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แผนที่จังหวัดนราธิวาส 
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ค าขวัญจังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์จังหวัดนราธิวาส 
 

 
เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ  

ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์ อยู่ในวงกลม 
มีความหมายดังนี้  รูปเรือใบแล่นกางใบ หมายถึง ที่ตั้งอยู่ริมทะเล มีการค้าขาย การประมง  

และการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
ในเรือมี รูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม หมายถึง  

ช้างส าคัญ คู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า “พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 
 
 
 

  

ทักษิณราชต าหนัก ชนรักศาสนา  
นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ 

 แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน  
 

http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?attachment_id=74
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ประวัติจังหวัดนราธิวาส 

เดิมมีฐานะเป็นเพียงเมืองหนึ่งในอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งพบหลักฐานโบราณคดีค่อนข้างน้อย 
เช่น ซากเจดีย์ 3 องค์ บริเวณวัดเขากง อายุ 1,300 ปี (ต่อมาถูกรื้อถอนแล้วสร้างพระพุทธทักษิณ          
มิ่งมงคล) พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์นิกายมนตยาน บริเวณวัดเขากง ต่อมา กลายเป็นอ าเภอหนึ่ง 
เรียกว่า อ าเภอบางนรา ขึ้นกับเมืองสายบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมือง       
ระแงะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองเช่นกัน ประวัติความเป็นมาของนราธิวาสนั้น มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราว
ของเมืองปัตตานี เมืองสายบุรี และเมืองระแงะ  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ได้มีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ยกทัพหลวงลงมาปักษ์ใต้เพ่ือปราบปรามข้าศึกที่เข้ามาทาง
ปักษ์ใต้ เมื่อข้าศึกแตกพ่ายหนีไปหมด จึงเสด็จประทับ ณ เมืองสงขลา และได้มีรับสั่งออกไปถึงหัวเมือง
มลายูทั้งหลาย ที่เคยขึ้นกับอยุธยามาก่อน ให้มาอ่อนน้อมดังเดิม โดยพระยาไทรบุรี และพระยาตรังกานู  
ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี แต่พระยาปัตตานีแข็งเมืองไม่ยอมอ่อนน้อม จึงรับสั่งให้ยกทัพไปเมืองปัตตานี 
เมื่อ พ.ศ. 2332 เมื่อได้เมืองปัตตานีแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานตราตั้งให้แก่ พระยาสงขลา  
(บุญฮุย) เป็นพระยาปัตตานี และให้อยู่ในความก ากับดูแลของเมืองสงขลาต่อไป และตั้งในเป็นเมืองมนตรี
ขึ้นอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์โดยตรง ในระหว่างที่พระยาปัตตานี (ขวัญซ้าย) ว่าราชการเมืองปัตตานีอยู่นั้น 
บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปกติสุขตลอดมา ครั้นเมื่อพระยาปัตตานีถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้  นายพ่าย 
น้องชายพระยาหลวงสวัสดิภักดีผู้ช่วยราชการเมืองปัตตานี และได้ย้ายที่ว่าการเมืองปัตตานีจากบ้านมะนา 
(อ่าวนาเกลือ) ไปตั้งอยู่ที่บ้านยามู 

ในระหว่างนั้นพวกของซาเห็ดรัตนวงศ์ฯ และพวกโมเซฟได้เริ่มก่อกวนความสงบสุขของ
บ้านเมือง โดยคบคิดกันปล้นบ้านพระยาปัตตานี และบ้านหลวงสวัสดิภักดี แต่ก็ได้ถูกตีถอยหนีไปหลบซ่อน
ตัวอยู่ที่บ้านกะลาพอ แขวงเมืองสายบุรี นอกจากนั้นเมืองปัตตานีซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง และมีโจรผู้ร้าย
ชุกชุม เที่ยวปล้นบ้านเรือนราษฎรจนเหลือก าลังที่พระยาปัตตานีจะปราบให้ราบคาบได้ จึงแจ้งราชการไปยัง
เมืองสงขลา พระยาสงขลา (เถียนจ๋อง) ออกมาปราบปราม และจัดนโยบายแบ่งแยกเมืองปัตตานีออกเป็น 
7 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี, เมืองหนองจิก, เมืองยะลา, เมืองรามันห์, เมืองระแงะ,เมืองสายบุรี และ 
เมืองยะหริ่ง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3 ได้มีพระยาปัตตานี  
(ต่วนสุหลง), พระยาหนองจิก (ต่วนกะจิ), พระยายะลา (ต่วนบางกอก) และพระยาระแงะ (หนิเดะ)  
โดยเจ้าเมืองทั้ง 4 ได้สมคบคิดกันเป็นกบฏขึ้น จึงโปรดเกล้าให้พระยาเพชรบุรี และพระยาสงขลา  
(เถี้ยนเส้ง) ลงมาปราบ และพิจารณาเห็นว่า หนิบอสูชาวบ้านบางปูซึ่งพระยายะหริ่แต่งตั้งให้เป็นกรมการ
เมืองยะหริ่งได้เป็นก าลังส าคัญ และได้ท าการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญยิ่ง ด้วยคุณงามความดีนี้จึงได้แต่งตั้งให้
เป็นผู้รักษาราชการเมืองระแงะ สืบต่อจากพระยาระแงะ (หนิเดะ) ที่หนีไป และได้ย้ายที่ว่าราชการจากบ้าน
ระแงะมาตั้งใหม่ทีต่ าบลตันหยงมัส 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงให้ยกเลิกการปกครองแบบ
เก่า เพราะการแบ่งเขตแขวงการปกครอง และต าแหน่งหน้าที่ราชการในหัวเมืองทั้ง 7 ที่ยังทับซ้อนกันอยู่
หลายแห่ง จึงได้วางระเบียบแผนการปกครองและต าแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นระเบียบตามสมควรแก่กาล
สมัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 มีประกาศพระบรม
ราชโองการให้แยกบริเวณ 7 หัวเมืองออกมาจากมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลปัตตานี เพ่ือสะดวกแก่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


๔ 
 

ราชการ และท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นกว่าแต่ก่อน ในปี พ.ศ. 2458 ได้ย้ายที่ว่าราชการจาก 
เมืองระแงะ ต าบลตันหยงมัส มาตั้งที่บ้านมะนาลอ (บางมะนาวในปัจจุบัน) อ าเภอบางนรา ส่วนท้องที่เมือง
ระแงะ และได้ยกฐานะอ าเภอบางนราขึ้นเป็นเมืองบางนรา มีอ าเภอในการปกครองได้แก่  อ าเภอบางนรา, 
อ าเภอตันหยงมัส, กิ่งอ าเภอยะบะ, อ าเภอสุไหงปาดี และก่ิงอ าเภอโต๊ะโมะ 

ครั้นต่อมา สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสมณฑล
ปักษ์ใต้ เมือ่พระองค์เสด็จถึงเมืองบางนรา ทรงพระราชทานพระแสงศาสตราแก่เมืองบางนรา และทรงด าริ
ว่าบางนรานั้นเป็นชื่อต าบลบ้าน และควรที่จะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองนราธิวาส" มาจากค าสนธิระหว่าง  นร + อธิวาส ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของคนดี 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2458 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ่ และให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัด เมืองนราธิวาส  จึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัดนราธิวาส" 
จากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน  

สภาพภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู           

ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตรและทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร 
 

ทิศเหนือ               จดจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก         จดประเทศมาเลเซีย 
ทิศใต้                จดอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก           จดจังหวัดยะลา 

ภูมิประเทศ 

           พ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่น
แถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย -มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่  
มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและเป็นที่
ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า 4 สาย คือ แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา แม่น้ าตากใบ และปลายแม่น้ าโก-ลก มีพ้ืนที่
เป็นพรุ จ านวนประมาณ 361,860 ไร่ 

ภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่  
1. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่  

1.1 ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน 
และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม      

1.2 ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทย         
เข้ามาท าให้ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  

2. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
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พื้นที่ ประชากร ศาสนาและภาษา 

           จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,475.43 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจากการส ารวจของ
ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จ านวน 729,936 คน จ าแนกเป็น             
เพศชาย 360,768 คน เพศหญิง 369,168 คน  

ประชากรจังหวัดนราธิวาส นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 83 มัสยิด 626 แห่ง 
 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16.54  วัด 71 แห่ง และส านักสงฆ์ 

21 แห่ง 
 นับถือศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.55  โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง 

ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนราธิวาส ที่มา
จากภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ จะมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง 
เช่น ส าเนียงภาษาไทยใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจาก
ภาษาไทยภาคใต้ในจังหวัดอ่ืนๆ มากเป็นพิเศษคือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคน
ไทยพุทธดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบ ส าหรับคนไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจะใช้ภาษาซึ่งเรียกว่า “ภาษามลายูถิ่น” หรือเรียกว่า “ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวัน
คล้ายคลึงกับภาษามลายู ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 
 

 
 

 

 
 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด  
ตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus heimit 

(King)) เป็นไม้มงคลประจ าจังหวัดนราธิวาส พบมากบน
ภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิวาส เป็นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ท า
เสา รอด ตง ขื่อ ใช้ต่อเรือ ท าหมอนรองรางรถไฟ เครื่อง
แต่ ง บ้ า น  เ ส า เ ขื่ อ น  ท า เ รื อ ใ บ  เ รื อ ส า เ ภ า เ ดิ น
ทะเล  เสากระโดงเรือ ชันของไม้ชนิดนี้ มีราคาสูงใช้ผสม
น้ ามัน ทาไม้ และน้ ามันชักเงาอย่างดี ลักษณะเป็นไม้ยืน
ต้น สูง 30-40 เมตรเรือน ยอดเป็นพุ่ม  ล าต้นเปลาตรง 
เปลือกสีน้ าตาลเข้ม ล่อนเป็นสะเก็ด มีชันสีขาว ใบเดี่ยว
เรียงสลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบปลายแหลม โคน
สอบ ดอกสีขาวกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบและ
ปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 

 

http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?attachment_id=75
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica) 
ต้นเป็นพุ่ม โคนล าต้นแข็งปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสี

เหลืองสดออกเป็นช่อ ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เถาเล็กใบ
ยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สี
เหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อนออกดอก

