นราธิวาสวันนี้

ค�ำน�ำ
ข้อมูล นับว่ามีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ภายใต้บริบทที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสจึงได้รวบรวมข้อมูล
ต่างๆ  ที่มีความส�ำคัญ ทั้งในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ   สงั คม และประเพณีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของพืน้ ที่ มาประกอบกัน
ขึ้นเป็นเอกสาร บรรยายสรุป " นราธิวาสวันนี้...." โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์พฒ
ั นาจังหวัด เพือ่ เป็นทิศทางในการขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
งานของทุ ก หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ อย่ า งเป็ น เอกภาพ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อ
ประกอบการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดได้อย่างเหมาะสม
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เอกสารบรรยายสรุป " นราธิวาสวันนี.้ ..." เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์  ต่อผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ
ศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไป
การจัดท�ำเอกสารบรรยายสรุป " นราธิวาสวันนี.้ .." คงจะไม่สามารถส�ำเร็จ
ลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ           
ภาคเอกชน และบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการครั้งนี้
ครั้งที่ผ่านมา และครั้งต่อไปที่จะมีในอนาคต จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

          (นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ)
					 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
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บทคัดย่อ
นราธิวาสเดิมเป็นหมูบ่ า้ นชือ่   " มะนาลอ " ขึน้ อยูก่ บั เมืองสายบุร  ี ในปี พ.ศ.
๒๔๔๔ (ร.ศ.๑๒๐) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลง       
การปกครองโดย   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศกฎข้อบังคับส�ำหรับปกครอง
บริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.๑๒๐ ยกเลิกการปกครองแบบเก่า มาเป็นแบบมณฑล
เทศาภิบาล และแยกบริเวณเจ็ดหัวเมืองออกมาจากมณฑลนครศรีธรรมราช จัดตั้ง
มณฑลปัตตานีขึ้น มีเมืองรวม ๔ เมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองยะลา เมืองสายบุรีและ
เมืองระแงะ หมู่บ้านมะนาลอ  จึงรวมอยู่กับเมืองระแงะ
         ปี พ.ศ.๒๔๕๐ ได้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะจากต�ำบลบ้านตันหยงมัส    
มาตัง้ ทีบ่ า้ นมะนาลอ อ�ำเภอบางนรา และยกฐานะอ�ำเภอบางนราขึน้ เป็นเมืองบางนรา   
         เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
ประพาสมณฑลปักษ์ใต้  ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมือง และทรง
ด�ำริเห็นว่า บางนรา นั้น เป็นชื่อต�ำบลบ้าน และควรที่จะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐาน
สืบไป   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมือง “ บางนรา ”
เป็น  "เมืองนราธิวาส" เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ค�ำว่า "นราธิวาส"        
หมายถึง  "ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน"   
นราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดน ตัง้ อยูบ่ นฝัง่ ทะเลด้านตะวันออกของแหลม
มลายู สุ ด ชายแดนไทย-มาเลเซี ย ที่ ส ถานี ร ถไฟสุ ไ หงโก-ลก มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด
๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร  อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ
๑,๑๔๙ กิโลเมตร  และทางรถไฟ ประมาณ ๑,๑๑๖ กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของ
จังหวัดประมาณ  ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขา  มีภูเขาหนาแน่นแถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขา     สันกาลาคีรี    ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทยมาเลเซีย ลักษณะของพืน้ ทีม่ คี วามลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออก  พนื้ ทีร่ าบ
ส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่น�้ำ    ๔   สาย คือ แม่น�้ำสายบุรี
แม่น�้ำบางนรา แม่น�้ำตากใบ  และแม่น�้ำโก-ลก  มีพื้นที่พรุจ�ำนวนประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่
สภาพภูมอิ ากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู  ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูรอ้ น
         ประชากรจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๘๒% นับถือศาสนา
พุทธประมาณ ๑๗% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ    อีกประมาณ   ๑%   
ประชากรใช้ ภ าษาพู ด หลากหลาย เพราะมี ห ลายกลุ ่ ม มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในจั ง หวั ด
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นราธิวาส ที่มาจากภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอื่นๆ      
ในภาคใต้ จะมีสำ� เนียงพูดหลายส�ำเนียง เช่น ส�ำเนียงภาษาไทยใต้ตอนบน ภาษาไทย
ใต้ตอนล่าง และยังมีภาษาพูดเป็นพิเศษคือ ภาษาเจ๊ะเห  มีพูดกันมานานและมีอยู่     
ในกลุ่มคนไทยพุทธดั้งเดิม  เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่นของอ�ำเภอตากใบ ส�ำหรับคน
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้    " ภาษามลายูถิ่น "  หรือเรียกว่า “ภาษายาวี” ใน
ชีวิตประจ�ำวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย   อินโดนีเซียและบรูไน
ปัจจุบันผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่น ก็สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับ         
ชาวพุทธที่พูดภาษาไทย ก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้
สัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรปู ช้างเผือก
ประดับเครื่องคชาภรณ์ อยู่ในวงกลม ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด คือ ทักษิณราชต�ำหนัก
ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ต้นไม้ประจ�ำจังหวัด  คอื ตะเคียนชันตาแมว ดอกไม้ประจ�ำจังหวัด คือ ดอกบานบุรเี หลือง
ประเพณีของชาวไทยพุทธในจังหวัดมี ประเพณีชงิ เปรต เป็นประเพณีเนือ่ ง
ในเทศกาลเดือนสิบ  จัดในวัดทุกวัด ในวันแรม ๑๔ ค�่ำ  หรือ ๑๕ ค�่ำ   เดือน ๑๐
ประเพณี บังกุลบัว คือ  การท�ำบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีขึ้นระหว่างเดือน
๕ แรม ๑ ค�่ำ    ของทุกปี  ประเพณีลาซัง  ประเพณีเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องแม่
โพสพ ว่า  ถ้าจัดท�ำพิธีนี้แล้วจะท�ำให้นาข้าวปีต่อไปงอกงามและให้ผลผลิตสูง
ประเพณีลากพระ จะกระท�ำกันหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือตรงกับวันแรม ๑
ค�่ำ เดือน  ๑๑  ประเพณีกินวาน หมายถึงการไหว้วานให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันลงแรง
ท�ำงานเพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงทันการ โดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรง  เช่นเดียวกับ
ทางภาคกลางที่เรียกว่า ลงแขก
ประเพณีของชาวไทยมุสลิมมีดังนี้ มาแกปูโละ หรือ “กินเหนียว” จะใช้ใน
หลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุหนัต ค�ำว่า “กินเหนียว” มิใช่วา่ เจ้าของจะบริการ
อาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านัน้ แต่เป็นการเลีย้ งอาหารธรรมดาทัว่ ไป  การเข้าสุหนัต
คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า         
“มาโซะยาวี” ซึ่งจะท�ำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง ๒-๑๐ ปี   เพื่อความสะอาด                 
วันฮารีรายอ มีอยู  ่ ๒  วนั ซึง่ ทางราชการก�ำหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน ๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) คือ วันอิฏิลฟิตรี  หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ
เป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตรงกับวันที่
หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ ๑๐ ทางจันทรคติ  วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า
วันฮารีรายอหัจญี ตรงกับวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบ
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พิธีหัจญ์ ณ  นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก วันเมาลิด  หมายถึง วันเฉลิมฉลองสมภพ  
การลีภ้ ยั จากนครเมกกะไปสูน่ ครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของนบีมฮู มั หมัด
(ซ.ล) ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาล  หรือเดือนที่ ๓ ตามปฏิทินอาหรับ  
ทั้งสามวัน  วันอาซูรอ หมายถึง วันที่   ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน เป็นวันร�ำลึกถึงเมื่อ
สมัยน�้ำท่วมโลก ซึ่ง ศาสดานุฮ์ สร้างเรือบรรทุก คน สัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย       
จนวันสุดท้ายและต้องรวมอาหารทีไ่ ม่เหมือนกัน มากวนเข้าด้วยกัน แจกจ่ายเพือ่ ให้
รอดชีวิตได้  
จังหวัดนราธิวาสมีสถานที่บริหารราชการตั้งอยู่ที่  อาคารศาลากลางจังหวัด
เลขที่ ๔๑ ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๙ ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น  แบ่งการปกครองเป็น ภูมิภาค ๑๓ อ�ำเภอ  ท้องที่
๗๗ ต�ำบล  ๕๘๙  หมู่บ้าน ท้องถิ่น  ๓ รูปแบบคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด            
๑ แห่ง   เทศบาล   ๑๖ เทศบาล  เป็นเทศบาลเมือง จ�ำนวน ๓ แห่ง   เทศบาลต�ำบล
จ�ำนวน ๑๓ แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต�ำบล  จ�ำนวน ๗๒ แห่ง
ด้านการศึกษามีการจัดการศึกษาหลายระดับ แยกเป็นในส่วนที่รัฐบาล
ด�ำเนินการคือตัง้ แต่กอ่ นประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย  
อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับ อุดมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษา ๒ แห่งคือ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์   สอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส สอนในระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี   อีกทั้งยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สถานศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด(ตาดีกา)                 
ที่ภาคเอกชนด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ
เศรษฐกิจโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นส�ำคัญ
โดยมีอาชีพหลัก  คือ การท�ำสวนยางพารา สวนปาล์มน�้ำมัน สวนมะพร้าวและผล
ไม้ต่างๆ การท�ำนา การประมงและการเลี้ยงสัตว์   ผลผลิตทางด้านการเกษตรจึงท�ำ
รายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง การค้าขายและการบริการ ท�ำรายได้ให้จังหวัด        
เป็นอันดับสองรองลงมา
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญในเขตอ�ำเภอเมืองคือพุทธอุทยานเขากง มัสยิดกลาง
(เก่าและใหม่) หาดนราทัศน์ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติ              
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง  ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ  
หมูบ่ า้ นยะกัง  หมูบ่ า้ นทอน  อำ� เภอตากใบ คือ วัดชลธาราสิงเห เกาะยาว ชายหาดกูบ-ู
บ้านคลองตัน ด่านตากใบ  อำ� เภอสุไหงโก-ลก คือ  ดา่ นสุไหงโก-ลก  ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
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ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรหรือพรุโต๊ะแดง อ�ำเภอสุไหงปาดี               
คือ น�้ำตกฉัตรวาริน อ�ำเภอแว้ง มีน�้ำตก  สิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
อ�ำเภอบาเจาะมีอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี   มัสยิดวาดีลฮูเซ็น หรือมัสยิด ๓๐๐ ปี
น�้ำตกปาโจและวัดเชิงเขา

ตราสัญลักษณ์จังหวัด

         เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือก
ประดับเครื่องคชาภรณ์ อยู่ในวงกลม  มีความหมายดังนี้
       รูปเรือใบแล่นกางใบ  หมายถึง  ทตี่ งั้ อยูร่ มิ ทะเล มีการค้าขาย การประมง และ
การติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
       ในเรือมีรปู ช้างเผือกประดับเครือ่ งคชาภรณ์อยูใ่ นวงกลม หมายถึง                ชา้ ง
ส�ำคัญคู่บุญ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า “พระศรีนรารัฐราชกิริณี”

ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด
ทักษิณราชต�ำหนัก
นราทัศน์เพลินตา
แหล่งใหญ่แร่ทอง

ชนรักศาสนา
ปาโจตรึงใจ
ลองกองหอมหวาน
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ต้นไม้ประจ�ำจังหวัด

คือ ตะเคียนชันตาแมว
(Balanocarpus  heimit  King)
เป็นไม้มงคลประจ�ำจังหวัดนราธิวาส
พบมากบนภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัด
นราธิวาส

ดอกไม้ประจ�ำจังหวัด

คือ  ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica)
ต้นเป็นพุ่ม โคนล�ำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อ
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เถาเล็ก  ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง
สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี
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พระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนราธิวาส

