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รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส



สารบัญ 

 

 หน้า 
  
   รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง   
       ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  

๑ 

  

   ๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง   ๒ 
  

 ๒. ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  ๘ 
        ๒.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑  
                ๒.๑.๑ ช่วงการเสวนา ๘ 
     ๒.๑.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) ๑๙ 
     ๒.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒  
                ๒.๒.๑ ช่วงการเสวนา ๒๓ 
     ๒.๒.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) ๓๑ 
     ๒.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓  
    ๒.๓.๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ๓๗ 
                ๒.๓.๑ ปาฐกถาและช่วงการเสวนา ๔๐ 
     ๒.๓.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) ๕๑ 
       ๓.  ตารางสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการการบริหารจัดการป่าพรโุต๊ะแดง 
           ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
   ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดนราธวิาส 

๕๗ 

  

ภาคผนวก  
 ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจดัการป่าพรุโตะ๊แดง   

-     -    การสัมมนาเชงิปฏิบตัิการบรหิารจดัการปา่พรุโตะ๊แดง ครั้งที ่๑  

-     -    การสัมมนาเชงิปฏิบตัิการบรหิารจดัการปา่พรุโตะ๊แดง ครั้งที ่๒  

    -    การสัมมนาเชงิปฏิบตัิการบรหิารจดัการปา่พรุโตะ๊แดง ครั้งที ่๓  

 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  ครั้งที่ ๑   

 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  ครั้งที่ ๒  

 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  ครั้งที่ ๓  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบรหิารจดัการปา่พรุโต๊ะแดง 
      ที ่๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐  

 

 



๑ 
 

รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบริหารจดัการป่าพรโุต๊ะแดง   
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดนราธวิาส 

 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น  
จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้  
 ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในวันพุธท่ี  
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 ๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ 
และวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และโรงแรมเก็นติ้ง 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

  
  

  
  
 ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง
น าเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมารวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ ส าหรับน าไปผนวกรวมกับข้อมูลเชิงวิชาการใน 
การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปสู่การจัดท าแผนงานเชิงบูรณาการใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยประเด็นที่น า
มาร่วมพิจารณาและวางแผนการด าเนินการจะมุ่งเน้นในเรื่องการทบทวนพระราชด าริและผลการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ า 
การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน การป้องกันและควบคุมไฟป่า อีกทั้ง  



๒ 
 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ท่ี
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้ง แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม  
ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ได้ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจดัการป่าพรุโต๊ะแดง 
 ๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ 

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

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

 

 

 

 
   

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธกิาร กปร. 
ประธานเปดิการสัมมนาฯ 

 นายธรรมรงค ์คงวัดใหม่ 
 รองผูว้่าราชการจังหวดันราธิวาส 

 กล่าวต้อนรบัผู้ร่วมสัมมนาฯ 
 

๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ 
  - นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี  

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ ๔ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงาน 
 - ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน แบ่งเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๓๗ คน และราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๗๘ คน  
 

  
  

นายศุภรัชต์ อนิทราวธุ 
ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที ่๔ 

กล่าวรายงานการสัมมนาฯ 

นายสมหวัง เรอืงเพ็ง ปลดัจงัหวดันราธิวาส 
ประธานเปดิการสัมมนาฯ 

 



๓ 
 

๑.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ 
  - นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ  โดยมี 

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

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

ส่วนกลางและส่วนพื้นที่   
    วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ 

จ านวน ๑๓๙ คน และราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๑ คน 
 

  
  

การลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
ในวันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธกิาร กปร. 
ประธานเปดิการสัมมนาฯ 

 
 

ในการนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๓ ครั้ง มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวนท้ังสิ้น ๕๗๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  จ านวน  
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

๑. ส านักงาน กปร. (ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่) ๖ ๕ ๖ 
๒. จังหวัดนราธิวาส  ๓๔ ๔๒ ๔๒ 
   ๒.๑ ส่วนราชการประจ าจังหวัดนราธิวาส ๑๗ ๒๙ ๑๘ 

- จังหวัดนราธิวาส ๒ ๒ ๒ 
- ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ - 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนราธิวาส 
๕ ๕ ๒ 

        -    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส - ๖ ๕ 
        -    ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  - ๔ ๑ 

- ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ ๒ 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ - 

 



๔ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
จ านวน  

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ๑ ๑ - 
- ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส ๑ ๔ ๒ 
- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

นราธิวาส 
๑ ๑ - 

- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ - 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นราธิวาส 
๑ - ๑ 

- ส านักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ ๓ 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ๑ ๑ - 

   ๒.๒ ส่วนราชการระดับอ าเภอ  ๗ ๕ ๔ 
- อ าเภอเมืองนราธิวาส ๒ ๒ ๑ 
- อ าเภอตากใบ ๑ ๑ ๑ 
- อ าเภอสุไหงปาดี ๒ - - 
- อ าเภอเจาะไอร้อง ๑ ๑ ๑ 
- อ าเภอสุไหงโก-ลก ๑ ๑ ๑ 

   ๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

๑๐ ๘ ๒๐ 

- อบจ./อบต./เทศบาล ๖ ๖ ๑๐ 
- ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ๔ ๒ ๑๐ 

๓. กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๒๕ ๒๓ ๒๑ 
   ๓.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : ส านักสนองงานพระราชด าริ ๒ ๒ ๒ 
   ๓.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่ :  ๒๓ ๒๑ ๑๙ 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖  - - ๑ 
- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี ๔ ๓ ๔ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่เฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๗ ๗ ๖ 

- สถานี ควบคุ มไฟป่ าพรุ โต๊ ะแดงอั นเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ 

๓ ๑ ๓ 

- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง ๒ ๓ ๒ 
- ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ๗ ๗ ๓ 

 

 

 

 



๕ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
จ านวน 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
๔.  กรมป่าไม้ ๖ ๕ ๑๑ 
   ๔.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : ส านักโครงการพระราชด าริและ
กิจการพิเศษ 

- - ๒ 

   ๔.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่ :  ๖ ๕ ๙ 
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส ๔ ๔ ๘ 
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๒ ๑ ๑ 

๕. กรมชลประทาน  ๒๔ ๒๐ ๒๓ 
   ๕.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : กองประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑ ๑ ๑ 

   ๕.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่ :  ๒๓ ๑๙ ๒๒ 
- ส านักงานชลประทานที่ ๑๗ ๑๐ ๖ ๘ 
- โครงการชลประทานนราธิวาส ๔ ๓ ๕ 
- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ๓ ๓ ๕ 
- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโก-ลก ๖ ๗ ๔ 

๖. กรมพัฒนาที่ดิน  ๕ ๖ ๒ 
   ๖.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : กลุ่มประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กองแผนงาน 

๒ ๒ - 

   ๖.๒ หนว่ยงานในพ้ืนที่ :  ๓ ๔  
- ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ๒ ๒ ๑ 
- สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ๑ ๒ ๑ 

๗. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๑๒ ๑๓ ๑๒ 
๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ๒๖ ๒๓ ๒๒ 
    ๘.๑ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๑ ๒ 

    ๘.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
          (กลุ่มงานประสานการพัฒนาพ้ืนที่ตามพระราชด าริ) 

๕ ๒ ๒ 

    ๘.๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ๑ ๒ 
    ๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒ ๒ ๒ 
    ๘.๕ กองทัพภาคที่ ๔ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ)    

๓ ๓ ๒ 

    ๘.๖ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๒ ๒ ๓ 
    ๘.๗ กรมที่ดิน ๒ ๒ - 
    ๘.๘ ศนูย์อ านวยการและประสานการพฒันาพ้ืนที่ลุม่น้ า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวดันครศรีธรรมราช 

๑ ๑ ๒ 

 



๖ 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  
จ านวน 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
    ๘.๙   การยางแห่งประเทศไทย ๑ ๑ ๑ 
    ๘.๑๐  ที่ปรึกษาฯ (ด้านสิ่งแวดล้อม) ๑ ๑ - 
    ๘.๑๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒ ๒ ๒ 
    ๘.๑๒ ส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 

๑ ๑ ๑ 

    ๘.๑๓ เครือขา่ยด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๔ - 
๙.  ราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง  ๔๒ ๗๘ ๔๑ 

- อ าเภอเมืองนราธิวาส ๖ ๖ ๖ 
- อ าเภอตากใบ ๑๐ ๒๐ ๔ 
- อ าเภอสุไหงปาดี ๑๑ ๒๔ ๑๒ 
- อ าเภอเจาะไอร้อง ๓ ๔ ๔ 
- อ าเภอสุไหงโก-ลก ๑๒ ๒๔ ๑๕ 

รวม ๑๘๐ ๒๑๕ ๑๘๐ 
 

  
  

  
  

ผู้เข้ารว่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโตะ๊แดง ครั้งที่ ๑  
ณ ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมืองนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส 



๗ 
 

  
  

  
  

ผู้เข้ารว่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโตะ๊แดง ครั้งที่ ๒ 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธวิาส อ าเภอเมืองนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

 

  
  

  
  

ผู้เข้ารว่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโตะ๊แดง ครั้งที่ ๓ 
ณ ศูนยว์ิจัยและศึกษาธรรมชาติปา่พรุสิรนิธร และโรงแรมเกน็ติง้ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธวิาส 



๘ 
 

๒. ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
            ๒.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ 
        ๒.๑.๑ ช่วงการเสวนา  

           ๑) วิทยากรช่วงการเสวนา  
             หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้ มุ่งเน้นการน าเสนอหลักการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง
และการควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งประกอบด้วย 
           ๑) หลักการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. 
            ๒) การบริหารจัดการน้ า โดยนายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน 
              ๓) การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก 
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ และนายณรงค์พล  หมึกทอง 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                        ๔) การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยนายสุชาติ  จินดาใจ ผู้อ านวยการส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส  และนายศักดา จันทร์เดิม  
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
           ทั้ งนี้  การเสวนาฯ ในครั้งนี้ มี  ผศ. มนทนา  รุจิระศักดิ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินรายการช่วงเสวนา 
 

  
  

การเสวนาเกี่ยวกับหลักการด าเนินงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรหิารจัดการน้ า 
 การบรหิารจดัการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง และการควบคุมไฟปา่ในพื้นที่ปา่พรุโต๊ะแดง  

โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวฒุิในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 



๙ 
 

        ๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑  
       ผู้ร่วมเสวนาแตล่ะท่าน ได้ชี้แจงและน าเสนอหลักการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการน้ า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงและการควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่  
ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้ 
   

 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราช
ด ารัสให้อนุรักษ์และดูแลป่าพรุให้ด ารงอยู่ เพราะอยู่กับชุมชน  จึงให้สามารถอยู่ร่วมกันได้  ภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้สนองพระราชด าริ  โดยได้ด าเนินการวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง  ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ขึ้นมา เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการ  ปัญหาที่ส าคัญ คือ การบุกบุก การใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 
จากการพัฒนาและบริหารจัดการที่ผ่านมา  20-30  ปี  ราษฎรผ่านการล้มลุกคลุกคลานในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่มากพอสมควร  เปรียบเสมือนพรุเป็นญาติผู้ใหญ่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และอยู่กันมานาน   
จึงเหมือน  “ย่าพรุ”  ดังนั้นเราจึงต้องใช้ใจในการดูแล  สืบสาน  ต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
จึงต้องทราบว่าประชาชนในพ้ืนที่อยู่กันอย่างไร  มีปัญหาอะไร  มีความต้องการอะไร เพ่ือน าสู่  
การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป 
 ปัญหาอีกอย่าง คือ เรื่องแนวเขต  ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน  แผนที่ก็ค่อนข้าง
ชัดเจน  แต่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยชัดเจนด้วย  เพราะป่าพรุมีชีวิต  จึงได้ก าหนดขอบเขต
เพ่ือดูแล ส่วนพ้ืนที่บุกรุกซึ่งไม่มีสภาพป่าแล้ว จะใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง จะท าอย่างไร จึงเป็นประเด็นใหญ่
ในการสัมมนาครั้งนี้ 
 ปัจจุบันนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมป่าไม้  และกรม
ชลประทาน ต่างใช้แนวทางเดยีวกนัในการดแูลเรื่องบริหารจดัการน้ า จะปล่อยน้ าเข้า/ออก อย่างไร ต้อง
ท าทุกอย่างด้วยความเข้าใจ เพราะเกิดผลกระทบทั้งต่อประชาชนและราชการ คือกระทบต่อทุกฝ่าย 
อะไรดี/ไม่ดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริไว้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วนแล้ว 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้น  
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จึงเป็นโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะ
ท าอย่างไร  เพ่ือให้ราษฎรได้อยู่กันอย่างเป็นสุข และจะสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ได้อย่างไร 

๒.๑) นายลลิต  ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ  กปร.



