและส่งเสริมการปลูกป่า 
       (2) การควบคุมระดับน้ าในพ้ืนที่ให้สมดุล ควบคุมน้ าเปรี้ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกร 
โดยในช่วงฤดูแล้งต้องมีน้ าขังอยู่ในระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุ เป็นการ
เพ่ิมความชุ่มชื่นในพ้ืนที่พรุและข่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันน้ าไหลท่วมพ้ืนที่
เกษตรกร    
        (3) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแหล่งส ารองน้ า
ส าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า                                                       
        (4) การป้องกันไม่ให้ประชาชนท าการจัดไฟเผาป่า เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจาก
ฝีมือมนุษย์ที่ต้องการเผาป่าเพ่ือให้พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท าการเกษตรในพ้ืนที่ได้ต่อไป ดังนั้น
ต้องร่วมกันป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษ์ป่าพรุ  
        (5) จัดหน่วยเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่าและจัดตั้งหน่วยดับไฟย่อยใน
พ้ืนที่ป่าพรุ รวมทั้งจัดตั้งหอดูไฟชั่วคราวในพื้นที่ป่าพรุ 
        (6) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังคน ในการดับไฟป่า 
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        (7) ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย เพราะในการท างานส่วนใหญ่จะได้
รับทราบข้อมูลจากเครือข่ายทั้งสิ้น หากมีเครือข่ายจ านวนมากก็จะได้ทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีและเข้าไป
ด าเนินการดับไฟไหม้ได้ทัน  
         (8) ควรจัดท าฝายชะลอน้ า ให้ครอบคลุมท้องที่ท้ังหมดของพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
         (9) แนวกันไฟระหว่างรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวน กับที่ชาวบ้าน ต้องมา
คุยกับชาวบ้าน และควรแบ่งแนวเขตด้วยแนวกันไฟ และใช้แนวกันไฟให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้
ชาวบ้านใช้ประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์จากแนวกันไฟ เช่น ปลูกหมาก พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ และให้ชาวบ้าน
ดูแลแนวกันไฟนั้นที่เขาได้รับผลประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ 
        (10) ในการสังเกตไฟป่าเราใช้อาควรของเอกชนเป็นหอดูไฟ จึงเสนอ ควรจะต้องสร้าง
หอดูไฟถาวร 5 จุด ให้จัดตั้งที่หน่วยพิทักษ์ป่า 
        (11) ควรจะหาแหล่งน้ าส ารองที่อยู่เหนือป่าพรุโต๊ะแดง ไว้ส าหรับดับไฟป่า 
        (12) ต้องมีแผนงาน/มาตรการในการควบคุมไฟป่าในช่วงก่อนเกิดไฟป่า ขณะเกิดไฟป่า 
และการฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        (13) กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรร่วมมือกันในการจัดท าฝายเพ่ือกักเก็บ
น้ าใต้ดิน 
        (14) ควรส่งเสริมให้พรุโต๊ะแดงเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว อย่าง เช่น สร้างสกายวอล์ค จะท าให้
จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้และยังเป็นหอดูไฟอีกทางหนึ่งด้วย 

        (15) บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในพื้นท่ีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ 
 

 6.4. การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุ
โต๊ะแดง 
        6.4.1 ปัญหา : 

                     (1) ปัญหาหลักในพ้ืนที่พรุ คือ ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์ และปัญหาหลักที่ส าคัญ
ส าหรับการท าเกษตรในพ้ืนที่ขอบพรุ จะต้องมีการจัดการที่ดีและเหมาะสมจึงสามารถน ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้า
มีการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องอาจท าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตได้         
                           (2) นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานในพื้นท่ี  
                           (3) นโยบายของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
                           (4) การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร 
        (5) ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับฤดูกาลและการท างานของหน่วยงาน 
                           (6) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกรไม่เข้มแข็ง และเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                           (7) เรือ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน และมีการท าประมงผิดวิธี 
                           (8) เสน้ทางสัญจรช ารุด  
                           (9) ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหาเรื่องโรคสัตว์ และแมลงศัตรูพืช และผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า 
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                           (10) สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี้ยว น้ าท่วม น้ าแลง้ น้ าเปรี้ยว น้ าไม่
เพียงพอ และน้ าเสียจากโรงงานยางพารา 
  6.4.2 แนวทางการแก้ไข : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม 
                 (1) น้อมน าแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : “โครงการแกล้งดิน” (การแกล้งดินให้ดินเป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจใดๆ ได้ แล้วพัฒนาและปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้ ) มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถท าได้ 3 
วิธี คือ  
                                   (1.1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ซ่ึงสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีท าการปรับปรุงดิน 
                                   (1.2) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดและสารพิษ คือ การขังน้ าที่ระยะเวลาหนึ่ง
แล้วก็ระบายน้ าออก ซึ่งวิธีนี้จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี และมีปริมาณน้ าที่เพียงพอ จึงสามารถด าเนินการได้ 
โดยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ดี 
                                   (1.3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างดิน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุด 
และให้ผลผลิตข้าวได้สูงสุดที่สุด 
                               (2) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทุกมิติ การท าประมงท่ี
ถูกต้อง การป้องกัน/ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ  รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาล
และสภาพพ้ืนที ่
                (3) ส ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร
ในรูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร 
                              (4) จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รอบๆ ป่าพรุโต๊ะ
แดง ในอ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอตากใบ และอ าเภอเมือง โดยตรงและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่น
ใหม่สนใจในอาชีพการท าการเกษตร 
                              (5) ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  
                              (6) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม 
                              (7) ไม่ควรส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่พรุ เพราะมีความต้องการน้ ามากกว่า
พืชชนิดอื่น และหากปาล์มราคาสูงขึ้น จะกลายเป็นการส่งเสริมในเกษตรกรบุกรุกป่า และการส่งเสริมให้ปลูก
พืชชนิดใดในพ้ืนที่ป่าพรุควรมีงานวิจัยหรืองานวิชาการมารองรับ 
 

 6.5 การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
       6.5.1 รูปแบบการจัดท้าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีเหมาะสม 
       (1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่พรุให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าพรุ โดยที่ฝ่ายปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 
       (2) ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน 
                 (2.1) ท าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล   
                                       รั้วลวดหนาม หรือก าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
        (2.2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดิน  
                                       แข็งแรง และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ    
        (2.3) ขุดคูคลอง และร่องน้ า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ 
       (2.4) น าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตที่ชัดเจนมาใช ้
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       (2.5) มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
        (3) หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
       (3.1) MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน 
                                      ร่วมกันเดินส ารวจ 
       (3.2) แผนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะกระทรวง 
                                       ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                       และสิ่งแวดล้อมกับกรมท่ีดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
        (3.3) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกับราษฎร 
                                      ในการรับรองแนวเขต 
       (4) การด าเนินการทางด้านกฎหมาย 
        (4.1) การด าเนินการจัดท าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส รวมทั้งไม่ 
                                       ขัดกับกฎหมาย 
        (4.2) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
        (4.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
        (4.4) แนวเขตท่ีก าหนดขึ้น ควรมีกฎหมายรองรับ 
        (4.5) มีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
        (4.6) สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       (5) การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
        (5.1) ด าเนินการจดัท าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
        (5.2) น าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบ ถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
        (5.3) มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน–หลัง ในการครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
        (5.4) ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและ 
                                       เข้าใจตรงกัน 
        (5.5) สร้างฐานข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ ควรร่วมก าหนด 
                                       ความหมายของเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกภาคส่วน 
                                       ที่เก่ียวข้อง 
        (5.6) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท าขอบเขตของหน่วยงาน 
                                       ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ 
        

๖.3 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 (เอกสารแนบ) 
 
๖.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  (พ.ศ. 2561 – 2565) นี้ 
เป็นการด าเนินการเพ่ือสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญที่จะ
ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน/การปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนฯ ดังนั้น เพ่ือให้แผนฯ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนและ
ผลักดันจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชนและองค์กรต่างๆตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัด
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นราธิวาส มีเป้าหมายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน โดยแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการป่า
พรุโต๊ะแดงของจังหวัดจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๖.4.1 สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัด
นราธิวาส  (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาหลักระยะยาว 5 ปี โดยการถ่ายทอดสาระส าคัญ
ตามแนวพระราชด าริและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  (พ.ศ. 2561 
– 2565) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ของจังหวัดนราธิวาส ระยะเร่งด่วน ในลักษณะ
บูรณาการโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิด
การยอมรับตระหนักถึงความส าคัญของแผนฯ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
น าแนวทางการปฏิบัติไปก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ บรรจุไว้ในแผนงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

๖.4.2 ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เป็นแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อให้เห็น 
ความส าคัญของแนวพระราชด าริและแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาส และให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะ
แดง ของจังหวัดนราธิวาส ระยะเร่งด่วน รวมทั้งผลักดันการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วม
ขับเคลื่อนแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแนวพระราชด าริและแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของ
จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 
 
 

๖.4.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ประเมินผลที่มีกลไกเครือข่ายการด าเนินงานเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงระดับจังหวัด
ต่อไป 
๖.5 บทบาทหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผน 

หน่วยงาน แนวทางการขับเคลื่อน 
1) รัฐบาล สนับสนุนให้การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาสเป็น

นโยบายและยุทธศาสตร์หลักของชาติ พร้อมทั้งบรรจุเป็นสาระส าคัญใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2) หน่วยงานกลาง  
2.1) หน่วยงานหลัก  
 ส้านักงาน กปร. 1) การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงานทุก

ภาคส่วนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและประสานความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ก าหนด
แนวทางร่วมกัน ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาสและการขอ
งบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผล 

 2) จัดประชุมหน่วยงาน/ประสานหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการบูรณาการแผนฯ กับ



 ร่าง แผน ) แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธวิาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๑๐๐ 

 

หน่วยงาน แนวทางการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งร่วมผลักดันการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

 3) ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการน า
เป้าหมายการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาสไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณและเป็น
กรอบปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2.2) หน่วยงานสนับสนุน  
(1)ส้านักงบประมาณ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาส โดยมุ่งเน้น
การให้ความส าคัญกับแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงทุกระดับ 
เพ่ือให้การบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นรูปธรรม 

(2) หน่วยงานส่วนกลางระดับ
กรม เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ 
และกรมชลประทาน เป็นต้น 

ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
ประสิทธิภาพการฏิบัติราชการระดับกระทรวง/กรม พร้อมทั้งให้มีการ
ติดตามประเมินผลทุกปีโดยให้ระยะการด าเนินงานสอดคล้องตาม
แผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 

3) ส่วนภูมิภาค  
(1) หน่วยงานระดับจังหวัด 
เช่น ส านักงานจังหวัด ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ โครงการ
ชลประทาน โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก สนง.ทสจ.นธ. 
และ สนง.เกษตร จ.นธ. เป็นต้น    

1) การชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัด โดยการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพ่ือรับผิดชอบ
การด าเนินงานและมีการพัฒนาฐานข้อมูล พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบ 
2) ประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของ
จังหวัด รวมถึงให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผล 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนรอบขอบป่าพรุโต๊ะแดง 

(2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น 
การสร้างแนวทางหรือการก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ควรด าเนินการในระดับดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

4) ภาคเอกชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดงของจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถน าประเด็นที่



 ร่าง แผน ) แผนแม่บทการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธวิาส (พ.ศ. 2561-.2565) 

จังหวัดนราธิวาส  ๑๐๑ 

 

หน่วยงาน แนวทางการขับเคลื่อน 
เกี่ยวข้อง/ที่สนใจไปด าเนินการหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรหรือรูปแบบ CorporateSocial Responsibility 
(CSR) 