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว             
ได้พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจ�ำเมืองนราธิวาส โดยมีพระราชด�ำรัสไว้วา่             
“ขอให้พระนราภิบาลแลข้าราชการทั้งหลาย รู้สึกหน้าที่อันส�ำคัญในการที่ด�ำเนิน
การปกครองประชาชน เพราะเป็นการท�ำการต่างพระเนตรพระกรรณ ขอให้ผู้
ปกครอง ใช้อำ� นาจ ในทางทีจ่ ะกระท�ำให้ประชาชนได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือน
เป็นกิง่ สาขาของต้นโพธิ์ คือความปกครอง จงรูส้ กึ ความรับผิดชอบให้มาก ส่วนอ�ำนาจ
อย่ า เข้ า ใจผิ ด ว่ า เป็ น ของส� ำ หรั บ ใช้ ส ่ ว นตั ว แท้ จ ริ ง เป็ น พระราชอ� ำ นาจ
แบ่งพระราชทานมาให้ใช้ส�ำหรับปกครองประชาชน ถ้าใช้อ�ำนาจผิดก็เหมือน
ไม่จงรักภักดีตอ่ ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท โดยแท้จริงควรใช้อำ� นาจ ในทางเพาะปลูก
ความนิยมแห่งประชาชนผูอ้ ยูใ่ นพระบรมโพธิสมภาร ส่วนประชาชน ไม่วา่ ชาติใด
ภาษาใด ทรงถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ท้ังสิ้น ขอให้ประชาชนเชื่อ
ในความหมายดีของพระองค์ จงตั้งตน อยู่ในพระราชก�ำหนดกฎหมาย ผู้ปกครอง
ใช้อำ� นาจอย่างใด ขอให้ถอื เหมือนว่าเป็นพระราชอ�ำนาจส่วนพระองค์ให้นอบน้อม
เชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชา เหมือนเคารพนอบน้อมต่อพระองค์ ความสุขความส�ำราญ
จะบังเกิดมีแก่ประชาชนทั้งหลายอนึ่ง เพื่อจะให้เป็นที่หมายแห่งการที่ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาถึงทีน่ ี้ จึงจะพระราชทาน พระแสงราชสาตราไว้แก่ เมืองบางนรา
ซึ่งพระราชทานนามว่า เมืองนราธิวาส เป็นที่หมายต่างพระองค์เหมือนได้เสด็จ
ประทับอยู่กับประชาชนชาวเมืองนราธิวาสเสมอไป”
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ภาคที่ ๑
สภาพทั่วไป
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๑.๑ ประวัติการปกครอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปี พ.ศ. ๒๓๓๒           
ได้จัดการปกครองเมืองปัตตานี   โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสงขลา (บุญฮุย)  
อัญเชิญตราตั้งให้   พระยาจะนะ(ขวัญซ้าย)  เป็นพระยาปัตตานี   อยู่ในความก�ำกับ
ดูแลของเมืองสงขลา  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๕๕  พระยาปัตตานี (พ่าย) เห็นว่าเมืองปัตตานี  
มีอาณาเขตกว้างขวาง  มีโจรผู้ร้ายปล้นบ้านเรือนราษฎรชุกชุม จึงขอความเห็นชอบ
จากพระยาสงขลา (เถี้ยนจ๋อง)  จัดแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็น เจ็ดหัวเมือง  และได้รับ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง แก่เจ้าเมืองทั้งเจ็ดหัวเมือง  ดังนี้
-  ให้ตวนสุหลง   เป็นพระยาปัตตานี  
-  ให้ตวนหนิ   เป็นพระยาหนองจิก   
-  ให้ตวนยะลอ    เป็นพระยายะลา
-  ให้ตวนหม่าโล่  เป็นพระยารามัน   
-  ให้หนิเดะ    เป็นพระยาระแงะ     
-  ให้หนิดะ    เป็นพระยาสายบุรี
-  ให้นายพ่าย    เป็นพระยายะหริ่ง
ซึ่งในเมืองสายบุรีมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า “มะนาลอ”  และกลายเป็นที่ตั้งของ
จังหวัดนราธิวาสในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ยา้ ย
ที่ว่าราชการเมืองระแงะ  จากบ้านระแงะ ริมพรมแดนติดต่อกับเมืองกลันตันมาตั้ง                 
ณ  ต�ำบลบ้านตันหยงมัส  (อ�ำเภอระแงะปัจจุบัน)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.๒๔๔๔ ได้จัด
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ทรงประกาศกฎข้อบังคับส�ำหรับปกครอง
บริเวณเจ็ดหัวเมือง รศ ๑๒๐ ให้ขึ้นกับมณฑลเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช       
ปี พ.ศ.๒๔๔๙ แยกเจ็ดหัวเมืองออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชและจัดตัง้ เป็นมณฑล
ปัตตานี โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศักดิ์เสนีย์ (หนา บุนนาค) ส�ำเร็จราชการมณฑลปัตตานี
มีเมืองที่อยู่ในความดูแล ๔ เมือง  คือ  เมืองปัตตานี   (รวมเมืองหนองจิก ยะหริ่งและ
เมืองปัตตานี)  เมืองยะลา  (รวมเมืองรามัน  และเมืองยะลา)  เมืองสายบุรีและเมือง
ระแงะ ส�ำหรับหมู่บ้านมะนาลอเมืองสายบุรีได้แยกออกมารวมอยู่กับเมืองระแงะ       
ปี พ.ศ.๒๔๕๐ ได้ย้ายที่ว่าราชการเมืองระแงะ จากต�ำบลตันหยงมัสมาตั้งที่บ้านมะ
นาลอ ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองบางนรา มีอ�ำเภอในเขตปกครอง ได้แก่   อ�ำเภอบางนรา     
อ�ำเภอตันหยงมัส  และกิ่งอ�ำเภอโต๊ะโม๊ะ  กิ่งอ�ำเภอยะบะ  อ�ำเภอสุไหงปาดี
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั   ขณะเสด็จประพาสมณฑล
ปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ทรงพระราชทานพระแสงราชศัตราประจ�ำเมือง  เมื่อวันที่  ๗
มิถนุ ายน  พ.ศ. ๒๔๕๘  และโปรดเกล้าฯให้เปลีย่ นชือ่ เมืองบางนราเป็นเมืองนราธิวาส  
เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๔๕๘  มีความหมายว่า ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน
พ.ศ. ๒๔๗๔ ยุบเลิกมณฑลปัตตานี  และจังหวัดสายบุรีให้รวมเป็นอ�ำเภอ
หนึ่งของจังหวัดปัตตานีและให้อ�ำเภอบาเจาะอยู่ในความปกครองของจังหวัด
นราธิวาส
พ.ศ.  ๒๔๘๑  ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอโต๊ะโมะ  เป็นอ�ำเภอแว้ง
พ.ศ.  ๒๔๘๒ ยกฐานะกิ่งอ�ำเภอยะบะ  เป็นอ�ำเภอรือเสาะ
พ.ศ.  ๒๔๙๑   ยกฐานะต�ำบลสุไหงโก-ลกเป็นกิ่งอ�ำเภอและยกฐานะเป็น
                                      อ�ำเภอ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖
พ.ศ.  ๒๕๑๗ ตั้งกิ่งอ�ำเภอศรีสาคร  ยกฐานะเป็นอ�ำเภอ  พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ.  ๒๕๒๐ ตั้งอ�ำเภอสุคิริน
พ.ศ.  ๒๕๒๕  ตั้งกิ่งอ�ำเภอจะแนะ  และยกฐานะเป็นอ�ำเภอ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๖ ตัง้ กิง่ อ�ำเภอเจาะไอร้อง และยกฐานะเป็นอ�ำเภอเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
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จังหวัดนราธิวาสมีเจ้าเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน
๔๖ คน  ดังนี้
พระยาภูผาภักดี พระยาเมืองระแงะ ครั้งบริเวณเจ็ดหัวเมือง(เจ้าเมือง)
๑.  พระนราภิบาล
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๕๘
๒.  พระภิศัยสุนทรการ
๓.  หลวงปริวรรตวรวิจิตร
๔.  พระยานราศัยสุนทร
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๒ - ๒๔๖๒
๕.  พระยาสุรพลพิพิธ
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๕ - ๒๔๖๙
๖.  พระยาศรีสุทัศน์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๙ - ๒๔๗๒
๗.  พระเพชราภิบาลนฤเบศร
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๗๒ - ๒๔๗๕
๘.  พระศรีสุทัศน์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐
๙.  พระพิชิตบัญชาการ
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑
๑๐.  หม่อมทวีวงศ์วัลย์ศักดิ์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓
๑๑.  หลวงภูวนารถนฤบาล
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔
๑๒.  พระพินิจเสนาการ
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕
๑๓.  หลวงจรูญบูรกิจ
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
๑๔.  นายอิน  ตุงคะผลิน
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๗ - ๒๔๙๐
๑๕.  นายยุทธ  จรัญยานนท์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
๑๖.  หลวงจรูญบูรกิจ
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๑๗.  นายสง่า  สุขรัตน์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๒ - ๒๔๙๔
๑๘.  นายพุก  ฤกษ์เกษม
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๔ - ๒๔๙๖
๑๙.  นายวิทุร  จักกะพาก
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗
๒๐.  พ.ต.อ.จ�ำรัส  โรจนจันทร์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๗ - ๒๔๙๗
๒๑.  นายผาด  นาคพิน
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙
๒๒.  ขุนวรคุตคณารักษ์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑
๒๓.  นายอ้วน  สุรกุล
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๑ - ๒๕๐๑
๒๔.  นายเทียน  อัชกุล
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๑ - ๒๕๐๔
๒๕.  นายพันธุ  สายตระกูล
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๔ - ๒๕๑๒
๒๖.  นายวรวิทย์  รังสิโยทัย
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๒ - ๒๕๑๔
๒๗.  นายจรูญ  โลกะกะลิน
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
๒๘.  นายวัชระ  สิงคิวิบูลย์
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐
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๒๙.  นายชัด  รัตนราช
๓๐.  นายชิต  นิลพานิช
๓๑.  นายธวัชชัย  สมสมาน
๓๒.  นายประจวบ  พัฒกุล
๓๓.  นายผัน  จันทรปาน
๓๔.  ร้อยเอกเคียงศักดิ์  ธรรมราชรักษ์
๓๕.  นายสวัสดิ์  กฤตรัชตนันต์
๓๖.  นายชูชาติ  พูลศิริ
๓๗.  นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
๓๘.  นายปริญญา  อุดมทรัพย์      
๓๙.  นายธีระ  โรจนพรพันธุ์  
๔๐.  นายวิชม  ทองสงค์
๔๑.  นายประชา  เตรัตน์
๔๒.  นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
๔๓.  นายวินัย ครุวรรณพัฒน์
๔๔.  นายธนน  เวชกรกานนท์
๔๕.  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์
๔๖.  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
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ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๙  - ๒๕๕๑
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
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สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้งและอาณาเขต
              เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู           
ห่างจากกรุงเทพมหานคร   โดยทางรถยนต์ประมาณ  ๑,๑๔๙   กิโลเมตร  และ
ทางรถไฟ ประมาณ  ๑,๑๑๖  กิโลเมตร  สุดชายแดนประเทศไทย -  มาเลเซีย  ที่สถานี
รถไฟสุไหงโก-ลก
      ทิศเหนือ              
จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย
      ทิศใต้       
จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
      ทิศตะวันออก        จดประเทศมาเลเซีย
      ทิศตะวันตก            จดจังหวัดยะลา