๑๐ 
 

 
     จังหวัดนราธิวาส  มีการบริหารจัดการน้ าตามภูมิประเทศ  เป็นเมือง  4  น้ า  3  รส 
ซึ่งได้แก่ 4  น้ า คือ  น้ าท่วม  น้ าแล้ง  น้ าเปรี้ยว  และการขาดน้ า ส่วน 3  รส  คือ  เค็ม  เปรี้ยว  จืด
ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด  คือ  น้ าท่วม ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส มีลุ่มน้ าหลักที่ส าคัญ  3  ลุ่ม
น้ า  ได้แก่ 
    (1)  ลุ่มน้ าสายบุรี  พ้ืนที่ลุ่มน้ า   3,238  ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,023,750 ไร่  

  - ความยาว           195  กิโลเมตร  
  - ปริมาณน้ าท่า        4,749  ล้านลูกบาศกเ์มตร/ปี  
      (2) ลุ่มน้ าบางนรา พ้ืนที่ลุ่มน้ า  1,518  ตารางกโิลเมตร หรอื 948,750  ไร่  
  - ความยาว               60  กิโลเมตร  
  - ปริมาณน้ าท่า    2,383.79  ล้านลูกบาศกเ์มตร/ป ี

        (3) ลุ่มน้ าโก-ลก  พ้ืนที่ลุ่มน้ า      1,983  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,239,375 ไร่  
    พ้ืนที่ลุ่มน้ าฝั่งไทย         893  ตารางกโิลเมตร หรอื 558,125  ไร ่
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าฝั่งมาเลเซีย       1,090  ตารางกโิลเมตร หรอื 681,250  ไร ่
  - ความยาว            120  กิโลเมตร  
  - ปริมาณน้ าท่า        1,097  ล้านลูกบาศกเ์มตร/ป ี
      และ มีพรุที่ส าคญั 2 แห่ง  ได้แก ่
  (1) พรุโต๊ะแดง     พ้ืนที ่    201.00  ตารางกโิลเมตร หรอื 125,625 ไร่  
  (2) พรุบาเจาะ-ไม้แก่น พืน้ที่ 150.40  ตารางกโิลเมตร หรอื   94,000 ไร่  
 

              สภาพพ้ืนที่ป่าพรุโตะ๊แดง 
     ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอ

เมืองนราธิวาส อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พื้นที่ประมาณ 125,625 ไร่ 

     แหล่งต้นน้ าและทิศทางการไหลของน้ าพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
     คลองโต๊ะแดง ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและทิศตะวันออก และไหลลงแม่น้ าโก-ลก 

ก่อนไหลลงทะเลอ่าวไทย พ้ืนที่รับน้ า 121.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 72.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
     คลองสุไหงปาดี มีต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาตะเว ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและ 

ทิศตะวันออก และไหลลงแม่น้ าบางนรา ก่อนไหลลงทะเลอ่าวไทย พื้นที่รับน้ า  143.9 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 215.86 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

๒.๒) นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 17
กรมชลประทาน



๑๑ 
 

     การบรหิารจดัการน้ ารอบป่าพรุโต๊ะแดงอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
     พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     - การรักษาป่าพรุโต๊ะแดง   

       - การควบคุมน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม/น้ าแล้ง เพื่อท าการเกษตร  
     - การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพดิน และคุณภาพน้ า 
    สรุปแนวพระราชด าริในการบริหารจัดการน้ าป่าพรุโต๊ะแดงและพ้ืนที่การเกษตรรอบพรุ 
    ส านักงานชลประทานที่ 17  กรมชลประทาน ได้ยึดแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการด าเนินการแก้ไข  สรุปได้ดังนี้ 
    1. ด้านการแก้ ไขปัญหาน้ าท่ วม และพ้ืนที่ ลุ่ ม  วิธีการคือ ประตูน้ า ขุดคลอง   

เพ่ือเก็บน้ าและแยกน้ าจืด/น้ าเปรี้ยว  
    2. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน  โดยควบคุมและการกักเก็บน้ า  

แยกระบบน้ าจืดออกจากระบบน้ าเปรี้ยว จัดหาน้ าต้นทุนเพ่ิมส าหรับพ้ืนที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
การปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณภาพน้ า  

     นอกจากนี้  ยังได้มีการด าเนนิงานในเรื่องการแก้ไขปญัหาเรือ่งก ามะถนัที่เกิดในพ้ืนที่
ที่ต่อแนวเขตป่าและพ้ืนที่ของราษฎร  การจัดหาแหล่งน้ าส ารองกรณีไฟไหม้ รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวเขตดว้ย  
การเพิ่มความชุ่มชื้นของพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าปา่พรุโต๊ะแดง 
     1. บริเวณรอบขอบพร ุ
        - ก่อสรา้งคลอง เปน็ชว่งๆ ตามแนวขอบพ้ืนที่พรุกบัพ้ืนที่ชาวบ้าน เพ่ือเปน็แนวกนัเขต 

และเป็นแหลง่น้ าในการดับไฟ 
       - ก่อสร้างคลองน้ าเปรีย้วคู่ขนานกับคลองน้ าจืด 
       - ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ า 
     2. บริเวณในพื้นที่พร ุ
       - ก่อสร้างท านบซองในล าน้ าย่อย ทีอ่ยู่ในพรุ เพื่อรกัษาความชุ่มชื้นใหก้ับพรุ 
     3. การสร้างแนวร่วมและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง

ในทุกมิติ  
     ทั้งนี้  ปัจจุบันการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงได้รับความร่วมมือที่ดีมากขึ้น  
ส่วนหนึ่งเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2541 พ้ืนที่ป่าพรุเสียหาย
ทั้งหมด 14,000 ไร่ จึงท าให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ 
ป่าพรุดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะๆ เพื่อให้พื้นที่ป่าพรุดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับลูกหลานต่อไป  
 
 



๑๒ 
 

 
       พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งซ้อนทับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  2  ป่า คือ ป่าลุ่มน้ า 
บางนราแปลงที่ 1  เนื้อที่ 9 พันกว่าไร่ และป่าลุ่มน้ าบางนราแปลงที่ 2 เนื้อที่  9 พันกว่าไร่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยาม
บ ร ม 
ราชกุมารี  หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง หรือ ป่าพรุสิรินธร  เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยัง
เหลืออยู่ในประเทศไทย เนื้อที่ของป่ามีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ  
28 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอาณาเขตของอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอ
เจาะไอร้อง และอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส คิดเป็นเนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ (แต่ส่วนที่
สมบูรณ์จริง ๆ มีประมาณ 50,000 ไร่) ทั้งนี้  มีแหล่งน้ าส าคัญ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าบางนรา 
คลองสุไหงปาดี และคลองโต๊ะแดง (อันเป็นที่มาของชื่อเรียก) ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
พืชและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ และพ้ืนที่รอบๆ ป่าก็เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าว ยางพารา และผลไม้ต่างๆ 

๒.๓) นายชาตรี  วชิระเผด็จศึก    
ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๑๓
สาขานราธิวาส กรมป่าไม้

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%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%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%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


๑๓ 
 

 

 
       แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน มีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       1. มาตรการป้องกนัไม่ให้มีการสูญเสียน้ าจากป่าพรุ 
   1.1 ป้องกันการระบายน้ าจากพรผุ่านคคูลองระบายน้ าทุกประเภท โดยการปิด
ประตูระบายน้ า และสร้างฝายทดน้ าตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
   1.2 ระงับการด าเนินการทางกายภาพ ที่เป็นการเร่งให้เกิดการสูญเสียน้ าจาก
ป่าพรุ เช่น การขุดคู คลอง ใกล้แนวเขตป่าพรุ เพราะจะเป็นการเร่งระบายน้ าออกจากป่าพรุ 
   1.3 ระงับการใช้ประโยชน์ในป่าพรุทุกรูปแบบ เพ่ือฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของป่าพรุ 
และรักษาระดับน้ าในป่าพรุให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ 
   1.4 ปลูกป่าบริเวณแนวกันชน 
  2. มาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนจุดไฟใน หรือ ใกล้แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
   2.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในทุกรูปแบบ 
   2.2 สร้าง ขยาย ด ารงความสัมพันธ์ กับเครือข่ายป้องกันไฟป่าภาคประชาชน 
   2.3 จัดเครือข่ายลาดตระเวนป้องปราม และ ลาดตระเวนตรวจหาไฟอย่าง
เข้มข้นครอบคลุมทุกพื้นที่ 
   2.4 บังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จรงิจัง 
      3. มาตรการแก้ไขปญัหาเร่งด่วน 
   3.1 เตรียมพนักงานดับไฟปา่ ที่มีขดีความสามารถในการดับไฟในป่าพรุ 
   3.2 เตรียมอุปกรณด์ับไฟปา่ที่เหมาะสมส าหรับดับไฟในป่าพร ุเช่น เครื่องฉีด
อัดน้ า เครื่องสบูน้ าขนาดต่างๆ รถแบคโฮ และอุปกรณ์จ าเป็นอื่นๆ 
   3.3 ตั้งกองอ านวยการเตรียมความพร้อมและควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง โดย
บูรณาการหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และระดมพลตามแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ 
 ปัญหาการบุกรุกทีด่ินและการตดัไม้ท าลายปา่ 

1. องค์กรขับเคลื่อนคณะท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
 - กอ.รมน.ภาค 4 สว่นหน้า 
 - ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตาน ี
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธวิาส 
 - ต ารวจภูธรจงัหวัด 
 - ต ารวจตระเวนชายแดน 
 - องค์การท้องถิ่น 
 - ภาคประชาชน 
 - ปปช.จังหวดัท้องที ่

๒.๔) นายณรงค์พล  หมึกทอง 

ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  6 สาขาปัตตานี 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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 2. ก าหนดพื้นทีว่ิกฤตแิละก าหนดแผนปฏิบตัิ 
   - การก าหนดแผนบนิตรวจพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเนื่อง 
   - การสนบัสนนุก าลงัและการปรับแผนยุทธวิธตีามสถานการณ์ 
 3. การป้องกันรักษาป่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - การบังคับใช้กฎหมาย 
 - การจับกมุด าเนนิคด ี
 - การด าเนนิการกับผูม้ีอิทธพิลในพื้นที่ 
 - ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน 

  แผนงานป้องกนัไฟไหมป้่าพรุโตะ๊แดง 
 - แผนที่ 1 : แผนบรหิารจัดการน้ าในพื้นที่ปา่พรุโต๊ะแดง 
 - แผนที่ 2 : แผนฟื้นฟูทรัพยากรในปา่พร ุ
 - แผนที่ 3 : แผนป้องกันไฟไหม้ 

  ทั้งนี้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมวิเคราะห์และถอดบทเรียนสภาพปัญหา ปัจจัยเร่ง/
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม จัดท าแผนการป้องกัน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว  แผนการปฏิบัติการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่มองถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการเข้ายึดพ้ืนที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ควรค านึงถึงข้อกฎหมายและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้ง ขอให้ทุกคน
ร่วมกันป้องกันและรักษาพ้ืนที่ป่าพรุไวแ้กทุ่กคนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป 
 

    

      การดูแลรักษาป่าของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  13  สาขานราธิวาส  คือ  
การจัดท าแผนลาดตระเวนประจ าเดือน  ประกอบด้วย  หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่ และทหารใน
ท้องที่  ในการเดินลาดตระเวนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือป้องกันการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า การลักลอบของป่า 
ไฟไหม้ป่า นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย หน่วยงานป่าไม้ 
ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ป่า ประกอบด้วย  2 หน่วย คือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4  (สุไหงปาดี) และ  
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.  6  (ตากใบ) 

 ในการนี้ อยากขอให้ประชาชนที่อยู่รอบพ้ืนที่ป่าพรุช่วยกันเป็นหูเป็นตา เมื่อพบเห็น 
การบุกรุกท าลายป่าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยกันปกป้องและรักษาพื้นที่
ป่าพรุเอาไว้ อีกทั้งขอให้ประชาชนค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา หากละเมิดกฎหมายเขตพ้ืนที่ป่าพรุ
ดังกล่าว อาจมีโทษถึงกฎหมายอาญา 

 
 

๒.๕) นายสุชาติ  จินดาใจ 
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  13 สาขานราธิวาส
กรมป่าไม้
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     ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
     ที่ท าการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ ลองติจูดที่ 06° 04 ’33.8” และ ละติจูดที่101° 57 ’ 49.3” หรือพิกัดที่ 47N 
0828095  UTM 0672507  
     ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี มีภารกิจความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (พรุโต๊ะแดง) และพื้นที่ป่าข้างเคียง
ในท้องที่ อ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอเมืองนราธิวาส และอ าเภอเจาะไอร้อง 
(บางส่วน) ของจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ 125,000  ไร่ 
    แหล่งเก็บน้ า : อยู่ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอตากใบ อ าเภอสไุหงโก-ลก และ
อ าเภอสไุหงปาด ี

ปริมาณน้ าฝนสะสม (ม.ม.) ย้อนหลังในพ้ืนที่ 4 อ าเภอติดขอบพรุ 
 

 
 
 

๒.๖) นายศักดา  จันทร์เดิม
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  6 สาขาปัตตานี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ตารางแสดงระดับกักเก็บน้ าเฉลี่ยหน้าประตู 8 แห่ง รอบพรุโต๊ะแดง 

 
ตารางเปรียบเทยีบระดับน้ าผิวดิน  2557- 2561 

 

 
หมายเหต ุ:   0 ถงึ +10 ซ.ม.    โอกาสเกิดไฟป่าปานกลาง 
          +10 ถงึ +20   โอกาสเกิดไฟป่าต่ า  
          สูงกว่า  +20 ซ.ม.   โอกาสเกิดไฟป่าต่ ามาก 
          0 ถึง -10 ซ.ม.    โอกาสเกิดไฟป่าสูง  
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          สูงกว่า -10 ซ.ม. ขึน้ไป  โอกาสเกิดไฟป่าสูงมาก 
  
 เครื่องมือและอปุกรณด์ับไฟป่า 

- รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตนั    จ านวน    2 คัน    
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ความจุ 4,000 ลติร จ านวน    1 คัน  
- รถบรรทุก 6 ลอ้ ขนาด 2 ตัน     จ านวน     1   คัน 
- รถจักยานยนต์                           จ านวน     3 คัน 
- วิทยุสื่อสาร                               จ านวน     5 เครื่อง 
- เครื่องหาคา่พิกัด  G.P.S            จ านวน     2    เครื่อง 
- กล้องส่องทางไกล                        จ านวน     5    อัน 
- เครื่องสบูน้ าแรงดนัสูง ขนาด 70 แรงม้า  จ านวน     2   เครื่อง 
- เครื่องสบูน้ าแบบหาบหาม ขนาด 6.5 แรงมา้   จ านวน     7   เครื่อง 
- เครื่องสบูน้ าน้อย                                    จ านวน     2   เครื่อง 
- เครื่องตัดหญา้      จ านวน    1 เครื่อง 

  สาเหตุการเกดิไฟป่าในพื้นทีป่่าพรุโต๊ะแดง 
1. การหาปลา 
2. การหาของป่า 
3. การขยายพ้ืนทีท่ ากนิ 
4. การจุดไฟเพื่อกันพืน้ที่ของตนเอง 
5. สาเหตอุื่นๆ ไดแ้ก่ การทิง้ก้นบุหรี ่จุดเล่นหรือแกลง้จดุโดยจงใจ 