5) องค์กรพัฒนาเอกชน การร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดใน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการ
บริหารจัดการป่าพรุ การศึกษาและวิจัยที่เก่ียวข้อง 

6) สื่อมวลชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งการรายงาน 
ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัด  
สู่สังคม เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงของจังหวัดต่อไป   

 
 

 
 

 



๑๐๒ 

 

 
สรุปผลการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

ที ่ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร 
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

ร่างแผนการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง 

หมาย
เหตุ 

1 การบริหารจัดการน้ าในพื้นทีป่่าพรุโต๊ะแดงและ
บริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๑.1 ปัญหา  
      (1) การบริหารจัดการน ้าในป่าพรุโต๊ะแดง 
ส่งผลกระทบต่อพื นที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ  
      (2) การใช้ประโยชน์ในพื นท่ีบริเวณรอบขอบพรุ 
ท้าให้เส้นทางน ้าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
๑.2 แนวทางแก้ไข :  
      (1) ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน ้า  
      (2) จะต้องมีการสร้างฝายชะลอน ้า ท้าแนวเขต
ป้องกันน ้าเปรี ยวเพ่ือการเกษตร 
      (3) ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนรว่มในการท้าความ
เข้าใจและสร้างจิตส้านึกในด้านการบริหารจัดการน ้า      
      (4) ควรมีการสร้างระบบชลประทานให้
ครอบคลุม 
 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอก
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๑.1 ปัญหา 
      (1) ปัญหา ๔ น ้า ๓ รส หรือการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
ปัญหาน ้าเค็มรุกล ้าเข้ามาในพื นที่ท้ากินของเกษตรกร ปัญหาน ้า
เปรี ยว ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถน้าน ้า  มาใช้ในการเกษตรได้  
      (2) ปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด้ารงชีวิตของประชาชนในพื นที่ โดยเฉพาะปัญหาน ้าเปรี ยวจัดที่
เกิดจากดินเปรี ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเมื่อดินในพื นที่พรุเป็น
กรดจัดหรือเปรี ยวจัด เมื่อมีน ้าไหลผ่านพื นที่นั น  น ้าจืดก็จะ
กลายเป็นน ้าเปรี ยว และเมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพื นที่ใดก็
จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในบริเวณนั นๆ โดยเฉพาะพื นที่
ท้าการเกษตร ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถท้าการเกษตรในพื นที่ได้ 
หรือได้ผลผลิตในอัตราที่ต่้า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
๑.2 รูปแบบท่ีใช้แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน :  
      (1) การขุดคลองระบายน ้าในพื นที่ต่างๆ ท้าคันดินกั นน ้า 
เพ่ือป้องกันน ้าท่วมในพื นที่  
      (2) จัดท้าอาคารบังคับน ้า เพ่ือป้องกันการรุกล ้าของน ้าเดิม
เข้าสู่พื นที่และยังช่วยทดน ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  
     (3) การขุดคลองแยกน ้าดีและน ้าเปรี ยวออกจากกัน และ
ควบคุมระดับน ้าไม่ให้ต่้ากว่าชั นไพไรท์เพ่ือป้องกันการเกิดกรด

1. การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและ
บริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๑.๑ ปัญหา :  
      (1) การบริหารจัดการน ้าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผล
กระทบต่อพื นที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ  
      (2) การใช้ประโยชน์ในพื นที่บริเวณรอบขอบพรุ 
ท้าให้เส้นทางน ้าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
      (3) ปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหา
น ้าเปรี ยว ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถน้าน ้า  มาใช้ใน
การเกษตรได ้ 
      (4) ปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด้ารงชีวิตของประชาชนในพื นที่ โดยเฉพาะปัญหา
น ้าเปรี ยวจัดที่เกิดจากดินเปรี ยวจัดในบริเวณป่าพรุ ซึ่ง
เมื่อดินในพื นที่พรุเป็นกรดจัดหรือเปรี ยวจัด เมื่อมีน ้า
ไหลผ่านพื นที่นั น  น ้าจืดก็จะกลายเป็นน ้าเปรี ยว และ
เมื่อไหลผ่านหรือเข้าท่วมขังในพื นที่ใดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ในบริเวณนั นๆ โดยเฉพาะพื นที่ท้า
การเกษตร ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถท้าการเกษตรใน
พื นที่ได้ หรือได้ผลผลิตในอัตราที่ต่้า ไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุน  
      (5) ปัญหาน ้าในพื นที่พรุ มีการไหลออกจากพื นที่
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ก้ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจายของพื นที่ดินเปรี ยว  
 
    (4) จัดท้าแนวเขตในพื นที่พรุ เช่น ท้าคันดินคันน ้าแบ่งพื นที่
การเกษตร สร้างคลอง เพ่ือน้าน ้าจืดไปแก้ปัญหาดินเปรี ยวจัดใน
พื นที่โคกอิฐ–โคกใน ท้าให้สามารถท้าการเกษตรและปลูกข้าวได้
ผลผลิตดีขึ น  
๑.๓ แนวทางแก้ไข :  
1.3.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชด้าริ ในการบริหารจัดการ
น ้าในพื นท่ีพรุเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย ดังนี  
       1) ด้านการแก้ไขปัญหาและการระบายน้ าออกจากพื้นที่
ลุ่ม เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่ เช่น การขุดคลอง
ระบายน ้าเพ่ือระบายน ้าให้ไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ น การขุดลอก
คลองเพ่ือให้สามารถระบายน ้าได้สะดวกขึ น  
       2) ด้านการป้องกันน้ าเค็ม  โดยการก่อสร้างอาคารบังคับ
น ้าเพื่อควบคุมการไหลของน ้าเค็มเข้าท่วมพื นที่ของเกษตรกร 
รวมทั งเป็นการควบคุมน ้าไม่ให้ระบายออกสู่ทะเลในช่วงฤดูแล้ง
มากเกินไป 
      3) ด้านการควบคุมและกักเก็บน้ า   
          3.1) การสร้างประตูระบายน ้ารอบพื นที่ เพ่ือควบคุม
และกักเก็บน ้าในพื นที่พรุและบริเวณขอบพรุไม่ให้แห้งจนเกินไป 
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าและเน้นการจัดสมดุลระดับน ้าในพื นที่
พรุให้เหมาะสม ช่วยระบายน ้าที่มากเกินไปในช่วงฤดูฝน  
          3.2) การสร้างท้านบป้องกันน ้าท่วมขังในพื นที่การเกษตร 
          3.3) ให้ทางกรมอุทยานฯ จัดท้าฝายในพื นที่พรุ เพ่ือ
ชะลอน ้าที่ไหลออกจากพื นที่พรุลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะ

พรุมากเกินไป 
 
๑.2 รูปแบบท่ีใช้แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน :  
      (1) การขุดคลองระบายน ้าในพื นที่ต่างๆ ท้าคันดิน
กั นน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วมในพื นที่  
      (2) จัดท้าอาคารบังคับน ้า เก็บกักน ้าและทดน ้าเข้า
พื นที่เพ่ือป้องกันการรุกล ้าของน ้าเดิมเข้าสู่พื นที่และยัง
ช่วยทดน ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  
      (3) การขุดคลองแยกน ้าดีและน ้าเปรี ยวออกจาก
กัน และควบคุมระดับน ้าไม่ให้ต่้ากว่าชั นไพไรท์เพ่ือ
ป้องกันการเกิดกรดก้ามะถัน ป้องกันการแพร่กระจาย
ของพื นที่ดินเปรี ยว  
      (4) ในช่วงฤดูฝนปัญหาน ้าด้าที่ไหลผ่านพรุมาสู่
พื นที่ของชลประทาน ส่งผลต่อพื นที่การเกษตร บริเวณ
กลางน ้าและปลายน ้า ซึ่งชลประทานมีการจัดการที่
เรียกว่า “การจัดการจราจรทางน ้า” บังคับน ้าด้าให้ไหล
ออกจากพื นที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าด้า
ท่วมพื นท่ีในช่วงฤดูฝน 
 ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ า :  
     1) บริเวณรอบขอบพรุ : ก่อสร้างคลองตามแนว
ขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพื นที่ของเกษตรกร
และป่าพรุออกจากกัน และยังเป็นแหล่งส้ารองน ้า
ส้าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า รวมทั งก่อสร้างอาคารบังคับ
น ้าและคลองส่งน ้า เพ่ือแยกน ้าเปรี ยวออกจากน ้าจืด
เพ่ิมเติม 
      2) บริเวณในพื้นที่พรุ : ก่อสร้างท้านบย่อยหรือ
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ช่วงฤดูแล้ง เพ่ือรักษาความชุ่มชื นในพื นท่ีพรุ เป็นการป้องกันการ
เกิดไฟป่าในพื นที่พรุ 
 
 
      4) ด้านการแยกระบบน้ าจืดออกจากระบบน้ าเปรี้ยว โดย
สร้างคลองระบายน ้าเปรี ยวให้ออกจากน ้าจืดในพื นที่พรุ ควบคุม
น ้าเปรี ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พื นที่ของเกษตรกร 
      ๕) ด้านการจัดหาน้ าต้นทุนส าหรับการท าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค ท้าการขุดคลองเพ่ือส่งน ้าดีส้าหรับใช้ในพื นที่
การเกษตร เช่น บ้านโคกอิฐ-โคกใน โคกกูแว เป็นต้น 
      ๖) ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินและคุณภาพน้ า โดยได้
พระราชทานแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ปัญหาด้าน  ดินเปรี ยวจัด
คือ “โครงการแกล้งดิน” การบริหารจัดการน ้าป่าพรุโต๊ะแดง
และอาคารรอบขอบพรุ โดยการควบคุมระดับน ้าในพื นที่พรุให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูแล้ง ต้องมีน ้าขังอยู่ในระดับที่ไม่
แห้งจนเกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื นที่พรุ เป็นการเพ่ิม
ความชุ่มชื นในพื นที่พรุและช่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน ้า
ออกจากพื นที่ เพื่อป้องกันน ้าไหลท่วมพื นท่ีการเกษตร 
1.3.2 แนวทางหรือการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่พรุที่ทาง
ชลประทานวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นที่พรุโต๊ะแดง  
         1) บริเวณรอบขอบพรุ : ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ 
เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพื นที่ของเกษตรกรและป่าพรุออกจาก
กัน และยังเป็นแหล่งส้ารองน ้าส้าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า 
รวมทั งก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและคลองส่งน ้า เพ่ือแยกน ้า
เปรี ยวออกจากน ้าจืดเพิ่มเติม 

จัดท้าฝายในพื นที่พรุ เพ่ือชะลอน ้าที่ไหลออกจากพื นที่
พรุลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง เพื่อรักษา
ความชุ่มชื นในพื นที่พรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าใน
พื นที่พรุ 
      3) ในส่วนพื นที่กลางน ้าและปลายน ้าเป็นพื นที่ของ
ชลประทาน และในส่วนของพื นที่ต้นน ้าซึ่งเป็นพื นที่พรุ 
ทางชลประทานก็ได้มีการศึกษาทิศทางการไหลของน ้าไว้
ด้วยแล้ว ดังนั น หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื นที่ ควรที่
จะต้องมีข้อมูลทิศทางน ้าด้วย เพ่ือน้าไปพิจารณาที่จะ
เก็บกักน ้า สร้างฝายชะลอน ้า ฯลฯ เนื่องจาก“พรุ ถึงแม้
จะไม่เกิดไฟไหม้แต่ถ้าหากน ้าแห้ง พรุ ก็ตาย”  และ
หน่วยงานควรท้า MOU ร่วมกับชลประทานว่า จะต้อง
เก็บกักน ้าท่ีระดับใดจึงจะท้าให้พรุมีน ้าตลอดทั งปี 
    4) ชลประทานควรจะต้องเก็บข้อมูลปริมาณในคลอง
ปาเสมัสว่าสงผลต่อระดับน ้าในพรุหรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
ยืนยันว่าการขุดคลองของชลประทานไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระดับน ้าในพรุตามที่หน่วยงานป่าไม้เป็นกังวลและเพ่ือ
เป็นเติมเต็มในส่วนของผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพรุเพ่ือเป็นเหตุผล
หรือข้อมูลอ้างอิงในการที่จะด้าเนินกิจกรรมใดๆ ในพื นที่
พรุต่อไป 
     5) ในพื นที่พรุไม่ควรจะไปปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/
กิจกรรมที่จะท้าให้น ้าในพรุเสียสมดุล ซึ่งในการบริหาร
จัดการน ้านั นมีทั งการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
จึงควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการน ้าในพื นที่พรุมารองรับการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ 
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         2) บริเวณในพื้นที่พรุ : ก่อสร้างท้านบย่อยเพื่อช่วย
รักษาความชุ่มชื นในพื นที่พรุ 
         3) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชน    
ในพื นที่ในการบริการจัดการน ้าในพื นที่พรุ 