ตลอดปี 
 

การปกครอง 

จังหวัดนราธิวาสแบ่งเป็น 13 อ าเภอ 77 ต าบล 521 หมู่บ้าน มีประชากร 690,147 คน 
(ข้อมูลส ารวจของกรมการปกครองเมื่อ 23 มีนาคม 2543) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 82 
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 1 ในชีวิตประจ าวันใช้ภาษาถิ่นที่เรียกว่า "ภาษามลายู
พ้ืนเมือง" และมีภาษาเจ๊ะเหเป็นภาษาไทยพ้ืนเมือง อาชีพหลักท าการเกษตร เช่น สวนยางพารา มะพร้าว 
สวนผลไม้ ท านา เลี้ยงสัตว์ และการประมง  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

1) อ าเภอนราธิวาส 7 49 

2) อ าเภอตากใบ 8 51 

3) อ าเภอสุไหงโก-ลก 4 15 

4) อ าเภอสุไหงปาดี 6 48 

5) อ าเภอแว้ง 6 43 

6) อ าเภอระแงะ 7 55 

7) อ าเภอรือเสาะ 9 69 

8) อ าเภอศรีสาคร 6 35 

9) อ าเภอยี่งอ 6 55 

10) อ าเภอบาเจาะ 6 36 

11) อ าเภอสุคิริน 5 41 

12) อ าเภอจะแนะ 4 29 

13) อ าเภอเจาะไอร้อง 3 29 

http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?attachment_id=76
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สังคมและวัฒนธรรม 

- เชื้อชาติ ส่วนมากเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูดั้งเดิม ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาว
มาเลเซียอพยพจากมาเลเซีย 

- ศาสนา ชาวไทยมุสลิม 82 % ชาวไทยพุทธ 17.9% คริสต์ และอ่ืน ๆ 0.1 % 
ภาษา ส่วนใหญ่ 80.4% ใช้ภาษามลายูปัตตานี นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้

 ภาษาไทยตากใบ และภาษาจีน 
การศึกษา 

ปัจจุบันมีสถานศึกษารวมทั้งหมด 488 แห่ง (ไม่รวมแหล่งวิชาการนอกระบบ) สังกัด สปช. 
255 แห่ง สังกัด สศ. 18 แห่ง สังกัด สช. 82 แห่ง สังกัด กศป. 15 แห่ง สังกัดเทศบาล 10 แห่ง สถาบัน
ศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียน 76 สถาบัน จ านวนนักศึกษาก่อนประถมศึกษา 31,200 คน ระดับ
ประถมศึกษา 88,200 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17,300 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
9,400 คน ระดับอุดมศึกษา (ปวส.) 900 คน ระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล) 800 คน              
รวม 147,700 คน 

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการละเล่นพื้นเมืองที่ส าคัญ 

ประเพณีชิงเปรต 
เป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสารท เดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จัดท าในวัด

ทุกวัดในวันแรม 14 หรือ 15 ค่ า เดือนสิบ โดยท าร้านจัดส ารับอาหารคาวหวานไปวางอุทิศส่วนกุศลให้
เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า ร้านเปรต ซึ่งสร้างไว้
กลางวัด ยกเสาสูง มีสี่เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงไว้รอบและต่อยาวไปถึงที่
พระสงฆ์นั่งท าพิธีกรรม พิธีเสร็จบรรดาผู้มาร่วมท าบุญก็จะเข้าไปรุมแย่งอาหารสิ่งของ อาหารคาวหวาน             
ที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน จากนั้นก็จะจัดอาหารถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในวัด 
ต่อจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกคนก็จะกินอาหารร่วมกัน 

ประเพณีบังกุลบัว 
การท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และน ากระดูกมาบรรจุไว้ในบัว ประจ าหมู่บ้านในแต่

ละวัดหรือบัวประจ าตระกูล พิธีนี้มีขึ้นระหว่างเดือนห้าของทุกปี ถือเป็นงานชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน ใน
วันนี้จะมีการท าความสะอาดตกแต่งบัว บางทีจึงเรียกว่า ท าบุญรดน้ าบัว งานบังกุลบัวเริ่มตั้งแต่วันแรมค่ า 
เดือนห้า เป็นต้นไป โดยท าวัดละวันไปจนกว่าจะครบทุกวัด 

ประเพณีลาซัง 
ประเพณีของชาวพุทธในจังหวัดนราธิวาส แถวอ าเภอตากใบเรียกว่า ลัมซัง ประเพณีนี้สืบ

เนื่องมาจากความเชื่อเรื่องที่นา เรื่องแม่โพสพ เชื่อว่าจะท าให้ข้าวในนาปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง 
หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ผู้น าชุมชนก็จะก าหนดวันลาซัง ก่อนวันลาซัง ต้องเตรียมการท าขนมจีน 
ชาวบ้านจะไปชุมชุมกันที่สถานที่จัดงาน ส่วนใหญ่มักจะเป็นศาลากลางทุ่งนา โดยจะจัดเตรียมลานกว้าง
กลางทุ่งนาเพ่ือใช้จัดกิจกรรม หลังจากเสร็จพิธี จากนั้นชาวบ้านจะน าขนมจีนมาเลี้ยงพระ เสร็จแล้วจะกิน
ขนมจีนร่วมกัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


๘ 
 

ประเพณีลากพระหรือชักพระ 
ประเพณีของชาวพุทธ ท าพิธีหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออ กพรรษาหนึ่ งวัน 

พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกัน อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น ประดิษฐานบนบุษบก ที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน 
แล้วแห่ชักลากไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมาย อาจเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ชาวบ้านเรียกว่า เรือพระ 

ประเพณีกินวาน 
การไหว้วานให้เพ่ือนบ้านมาช่วยลงแรงท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้ร่วมแรงไม่คิดค่าแรง 

งานบางอย่างอาจผลัดเปลี่ยนช่วยกันท าเป็นบ้าน ๆ อย่างที่ทางภาคกลางเรียกการลงแขก แต่งานกินวาน
บางอย่างอาจไม่มีโอกาสที่จะผลัดเปลี่ยนกัน การไหว้วานใช้วิธีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้วานอาจจะไป
บอกด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คนอ่ืนบอกแทนก็ได้ เรียกว่า ออกปาก และถือเป็นประเพณีที่เจ้าภาพ
จะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมลงแรง จึงมักใช้ค าว่า ไปกินวานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปกินวาน เมื่อไปถึงที่กิน
วานก็ต้องไปบอกเจ้าภาพว่าคนในบ้านนี้มาแล้วที่จัดเลี้ยงแขกท่ีมากินวาน ถ้าเป็นงานที่ต้องท าตลอดวัน ต้อง
เลี้ยงอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม 

สิละ 

ศิลปะการป้องกันตัวที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานของชาวไทยเชื้อสายมุสลิม ลักษณะการต่อสู้ด้วย
มือเปล่าคล้ายกังฟู หรือมวยไทย การแสดงสิละเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู โดยจะไหว้ทีละคน ผู้เล่นจะท่องบ่น
คาถามีใจความว่า "ขออโหสิกรรมแก่คู่ชิงชัย ขอให้เป็นที่รักแก่เพ่ือนบ้าน ขอให้ผู้ชมนิยมศรัทธา” ผู้แสดงจะ
แสดงเป็นคู่ๆ เน้นการแต่งกายที่สวยงาม โดยสวมเสื้อแขนสั้น นุ่งโสร่ง สีสดทับกางเกงกาขายาว คาดเอว
ด้วยผ้า หรือเข็มขัดคาดทับโสร่งให้กระชับ เหน็บกริชที่เอวและมีผ้าโพกศีรษะ การแสดงสิละแบ่งเป็น  
๒ ประเภท คือ สิละยาโต๊ะ (ตก) ศิลปะการต่อสู้โดยการรุกและรับ ถ้ารับไม่ได้ก็จะตกไป ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การประชันฝีมือ สิละ (ร า) คือสิละที่ใช้กริชประกอบการร่ายร าก่อนแสดงการต่อสู้ทั้งหมดจะรับเล่นในงาน
มงคล ต่างๆเช่นงานสุหนัต แต่งงาน 

มโนราห์ 

จัดเป็นศิลปะการแสดงเช่นเดียวกับมะโย่ง มโนราห์คณะหนึ่งจะมีผู้แสดงไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และตัวตลก ก่อนมโนราห์ท าการแสดงจะมีการแสดงดนตรีก่อนทุกครั้ง          
ผสมเครื่องดนตรีที่มีทั้งกลอง ฆ้อง โหม่ง ไม้แตระ ไม้กรับ ปัจจุบันมีดนตรีสากลเข้ามาผสมด้วย เช่นกีตาร์ 
กลองชุด 

ดีเกฮูล ู

คล้ายล าตัดของภาคกลาง โดยมีการร้องโต้ตอบระหว่างกัน หรือร้องเดี่ยว โดยใช้ปฏิภาณไหว
พริบ ในการคิดใช้ถ้อยค าขึ้นต้นและโต้ตอบ ฮูลูคณะหนึ่งจะมีลูกคู่ประมาณ ๑๐ คน ผู้ร้องเพลงประจ าคณะ
มีประมาณ ๒-๓ คน ลูกคู่จะนั่งล้อมวงร้องรับและปรบมือพร้อมทั้งโยกตัวให้เข้ากับจังหวะดนตรี ได้แก่ 
กลองร ามะนา ฆ้องโหม่ง และลูกแซ็ก ในสมัยก่อนนักแสดงฮูลูจะนุ่งโสร่งและสวมเสื้อคอกลม แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาแต่งกายแบบสากลนิยม 

 
                 



๙ 
 

หนังตะลุง 

เป็นกิจกรรมบันเทิงที่นิยมมาเนิ่นนานในแถบจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ในตัวหนัง
ตะลุงจะมีตัวพระ ตัวนาง และตัวตลก ซึ่งมีรูปหนังไอ้เท่งเป็นตัวชูโรงเช่นเดียวกับหนังตะลุงของมลายู โรงที่
ใช้แสดงหนังตะลุงสร้างเป็นเพิงแหงนสูงจากพ้ืนดินประมาณ ๑-๑๕ เมตร แสดงประกอบเครื่องดนตรี คือ
กลองขนาดเล็ก ๑ คู่ ปีชวา ทับ โหม่ง ฉิ่ง และฆ้อง ปัจจุบันมีการน าเครื่องดนตรีสากลมาผสมกับดนตรีของ
หนังตะลุง 