ภูมิประเทศ
           เป็นป่าและภูเขาประมาณ  ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด  มีภูเขาหนาแน่น     แถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งถือเป็นแนวกั้นพรหมแดน ไทยมาเลเซีย  ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก
พื้นที่ราบส่วนใหญ่ อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น�้ำ   ๓  สาย คือ  
แม่น�้ำสายบุรี  แม่น�้ำบางนรา และแม่น�้ำโก-ลก มีพื้นที่พรุจ�ำนวนประมาณ  ๓๖๑,๘๖๐  ไร่

ภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู คือ
           (๑) ฤดูฝน  
           (๒) ฤดูร้อน  
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แหล่งน�้ำธรรมชาติ
มีแม่น�้ำส�ำคัญ ๓ สาย คือ
   
(๑) แม่นำ�้ บางนรารับน�ำ้ จากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี  ผา่ นคลองสุไหงปาดี          
คลองยะกัง และคลองตันหยงมัส ไหลผ่านท้องที่อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอสุไหงปาดี               
อ�ำเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ�ำเภอเมืองนราธิวาส  มีความยาวประมาณ ๖๐
กิโลเมตร     
   
(๒) แม่นำ�้ โก-ลก เป็นแม่นำ�้ กัน้ พรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
ต้นน�้ำอยู่ในเทือกเขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อ�ำเภอแว้ง โดยแม่น�้ำสายดังกล่าว                                  
จะไหลผ่าน   อ�ำเภอสุไหงโก-ลก  และไหลลงอ่าวไทยที่อ�ำเภอตากใบ  มีความยาว
ประมาณ ๑๐๓ กิโลเมตร
    
(๓) แม่น�้ำสายบุรี ต้นน�้ำเริ่มจากเทือกเขาในอ�ำเภอสุคิริน ไหลผ่านอ�ำเภอ             
จะแนะ อ�ำเภอศรีสาคร  อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อ�ำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี   มีความยาวประมาณ ๑๙๕
กิโลเมตร

จ�ำนวนพื้นที่ ประชากร ศาสนา และภาษา
จังหวัดนราธิวาสมีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด ๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตรมีประชากร
ทั้งหมด จากข้อมูล ของส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) มีประชากรจ�ำนวน ๗๖๒,๖๒๒ คน
ชาย ๓๗๗,๗๑๘ คน                หญิง ๓๘๔,๙๐๔ คน
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ภาคที่ ๒
การเมือง การปกครอง
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การเมือง การปกครอง
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การปกครอง

จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองเป็น ๑๓ อ�ำเภอ  ๗๗ ต�ำบล  ๕๘๙ หมูบ่ า้ น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
         ๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน ๑ แห่ง  โดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด
        ๒.  เทศบาล ๑๖ แห่ง แยกเป็นเทศบาลเมือง จ�ำนวน  ๓  แห่ง  เทศบาล
      ต�ำบล จ�ำนวน ๑๓ แห่ง  
         ๓.  รูปแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบล  ๗๒ แห่ง
ส�ำหรับส่วนราชการในพืน้ ที  ่ จำ� แนกเป็น ส่วนภูมภิ าค  ๓๓  หน่วยงาน  สว่ น
กลาง ประมาณ  ๑๑๓  หน่วยงาน องค์กรมหาชน  ๑  หน่วยงาน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  ๑  หน่วยงาน  และรัฐวิสาหกิจ ๔๓ หน่วยงาน
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หน่วยงาน

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๙ ต�ำบลโคกเคียน
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ชั้น  
ก่อสร้างเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ
๒๕๔๙ และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงเป็น
องค์ประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  

การเมือง
     
จังหวัดนราธิวาสมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน  ๔  คน   สมาชิกวุฒิสภา
แบบเลือกตั้ง  ๑  คน
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดนราธิวาส       
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ภาคที่ ๓
เศรษฐกิจและอาชีพ
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เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส
เศรษฐกิจโดยทัว่ ไปของจังหวัดนราธิวาส  ขนึ้ อยูก่ บั ภาคการเกษตรเป็นส�ำคัญ
ซึง่ มี มูลค่าเท่ากับ ๓๓,๑๘๘ ล้านบาท ส่วนภาคนอกเกษตร มีมลู ค่าเท่ากับ ๒๘,๐๖๒
ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๔ (Gross Provincial
Product-GPP) มีมูลค่าเท่ากับ ๖๑,๒๕๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ ซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับ ๕๒,๐๖๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๙,๑๘๕ ล้านบาท ส�ำหรับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ขยายตัวร้อยละ ๗.๑
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส (จากข้อมูล GPP ปี ๒๕๕๔) ขึ้นอยู่
กับสาขาการเกษตรกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมฯ สาขา           
การศึกษา และสาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ ตามล�ำดับ อาชีพหลัก
ด้านการเกษตร อาทิเช่น การท�ำสวนยางพารา ปาล์ม มะพร้าว ผลไม้ตา่ งๆ การประมง
และการเลี้ยงสัตว์
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2005
9,095

2006
9,319

2007
9,962

1,412

8,240

2008
9,203

2,015

8,694

2009
9,862

1,896

8,391

2010
9,501

1,916

8,248

2011p
9,351

(Millions of Baht)
2004
9,074

1,097

9,052

120

18,381

1,051

122

17,141

8,460

99

15,367

631

106

14,917

8,445

115

15,223

590

138

15,534

393

1,150

166

366

1,130

14,570

342

1,162

148

302

1,228

14,093

8,449

GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
0312 - NARATHIWAT
Agriculture
Agriculture, hunting and forestry
Fishing
Mining and quarrying

Non-Agriculture

285

1,202

1,241

1,559

4,130

273

1,321

3,866

201

1,202

1,163

3,181

181

754

983

276

900

3,414

165

987

1,152

798

3,862

135

885

310

810

3,748

121

906

1,141
828

3,122

133

825

722

Electricity, Gas and Water supply

Manufacturing

3,072

137

1,136

1,568

Construction

182

832

643

motorcycles

Hotels and restaurants

847

1,869

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
and personal and household goods
Transport, storage and communications

598

1,403

1,773

3,366

545

2,853

1,777

2,171

585

1,855

1,719

2,268

567

2,786

566

3,582

1,528
3,055

533

2,848

522

2,555

602

2,607

1,414

Real estate, renting and business activities
compulsory

501

2,576

Financial intermediation
Public administration and defence;
social security

484

17

394

2,469

369

467

406

2,293

371

431

352

2,179

333

435

324

2,325
321

Health and social work

Education
Other community, social and personal service activities

28,425

29

4.9

1,326

27,418

1,004

18

3.8

26,179

922

26,414

50

3.7

24,630

603

25,257

36

2.5

25,429
162

24,027

35

0.6

25,156
492

25,266

23

2.0

23,677
117

24,664

23

0.5

23,161
58

23,559

Gross provincial product (sum up)

0.3

Private households with employed persons
Residual (sum up - CVMs)

23,103

27,100

% Residual to CVMs
Gross provincial product (CVMs)

Note : Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals.
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GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES

2005
14,542

2006
18,951

2007
20,417

2008
20,413

1,300

16,339

2009
17,639

1,235

26,175

2010
27,409

1,279

31,909

2011p
33,188

(Millions of Baht)
2004
12,464

907

19,506

0312 - NARATHIWAT
Agriculture

732

19,684

155

28,062

775

160

24,656

18,176

132

20,892

501

123

19,886

14,041

123

19,151

501

145

19,007

400

3,435

171

380

2,837

16,761

370

2,203

156

11,963

Fishing
Mining and quarrying

Non-Agriculture

299

2,618

1,691

310

2,095

7,118

2,296

1,735

6,062

981

206

318

1,584

4,578

186

1,140

2,141

1,129

4,305

170

996

304

973

4,603

152

912

1,681
896

4,338

129

872

1,313

348
872

3,545

133

802

1,472

1,012

1,581

3,248

136

1,073

906

Electricity, Gas and Water supply

Manufacturing

181

800

1,733

Construction

15,472

Agriculture, hunting and forestry

motorcycles

Hotels and restaurants

849

908

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,
and personal and household goods
Transport, storage and communications

1,629

4,774

783

4,000

1,640

3,003

801

5,505

796

2,536

753

4,195

1,599

2,943

837

3,788

688

3,543

687

3,655

1,429
3,630

634

3,306

585

2,865

601

2,926

1,328

Real estate, renting and business activities
compulsory

517

23

522

2,585

36

471

492

21

503

2,608

Financial intermediation
Public administration and defence;
social security
Education

59

459

Health and social work

41

412

61,250

39

52,065

789

77,591

381

38,531

778

66,932

25

40,298

765

50,342

354

39,567

753

53,494

24

37,958

742

53,325

335

31,304

732

51,884

Private households with employed persons

27,936

723

43,320

Other community, social and personal service activities
Gross provincial product (GPP)

716

39,011
Population (1,000 persons)

GPP per capita (Baht)

GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)
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ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว ทัง้ ๗๗ จังหวัด โดยรวมกรุงเทพมหานคร
แล้ว จังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita ๒๐๑๑P) เท่ากับ
๗๗,๕๙๑ บาท อยู่ในล�ำดับที่ ๓๗ ของประเทศ หากเปรียบเทียบเฉพาะ ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ อยู่ล�ำดับที่ ๑๒ และหากเปรียบเทียบกลุ่มภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส
อยู่ล�ำดับที่ ๔
GRP, GPP, PER CAPITA AT CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION
IN THE YEAR 2011p

NO.
NO.

SOUTHERN

1

0301 PHUKET

2

0305 KRABI

3

0302 SURAT THANI

4

0304 PHANGNGA

5
6

GPP 2011p

POPULATION 2011p

PER CAPITA 2011p

(Millions
of Baht)
GPP 2011p

(1,000 Persons)
POPULATION
2011p

(Baht)2011p
PER CAPITA

(Millions of Baht)

(1,000 Persons)

(Baht)

303

345,269

70,871

403

176,057

179,178

1,019

175,784

45,689

271

168,664

0308 SONGKHLA

214,799

1,479

145,270

0306 CHUMPHON

66,884

514

130,027

7

0311 TRANG

88,573

696

127,296

8

0310 YALA

59,554

494

120,552

9

0309 SATUN

33,951

296

114,657

21,486

192

111,883

10 0303 RANONG
11 0307 NAKHON SI THAMMARAT

104,616

154,049

1,749

88,091

12 0312 NARATHIWAT

61,250

789

77,591

13 0313 PHATTHALUNG

39,097

571

68,427

14 0314 PATTANI

47,423

703

67,492
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ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัผลิวตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PROVINCE
GPP PER CAPITA
0403 RAYONG
0704 SAMUT SAKHON
0401 CHON BURI
0701 BANGKOK METROPOLIS
0702 SAMUT PRAKAN
0407 PRACHINBURI
0606 PHRA NAKHON SRI AYUTHAYA
0301 PHUKET
0402 CHACHOENGSAO
0703 PATHUM THANI
0601 SARABURI
0405 CHANTHABURI
0705 NAKHON PATHOM
0305 KRABI
0302 SURAT THANI
0706 NONTHABURI
0304 PHANGNGA
0404 TRAT
0501 RATCHABURI
0308 SONGKHLA
0207 LAMPHUN
0306 CHUMPHON
0311 TRANG
0212 KAM PHAENG PHET
0503 PHACHUAP KHIRI KHAN
0310 YALA
0309 SATUN
0303 RANONG
0504 PHETCHABURI
0602 SINGBURI
0201 CHIANG MAI
0605 LOP BURI
0502 KANCHANABURI
0307 NAKHON SI THAMMARAT
0101 KHON KAEN
0506 SAMUT SONGKHRAM
0312 NARATHIWAT
0505 SUPHAN BURI
0210 NAKHON SAWAN
0211 PHITSANULOK
0213 UTHAI THANI
0406 NAKHON NAYOK
0604 ANG THONG