ในพื นที่พรุด้วย 
     6) สร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในพื นที่ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่พรุ 
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2 การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
๒.๑ ปัญหา : 
      (1) แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : มีการจัดท้าไม่
ชัดเจน ท้าให้ยังมีข้อขัดแย้งกับราษฎรในการพิสูจนส์ิทธิ ์
      (2) ราษฎรในพื้นที่ : มีการบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือ
เป็นที่ดินท้ากิน หาของป่า ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินผิดประเภท ขาดจิตส้านึกในการ
ดูแลรักษาป่า อีกทั งราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
     (3) ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่เอื ออ้านวย
ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

2. การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
๒.๑ ปัญหา : 
      - ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของป่าพรุ ท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าพรุไม่
ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื นที่พรุ 
อีกทั งการบุกรุกพื นทีพ่รุส้าหรับท้าการเกษตร  
 
 

2. การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
    2.1 แนวเขตปัจจุบัน : 
           (1) คณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท้าเขตการใช้
ที่ดินในพื นที่พรุในจังหวัดนราธิวาสขึ นครั งแรกเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๒๙ ลงในแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑ : ๕o,ooo     
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ 
               (1.1) เขตสงวน หมายถึง เขตป่าพรุที่
ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษาให้คง
สภาพไว้   
               (1.2) เขตอนุรักษ ์หมายถึง เขตป่าพรุถูก
ท้าลายไปแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดไปพัฒนา 
               (1.3) เขตพัฒนา หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูก
ท้าลายแล้ว และจะพัฒนาให้เป็นพื นที่การเกษตรต่อไป 
      ทั งนี  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
และการอนุรักษ์พื นที่ได้น้าเอาไปใช้เป็นนโยบายและ
แนวทางในการจัดการพื นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตาม
พระราชด้าริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความว่า “…พรุเราต้องเก็บไว้ 
เพราะมีความส้าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้
บุกรุกเข้าไป คราวนี เราท้าโครงการที่โคกใน เขาจะบุก
รุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ้ากัดบริเวณเขา ในพรุ เรา
ก็ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทาง
นี สวยมาก เห็นไม้ต่างๆไม้หลาวชะโอนก็มี... 
           (2) การจัดท้าเขตการใช้ที่ดินในครั งแรกเม่ือปี 

“ป่า
พรุฯ”
เปลี่ยน 
“พื นที่
พรุ” 



๑๐๗ 

 

ที ่ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร 
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

ร่างแผนการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง 

หมาย
เหตุ 

๒๕๒๙ ได้มีการก้าหนดขอบเขตแล้ว แต่ปัจจุบันพบว่า 
ขอบเขตมีความเหลื่อมล ้า และบางพื นที่หายไป 
เนื่องจากมีการบุกรุกเพ่ือใช้ในการท้าการเกษตร ดังนั น
แนวทางแก้ไขที่ส้าคัญจะต้องมีสร้างการยอมรับในการ
ก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินร่วมกัน 
    2.2 ปัญหาการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะ
แดง 
    (1) การจัดท้าแนวเขตพื นที่พรุโต๊ะแดงในส่วนของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติมีการจัดท้า
แผนที่ขอบเขตชัดเจน แต่ยังมีพื นที่บางส่วนที่ยังไม่
ชัดเจนเนื่องจากการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีการ
ประกาศทับที่ท้ากินของชาวบ้านที่มีทั ง สค.1, น.ส.3 
และโฉนด ซึ่ ง ในความเป็นจริงในเขตรักษาพันธุ์ ฯ 
ชาวบ้านยังได้ท้ากินกันอยู่ปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เองก็ยอมรับในกรรมสิทธิ์ที่ได้มาก่อนประกาศทุกคนก็จะ
มีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม ดังนั น ส่วนที่มีปัญหาจริงๆ คือ การ
บุกรุกพื นที่ใหม/่บุกรุกเพ่ิมเท่านั น 
   (2) ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าพรุหรือในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะน้าเอกสาร     
น.ส.3/น.ส.3ก. มายื่นขอออกโฉนด เมื่อทางส้านักงานที่
ที่ดินจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในเขตป่าไม้/ป่าพรุ 
ก็จะไม่ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/โฉนดให้ แต่ว่า
เอกสาร น.ส.3/น.ส.3ก.เหล่านั น ตราบใดที่ยังไม่มีการ
เพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ ซ่ึงกระบวนการที่จะเพิกถอนได้ต้องมีการส้ารวจและ
เสนอไปตามล้าดับขั นแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในพื นที่



๑๐๘ 

 

ที ่ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร 
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

ร่างแผนการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง 

หมาย
เหตุ 

จังหวัดชายแดนใต้ จึงท้าให้ยังไม่มีการด้าเนินการหรือ
ความคืบหน้าแต่อย่างใด และเอกสารสิทธิ์ที่ทับแนวเขต
ป่าไม้ต่างๆ คาดว่า มีมาก ซึ่งก็จะต้องประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
     (3) ราษฎรในพื้นที ่  :    
           (3.1) ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าพรุ ท้าให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในพื นที่ป่าพรุไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื นที่พรุ    

(3.2) มีการบุกรุกพื นที่พรุส้าหรับท้าการเกษตร 
ลักลอบตัดต้นไม้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดประเภท 

(3.3) ประชาชนขาดจิตส้านึกในการดูแลรักษา
ป่า และราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานภาครัฐ 
      (4) ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่เอื ออ้านวยต่อ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
     



๑๐๙ 

 

ที ่ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร 
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

ร่างแผนการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง 

หมาย
เหตุ 

๒.๒ แนวทางแก้ไข : 
     (1) แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง :  
          (1.1) ควรมีการจัดท้าแนวเขต ให้ชัดเจน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎร  
          (1.2) ควรท้าข้อตกลงเก่ียวกับการพิสูจน์
แนวเขตให้ชัดเจนระหว่างผู้น้าชุมชน/ผู้น้าศาสนา 
ราษฎรในพื นที่ และภาครัฐ  
          (1.3) ควรพิจารณาการขุดคูรูปแบบไข่ปลา
เพ่ือเป็นแนวกันชน 
         (1.4) ควรส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวเขต
รอบป่าพรุ 
     (2) ราษฎรในพื้นที่ :  
           (2.1) ควรมีการอนุญาตให้ราษฎรเข้าท้า
การเกษตรได้ และขึ นทะเบียนผ่อนผันเพื่อใช้พื นที่ท้า
การเกษตร แต่มีเง่ือนไขให้ราษฎรปลูกป่าทดแทน      
           (2.2) ควรมีการส้ารวจเกษตรกรที่เป็น
เกษตรกรจริงหรือเอกชนด้าเนินการ 
     (3) ข้อกฎหมาย : แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจน
และครอบคลุม 
     (4) การสร้างความสัมพันธ์ :  
          (4.1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงาน
ป่าไม้ ควรลงพื นที่พบปะราษฎรให้มากขึ น รวมทั ง
เพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้างความ
เข้าใจกับราษฎรในพื นที่ให้ทั่วถึง      
          (4.2) สร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแล
รอบขอบป่าพรุ  

๒.๒ แนวเขตปัจจุบัน : 
      (1) คณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท้าเขตการใช้ที่ดินในพื นที่พรุในจังหวัด
นราธิวาสขึ นครั งแรกเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๒๙ ลงในแผนที่ทหาร 
มาตราส่วน ๑ : ๕o,ooo ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ 
           (1.1) เขตสงวน หมายถึง เขตป่าพรุที่ยังคงความ
สมบูรณ์อยู่ จึงต้องสงวนและรักษาให้คงสภาพไว้   
           (1.2) เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตป่าพรุถูกท้าลายไป
แล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดไปพัฒนา 
           (1.3) เขตพัฒนา หมายถึง เขตป่าพรุที่ถูกท้าลายแล้ว 
และจะพัฒนาให้เป็นพื นที่การเกษตรต่อไป 
      ทั งนี  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการ
อนุรักษ์พื นที่ได้น้าเอาไปใช้เป็นนโยบายและแนวทางในการ
จัดการพื นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส ตามพระราชด้าริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ความว่า 
“…พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส้าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี เราท้าโครงการที่โคกใน เขาจะ
บุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ้ากัดบริเวณเขา ในพรุ เราก็
ส่งเสริม เอาไม้พรุ เพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี สวยมาก 
เห็นไม้ต่างๆไม้หลาวชะโอนก็ม.ี.. 

 (2) การจัดท้าเขตการใช้ที่ดินในครั งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ ได้มี
การก้าหนดขอบเขตแล้ว แต่ปัจจุบันพบว่า ขอบเขตมีความ
เหลื่อมล ้า และบางพื นที่หายไป เนื่องจากมีการบุกรุกเพ่ือใช้ใน
การท้าการเกษตร   
       

๒.3 แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่
พรุโต๊ะแดง: 

 (1) เร่งด้าเนินการจัดท้าขอบเขตการใช้ประโยชน์
พื นที่พรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นที่
เพ่ิมเติม โดยควรเริ่มจากพื นที่ที่ไม่มีราษฎรอยู่อาศัยหรือ
ท้ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีข้อถกเถียงหรือปัญหากับ
ราษฎร เพ่ือป้องกันการบุกรุกในอนาคต ส้าหรับพื นที่ที่
มีปัญหาอาจจะจัดท้ารูปแบบใดก็คุยกันหรืออาจตั ง
คณะท้างานด้าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ต่อไป 
       (2) การจัดท้าขอบเขตพื นที่พรุโต๊ะแดง ควร
พิจารณาจากลักษณะการเกิดพรุชัดเจน และต้องมี
เจ้าภาพในการจัดท้าแผนที่ และองค์ประกอบของ
คณะท้างานจัดท้าแนวเขตในพื นที่ ต้องเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน 

 (3) มีการท้า MOU พร้อมทั งหลักเกณฑ์ร่วมกันกับ
ประชาชนในพื นท่ีในการใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าพรุโต๊ะ
แดงอย่างเป็นรูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ใน
พื นที่แต่ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครอง)                
       (4) จัดตั งคณะท้างานก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน
ในพื นที่ป่าพรุ และให้คณะท้างานด้าเนินการส้ารวจ
เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ใช่เอกชนด้าเนินการ                                                        

 (5) ตรวจสอบพื นที่ให้เป็นปัจจุบันโดยภาพถ่าย
ดาวเทียม และการส้ารวจจริงโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
และประชาชนในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั นตอน 

 (6) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนว
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          (4.3) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท้า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื นที่และเข้ามาดูแล
เรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร 

 
 
 ๒.3 แนวทางแก้ไข : 
 (1) ควรเร่งด้าเนินการก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยการ

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการถือครองพื นที่ป่าพรุ                                                                     
 (2) มีการท้า MOU พร้อมทั งหลักเกณฑ์ร่วมกันกับ

ประชาชนในพื นท่ีในการใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง
เป็นรูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพื นที่แต่ไม่มีสิทธิ์
ในการครอบครอง)                

 (3) จัดตั งคณะท้างานก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพื นที่ป่าพรุ                                                           
 (4) ตรวจสอบพื นท่ีให้เป็นปัจจุบันโดยภาพถ่ายดาวเทียม 

และการส้ารวจจริงโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามและประชาชนใน
พื นที่ 

 (5) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวเขตระหว่างพื นที่ของเกษตรกรและป่าพรุออกจากกัน 
      (6) การบุกรุกพื นที่ป่าพรุเพ่ือท้าการเกษตรสามารถท้าได้
ยาก เพราะพื นที่ป่าพรุที่มีน ้าท่วมขัง แต่การบุกรุกพื นที่ป่าโดย
การออกเอกสิทธิ์ในการถือครองพื นที่ป่าพรุ เช่น ในเขตพื นที่ใกล้
เมือง เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง ดังนั น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง
ดูแลและเข้มงวดต่อการออกเอกสารสิทธิ์นั นๆ 

(7) การน้อมน้าแนวพระราชด้าริ โครงการปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูก ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ กล่าวคือ ดูแลพื นที่เสื่อม
โทรมนั นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท้าลาย รวมทั งป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟป่า ก็จะฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่
สิ นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 

 

ขอบพรุ เพ่ือใช้เป็นแนวเขตระหว่างพื นที่ของเกษตรกร
และป่าพรุออกจากกัน หรือการขุดคูรูปแบบไข่ปลา และ
ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวเขตรอบป่าพร ุ
       (7) เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควร
ลงพื นที่พบปะราษฎรให้มากขึ น รวมทั งเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรใน
พื นที่ให้ทั่วถึง     
       (8)ให้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรในพื นที่
และสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรอบขอบป่าพรุ  
       (9) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท้าเกษตรกรรม
ให้เหมาะสมกับพื นที่และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับ
เกษตรกร  
      (10) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลและเข้มงวดต่อ
การออกเอกสารสิทธิ์นั นๆ 

(11) การน้อมน้าแนวพระราชด้าริ โครงการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ กล่าวคือ 
ดูแลพื นที่เสื่อมโทรมนั นไม่ให้เกิดการบุกรุกและท้าลาย 
รวมทั งป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ก็จะฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้
คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่สิ นเปลืองงบประมาณ   
อีกด้วย 
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3 การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๓.๑ ปัญหา : 
(1) การบริหารจัดการ :  
     (1.1) ฝนทิ งช่วงนานท้าให้เกิดไฟป่า  
     (1.2) แหล่งน ้าไม่เพียงพอในการสูบน ้าเพ่ือดับ
ไฟป่า      
     (1.3) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 
(2) ราษฎรในพื้นที่ :  
     (2.1) ทิ งก้นบุหรี่ หรือเกิดจากความคึกคะนอง

3. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๓.๑ ปัญหา : 

 - พื นที่ป่าพรุที่มสีภาพพื นที่ป่ารกร้างและมีการบุกรุกท้าลาย
เพ่ือท้าการเกษตร ส่งผลให้สภาพดินกลายเป็นดินเปรี ยวส่งผลให้
พืชที่ปลูกตาย เมื่อเกิดการทับถมของเศษดินเป็นระยะเวลานาน 
ถือเป็นเชื่อเพลิงที่ดีท้าให้อาจเกิดไฟป่าขึ นได้  
๓.๒ แนวทางแก้ไข :  
(1) การควบคุมระดับน ้าในพื นที่ให้สมดุล ควบคุมน ้าเปรี ยวไม่ให้
ไหลเข้าสู่พื นที่เกษตรกร โดยในช่วงฤดูแล้งต้องมีน ้าขังอยู่ใน
ระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื นที่ป่า

3. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๓.๑ ปัญหา : 

 (1) พื นที่ป่าพรุที่มีสภาพพื นที่ป่ารกร้างและมีการ
บุกรุกท้าลายเพ่ือท้าการเกษตร ส่งผลให้สภาพดิน
กลายเป็นดินเปรี ยวส่งผลให้พืชที่ปลูกตาย เมื่อเกิดการ
ทับถมของเศษดินเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นเชื่อเพลิงที่
ดีท้าให้อาจเกิดไฟป่าขึ นได้  
     (2) ฝนทิ งช่วงนานท้าให้เกิดไฟป่า  
     (3) แหล่งน ้าไม่เพียงพอในการสูบน ้าเพื่อดับไฟป่า      
     (4) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อ
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ของราษฎรบางส่วน 
     (2.2) ไม่สามารถเข้าพื นที่เพ่ือดับไฟได้ เนื่องจาก
ติดพื นที่เกษตรกรรมของราษฎร  
     (2.3) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ป้องกันและดับไฟป่า  
     (2.4) ความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ
และผลกระทบที่เกิดขึ นจากไฟป่า 
๓.๒ แนวทางแก้ไข :  
(1) การบริหารจัดการ :  
     (1.1) ขุดคลองเพ่ิมแนวกันไฟ  
     (1.2) หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควร
ร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหา  
     (1.3) ควรประสานกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรล่วงหน้า เพ่ือท้าฝนหลวง  
     (1.4) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ก้าลังคน ในการดับไฟป่า 
(2) ราษฎรในพื้นที่ : สร้างจิตส้านึกให้ประชาชน 
ในพื นที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า 

พรุ เป็นการเพ่ิมความชุ่มชื่นในพื นที่พรุและข่วงฤดูฝนให้ควบคุม
และระบายน ้าออกจากพื นที่  เ พ่ือป้องกันน ้าไหลท่วมพื นที่
เกษตรกร    
(2) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ เพ่ือใช้
เ ป็ น แ ห ล่ ง ส้ า ร อ ง น ้ า ส้ า ห รั บ ไ ว้ ใ ช้ ใ น ก า ร ดั บ ไ ฟ ป่ า                                                      
(3) การป้องกันไม่ให้ประชาชนท้าการจัดไฟเผาป่า เพราะสาเหตุ
ไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการเผาป่าเพ่ือให้พรุ
กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท้าการเกษตรในพื นที่ได้
ต่อไป ดังนั นต้องร่วมกันป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
และรักษ์ป่าพรุ  
(4) จัดหน่วยเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟป่าและ
จัดตั งหน่วยดับไฟย่อยในพื นที่ป่าพรุ รวมทั งจัดตั งหอดูไฟ
ชั่วคราวในพื นที่ป่าพรุ 
(5) การจัดระบบทั งในพื นที่พรุ น ้าในป่าพรุ ต้องมีความสมดุล    
ไม่แห้งและน ้าต้องไม่ขังนิ่ง เพราะจะท้าให้ต้นไม้ตายได้ กล่าวคือ 
ในพื นที่พรุเขตพัฒนาที่สามารถระบายน ้าออกได้ เพ่ือพัฒนาพื นที่
ท้าการเกษตร แต่ในพื นที่เขตอนุรักษ์ ไม่ควรท้าการระบายน ้า
ออกจนแห้ง เพราะจะท้าให้เกิดไฟไหม้ได้ ต้องควบคุมระดับน ้าใน
พื นที่ให้เหมาะสม 
(6) การป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ นในพื นที่ป่าพรุ ทั งการควบคุม
ระดับน ้าในพื นที่ให้สมดุล การป้องกันไม่ให้ประชาชนท้าการจัด
ไฟเผาป่า เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ที่
ต้องการเผาป่า เพ่ือให้พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท้า
การเกษตรในพื นที่ได้ต่อไป ดังนั นต้องร่วมกันป้องกันและให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ป่าพรุ 
 

สถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 
     (5) ทิ งก้นบุหรี่ หรือเกิดจากความคึกคะนองของ
ราษฎรบางส่วน 
     (6) ไม่สามารถเข้าพื นที่เพ่ือดับไฟได้ เนื่องจากติด
พื นที่เกษตรกรรมของราษฎร  
     (7) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกัน
และดับไฟป่า  
     (8) ความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและ
ผลกระทบที่เกิดขึ นจากไฟป่า 
๓.๒ แนวทางแก้ไข :  
(1) สร้างจิตส้านึกและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการดูแล
รักษาพรุโต๊ะแดงให้ประชาชนในพื นทีแ่ละส่งเสริมการปลูกป่า 
(2) การควบคุมระดับน ้าในพื นที่ให้สมดุล ควบคุมน ้า
เปรี ยวไม่ให้ไหลเข้าสู่พื นที่เกษตรกร โดยในช่วงฤดูแล้ง
ต้องมีน ้าขังอยู่ในระดับที่ไม่แห้งจนเกินไป เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่าในพื นที่ป่าพรุ เป็นการเพ่ิมความชุ่มชื่นใน
พื นที่พรุและข่วงฤดูฝนให้ควบคุมและระบายน ้าออกจาก
พื นที่ เพื่อป้องกันน ้าไหลท่วมพื นท่ีเกษตรกร    
(3) บริเวณรอบขอบพรุ ก่อสร้างคลองตามแนวขอบพรุ 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งส้ารองน ้าส้าหรับไว้ใช้ในการดับไฟป่า                                                      
(4) การป้องกันไม่ให้ประชาชนท้าการจัดไฟเผาป่า 
เพราะสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการ
เผาป่าเพ่ือให้พรุกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จะได้เข้าไปท้า
การเกษตรในพื นที่ได้ต่อไป ดังนั นต้องร่วมกันป้องกัน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษ์ป่าพรุ  
(5) จัดหน่วยเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการเกิดไฟ
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ป่าและจัดตั งหน่วยดับไฟย่อยในพื นที่ป่าพรุ รวมทั ง
จัดตั งหอดูไฟชั่วคราวในพื นที่ป่าพรุ 
(6) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ก้าลังคน ในการดับไฟป่า 
(7) ควรให้ความส้าคัญกับการสร้างเครือข่าย เพราะใน
การท้างานส่วนใหญ่จะได้รับทราบข้อมูลจากเครือข่าย
ทั งสิ น หากมีเครือข่ายจ้านวนมากก็จะได้ทราบข้อมูล
อย่างทันท่วงทีและเข้าไปด้าเนินการดับไฟไหม้ได้ทัน  
(8) ควรจัดท้าฝายชะลอน ้า ให้ครอบคลุมท้องที่ทั งหมด
ของพื นที่พรุโต๊ะแดง 
(9) แนวกันไฟระหว่างรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ป่าสงวน กับที่ชาวบ้าน ต้องมาคุยกับชาวบ้าน และควร
แบ่งแนวเขตด้วยแนวกันไฟ และใช้แนวกันไฟให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากแนวกันไฟ เช่น ปลูกหมาก พืช
เศรษฐกิจอ่ืนๆ และให้ชาวบ้านดูแลแนวกันไฟนั นที่เขา
ได้รับผลประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ 
(10) ในการสังเกตไฟป่าเราใช้อาควรของเอกชนเป็นหอ
ดูไฟ จึงเสนอ ควรจะต้องสร้างหอดูไฟถาวร 5 จุด ให้
จัดตั งที่หน่วยพิทักษ์ป่า 
(11) ควรจะหาแหล่งน ้าส้ารองที่อยู่เหนือป่าพรุโต๊ะแดง 
ไว้ส้าหรับดับไฟป่า 
(12) ต้องมีแผนงาน/มาตรการในการควบคุมไฟป่า
ในช่วงก่อนเกิดไฟป่า ขณะเกิดไฟป่า และการฟ้ืนฟูหลัง
เกิดไฟป่า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(13) กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรร่วมมือ
กันในการจัดท้าฝายเพื่อกักเก็บน ้าใต้ดิน 
(14) ควรส่งเสริมให้พรุโต๊ะแดงเป็นพื นที่ท่องเที่ยว 
อย่าง เช่น สร้างสกายวอล์ค จะท้าให้จะเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้และยังเป็น
หอดูไฟอีกทางหนึ่งด้วย 
(15) บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื นที่และ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ 