  แผนการปอ้งกนัไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
   สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดให้มีหน่วยดับไฟป่า
เคลื่อนที่โดยรอบพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี เพื่อให้ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าได้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้  
        1. ตั้งชุดเคลื่อนที่เรว็เพ่ือเฝ้าลาดตระเวนหาไฟ จ านวน 4 ชุด ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ รอบพรุ คือ 
อ าเภอเมือง อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก และ อ าเภอสุไหงปาดี  ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ชุดละ 6 นาย 
รับผิดชอบพื้นที่ ชุดละ 31,400 ไร่ พร้อมอุปกรณ์ดับไฟในเบื้องต้นประจ าจุด หากตรวจพบไฟป่าให้ท า
การดับไฟเบื้องต้น พร้อมกับร้องขอก าลังและอุปกรณ์ดับไฟเพื่อเข้าไปสนับสนุน 
  2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 ชุด ออกไปประชาสัมพันธ์พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชน และช่วยเหลืองานสาธารณะต่างๆ ในท้องถิ่นที่สามารถกระท าได้ 
เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนให้ ได้มากที่สุด  ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า  

 -  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ไฟป่าติดโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุโตะ๊แดง 
 -  ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนรอบป่าพรุโต๊ะแดงของ 4 อ าเภอ ซึ่งติดกับ

แนวเขตป่าพรุ  
 -  จัดท าโปสเตอร์ประชาสมัพันธ ์ 
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  3. ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอเมือง นายอ าเภอตากใบ นายอ าเภอ
สุไหงโก-ลก และ นายอ าเภอสุไหงปาดี พิจารณาสั่งการ ก านัน – ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ราษฎรทราบตาม
หมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ 
 - ประสานงานกับหมู่บา้นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเคยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน 11  เครือข่าย เพื่อช่วย
สอดส่องดูแล แจ้งเหตุไฟป่า ประชาสัมพันธ์ไฟป่า และร่วมควบคุมไฟป่าหากมีไฟป่าเกิดขึ้น 
          - ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน
ทหารในพ้ืนที่ติดป่าพรุและอ าเภอ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า สอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา และ
แจ้งเบาะแสการเกิดไฟป่า  
  การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 
  1. จัดตั้งกองอ านวยการควบคุมไฟปา่พรุโต๊ะแดง 
  2. ให้หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  3. ส ารวจจัดสร้างท านบกั้นน้ า โดยใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณทางน้ าไหลออกจากพรุ 
เพื่อชะลอการไหลกักเก็บน้ าให้อยู่ในระดับสูง และให้อยู่ในพรุนานที่สุดในช่วงฤดูแล้ง 
  4. ท าการตรวจวัดระดับน้ าผิวดิน 4 อ าเภอรอบพรุ จ านวน 20 จุด เพ่ือหาค่าดัชนี
โอกาสเกิดไฟป่าและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง ในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
  หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ การเกดิไฟป่า 

 
 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์

1. กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362  

2. ส่วนควบคมุและปฏิบตัิการไฟป่า  0 7431 1020 ต่อ 350  

3. ส่วนควบคมุและปฏิบตัิการไฟป่า สาขาปตัตานี  0 7333 6290-3  

4. สถานีควบคุมไฟปา่พรุโตะ๊แดง  09 3741 5522  

5. สถานีควบคุมไฟปา่นราธวิาส  08 6475 6824  

6. สถานีควบคุมไฟปา่สงขลา  08 1959 2997 

7. สถานีควบคุมไฟปา่พัทลุง  08 1877 0576  

8. สถานีควบคุมไฟปา่ปตัตานี  08 6597 9916  

9. สถานีควบคุมไฟปา่ยะลา  08 9879 6258  

10. ศูนย์ปฏิบตัิการไฟปา่นราธวิาส  08 7299 9779  



๑๙ 
 

 
 
 
  ๒.๑.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
         ๑)  วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยแบ่งสัดส่วน
กลุ่มเป้าหมายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและในพ้ืนที่ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ผสมคละกันไป เพ่ือให้ได้จ านวน ๓ กลุ่มตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

กลุ่ม ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน (คน) จ านวนรวม 

กลุ่ม 1 (ชมพู) 
หนว่ยงาน 29 

50 ราษฎร  
ก านนั / ผู้ใหญ่บ้าน 

21 

กลุ่ม 2 (เขียว) หนว่ยงาน 28 
52 ราษฎร  

ก านนั / ผู้ใหญ่บ้าน 
24 

กลุ่ม 3 (น้ าเงิน) 
หนว่ยงาน 30 

54 ราษฎร  
ก านนั / ผู้ใหญ่บ้าน 

24 

รวมจ านวน 156 
 

            ๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  
   - รูปแบบการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงทั้งในส่วนการบริหารจัดการน้ า  
การจัดการขอบเขตพ้ืนที่ การป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วในปัจจุบัน 
   - ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานที่ควรมีการปรับปรุงและแก้ไข 
   - แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
         ๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม :  ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

     ๑.๑ รูปแบบ   
- จะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ า 

กรมชลประทานได้จัดท าคันกั้นน้ าไว้แล้ว จะต้องมีการสร้างฝายชะลอน้ า เช่น ฝายแม้ว /ฝายย่อย  
ท าแนวเขตป้องกันน้ าเปรี้ยวเพื่อการเกษตร 
     ๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง  
          1) หากงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการน้ า ต้องขอสนับสนุน
จากหน่วยงานใด 
            ๒)  การบริหารจัดการน้ าในปา่พรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม
รอบป่าพรุ 



๒๐ 
 

           ๓) การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณรอบขอบพรุ  ท าให้เส้นทางน้ าธรรมชาติ 
เปลี่ยนทิศทาง 
 
      ๑.๓  แนวทางแก้ไข  
 ๑) ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจและสร้างจิตส านึก 
ในด้านการบริหารจัดการน้ า 
 ๒) สร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุมและขยายเขตชลประทาน 
รอบขอบพรุ พร้อมทั้งสร้างคันดิน เพื่อยกระดับน้ า 
 ๓) หาแนวทางป้องกันการลักลอบเปิด-ปิด ประตูระบายน้ า  
   2. การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
      ๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง 

๑) พ้ืนทีแ่นวเขตปา่พรุไมช่ัดเจน 
๒) การบุกรุกทีด่ินท ากิน เกดิจากการเพ่ิมจ านวนประชากร 
๓) ราษฎรบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร หาของป่า และมีการลักลอบตัดไม้ 
๔) ราษฎรไม่เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิด 

ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ 
๕) การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อ 

ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
๖) ปัญหาความยากจนของราษฎรในเขตรอบป่าพรุ 
๗) ราษฎรอยู่ก่อนการประกาศแนวเขตป่า/อุทยาน 
๘) การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท 
๙) ไม่มีการจัดท าขอบเขตป่าในพื้นที่จริง 
๑๐) ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า 

     ๒.๒ แนวทางแก้ไข  
1) ควรมีการขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้กับชุมชนร่วมกัน เช่น ปลูกป่า พ้ืนที่ 10 ไร่  

ขอใช้ปลูกยางพารา 8 ไร่ ปลูกป่า 2 ไร่ 
2) จัดท าแนวเขตให้ชัดเจน  โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร 
3) ยกเลิกแนวเขตป่าถาวร และออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎร   
4) ให้ราษฎรเข้าท าการเกษตรได ้แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกปา่ทดแทน 
5) ส ารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริง หรือเอกชน 
6) ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่เขตป่า 
7) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบปะราษฎร 
8) ขอขึ้นทะเบียนผ่อนผันเพื่อใช้ท าการเกษตร 
9)  การจัดท าสวนยางพาราไม่สามารถโค่นท าต่อในระยะ 2 ได้ 
10) จัดท าขอบเขตในพ้ืนที่จริงระหว่างที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ  

(ป่าพรุ) ให้ชัดเจน 
11) ให้ภาครัฐจัดท าข้อมูลแสดงแนวเขตที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้น าชุมชน

สามารถรู้ขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุและถ่ายทอด บอกต่อ ชี้แจงกับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  



๒๑ 
 

12) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท าเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร 

13) ควรส่งเสริมปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรอบป่าพรุ ซึ่งราษฎรสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น สาคู จาก ฯ เพราะหากราษฎรเห็นประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวแล้ว  ท าให้เกิดการหวงแหน
ป่าพรุมากขึ้น 

14) สร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรอบขอบป่าพรุ  เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าพรุ 

15) เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรใน
พ้ืนที่ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

16) ให้การเยียวยา/ให้ความเป็นธรรมกับราษฎรที่สามารถพิสูจน์สิทธิ์
ได้ว่าอยู่ก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าหรือเขตอุทยานแห่งชาติฯ 

17) ท าข้อตกลงเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวเขตให้ชัดเจนระหว่างผู้น า
ชุมชน/ผู้น าศาสนา ราษฎรในพื้นที่ และภาครัฐ 

18) ขุดคูรูปแบบไขป่ลาเพ่ือเป็นแนวกันชนระหว่างพ้ืนที่รัฐกับพ้ืนที่ราษฎร 
๑๙) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า 
๒๐) ส ารวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เพ่ือส่งต่อให้ สปก.ด าเนินการตาม

ระเบียบต่อไป 
๒๑) แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจนและครอบคลุม 

   ๓. การควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
       ๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง 

๑) เกิดจากสาเหตุการทิ้งก้นบุหรี่หรือเกิดจากความคึกคะนองของ
ราษฎรบางส่วน 

๒)  เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ปา่พรุ เกิดไฟลุกลาม ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟได้  
เนื่องจากติดพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร 

๓) แหล่งน้ าไม่เพียงพอในการสูบน้ าเพื่อดับไฟป่า 
๔) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่า 
๕) คลองที่มีอยู่เดิมไม่สามารถกักเก็บน้ าได้หรือการจัดการน้ าไม่ทั่วถึง

ในบางพ้ืนที่ 
๖) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
๗) เกิดจากความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากไฟป่า 
๘) เกิดจากนโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 
๙) ฝนทิ้งช่วงนาน ท าให้เกิดไฟป่า 
๑๐) ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาป่า 

      ๓.๒  แนวทางแก้ไข  
๑) ขดุคลองเพ่ิมแนวกันไฟ เพ่ือรักษาความชุม่ชื้นรอบแนวเขตป่าพรุ 
๒) หากเกดิไฟไหมป้่าทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ท้องถิน่ ทอ้งที่ 

และประชาชนร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหา 
๓.) ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ 

(ช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน) เพื่อท าฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าพรุโต๊ะแดง 



๒๒ 
 

๔) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า 
๕) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก าลังคน ในการดับไฟป่า 
 

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๑ 
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๒ 
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๓ 
  

  



๒๓ 
 
  

การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 
            ๒.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ 
        ๒.๒.๑ ช่วงการเสวนา  

           ๑) วิทยากรช่วงการเสวนา  
 

  
 

        หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
   - ช่วงที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
           ๑. นางสายหยดุ  เพ็ชรสุข 
    ผู้อ านวยการศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         ๒. นายสมศักดิ์  นามตาปี 
    เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนราธิวาส     
         ๓. นางลัดดาวัลย์  จนัทิตย ์
    หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ ส านกังานเกษตรจังหวดันราธิวาส 
          ๔. นายแวฮะมะ บากา   
    หัวหนา้ส านกังานสภาเกษตรกรจังหวดันราธิวาส 
  - ช่วงที่ ๒ : ระเบียบ/ข้อกฎหมายในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายในการด าเนินคดีต่างๆ โดยผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
         ๑.  นายวโิรจน ์ ศิริอมุากุล 
     หวัหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
     สยามบรมราชกมุาร ี

 ๒  นายชนมส์วสัดิ ์บญุเกือ้ 
     หวัหน้าสว่นอนุรักษแ์ละปอ้งกันทรัพยากร 
        ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ ๖ (สาขาปัตตานี) 
             ๓.  นายธนบรรณ บวัคลี ่
     อัยการจงัหวัดประจ าส านกังานอัยการสงูสุด 
     ส านักงานอัยการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดี
     จังหวดันราธวิาส 



๒๔ 
 

        ทั้งนี้ การเสวนาฯ ในครั้งนี้มี ผศ. มนทนา  รุจิระศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินรายการช่วงเสวนา 

       ๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ 
         ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน ได้ชี้แจงและน าเสนอหลักการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 

การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร รวมทั้ง ระเบียบ/ข้อกฎหมายในเขตพ้ืนที่ 
ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายใน
การด าเนินคดีต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้ 

 

  หัวข้อที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ 
รอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร 

 
 

 
 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดนราธิวาส เป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการเน้นหนักเกี่ยวกับป่าพรุ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพื่อให้มีหน่วยงานของราชการในพ้ืนที่ ให้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองร่วมกันเพื่อหารูปแบบ
ในการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบาถบพิตร ทรงมี
พระราชด าริเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า “...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  
ที่อยู่ในจังหวัดนราธวิาส เป็นศูนย์ศึกษาฯ ที่เน้นทางด้านการค้นคว้า วิจัยและบริการในชีวิตความเป็นอยู่
ในภาคใต้หนักไปทางดินที่เป็นพรุ...” ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มี
ผลงานทางการศึกษา ทดลอง และวิจัยแล้ว จ านวน ๓๐๗ เรื่อง โดยผลงานดังกล่าวได้น าไปพัฒนาใช้ใน
พ้ืนที่พรุ ซึ่งในการน าผลการวิจัยไปทดลองนั้น จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่พรุด้วย 
  จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ที่เป็นพรุค่อนข้างมาก โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๒,๘๖๐ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๖ ของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส โดยในพ้ืนที่พรุจะแบ่งเป็นพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง เนื้อที่ 
๒๐๙,๗๕๕ ไร่ และพรุบาเจาะ เนื้อที่ ๕๓,๑๐๕ ไร่ ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดพรุ เนื่องจากบริเวณที่เป็นป่าพรุ
ในปัจจุบัน เดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าทะเลท่วมถึง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็น
พ้ืนดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้พ้ืนที่เดิมที่มีน้ าทะเลท่วมถึงมีธาตุอาหารบางตัว เช่น เหล็ก  
ก ามะถัน ฯลฯ ตกค้างอยู่ในพ้ืนดิน ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าว ถ้ามีน้ าท่วมอยู่จะไม่มีอาการผิดปกติ  
แต่เมื่อพื้นที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การระบายน้ าออกจากพรุ จะท าให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศไปท า