ประเพณีการกินเหนียว 

ชาวมุสลิมเรียกกันว่า " มาแกปูโละ” ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานในช่วงเดือน ๑๐ 
และเดือน ๑ ของปฏิทินศักราชฮิจเราะห์ หรือตรงกับเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมของไทย การกินเหนียว
ส่วนใหญ่นิยมจัดในงานแต่งงาน หรืองานเข้าสุหนัต เจ้าภาพจะเชิญญาติสนิทมิตรสหายไปร่วมกับประทาน
อาหารในงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา หลังรับประทานอาหารจะมีการน าเงินไปมอบให้
เจ้าภาพเพ่ือเป็นการช่วยเหลืองาน 

การถือศิลอด 

ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมและผู้นับถือทั่วไปจะเริ่มถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หรือช่วงเดือน
พฤศจิกายนของไทย ผู้ถือศีลอดจะต้องมีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป ท าการถือศีลอดอย่างเคร่งครัดตลอด ๓๐ วัน
ตั้งแต่พระอาทิตย์แรกขึ้นจนกระทั่งตกดิน โดยงดทั้งน้ าและอาหารทุกชนิด ส ารวมกิเลสทางใจ รวมทั้งถือศีล
ตามหลักศาสนา หลังถือศีลอดจะมีการหยุดงานอย่างน้อย ๑ วัน เพ่ือพบปะระหว่างญาติพ่ีน้องและถือเป็น
วันพักผ่อนประจ าปี 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

งานของดีเมอืงนรา 

 

งานประเพณีแข่งเรือกอและปจัจุบนัเรือกอและเป็นเรือท่ีมี
ลวดลายสสีันสวยงาม ซึ่งจัดการแข่งเรือ กอและ เพื่อชิงถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 

งานเสื่อกระจดูเป็นอีกกิจกรรมหนึง่ของจังหวัดนราธิวาสที่
จัดขึ้น ในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและโดยจดัขึ้นท่ี
บริเวณศาลา 

 

วันลองกองเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสที่
จัดขึ้นในช่วง ใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและโดยจดัขึ้นท่ี

บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดนราธิวาส 

 

งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะเป็นเทศกาลส าคัญของอ าเภอสุไหงโก-
ลก จัดปลายเดือนเมษายนในเขตเทศบาในงานประกอบด้วย

ขบวนแห่ภาคพิธีกรรม และภาคมหรสพ 

 

 

 



๑๑ 
 

แหล่งน้ าในจังหวัดนราธิวาส 

1.  แม่น้ าบางนรา  ตั้งอยู่ที่ 3/1 ต าบลกะลุวอเหนืออ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส          
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส โดยทรงมีพระราชด าริไว้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2523 วันที่ 25  สิงหาคม 2524 และ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2526 ซึ่งพอจะสรุปพระราชด าริได้ดังนี้ "ตามที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ า เช่น ประตูบังคับน้ ามูโนะ ประตูบังคับน้ าโต๊ะแดง ท่อบังคับน้ าปูยู ประตูบังคับน้ าน้ าแบ่ง  
ไว้แล้วนั้น เพ่ือสามารถพัฒนาแหล่งน้ าจืดไว้ใช้เพ่ือการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การป้องกันน้ าเค็ม 
การระบายน้ า และการควบคุมน้ าในลุ่มน้ าบางนราและพรุโต๊ะแดงได้สมบูรณ์ จ าเป็นจะต้องก่อสร้างประตู
บังคับน้ าบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพ่ือให้ราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ า
บางนรา ได้มีน้ าจืดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ตลอดปี อันจะท าให้ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ 
มีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นความส าคัญของแม่น้ า
บางนรา ซึ่งควรได้รับการพัฒนาทั้งลุ่มน้ า จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จากรัฐบาลญี่ปุ่น  
ในด้านการศึกษาวางโครงการ การออกแบบรวมทั้งการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ าปิดกั้นปากแม่น้ าบาง
นราทั้งสองแห่ง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณา แล้วเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ เพ่ือน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละออกธุลีพระบาท เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2530 ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามา ด าเนินงานเมื่อเดือน 
มิถุนายน 2528 จัดท ารายงานความเหมาะสมโครงการ และได้ท าการศึกษา ส ารวจ และออกแบบอาคาร
ประตูระบายน้ าบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างแล้วเสร็จเมื่อปี 2530 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์ประตูระบายน้ า บางนราตอนบนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530 
         แม่น้ าบางนรา รับน้ าจากเทือกเขาบูโดสุไหงปาดี ผ่านคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง และคลอง
ตันหยงมัส ไหลผ่านท้องที่อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ าเภอเมือง
นราธิวาส  มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

2. คลองยะกัง จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว 
มีสภาพการคมนาคมสะดวก  ถนนลาดยางตลอดสายมีรถประจ าทาง  สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
           ๑.  มีคลองยะกังที่อุดมสมบูรณ์ สามารถให้คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง (เรือเล็ก)             
การหากุ้ง  เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
             ๒. ชุมชนยะกัง  เป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานาน ในเรื่องการท าขนมพ้ืนเมือง 
(ดั้งเดิม) ที่รู้จักกันแพร่หลายก็จะเป็น ขนมอาเกาะ เปียนา ขนมไข่ ปูตู แสมา ขนมเจาะหู ขนมแบ
กอ ฯลฯ   ซึ่งชุมชนยะกังเป็นชุมชนที่บุกเบิกท าขนมประเภทนี้ 
            3. แม่น้ าตากใบ 
         เป็นแม่น้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้ าในทะเล ประกอบกับคลื่นได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งให้เกิด
เป็นสันทราย ส่วนภายในยังลึกเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ ายางประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่ง
ตะวันออกในท้องที่ต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้ าสุไหงโก -ลก ที่บ้านตาบา           
ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ ต่อเขตชายแดนไทยมาเลเซีย           
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4.แม่น้ าสุไหงโก-ลก   
แม่น้ าโกลก  เป็นแม่น้ าสายส าคัญของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นแม่น้ าที่กั้น

พรมแดนระหว่ าง ไทยกับมา เล เซีย  โดยไหลผ่ าน  อ า เภอสุ ไหงโก -ลก  ของประเทศไทย และ 
เมืองรันตูปันยัง ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีต้นก าเนิดจากภูเขาเยลี ในหมู่เทือกเขาสันกาลาคีรี 
มีจุดสิ้นสุดของสายน้ า  โดยไหลลงตรงอ่าวไทยที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ลุ่มน้ าโก-ลก เป็นพ้ืนที่
ชายแดนระหว่างประเทศไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย  มีแม่น้ าโก-ลกเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ  
เมื่อถึงช่วงฤดูน้ าหลาก มีปริมาณน้ าจ านวนมาก ไหลจากล าน้ าสาขาในพ้ืนที่อ าเภอแว้ง อ าเภอสุคิริน 
อ าเภอสุไหงโก-ลก  และจากสหพันธรัฐมาเลเซีย  มารวมกันที่แม่น้ าโก-ลก ประกอบกับปริมาณน้ าจาก    
พรุโต๊ะแดงไหลผ่านพ้ืนที่ลุ่มน้ าโก -ลก  ลงสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทยท าให้ปริมาณน้ าในพ้ืนที่มีจ านวนมาก 
ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ าโก-ลก ได้ทันจึงท าให้เกิดน้ าท่วม โดยช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโก-ลก แบ่งพ้ืนที่
เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ซึ่งพัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและ
มหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีปริมาณฝนตกชุกใน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่
รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท าให้มีปริมาณฝนตกชุกอีกใน 
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ก่อให้เกิดอุทกภัยขึ้นในบริเวณต่างๆ ประกอบกับรูปแบบการใช้ที่ดิน 
ในสภาพปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เช่น สภาพป่าต้นน้ าล าธาร สภาพล าน้ าตื้นเขิน  
การสร้างอาคารกีดขวางทางไหลของน้ า การเจริญเติบโตของแหล่งชุมชน ท าให้อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่าง
ฉับพลันและมีความรุนแรงมากกว่าในสภาพอดีต โดยเฉพาะพ้ืนที่ใกล้ภูเขาอาจเกิดจากแผ่นดินถล่มจาก
ปริมาณน้ าป่าไหลหลาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 
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5.แม่น้ าสายบุรี  
แม่น้ าสายบุรีมีแหล่งก าเนิดในเขตแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

จากยอด เขาต่ า งๆ ของ เทือก เขาสันกาลาคี รี ที่ ส าคัญ ได้ แก่  เ ขาบาตูตา โมง  เขาโต๊ ะมู เ ด็ ง  
เขามาแรแต เขาบาเราะมาตอ เขาตีบุ เขากาลอ เขาลิจอ เขากูมากูลิง เขาน้ าค้าง และเขาหินม้า และไหลลง
สู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หล่อเลี้ยง 82 ต าบล 470 หมู่บ้าน แม่น้ าสายนี้ได้รับอิทธิพลของ
น้ าทะเล  บางบริเวณท าให้น้ ามีสภาพเป็นน้ ากร่อย เป็นผลให้ในบริเวณนั้นๆ มีระบบนิเวศแตกต่างจาก
บริเวณอ่ืนๆ ของแม่น้ าเป็นอย่างมาก มีความเร็วของกระแสน้ า 2 ระดับ คือ ระดับความเร็วค่อนข้างสูง  
ซึ่งพบบริเวณต้นน้ าและบริเวณกลางน้ า กับกระแสน้ าที่มีความเร็วลดลงมา ซึ่งพบบริเวณส่วนปลายล าน้ า
แม่น้ าสายบุรี  เป็นแม่น้ าที่มีความยาว  ๑๘๖  กิโลเมตร ไหลผ่านอ าเภอจะแนะ อ าเภอศรีสาคร  
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ไหลลงสู่ทะเลที่อ าเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า ๔,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร แม่น้ าสายบุรีมีน้ าไหลตลอดปี  ใช้ในการอุปโภค
บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ต้นน้ าสายบุรีมีแหล่งแร่ทองค า คือ เหมืองโต๊ะโมะ ในอดีตแม่น้ า  
สายบุรีเป็นแหล่งทองค าทรายที่สามารถร่อนหาได้ตลอดแนวล าน้ า  ปัจจุบันแม่น้ าสายบุรีมีความส าคัญต่อ
การประกอบอาชีพประมงของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ล าน้ า เช่น เป็นแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังปลากระพง 
ปลาทับทิม หรืออ่ืนๆ นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในบริเวณนั้น นอกจากต้นก าเนิดของแม่น้ านี้
อยู่ที่ เทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไหลผ่าน อ าเภอจะแนะ  
อ าเภอศรีสาคร  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ลงสู่ทะเลที่อ าเภอสายบุรี 
จั งหวัดปัตตานี  ฉะนั้ น เมื่ อ เดินทางไปยั งอ า เภอที่ กล่ าวมาในจั งหวัดนราธิว าส  จั งหวัดยะลา  
และจังหวัดปัตตานี ก็สามารถสัมผัสกับแน่น้ าสายนี้ได้ 
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 แหล่งท่องเที่ยว 
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1. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง 