4 การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ
ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะ
แดง 
4.1 ปัญหา : 
(1) การบริหารงานของหน่วยงาน :  
     (1.1) นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน้าไปใช้โดย
หน่วยงานในพื นท่ี  
     (1.2) นโยบายของหน่วยงานมีความซ ้าซ้อน 
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
     (1.3) ไม่มีการติดตามประเมินผล อีกทั ง การ
ส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความ
ต้องการของราษฎร 
(2) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ :  
     (2.1) เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
     (2.2) กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง  
     (2.3) เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ

4. การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัย
อยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
      จังหวัดนราธิวาสมีพื นท่ีพรุกว่าสามแสนไร่ พรุซึ่งประกอบไป
ด้วยพรุที่ส้าคัญอยู่ ๒ พรุ คอื  
      (1) พรุบาเจาะ  มี เนื อที่ประมาณ  ๕0 ,000 กว่าไร่ 
ปัจจุบันได้มีการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรส้าหรับปลูกปาล์ม
น ้ามันพื นที่โดยการขุดยกร่อง ซึ่งด้าเนินการและจัดสรรดูแลโดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนี ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตรอ่ืน  ๆเช่น การปลูกยางพารา ข้าว และไม้ผลชนิดต่างๆ                                                                       
       (2) พรุโต๊ะแดง ซึ่งถือว่าเป็นพรุที่มีขนาดใหญ่และมีความ
อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส   
4.1 ปัญหา : 

- การส้ารวจพบว่า ดินที่เป็นปัญหาหลักในพื นที่พรุ คือ    
ดินเปรี ยวจัดและดินอินทรีย์ และปัญหาหลักที่ส้าคัญส้าหรับการ
ท้าเกษตรในพื นที่ขอบพรุ จะต้องมีการจัดการที่ดีและเหมาะสม
จึงสามารถน้ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้ามีการจัดการที่ไม่เหมาะสม
หรือถูกต้องอาจท้าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต หรือให้

4. การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ
ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
4.1 ปัญหา : 

(1) ปัญหาหลักในพื นที่พรุ คือ ดินเปรี ยวจัดและ
ดินอินทรีย์ และปัญหาหลักที่ส้าคัญส้าหรับการท้า
เกษตรในพื นที่ขอบพรุ จะต้องมีการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมจึงสามารถน้ามาเพาะปลูกพืชได้ ถ้ามีการ
จัดการที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องอาจท้าให้พืชที่ปลูกไม่
สามารถเจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตได้         
      (2) นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน้าไปใช้โดย
หน่วยงานในพื นท่ี  
      (3) นโยบายของหน่วยงานมีความซ ้าซ้อน ขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
      (4) การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรง
กับความต้องการของราษฎร 
      (5) ปัญหาการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับฤดูกาลและ
การท้างานของหน่วยงาน 
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
     (2.4) เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน 
และมีการท้าประมงผิดวิธี 
(3) สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช :    
     (3.1) เส้นทางสัญจรช้ารุด  
     (3.2) ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหา
เรื่องโรคสัตว์ และแมลงศัตรูพืช 
(4) สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี ยว น ้า
ท่วม น ้าแล้ง น ้าเปรี ยว น ้าไม่เพียงพอ และน ้าเสีย
จากโรงงานยางพารา 
(5) ปัญหาด้านสังคม และผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า 
4.2 แนวทางการแก้ไข : การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขต
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม 
(1) การบริหารงานของหน่วยงาน :  
     (1.1) ควรส่งเสริมและน้านโยบาย Zoning ไป
ใช้อย่างจริงจัง 
     (1.2) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อกฎหมายใน
พื นที่รอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง  
     (1.3) จัดท้าแนวเขตท่ีชัดเจน  
     (1.4) การด้าเนินโครงการต่างๆ ควรท้าอย่าง
ต่อเนื่อง  
     (1.5) ควรมีการจัดตั งจุดรับซื อ พร้อมทั งแหล่ง
จ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
(2) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ :  
     (2.1) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการ

ผลผลิตได้         
4.2 แนวทางแก้ไข : แนวทางการประกอบอาชีพ หรือการใช้
ประโยชน์ในพื นท่ีของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื นที่
ป่าพรุโต๊ะแดง                                    
      (1) การแก้ปัญหาดินเปรี ยวจัด ตามแนวพระราชด้าริ จาก
การเสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดนราธิวาส มีความเป็นอยู่ที่
ยากจน เนื่องจากการท้าการเกษตรที่ไม่ได้ผล โดยเฉพาะการปลูก
ข้าว จึงทรงพระราชทานแนวทางในการศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหา
ดินเปรี ยวจัด หรือ “โครงการแกล้งดิน” โดยการแกล้งดินให้ดิน
เป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ได้ แล้วพัฒนา
และปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้ โดยใช้ข้าวเป็นพืชในการ
ทดลอง ซึ่งสามารถท้าได้ 3 วิธี คือ  
          (1.1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรดของดินให้
เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งสามารถเห็นผลได้ตั งแต่ครั งแรกที่ท้า
การปรับปรุงดิน 
           (1.2) การใช้น ้าชะล้างความเป็นกรดและสารพิษ คือ 
การขังน ้าที่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ระบายน ้าออก ซึ่งวิธีนี จะต้องมี
ระบบชลประทานที่ดี และมีปริมาณน ้าที่เพียงพอ จึงสามารถ
ด้าเนินการได้ โดยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิต
ที่ด ี
           (1.3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น ้าชะล้างดิน ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดการที่ดีท่ีสุด และให้ผลผลิตข้าวได้สูงสุดที่สุด 
       (2) ภาครัฐและภาคประชาชนมีข้อตกลงร่วมกัน มี
กฎเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ นมาเพ่ือยู่ร่วมกัน คือการมีสิทธิ์ในการใช้

      (6) เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื นท่ียังขาดองค์
ความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่
เข้มแข็ง และเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
      (7) เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่มีความชัดเจน และมี
การท้าประมงผิดวิธี 
      (8) เส้นทางสัญจรช้ารุด  
      (9) ขาดปัจจัยการผลิต และประสบปัญหาเรื่องโรค
สัตว์ และแมลงศัตรูพืช และผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า 
      (10) สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี ยว 
น ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าเปรี ยว น ้าไม่เพียงพอ และน ้าเสียจาก
โรงงานยางพารา 
4.2 แนวทางการแก้ไข : การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขต
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม 
      (1) น้อมน้าแนวทางแก้ปัญหาดินเปรี ยวจัดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร : “โครงการแกล้งดิน” (การแกล้งดินให้ดิน
เป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ได้ แล้ว
พัฒนาและปรับปรุงดินให้กลับมาปลูกพืชได้ ) มาใช้ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งสามารถท้าได้ 3 วิธี คือ  
          (1.1) การใส่หินปูนฝุ่นเพ่ือปรับความเป็นกรด
ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งสามารถเห็นผลได้
ตั งแต่ครั งแรกท่ีท้าการปรับปรุงดิน 
           (1.2) การใช้น ้าชะล้างความเป็นกรดและ
สารพิษ คือ การขังน ้าที่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ระบายน ้า
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ประกอบอาชีพในทุกมิติและการท้าประมงที่ถูกต้อง 
     (2.2) ส้ารวจความต้องการในการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรใน
รูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร 
     (2.3) จัดท้าโครงการเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่น
ใหม่สนใจในอาชีพการท้าการเกษตร 
(3) สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช :    
     (3.1) ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  
     (3.2) ให้องค์ความรู้เรื่องการป้องกัน/ก้าจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช รวมทั งวิธีการผลิตปัจจัยการผลิต
ต่างๆ  
     (3.3) สนับสนุนปัจจยัการผลิตที่ดี มีประสิทธภิาพ  
และเหมาะสม 
(4) สิ่งแวดล้อม :  
     (4.1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพ
พื นที่  
     (4.2) สร้างเข่ือนเพื่อรองรับน ้า/ดินเปรี ยว  
การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสม  
     (4.3) แจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดท้าบ่อ
บ้าบัดน ้าเสีย 
(5) รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั งสร้างเครือข่ายเพ่ือให้ราษฎรช่วยดูแลไม่ให้ยา
เสพติดแพร่ระบาดในพื นที่ 

ประโยชน์ในพื นที่ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ยอมรับ
และรับฟังกันและกัน ต้องมีการพูดคุยและเปลี่ยนปัญหา เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากทุกฝ่าย เช่น อาจจัดให้มี
สภาพรุขึ น เพื่อใช้เป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกัน 
ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการเพียงฝ่ายเดียว อยากให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมโดยเฉพาะประชาชนในพื นที่พรุ เพ่ือดูแลป่าพรุและสามารถ
ใช้ประโยชน์ในพื นที่ขอบพรุให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อทุก
หน่วยงาน 
     (3) ควรจัดท้าโครงการสร้างจิตส้านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้
ประโยชน์ในพื นที่รอบๆ ป่าพรุโต๊ะแดง ในอ้าเภอสุไหงโก -ลก       
อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอเมือง โดยตรงมากกว่า
หน่วยงานและบุคคลที่ไม่ได้ให้ประโยชน์  
 
     (4) ไม่สมควรปลูกปาล์มในพรุ เพราะมีความต้องการน ้า
มากกว่าพชืชนิดอื่น 

ออก ซึ่ งวิธีนี จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี  และมี
ปริมาณน ้าที่เพียงพอ จึงสามารถด้าเนินการได้ โดยต้อง
ใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่ด ี
           (1.3) การใช้หินปูนฝุ่นควบคู่กับการใช้น ้าชะ
ล้างดิน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุด และให้ผลผลิตข้าว
ได้สูงสุดที่สุด 
     (2) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพในทุกมิติ การท้าประมงที่ถูกต้อง การป้องกัน/
ก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการผลิตปัจจัยการผลิต
ต่างๆ  รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพื นที่ 
    (3) ส้ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่ม
และอาชีพนอกภาคการเกษตร 
     (4) จัดท้าโครงการสร้างจิตส้านึกแก่ชาวบ้านที่ใช้
ประโยชน์ในพื นที่รอบๆ ป่าพรุโต๊ะแดง ในอ้าเภอ         
สุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอ
เมือง โดยตรงและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจใน
อาชีพการท้าการเกษตร 
     (5) ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  
     (6) สนับสนุนปจัจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ  และ
เหมาะสม 
     (7) ไม่ควรส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่พรุ 
เพราะมีความต้องการน ้ามากกว่าพืชชนิดอื่น และหาก
ปาล์มราคาสูงขึ น จะกลายเป็นการส่งเสริมในเกษตรกร
บกุรุกป่า และการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดใดในพื นที่ป่า
พรุควรมีงานวิจัยหรืองานวิชาการมารองรับ 
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5 การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
แบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
5.1 รูปแบบการจัดท าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ที่เหมาะสม 
(๑) ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน 
- ท้าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน 
เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล รั วลวดหนาม หรือก้าแพง 
เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
- ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ 
ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชน 
ได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอ่ืนๆ 
- ขุดคูคลอง และร่องน ้า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ 
- ควรน้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง 
ด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตท่ีชัดเจนมาใช้ 
- ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการก้าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
(๒) หน่วยงานที่ด าเนินการจดัท าแนวเขตและ
ราษฎรในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
- สร้าง MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และชาวบ้านร่วมกันเดินส้ารวจ 
- ควรมีแผนการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการ 
โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมท่ีดิน 
ในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
- การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต 