๒.๑) นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ



๒๕ 
 

ปฏิกิริยากับเหล็กและก ามะถันที่อยู่ในดิน ท าให้ก ามะถันถูกปล่อยขึ้นมา  จึงท าให้ดินบริเวณนั้น  
มีความเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด จนไม่สามารถน ามาท าประโยชน์ได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ศึกษาและค้นคว้าวิธีที่จะปรับปรุงดินในพ้ืนที่พรุ โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อป่าพรุ  
  ดังนั้น ในปี ๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน 
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 มีเนื้อที่ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่อื่นๆ จ านวน ๑,๖๕๐ ไร่ ซึ่งการแบ่ง
เขตในขณะนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ยังไม่ได้มีการก าหนดพ้ืนที่ 
เขตห้ามล่าฯ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องการแก้ไขขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุเพ่ิมเติม 
จ านวน ๓ ครั้ง ท าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดเขตใหม่ 
ซึ่งในครั้งนี้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น าเขตสงวนเดิมไปซ้อนทับกับเขตห้ามล่าของ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเขตอนุรักษ์ไปซ้อนทับกับเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ ส่วนใน 
เขตพัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ราษฎรถือครองสามารถเข้าไปท าประโยชน์ได้ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จะน าผลการวิจัยไปพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้ศึกษา
ลักษณะดินในเขตพัฒนา โดยสามารถจ าแนกดินออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ดินพรุ มีเนื้อที่ ๔๔,๘๑๕ ไร่  
ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ ๑๓,๙๗๖ ไร่  ดินกรด มีเนื้อที่ ๑,๘๘๘ ไร่  และพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ ๒,๔๕๑ ไร่  
  ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่จะท าการเกษตร 
โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ปาล์มน้ ามัน ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมากถึง ๒๕,๔๑๘ ไร่ รองลงมาจะเป็นยางพารา  
มีพื้นที่ปลูก ๑๑,๒๕๘ ไร่ และพื้นที่นา พ้ืนที่ปลูก ๔,๖๘๘ ไร่ นอกจากในบริเวณรอบพรุแล้ว ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้มีการศึกษาลักษณะดินที่มีระยะห่างจากพ้ืนที่ขอบพรุ ในระยะ ๑๐ กิโลเมตร 
พบว่า เป็นดินพรุ เนื้อที่ ๔๓,๕๑๙ ไร่ ดินเปรี้ยวจัด เนื้อที่ ๖๓,๕๙๓ ไร่ ดินกรด เนื้อที่ ๑๘๙,๙๔๐ ไร่  
และพื้นที่ดอน เนื้อที่ ๒๙๗,๗๙๔ ไร่ โดยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ราษฎร
จะปลูกยางพารามากที่สุด มีพ้ืนที่ปลูก ๒๒๕,๙๑๒ ไร่ รองลงมาจะเป็นไม้ผล/ไม้ยืนต้น และพ้ืนที่นา
ตามล าดับ  
  การท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าพรุ จากการค้นคว้าและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ พบว่าพืชที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่พรุ คือ ปาล์มน้ ามัน เนื่องจากมีความทนทานต่อภาวะ
น้ าท่วมขัง ทั้งนี้ ในการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันจะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดเพ่ือให้ดินเหมาะสม
กับการปลูก และเนื่องจากสภาพดินพรุนั้นมีความหนาของชั้นดินแตกต่างกัน ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จึงได้ศึกษาและวิจัยแล้วพบว่า การปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่พรุที่มีความหนาของชั้นดินพรุ
มากกว่า ๕๐ เซนติเมตร จะไม่เหมาะกบัการเพาะปลูก เพราะจะท าให้ผลผลิตที่ไดต้่ า ทางศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ได้แนะน าให้เกษตรกรปลูกในชั้นดินอินทรีย์ที่มีชั้นความหนาไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร  
จึงจะได้ผลผลิตดี 
 
 
 



๒๖ 
 

 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น านโยบายต่างๆ ของกระทรวงมาส่งเสริมให้แก่ 
ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ก าลังประสบอยู ่ได้แก่ 
  ๑.  การขาดแคลนแหล่งเงินทุน  
  ๒.  พ้ืนที่การเกษตรมีน้อย 
  ๓.  ด้านการตลาด และการจ าหน่ายผลผลิต 
  จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกพืช หรือท าการเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกันทั้งในรูปแบบ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง ลดปัจจัยการผลิต และ
เพิ่มผลผลิต โดยการท าเกษตรแปลงใหญ่จะมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน มีการบริหารจัดการ
ตั้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า 
  ส่วนต้นน้ าจะเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ จ านวน ๘๘๒ ศูนย์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวจะมีผู้จัดการแปลง 
ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หลังจากนั้นจึงจะถ่ายโอนให้แก่เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้จัดการ
แปลงต่อไป นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการน้ า กรมชลประทานจะเข้ามาดูแลระบบน้ าในการท าแปลงใหญ่ 
การเก็บกักน้ า หรือการท าแก้มลิง เป็นต้น ส่วนปลายน้ าจะมีกระทรวงพาณิชย์ หอการค้า เป็นผู้จัดหา
ตลาดรองรับสินค้าทั้งในและต่างประเทศ  
  จากนโยบายดังกล่าว ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดต้นทุนการผลิต และมี
ตลาดรองรับสินค้า นอกจากการท าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกร หรือ Zoning คือ การจัดการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือก าหนดการผลิต
ทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์แบ่งเขตจากชนิดของดิน น้ าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจของ
ฟาร์มและรายได้หลักของเกษตรกรอาศัยเส้นของจังหวัดเป็นแนวแบ่งเขตอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒) นายสมศักด์ิ  นามตาปี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส



๒๗ 
 

 
  จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด ได้น าไปส่งเสริม
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นหลักนโยบาย ๓ ด้าน ได้แก่  
  (๑) การส่งเสริมแปลงใหญ่ คือ การรวมแปลง รวมคน ร่วมบริหารจัดการ ทั้งการผลิต
และการตลาดเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรอง ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้มีแปลงใหญ่ จ านวน ๔๕ แปลง 
เป็นแปลงใหญ่ข้าว ประมง ปศุสัตว์ ส าหรับพ้ืนที่ในรอบขอบพรุจะเป็นแปลงใหญ่ข้าว ปาล์มน้ ามัน และ
ผักปลอดสารพิษ 
  (๒) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนราธิวาสมี
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ ศูนย์ ๑๔๗ เครือข่าย โดยในศูนย์การเรียนรู้จะมีแปลงตัวอย่าง ฐานการเรียนรู้ของพืช
ที่แตกต่างกัน โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการให้ความรู้ของกระทรวงต่างๆ ที่จะช่วยให้ศูนย์เรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าไปศึกษาดูงานสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้  
  (๓) เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู้ในการท าการเกษตร 
สามารถบริหารจัดการทั้ง การผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้ค านึงถึงคุณภาพและ  
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีทุกหน่วยงาน เช่น ด้านการปลูกพืชผัก 
การท าปศุสัตว์ การท าประมง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรต้นแบบจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่  
ผู้ที่สนใจได้ 
   นอกจากนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ยังด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน และส่งเสริมองค์กรเกษตรกร โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 
ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่ให้ความรู้และมกีารตรวจคา่วิเคราะห์ดิน ธาตุอาหารในดิน เพื่อไปใช้
ในการท าปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือใช้ในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ศูนย์จัดการศัตรูพื ช
ชุมชน (ศจช.) มีการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช และยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ที่ด าเนินกิจกรรมและมีรายได้เกิดขึ้นนอกจากการท าการเกษตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓) นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส



๒๘ 
 

 
  ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสยังมีการน าเข้าพืชผักจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือ  
การบริโภคในจังหวัด เช่น โรงพยาบาลที่ต้องประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผักต่างๆ 
ที่น าเข้ามาเป็นผักที่ไมป่ลอดสารพิษ จึงอยากให้ส่วนราชการในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรรอบขอบพรุ
ในการปลูกพืชระยะสั้น และผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และจะเป็นการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมเติมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้
อีกทางหนึ่งด้วย  

    ผลสรุปการเสวนาในหัวข้อที่ ๑  : การส่งเสริมการอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่รอบ
พรุ แนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น หรือพืชผัก เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสยังต้องน าเข้าผักจาก
จังหวัดอื่นๆ จ านวนมาก ผักที่ปลูกในฟาร์มตัวอย่างของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ของประชาชนในพื้นที่ ในการปลูกพืชระยะสั้นในพ้ืนที่รอบขอบพรุตอ้งมีการปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
โดยส่วนราชการต่างๆ เช่น โครงการชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน จะเข้าไปดูแลเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ 
ปริมาณน้ าให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก นอกจากนี้ปาล์มน้ ามันก็ยังเป็นพืชแนะน าและส่งเสริมให้ปลูก
ในพ้ืนที่รอบขอบพรุ เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพพ้ืนที่ โดยเน้นให้เกษตรกรดูแล บ ารุงรักษาตาม  
หลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๔) นายแวฮะมะ บากา  
หัวหน้าส านักงานสภาพเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส



๒๙ 
 

 หัวข้อที่ ๒ : ระเบียบและข้อกฎหมายในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของ
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายในการด าเนินคดีต่างๆ 
  

   
นายวิโรจน์  ศิริอุมากลุ 

หัวหน้าเขตรกัษาพันธุ์สัตวป์่าฯ 
นายชนมส์วสัดิ ์บุญเกือ้
หัวหน้าส่วนอนุรกัษ์และ

ป้องกันทรัพยากร 

นายธนบรรณ บัวคลี ่
อัยการจังหวัดประจ า
ส านักงานอยัการสูงสดุ 

 

  ระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง จะประกอบด้วย  
๓ กฎหมายหลัก ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๗ และ (๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในการด าเนินการ
กล่าวโทษร้องทุกข์จะใช้ ๓ พระราชบัญญัตินี้ ในการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิด 
   ส าหรับความผิดที่ ราษฎรได้กระท า เช่น การบุกรุกพ้ืนที่  การลักลอบล่าสัตว์  
การลักลอบตัดไม้เสม็ด เป็นต้น เนื่องจากไม้เสม็ดสามารถน าไปท าเป็นไม้ค้ ายันได้ จึงมีพ่อค้ามาสั่งให้
ราษฎรเข้าไปตัดและน ามาขายต่อ ราคาอยู่ที่ประมาณท่อนละ ๔๐ – ๕๐ บาท  
  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เสม็ด เพ่ือให้ราษฎรมี
รายได้ เสริม การแก้ไขปัญหาการบุกรุก พ้ืนที่ป่ า เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่ าเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาชน NGO ที่จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเพ่ือไม่ให้ราษฎรเข้าไปกระท าผิด 
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่พรุด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่าไม่มี 
การด าเนินคดีเกี่ยวกับกระท าความผิดในพ้ืนที่ป่าพรุ และการไม่มีการเกิดไฟไหม้ป่าพรุเนื่องจาก
ราษฎรในพื้นที่และเครือขา่ยช่วยดูแลและป้องกันไม่ใหเ้กิดไฟไหม้ขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
ราษฎรในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และในบริเวณรอบป่าพรุจะมี      
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากวิถีชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ที่
ใช้ชีวิตกับป่ามานานจะมีราษฎรบางส่วนเข้าไปหาของป่าในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน เช่น หาน้ าผึ้ง จับปลา 
การกระท าผิดซึ่งถือว่าเป็นการกระท าความเพียงเล็กน้อย กรมอุทยานฯ ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติว่าหากเป็นการกระท าความผิดเพียงเล็กน้อยให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น การพูดคุย
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น 
 



๓๐ 
 

   การประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการประกาศเขตอุยานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือดูแลคุ้มครองพ้ืนที่ไม่ให้มีการบุรุกท าลายและห้ามมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปกระท าการล่าสัตว์ 
ทุกชนิด ซึ่งหมายถึงแมลงและไข่ของแมลงด้วย นอกจากกฎหมาย ๓ ฉบับดังกล่าวแล้วยังมีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ , ๖๖/๒๕๕๗ , ๓๑/๒๕๕๙ และ 
๑๐๖/๒๕๖๐ อีกด้วย  

   ส าหรับการช่วยเหลือราษฎรด้านกฎหมาย ในกรณีที่ราษฎรต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่ส านักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนราธิวาส โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางส านักงานอัยการฯ จะคิดเฉพาะค่าธรรมเนียม
เท่านั้น  
  ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม ้จะมีการก าหนดแนวเขต
หรือหมุด/โดยใช้หลักเขตถาวร หรือหลักเขตธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือป้าย
ประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ให้ชัดเจน และเมื่อมีการประกาศใช้ 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการติดประกาศไว้ที่ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน เพ่ือประกาศ
ให้ราษฎรในบริเวณนั้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ในการเดินส ารวจแนวเขตพ้ืนที่ป่าของส่วนราชการนั้น จะมี
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนของราษฎรในพ้ืนที่เป็นคนน าเดินส ารวจเนื่องจากจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับ  
พ้ืนที่ดีที่สุด 
 
 

  
  

ผู้เข้ารว่มสมัมนาฯ รับฟังข้อมูลจากการเสวนา และมีการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

  ๒.๒.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
         ๑)  วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้  
     - กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒   :  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 
     - กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔   :  ราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่ม ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน (คน) 

กลุ่ม 1 (เหลือง) เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานภาครัฐ 51 

กลุ่ม 2 (ฟ้า) เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานภาครัฐ 54 

กลุ่ม 3 (ม่วง) 
ราษฎร  

ก านนั / ผู้ใหญ่บ้าน 
52 

กลุ่ม 4 (แดง) 
ราษฎร  

ก านนั / ผู้ใหญ่บ้าน 
48 

รวมจ านวน 205 
 
            ๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  
     - การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
     - ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
     - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ อาศัยอยู่บริ เวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม  
         ๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม : ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
    ๑. การประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
        จากการประชุมกลุ่มย่อย จ าแนกออกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ อาชีพที่ 
ส่วนราชการได้ส่งเสริมให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ และอาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพในครัวเรือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ๑.๑ ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้แก่ราษฎร ได้แก่ 

 - การจัด Zoning ในพ้ืนที่ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ  พืชระยะสั้น 

พืชที่นิยมบริโภคในท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมรายได้ของราษฎร 
 - ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างธนาคารต้นไม้  



๓๒ 
 

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น  
งานฝีมือ เย็บผ้า แปรรูปอาหาร เป็นต้น  

 - ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่  
 - ส่งเสริมการการท าอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้แก่ราษฎร 
 - อบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
 - การจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

        ๑.๒ อาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพ ได้แก่ 
 - หาของป่าเพ่ือจ าหน่าย 
 - ประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกปาล์ม 

หลุมพี สาคู ไม้เสม็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ท าสวนผลไม้ ท านา เป็นต้น 
 - การเผ่าถ่าน 
 - การท าปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว แพะ ไก่ เป็นต้น 
 - การท าการประมง เช่น เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปลาหมอ เป็นต้น 
 - อาชีพการจักสานกระจูด ย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก หวาย 

ต้นจาก เป็นต้น  
 - การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ แป้งสาคู  
 - การเลี้ยงผึ้ง 
 

   ๒. ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง     
      ๒.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน 

 - นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานในพ้ืนที่ นโยบาย
ของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 - การด าเนินโครงการไม่มีการกระท าอย่างต่อเนื่อง  
 - ในการด าเนินการต่างๆยังขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 - การส่งเสริมอาชีพไม่ตรงกับความต้องการของราษฎรในพื้นที่ 
 - เกษตรกรรอการสนับสนุนจากหน่วยงาน ไม่มีการขยายผลต่อยอดจากเดิม 

   ๒.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ 
 - เกษตรกรยังขาดความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ 

การตลาด การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
 - กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง เนื่องจากไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ทันต่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
 - เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการอาชีพการเกษตร  
 - ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ขอบเขตพ้ืนที่ไม่ชัดเจน พ้ืนที่ทับซ้อน 
- การท าการประมงแบบผิดวิธี เช่น การช็อตปลา วางยาเบื่อ เป็นต้น 
 



๓๓ 
 

               ๒.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช 
 - ปัญหาด้านการคมนาคม ถนนมีสภาพช ารุด ถนนเป็นดินลูกรัง  

ท าให้ผลผลิตเสียหายจากการขนส่ง 
 - เมล็ดพันธุ์ที่หน่วยงานสนับสนุนให้แก่เกษตรกรไม่สามารถน าไปขยายพันธุ์ต่อ

ได้  
 - ขาดปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กล้าไม้ 
 - สัตว์เข้าไปในพื้นที่แปลงของเกษตรกร 
 - ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช 

               ๒.๔ สิ่งแวดล้อม 
 - สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 - ปัญหาดินเปรี้ยว  
 - ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเปรี้ยว น้ าเค็ม น้ าเป็นสนิม น้ าด า น้ าไม่

เพียงพอต่อการท าการเกษตร เป็นต้น   
 - การปล่อยน้ าเสียจากโรงงานยางพารา 

              ๒.๕ เรื่องอื่นๆ  
 - ปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด  
 - ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
 

   ๓. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ 
รอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม  
      ๓.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน 

 - ส่งเสริมและน านโยบาย Zoning ไปใช้อย่างจริงจัง 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ / ข้อกฎหมายในพ้ืนที่รอบขอบเขต 

ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการจัดท าแนวเขต  
ที่ชัดเจน โดยให้ภาครัฐและราษฎรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวเขตดังกล่าว 

 - การจัดท าโครงการในระยะแรกควรมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้

กระจายและครอบคลุม และจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
   ๓.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ 

      - อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมใน
ทุกมิติ เช่น การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ เป็นต้น 

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่ม เช่น การจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งตลาดชุมชน แนะน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเกษตรกรและ
สภาพพ้ืนที่ 

 - มีการส ารวจความต้องการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่ เช่น 
การท าประชาคม เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนตรงกับความต้องการของราษฎร 



๓๔ 
 

 - อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการท าประมงที่ถูกต้อง และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการประมงอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามที่อยู่ในป่าพรุ 

 - ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เช่น การท าผลิตภัณฑ์จาก
ย่านลิเภา กระจูด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า 

 - จัดท าโครงการเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพการท า
การเกษตร  
               ๓.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช 

      - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิต 
 - ให้ความรู้แก่ราษฎรเรื่องการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ พันธุ์ดี และเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ 
 - ส่งเสริมให้ความรู้การน าปัจจัยหรือผลผลิตที่ได้ไปขยายผลหรือต่อ

ยอดจากเดิมเพ่ือให้เกษตรกร มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เช่น พันธุ์กล้าไม้ ที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
                ๓.๔ สิ่งแวดล้อม 

 - อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพ้ืนที่ให้แก่ราษฎร 
- สร้างเขื่อนเพ่ือรองรบัน้ า/ดินเปรี้ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า

ไปด าเนินการให้แก้ไข และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 
 - การบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม เช่น การท าฝาย/แก้มลิง  เพ่ือ 

กักเก็บน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การขุดลอกคลองเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าด า น้ าเป็นสนิม เป็นต้น 

- ประสานแจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนจะ
ปล่อยออกจากโรงงาน 
       ๓.๕ เรื่องอื่นๆ  

 - รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายเพ่ือให้
ราษฎรช่วยดูแล ไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๑ (เจา้หน้าที่จากหนว่ยงานภาครัฐ) 
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๒ (เจา้หน้าที่จากหนว่ยงานภาครัฐ) 
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๓ (ราษฎรในอ าเภอทีเ่กี่ยวข้อง) 
  
 

 

 



๓๖ 
 
 

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่ม ๔ (ราษฎรในอ าเภอทีเ่กี่ยวข้อง) 
 

  
  

การรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 
 

 

 

  

นางสายหยุด เพ็ชรสขุ ผู้อ านวยการศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
เป็นประธานปิดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการบรหิารจดัการปา่พรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ 

 
 



๓๗ 
 

 
 

            ๒.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ 
          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ด าเนินงานระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
  - กิจกรรมที่ ๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
  - กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอ 
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
  โดยมีรายละเอียดผลการสัมมนาฯ ดังต่อไปนี้ 
 

                  ๒.๓.๑ การลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
         การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ใ น วั น ที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นการจัดการสัมมนาฯ ในลักษณะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่มีความสนใจและ 
มีความต้องการเรียนรู้สภาพโดยรวมของป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจนมากขึ้น ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
  โอกาสนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายสรุปและลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ในครั้งนี้ด้วย โดยล าดับแรกผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสภาพพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ นายณรงค์พล หมึกทองผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และนายวิโรจน ์ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรกัษาพันธุส์ัตวป์่าเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อ านวยการส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธวิาส กรมป่าไม ้รวมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปการแบ่งเขตการใช้ที่ดนิในพ้ืนที่พรุ 
โดยนายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

  
  

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวดันราธวิาส และผู้เขา้รว่มสัมมนาฯ ได้รับฟัง 
การบรรยายสรปุภาพรวมสภาพพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศกึษาธรรมชาติป่าพรุสริินธร  



๓๘ 
 

  
  

นายณรงค์พล หมึกทอง  
ผู้อ านวยการส านักบรหิารพืน้ที่อนรุักษ์ที่ ๖ 

สาขาปตัตาน ีกล่าวตอ้นรบั 

นายวโิรจน ์ศริิอุมากุล หัวหน้าเขตรกัษาพันธุ ์
สัตวป์่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

บรรยายเรื่องสภาพปา่พรุโตะ๊แดง 
  

  
  

นายชาตรี วชิระเผด็จศึก 
ผู้อ านวยการส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑๓ 
สาขานราธวิาส บรรยายขอบเขตความรบัผดิชอบ

ของกรมปา่ไม้ในการดแูลปา่พรุโต๊ะแดง 

การบรรยายเรื่องแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พร ุ
โดยนายอนรุักษ์  บวัคลี่คลาย  

ศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทองฯ 

        

    จากนั้น ผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
ในพ้ืนที่จริง จ านวน ๔ จุดดูงาน ได้แก่  
            - จุดท่ี ๑ ศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงที่มีสภาพสมบูรณ์ และร่วมปล่อยปลาบ้า 
 

  
 



๓๙ 
 

            - จุดที่ ๒ ศึกษาแปลงฟื้นฟูป่าพรุ เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าพรุ และศึกษาการจัดท าฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam)  
 

  
 
 - จุดที่ ๓ ศึกษาการบริหารจัดการน้ าบริเวณรอบขอบป่าพรุโต๊ะแดง บริเวณ 
ท่อระบายน้ ากลางคลองปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

  
 
  - จุดที่  ๔ ศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงที่ เคยถูกไฟไหม้ รูปแบบการขุดคูน้ า 
เป็นช่วงๆ ในลักษณะเส้นตรงรูปแบบไข่ปลาเพ่ือเป็นแนวกันชนและแนวกันไฟ จากนั้น ผู้ร่วมสัมมนาฯ  
ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ป่าพรุ เช่น ต้นหว้าน้ า ต้นสักน้ า ระไมป่า เสม็ดแดง ฯลฯ บริเวณ 
บ้านสรายอ ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

  
 



๔๐ 
 

  ๒.๓.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส  
        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ในวันที่  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลลิต 
ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เพ่ือให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

 
   
  การจัดสัมมนาฯ ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการด าเนินงานสนองพระราชด าริและเป็นไปตาม
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
  หากคิดย้อนกลับไปเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา เป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานตาม 
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการจัดท า
ขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน แต่หากพิจารณาดูแล้ว ปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวก็ยังไม่แล้วเสร็จ   
  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัต ิเชิงวิชาการ และเชิงบูรณาการฯ ที่จะเกิดขึ้นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๕ ครั้ง ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน กปร. จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เล็งเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้ตระหนกัว่า เราต้องการจะดแูล “ย่าพรุ (ป่าพรุโต๊ะแดง)” ของเรา
ต่อไปหรือไม่ ตอนนี้ย่าพรุ ยังไม่เสีย ยังมีชีวิตอยู่ได้ อนาคตเราจะปล่อยให้ย่าพรุเสียหรือตายไปก่อน
หรือไม่  ย่าพรุตอนนี้ชราภาพมากแล้ว เราจะดูแลย่าพรุให้เหมาะสมได้อย่างไร ตอนนี้ย่าพรุยังสามารถ
ให้ชีวิตให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้และไม่ดูแลย่าพรุ ย่าพรุก็คงจะ
ตายและไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับคนในพ้ืนที่ต่อไปได้ 
  การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ว่า
วันนี้เราดูแลย่าพรุได้อย่างไร เราจะมีวิธีอย่างไรในการดูแลย่าพรุให้อยู่ได้นานที่สุด สถานการณ์ต่างๆ 
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่าพรุคนนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นย่าพรุที่ไม่เหมือนใครและมีจ านวนน้อย
ในโลกนี้ ประเทศไทยเรามีสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้น ท าไมเราไม่ดูแลย่าพรุให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน 
 
 

นายลลิต ถนอมสิงห์ 
รองเลขาธิการ กปร.



๔๑ 
 

  พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ราษฎรต่างมีความต้องการเข้าไปใช้
ประโยชน์ใน พ้ืนที่ป่ าพรุ ทั้ งนี้  การใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ ที่อุดมสมบูรณ์  เราควรระมัดระวังใน 
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในมุมมองของข้าราชการในการปกป้องและรักษาผืนป่ามีวิธีการหลายอย่าง 
แต่บางวิธีการก็อาจไปท าร้ายย่าพรุได้ ซึ่งจากการสัมมนาฯ ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่าน จะเห็นว่าปัญหาเรื่อง
ขอบเขตป่าพรุในพ้ืนที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับราษฎร  
ในพ้ืนที่ ดังนั้น เราต้องพูดคุยกัน ให้ได้ข้อสรุปว่าเราควรจะดูแลป่าพรุแห่งนี้ไปอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้อง
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระราชปณิธานในการต่อยอดแนวพระราชด าริ
และขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป  
  ประเด็นที่ต้องขบคิดอีกเรื่องคือ ชุมชนก็อยากได้รูปแบบหนึ่ง หน่วยงานราชการก็มี
เป้าหมายอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทั้งสองรูปแบบอาจจะมีเป้าหมายไม่ตรงกัน แต่ทุกสิ่งจะเดินไปได้ต้องมี 
ความเข้าใจร่วมกัน ต้องเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด าริให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ทุกคนต้องพูดกันด้วยเหตุและผล  ต้องใช้ความเข้าใจ เราจะเข้าใจกันได้ต้องรับฟัง เปิดใจรับฟัง 
ความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย ถ้าไม่เปิดใจจะเกิดการทะเลาะได้ แค่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ปัญหาต่างๆ ที่อยากได้ในการดูแลย่าพรุก็จะเกิดขึ้นได้ในที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดคือข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะ
ด าเนินการกันอย่างไร เรื่องของวิชาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหาข้อสรุปในการด าเนินการยังไม่ได้ 
นั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษา เข้าใจ สิ่งที่ต้องใส่ใจคือคนในชุมชน ชุมชนคือคนส าคัญ หน่วยราชการต้องฟัง
ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องฟังหน่วยราชการด้วย  
    ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นพ้ืนที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใย มีหลายอย่างที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน เช่น  
การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการศึกษาพ้ืนที่พรุที่เสื่อมโทรม เพ่ือการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เราต้องเก็บไว้และ 
จะดูแลอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร ทุกสิ่งมีทางออก นอกจากการเปิดใจกว้าง การท างานไม่สามารถท า
ได้เพียงล าพัง ต้องรู้และเข้าใจ คนที่เข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ละเอียดคือคนที่อยู่กับพ้ืนที่ป่าพรุมาแต่ดั้งเดิม 
คนในชุมชนจะรู้ว่าต้องใช้ป่าพรุอย่างไร หน่วยงานต้องฟัง เมื่อเรารู้จริงแล้ว พวกเราพร้อมหรือไม่ที่จะ
ดูแลป่าพรุแห่งนี้ 
  ความสามัคคีท่ีจะเกิดขึ้นได้ คือ การเปิดใจให้กว้าง ใช้เหตุและผลในการรับฟัง และร่วม
หาข้อสรุป ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ อาจต้องมีการได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ ใช้เหตุผลใน 
การดูแล ความสามัคคีเป็นเรื่องส าคัญ เราควรมี เราต้องหาทางออกร่วมกัน ทางออกที่ดีกับย่าพรุแห่งนี้ 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยราชการต่าง ๆ ในการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผลจากกการสัมมนาฯ จะเป็น
ประโยชน์และท าให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจว่า บรรพบุรุษได้สืบสานและดูแลป่าพรุที่ดีและเหมาะสมไว้
ให้กับลูกหลานในอนาคตแล้ว  
 