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในบริเวณพ้ืนที่บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชด าริให้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งต่อมาส านักงานป่าไม้เขตปัตตานีได้สนองพระราชด าริดังกล่าว โดยท าการส ารวจ
พ้ืนที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าเขาตันหยง ในพ้ืนที่นอกเขตพระราชฐานพระต าหนักทักษิณราช
นิเวศน์ เพ่ือจัดตั้งเป็นวนอุทยาน มีเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่ และตั้งชื่อว่า “ วนอุทยานอ่าวมะนาว ”  
โดยกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536 

ต่อมาอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ไปตรวจราชการที่จังหวัดนราธิวาส ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับวนอุทยาน 
อ่าวมะนาวว่า ควรด าเนินการจัดตั้งวนอุทยานอ่าวมะนาวให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพราะมีพ้ืนที่
โดยรวมประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินที่สวยงามตา ประกอบ
กับวนอุทยานอ่าวมะนาวมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับพระต าหนักทักษิณราช นิเวศน์ ซึ่งทุกๆ ปี ประมาณช่วง
เดือนกันยายน – ตุลาคม  จะมีการเสด็จแปรพระราชฐานเพ่ือทรงงานตามพระราชด าริในท้องที่ภาคใต้
จ าเป็นต้องมีสถานที่เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกรมป่าไม้ เพ่ือถวายรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านการป่าไม้  
ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้สนองนโยบายตามที่อธิบดีมอบหมายดังกล่าว โดยสั่งเจ้าหน้าที่ออกมาท า
การส ารวจพ้ืนที่บริ เวณอ่าวมะนาวและบริ เวณใกล้  เคียง ในพ้ืนที่อ า เภอบาเจาะ อ าเภอเมือง  
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพ่ือก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ จากผลการส ารวจพบว่าบริเวณพ้ืนที่
อ่าวมะนาวและบริเวณใกล้เคียงมีสภาพธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  
ทางทะเล  ต่อมากรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานป่าไม้เขตปัตตานี ส่งมอบวนอุทยานอ่าวมะนาว  
แก่ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลด าเนินการส ารวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป และ
อธิบดีกรมป่าไม้ (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้ตั้งชื่อให้ใหม่เพ่ือเป็นเกียรติว่า  “อุทยานแห่งชาติ 
อ่าวมะนาว – เขาตันหยง” เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนพิเศษป่าเขาตันหยง มีสภาพ
ธรรมชาติที อุ ดมสมบู รณ์  และ อุทยานแห่ งชาติ มี อาณา เขตติ ดต่ อกับแนว เขตพระราชฐาน                    
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พระต าหนักทักษิณราช นิเวศน์ สัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณนี้จะเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติ
กับ เขตพระราชฐานเพ่ือหาอาหารและน้ า สัตว์ที่ส ารวจพบได้แก่ กระรอก กระแตพญากระรอก ชะมด ลิ่น 
เม่น ลิง ค่าง อีเก้ง งูเหลือม งูเห่า งูกะปะ ไก่ป่า เหยี่ยวแดง นกขมิ้น นอกจากนี้จะพบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมประเภทสัตว์กีบ เช่น กวางป่า เก้ง กระจง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรง
ปล่อยไว้เพื่อสร้างระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าเขาตันหยง เป็นจ านวนมากอีกด้วย  บริเวณ
พ้ืนที่ป่าสงวน 20% ของนิคมสหกรณ์บาเจาะ มีสภาพเป็นป่าพรุมีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนและแล้งในช่วงฤดู
แล้งพันธุ์ไม้ที่ พบเห็นบริเวณนี้ จ าแนกได้ 2 ส่วน คือ 

บริเวณที่เป็นป่าพรุค่อนข้างสมบูรณ์ มีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ
ได้แก่ กระบุย ตีนเป็ดพรุ ช้างไห้ กระดุมผี อ้ายบ่าว กะทัง ทองบึ้ง หว้า เสม็ดแดง ชะเมา สาคู หลาวชะโอน 
สะเตียว หมากเขียว หมากแดง 

บริเวณที่เป็นป่าเสม็ด ซึ่งมีไม้เสม็ดขาวชนิดเดียวเป็นพื้นที่ผืนใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 80% ของ
เนื้อท่ีทั้งหมด เท่าท่ีพบเห็นและสอบถามชาวบ้านในท้องที่ พบว่าเป็นแหล่งทีอยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ 
หมูป่า ชะมด ลิงกัง เสือปลา กระรอก กระแต อีเห็น เต่า ตะพาบน้ า ตะกวด กบ เขียด ปลาดุก ปลาหมอ 
ปลาช่อน ปลาล าพัน นกเอ้ียง นกขุนทอง นกกระปูด นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน งูเห่า งูจงอาง งูเขียว 
เป็นต้น 

บริเวณป่าพรุใกล้คลองปิเหล็ง มีสภาพเป็นป่าพรุที่มีน้ าท่วมขังเกือบตลอดปี เป็นป่าพรุที่มี
ความหนาแน่นพอสมควร   พันธุ์ไม้ส่วนส าคัญได้แก่   ไม้เสม็ดขาว และจากการสอบถามชาวบ้านท้องที่ 
สัตว์น้ าที่พบได้แก่ เต่า ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาล าพัน ฯลฯ และพันธุ์สัตว์บกที่พบได้แก่ ลิง ลิ่น 
นาก ตะกวด อีเห็น ฯลฯ เป็นต้น 

จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง คือ บริเวณที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งมี่สภาพเป็นหาดทรายขาว สลับด้วยโขดหินที่อยู่กระจัดกระจายโอบล้อมด้วยเนินเขาสูง
ตลอดแนวจนถึงเขตพระ ราชฐาน บริเวณนี้จะพบเห็นพันธุ์ไม้ประเภทพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่สมบูรณ์ มีความ
สวยสดงดงามแปลกตาจ านวนมาก นอกจากนี้ในบริเวณเขตป่าซึ่งติดกับหาดทรายนั้นยังสามารถพบเห็น
น้ าตก ซึ่งสามารถลงแล่นน้ าได้ โดยทางอุทยานแห่งชาติได้ตั้งชื่อให้ว่า “น้ าตกธาราสวรรค์” เป็นน้ าตกที่มี 
ต้นก าเนิดจากภูเขาสูงในเขตพระราชฐานไหลลงสู่อ่าวไทยในเขต อุทยานแห่งชาติ (น้ าตกธาราสวรรค์นี้  
จะพบเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น) 

น้ าตกธาราสวรรค์  เป็นน้ าตกที่อยู่ในชายป่าริมหาดทรายบริเวณชายหาดเขาตันหยง ห่างจาก
ที่ท าการ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ตามเส้นทางเดินเท้าประมาณ 400 เมตร มีต้นก าเนิด
จากยอดเขาตันหยงในเขตพระราชฐานพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไหลลงสู่อ่าวไทยในเขต อุทยาน
แห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง บริเวณชายหาดเขาตันหยงเป็นน้ าตกที่มีขนาดไม่ใหญ่และสูงชันมากนัก 
นักท่องเทีย่วสามารถนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติหรือลงเล่นน้ าได้ 

 



๑๗ 
 

น้ าตกริมผา เป็นน้ าตกที่อยู่ห่างจากที่ท าการ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง โดย
การเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร อยู่ติดกับชุมชนบ้านนากอฮูแต มีต้นก าเนิดในลักษณะ
เดียวกับน้ าตกธาราสวรรค์ แต่ไหลลงสู่ที่ราบภายในหมู่บ้าน เป็นน้ าตกขนาดใหญ่และสูงชั้นกว่าน้ าตก 
ธาราสวรรค์ และจะมีน้ าไหลหลากและสวยงามเฉพาะช่วงหน้าฝน ประมาณ 3 – 4 เดือนเท่านั้น  
แต่หลังจากนั้นน้ าจะแห้งสนิท และเนื่องจากการเดินทางในช่วงหน้าฝนไม่ค่อยสะดวก เส้นทางเข้ามีหลุมบ่อ
ขนาดใหญ่และน้ าท่วมเส้นทาง อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง จึงยังไม่เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยว 
แต่ก าลังปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง 
ในอนาคตต่อไป 

หาดเขาตันหยง  
หาดเขาตันหยง  บริเวณนี้จะมีสภาพเป็นหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินหลากสีสัน น้อยใหญ่ 

ที่มีอยู่กระจัดกระจายโอบล้อมด้วยเนินเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติ จนถึงเขตพระราชฐานฯ บริเวณนี้จะ
พบเห็นพันธุ์ไม้ป่าประเภทป่าชายหาดที่สมบูรณ์ มีความสวยสดงดงามแปลกตาจ านวนมาก เคยมีผู้
เปรียบเทียบบริเวณนี้ว่า มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับมุมใดมุมหนึ่งบนเกาะใหญ่กลางทะเล 

หาดอ่าวมะนาว  
หาดอ่าวมะนาว  เป็นเขตท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาโดยสะดวก เนื่องจาก

อยู่ติดกับบริเวณท่ีจอดรถ มีทางเดินปูด้วยแผ่นคอนกรีตตลอดเส้นทางไปยังหาดทรายขาวที่มีแนวทิวสนเรียง 
รายตลอดชายฝั่ง บริเวณนี้ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ได้มีการปรับปรุงตกแต่งสภาพภูมิ
ทัศน์ให้มีความสวยงามตลอดเวลา พร้อมทั้งยังมีการจัดบริเวณเป็นโต๊ะที่นั่งไว้บริการนักท่องเที่ยวให้ความ 
สะดวกในการรับประทานอาหาร หรือใช้ท ากิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี   อุทยานแห่งชาติอ่าว
มะนาว-เขาตันหยง หมู่ที่  12 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส   96000   
โทรศัพท์ : 0 81898 2298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 

