
 

 

โครงการระบบระบายนํ�าพรุโตะ๊แดงอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
บ้านโคกกูแว บ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอฐิ-โคกใน ตาํบลพร่อน 

อาํเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส 
 

เรื่องเดิม 

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส เมื่อวันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 
โดยในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2553 เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงติดตามผลการดาํเนนิงานโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ท่ี 2 ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

  

 
 
ในการนี้ ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโก-ลก กราบบังคมทูลผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน ฯ ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดําริให้กรมชลประทานดําเนินการนําน้ําจืดจากแม่น้ําโก-ลก ไป
พัฒนาพ้ืนท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยเน้นเรื่องการนําน้ําจืดไปชะล้างดินเปรี้ยวเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน
ให้ดีขึ้น และนําน้ําไปใช้ในการเกษตร การแยกน้ําเปรี้ยวท่ีไหลออกจากพรุโต๊ะแดงไม่ให้ไหลลงคลองมู
โนะท่ีเป็นน้ําจืด รวมท้ังควบคุมเก็บกักน้ําในพรุโต๊ะแดงเพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ แต่การเก็บกักน้ํา
รอบขอบพรุโต๊ะแดงเพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่าพรุนั้น ทําให้กรมชลประทานไม่สามารถลดระดับน้ําในพรุ
ก่อนช่วงฤดูฝน เพ่ือทําการพร่องน้ําในพรุไว้สําหรับรองรับปริมาณฝนท่ีจะตกหนักในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเกิดปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากปริมาณน้ําท่ีมีมากไหล
จากพรุโต๊ะแดงเข้าท่วมพ้ืนท่ี สร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร บริเวณ
บ้านโคกอิฐ-โคกใน โคกกูแว และโคกกระท่อม ตําบลพร่อน และบ้านปลักปลา ตําบลโฆษิต อําเภอ
ตากใบ 



 

 

 
 
และได้พระราชทานพระราชดําริแก่นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ  

แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดํารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน 
หมู่ท่ี 2 ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า  ให้บริหารจัดการน้ําในป่าพรุโต๊ะ
แดง โดยเอ้ือประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานพระราชดําริแก่ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดํารงศักดิ์ 
อธิบดีกรมชลประทาน ให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้าํบริเวณท่ีขุดตัดคันกั้นน้ําเพ่ือระบายน้ําจาก
พรุโต๊ะแดงลงคลองมูโนะไม่ให้ไหลเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 

 

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพ่ือ
กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ําและด้านส่ิงก่อสร้างควบคู่
กันไป ประกอบด้วย 
  มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ํา โดยการกําหนดเกณฑ์รักษาระดับน้ําเพ่ือป้องกัน
ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงในช่วงฤดูแล้ง และการจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนเพ่ือป้องกันน้ําจากพรุโต๊ะแดงไหล
ข้ามคันกั้นน้ําเข้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร และบ้านเรือนราษฎร ท้ังนี้ การลดระดับน้ําก็เพ่ือไม่ให้กระทบ
กับส่ิงแวดล้อม โดยกรมชลประทานจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ํา 
ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
  มาตรการด้านส่ิงก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน้ําจากพรุโต๊ะแดงไหลข้ามคันกั้นน้ําเข้าพ้ืนท่ี 
กรมชลประทานได้ดําเนินการเสริมคันกั้นน้ําชายขอบพรุโต๊ะแดง บริเวณช่วงบ้านโคกอิฐ-โคกใน-โคก
กูแว ตําบลพร่อน ถึงบ้านปลักปลา ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ ตามความเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา



 

 

ขุดลอกคลองท่ีระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีพรุ และปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณรอบขอบพรุโต๊ะแดง 
เพ่ือให้สามารถระบายน้ําได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
 
แผนและผลการดําเนินงาน 

 โดยมีแผนงานท่ีจะดําเนินการในระยะเร่งด่วน ปี 2553 และในปี 2554 ดังนี้ 
1. โครงการระบบระบายน้ําพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ดําเนินการเสริมคันกั้นน้ําบ้านโคกไผ่-ปลักปลา ตําบลพร่อน และตําบลโฆษิต อําเภอ
ตากใบ ความยาวรวม 7,367 เมตร 

- ขุดลอกคลองระบายน้ําสายท่ี 10, 11, 13 และ 14 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว
รวม 20,105 เมตร 

- ขุดลอกคลองระบายน้ําบริเวณตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จํานวน 7 สาย ความยาว
รวม 15,820 เมตร 

- งานอาคารบังคับน้ําคลองมูโนะฝ่ังซ้าย กม.12+700 (บ้านโคกกูแว) ขนาด �-2.00  
x 2.25 เมตร จํานวน 2 ช่อง 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาระดับน้ําในพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาระดับน้ําในพรุโต๊ะแดง เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่าพรุตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้พระราชทานไว้ เห็นควรก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา 
(แบบหินท้ิง) จํานวน 4 แห่ง เพ่ือเก็บกักน้ําไว้ในช่วงฤดูแล้งสําหรับรักษาความชุ่มช้ืนไว้ในดินด้านทิศ
ตะวันออกของพรุโต๊ะแดง 

3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือแนวทาง
เพ่ือสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร ในเขตอําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงโก-ลก โดย
ดําเนินการปรับปรุงท่อลอดถนนบ้านตือระ ขนาด �-3.00 x 3.00 เมตร พร้อมเครื่องกว้านบาน
ระบาย จํานวน 1 แห่ง 

 
 
 

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานขุดลอกคลองระบายนํ้าสายท่ี 11 ความยาว 3,60 เมตร งานขุดลอกคลองระบายนํ้าสายท่ี 10 ความยาว 1,920 เมตร 

งานขุดลอกคลองระบายนํ้าสายท่ี 13 ความยาว 5,700 เมตร งานขุดลอกคลองระบายนํ้าสายท่ี 14 ความยาว 7,040 เมตร 

นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมประชุมพร้อมท้ังติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 



 

 

 สําหรับปีงบประมาณ 2555 กรมชลประทานได้ดําเนินโครงการระบบระบายน้ําพรุโต๊ะแดงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1) งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบ คลองระบายน้ําสายท่ี 10 โดยเป็น
ท่อ � 2 ช่อง ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ
เบื้องต้น 

2) งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบ คลองระบายน้ําสายท่ี 11 โดยเป็น
ท่อ � 2 ช่อง ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เตรียมการเบื้องต้น 

3) งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบ คลองระบายน้ําสายท่ี 13  โดยเป็น
ท่อ � 3 ช่อง ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว
ร้อยละ 10  

ท้ังนี้ เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและบรรเทาน้ําท่วมในเขตบ้าน              
โคกกระท่อม บ้านโคกยาง บ้านโคกกูแว และบ้านทุ่งนาหว่าน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 350 ครัวเรือน 1,400 คน และพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 2,500 ไร่ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

งานปรับปรุงอาคารท่อระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบคลองระบายนํ้าสายท่ี 10, 11 และ 13 และพื �นที�รับประโยชน์ 



 

 

 
 

สํานักประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 4 
9 ตุลาคม 2555 