 
 
 



๔๒ 
 

        ๑) ช่วงการเสวนา  
    ๑.๑) วิทยากรช่วงการเสวนา  

                  หัวข้อและประเด็นที่น ามาอภิปรายในครั้งนี้  มุ่ งเน้นการร่วมอภิปรายในเรื่อง  
“ทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม” โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

๑)  นายศุภรัชต์  อินทราวุธ 
    ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 ส านักงาน กปร. 
๒) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ 
    ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน 
๓) นายธนิตย์  หนูยิ้ม 
    ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๔) นางรัตนา ถิระโชติ 
    เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
๕) นายปรีชา  นวลน้อย 
    นายอ าเภอสุไหงโก-ลก 
๖) นายสุธา  เทพทอง    
    ราษฎรต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

                 ทั้งนี้  การเสวนาฯ ในครั้งนี้มี  ผศ. มนทนา  รุจิระศักดิ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ด าเนินรายการช่วงเสวนา 
 

  
  

การเสวนาในหวัข้อเรื่อง “ทศิทางการบริหารจัดการป่าพรุโตะ๊แดงแบบมีส่วนรว่ม” 
โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวฒุิในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

           ๑.๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ 
         ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน ได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหาร

จัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้ 
   

 
 
          การด าเนินงานของส านักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 
   พ้ืนที่ภาคใต้มีดินน้ า และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เรามีป่าที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งภาคอื่นๆ 
ไม่มี โดยเฉพาะป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้ ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก 
ส านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานด าเนินงานสนองพระราชด าริ และได้ร่วมด าเนินงาน
ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์
ตลอดมา 
  ทั้งนี้ ส านักงาน กปร. ได้เล็งเห็นความส าคัญของป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะในเขตป่าพรุ
ท่ีควรดูแลรักษาอย่างยิ่ง ซึ่งก็คือ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดังนั้น ส านักงาน กปร. จึงต้องการให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกัน ทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ระดับพื้นที่ รวมทั้งภาคประชาชน ได้มาหารือแนวทางในการดูแลป่าพรุผืนนี้ร่วมกัน  
  ส านักงาน กปร. มองหาเหตุแห่งทุกข์ ทั้งปัญหาเรื่องน้ าเปรี้ยว ไฟป่า เพ่ือร่วมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงท่ีมี
เลขาธิการ กปร. เป็นประธานคณะท างาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ร่วมเป็นคณะท างานในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมาก็ยังคงมีปัญหาที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงถือเป็นโอกาสที่ดทีี่เราจะได้มาพูดคุยกันทั้งในส่วนภาคราชการและภาคประชาชน 
มาร่วมท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ชัดเจน ทั้งนี้ คณะท างาน
จัดสัมมนาฯ ก็เล็งเห็นความส าคัญในการพูดคยุที่ต้องใช้เวลาให้เต็มที่ จึงมีการพูดคุยหลายครั้ง ให้ผลการ
สัมมนาฯทั้ง 5 ครั้ง ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้แนวทางที่เหมาะสม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบใน 
การจัดท ารายงานถวายต่อไป ดังนั้น ทุกคนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพื้นที่ เราจะอยู่อย่างไรให้คนกินอิ่ม มีสุข และป่าได้รับการดูแล  
 
 

๑)  นายศุภรัชต์  อินทราวุธ
ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔                       
ส านักงาน กปร.



๔๔ 
 

         แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์มีรูปแบบ 
การทรงงานที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้อย่างดี โดยจะต้องมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและ
ท างานร่วมกัน จะใช้การมีส่วนร่วมในการทรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
อดีตเลขาธิการ กปร.  ได้เคยกล่าวไว้ว่า พวกเราชอบที่จะเห็นในหลวง แต่ไม่มีใครเลือกที่จะมองในหลวง
ในการทรงงาน  
  วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดใจคุยกัน และน าไปสู่พระราโชบายของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ทั้งนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งก าลังใจให้กับชาวนราธิวาส  เราต้องใช้ “one mind and one map” เราต้องเดิน
ไปพร้อมกันและเราจะได้มีแผนที่ของการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ได้แผนที่น าทางในการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงรูปแบบเดียวกัน  
 

 
 
           ด้ านการชลประทานที่ มี การก่อสร้างสิ่ งต่ างๆ มากมายในพ้ืนที่ รอบขอบ 
ป่าพรุโต๊ะแดง มีประโยชน์อย่างไรกับป่าพรุและราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ 
   จังหวัดนราธิวาสมีพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  ซึ่งพระบรมวงศ์ได้เสด็จพระราช
ด าเนินมาแปรพระราชฐานอย่างต่อเนื่อง และเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมายในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ หากเราพิจารณาภาพรวมของสภาพภูมิประเทศ พบว่า ด้านตะวันตกของจังหวัด
นราธิวาสเป็นภูเขาสูง  ด้านตอนกลางเป็นพ้ืนที่ราบ ดังเช่น พ้ืนที่พรุบาเจาะ พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ส าหรับ
ด้านตะวันออกเป็นสันทราย ดังนั้นภูมิประเทศโดยรวมจึงมีลักษณะของน้ า 3 ชนิด คือ “น้ าจืด” ฤดูฝน
จะเกิดน้ าท่วม “น้ าเค็ม” คือน้ าทะเล “น้ าเปรี้ยว” คือ พ้ืนที่พรุ ที่มีผลต่อการท าเกษตรกรรม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบปัญหาดังกล่าวและ
พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานด าเนินโครงการพรุบาเจาะ -ไม้แก่นอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการ  
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งในส่วนของโครงการส่งน้ าและบ ารุง 
รักษาลุ่มน้ าบางนราฯ และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลกฯ จะเป็นโครงการหลักใน 
การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
 
 

๒) นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 17
กรมชลประทาน



๔๕ 
 

   ปี  2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ได้พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ป้องกันน้ าเค็ม ป้องกัน  
น้ าเปรี้ยวดินเปรี้ยว โดยสภาพของป่าพรุโต๊ะแดง พบว่า ความสูงชันของพ้ืนที่ป่าพรุจะอยู่ในบริเวณอ าเภอ
สุไหงปาดีและอ าเภอสุไหงโก-ลก ส่วนอ าเภอเจาะไอร้องและอ าเภอตากใบจะเป็นพ้ืนที่ต่ า แล้วน้ าจะไหล
ไปออกบ้านกูจ า อดีตในช่วงฤดูฝน น้ าจากป่าพรุจะไหลบ่าไปท่วมพ้ืนที่การเกษตร และน้ าจากแม่น้ า 
โก-ลกก็ไหลเออมาท่วมอีก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชด าริทั้งเรื่องการดูแลระดับ
น้ าในพรุ การบริหารจัดการน้ าแยกน้ าเปรี้ยวน้ าจืด ทรงให้วางระบบตา่งๆ ในทุกมิติ รวมทั้ง การน าน้ าจืด
ไปชะล้างดินเปรี้ยวที่บ้านโคกอิฐโคกใน ท าให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนผลิตข้าวได้ 30 ถังต่อไร่ 
ปัจจุบันสามารถผลิตข้าวได้จ านวน 50-60 ถังต่อไร่ 
  การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง กรมชลประทานได้ด าเนินการตามแนว
พระราชด าริทั้งหมด ทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ประตูระบายน้ า รวมทั้งรูปแบบ 
การบริหารจัดการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริไว้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ าควรด าเนินการอย่างไร อีกทั้งพระราชทาน
พระราชด าริเรื่องการรักษาป่า ให้คนอยู่กับป่าได้ ให้เกิดความสมดุลในการรักษาป่า สิ่งต่างๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พระราชทานไว้ เป็นสิ่ งที่ 
กรมชลประทานได้น้อมน าไปปฏิบัติเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง  
  บริเวณรอบขอบพรุ คลองที่เชื่อมต่อจะมีอาคารบังคับน้ าทุกจุด ช่วยควบคุมระดับน้ า 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริในเรื่องการบริหารจัดการน้ า  
ทรงมุ่งเน้นในประเด็นเรื่องการพร่องน้ าในพ้ืนที่พรุให้เหมาะสมและปรับแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
        แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
  กรมชลประทานมีหน้าที่ในการดูแลรักษาระดับน้ าในพรุ และบริหารจัดการน้ า ดังนั้น 
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่ควรด าเนินการ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ภาครัฐ : ต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตต้องชัดเจน 
พ้ืนที่ใดคือพ้ืนที่พรุ พ้ืนที่ใดคือพ้ืนที่ราษฎร ต้องมีการพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน การขุดลอกคลองจะช่วยเป็น 
แนวกันเขตที่ส าคัญ รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งน้ าดับไฟในป่าพรุและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ในการป้องกันการบุกรุกป่าพรุ จะช่วยให้การดูแล 
ป่าพรุโต๊ะแดงท าได้ดีมากขึ้น  
  ภาคประชาชน : ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ รวมทั้งเป็นเครือข่ายท างานร่วมกับ
ภาครัฐ ในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง ทุกส่วนต้องแสดงความจริงใจซึ่งกันและกัน ต้องเปิดใจมาพูดคุยกัน 
เพื่องานที่จะส าเร็จลุล่วงต่อไป 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
   ความส าคัญของปา่พรโุต๊ะแดงและปัญหาที่ควรแก้ไข  
       ประสบการณ์การท างานในเขตป่าพรุโต๊ะแดงตั้งแต่ปี 2531 – 2556 จึงได้สัมผัส
กับการดูแลป่าพรุโต๊ะแดงมาจ านวนกว่า 25 ปี โดยในปี 2531 ที่ก่อตั้งศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ 
ป่าพรุสิรินธร มีการตั้งแปลงทดลองศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดง และได้ท างานในการดูแลป่าพรุทั้งในช่วง
ไฟไหม้ใหญ่ปี 2541 และไปน าเสนอข้อมูลที่ต่างประเทศในหลายๆ ครั้ง ซึ่งพบข้อมูลว่า การดูแลป่าพรุ
โต๊ะแดงของไทยเรา เกิดได้เพราะพระบารมี  
       ประเทศไทยมีพ้ืนที่พรุทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมากจากพ้ืนที่
ป่าโดยรวม ถึงแม้ พ้ืนที่ป่ามีน้อยแต่มีศักยภาพมาก ในจ านวนพ้ืนที่พรุ 400,000 ไร่ ประมาณ  
49 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนที่พรุในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยพรุโต๊ะแดงและพรุบาเจาะ โดยพรุโต๊ะ
แดงเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ส าหรับพรุบาเจาะเป็นพ้ืนที่พรุเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ พ้ืนที่พรุ 400,000 
ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เสื่อมสภาพ ส่วนพ้ืนที่พรุสมบูรณ์ จ านวนประมาณ 50,000 ไร่ ตั้งอยู่ในขอบเขต
ของป่าพรุโต๊ะแดง ในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีพันธุ์ไม้ จ านวน 400 กว่า
ชนิด ในปี 2534 ได้มีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้
ประกาศพ้ืนทีป่่าพรุโต๊ะแดงเป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี” จ านวน 200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นป่าที่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก  
ทั้งในส่วนของต้นสาคู ที่ชาวบ้านเอาไปท าเป็นอาหาร การหาน้ าผึ้ง ต้นหลุมพี ฯลฯ หรือแม้กระทั่งปลา 
ซึ่งถือเป็นแหล่งโปรตีนขนาดใหญ่ เช่น ปลาดุกร าพัน นอกจากนี้ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้ยังถือเป็นแก้มลิงที่
ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องด้วยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ราษฎร
ท านาแล้วไม่คุ้มค่าเพราะมีปัญหาเรื่องดิน จึงต้องตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือเป็นต้นแบบ
แห่งการพัฒนาในการปรับปรุงดิน เพ่ือปลูกพืชผลในพ้ืนที่พรุ ต่อมาปี 2526 พระราชทานพระราชด าริ
ให้กรมป่าไม้หาพันธุ์ไม้ที่โตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขัง ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าแปลงทดลองพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่พรุ 
ปัจจุบันมีพันธุ์ไม้ประมาณ 100 ชนิด และเมื่อปี 2535 พระราชทานพระราชด าริว่า พรุต้องเก็บไว้
เพราะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จุดใดไม่สมบูรณ์ก็ให้หาพันธุ์ไม้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ ตามข้างทาง  
ไม้หลาวชะโอนก็มี รวมทั้ง ให้ท าขอบเขตให้ชัดเจน ดังนั้น สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ ต้องเก็บพรุไว้และ
ให้ประชาชนได้ท าการเกษตรในพื้นที่ได้ 
 

๓)  นายธนิตย์  หนูยิ้ม 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



๔๗ 
 

    ปัญหาภัยคุกคามของพรุคือ น้ าถูกระบายออกจากพรุ โดยหลักการในทางปฏิบัติ 
ถ้าควบคุมก ากับไม่ดี น้ าจะแห้ง และเกิดภัยที่ตามมาคือ ไฟป่า ส่วนภัยคุกคามอื่นๆ เช่น  การตัดไม้  
การบุกรุกพื้นที่ ฯลฯ ถือเป็นปัญหาท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขปญัหาตอ่ไป การแก้ไขที่ควรด าเนนิการคือ เราต้อง
ระบายน้ าแบบควบคุมอย่างเหมาะสม ไม่ใช่การขังน้ า ขังน้ าไว้ต้นไม้ก็อาจยืนตายได้ และส าคัญที่สุด คือ 
การจัดท าแนวเขตให้ชัดเจนตามพระราชด าริ แนวเขตตามแผนที่จะชัดเจนอยู่แล้วเพราะเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด แต่จุดที่เป็นปัญหาคือ ริมแนวเขตป่าพรุ ซึ่งบางพ้ืนที่ควรด าเนินการขุดคู ท ารั้วลวดหนาม 
เพ่ือแสดงแนวเขต  นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการปลูกป่า ไม่ว่าจะเรื่องการปลูกป่า 
ในใจคน ปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก เราควรศึกษาและนอ้มน าแนวพระราชด าริไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
 
 

          แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
   เมื่อปี 2534 มีพระราชกฤษฎีกาเรื่องเขตป่าพรุอย่างชัดเจน แต่ปัญหาการบุกรุก 
ก็ยังมีอยู่ แต่น้อยกว่าที่อื่น ปัจจุบันส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถด าเนินการปักหลักแนวเขตได้บางส่วน หลังจากนี้อาจต้องน าประเด็น
ปัญหาเรื่องแนวเขตต่างๆ ไปด าเนินการให้ชัดเจนต่อไป 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลผืนป่า
แห่งนี้ได้เพียงหน่วยเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ และราษฎรในพ้ืนที่ ในการดูแล 
ป่าพรุแห่งนี้ร่วมกัน  
 
 

 
 
   การประกอบอาชีพที่เหมาะสมในการด าเนินงานบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
  อาชีพของราษฎรโดยรอบขอบป่าพรุที่พบโดยทั่วไป เมื่อผนวกรวมกับกระบวนการจัด 
zoning พ้ืนที่ด าเนินการ พบว่า ราษฎรจะมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และข้าว ทั้งนี้ ส าหรับพืชที่
เพาะปลูกไปแล้ว จะต้องสร้างกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แนวทางการลดต้นทุน และสร้าง
การบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือการท าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ในการนี้ ส าหรับพื้นที่รอบป่าพรุที่ปัจจุบันยังคงเป็นพ้ืนทีท่ี่ว่างเปล่า การเพาะปลูกพืชที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน การท านา ปลูกพืชผักสวนครัว การท าไร่นาสวนผสม และ
การท าการเกษตรแบบผสมผสานบริเวณรอบขอบป่าพรุ เพ่ือเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยควรมี 
การวางแผนการผลิตว่า ช่วงเวลาไหนที่เหมาสมในการปลูกพืชชนิดนั้น  
 

๔)  นางรัตนา  ถิรโชติ
เกษตรจังหวัดนราธิวาส  
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร                                                



๔๘ 
 

 
  นอกจากนี้ ส าหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมจะด าเนินการบริเวณโดยรอบป่า
พรุ ได้แก่ การหาปลา การเก็บเห็ด เก็บน้ าผึ้ง การท าลูกหลุมพีดอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ 
ควรค านึงในเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุควบคู่กับการประกอบอาชีพนั้นๆ ด้วย เช่น การเก็บน้ าผึ้ง ควร
ใช้วิธีการเลี้ยงผึ้งในพ้ืนที่ของราษฎร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อพ้ืนที่ป่าพรุ อีกทั้ง การใช้
ประโยชน์ต่อต้นสาคู ราษฎรควรจะมีการปลูกต้นสาคูควบคู่ไปในขณะเดียวกันด้วย  
  การประกอบอาชีพของราษฎร หากด าเนินการแยกเป็นรายบุคล อาจไม่ก่อให้เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนการประกอบอาชีพ และไม่เกิดอ านาจตอ่รองในการจ าหน่ายผลผลิต ดังนั้น จึงควรสร้าง
การรวมกลุ่มในการผลิตหรือการจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน รวมทั้ ง ต้องสร้างการต่อรอง 
ทางการตลาดด้วย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป โดยการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้น ควรรวมกลุ่มเล็กๆ ก่อน 
อาจเป็นในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนได้  
  ทั้งนี้ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสมควรสร้างการตระหนักควบคู่ไปด้วย 
ราษฎรต้องเข้าใจว่าป่าพรุมีความส าคัญอย่างไร ป่าพรุโต๊ะแดงคือแหล่งสร้างอาหาร สร้างรายได้ และ
สร้างอาชีพ รวมทั้ง เป็นแหล่งเงินทุนในการด าเนินชีวิต โดยราษฎรต้องเข้าใจและตระหนักว่า รวมทั้ง 
ป่าตรงไหนที่เราไม่ควรรุกล้ า ป่าตรงไหนที่เราสามารถต่อยอดเรื่องอาชีพได้ ดังนั้น ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น และราษฎร ต้องตระหนักและบอกต่อกันถึงการร่วมดูแลป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้  
 
          แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้ พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีกลุ่มอนุรักษ์ เราควรน ากลุ่มอนุรักษ์กลุ่มนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อน 
และการประกอบอาชีพใดๆ ในพ้ืนที่ ควรด าเนินการควบคู่กับการอนุรักษ์และการปลูกเสริมป่าพรุ 
รวมทั้ง น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดในการดูแลป่าพรุ นอกจากนี้ ควรสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน
และเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าพรุ เพื่อสร้างฐานรากแห่งความยั่งยืนในการดูแลผืนป่าแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๙ 
 

 
  

   การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าพรุโต๊ะแดงได้
อย่างเกื้อกูลกัน  
    การบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้น ควรลงมือด าเนินการตั้งแต่ตอนนี้ โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงต้องท าให้ชัดเจนก่อนเป็นเบื้องต้น  
ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการท่ีชัดเจน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจและเปิดรับที่จะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้  และ 
กรมชลประทาน ฯลฯ ต้องท าร่วมกัน ทุกส่วนต้องจับมือกันก่อนและเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน 
          ขั้นที่ ๒ เมื่อก าหนดขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดงที่ชัดเจนแล้ว จึงมาบริหารจัดการเรื่องคนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ โดยควรมีการใช้กฎหมายก็ถูกหลักและถูกต้องชัดเจน ใครบุกรุกก็ด าเนินการตาม
กฎหมาย 
  ขั้นที่ ๓ การบริหารเวลา พ้ืนที่ และคน ควรด าเนินการทั้งระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทุกหน่วยที่เกี่ยวขอ้งตอ้งมีฐานข้อมูลและกรอบทิศทางในการท างานที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
   
         แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรเปิดใจพูดคุยกัน และควรศึกษาแผนงานของ 
แต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน อีกทั้ง ต้องรับผิดชอบและมีเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนั้น  
การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
   ส าหรับราษฎรในพ้ืนที่ ต้องสร้างความเข้าใจ หากการด าเนินงานด้านกายภาพในการ
ก าหนดพ้ืนที่ชัดเจนแล้ว การพูดคุยกับราษฎรสามารถท าได้ราบรื่นมากขึ้น ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบป่าพรุ 
ไม่ควรปลูกปาล์มน้ ามัน เพราะปาล์มน้ ามันใช้น้ ามาก แต่ควรปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้ง 
และเลี้ยงปลา นอกจากนี้ ควรมีการปลูกป่าทดแทนในเขตป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิด 
ไฟไหม้หรือที่ว่างเปล่า ต้องมีการปลูกป่าเสริม 
 

๕)  นายปรีชา  นวลน้อย
นายอ าภอสุไหงโก-ลก



๕๐ 
 

 
  

   การดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงของราษฎรในพ้ืนที ่  
      ราษฎรที่อยู่ในเขตรอยต่อป่าพรุโต๊ะแดงจะคอยช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่เผาบ้านตัวเอง มี
การร่วมวางแผนก่อนเกิดไฟไหม้ รวมทั้ง มีการจัดเวรยาม เพ่ือคอยสอดส่องพ้ืนที่ป่าหรือการบุกรุก 
เข้าพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
      ปี 2558-2559 ในช่วงที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ราษฎรร่วมดับไฟป่าพรุโต๊ะแดง
และจัดเวรยามคอยระงับเหตุกันอย่างต่อเนื่อง ราษฎรในพ้ืนที่ต่างรักและหวงแหนป่าพรุโต๊ะแดง  
หากจะแก้ที่ต้นเหตุ ต้องท าแนวกันไฟแนวป่าพรุให้ชัดเจน โดยต้องประชุมชี้แจงเรื่องแนวเขตและจัดท า
แนวเขตอย่างจริงจัง ท าให้ชัดเจน ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้ถือเป็นป่าผืนใหญ่มีพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ที่
หลากหลาย การประกอบอาชีพของราษฎรโดยรอบป่าพรุก็หลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกยาง
และเลี้ยงปลา ฯลฯ ทั้งนี้ มีพ้ืนที่ประมาณ 160 กิโลเมตร บริเวณรอบขอบพรุที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรเร่งเข้ามาดูแลเรื่องการจัดท าเป็นแนวกันไฟ โดยสามารถด าเนินการปีละประมาณ 50 กิโลเมตร ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี กจ็ะด าเนินได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ควรบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวป่าพรุโต๊ะแดงควบคู่
ไปด้วย  
 
         แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
    หากแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดงมีความชัดเจน ราษฎรในพ้ืนที่จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ตามไปด้วย และจะไม่มีใครกล้าบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ ควรให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละ
ต าบล แต่ละอ าเภอมาร่วมประชุม เพ่ือร่วมวางแผนการดูแลแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง ทุกส่วนต้อง 
บูรณาการการท างานร่วมกัน ป่าพรุโต๊ะแดงก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖)  นายสุธา  เทพทอง   
ราษฎรต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส



๕๑ 
 

  ๒) ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย) 
         ๒.๑)  วิธีการ : ด าเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้  
     - กลุ่ม ๑  :   เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ   จ านวน  ๑๐๐  คน 
     - กลุ่ม ๒   :  ราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวข้อง       จ านวน    ๖๐   คน 
 

            ๒.๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :  
                 ๒.๒.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 
  - รูปแบบการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสม 
  - การมีส่วนร่วมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
  - การมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
          ๒.๒.๒) การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
             - กรณีน้ าแล้ง 
    - กรณีน้ าท่วม 
  ๒.๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม :  ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
            ๒.๓.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
    ๑) รูปแบบการจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสม 

       ควรสร้างวิธีการจัดท าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน ดังนี้  

1) ท าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต 
หรือหลักกิโล รั้วลวดหนาม หรือก าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 

2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน เช่น ต้นต าเสา ต้นตะเคียน ต้นเที๊ยะ 
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ จากต้นไม้
ดังกล่าว ทั้งนี้ อาจแบ่งโซนป่ากันชนเป็นป่าชั้นในและป่าชั้นนอก 

3) ขุดคู คลอง และร่องน้ า ล้อมรอบ (แบบมีคันดิน) เว้นระยะให้มี
ช่องว่างเป็นช่วงๆ บริเวณรอยต่อ ทั้งนี้ เห็นควรด าเนินการโดยไม่รุกล้ าที่ดินท ากินของราษฎร 

4) ควรน าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขต
ที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ในภายหลัง  

5) ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก าหนดแนวเขต
ป่าพรุโต๊ะแดง 

 



๕๒ 
 

       หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแนวเขตและราษฎรในพ้ืนที่ ควรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแนวเขตในรูปแบบ ดังนี้ 

๑) สร้าง MOU ร่วมกัน (เดินตรวจสอบร่วมกัน) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ 
และชาวบ้านร่วมกันเดินส ารวจร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับแนวเขตที่จะก าหนด 

๒) ควรมีแผนการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน  ทั้งนี้ 
ควรมีการจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมผู้ประสานงาน (ที่มีความเข้าใจ) ระหว่างหน่วยงาน 

๓) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต 
อีกทั้ง ควรมีการจัดท าเวทีประชาคมชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง  
   การด าเนินการทางด้านกฎหมาย เพ่ือร่วมบริหารจัดการการจัดท าแนวเขต 

๑) การด าเนินการจัดท าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส
รวมทั้ง ไม่ขัดกับกฎหมายของหน่วยงานใดๆ 

๒) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรว่มกนัให้ถกูตอ้งโปร่งใส 
ไม่ขดัแยง้ต่อกฎหมาย 

๓) การบงัคับใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
๔) แนวเขตที่ก าหนดขึ้น ควรมีกฎหมายรองรับอาจเป็นในลักษณะ 

การท าท า MOU เฉพาะพ้ืนที่ 
๕) เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
๖) ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง 
   การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท าแผนที่ 

๑) ควรด าเนินการจดัท าแผนทีข่อบเขตทีช่ัดเจนและถกูต้อง 
๒) ควรน าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบถ่ายทอดลงใน

แผนที่การใช้ที่ดิน 
๓)  ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน – หลัง ในการครอบครองที่ดินของ

ราษฎรให้ชัดเจน 
๔) ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ความรับผดิชอบของแต่ละหนว่ยงานให้

ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกนั ปัจจบุันยังคงมีความทับซ้อนในการก าหนดขอบเขตตา่งๆ ไม่
ว่าจะเป็นเขตอนรุักษ์  เขตสงวน  เขตพัฒนา เขตคุ้มครอง เขตการประกาศตามพระราชบัญญตัติ่างๆ 

๕) ระวางที่ดินของกรมที่ดินเกิดการซ้อนทับกับแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ท าให้เกิดปัญหาเรื่องฐานข้อมูลในการจัดท า
ขอบเขต ดังนั้น ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพ้ืนที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ ควรร่วมก าหนด
ความหมายของเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๖) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท าขอบเขตของหน่วยงาน
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ ซึ่งปัจจุบันแต่ละหน่วยงานยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 



๕๓ 
 

   ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขต 
ป่าพรุโต๊ะแดง 

- ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มาร่วม
พูดคุย ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการก าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด าเนินการร่วมกัน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และความชัดเจน โดยควรสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ด้วยว่ามีความต้องการอะไร และภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน 
และมีอะไรที่จะต้องท าร่วมกันบ้าง ตัวอย่างเช่น หากมีประชาชนรุกล้ าเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่เขตป่า
พรุเสื่อมโทรมแล้ว ภาครัฐไม่ควรใช้วิธกีารยึดคนืพื้นที่ แต่ควรใช้การพูดคุยและท าข้อตกลงในการใช้พื้นที่
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เช่น ห้ามท าการซื้อ-ขายเปลี่ยนมือ ห้ามรุกล้ าเพิ่ม ให้ใช้ประโยชน์ท ากินเฉพาะ
ท าการเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และห้ามด าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุใดๆ ในพ้ืนที่นั้น เป็นต้น 

- ควรพิจารณาน ามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถด าเนินการได้ 
มาช่วยสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง  

-  ก าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง เช่น การปลูกต้นไม้ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และการท า
กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน รวมกลุ่มกันปลูก รวมกลุ่มกันเลี้ยง รวมกลุ่มกันผลิต ในรูปแบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสควรจัดท า  Zoning 
และการจัดท าปฏิทินการเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 
โดยต้องไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ าป่าพรุโต๊ะแดง 
 