ที่มา : ส�ำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

2011p
(Baht)
1,235,695
541,155
522,511
485,672
454,079
414,521
379,973
345,269
340,916
340,479
295,928
193,051
187,724
176,057
175,784
168,928
168,664
157,494
154,749
145,270
140,575
130,027
127,296
122,781
121,705
120,552
114,657
111,883
109,664
103,655
100,942
96,302
95,744
88,091
81,884
79,456
77,591
76,549
76,509
75,157
74,387
74,003
73,800

31
32
33
34
35
36
37
NO.
38
39
1
40
2
NO.
41
3
42
4
44
43
5
45
6
46
7
47
8
48
9
49
10
50
11
51
12
52
13
53
14
54
15
55
16
56
17
57
18
58
19
59
20
60
21
61
22
62
23
63
24
64
25
65
26
66
27
67
28
68
29
69
30
70
31
71
32
72
33
73
34
74
35
75
36
76
37
77
38

0201 CHIANG MAI
0605 LOP BURI
0502 KANCHANABURI
0307 NAKHON SI THAMMARAT
0101 KHON KAENผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว
0506 SAMUT SONGKHRAM
0312 NARATHIWATPROVINCE
0505 SUPHAN BURI
GPP PER CAPITA
0210 RAYONG
NAKHON SAWAN
0403
0211 SAMUT
PHITSANULOK
0704
SAKHON
0213 CHON
UTHAI BURI
THANI PROVINCE
0401
GPP
PER CAPITA
0406 BANGKOK
NAKHON NAYOK
0701
METROPOLIS
0202
LAMPANG
0604 SAMUT
ANG THONG
0702
PRAKAN
0603 PRACHINBURI
CHAI NAT
0407
0109
NAKHON
RATCHASIMA
0606 PHRA
NAKHON
SRI AYUTHAYA
0313
PHATTHALUNG
0301 PHUKET
0314 CHACHOENGSAO
PATTANI
0402
0104
NONG KHAI
0703 PATHUM
THANI
0215
0601 TAK
SARABURI
0216
0405 PHICHIT
CHANTHABURI
0203
0705 UTTARADIT
NAKHON PATHOM
0205
0305 CHIANG
KRABI RAI
0217
0302 PHETCHABUN
SURAT THANI
0105
0706 MUKDAHAN
NONTHABURI
0102
THANI
0304 UDON
PHANGNGA
0103
LOEI
0404 TRAT
0214
0501 SUKOTHAI
RATCHABURI
0408
KAEO
0308 SA
SONGKHLA
0209
PHAYAO
0207 LAMPHUN
0208
0306 NAN
CHUMPHON
0112
0311 UBON
TRANGRATCHATHANI
0108
0212 KALASIN
KAM PHAENG PHET
0206
0503 PHRAE
PHACHUAP KHIRI KHAN
0113
0310 ROI
YALAET
0116
0309 MAHA
SATUNSARAKHAM
0114
RAM
0303 BURI
RANONG
0106
NAKHON
PHANOM
0504 PHETCHABURI
0110
CHAIYAPHUM
0602 SINGBURI
0115
0201 SURIN
CHIANG MAI
0204
HONG SON
0605 MAE
LOP BURI
0107
NAKHON
0502 SAKON
KANCHANABURI
0111
0307 YASOTHON
NAKHON SI THAMMARAT
0117
SA KET
0101 SIKHON
KAEN
0118
LAM PHU
0506 NONG
SAMUTBUA
SONGKHRAM
0120
KAN
0312 BUENG
NARATHIWAT
0119
NAT CHAREON
0505 AM
SUPHAN
BURI

39
40
41
42
43

0210 NAKHON SAWAN
0211 PHITSANULOK
0213 UTHAI THANI
0406 NAKHON NAYOK
0604 ANG THONG
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100,942
96,302
95,744
88,091
81,884
79,456
77,591
2011p
76,549
(Baht)
76,509
1,235,695
75,157
541,155
2011p
74,387
522,511
(Baht)
74,003
485,672
72,169
73,800
454,079
71,934
414,521
71,405
379,973
68,427
345,269
67,492
340,916
66,959
340,479
64,610
295,928
59,967
193,051
59,746
187,724
59,018
176,057
55,562
175,784
54,170
168,928
53,677
168,664
53,279
157,494
53,058
154,749
52,388
145,270
50,814
140,575
44,955
130,027
44,800
127,296
42,775
122,781
41,593
121,705
40,371
120,552
39,776
114,657
39,761
111,883
39,224
109,664
39,049
103,655
37,525
100,942
37,456
96,302
35,094
95,744
34,181
88,091
34,042
81,884
33,314
79,456
33,027
77,591
30,231
76,549
76,509
75,157
74,387
74,003
73,800

นราธิวาสวันนี้
สถานการณ์ด้านรายได้

ประเภทรายได

สรุปผลการจัดเก็บรายไดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายไดจากการจัดเก็บแตละสาขา
สาขาเมืองฯ
สาขาระแงะ

พ.ร.บ.สุรา
ภาษีสุรากลั่นชุมชน
คาใบอนุญาตทําสุรา
คาใบนุญาตขายสุรา
คาปรับเปรียบเทียบคดีสุรา
คาขายของกลางในคดีสุรา
พ.ร.บ.ยาสูบ
คาภาษียาสูบ
คาใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
คาใบอนุญาตขายยาสูบ
คาปรับเปรียบเทียบคดียาสูบ
คาขายของกลางในคดียาสูบ
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2527
คาภาษีเครื่องดื่ม
คาภาษีรถยนตดัดแปลง
คาภาษีรถจักรยานยนต
คาภาษีเครื่องใชไฟฟา
คาภาษีสนามกอลฟ
คาภาษีสถานบริการดิสโกเธค
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง

คาปรับเปรียบเทียบคดี
พ.ร.บ.ไพ
คาใบอนุญาตขายไพ
คาปรับปรัยบเทียบคดี

รวมรายได

สาขาโก-ลก

1,047,122.03
7,000.00
114,200.00
10,000.00
-

25,000.00
-

154,600.00
53,000.00
-

19,100.00
1,480,191.90
-

32,300.00
587,932.95
-

44,680.00
1,935,672.80
-

152,311.00
84,053.00
1,718,020.80
11,925,787.70

57,205.83
118,059.00
695,352.50

626,712.00
19,454.00
267,407.00
273,350.00
1,688,925.00

300.00
-

120.00
-

260.00
-

16,558,086.43

1,515,970.28

5,064,060.80

รวม
1,047,122.03
7,000.00
293,800.00
63,000.00
96,080.00
4,003,797.65
836,228.83
19,454.00
351,460.00
2,109,429.80
14,310,065.20
680.00
-

23,138,117.51

หมายเหตุ รายไดจากคาปรับเปรียบเทียบคดีเปนยอดคาปรับจากจํานวนเต็ม

ที่มา : ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
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แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสในปี ๒๕๕๗
คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากผลผลิตภาคเกษตรเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล์มน�ำ้ มัน จากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ในขณะเดียวกันรายได้ของเกษตรกร คาดว่าจะลดลงตามการปรับลดลงของราคา
ผลผลิตภาคเกษตร        โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน�้ำมัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก
ส�ำหรับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ ของภาครัฐ คาดว่าน่าจะมีเพิ่ม
มากขึ้ น จากงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง แผนการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐาน ๒    ล้านล้านบาท คาดว่าจะส่งผลให้การบริโภคเอกชน ขยายตัว
เพิ่มสูงขึ้น
ภาคการบริการและการท่องเทีย่ ว คาดว่าจะชะลอตัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาว           
ต่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะชะลอตัวจากการย้ายฐานการผลิตไปยังฐานการ
ผลิตใหม่ จากความไม่เชื่อมั่นของ นักลงทุน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบ ๓ ปี
ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๕		
๒๕๕๔		