 
ต้ังอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นน้ าตกที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ในท้องที่อ าเภอระแงะมีความสวยงาม มีความสูงรวม 9 ชั้น มีน้ าไหลตลอดปี นอกจากนี้ในบริเวณชุมชน
ใกล้เคียง ยังเป็นแหล่งปลูกลองกองที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือมีความลาดเอียงจากยอด
เขาไปทางทิศตะวันตกและทิศใต ้มียอดเขาท่ีสูงที่สุดวัดจากระดับน้ าทะเลได้ประมาณ 819  เมตรสภาพป่า
โดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้น เป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการท าการเกษตรกรรม
ของชุมชนรอบพ้ืนที่สภาพทางธรณี ชั้นดินของอุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการ
สลายตัวของหินปูนและหินแกรนิต บางแห่งเกิดจากการทับถมของทรายผสมอินทรียวัตถุ มีการทับถมกัน
อย่างช้านานปลดปล่อยธาตุอาหารลงสู่ดินกลายเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญส าหรับพืช สภาพพ้ืนดินเป็นดิน
เหนียวปนทรายและดินลูกรังสามารถอุ้มน้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ 
 

3.ป่าพรุโต๊ะแดง  
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ
ที่รู้จักกันดีในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง หรือ ป่าพรุสิรินธร เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย 
เนื้อที่ของป่ามีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 28 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ครอบคลุม
อาณาเขตของอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอเจาะไอร้อง และอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส คิดเป็นเนื้อท่ีกว่า 125,625 ไร่ (แต่ส่วนที่สมบูรณ์จริง ๆ มีประมาณ 50,000 
ไร่) มีแหล่งน้ าส าคัญ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าบางนรา, คลองสุไหงปาดี และคลองโต๊ะแดง (อันเป็นที่มา
ของชื่อเรียก) [1] ป่าแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะ
ใกล้สูญพันธุ์ และพ้ืนที่รอบๆป่าก็เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ยาง และผลไม้ต่าง ๆ โดยมีศูนย์วิจัยและศึกษา
พันธ์ป่าพรุสิรินธร ซึ่งตั้งอยู่ ณ ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโกลก ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสุไหงโกลก ผ่าน
ทางหลวงสายสุไหงโกลก - ตากใบ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกชวนันท์ ด้วยระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรจาก
ตัวเมืองสุไหงโกลก เดินศึกษาธรรมชาติยาวกว่า 1,200 เมตร ภายในศูนย์ฯมีเส้นทางเดินศึกษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่าผ่าใจกลางป่าพรุ มีหอคอย และศูนย์บริการข้อมูล ตลอดจนซุ้มแสดงประวัติและข้อมูลขอล
พืช พันธ์ และสัตว์ต่างๆในพ้ืนที่ป่าพรุโดยรอบ ใช้เวลาเดินประมาณ 45 - 60 นาที 
 
 

 
4.วัดชลธาราสิงเห 

วัดชลธาราสิ ง เหนั้นมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์พรมแดนไทย -มาเลเซีย เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่สยามใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดน
ในปี 2452 ในอดีตเมื่อมลายูตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศ
อังกฤษ อังกฤษพยายามที่จะผนวกจังหวัดนราธิวาส ไป
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคม ด้วยกุศโลบายอันแยบยล 
สยามนั้ น ได้ ใช้ ข้ อ อ้า งว่ าวั ดชลธาราสิ ง เห  เป็นวั ด
คู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอตากใบ มีอาคารสถานที่และ
ถาวรวัตถุเป็นแบบไทย ที่สร้างมาอย่างวิจิตรพิสดาร
ทรงคุณค่าในเชิงศลิป์ ยากยิ่งที่คนต่างชาติจะสร้างสรรค์ได้ 
ประกอบกับท้องที่อ าเภอตากใบมีวัด และคนไทยพุทธ
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก สุดท้ายอังกฤษจึงได้ยอมรับให้
เป็นจังหวัดนราธิวาสในประเทศไทยไป มีผลให้ 4 อ าเภอ
ชายแดนไทยไม่ต้องผนวกเป็นประเทศมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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5.พิพิธภัณฑ์เหมืองทองค าโต๊ะโม๊ะ  
เหมืองแร่ทองค า เป็นเหมืองทองค าซึ่งสร้างก่อนปี  พ.ศ.2474 โดยมีชาวฝรั่งเศสได้รับ

สัมปทานการท าเหมืองแร่ทองค าที่ภูเขาโต๊ะโม๊ะ เดิมเรียกว่า "ภูเขาลีซอ" ต่อมารัฐบาลไทยเข้าไปด าเนินการ
หลังจากเกิดสงครามอินโดจีน และปัจจุบันได้เลิกก าเนินกิจการแล้ว แต่ยังคงเหลือสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านพัก 
ที่ท าการเดิม อุโมงค์ 4 อุโมงค์หลัก และอุโมงค์ย่อยอีกเป็น
จ านวนมาก บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้นานาชนิด มีล า
ธารน้อยจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนียภาพในยามเช้า
จะปรากฏทะเลหมอกเป็นลานกว้างสวยงาม นักท่องเที่ยวที่
ต้องการพักค้าง สามารถพักได้ที่บ้านพัก ซึ่งดัดแปลงเป็นที่
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนได้ประมาณคืนละ 25 - 30 
คน หากนักท่องเที่ยวต้องการชมการร่อนทองแบบพ้ืนเมืองจะมี
การสาธิตการร่อนทอง และสามารถเห็นแร่ทองค าจริ ง
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองค าโต๊ะโม๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะโม๊ะ 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นจุดล่องแพ
และการร่อนแร่ทองค า 

 
6.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เกิดจากความต้องการอนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม และสิ่งของเครื่องใช้ของผู้คนในอดีตใน
ชุมชนนี้ของผู้ใหญ่บ้านรัศมินทร์ นิติธรรม สร้างขึ้น
โดยใช้เงินส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยสิ่งของที่น ามา
จัดแสดงมีทั้งของสะสม ของที่ได้รับบริจาค และของ
ที่ซื้อมาเอง โดยเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน 
อาคารจัดแสดงเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างแสดง
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของ
ท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงลังกา
สุกะ ช่วงปัตตานีดารุสลาม รวมถึงเรื่องราวของขุนละ
หาร และบุคคลส าคัญต่างๆ ในชุมชน และนอกจากนี้
บริเวณชั้น 2 ยังจัดแสดงว่าวที่มีลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่นโดยได้จัดท าขึ้นตามแบบของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ลักษณะของว่าวโบราณนี้ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 12 ห่างจากตัว
เมืองนราธิวาสไปประมาณ 13 กิโลเมตร เปิดให้เข้า
ชมทุกวันเวลา 9.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม 
แต่ยินดีรับบริจาคเพื่อเป็นการบ ารุงพิพิธภัณฑ์ 
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7. มัสยิด 300 ปี 

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น บ้านตะ
โละมาเนาะ ต าบลลุโบะสาวอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาส 
เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 42 แล้วแยกที่บ้านบือราแง นายวันฮูเซ็น อัส-
ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี 
เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2167 เริ่มแรกสร้างหลังคามุงใบ
ลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา ลักษณะของมัสยิด
มีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือเป็นอาคาร 2 หลัง
ติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะการสร้าง
จะใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทย
พ้ืนเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูออกมาได้ลงตัว  ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมี
ฐานมารองรับจั่วบนหลังคาอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนหออาซานซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตั้งอยู่บนหลังคาส่วนหลัง ฝา
เรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลายจีน ปัจจุบันมัสยิดนี้
ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม หากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่าม
ประจ าหมู่บ้าน โดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้น นอกจากนั้นหมู่บ้านตะโละมาเนาะ ในอดีตยัง
เป็นแหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอาน ที่เขียนด้วยมือด้านข้างมัสยิดมีสุสานชาวมุสลิม ถ้าเป็นของผู้ชายหินที่
ประดับอยู่บนหลุมฝังศพจะมีลักษณะกลม  
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การคมนาคม 
1.ทางบก 
ระยะทาง 1,149 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์–จังหวัดชุมพร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี–จังหวัด
นครศรีธรรมราช–จังหวัดพัทลุง–อ าเภอหาดใหญ่ และต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัด
ปัตตานี–จังหวัดนราธิวาส มีรถโดยสารประจ าทางกรุงเทพฯ–นราธิวาส–สุไหงโก-ลก บริการทุกวัน 

2. ทางรถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพ–สุไหงโก-ลก ยะลา–สุไหงโก-

ลก นครศรีธรรมราช–สุไหงโก-ลก สุราษฎ์ธานี–สุไหงโก-ลก ชุมทางหาดใหญ่–สุไหงโก-ลก พัทลุง–สุไหงโก-
ลก ทุกวันทั้งรถด่วน รถเร็ว รถท้องถิ่น 

สามารถเดินทางได้กับขบวนรถ ดังนี้ 
รถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ–สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ 
รถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ–สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ 
รถเร็วที่ 175/176 ชุมทางหาดใหญ่–สุไหงโก-ลก-ชุมทางหาดใหญ่ 
รถท้องถิ่นท่ี 451/452 นครศรีธรรมราช–สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช 
รถท้องถิ่นท่ี 463/464 พัทลุง-สุไหงโกลก-พัทลุง 
รถท้องถิ่นท่ี 447/448 สุราษฎ์ธานี–สุไหงโก-ลก-สุราษฎ์ธานี 
รถท้องถิ่นท่ี 453/454 ยะลา-สุไหงโก-ลก-ยะลา 

3.ทางอากาศ 
3.1สายการบินแอร์เอเชีย 

เดินทางจากดอนเมือง   เวลา 10:25 น. ถึง นราธิวาส เวลา 11:55 น. (ทุกวัน) 
เดินทางจากนราธิวาส เวลา 12:25 น. ถึง ดอนเมือง เวลา 13:50 น. (ทุกวัน) 
 
   3.2 สายการบินไทยสมายล์ 

 
เดินทางจากดอนเมือง  เวลา         06.15   น. ถึง นราธิวาส เวลา      07.50   น. (ทุกวัน) 
เดินทางจากดอนเมือง เวลา      14.25 น. ถึง   นราธิวาส เวลา  16.00  น. (ทุกวัน) 
เดินทางจากนราธิวาส  เวลา 08.20   น. ถึง ดอนเมือง เวลา      09.50        น. (ทุกวัน) 
เดินทางจากนราธิวาส  เวลา 16.30 น. ถึง ดอนเมือง เวลา    18.00    น. (ทุกวัน) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
 