   ๓) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืน 
  - ควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพ่ือให้
แผนการด าเนินการต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  - ผู้น าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริมในเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
  -  ควรมีการวางแผน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
ในทุกกิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นที่ 
  - ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุ  
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้องกันควบคุมไฟป่า การปลูกป่า 
  - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกใน 
การดูแลป่าพรุโต๊ะแดง 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์ ท าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่
ป่า และกระท าการใดๆ ในสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการท าลาย และสร้างความเสียหายกับป่าพรุได้ 

 
 



๕๔ 
 

 
       ๒.๓.๒ การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
         กรณีน้ าแล้ง 
    - จัด เวรยาม ตรวจติดตามดูแลพ้ืนที่พรุร่วมกันระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผรส. และประชาชนในชุมชน 
    - เปิด-ปิด ประตูน้ า ในระดับที่เหมาะสม และการก าหนดว่าจะเปิด-ปิด 
ในห้วงเวลาใด ในระดับใด ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณาร่วมกัน  
    - ควรท าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ าเป็นช่วงๆ 
    - ควรจัดตั้งกองทุนให้แก่สมาชิกที่มี พ้ืนที่รอบขอบพรุเพ่ือใช้เป็น
งบประมาณส าหรับการดูแลในด้านต่างๆ 
    - ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่หมู่บ้านเพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการ และป้องกันการเกิดเหตุ เช่น ใช้ท าฝายกั้นน้ า 
        กรณีน้ าท่วม 
    - ควรมีการระบายน้ าไม่ให้ไหลเข้าพ้ืนทีก่ารเกษตร เนื่องจากน้ าในพ้ืนที่
พรุเป็นน้ าเปรี้ยว พอไหลเข้าพ้ืนที่เกษตรก็จะท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย  
    - ควรให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล เรื่องวิธีการบริหาร
จัดการน้ า เพราะเวลาฝนตกน้ าจากเขาสุคิริน ไหลลงมารวมผสมกับน้ าพรุ จะท าอย่างไร มีวิธีการชะล้าง 
หรือระบายอย่างไร ให้น้ าสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
    - ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในการบริหาร
จัดการน้ าในแม่น้ าสุไหงโก-ลก เช่น การร่วมกันขุดลอกไม่ให้คลองตื้นเขิน เพื่อให้ระบายน้ าได้เร็วป้องกัน
ไม่ให้น้ าท่วม  
    - ควรมีการท าแก้มลิงเก็บกักน้ าที่บริเวณต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

  
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่มที่ ๑ (เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ) 
  

  
  

  
  

การระดมและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นของกลุ่มที่ ๒ (ราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวขอ้ง) 



๕๖ 
 

  
  

การน าเสนอผลการอภิปรายของกลุม่ที่ ๑ (เจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงานภาครัฐ) 
 

  
  

การน าเสนอผลการอภิปรายของกลุม่ที่ ๒ (ราษฎรในอ าเภอที่เกี่ยวขอ้ง) 
 

 
  

นางสายหยุด เพ็ชรสขุ ผู้อ านวยการศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
เป็นประธานปิดการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการบรหิารจดัการปา่พรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ 

 



 

 ๕๗ 
 
 

ตารางสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจดัการป่าพรโุต๊ะแดง  ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดนราธวิาส 
 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑  
หัวข้อ : การบริหารจัดการน้้า การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ปา่พรโุตะ๊แดงและการควบคุมไฟปา่ในพ้ืนที่ปา่พรุโต๊ะแดง 
1. การบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงและบริเวณ 
นอกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

   

๑.๑ รูปแบบ  : ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน ้า กรมชลประทาน
ได้จัดท้าคันกั นน ้าไว้แล้ว จะต้องมีการสร้างฝายชะลอน ้า ท้าแนวเขตป้องกันน ้าเปรี ยวเพื่อการเกษตร 
๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง : งบประมาณในการด้าเนินการไม่เพียงพอ การบริหารจัดการน ้าใน
ป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพื นที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ การใช้ประโยชน์ในพื นที่บริเวณรอบขอบพรุ  
ท้าให้เส้นทางน ้าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง 
๑.๓ แนวทางแก้ไข : ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้าความเข้าใจและสร้างจิตส้านึกใน 
ด้านการบริหารจัดการน ้า ควรมีการสร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุม  

2. การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
    

๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :  
 - แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : มีการจัดท้าไม่ชัดเจน ท้าให้ยังมีข้อขัดแย้งกับราษฎรในการพิสูจน์สิทธิ์ 
 - ราษฎรในพื นที่  : มีการบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือเป็นที่ดินท้ากิน หาของป่า  ลักลอบตัดต้นไม้   
ใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดประเภท ขาดจิตส้านึกในการดูแลรักษาป่า อีกทั งราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจ
รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ  
 - ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่เอื ออ้านวยต่อการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหา 

 

 

 



 

 ๕๘ 
หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 

 ๒.๒ แนวทางแก้ไข : 
 - แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : ควรมีการจัดท้าแนวเขตให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎร 
อีกทั ง ควรท้าข้อตกลงเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวเขตให้ชัดเจนระหว่างผู้น้าชุมชน/ผู้น้าศาสนา ราษฎร
ในพื นที่ และภาครัฐ นอกจากนี  ควรพิจารณาการขุดคูรูปแบบไข่ปลาเพ่ือเป็นแนวกันชน รวมทั ง 
ควรส่งเสริมปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรอบป่าพรุ  
 - ราษฎรในพื นที่ : ควรมีการอนุญาตให้ราษฎรเข้าท้าการเกษตรได้และขึ นทะเบียนผ่อนผันเพ่ือ
ใช้พื นที่ท้าการเกษตร แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกป่าทดแทน และควรมีการส้ารวจเกษตรกรที่เป็น
เกษตรกรจริงหรือเอกชนด้าเนินการ  
 - ข้อกฎหมาย : แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจนและครอบคลุม 
 - การสร้างความสัมพันธ์ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลงพื นที่พบปะราษฎร
ให้มากขึ น รวมทั งเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื นที่ให้ทั่วถึง 
อีกทั งสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรอบขอบป่าพรุ และภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท้า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื นที่และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร 

๓. การควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
    

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :  
 - การบริหารจัดการ : ฝนทิ งช่วงนานท้าให้เกิดไฟป่า แหล่งน ้าไม่เพียงพอในการสูบน ้าเพื่อดับไฟ
ป่าการแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์  นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 
 - ราษฎรในพื นที่ : ทิ งก้นบุหรี่หรือเกิดจากความคึกคะนองของราษฎรบางส่วน ไม่สามารถเข้า
พื นที่เพื่อดับไฟได้เนื่องจากติดพื นที่เกษตรกรรมของราษฎร  ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ป้องกันและดับไฟป่าและความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึ นจากไฟป่า  
๓.๒ แนวทางแก้ไข  
 - การบริหารจัดการ : ขุดคลองเพ่ิมแนวกันไฟ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรร่วมกัน
บูรณาการการแก้ไขปัญหา อีกทั ง ควรประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรล่วงหน้า เพ่ือท้าฝนหลวง 
รวมทั ง เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก้าลังคน ในการดับไฟป่า 
 - ราษฎรในพื นที่ : สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในพื นที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า 

 



 

 ๕๙ 
 

 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ 
หัวข้อ : การประกอบอาชพี/ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรทีอ่าศัยอยู่บรเิวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
  และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
๑. การประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของราษฎรที่
อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  

๑.๑ ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้แก่ราษฎร : การจัด Zoning การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การส่งเสริมการปลูกป่า สร้างธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการท้าอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ให้แก่ราษฎร อบรมให้ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านอาชีพให้แก่ราษฎร และการจัดตั งกลุ่ม
มัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑.๒ อาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพ : หาของป่า การท้าการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื นที่ เช่น 
ปลูกปาล์ม หลุมพี สาคู ไม้เสม็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ท้าสวนผลไม้ ท้านา การเผาถ่าน การท้าปศุสัตว์ 
การท้าการประมง จักสาน การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ แป้งสาคู และการเลี ยงผึ ง 

๒. ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและ 
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง   

๒.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน : นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกน้าไปใช้โดยหน่วยงานในพื นที่ 
นโยบายของหน่วยงานมีความซ ้าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและไม่มีการติดตาม
ประเมินผล อีกทั ง การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร 
๒.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ : เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกรไม่เข้มแข็ง เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ยังไม่มีความชัดเจน และมีการท้าประมงผิดวิธี 
๒.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : เส้นทางสัญจรช้ารุด ขาดปัจจัยการผลิต และ
ประสบปัญหาเรื่องโรค สัตว์ และแมลงศัตรูพืช 
๒.๔ สิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรี ยว น ้าท่วมน ้าแล้ง น ้าเปรี ยว น ้าไม่
เพียงพอ และน ้าเสียจากโรงงานยางพารา 
๒.๕ เรื่องอื่นๆ : ปัญหาด้านสังคม และผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า  



 

 ๖๐ 
 
 
 
 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
๓. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง
เหมาะสม  
 

๓.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน : ควรส่งเสริมและน้านโยบาย Zoning ไปใช้อย่างจริงจัง   
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อกฎหมายในพื นที่รอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง จัดท้าแนวเขตที่ชัดเจน 
การด้าเนินโครงการต่างๆ ควรท้าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั งจุดรับซื อ พร้อมทั งแหล่งจ้าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
๓.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ : อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใน 
ทุกมิติและการท้าประมงที่ถูกต้อง ส้ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมทั ง จัดท้าโครงการเพ่ือปลูกฝัง
ให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพการท้าการเกษตร  
๓.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ให้องค์ความรู้
เรื่องการป้องกัน/ก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั งวิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ  อีกทั งสนับสนนุ
ปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๓.๔ สิ่งแวดล้อม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพื นที่  สร้างเขื่อนเพ่ือรองรับน ้า/ 
ดินเปรี ยว การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสม และแจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดท้าบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 
๓.๕ เรื่องอื่นๆ : รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั ง สร้างเครือข่ายเพื่อให้ราษฎร
ช่วยดูแลไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื นที่ 

 

       
 
 

 

 



 

 ๖๑ 
 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ 
หัวข้อ : การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม 
๓.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๓.๑.๑) รูปแบบการจัดท้าขอบเขตพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่
เหมาะสม 
 

๑. ควรสร้างวิธีการจัดท้าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน  
  - ท้าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล  รั วลวดหนาม 
หรือก้าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ 
  -  ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชน
ได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ  
  -  ขุดคู คลอง และร่องน ้า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ  
  -  ควรน้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตที่ชัดเจนมาใช้  
  -  ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก้าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง 

 ๒. หน่วยงานที่ด้าเนินการจัดท้าแนวเขตและราษฎรในพ้ืนที่ ควรมีส่วนร่วนในการจัดท้า  
 -  สร้าง MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ และชาวบ้านร่วมกันเดินส้ารวจร่วมกัน 
 -  ควรมีแผนการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน  
 -  การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต  

 ๓. การด้าเนินการทางด้านกฎหมาย  
   - การด้าเนินการจัดท้าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสรวมทั ง ไม่ขัดกับกฎหมาย 
  - ควรมีการจัดตั งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
  - การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพื นที่ 
  - แนวเขตที่ก้าหนดขึ น ควรมีกฎหมายรองรับ 
  - เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้ 
  - ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื นที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



 

 ๖๒ 
 

 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
 ๔.  การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท้าแผนท่ี 

 - ควรด้าเนินการจัดท้าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง 
 - ควรน้าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน 
 - ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน – หลัง ในการครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน 
 - ตรวจสอบขอบเขตพื นที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจที่ตรงกัน  
 - ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพื นที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั งนี  ควรร่วมก้าหนดความหมาย
ของเขตพื นที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 - ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท้าขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่
ลงพื นที่ส้ารวจ  

๓.๑.๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง 
 

๑. ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั งแต่ภาคประชาชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มาร่วมพูดคุย ร่วมบูรณาการความ
ร่วมมือในการก้าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด้าเนินการร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และความชัดเจน 
๒. ควรพิจารณาน้ามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถด้าเนินการได้ มาช่วยสนับสนุนการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง  
๓. ก้าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ และมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่า
พรุโต๊ะแดง  
๔. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสควรจัดท้า  Zoning และการจัดท้าปฏิทิน 
การเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยต้อง 
ไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน ้าป่าพรุโต๊ะแดง 

 

          



 

 ๖๓ 
    
  
 

หัวข้อการอภิปราย ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น 
๓.๑.๓) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

๑. ควรมีการจัดท้าแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง  
๒. ผู้น้าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริม  
๓. ควรมีการวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน 
๔. ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์พื นที่พรุในกิจกรรมต่างๆ  
๕. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส้านึกในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง    
๖. ก้าหนดหลักเกณฑ์ ท้าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื นที่ป่า  

๓.๒ การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
๓.๒.๑ กรณีน้้าแล้ง 
 

๑. จัดเวรยาม ตรวจติดตามดูแลพื นที่พรุร่วมกันระหว่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผรส. และราษฎร 
๒. เปิด-ปิด ประตูน ้า ในระดับที่เหมาะสม และการก้าหนดว่าจะเปิด-ปิด ในห้วงเวลาใด ในระดับใด 
ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณาร่วมกัน  
๓. ควรท้าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน ้าเป็นช่วงๆ 
๔. ควรจัดตั งกองทุนให้แก่สมาชิกที่มีพื นที่รอบขอบพรุเพ่ือใช้เป็นงบประมาณส้าหรับการดูแล  
๕. ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่หมู่บ้านเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและป้องกัน  

๓.๒.๒ กรณีน้้าท่วม ๑. ควรมีการระบายน ้าไม่ให้ไหลเข้าพื นที่การเกษตร  
๒. ควรให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล เรื่องวิธีการบริหารจัดการน ้า  
๓. ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในการบริหารจัดการน ้าในแม่น ้าสุไหงโก-ลก  
๔. ควรมีการท้าแก้มลิงเก็บกักน ้าที่บริเวณต้าบลกายูคละ อ้าเภอแว้ง  
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