5. การบริหารจดัการขอบเขตพื้นทีป่่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม    
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
5.1 รูปแบบการจัดท าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ีเหมาะสม 
(1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการก้าหนดขอบเขตพื นที่พรุให้
ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นที่ป่าพรุ โดยที่ฝ่ายปกครองควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 
 

5. การบริหารจดัการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมี
ส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
5.1 รูปแบบการจัดท าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงท่ี
เหมาะสม 
(1) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการก้าหนดขอบเขตพื นที่
พรุให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นที่ป่าพรุ โดยที่
ฝ่ายปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดขอบเขต
ให้ชัดเจน 
(2) ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน 
     (2.1) ท้าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้
เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล รั วลวดหนาม หรือ
ก้าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
     (2.2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และ
ชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอ่ืนๆ    
     (2.3) ขุดคูคลอง และร่องน ้า ล้อมรอบ บริเวณ
รอยต่อ 
     (2.4) น้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง 
ด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตท่ีชัดเจนมาใช้ 
     (2.5) มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการก้าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
(3) หน่วยงานที่ด าเนินการจดัท าแนวเขตและราษฎร
ในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการจัดท า 
    (3.1) MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และชาวบ้านร่วมกันเดินส้ารวจ 
    (3.2) แผนการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการ 
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(๓) การด าเนินการทางด้านกฎหมาย 
- การด้าเนินการจัดท้าแนวเขตต้องถูกต้องตาม
ระเบียบและโปร่งใส รวมทั งไม่ขัดกับกฎหมาย 
- ควรมีการจัดตั งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกัน 
ให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
- การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องตามความ
เหมาะสมของพื นที่ 
- แนวเขตท่ีก้าหนดขึ น ควรมีกฎหมายรองรับ 
- เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
- ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื นที่ให้เข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
- ควรด้าเนินการจัดท้าแผนที่ขอบเขตท่ีชัดเจนและ
ถูกต้อง 
- ควรน้าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบ 
ถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
- ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน–หลัง ในการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
- ตรวจสอบขอบเขตพื นที่ความรับผิดชอบของ 
แต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน 
- ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพื นที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ทั งนี  ควรร่วมก้าหนดความหมายของ 
เขตพื นที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกัน 
ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท้า
ขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับกรมที่ดินในการตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน 
     (3.3) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต 
(4) การด าเนินการทางด้านกฎหมาย 
     (4.1) การด้าเนินการจัดท้าแนวเขตต้องถูกต้องตาม
ระเบียบและโปร่งใส รวมทั งไม่ขัดกับกฎหมาย 
     (4.2) จัดตั งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกัน 
ให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
     (4.3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสมของพื นที่ 
     (4.4) แนวเขตท่ีก้าหนดขึ น ควรมีกฎหมายรองรับ 
     (4.5) มีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
     (4.6) สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื นที่ให้เข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(5) การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 
     (5.1) ด้าเนินการจดัท้าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
     (5.2) น้าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดย
ชอบ ถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
     (5.3) มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน–หลัง ในการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
     (5.4) ตรวจสอบขอบเขตพื นที่ความรับผิดชอบของ 
แต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน 
     (5.5) สร้างฐานข้อมูลเรื่องพื นที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง 
และครบถ้วน ทั งนี  ควรร่วมก้าหนดความหมายของ 
เขตพื นที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกัน 
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ที่ลงพื นที่ส้ารวจ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     (5.6) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการ
จัดท้าขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 
ที่ลงพื นที่ส้ารวจ 

 
 
5.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
๑) ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตั งแต่ 
ภาคประชาชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ มาร่วมพูดคุย ร่วมบูรณาการความ
ร่วมมือในการก้าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด้าเนินการ
ร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความชัดเจน 
๒) ควรพิจารณาน้ามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่สามารถด้าเนินการได้ มาช่วยสนับสนุนการ 
วางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุ
โต๊ะแดง 
๓) ก้าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ และมีการ     
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
๔) ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ควรจัดท้า Zoning และจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูก
รอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยต้องไม่ขัดแย้ง 
ในการบริหารจัดการน ้าในพื นทีป่่าพรุโต๊ะแดง 
5.3 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และย่ังยืน 
๑) ควรมีการจัดท้าแผนแม่บทในการบริหารจัดการ

 

5.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
(๑ )  สร้ างการมีส่ วนร่ วมทุกภาคส่วน ตั งแต่ภาค
ประชาชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้สร้างความ
เข้าใจ มาร่วมพูดคุย ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการ
ก้าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด้าเนินการร่วมกัน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเกิดความชัดเจน 
(๒ )  น้ ามาตรการ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษที่ ส ามารถ
ด้าเนินการได้ มาช่วยสนับสนุนการวางแผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
(๓) ก้าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ และมีการ     
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
(๔) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดท้า 
Zoning และจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ 
ประเภทพืช และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 
โดยต้องไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ป่าพรุ
โต๊ะแดง 
5.3 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และย่ังยืน 
(๑) จัดท้าแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
(๒) ผู้น้าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วน 
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ป่าพรุโต๊ะแดง 
๒) ผู้น้าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริม 
๓) ควรมีการวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน 
๔) ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส้านึกด้านการ
อนุรักษ์พื นที่พรุในกิจกรรมต่างๆ 
๕) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สร้างจิตส้านึกในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง 
๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ ท้าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกัน
ไม่ให้มีการบุกรุกพื นที่ป่า 

ที่เก่ียวข้อง ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริม 
(๓) จัดให้มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างทุกภาคส่วน 
(๔) ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส้านึกด้านการ
อนุรักษ์พื นที่พรุในกิจกรรมต่างๆ 
 
(๕) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สร้างจิตส้านึกในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง 
(๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ ท้าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้
มีการบุกรุกพื นที่ป่า 
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6. การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม  
ทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
6.1 กรณีน้ าแล้ง 
๑) จัดเวรยาม ตรวจติดตามดูแลพื นที่พรุร่วมกัน
ระหว่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. และราษฎร 
๒) เปิด–ปิด ประตูน ้า ในระดับที่เหมาะสม และการ
ก้าหนดว่าจะเปิด–ปิด ในห้วงเวลาใด ในระดับใด  
ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณา
ร่วมกัน 
๓) ควรท้าแก้มลิงเพ่ือเก็บกักน ้าเป็นช่วงๆ 
๔) ควรจัดตั งกองทุนให้แก่สมาชิกท่ีมีพื นที่รอบขอบพรุ 
เพ่ือใช้เป็นงบประมาณส้าหรับการดูแล 
๕) ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่
หมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและป้องกัน 
6.2 กรณีน้ าท่วม 
๑) ควรมีการระบายน ้าไม่ให้ไหลเข้าพื นที่การเกษตร 
๒) ควรให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล  
เรื่องวิธีการบริหารจัดการน ้า 
๓) ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย ในการบริหารจัดการน ้าในแม่น ้า 
สุไหงโก-ลก 
๔) ควรมีการท้าแก้มลิงเก็บกักน ้าท่ีบริเวณ 
ต้าบลกายูคละ อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

6.การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม ทั้งในและนอกพื้นที่ป่า
พรุโต๊ะแดง 
6.1 ปัญหา 
      - ปัญหาน ้าเค็มลุกล ้าเข้าพื นที่เกษตร  
      - ปัญหาน ้าท่วม  
      - ปัญหาน ้าเปรี ยว  
      - ปัญหาน ้าแล้ง 
6.2 แนวทางแก้ไข 
      (1) การควบคุมระดับน ้าในพื นที่พรุ ซึ่งชลประทานสามารถ
ด้าเนินการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่อบรมเสนอให้ทางกรม
อุทยานเพ่ือจัดท้าฝายในพื นที่พรุ เพ่ือชะลอน ้าที่ออกจากพื นที่พรุ
ไหลลงสู่ทะเลเร็วเกินไป โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเพ่ือร่วมรักษา
ความชุ่มชื นในพื นที่พรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื นที่พรุ 
      (2) น ้าในพื นที่พรุไหลเข้าท่วมพื นที่เกษตรกรในพื นที่รอบ
ขอบพรุ ท้าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานการ
แก้ปัญหาให้บริหารจัดการให้เหมาะสมกับคนและป่า บริหารป่า
โดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบป่า โดยด้าเนินการเก็บน ้าในช่วง
ฤดูแล้ง เดือนมกราคมถึงตุลาคม เพ่ือรองรับน ้าฝน 
      (3) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า 
รวมทั งการก้าหนดขอบเขตและการบริหารจัดการพื นที่พรุ เพ่ือ
ช่วยในการดูแลรักษาป่าพรุให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 
 

6.การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม ทั้งในและนอก
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
6.1 ปัญหา 
      - ปัญหาน ้าเค็มลุกล ้าเข้าพื นที่เกษตร  
      - ปัญหาน ้าท่วม  
      - ปัญหาน ้าเปรี ยว  
      - ปัญหาน ้าแล้ง 
6.2 แนวทางแก้ไข 
      (1) การควบคุมระดับน ้าในพื นที่พรุ ซึ่งชลประทาน
สามารถด้าเนินการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่
อบรมเสนอให้ทางกรมอุทยานเพ่ือจัดท้าฝายในพื นที่พรุ 
เพ่ือชะลอน ้าที่ออกจากพื นที่พรุไหลลงสู่ทะเลเร็วเกินไป 
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเพ่ือร่วมรักษาความชุ่มชื นในพื นที่
พรุ เป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื นที่พรุ 
      (2) น ้าในพื นที่พรุไหลเข้าท่วมพื นที่เกษตรกรใน
พื นที่รอบขอบพรุ ท้าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระราชทานการแก้ปัญหาให้บริหารจัดการให้เหมาะสม
กับคนและป่า บริหารป่าโดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบ
ป่า โดยด้าเนินการเก็บน ้าในช่วงฤดูแล้ง เดือนมกราคม
ถึงตุลาคม เพื่อรองรับน ้าฝน 
      (3) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน ้า รวมทั งการก้าหนดขอบเขตและการบริหาร
จัดการพื นที่พรุ เพ่ือช่วยในการดูแลรักษาป่าพรุให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 
      (4) จัดเวรยาม ตรวจติดตามดูแลพื นที่พรุร่วมกัน

 



๑๒๒ 

 

ที ่ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร 
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง 

ร่างแผนการสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการ
ป่าพรุโต๊ะแดง 

หมาย
เหตุ 

ระหว่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. และราษฎร 
      (5) เปิด–ปิด ประตูน ้า ในระดับที่เหมาะสม และ
การก้าหนดว่าจะเปิด–ปิด ในห้วงเวลาใด ในระดับใด  
ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณา
ร่วมกัน 
      (6) ท้าแก้มลิงเพ่ือเก็บกักน ้าเป็นช่วงๆ 
      (7) จัดตั งกองทุนให้แก่สมาชิกที่มีพื นที่รอบขอบพรุ 
เพ่ือใช้เป็นงบประมาณส้าหรับการดูแล หรือจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้แก่หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการน ้าในพื นท่ีป่าพรุ 
      (8) ไม่ระบายน ้าเข้าพื นที่การเกษตรกรณีน ้าท่วม 
      (9) จัดเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล  
เรื่องวิธีการบริหารจัดการน ้า 
      (10) จัดให้มีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทย
กับมาเลเซีย ในการบริหารจัดการน ้าในแม่น ้าสุไหงโก-ลก 
      (11) ท้าแก้มลิงเก็บกักน ้าที่บริเวณต้าบลกายูคละ 
อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

 

 



๑๒๓ 

 