 
 
1. ประวัติความเป็นมา 

เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชด าริให้กรมประมงจัดหา 
พันธุ์ปลาเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือราษฎร ในเขตจังหวัดนราธิวาสให้มีการเพาะเลี้ยงปลาเพ่ิมมากขึ้น  
พระองค์ท่านทรงพระราชทานพ้ืนที่ส่วนพระองค์ บริเวณหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ 15 ไร่ 
ให้แก่ กรมประมงจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือพระราชทาน ทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้ด าเนิน
กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริ    

พ.ศ. 2535 กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือการ
พระราชทาน และต่อมา กรมประมงจึงมีค าสั่ง ที่ 862/2541 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2541 จัดตั้งเป็น 
“สถานีประมงน้ าจืดนราธิวาส” เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดและ
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมการพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส” พ.ศ. 2554 

และปี พ.ศ. 2559 ตามค าสั่งกรมประมงท่ี 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 
กรมประมงได้ก าหนดให้มีการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส”   
 
2. ที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 200  หมู่ที่ 4  
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000   

โทรศัพท์ /  โทรสาร 0-7353-5095 , 0-7353-5062   
E-mail : if-narathiwat@hotmail.com  
เว็บไซต์ : www4.fisheries.go.th/rfa-narathiwat 
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ภาพถ่ายทางอากาศ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
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3. ปลาประจ าหน่วยงาน 
 
ปลาซิวข้างขวาน (ขวานใหญ่) Trigonostigma  heteromorpha (Duncker,๑๙๐๔) 
 

 
 

ชื่อไทย : ปลาซิวข้างขวานใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Harlequin rasbora 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonostigma  heteromorpha  

 
ถิ่นอาศัย 

ปลาซิวข้างขวานที่พบในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง  จังหวัดนราธิวาส  อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืดทั้งในน้ า
นิ่งและน้ าไหล แพร่กระจายในแนวเขตเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่ประเทศไทย มาเลเซีย และบอร์เนียว จนถึงเกาะสุ
มาตราประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบเฉพาะแหล่งน้ าไหลบริเวณ ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในบริเวณท่ีมีกระแสน้ าไหลเอ่ือยๆ  หรือเป็นแอ่งน้ าค่อนข้างนิ่ง  พ้ืนท้องน้ าเป็น
ดินโคลน มีซากวัชพืชหรือใบไม้ทับถม  ลักษณะของน้ าที่ปลาซิวข้างขวานอาศัยอยู่มีสีน้ าตาลหรือสีชา ซึ่ง
เป็นน้ าฝาดที่ได้จากการสลายของซากพืชและอินทรียวัตถุ 
 
ภาพถิ่นอาศัย 
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การเพาะขยายพันธุ์  
ลักษณะความแตกต่างระหว่างปลาซิวข้างขวานเพศผู้และเพศเมีย  
 

เพศผู ้ 1. ล าตัวมีลักษณะเรียวยาว 
 2. มีสีสันสวยงามครีบมีสสี้มแดงเด่นชัดกว่า  
เพศเมีย 1. ล าตัวมีลักษณะป้อมและสั้นกว่า 
 2. มีสีซีดและจางกว่า 
  

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ าในธรรมชาติ มาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์
จนปลาปรับสภาพได้ เลี้ยงด้วย อาหารส าเร็จรูป เม็ดเล็ก(ไฮเกรด) อาจเสริมด้วยไรแดงเพ่ือเร่งให้ปลามี
ความสมบูรณ์เพศเร็วยิ่งขึ้น เมื่อปลามี ความสมบูรณ์เพศ จึงคัดปลามาเพาะพันธุ์ การคัดพ่อแม่ปลา 
คัดเลือกพ่อแม่ปลา โดยเลือกปลาเพศเมียที่มีไข่จะมีลักษณะท้องอูมเป่ง และตัวผู้มีสีสันสดใส ตามีสีแดง 
อัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ อัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ใช้อัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้ปลา
ซิวข้างขวานเพศผู้ 1 ตัวต่อปลาซิวข้างขวานเพศเมีย 1 ตัว โดยปล่อยรวมกันในตู้กระจกที่ใช้ในการ
เพาะพันธุ์จ านวน 2 คู่ ต่อตู้ โดย สามารถได้ลูกปลา จ านวน 200 ตัว การเพาะพันธุ์ ใช้ตู้กระจกขนาด 18 
x 36 x 18 นิ้ว จ านวน 2 ตู้  ท าการเพาะพันธุ์ โดยใช้ระบบน้ าไหลวน เพ่ือกระตุ้นให้ปลาวางไข่ โดยตู้ที่
หนึ่งกั้นด้วยตะแกรงระหว่างก่ึงกลาง ใส่พันธุ์ไม้น้ าไว้ด้านหนึ่ง พร้อมพ่อแม่พันธุ์จ านวน 2 คู่ ส่วนตู้ที่สอง ใส่
ที่กรองลูกปลามีปั้มน้ าขนาดเล็กอยู่ด้านใน เปิดปั้มน้ าตลอด 24 ชั่วโมง น้ าจะไหลจากปั้มน้ าไป ลงยังอีกตู้ใน
ช่องที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลา เมื่อน้ าในตู้เพ่ิมมากขึ้น จะใช้สายยางลักน้ าให้ไหลกลับจากตู้ที่หนึ่งไปยังตู้ที่  สอง 
เมื่อลูกปลาฟักออกจากไข่ ในระยะแรกไม่สามารถย้ายลูกปลาที่เพ่ิ งเกิดใหม่ได้ เนื่องจากลูกปลามีความ 
บอบบางมาก เมื่ออายุได้ 7 วัน เริ่มอนุบาลโดยให้ไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร จนลูกปลามีขนาดโตขึ้นน ามา 
อนุบาลต่อในบ่อซีเมนต์ ปลาซิวข้างขวานใหญ่สามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือน 
มิถุนายนถึงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี เมื่อปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะแสดงอาการโดยเพศเมียจะว่ายน้ า
ใกล้ๆ กับวัสดุที่จะ วางไข่ เพศผู้จะไล่ตาม เมื่อแม่ปลาวางไข่ เพศผู้จะเข้าผสมพันธุ์ ปลาเพศเมียจะวางไข่
บริเวณใต้ใบพืชน้ า ครั้ง ละ 50-100 ฟอง (ชวลิต, ๒๕๔๕) ไข่มีลักษณะไข่จมติดเเม็ดกลม สีเหลืองใส 
ขนาดไข่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ไข่ปลาฟักเป็นตัวในเวลา 29 ชั่วโมง 13 นาที ความดก ของไข่อยู่
ระหว่าง 208-447 ฟอง ไข่จมติดกับวัสดุ รากพืชและฟักเป็นตัว ลูกปลาจะถูกกระแสน้ าไหลพัดจากช่องที่
มีพ่อ-แม่ปลาไปยังอีกช่อง ที่ไม่มีพ่อ-แม่ปลา และถูกลักน้ าไปพักยังตู้ที่สอง พ่อแม่พันธุ์ปลาไม่สามารถกิน 
ลูกปลาได้ ท าให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูง ปากปลาเริ่มเปิดเมื่ออายุ 7 วัน ช่วงแรกเมื่อลูกปลาฟักออกจาก
ไข่จะยึดเกาะกับใบพืชน้ าและข้างตู้ปลา เป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้น จะว่ายน้ าจมลงสู่พ้ืนนอนนิ่งกับพ้ืน 
เมื่ออายุ 7 วัน เริ่มว่ายน้ าขึ้นบริเวณมวลน้ าด้านล่างของตู้ และพัฒนาเหมือนตัว เต็มวัยเมื่ออายุ 50 วัน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตามค าสั่งประมง ที่ 923/2559  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กรมประมง การแบ่ง

งานภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดนราธิวาส อยู่ภายใต้สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต12 (สงขลา)  
 

4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  
   เพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของพ้ืนที่จริง 
2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
   และพันธุ์สัตว์น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็น 
   สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าน้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หา 
   ยากและใกล้สูญพันธุ์ 
4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับ 
   แหล่งน้ าปิด เพื่อเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
5. งานโครงการพระราชด าริ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า 
    และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในเรื่องการกับก าดูแล 
    ด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจืด 
7. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
8. เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
4.2 งานโครงการที่ความรับผิดชอบ 
 
1..โครงการสาธิตและเพาะพันธุป์ลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
 

 กิจกรรม หน่วยนับ แผน หมายเหต ุ
1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า ตัว ๓,๐๐๐,๐๐๐  
   - ปล่อยพนัธุ์สตัว์น้ า ตัว ๒,480,๐๐๐  
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๕2๐,๐๐๐  
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า    ราย ๒6๐  
3. กิจกรรมประมงโรงเรยีน แห่ง ๗  
4. ฝึกอบรม ราย ๗๐  
5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง ๑๐  

ระยะเวลาด าเนินงาน ตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 
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กิจกรรม หน่วยนับ แผน หมายเหต ุ
๑.  ผลติพันธ์ุสัตว์น้ า ตัว ๓,๐00,๐๐๐  
   - ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า ตัว ๒,๕00,๐๐๐  
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๕๐๐,๐๐๐  
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ราย ๒๕๐  
๓.  เพิ่มผลผลิตการประมงในแหลง่น้ า แห่ง 7  
๔.  ฝึกอบรม ราย 70  
๕.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง 10  

ระยะเวลาด าเนินงาน ตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า  
 
กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลติ หมายเหต ุ
1. การผลติพันธ์ุสัตว์น้ าจดื ตัว 7,000,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,365,000  
      - ปลายีส่กเทศ ตัว 2,000,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,600,000  
      - ปลาสลดิ ตัว 35,000  
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อการขยายพันธุ ์ ตัว 7,000,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,365,000  
      - ปลายีส่กเทศ ตัว 2,000,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,600,000  
      - ปลาสลดิ 
รวม 

ตัว 
ตัว 

35,000 
7,000,000 

 
 