งบประจ�ำปี
๙,๖๔๖.๔๘
๙,๓๒๑.๔๑
๘,๗๕๓.๘๗

งบลงทุน		
๒,๓๙๙.๑๘
๒,๗๑๐.๔๕
๓,๘๖๗.๐๑

รวม
๑๒,๐๔๕.๖๖
๑๒,๐๓๑.๘๖
๑๒,๖๒๐.๘๘
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ที่มา : ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส
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อาชีพของประชากร
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๗๘๒,๕๖๕.๐๔ ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่
ถือครอง ๑,๗๙๗,๖๒๖.๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด ในจ�ำนวน
นี้เป็นเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร ๑,๕๙๙,๕๒๓.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๘
ของเนือ้ ทีท่ งั้ หมด และในจ�ำนวนเนือ้ ทีถ่ อื ครองเพือ่ การเกษตร เป็นเนือ้ ทีท่ ำ� การเกษตร
จ�ำนวน ๑,๕๔๖,๘๙๕.๒๕ ไร่ หรือร้อยละ ๕๕.๕๙ ของเนือ้ ทีท่ งั้ หมด และเนือ้ ทีอ่ นื่ ๆ  
จ�ำนวน ๙๘๔,๙๓๘.๙๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐  ของเนื้อที่ทั้งหมด ในปีการเพาะ
ปลูก พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพื้นที่การเพาะพืชเศรษฐกิจ   ที่ส�ำคัญ ดังนี้
พืชที่ส�ำคัญ
๑) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญอันดับหนึ่ง
ของจังหวัด ในปี ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ปลูกทัง้ จังหวัด ๙๘๙,๐๑๔
ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๙๔,๕๑๓.๑๙ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว
๑๗๔,๐๖๙.๑๙ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๔๗.๒๓ ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ทั้งจังหวัด ๒๓๗.๗๗ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๙๐
กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๒๗.๔๖ ราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๘๑.๔๖ บาทต่อกิโลกรัม ลดลง จากปีที่แล้ว
๒๔.๘๕ บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๒๓.๓๘ ท�ำรายได้
ให้กับจังหวัด มูลค่า ๑๕,๗๕๑.๐๗ ล้านบาท ลดลงจากปี        
ที่แล้ว ๒๑,๔๑๗.๑๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕๗.๖๒
อ�ำเภอทีม่ กี ารปลูกยางพารามากทีส่ ดุ ในจังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอศรีสาคร อ�ำเภอรือเสาะ และอ�ำเภอจะแนะ ตามล�ำดับ
๒) ข้ าวนาปี มีเนื้อ ที่ถือ ครองการท�ำนารวมทั้ง
จังหวัด จ�ำนวน ๑๕๒,๓๖๙ ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ท�ำนาจริง
๗๓,๕๘๒ ไร่ เนื้อที่นาร้าง ๗๘,๗๘๗.๒๕ ไร่ ผลผลิตรวม
ทัง้ จังหวัด ๒๘,๘๕๙.๔๖ ตัน ลดลงจากปีทแี่ ล้ว ๑๓,๖๗๔.๑๙
ตัน หรือลดลงร้อยละ ๓๒.๑๕ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัด
๓๘๘.๕๔ กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ๘.๖๒ กิโลกรัม หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒.๓๐ ราคาทีเ่ กษตรกรขายได้เฉลีย่ ทัง้ จังหวัด
๑๓.๓๑ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๑.๓๙ บาท       
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ต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖๖ ท�ำรายได้    ให้กับ
จั ง หวั ด มู ล ค่ า ๓๔๐.๘๖ ล้ า นบาท ลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว
๑๔๙.๗๒ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๓๐.๕๒
อ�ำเภอทีม่ กี ารท�ำนามากทีส่ ดุ ในจังหวัด ได้แก่ อ�ำเภอ
ตากใบ อ�ำเภอบาเจาะ และอ�ำเภอเมืองนราธิวาส ตามล�ำดับ
๓) ลองกอง เป็นพืชเศรษฐกิจทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส นอกเหนือจากการ
สร้างรายได้อย่างมากในแต่ละปีให้แก่เกษตรเจ้าของสวน
โดยในปี ๒๕๕๕ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด
จ�ำนวน ๗๒,๔๑๔ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๕,๒๓๒.๕๑
ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘๘๗.๐๒ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐.๔๑ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่    ทั้งจังหวัด ๔๐๐.๔๕ กิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘๑.๐๑ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๕.๓๖ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๓๑.๖๔
บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๓.๔๗ บาทต่อกิโลกรัม
หรือลดลงร้อยละ ๙.๘๘ ท�ำรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่า
๑๘๙.๐๒ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ๗๑.๐๖ ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐.๒๔
อ�ำเภอที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในจังหวัด
ได้แก่ อ�ำเภอระแงะ อ�ำเภอศรีสาครและอ�ำเภอสุไหงปาดี
ตามล�ำดับ
๔) ปาล์มน�ำ้ มัน มีเนือ้ ทีป่ ลูกรวมทัง้ จังหวัด จ�ำนวน
๔๗,๑๒๗ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๔๔,๔๘๕.๙๑ ตัน ลด
ลงจากปีที่แล้ว ๑,๔๖๖.๓๒ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๓.๑๙
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัด ๑,๘๙๑.๓๘ กิโลกรัม ลดลง
จากปีทแี่ ล้ว ๙๒.๓๑ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๔.๖๕ ราคา
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๔.๐๑ บาทต่อกิโลกรัม  
ลดลงจากปีทแี่ ล้ว ๐.๒๒ บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ
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๕.๒๐ ท�ำรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่า ๑๗๙.๘๖ ล้านบาท ลด
ลงจากปีทแี่ ล้ว ๓๒.๖๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑๕.๓๘
อ�ำเภอที่มีการปลูกปาล์มน�้ำมันมากที่สุดในจังหวัด
ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส อ�ำเภอบาเจาะ และอ�ำเภอเจาะไอร้อง
ตามล�ำดับ
๕) มะพร้าว มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จ�ำนวน
๔๑,๙๑๓ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๒๙,๗๘๒.๓๑ ตัน เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่แล้ว ๕๙๔.๓๐ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๔
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้ง     จังหัด ๘๔๐ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้ว ๘๑.๓๑ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๗๒ ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลีย่ ทัง้ จังหวัด ๑๐.๔๖ บาทต่อกิโลกรัม ลด
ลงจากปีที่แล้ว ๓.๘๕ บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ
๒๖.๙๐ ท�ำรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่า ๒๕๔.๙๕ ล้านบาท
ลดลงจากปีทแี่ ล้ว ๑๔๔.๑๘ ล้านบาท หรือลดลง   รอ้ ยละ ๓๖.๑๒
อ�ำเภอที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดในจังหวัด
ได้แก่ อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอบาเจาะ และอ�ำเภอเมืองนราธิวาส
ตามล�ำดับ
๖) เงาะ มีเนือ้ ทีป่ ลูกรวมทัง้ จังหวัด จ�ำนวน ๒๙,๙๑๙
ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๖,๐๓๖.๔๙ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว ๒,๑๒๐.๗ ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕๔.๑๖ ผลผลิตเฉลีย่
ต่อไร่ทั้งจังหวัด ๖๐๕.๐๘ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว
๖๐.๒๒ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๙.๐๕ ราคาที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๑๑.๙๒ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว ๐.๗๒ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔๓
ท�ำรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่า ๗๓.๖๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว ๓๐.๗๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๗๑.๔๖
อ�ำเภอที่มีการปลูกเงาะมากที่สุดในจังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอสุไหงปาดี และอ�ำเภอสุคริ นิ และอ�ำเภอระแงะ ตามล�ำดับ
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๗) ทุ เ รี ย น มี เ นื้ อ ที่ ป ลู ก รวมทั้ ง จั ง หวั ด จ� ำ นวน
๓๑,๖๗๔ ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๐,๒๒๓.๐๘ ตัน         
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๑,๗๑๗.๙๗ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐.๒๐ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัด ๗๑๐.๒๓ กิโลกรัม
ลดลงจากปีที่แล้ว ๑๖.๙๑ กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ
๑๙.๒๓ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๒๐.๑๕
บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว ๒.๕๗ บาท                           
ต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๖๒ ท�ำรายได้ให้กับ
จั ง หวั ด มู ล ค่ า ๑๘๕.๑๐ ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว
๕๐.๕๔ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗.๕๖
อ�ำเภอทีม่ กี ารปลูกทุเรียนมากทีส่ ดุ ในจังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอศรีสาคร อ�ำเภอระแงะและอ�ำเภอสุไหงปาดี ตามล�ำดับ
๘) มังคุด มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จ�ำนวน
๒๔,๐๒๕ ไร่ ผลผลิตรวมทัง้ จังหวัด ๔,๒๔๐.๕๐ ตัน เพิม่ ขึน้
จากปีที่แล้ว ๑,๙๗๙.๒๘ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๗.๕๓
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัด ๕๗๐.๓๘ กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว ๗๐.๕๐ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๑๐
ราคาที่ เ กษตรกรขายได้ เ ฉลี่ ย ทั้ ง จั ง หวั ด ๒๑.๗๗ บาท               
ต่อกิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ๖.๑๔ บาทต่อกิโลกรัม หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๒๘ ท�ำรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่า
๙๙.๓๕ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ๖๗.๐๔ ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๗.๔๙
อ�ำเภอทีม่ กี ารปลูกมังคุดมากทีส่ ดุ ในจังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอสุไหงปาดี อ�ำเภอระแงะ และอ�ำเภอแว้ง ตามล�ำดับ
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๙) สละ มีเนือ้ ทีป่ ลูกรวมทัง้ จังหวัด จ�ำนวน ๒,๙๕๘ ไร่
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑,๔๗๕.๘๑ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว
๒๑๕.๙๕ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๑๒.๗๖ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ทั้งจังหวัด ๖๒๔.๒๓ กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ๑.๓๙
กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ ๐.๒๒ ราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลีย่ ทัง้ จังหวัด ๔๖.๖๒ บาทต่อกิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว
๑.๙๓ บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓๒ ท�ำรายได้
ให้กับจังหวัด มูลค่า ๖๘.๕๐ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว
๗.๘๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑๐.๓๒
อ�ำเภอที่มีการปลูกสละมากที่สุดในจังหวัด ได้แก่
อ�ำเภอระแงะ อ�ำเภอแว้ง และอ�ำเภอสุไหงปาดี ตามล�ำดับ
๑๐) พืชไร่และพืชผัก เนื้อที่ปลูกพืชไร่ รวมทั้ง
จั ง หวั ด จ� ำ นวน ๔,๘๕๕ ไร่ ผลผลิ ต รวมทั้ ง จั ง หวั ด
๑๑,๘๔๒.๕๒ ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ๒,๓๔๔.๑๕ ตัน หรือ
ลดลงร้อยละ ๑๖.๕๒ ท�ำรายได้ให้กบั จังหวัด มูลค่า ๑๐๙.๘๓
ล้านบาท ลดลงจากปีทแี่ ล้ว ๑๒.๐๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ ๙.๙๑ พืชไร่ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ้อย
สับปะรด มันเทศ มันส�ำปะหลัง ถัว่ ลิสง และถัว่ ปันหยี ตามล�ำดับ
อ�ำเภอที่มีจ�ำนวนเกษตรกรปลูกพืชไร่มากที่สุดใน
จังหวัด ได้แก่ อ�ำเภอระแงะ อ�ำเภอรือเสาะ และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก
ตามล�ำดับ
เนือ้ ทีป่ ลูกพืชผัก รวมทัง้ จังหวัด จ�ำนวน ๑๑,๓๒๙ ไร่
ผลผลิตรวมทัง้ จังหวัด ๑๘,๕๓๒.๖๖ ตัน เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว
๕๑๐.๔๑ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๘๓ ท�ำรายได้ให้กับ
จังหวัด มูลค่า ๓๓๖.๔๙ ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว ๗๙.๕๖
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๓๐.๙๗ พืชผักทีเ่ กษตรกรนิยม
ปลูกมากที่สุด ได้แก่ แตงโม ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว
แตงกวา ตามล�ำดับ
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ด้านปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส มีการเลีย้ งสัตว์หลายชนิด แต่ทนี่ ยิ มเลีย้ งโดยทัว่ ไป ได้แก่
โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ และเป็ด เป็นต้น ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือขายเป็นรายได้เสริมภายในครัวเรือน สายพันธ์สัตว์ที่
นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากเลี้ยงง่าย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ
ในพืน้ ที่ ส�ำหรับชนิดของสัตว์เลีย้ ง  มคี วามผูกพันกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ตามความเชือ่
ขนบธรรมเนียม และประเพณีทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ โดยภาพรวมในการผลิตสัตว์ของจังหวัด
นราธิวาส ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ แพะ
และแกะ ต้องอาศัยการน�ำเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง และภาคกลาง เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
ผลของการเคลื่อนย้ายสัตว์ก่อให้เกิดการน�ำเอาโรคระบาดสัตว์หลายชนิดเข้ามาด้วย
๑) โคเนือ้ ส่วนใหญ่เป็นโคพันธ์พนื้ เมือง และ
ปัจจุบันเริ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมจ�ำนวนมาก และมี
แนวโน้มที่จะมีมากกว่าโคพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากการ
เลี้ยงในระยะเวลาสั้นกว่า และการน�ำเข้ามาจากที่อื่น
โดยนิยมเลีย้ งในลักษณะโคมัน (เป็นการขุนให้อว้ นแล้ว
ขาย โดยมิได้มองถึงสภาพของคุณภาพเนื้อ) ปริมาณ
การเลี้ยงโคเนื้อในปี ๒๕๕๕ มีจ�ำนวน ๖๒,๙๕๒ ตัว
เกษตรกร ๑๕,๗๓๕ ราย
๒) กระบือ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปล่อยตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุ โดยให้ผสมพันธุ์กันเองตาม
ธรรมชาติ เป็นพันธุก์ ระบือปลักทัง้ หมด ส�ำหรับอ�ำเภอ
ที่มีการเลี้ยงจ�ำนวนมาก ได้แก่ อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอ
สุไหงโก-ลก อ�ำเภอบาเจาะ และอ�ำเภอยีง่ อ ปริมาณการ
เลี้ยงกระบือทั้งหมด จ�ำนวน ๔,๗๐๑ ตัว เกษตรกร           
ที่เลี้ยง ๘๘๐ ราย
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๓) สุกร พื้นที่เลี้ยงมาก ได้แก่ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส และอ�ำเภอสุไหงปาดี      
มีปริมาณการเลี้ยงสุกร จ�ำนวน ๑,๑๑๗ ตัว เกษตรกร ๒๐๗
ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงขายในพื้นที่เขต
หมู่บา้ น และอ�ำเภอของตนเอง ซึง่ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ต้องน�ำเข้าจากท้องที่อื่น
๔) แพะ แกะ เป็นสัตว์เลีย้ งทีค่ กู่ บั วิถชี วี ติ ของพีน่ อ้ ง
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส แต่เป็นการเลี้ยงแบบ
ปล่ อ ยตามธรรมชาติ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบัน
จังหวัดได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อสนองความต้องการของประชากรในพื้นที่ ส�ำหรับ
ปริมาณแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากได้ส่งเสริมการเลี้ยงพร้อมด้วยมีโครงการ
ต่างๆ ที่รัฐให้การสนับสนุน เช่น โครงการแพะฮาลาล
โครงการแพะเชิงพาณิชย์ และแกะฮาลาล เป็นต้น ปริมาณ
การเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๓๒,๖๕๓
ตัว เกษตรกร ๕,๙๕๒ ครัวเรือน ปริมาณการเลีย้ งแกะ จ�ำนวน
๒,๖๑๘ ตัว  เกษตรกร จ�ำนวน ๔๘๙ ราย
๕) ไก่ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัว
เรือน เป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน และที่เหลือจึงจ�ำหน่าย ซึ่ง
ปัจจุบันไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็นที่นิยมและความต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างมาก ส�ำหรับปริมาณการเลี้ยงไก่ แยกเป็น       
ไก่พนื้ เมือง จ�ำนวน ๕๖๔,๑๙๒ ตัว เกษตรกร ๒๘,๔๖๒ ราย
ไก่เนื้อ จ�ำนวน ๘๓,๐๔๔ ตัว เกษตรกร ๔๔๙ ราย ไก่ไข่
จ�ำนวน ๑๗,๗๒๔ ตัว เกษตรกร ๔๙๒ ราย
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๖) เป็ด ส่วนใหญ่เป็นเป็ดเทศ หรือเป็ดชวา โดยเลีย้ ง
แบบปล่อยหลังบ้านตามธรรมชาติ เลีย้ งไว้เพือ่ บริโภคภายใน
ครั ว เรื อ น ที่ เ หลื อ จึ ง จ� ำ หน่ า ย โดยปริ ม าณการเลี้ ย งเป็ ด          
แยกเป็น เป็ดเทศ จ�ำนวน ๒๐๐,๑๙๑ ตัว เกษตรกร ๑๓,๙๖๓ ราย
เป็ดเนื้อ จ�ำนวน ๙,๗๕๙ ตัว เกษตรกร ๘๐๘ ราย และเป็ดไข่
จ�ำนวน ๔๓,๘๔๖ ตัว เกษตรกร ๒,๗๙๑ ราย
ด้านประมง
จังหวัดนราธิวาส มีประชากรที่ประกอบอาชีพท�ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
จ�ำนวน ๕,๑๕๘ ราย แยกเป็น เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด จ�ำนวน ๔,๔๓๗ ราย และ           
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล จ�ำนวน ๗๒๑ ราย การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง จ�ำนวน
๖๘๙ ราย และเพาะเลี้ยงปลาดุก จ�ำนวน ๓,๔๔๘ ราย แยกเป็น ปลาดุกในบ่อดิน
จ�ำนวน ๑,๒๗๔ ราย และปลาดุกในบ่อพลาสติก จ�ำนวน ๒,๑๗๔ ราย ซึ่งการเลี้ยง
จะกระจายทุกอ�ำเภอ ยกเว้นประมงด้านทะเล    มีเฉพาะอ�ำเภอเมืองนราธิวาส และ
อ�ำเภอตากใบ เท่านัน้ โดยมีพนื้ ทีค่ วามยาวชายฝัง่   ๕๙ กิโลเมตร มีเรือประมงจังหวัด
นราธิวาส ทั้งหมด ๑,๓๑๖ ล�ำ แบ่งเป็น เรือประมงพื้นบ้าน จ�ำนวน ๑,๒๖๔ ล�ำ และ
เรือประมงพาณิชย์ จ�ำนวน ๕๒ ล�ำ