ร่าง 
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
ส่วนราชการ 

 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา  

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) แผนฯ
ชาต ิ

แผนฯ 
12 

แผนฯ 
12 

นโยบ
าย

เร่งด่ว
น 

 

1. การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
 1.1 เร่งรัดด าเนินการก าหนด

ขอบ เขต ให้ชั ด เจน โดยการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการถือ
ครองพื้นที่ป่าพรุ 
(1) จัดท า MOU และก าหนด
หลักเกณฑ์ร่วมกันกับประชาชน
ในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ปา่พรุโตะ๊แดงอย่างเปน็
รูปธรรม (การมีสิทธิ์ในการใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่แตไ่ม่มีสิทธิ์ใน
การครอบครอง)   
(2)  จัดตั้งคณะท างานก าหนด
ขอบเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่า
พ รุ  แ ล ะ ใ ห้ ค ณ ะ ท า ง า น
ด าเนินการส ารวจเกษตรกรที่
เป็นเกษตรกรจริงๆ    
(3 )  ตรวจสอบพื้ นที่ ให้ เป็ น
ปัจจุบันโดยภาพถ่ายดาวเทียม 
แ ล ะ ก า ร ส า ร ว จ จ ริ ง โ ด ย
เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค ส น า ม แ ล ะ

2563 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมที่ดิน 

      หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

สถานีพฒันาที่ดนิ
นราธิวาส 

สนง.ที่ดนิจังหวัด
นราธิวาส 

อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 

 



๑๒๔ 

 

 
ส่วนราชการ 

 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา  

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) แผนฯ
ชาต ิ

แผนฯ 
12 

แผนฯ 
12 

นโยบ
าย

เร่งด่ว
น 

 

ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน                                                              

 1.2 ก่อสร้างคลองตามแนวขอบ
พรุ เพื่อใช้เป็นแนวเขตระหว่าง
พื้นที่ของเกษตรกรและป่าพรุ
ออกจากกั น  หรื อก า รขุ ด คู
รูปแบบไข่ปลา และส่งเสริมให้
ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวเขตรอบ
ป่าพรุ 

2563-2565 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

สถานีพฒันาที่ดนิฯ 
โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก  
อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 

 

 1 . 3  เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค รั ฐ
โดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลง
พื้นที่พบปะราษฎรให้มากขึ้น
ร ว ม ทั้ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้
ทั่วถึง 

2563-2565 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก  

 

 1.4 สร้างเครือข่ายประชาชนใน
การดูแลรอบขอบป่าพรุ 
 
 

2561-2565 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมการปกครอง 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

 



๑๒๕ 

 

 
ส่วนราชการ 

 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา  

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) แผนฯ
ชาต ิ

แผนฯ 
12 

แผนฯ 
12 

นโยบ
าย

เร่งด่ว
น 

 

 
 
 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 

 1 .5  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ร าษฎรท า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับ
พื้ น ที่ แ ล ะ เ ข้ า ม า ดู แ ล เ รื่ อ ง
การตลาดให้กับเกษตรกร 

2563-2565 กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ  

 

 1.6 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง
ดูแลและเข้มงวดต่อการออก
เอกสารสิทธิ์นั้นๆ 

2563-2565 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมที่ดิน 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

สนง.ที่ดนิจังหวัด
นราธิวาส 

 

 1.7 การดูแลพื้นที่เสื่อมโทรม
นั้ น ไม่ ให้ เกิดการบุกรุกและ
ท าลาย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด
ไฟป่า ก็จะฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้

2563-2565 กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม ้

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กรมที่ดิน 

  หน่วยงานในสังกัดกรม
อุทยานฯ 

หน่วยงานในสังกัดกรม
ป่าไม ้

 



๑๒๖ 

 

 
ส่วนราชการ 

 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา  

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) แผนฯ
ชาต ิ

แผนฯ 
12 

แผนฯ 
12 

นโยบ
าย

เร่งด่ว
น 

 

คงความสมบูรณ์ได้ง่ายและไม่
สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย 

กรมการปกครอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ 

สนง.ที่ดนิจังหวัด
นราธิวาส 

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 มาตรการ - 



๑๒๗ 

 

2 

 

ส่วนราชการ 

 
โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ หน่วยด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารจัดการน้ าในพืน้ที่ป่าพรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
1. โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก 
ส านักงานชลประทาน 
ที่ 17 กรมชลประทาน   

กิจกรรมต้นน้ า  ฤดูฝน 
1. โครงการศึกษา ส ารวจ
ออกแบบ เส้นทางน้ า การ
ไหลของน้ าเพื่อวางโครงการ
ส าหรับการบริหารจัดการ
น้ าปา่พร ุ
โต๊ะแดง 

 
2563 

 
กรมชลประทาน 

 
 
"ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 (กลุ่มจังหวัด)" 

 
ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ 

 
โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

 
1,000,000 

  2. โครงการท านบซอง 
เพื่อชะลอน้ าและป้องกันไฟ
ไหม้ป่า ขอบป่าพรุโตะ๊แดง 

2564 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ท านบซอง โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

2,000,000 

 
กิจกรรมกลางน้ า ฤดูฝน 
3. โครงการปรับปรุงคัน
คลองระบายน้ า สาย 11 ฝั่ง
ซ้าย 

 
2563 

 
กรมชลประทาน 

 
"ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 (กลุ่มจังหวัด)" 

 
ปรับปรุงอาคาร/ขุดลอก/คัน
กั้นน้ า 

 
โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

 
25,000,000 

 
4. โครงการขุดลอกหน้า 
ทรบ.ปากคลองปาเสมัส 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ขุดลอกตะกอนดิน โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

2,799,000 



๑๒๘ 

 

  

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก 
ส านักงานชลประทาน 
ที่ 17 กรมชลประทาน   
(ต่อ) 

5. โครงการท านบซองเพ่ือ
ยกระดับน้ าในคลองระบาย
น้ าขอบพรุโต๊ะแดง  

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ท านบซอง โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

3,000,000 

6. โครงการก่อสร้างอาคาร
ท่อลอดคลองคู่ขนานคลอง 
ปาเสมัส 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อลอด โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

20,000,000 

 
7. โครงการยกระดับคัน
กั้นน้ าขอบป่าพรุโต๊ะแดง 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

เสริมคันกั้นน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

60,000,000 

 
8. โครงการขุดลอกและ
ก าจัดวัชพืชคลองระบายน้ า
เปรี้ยว จ านวน 10  สาย  

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ขุดลอก/ก าจัดวัชพืช โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

2,000,000 

 
กิจกรรมปลายน้ า ฤดูฝน 
9. โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า คลองลาน 
พร้อมอาคารประกอบ 

2563 กรมชลประทาน 
"ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ปรับปรุงอาคาร/ขุดลอก/คัน
กั้นน้ า 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

25,000,000 



๑๒๙ 

 

4 

5 

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและ
กรม 

(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก 
ส านักงานชลประทาน 
ที่ 17 กรมชลประทาน   
(ต่อ) 

10. โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า ทุ่งปลักปลา 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 
1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ขุดลอก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

4,000,000 

11. โครงการปรับปรุง ทรบ.
คลองระบายน้ าสาย D6-16  

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

25,000,000 

12. โครงการปรับปรุง ทรบ.
คลองระบายน้ าปลักปลา-
โคกกระท่อม จ านวน 3 แห่ง 

2563 
กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

25,000,000 

13. โครงการปรับปรุงไซ
ฟอน คลองปลักปลา -    
โคกกระท่อม 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

20,000,000 

 
14. โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ าสาย 10 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

ขุดลอก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

3,000,000 

 
15. โครงการคลองผนัน้ า 
เพื่อการระบายน้ า 
(โคกกูแว) 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

ขุดลอก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

10,000,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ  334,799,000 



๑๓๐ 

 

  

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก 
ส านักงานชลประทาน  
ที่ 17 กรมชลประทาน   
(ต่อ) 

กิจกรรมต้นน้ า ฤดูแล้ง 
1. โครงการท านบซองเพ่ือ
ชะลอน้ าและป้องกันไฟ
ไหม้ป่า ขอบป่าพรุโต๊ะแดง 

 
2563 

 
กรมชลประทาน 

 
"ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

 
ท านบซอง 

 
โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

 
2,000,000  

2. โครงการอาคารบังคับ
น้ าคลองโต๊ะแดง 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารบังคับน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

50,000,000  

 
3. โครงการฝายชลอน้ า 
คลองม่วงยาง คลองช้าง 
จ านวน 4 แห่ง 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

ฝายหิน โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

10,000,000  

 
กิจกรรมกลางน้ า ฤดูแล้ง 
4. โครงการปรับปรุงคัน
คลองคู่ขนานปาเสมัสฝั่ง
ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ 

 
2563 

 
กรมชลประทาน 

 
"ยุทธศาสตร์ที่ 3 

(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

 
ถนนคันคลอง/อาคาร
ประกอบ 

 
โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

 
25,000,000  

 
5. โครงการก่อสร้างอาคาร
ทดน้ าคลองคู่ขนานคลอง
ปาเสมัส 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารทดน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

7,600,0000  



๑๓๑ 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการส่งน้ า และ
บ ารุงรักษาโก-ลก 
ส านักงานชลประทาน  
ที่ 17 กรมชลประทาน   
(ต่อ) 

6. โครงการปรับปรุง ทรบ.
คลองปาเสมัส กม.4+895 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

17,000,000  

7. โครงการปรับปรุงคัน
คลองคู่ขนานปาเสมัสฝั่ง
ขวาพร้อมอาคารประกอบ 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

ถนนคันคลอง/อาคาร
ประกอบ 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

25,000,000  

 
8. โครงการปรับปรุง ทรบ.
คลองระบายน้ าสาย 6  
กูแบอีแก 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

10,000,000  

 
9. โครงการปรับปรุงฝายปู
โยะ 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

ซ่อมแซมฝาย/ขุดลอก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

10,000,000  

 
10. โครงการปรับปรุง 
ทรบ.คลองน้ าเปรี้ยว กม.
7+000 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารท่อระบายน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

8,000,000  

 
11. โครงการอาคารบังคับ
น้ าคลองคู่ขนานฝั่งซ้าย
คลองปาเสมัส กม.7+410 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารบังคับน้ า/ขุดลอก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

13,000,000  



๑๓๒ 

 

7 

 

  

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

 
กิจกรรมปลายน้ า ฤดูแล้ง 

12. โครงการปรับปรุง 
ทรบ.ประกอบคันคลองส่ง
น้ าสายใหญ่ที่ 1 โคกกูแว    
ฝั่งช้าย จ านวน 4 แห่ง 

2563 กรมชลประทาน "ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(จังหวัด) ยุทธศาสตร์ที่ 1 

(กลุ่มจังหวัด)" 

อาคารบังคับน้ า โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาโก-ลก 

8,000,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 12 โครงการ 185,600,000 
โครงการฯช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 27 โครงการ 520,399,000 



๑๓๓ 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

3. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี 

1. โครงการสร้างเครือข่าย
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ป่าพรุ
โต๊ะแดง 

2563 กระทรวง
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

วางระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน จะช่วยให้
ประชาชนเกิดทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน เลิกจุดไฟเผาป่า 
และหันมาร่วมมือในการ
ป้องกันไฟป่าและเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

สถานีควบคุมไฟป่า
พรุโต๊ะแดง 

600,000.- 



๑๓๔ 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี (ต่อ) 

2. กิจกรรมงานพัฒนาการ
ป่าไม้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  2.1 กิจกรรมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ 
    2.1.1 งานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติและงาน
สงวนธรรมชาติต่างๆ 
    2.1.2 อ านวยการ
บริหารโครงการและ
ติดตามงาน 
    2.1.3 งานส ารวจและ
วิจัยด้านป่าไม้และอ่ืนๆ 
 