 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงและสตัว์น้ าจืดประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน จ านวน 45 ฟารม์ 
รับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดมาตรฐานข้ันปลอดภัย จ านวน 35 ฟารม์ 
ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ GAP จ านวน 1 ฟาร์ม 
ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ จ านวน 15 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 19 ฟาร์ม 
ตรวจตดิตามฟาร์ม  จ านวน  10 ฟาร์ม 
ฟาร์ม GAP จ านวน 4 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 6 ฟาร์ม 
                        4. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง จ านวน 68 ตัวอย่าง 
 
 
5. งานวิจัย 

ปีงบประมาณ ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย หมายเหต ุ
2556 
 

การเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานใหญ่ในระบบน้ าหมุนเวียน
ในอัตรส่วนเพศต่างกัน 

นายสมาน  บือราเฮง 
การเขียนรายงาน/
คณะกรรมการตรวจ
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แก้ไขครั้งท่ี 

2557 ชีววิทยาเพื่อการเพาะพันธุ์ปลาช่อนเข็ม นายสมาน  บือราเฮง 
การเขียนรายงาน/
คณะกรรมการตรวจ
แก้ไขครั้งท่ี 

2558 การอนุบาลลูกปลาชะโอนในน้ าขุ่นท่ีความหนาแน่นต่างกัน นายสมาน  บือราเฮง 
การเขียนรายงาน/
คณะกรรมการตรวจ
แก้ไขครั้งท่ี 

2559 การเลีย้งปลากดเหลืองในกระชังในบ่อพรุ นายสมาน  บือราเฮง เก็บข้อมูล 
 
 
6. งานธุรการ 
มีหน้าที่บริหารงานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีราชการ และ
เวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะ 
 
7. แผนผังและรายการสิ่งก่อสร้าง 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งก่อสรา้ง จ านวน 7  
รายการ คือ 
 

รายการสิ่งก่อสรา้ง จ านวน หน่วย 
1. อาคารส านักงาน 1 หลัง 
2. อาคารเพาะฟัก 1 หลัง 
       3. บ้านพักข้าราชการ 1 หลัง 
4. บ่อคอนกรีตขนาด 50 ตัน 6 บ่อ 
5. บ่อดิน 9 บ่อ 
6. อาคารประชุม 1 หลัง 
7. ศาลาทรงไทย 1 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดืนราธิวาส 
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6. รายนามผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดนรวิาส 
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง   ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

1. นายสุรศักดิ์ กุลลาย หัวหน้าสถานีประมงน้ าจดืจังหวัดนราธิวาส 2541 - 2552 
2. นายการุณ อุไรประสิทธ์ิ หัวหน้าสถานีประมงน้ าจดืจังหวัดนราธิวาส 2552 - 2554 
3. นายสมาน บือราเฮง นักวิชาการประมงช านาญการปฎบิัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงัสตว์น้ าจืดนราธิวาส          
2554 - 2554 

4. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส          2554 - 2559 
5.  นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส          2559 – ปัจจุบัน 
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ท าเนียบขา้ราชการศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส 
 
 
 

 

 

นางสุขาวดี จารรุัชต์ธ ารง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนราธิวาส 
 



๓๓ 
 

   
นายสมาน บือราเฮง 
นักวิชาการประมงช านาญการ 

นายซูลกีปลี สาแอะ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

   
 

 

 
7. อัตราก าลัง 
อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย  
 - ข้าราชการ   จ านวน 4 อัตรา  
                - พนักงานราชการ  จ านวน 38 อัตรา 
 - พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 2 อัตรา   -  
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหต ุ

 ข้าราชการ 5 อัตรา   

1 นางสุขาวดี จารรุัชต์ธ ารง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 

ปริญญาตร ี 26 มี.ค. ๕9 

2 นายสมาน บือราเฮง นักวิชาการประมงช านาญการ ปริญญาตร ี  
3 นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปวส.  
4 นายซูลกีปลี สาแอะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.  
 พนักงานราชการ 38 อัตรา   
 โครงการสาธิตและเพาะพันธ์ุปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์   
1 นายอธิษฐ์ ส่งช่วย นักวิชาการประมง ปริญญาตร ี  
2 นายจระนันต ์รัตนพันธ์ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส  



๓๔ 
 

3 นายสาโรจน ์เตียวโล ่ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
4 นายเสร ีสุวรรณพงษ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
5 นายวรจักร เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
6 นายพลทร ชูชาติ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
7 นายยะยา เจ๊ะแม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช  
8 นายบรรเลง สุวรรณมาลาการ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
9 นายเกษม จันทร์สกุล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
10 นางสาวขอปีอ๊ะ หัดเล๊าะ นักวิชาการประมง ปริญญาตร ี  
11 นางสุทัตตา  แววจันทร ์ เจ้าพนักงานประมง ปวส.  
12 นายมาหามะ มะแซสะอิ เจ้าหน้าท่ีประมง ปวส.  
13 นางสาวสุปรดีา พิรุณ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ปวท.  
14 นายสราวุฒิ น้อยสร้าง พนักงานผู้ขับเรือ ปวช.  
15 นายศุภกร ศิลามาศ พนักงานรับส่งวิทยุ ปวส.  
16 นางสาวละออง ทองศรีเทพ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
17 นายทิตย์ แดง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
18 นายแดง พุฒยาท พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
19 นายจ านงค ์เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
20 นายเดชา แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
 
ที ่

 
ช่ือ-สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
วุฒิการศึกษา 

 
หมายเหต ุ

21 นายสูหัยม ีตาเละ พนักงานผู้ช่วยประมง ประถมปีท่ีเจด็  
22 นายสมบรูณ ์แสงจันทร ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
23 นายพีระ ดอเลาะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
24 นายอดุล สุวรรณพงศ ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
25 นายณพศักดิ ์จินต์ปัญญกุล พนักงานผู้ช่วยประมง ประถมปีท่ีห้า  
26 นายพิเชษฐ กันจ๋อง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง   
27 นายโอฬาร กิ่งวัชระพงค ์ นักวิชาการประมง ปริญญาตร ี  
28 นายอภิวัชร์ เกื้อคลัง นักวิชาการประมง ปริญญาตร ี  
29 นางสาวกุสุมา ตึงโหล เจ้าพนักงานประมง ปวส.  
30 นางสาวไอนิง อารง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวส.  
31 นางสาวสุพตัรา มาน้อย พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
32 นายอรุณ ดีวจิิตร ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
33 นายอดิศักดิ์ ยอดเอียด พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
34 นายส าราญ แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
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35 นายศุภพงษ์ เกื้อคลัง พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
36 นายธนิษฐ์ แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
37 นางสาวนุรมา มซูอ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
38 นางสาวโนรี เจะ๊อามะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
     
 พนักงานจ้างเหมาท างานบริการ 2 อัตรา   
1 นายอมรเทพ พรมนุย้ งานรักษาความปลอดภัย ม.6  
2 นายอนุมัติ วิจิตรสว่างวงศ ์ งานรักษาความปลอดภัย ม.6  
  
  
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 
 

8. งานธุรการ 
 

8.1 งานสารบรรณ 

ได้จัดท าหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ค าสั่งของศูนย์ฯ และเอกสารอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
เอกสารทางราชการผลการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ปีงบประมาณ 2559 คือ 

 

 งานที่ปฏิบัติ     ปี 2559   หน่วยวัด 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 1,811 ฉบับ 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 337 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 2,148 ฉบับ 

 
 งานที่ปฏิบัติ     ปี 2559   หน่วยวัด 

1 ค าสั่งศพจ. 28 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 28 ฉบับ 

 
8.2 งานพัสดุ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 
2559 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการ  ดังรายละเอียด 
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โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
วันเดือนปีท่ี 
ซื้อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(เงิน) 

หมาย
เหตุ 

23 มีนาคม 2559 03-022-01492-00 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟ้า 
 ยี่ห้อ : MITSUBISHI ELECTIC 
 รุ่น   : WCL-1505 T 2 HP 

11,000  

23 มีนาคม 2559 03-022-01493-00 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟ้า 
ยี่ห้อ : MITSUBISHI ELECTIC 
รุ่น : WCL-1505 T 2 HP 

11,000  

 

 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
วันเดือนปีท่ี 
ซื้อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(เงิน) 

หมาย
เหตุ 

23 มีนาคม 2559 03-022-00511-00 เครื่องปั้มลม ขนาด 9 แรงม้า ไฟ
800 v แรงลม 3.5 ลบ.ม. 
 ยี่ห้อ : HITASHI รุ่น  : VB -020 
- DN 

35,000  

23 มีนาคม 2559 03-022-00512-00 เครื่องปั้มลม ขนาด 9 แรงม้า ไฟ
800 v แรงลม 3.5 ลบ.ม. 
 ยี่ห้อ : HITASHI รุ่น  : VB -020 
- DN 

35,000  
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กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

วันเดือนปีที่ 
ซื้อ/ได้มา 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน 
(เงิน) 

หมายเหตุ 

27 ตุลาคม 2559 01-080-00123-00 รถเข็น 
 ยี่ห้อ : DK  
 รุ่น   : ล้อเดียว 

950  

27 ตุลาคม 2559 03-022-01649-00 เครื่องสูบน้ าไดโว่ 
ยี่ห้อ : power 
ร่น   : PW-200W 

1,550  

27 ตุลาคม 2559 03-022-01650-00 เครื่องสูบน้ าไดโว่ 
ยี่ห้อ : power 
ร่น   : PW-200 W 

1,550  

27 ตุลาคม 2559 03-022-01651-00 เครื่องสูบน้ าไดโว่ 
ยี่ห้อ : power 
ร่น   : PW-200W 

1,550  

27 ตุลาคม 2559 03-022-01652-00 เครื่องสูบน้ าไดโว่ 
ยี่ห้อ : power 
ร่น   : PW-200W 

1,550  

27 ตุลาคม 2559 04-001-00504-00 เครื่องชั่งขนาด 1 กก. 
ยี่ห้อ : TANITA 
ร่น   : 1348-1000 

600  

27 ตุลาคม 2559 04-001-00505-00 เครื่องชั่งขนาด 7 กก. 1,000  
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ยี่ห้อ : ม้าบิน 
ร่น   : MB-7 

27 ตุลาคม 2559 04-001-00506-00 เครื่องชั่งขนาด 15 กก. 
ยี่ห้อ : ม้าบิน 
ร่น   : MB-15 