ที่มาข้อมูล : ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส, ๒๕๕๖

39

นราธิวาสวันนี้

ภาคที่ ๔
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

40

นราธิวาสวันนี้
การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุง่ เน้นเป้าหมาย
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
๑.๑   การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๑.๒   จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
๑.๓   การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
๑.๔   การจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๕     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
๑.๖    นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์
          สิ่งแวดล้อม
๑.๗    สิ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย
           และกีฬาพื้นบ้าน
๑.๘    การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๑.๙    ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๐  โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
๑.๑๒  ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับต�ำบลมีงานท�ำ
๑.๑๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
๒.๑ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
           ขั้นพื้นฐาน
๒.๒   ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.๖ ที่ไม่
           เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากล�ำบาล
๒.๓   การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
๒.๔   การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
๓.๑   พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
๓.๒   ครูคลังสมอง
๓.๓   สนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา และการฝึก
อาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทัั้งในเชิญปริมาณและคุณภาพ
๔.๑   สิ่งเสริมให้นักเรียนท�ำงานหารายได้ระหว่างปิดภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกาทัดเทียมกับนานาชาติ
๕.๑   จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน
๗.๑   จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๗.๒    สงิ่ เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
๗.๓   สิ่งเสริมภาษาต่างระเทศที่สอง
๗.๔ สร้างความตระหนักรูก้ ารเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้กบั สถาน
ศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตารางแสดงจ�ำนวนสถานศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส จ�ำแนกตามสังกัด ดั้งนี้
สังกัด
		
จ�ำนวน
ในระบบของรัฐ
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
สพฐ.(เขตพื้นที่การศึกษา)
- สพป.นธ.๑                         
- สพป.นธ.๒                        
- สพป.นธ.๓                          
- สพม.๑๕                       

อศจ.

      
     

             ๑๔๙              ๑๔๙
             ๑๑๘                 ๑๑๘                                                                         
              ๗๕                     ๗๕  
               ๑๗                     ๑๗                 

- วิทยาสารพัดช่างนราธิวาส                    
                ๑                       ๑              
- วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก             
                ๑                         ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล)
- เทศบาลเมืองนราธิวาส                     
                ๖                         ๖      
- เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก                       
                ๔                         ๔
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน             
                ๕                         ๕   
ศูนย์ก42
ารศึกษาพิเศษ                           
                ๑                          ๑
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สังกัด

			

จ�ำนวน

ปี ๒๕๕๕
ปี๒๕๕๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/สถานสงเคราะห์             ๒                          ๒

สกอ.(อุดมศึกษา)

- วิทยาลัยชุมชน
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       

               ๑
               ๑  

             ๑
             ๑

นอกระบบของรัฐ
ส�ำนักงานส่งเสริม				
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นราธิวาส
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
  ตามอัธยาศัยอ�ำเภอ                     
    

๑๓                   ๑๓

- สามัญศึกษา                                           
-ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ                          
- โรงเรียนการกุศล                                        

๒๒                  ๒๖
๔๘                  ๔๙
    ๕                    ๒

โรงเรียนเอกชนในระบบ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

- สถานศึกษาปอเนาะ      
    
  ๔๙                  ๖๒
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา)            
๖๐๒               ๖๗๑
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม          
                    ๓                    ๒

ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษา จ�ำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2555
สังกัด		

สพฐ.

ระดับก่อน ระดับประถม ระดับ ระดับ ระดับอุดม
ประถม
มัธยมต้น มัธยมปลาย
ศึกษา

รวม

- สพป.นธ.๑                 ๘,๓๔๘       ๒๖,๕๒๙    ๑,๐๙๐             -                    -         ๓๕,๙๖๗
- สพป.นธ.๒                 ๖,๗๑๕       ๒๓,๗๗๖   ๑,๕๖๗           -                    -          ๓๒,๐๕๘
- สพป.นธ.๓                ๔๙๓๙๑      ๑๕,๘๐๒     ๑,๒๔๘           -              -          ๒๑,๒๒๙
- สพม                                 -                   -            ๖,๓๐๓     ๕,๙๒๖              -          ๑๒,๒๒๙
อศจ.
- วิทยาลัยการอาชีพ            -                  -                 -             ๓๗๗                -                ๓๗๗
   สุไหงโกลก            
- วิทยาลัยสารพัดช่าง          -                  -                 -              ๓๖๐                -                  ๓๖๐
  จังหวัดนราธิวาส

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-เทศบาลเมืองนราธิวาส    ๑,๕๓๔         ๒,๒๙๔        ๕๐๐           ๒๖                 -           ๔,๓๕๔
-เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก        ๕๙๓         ๒,๓๙๓        ๔๙๗              -            -           43
๓,๔๖๕

หมาย
เหตุ
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สังกัด		

ระดับก่อน ระดับประถม ระดับ ระดับ
ระดับอุดม รวม หมาย
ประถม
มัธยมต้น มัธยมปลาย ศึกษา
เหตุ
ตชด.                               ๑๔๕            ๕๓๙               -                -                  -          ๖๘๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ     ๕๒๒               -             -                -                    -              ๕๒๒
มนร.                                   -                  -                   -               ๓๘๖         ๒,๕๙๘     ๒,๙๘๔
วชช.
-                  -                  -                 -              ๑,๕๗๓      ๑,๕๗๓
กศน.                                   -          ๒,๒๔๔       ๑๑,๐๘๓      ๙,๗๑๐             -          ๒๓,๐๓๗
โรงเรียนเอกชนในระบบ
- สามัญศึกษา                ๘,๔๔๓       ๑๐,๙๒๖        ๔๕๕             ๗๐              -           ๑๙,๘๙๔
- ศาสนาอิสลามควบคู่    ๑,๐๔๑            ๓๖๒     ๑๙,๒๖๒   ๑๒,๗๙๑            -          ๓๓,๔๕๖
วิชาสามัญ  
- โรงเรียนการกุศล            ๗๙๓           ๑,๑๐๕          -                  -                  -              ๑,๘๙๘
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
- สถานบันศึกษาปอเนาะ         -                  -                  -                  -                  -                 - ศูนย์ศึกษาอิสลาม              -           ๗๓,๓๖๐           -                  -                  -           ๗๓,๓๖๐
ประจ�ำมัสยิด(ตาดีกา)
- โรงเรียนเอกชนสอน         -                  -            ๑,๔๑๒        ๑,๐๒๓           -             ๒,๔๓๕
ศาสนาอิสลาม
รวม                       ๓๑,๐๑๖    ๑๕๗,๐๓๖   ๔๒,๘๙๙     ๓๐,๖๔๓     ๔,๑๗๑    ๒๑๑,๗๑๙
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ตารางแสดงจ�ำนวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 จ�ำแนกตามสังกัด
สังกัด

สพฐ.

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง
วิทยากร/ครู รวม
ประจ�ำ ราชการ ชั่วคราว ต่างประเทศ/อื่น

- สพป.นธ.๑             
  ๑,๘๗๕          ๑๒๑         ๓๔๙           ๔๕๒            ๗๒               ๒,๘๖๓
- สพป.นธ.๒                            ๑,๕๕๓          ๑๓๓         ๔๓๗             ๒๕            ๑๔๖             ๒,๒๙๔
- สพป.นธ.๓                            ๑,๒๐๒             ๕๕         ๓๔๑            ๓๖๙               –                 ๑,๙๖๗
- สพม.๑๕                                    ๖๗๓            ๕๔          ๑๐๔            ๑๓๘              ๑๐                  ๙๗๙

อศจ.

- วิทยาลัยการ                                  ๒๑               –             ๔๑                ๘                  ๒                 ๗๒
อาชีพสุไหงโก-ลก    
- วิทยาลัยสารพัดช่าง                    ๒๒               ๘            ๓๑               ๓๓                  -                 ๙๔
จังหวัดนราธิวาส                                           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โรงเรียนเทศบาล)
- เทศบาลเมืองนราธิวาส               ๑๗๖             ๖              ๓๓                ๖                   ๔               ๒๒๕                                            
- เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก           ๑๖๖             ๖                 ๖                ๑                  ๔๐                ๒๑๖    
ตชด                                                 ๓๖              -                 -                 -                   ๑๐                   ๔๖          
ศูนย์การศึกษาพิเศษ                         ๙               –                ๘             ๕๕                   –                   ๗๒         
มนร.                                             ๑๗๔          ๓๖            ๑๙๖          ๒๗๘                  -                ๖๘๔  
วชช.                                                 ๑๑            -                ๑๓              ๒๐              ๑๓๐              ๑๗๔                        
กศน.                                                ๓๓           ๑๐            ๒๑๙             ๔๖             ๑๔๒              ๔๕๐

โรงเรียนเอกชนในระบบ

- สามัญศึกษา                                    -                -                  -                 -                 ๘๒๐              ๘๒๐
- ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ             -                -                  -                 -              ๒,๕๘๙          ๒,๖๗๖
- โรงเรียนการกุศล                            -                 -                  -                 -                    ๕๕                ๕๕

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

- สถาบันศึกษาปอเนาะ                     -                 -                 -                 -                  ๒๕๗             ๒๕๗
- ศูนย์การศึกษาอิสลาม                   
ประจ�ำมัสยิด(ตาดีกา)                      -                 -                  -                 -               ๓,๕๗๖         ๓,๕๗๖
- โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม                         -                  -                  -                 -                   ๒๒๕           ๒๕๕   