2562 
 

กระทรวง 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้
มีความอุดมสมบูรณ์ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

- จัดเตรียมกล้าไม้ แล้ว
น าไปปลูกในโรงเรียน หรือ
วัดในพ้ืนที่ เป้าหมายซึ่ง
ตั้งอยู่รอบๆ พื้นที่ป่าพรุ 
พร้อมจัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 
ป้ายสื่อความหมาย และให้
ความรู้ด้านป่าไม ้รวมทั้ง
ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก
ต่อเนื่อง 
- บ ารุงรักษาแปลงรวมพันธุ์
ป่าพรุ พร้อมท าป้ายสื่อ
ความหมาย และทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 
- สนับสนุนการปฏิบัติ
งานวิจัย และรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยด้านป่าพรุ 

สถานีทดลองปลูก
พรรณไม้พิกุลทอง 
 

2,050,000.- 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี (ต่อ) 

  
  - การจัดท าเอกสาร และน า

เผยแพร่  สู่ประชาชนในทุก
รูปแบบรวมทั้งประสานงาน
ให้บริการนักวิจัยจากหน่วยงาน
อื่นๆที่เข้ามาปฏบิัติงานวิจัยด้าน
ป่าพรุ จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 
สนับสนนุงานโครงการส่วน
พระองค์ 
- ดูแลบ ารุงรักษาพันธุไ์ม้ใน
บริเวณศาลาทรงงาน รวมทั้ง
แปลงไม้ใช้สอยพร้อมจัดท าป้าย
ชื่อพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย
และให้ความรู้ด้านป่าไม้ รวมทั้ง 
เตรียมงานรับเสด็จในพื้นที่ศนูย์
ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 
- ท าการเก็บข้อมูล ส ารวจ บ ารงุ
แปลงทดลองในด้านหารฟื้นฟูปา่
พรุ ระบบนิเวศ และวนวฒัน
วิทยาปา่ไม้ของพนัธุ์ไมป้่าพรุ     
ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัด
ใกล้เคียง 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี (ต่อ) 

2.2 กิจกรรมฟ้ืนฟู ดูแล 
รักษาพื้นที่อนุรักษ์ 
   2.2.1 บ ารุงป่าพรุ ปทีี่ 7-
10 

 

2562 

 

กระทรวง 
ทรัพยากร ธรรม
ชาติฯ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์่า 
และพันธุ์พชื 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนมสีิ่งแวดล้อมที่ด ี

- ก าจัดวัชพชื 
- ซ่อมแนวกันไฟ 
- ซ่อมป้ายแปลงปลูกและหลัก
เขต 
- ตรวจการณ์ยามไฟ 

สถานีทดลอง
ปลูกพรรณไม้

พิกุลทอง 

 

156,000.- 

 
2.3 กิจกรรมพัฒนา 3 
จังหวัดชายแดนใต ้
    2.3.1 งานสงวนพฤษ
ศาสตร์ปา่พรุ 
      2.3.1.1 งานผลิตเมล็ด
พันธุ์ไมป้่าน ามาเป็นอาหาร
ได ้
 

2562 
 

กระทรวง 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์่า 
และพันธุ์พชื 
 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนมสีิ่งแวดล้อมที่ด ี
 
 

- ส ารวจและรวบรวมพันธุไ์ม้ใน
พื้นที่ปา่พรุในจังหวัดนราธิวาส 
- เก็บข้อมูลชีพลักษณะของพันธุ์
ไม้ป่าพรุ 
- บ ารุงรักษาแปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์
ไม้ป่าน ามาเปน็อาหารได้ 
- เพาะช ากล้าไม้ปา่น ามาเปน็
อาหารได ้

สถานีทดลอง
ปลูกพรรณไม้

พิกุลทอง 
 

500,000.- 
 

 
2.4 โครงการสร้างสวน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ไมป้่าพรุ
จ านวน 50 ไร่ 

2562 กระทรวง
ทรัพยากร ธรรม
ชาติฯ กรมอุทยาน
แห่งชาต ิ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนมสีิ่งแวดล้อมที่ด ี

- งานรวบรวมและขยายพันธุไ์ม้
ป่าพรุเพื่อสนบัสนนุชุมชน 
- ผลิตแหล่งส ารองเมล็ดพันธุไ์ม้
ป่าพร ุ

สถานีทดลอง
ปลูกพรรณไม้
พิกุลทอง 

 

229,000.- 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา
ปัตตานี (ต่อ) 

3. งานส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์และงาน
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
หรืองานขยายผลสู่ชุมชน 

2562 กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

2.2.5.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี   
 

-  กิจกรรมงานประสานงาน
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์วิจัยฯ 
-  กิจกรรมงานจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุ 
สิรินธร 

3,780,000.- 

 
4.งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
แหล่งนันทนาการ 

2562 กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

2.2.5.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

-  กิจกรรมงานให้ความรู้
การศึกษาในสะพานทางเดิน
ธรรมชาติ 
-  กิจกรรมงานพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 
-  กิจกรรมงานติดป้ายชื่อพันธุ์
ไม้และปรับปรุงป้ายสื่อ
ความหมาย 

ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธร 
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ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6 สาขา

ปัตตานี (ต่อ) 

5. งานสาธิตและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้
ประโยชน์ 

2562 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช 

2.2.5.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติใหม้ีความอุดม
สมบูรณ์ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี   

- กิจกรรมงานส ารวจพันธ์ุพืช
สมุนไพรในป่าพร ุ
- กิจกรรมงานรวบรวมพันธุ์พืช
สมุนไพรป่าพร ุ
- กิจกรรมงานดูแลต้นไม้เพาะพันธ์ุ
พืชสมุนไพร ตลอดจนตกแต่งและจัด
สภาพภมูิทัศน์สะพานศึกษาธรรมชาติ
สมนุไพร ระยะทาง550 เมตร 
- กิจกรรมงานระบบนิเวศวิทยาให้
ความรู้ทางสื่อ ความหมายธรรมชาติ 

ศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพร ุ
สิรินธร 

 

2. ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนราธิวาส 

6.โครงการประชารัฐร่วมใจสู่
ใต้สันตสิุข 

2563 กระทรวงมหาดไทย 
 

เสรมิสร้างสันตสิุขและ
ความมั่นคงภายในพ้ืนท่ี
แบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา 

1. กิจกรรม แสวงหาความร่วมมือ
จากผู้น า 4 เสาหลักและประชาชน
ในการดูแลพื้นท่ีป่าพรโุต๊ะแดง 
  1.1 การสร้างจติส านึกอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
“ป่าพรุโต๊ะแดง” ประจ าปี 2563 
 1.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
การสร้าง 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนราธิวาส 

1,005,000 
 
 
701,000 

 
304,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 6 โครงการ 8,320,000.- 
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15 

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

4. การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
4.ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

1.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว
จัดเพื่อปลูกพืชผักไร่และไม้ผล 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
หลักสตูร การปรับปรุงคณุภาพ
ผลผลติพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล สู่ระบบ
การตลาด 
-ส่งเสรมิการปรับปรุงบ ารุงดินโดย
ใช้ปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
บริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุม่
เกษตรกรเครือข่าย 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

288,500 

 
2 .โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาหลังน้ า
ท่วมเพื่อการท านาข้าวอย่างครบ
วงจร 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมหลักสูตร การแปรรูป
ผลผลติข้าว 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงบ ารุงดิน 
โดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

245,030 

 
3 .โครงการส่งเสรมิการเพาะเหด็
ในถุงพลาสติก 
 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- เพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
ในโรงเรือน 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

113,000 

 
4 .โครงการเพาะช าพันธุ์หม่อน
ผลสด หม่อนใบ เพ่ือสนับสนุน
เกษ๖รกรในพ้ืนท่ีขยายผลของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- เพาะช าหม่อนใบ (ปักช ากิ่ง) 
5,000 กิ่ง 
- เพาะหม่อนผลสด (ช าถุง) 6,000 
ถุง 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

130,000 



๑๔๐ 

 

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

4. ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ต่อ) 

5. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรในพ้ืนท่ีดินพรุ
ด้านปศุสตัว ์

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ส่งเสริมการเลีย้งไก่ลูกผสมพื้นเมือง 
- ส่งเสริมเลีย้งไก่ไข่หลังบ้าน 
- ส่งเสริมการเลี้ยงเปด็เทศ 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

635,050 

6. โครงการขยายผลการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินเปรี้ยวท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรม หลักสตูร การเลีย้งปลาใน
บ่อดินเปรี้ยว 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร 
ในพื้นที่ 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

336,000 

 
7. โครงการส่งเสรมิการแปรรูป
สัตว์น้ ากลุม่แม่บ้านเกษตรกร 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
หลักสตูรการแปรรูปสตัว์น้ า 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

90,000 

 
8. โครงการขยายผลการเลี้ยง
ปลาหมอในบ่อดินเปรี้ยว 
ที่ปรับปรุงแล้ว 

2561-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรม หลักสตูร การเลีย้งปลาใน
บ่อดินเปรี้ยว 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร 
ในพื้นที่ 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

318,900 

 
9. โครงการส่งเสรมิการปลูกผัก
ยกแคร ่

2562-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมให้ความรู้แก่เกษตรหลักสตูร
การปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
- ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

29,358 



๑๔๑ 

 

16 

17 

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

4. ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ต่อ) 

10. โครงการการจัดสวนไม้ผล
ผสมผสานในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน 
รอบศูนย ์

2563-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมหลักสูตร การจัดการสวนไม้
ผลคณุภาพแบบครบวงจร 
- สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน 
- สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ า
หมักชีวภาพ 
- สาธิตการตดัแต่งกิ่งไมผ้ล 
- ติดตามให้ค าแนะน าการจัดการ
แปลง 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

128,530 

 
11. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีการท า
เกษตรแบบผสมผสาน 

2563-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ส่งเสริมการปลูกผักบนพ้ืนท่ีขุดยก
ร่อง 
- ส่งเสริมการจดัการสวนผลไม้ 
- การส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ใน
บริเวณบา้น 
 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

204,636 

 
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกปาล์มน้ ามัน 

2563-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- จัดอบรมหลักสูตร การจดัการธาตุ
อาหารในสวนปาล์มน้ ามัน 
- สนับสนุนวัสดุปูน (หินปูนฝุ่น) 
- สาธิตการผสมปุ๋ยใช้เอง 
- ติดตามให้ค าแนะน าการจัดการ
แปลง 
 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

224,025 



๑๔๒ 

 

 

ส่วนราชการ 

 

โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

กระทรวงและกรม 
(ที่ขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 

กิจกรรมส าคัญ 
ของโครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

 
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
ที่มีการขุดยกร่อง 

2563-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ส่งเสริมการปลูกพืชผักและไมผ้ล 
- ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ 
- ติดตามให้ค าแนะน าการจัดการ
แปลง 
 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

224,025 

 
14. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติพืชผัก 
เพื่อการตลาดของกลุ่มเกษตรกร 

2563-2565 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

- อบรมหลักสูตรการบรหิารจดัการ
กลุ่มเพื่อผลิตผักสูร่ะบบตลาด 
- สาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมัก/ 
น้ าหมักชีวภาพ 
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วย 
การศึกษาดูงาน 
- ติดตามให้ค าแนะน าการจัดกา
แปลง 

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

123,690 

2. ส านักงานประมง
จังหวัดนราธิวาส 
 

15. โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
พันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 

2562 กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์
กรมประมง 

ขจัดความยากจนของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด
นราธิวาส 

- สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

- ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 
ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ศนูย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว ์
น้ าจืดนราธิวาส 
- ส านักงานประมง
จังหวัดนราธิวาส 
 

84,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ 3,272,500 

รวมท้ังสิ้นจ านวน 48 โครงการ  7 มาตรการ 531,991,500 
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