1,000  

27 ตุลาคม 2559 04-216-00030-00 ถังออกซิเจน 2 คิว  
ยี่ห้อ : BYKOO 
ร่น   : TP250WP150K16 

3,700  

27 ตุลาคม 2559 04-216-00031-00 ถังออกซิเจน 2 คิว  
ยี่ห้อ : BYKOO 
ร่น   : TP250WP150K16 

3,700  

 
 
 
8.3 งานการเงินและบัญชี 

ได้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียด 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2559 คือ 

 

งานที่ปฏิบัติ   ปี 2559 หน่วย 
1 จ่ายค่าจ้างชั่วคราว (เงินเดือน) /เดือน                                              12 ครั้ง 
2 รวบรวมใบส าคัญ                                                                   36 ครั้ง 
3 จัดท าบัญชีงบประมาณรายจ่ายโครงการต่างๆ                                  12 ครั้ง 
4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 1 ครั้ง 
5 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (เงินในงบประมาณ)                       12 ครั้ง 
6 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (เงินนอกงบประมาณ)                     12 ครั้ง 
7 การเบิก – จ่าย ในระบบ GFMIS                                                                                                 36 ครั้ง 
8 การเบิกจ่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง  ในระบบ GFMIS  12 ครั้ง 
9 จัดท าบัญชีแยกประเภททั่วไป                                                   12 ครั้ง 
10 รับและน าส่งรายได้                                                               12 ครั้ง 
11 การเบิกจ่าย  36 ครั้ง 
                เงินงบประมาณ 10,165,040.00 บาท 

                เงินนอกงบประมาณ 21,300.00 บาท 

12 รายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า 3,000.00 บาท 
13 จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ 12 ครั้ง 
14 จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  12 ครั้ง 
15 จ่ายค่าสาธารณูปโภค/เดือน                                              12 ครั้ง 
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16 จ่ายค่าใช้จ่ายงบกลาง 12 ครั้ง 
17 จ่ายค่าประกันสังคม 12 ครั้ง 
18 ตรวจสอบใบส าคัญต่างๆ/เดือน                                              36 ฉบับ 
19 จัดท าบัญชีงบประมาณรายจ่าย/เดือน                                              12 ครั้ง 
20 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 12 ครั้ง 
        เงินงบประมาณ 12 ครั้ง 
        เงินนอกงบประมาณ  12 ครั้ง 
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สรุปผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมัติ (บาท) 
  งบประมาณ 
จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

แผนงาน : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ   

1.  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า    
- ค่าจ้างพนักงานราชการ 968,220.00 968,220.00 0.00 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,364,350.00 1,364,314.81 35.19 
-  ค่าสาธารณูปโภค 47,000.00 46,893.14 106.86 
-  ค่าครุภัณฑ์ 17,150.00 17,150.00 0.00 

รวม 2,396,720 2,396,577.9520 142.05 
2. โครงการสิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์   

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าด้านการเกษตรและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ   

 

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,472,299.00 1,472,299.00 0.00 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 644,580.00 644,481.13 98.87 
-  ค่าสาธารณูปโภค 33,000.00 32,923.10 76.90 
-  ค่าครุภัณฑ์ 22,000.00 22,000.00 0.00 

รวม 2,171,879.00 2,171,703.23 175.77 



๔๑ 
 

 

แผนงาน  : ส่งเสริมทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  

 

1.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง     
- ค่าจ้างพนักงานราชการ 657,120.00 657,120.00 0.00 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 105,100.00 105,100.00 0.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 21,000.00 20,869.32 130.68 

รวม 783,220.00 783,089.32 130.68 
งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์ปลา    

- ค่าจ้างชั่วคราว - - - 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 18,500.00 - 18,500.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 2,800.00 - 2,800.00 

รวม 21,300.00 - 21,300.00 
2. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 2,940,661.00 2,850,660.00 90,001.00 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,015,960.00 1,015,857.57 102.43 
-  ค่าสาธารณูปโภค 89,000.00 88,758.90 241.10 
-  ค่าคุรุภัณฑ์ 70,000.00 70,000.00 0.00 

รวม 4,115,621.00 4,025,276.47 90,344.53 
 



๔๒ 
 

 
 
 

                แผนงาน : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ   

1.  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เบิกในงานโครงการพระราชด าริ   
- ค่าจ้างพนักงานราชการ(3 คน) 468,000.00 468,000.00 0.00 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23,500.00 23,400.00 100.00 
-  ค่าสาธารณูปโภค    

รวม 491,500.00 491,400.00 100.00 
แผนงาน : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ                 

แก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
ผลผลิต : กาวิจัยและพัฒนาการประมง 
วิจัยและการพัฒนาการประมง 

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 206,100.00 205,954.05 145.95 
รวม 206,100.00 205,954.05 145.95 



๔๓ 
 
 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
 
 

แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตวน์้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส ได้รับ

งบประมาณในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 7 ล้านตัว    
รายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลิต ผลการผลิต 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 7,000,000 7,700,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 2,365,000 3,301,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 2,000,000 914,000 
      - ปลาบ้า ตัว 2,600,000 3,450,000 
      - ปลาสลิด ตัว 35,000   35,000 
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพ่ือการขยายพันธุ์ ตัว 7,000,000 7,700,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 2,365,000 3,301,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 2,000,000 914,000 
      - ปลาบ้า ตัว 2,600,000 3,450,000 
      - ปลาสลิด ตัว 35,000   35,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 
 

 
รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าปีงบประมาณ  2559 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่ ) 

จ านวน (ตัว) 

1 บ่อสาธารณะ - สามัคคี รือเสาะ 80      300,000  
2 บึงปูดายา 2 บาแระเหนือ บาเจาะ 22      200,000  
3 คลองอัลโล 2,6 บาแระเหนือ บาเจาะ 50      300,000  
4 บ่อปลาชายทุ่ง(โครงการพระราชด าริฯ) 11 สุไหงปาดี สุไหงปาดี 3.5      100,000  
5 บึงบัวบากง 6 รือเสาะ รือเสาะ 157      200,000  
6 บึงจือแร 1 แม่ดง แว้ง 229      200,000  
7 สระน้ าศาลากลาง - โคกเคียน เมือง -      100,000  
8 ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ -      150,000  
9 อ่างเก็บน้ าเทศบาลตันหยงมัส - ตันหยงมัส ระแงะ 10      100,000  

10 ประตูระบายน้ าโต๊ะแดง - สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก -      150,000  
11 ฝายน้ าล้นพงพือเราะ 4 จอเบาะ ยี่งอ -      200,000  
12 ปลักจรเข้ 3 ตันหยงตัส ระแงะ 25      800,000  
13 แหล่งน้ าบ้านบาเละจาเราะห์และบา้นกยูิ  4/2/2559 4 ลาโละ รือเสาะ -      200,000  
14 ท านบปลาบ้านบือแนแล - มานังตายอ เมือง 30      100,000  
15 สระน้ าแกแม 9 ตันหยงมัส ระแงะ 5        16,000  
16 อ่างเก็บน้ าฟาร์มโคกไร่ใหญ่ 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี -        84,000  
17 แม่น้ าสายบุรี 2 ช้างเผือก จะแนะ -      200,000  
18 อ่างเก็บน้ าบ้านมะนังกือเปาะ 5 ตันหยงมัส ระแงะ 30      150,000  
19 อ่างเก็บน้ าเกษตรป่าไผ่ - ตันหยงมัส ระแงะ 30      150,000  
20 แหล่งน้ าสาธารณะวัชระอุทยาน   ตันหยงมัส ระแงะ        100,000  
21 สระน้ าสวน ๕๐ ปีศ.พิกุลทอง - กะลุวอ เมือง -          6,000  
22 สระน้ าศาลากลางจ.นราธิวาส - โคกเคียน เมือง -      100,000  
23 อ่างเก็บน้ าบ้านโคกยาง - สุไหงปาดี สุไหงปาดี 150      190,000  
24 แม่น้ าโก-ลก 1 โฆษิต ตากใบ 400      254,000  
25 บึงปลักเตย 3 ตันหยงมัส ระแงะ 16      105,000  
26 แหล่งน้ าไอร์บาลอ 6 ช้างเผือก ระแงะ -      100,000  
27 ท านบปลาสวนพระยา 3 ดุซงญอ จะแนะ -      100,000  
28 ท านบปลาบ้านฮูลู 3 กาลิซา ระแงะ 30      150,000  
29 ฟาร์มตัวอย่างฯเจาะไอร้อง 1 จาบ เจาะไอร้อง -      200,000  
30 แหล่งน้ าสาธารณะบ้านจุฬาภรณ์ 12 13 สุคิริน สุคิริน -      200,000  



๔๕ 
 
 

31 แหล่งน้ าบ้านโงอาแซ 6 ตันหยงมัส ระแงะ 20      115,000  
       

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่ ) 

จ านวน (ตัว) 

32 คลองระบายน้ าบ้านมูโน๊ะ 4 โฆษิต ตากใบ -      200,000  
33 ประตูระบายน้ าบางนรา -ตอนบน - กะลุวอ เมือง 1300      360,000  
34 แม่น้ าสายบุรี 1 ซากอ ศรีสาคร 2000      500,000  
35 อ่างเก็บน้ าโต๊ะแก 6 จอเบาะ ยี่งอ 30      200,000  
36 แหล่งน้ าสาธารณะมะยูง 5 ปาลุกาสาเมาะ บาเจาะ 15      110,000  
37 สระน้ าบ้านบาโงกือเต๊ะ 5 สามัคคี รือเสาะ 30      150,000  
38 คลองมูโน๊ะ - โคกยาง ตากใบ -      100,000  
39 สระน้ าฟาร์มตัวอย่างโคกโก 2 โต๊ะแดง สุไหงปาดี 10        20,000  
40 คลองกาแร 2 ลุโบ๊ะบือซา ยี่งอ -        50,000  
41 แหล่งน้ าใกล้บ้าน 6 กะลุวอเหนือ เมือง -      200,000  
42 สระน้ าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - ตันหยงลิมอ ระแงะ 100      200,000  
43 สระน้ า รพช.บ้านบูเก๊ะตา  2 โล๊ะจูด แว้ง 50      100,000  
44 แหล่งน้ าบึงกระจูด บ้านกีแยมัส 4 ฆอเลาะ แว้ง 50      190,000  

รวม 7,700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 
 

 

ภาพกิจกรรม 
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 
 

 

 

  

  

 

 