รวม

๕,๗๖๖

๔๒๓

๑,๗๓๗ ๑,๓๗๐

๘,๐๗๔
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ประเพณีที่ส�ำคัญ
๑. ประเพณีของชาวไทยพุทธ
๑.๑ ประเพณีชิงเปรต   การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ
ของชาวไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธโดยจัดในวัดทุกวัดในวันแรม ๑๔ ค�ำ ่ หรือ  ๑๕  คำ  �่
เดือน  ๑๐   โดยท�ำร้านจัดส�ำรับอาหารคาวหวาน ไปวางเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้
เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า
ร้านเปรต สร้างไว้กลางวัด ยกเสาสูง ๔ เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดท�ำร้านเปรต
๒ ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง ส�ำหรับคนหนุ่มที่มีก�ำลังวังชาในการปีนป่าย  
อีกร้านเป็นเสาเตีย้ สูงแค่เอว ส�ำหรับให้เด็กและผูห้ ญิง ได้แย่งชิงเพือ่ ความสนุกสนาน
บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์ นั่งท�ำ
พิธีกรรม เมื่อท�ำพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาน บรรดาผู้มาร่วมท�ำบุญก็จะ
เข้าไปรุมแย่งสิง่ ของอาหารคาวหวานทีอ่ ยูบ่ นร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึง่ เรียกกันว่า
ชิงเปรต

๑.๒ ประเพณีบังกุลบัว  การบังกุลบัวคือการ
ท� ำ บุ ญ ระลึ ก ถึ ง ญาติ ที่ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว และน� ำ กระดู ก           
มาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจ�ำหมู่บ้าน แต่ละวัด
หรือบัวประจ�ำตระกูล  มีขึ้นระหว่างเดือน ๕ แรม ๑ ค�่ำ 
ของทุกปีเป็นต้นไป  ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละ
หมูบ่ า้ นต�ำบล โดยเมือ่ ถึงวันบังกุลบัวญาติพนี่ อ้ งลูกหลาน
ที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกัน    
กลับบ้าน เพือ่ ท�ำบุญในวันนี้ และจะมีการท�ำความสะอาด
ตกแต่งบัว บางที่เรียกประเพณีนี้ว่า ท�ำบุญรดน�้ำบัว
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๑.๓ ประเพณี ล าซั ง ลาซั ง เป็ น
ประเพณีประจ�ำปีของชาวไทยพุทธแถวอ�ำเภอ
ตากใบ เรียกว่า ล้มซัง กินขนมจีน ประเพณี
เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องที่นา เรื่อง      
แม่โพสพ โดยเชื่อว่าถ้าจัดท�ำพิธีนี้แล้วจะ
ท�ำให้นาข้าวปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง
เพราะชาวนารู ้ คุ ณ เจ้ า ที่ น าและแม่ โ พสพ               
หลังจาก ที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ผู้น�ำชุมชน
ก็จะก�ำหนดวันล้มซัง  พร้อมนิมนต์พระจาก
วัดใกล้ๆ ๓-๕ รูป เพื่อท�ำพิธีทางศาสนาหลังเสร็จพิธีแล้ว ชาวบ้านจะน�ำขนมจีน     
มาถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จ ผู้มาร่วมงานก็จะร่วมรับประทานอาหารคือ ขนมจีน
ร่วมกัน ในภาคบ่ายจะมีกจิ กรรมการละเล่นต่างๆเป็นการสนุกสนาน เช่น ชักคะเย่อ        
แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่ เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ(ลูกเต๋า) เล่นโป   
ในบางต�ำบลของอ�ำเภอตากใบ เช่น พร่อน เกาะสะท้อนโฆษิต จะจัดเป็นเทศกาล
ประจ�ำปี มีภาพยนตร์ หนังตะลุง และการแสดงอื่นๆในภาคกลางคืนด้วย
๑.๔ ประเพณีลากพระ ลากพระ
หรือชักพระ จะกระท�ำกันหลังจากวัน
มหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ๑ วัน
คือตรงกับวันแรม ๑   ค�่ำ  เดือน ๑๑  
พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจน�ำอาหาร
ถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระ
หรือพระสงฆ์ทชี่ าวบ้านนิมนต์มาเพือ่ ร่วม
งานลากพระ เมือ่ พระฉันเสร็จแล้ว ชาวบ้าน
ก็ จ ะร่ ว มรั บ ประทานอาหารและร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและความ
สามัคคี    กิจกรรมที่จัดในงานประเพณี    
ลากพระ ได้ แ ก่ การประกวดเรื อ พระ        
การแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขัน
ซัดต้ม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
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๑.๕ ประเพณีกินวาน  หมายถึง   การไหว้วานขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยกัน
ลงแรงท�ำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนส�ำเร็จ
ลุล่วงทันการ โดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรง งานบางอย่างอาจผลัด
เปลีย่ นช่วยกันท�ำเป็นบ้านๆไปเช่นเดียวกับทางภาคกลางทีเ่ รียกว่า ลงแขก
การไหว้วานใช้วิธีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วย
ตนเองหรือมอบหมายให้คนอื่นไปบอกแทนจึงเรียกการไหว้วานนี้ว่า
ออกปาก และถือเป็นประเพณีทเี่ จ้าภาพจะต้องเลีย้ งอาหารผูม้ าร่วมลงแรง
ผู้ที่ไปร่วมจึงมักใช้ค�ำว่า ไปกินวาน ซึ่งปัจจุบันประเพณีนี้ ก�ำลังสูญหาย
ไปเนือ่ งจากมีเครือ่ งจักรกลมาท�ำหน้าทีแ่ ทนแรงคนจึงยังคงหลงเหลืออยู่
ในกลุ่มเครือญาติ เพื่อนสนิทกลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีก�ำลัง
ที่จะจัดซื้อเครื่องมือกล
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๒. ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม
๒.๑ มาแกปูโละ  “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า “กินเหนียว”
ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส
เช่น แต่งงาน และเข้าสุหนัต ค�ำว่า “กินเหนียว” มิใช่วา่ เจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะ
ข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง

๒.๒ การเข้าสุหนัต

เป็ น หลั ก การของศาสนา
อิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความ
สะอาด คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วน
ปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตาม
ภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซึ่งจะ
ท�ำ แก่เด็กชาย ที่มีอายุระหว่าง ๒ - ๑๐ ปี
ส่ ว นการจั ด เลี้ ย งอาหารในวั น เข้ า
สุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง.
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๒.๓ วันฮารีรายอ  มีอยู่ ๒ วันคือ

		๒.๓.๑ วันอิฏลิ ฟิตรี หรือทีเ่ รียกว่า
วันฮารีรายอปอซอ เป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องจาก
การสิน้ สุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการ
กลับเข้าสู่สภาพเดิม คือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร
ไม่ต้องอดน�้ำ  ฯลฯ อีกต่อไป ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่ง
ของเดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ ๑๐  ทางจันทรคติ
และทางราชการก�ำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ   
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) ๑ วัน
๒.๓.๒ วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง     
วันเฉลิมฉลองเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีเป็น
ทานบริ จ าคอาหารแก่ ค นยากจนและ
ประชาชนทั่วไป  ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ของ
เดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบ
พิธีหัจญ์ ณ  นครเมกกะ ของมุสลิมทั่วโลก
ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้
ว่า วันอีดใหญ่หรือวันรายอหัจญี และทาง
ราชการได้ก�ำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ     
ใน ๔   จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัด
สงขลา) ๑  วัน
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๒.๔ วันเมาลิด

เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ  แปลว่า  เกิด  ที่เกิด หรือวันเกิด  ซึ่งหมายถึงวัน
สมภพของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาลหรือเดือนที่ ๓  
ตามปฏิทินอาหรับวันเมาลิด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของ
นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) แล้ว   ยังเป็นการร�ำลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นคร
มาดีนะห์และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วยซึง่ ตรงกันทัง้ สามวัน กิจกรรมต่างๆ
ในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร  ์ อลั -กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดง
นิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ
๒.๕ วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ  
หมายถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอนซึ่งเป็นเดือน
ทางศักราชอิสลาม  ในสมัย ท่าน นบีนุฮ์  ได้เกิดน�้ำ
ท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของ
ประชาชนทั่วไป ท�ำให้เกิดการขาดอาหารบริโภค
จึงประกาศให้ผทู้ มี่ สี งิ่ ของทีเ่ หลือพอจะรับประทาน
ได้ ให้เอามากองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของ
คนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮ์ ให้เอาของ
เหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกันสาวกของท่านก็ได้รับ
ประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน  ในสมัย
ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้เกิดเหตุการณ์ท�ำนอง
เดี ย วกั น ขณะที่ ก องทหารของท่ า นกลั บ จาก                  
การรบที่บาดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน
ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) จึงใช้ วิธีการของท่าน นบีนุฮ์
โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทานได้มากวน
เข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันในหมู่ทหาร
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ภาคที่ ๕
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
     
วิสัยทัศน์เป็นภาพ และเส้นทางที่องค์กรจะใช้เข็มทิศ น�ำทางสู่ความส�ำเร็จ
ในอนาคต ซึง่ จากการวิเคราะห์ภารกิจปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ได้กำ� หนดแนวคิดและ
นิยามความหมายของ    วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาจังหวัดดั้งนี้
วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”
พันธกิจ (Mission)
    
1 สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพิม่ รายได้จากการค้าชายแดน
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ การท่องเทีย่ ว และการกีฬาเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วและสร้าง
ความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ
        2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิต
     
3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน แก่ประชาชน
และต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าประสงค์ (Goal)
    1 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิต เชื่อมั่นในอ�ำนาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
      2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการ การค้าชายแดน
     เพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอ�ำนาจรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์
1) พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและ
           การกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน   
        2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
        พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  การท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ
          1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร  สถาบัน
เกษตรกร กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนและ ผูป้ ระกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ
SMEs  ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปรรูป การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดนและ
ประชาคมอาเซียน
          1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่และเสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
           1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาส
และขีดความสามารถการท�ำงาน
           1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
          ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์
          2.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน
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          2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มี
สุขภาพที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถ
สร้างรายได้แก่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2.6 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้
สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
          2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
เป้าประสงค์
          ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอ�ำนาจรัฐ
กลยุทธ์
          3.1 พัฒนาก�ำลังภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.)
ให้มีศักยภาพในการคุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริมการอ�ำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง
โดยการสร้างพืน้ ทีค่ วามปลอดภัย เปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นเพือ่ แสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ        
พัฒนาพื้นที่
3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ เข้มแข็งและขีดความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี               
ของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ
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ภาคที่ ๖
โครงการพระราชด�ำริ
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โครงการพระราชด�ำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทอง           
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้น
เมื่อ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน มีความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินงานมาเป็นล�ำดับในทุกด้านที่เกี่ยว
กับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะงานศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการ
พัฒนาอาชีพที่ประสบผลส�ำเร็จ สามารถน�ำไปขยายผล สู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สามารถแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพให้กับราษฎร และ
สามารถพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่ของราษฎรที่มี
ปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่
มั่นคง   มีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนา            
พิกลุ ทองฯ มีการรวบรวมผลงานศึกษา ทดลอง วิจยั ผลส�ำเร็จของงานวิชาการ ซึง่ เป็น
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ        
แนวพระราชด�ำริ รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ ว่ นราชการคิดขึน้ เองแต่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับความ
เป็นอยูข่ องราษฎรในพืน้ ที่ รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๙๑ โครงการ  เป็นโครงการทีด่ ำ� เนิน
การเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๒๒๗ โครงการ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการศึกษาจ�ำนวน
๖๔ โครงการ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริได้ด�ำเนินงาน
สนองพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา
๓๐ ปี โดยได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาด�ำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิจัย แบบบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินพรุ และพื้นที่  
ทีม่ ปี ญ
ั หาต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของราษฎร
ในพื้นที่ และน�ำผลส�ำเร็จที่ได้มาจัดแสดงสาธิตเพื่อการศึกษา เรียนรู้ ของพี่น้อง
ประชาชน  ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยยึดหลักแนวพระราชด�ำริ   
ที่ได้พระราชทานมาจัดท�ำศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นศูนย์ศึกษา
แบบสหวิทยา หรือ ต้นแบบแห่งการพัฒนา คือได้มีการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยจัด  เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้
ความช�ำนาญทุกหน่วยงานให้มคี วามพร้อม เพือ่ ให้บริการและอ�ำนวย ความสะดวก
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงจากการเที่ยวชมอันน�ำไปสู่ภาคปฏิบัติ สามารถหาแนวทางเพื่อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการพั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และเกิ ด ประโยชน์ สุ ข                         
กับครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชด�ำริ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเร
ที่ตั้งของโครงการ
โรงเรียนโครงการพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จ�ำนวน ๒๘ โรง
   ๑. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนจ�ำนวน      ๕   โรง
   ๒. โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ.จ�ำนวน   ๑๗  โรง
   ๓. โรงเรียนสังกัดเอกชน จ�ำนวน                   ๖  โรง
ความเป็นมา
เป็นโครงการแรกทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการในปี ๒๕๒๓ โดยมุง่ เน้นให้นกั เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันท�ำการเกษตรในโรงเรียน แล้วน�ำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหาร
กลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี พระราชทานเงิน
ประ
ที่ตั้งของโครงการ
โรงเรี
ย
นโครงการพระราชดำริ
สมเด็
จ
สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปพระเทพรั
กรณ์กตารประกอบอาหาร
นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
โรง
๒๘ โรง วยแก้ปัญหา
ให้แก่โรงเรียนในโครงการ การด�ำเนินงานของโครงการนีจำนวน
้นอกจากจะช่
๑. โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน
การขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังท�ำให้เด็กนักเรียนได้จำนวน
รับความรู
๑๔
๕ โรง ้ด้านโภชนาการ
๒.
โรงเรี
ย
นในความดู
แ
ลของ
สพฐ.
โครงการเกษตรเพื
อ
่
อาหารกลางวั
น
ในโรงเรี
ย
นตามพระราชดำริ
และด้านการเกษตรแผนใหม่ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประกอบเป็จำนวน
นอาชี
พเพือ่ ให้นกั เรียนมี
๑๗ โรง
๓.
โรงเรีโดยใช้
ยนสังกัดเอกชน
จำนวน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา
ผลผลิ
ต ๖ โรง โรง
การเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหารประกอบด้
โรง
ความเป็นมาวยกิจกรรม
เป็
น
โครงการแรกที
่
เ
ริ
่
ม
ดำเนิ
น
การในปี
๑. ปลูกพืชผักในแปลงปลูก จ�ำนวน
๒๘ โรงเรีย๒๕๒๓
น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรง
๒. ปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) จ�ำนวน ๑๔ โรงเรียนร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิต ๒๘
ที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จ
๓. ปลูกบอนสี จ�ำนวน
๒๘ โรงเรียพระเทพรั
น ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ
๔. การเพาะเห็ดนางฟ้า จ�ำนวน
๒๒ โรงเรียอุนปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบ ปีงบ
๕. การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จ�ำนวน
๒๘ โรงเรียอาหารให้
น แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงาน
ของโครงการนี้ น อกจากจะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการ
ผล
๖. การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จ�ำนวน
๒๘ โรงเรียขาดแคลนอาหารกลางวั
น
น แล้ ว ยั ง ทำให้ เ ด็ ก
ปัจ
นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ด้ า นโภชนาการและด้ า น
๗. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จ�ำนวน ๒๘ โรงเรียการเกษตรแผนใหม่
น
ที่สามารถนำไปใช้ประกอบ
เป็นอาชีพ
เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้
ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้น ภายในโรงเรียนมา

ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งผลให้เด็กที่ขาดสารอาหาร
ประกอบอาหาร
ที่ตั้งอของโครงการ
มีจ�ำนวนลดน้
ยลง นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวั
นที่มีคุณภาพ คิดเป็น
ประกอบด้วยกิจกรรม
โรงเรี
ย
นโครงการพระราชดำริ
สมเด็
จ
ร้อยละ ๑๐๐
๑. ปลูกพืชผักในแปลงปลูก จำนว
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
โรงเรียน
จำนวน ๒๘ โรง
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๑. โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน
๑๔ โรงเรียน
จำนวน ๕ โรง

นราธิวาสวันนี้
การวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
ที่ตั้งของโครงการ
บ้านโต๊ะแดง ต�ำบลปูโยะ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
          จังหวัดนราธิวาส
ความเป็นมา
“...ควรก�ำหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอนเพื่อป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่อันจะท�ำให้สภาพแวดล้อมเสียหมด...”
“...พรุมีความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ”
ผลการด�ำเนินงาน
๑. ด้านศึกษาวิจยั เป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียน
รู้เกี่ยวกับป่าพรุทุกๆ ด้านในประเทศการวิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เช่น ข้อมูลพันธุ์ปลา ไม้ สัตว์    
ในป่าพรุ การฟื้นฟูป่าพรุ โดยมีเอกสารทางวิชาการเผย
แพร่ผลงานวิจัยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้
๒. ด้านการทัศนศึกษามาเยี่ยมชม มีนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนมาเยี่ยมชมตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาเวลา ๑๔ ปี เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕๕๒,๒๑๒
คน ได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น และรางวั ล ยอดเยี่ ย มจากการ
ประกวดแหล่งท่องเทีย่ วของส�ำนักงานการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ในปี ๒๕๔๓
๓. ด้านการสร้างจิตส�ำนึก ชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะ
แดงให้ความร่วมมือ ดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงมากยิง่ ขึน้
จากการที่ ศู น ย์ วิ จั ย ฯ ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมสร้ า ง
จิตส�ำนึกให้เยาวชนและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบ
ป่าพรุ จ�ำนวน ๑,๘๐๐ คน ท�ำให้ปัญหากรณีพิพาทพื้นที่
ลดน้อยลง และชาวบ้าน ให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด�ำริ
ที่ตั้งของโครงการ
โรงเรียนโครงการพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ�ำนวน ๒๙ โรง ประกอบด้วย
  ๑. โรงเรียนสังกัดต�ำรวจตระเวนชายแดน   จ�ำนวน  ๕ โรง
  ๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ.
  จ�ำนวน ๑๗ โรง
  ๓. โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานการศึกษาเอกชน  จ�ำนวน  ๗ โรง
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหา         
การระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีนทั้งจากรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขและจากการทีพ่ ระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ เยีย่ มเด็ก
นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จึงมีพระราชด�ำริที่จะด�ำเนินการเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเสริมการท�ำงานของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้
ได้เริ่มด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ โดยคาดหวังว่า หากมี
การด�ำเนินงานควบคุมและโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
แล้วก็จะเป็นการ  ช่วยแก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้รวมทั้งยัง
ช่วยควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป
ปัญหาการขาดสารไอโอดีนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็ก เมื่อใช้อัตรา คอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษาเป็นตัวชี้วัดพบว่า ในภาพ
รวมมีอัตราดังกล่าวต�่ำกว่าร้อยละ ๕ ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหา
นิทรรศการรณรงค์และป้องกันการขาดสารไอโอดีน
-สุ่มตรวจเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน

- ตรวจคอพอกในนักเรียน
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โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
ที่ตั้งของโครงการ
หมู่  ๒๓ ต�ำบลสุคิริน อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ความเป็นมา
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒๒ (หมู่บ้านรัตนกิตติ ๔) ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสุคิริน
อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ในอดีต พื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒๒ เป็นฐาน
ทีม่ นั่ และฐานปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรมที่ ๒๐

ซึ่งเดิมมีการเคลื่อนไหวด้านการเมือง อยู่ประเทศมาเลเซีย (เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓)     
ภายหลังได้ถูกประกาศให้เป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมาย และมีการปราบปราม
อย่างหนัก และต่อเนื่อง มีผลท�ำให้สมาชิกของพรรคต้องหลบหนี  ซ่อนตัวอยู่ในป่า
และได้เข้ามาสร้างฐานทีต่ งั้ ใหม่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  โดยมีการตัง้ ฐานที่
มัน่ บริเวณอ�ำเภอแว้ง อ�ำเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส , อ�ำเภอเบตง  จงั หวัดยะลา และ
อ�ำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๖๖/๒๕๓๓ ในการ ต่อสู้เพื่อการเอาชนะระบบคอมมิวนิสต์ในไทย  ท�ำให้มีการ
ปราบปรามควบคูไ่ ปกับการเจรจา  ซงึ่ มีผลท�ำให้เกิดการยอมรับเงือ่ นไข เข้าร่วมเป็น
ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านให้สมาชิกพรรคฯ อยู่ร่วมกัน  ๙  
หมู่บ้าน  คือ  หมู่บ้าน  ปิยะมิตร ๒ – ๕ และหมู่บ้านรัตนกิตติ ๒ – ๔   เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๒  กองทัพภาคที่  ๔  ขอให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รับหมู่บ้านรัตนกิตติ ๒ – ๔
อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โดยขอพระราชทานนามหมู่บ้านใหม่ว่า
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หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา  ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ตามล�ำดับ  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้เกิดการ
บุกรุก ท�ำลายป่าเพือ่ จับจองพืน้ ที   ่ ทำ� กินเป็นจ�ำนวนมาก จากบุคคลภายนอกโครงการ  
และ ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  ส�ำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี กรมป่าไม้  ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าไปฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   โดยตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลคือ โครงการ
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ จังหวัดนราธิวาส ท�ำให้การบุกรุกท�ำลายป่าได้ยุติลง
งานส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงชีวมวล

งานศึกษาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
สถานที่ด�ำเนินการ
ม.10 บ้านทอนฮีเล ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถได้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟู
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องสั ต ว์ น�้ ำ ในทะเลเขตท้ อ งที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี แ ละจั ง หวั ด
นราธิวาสให้มคี วามอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ ให้เพียงพอกับความต้องการของผูป้ ระกอบ
อาชีพด้านการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันการออกท�ำการประมงใน
แต่ละครั้ง ได้ผลผลิตสัตว์น�้ำ  ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว จึงได้เกิด
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรการประมงชายฝั่ง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริขึ้น ในปี
2544 โดยมีการด�ำเนินการในหลายกิจกรรม แต่ทสี่ ำ� คัญทีจ่ ะเป็นการเพิม่ ปริมาณสัตว์
น�้ำให้มากขึ้น คือการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อเป็นที่วางไข่ อนุบาลตัวอ่อน
หลบหลีกศัตรู และเครือ่ งมือท�ำการประมงประเภทท�ำลายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ขนาดเล็กเช่น
เครื่องมือท�ำการประมงประเภทอวนลาก อวนรุน ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมนีย้ งั มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินการเนือ่ งจากมีแนวชายฝัง่ ยาวประมาณ ๕๙
กิโลเมตร จากต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส ถึงต�ำบลเจ๊ะเหอ�ำเภอตากใบมีอีก
หลายพืน้ ที่ ทีช่ าวประมงต้องการให้ดำ� เนินการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสัตว์ทะเลเพือ่ ประโยชน์
ด้านการประกอบอาชีพการประมง
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ผลที่ได้รับ
- ปริมาณสัตว์น�้ำเพิ่มมากขึ้น
- ฐานะความป็นอยู่ของชาวประมง
   พื้นบ้านดีขึ้น
- แก้ปัญหาการอพยพแรงงาน
   ไปท�ำงานต่างประเทศ
- แก้ปัญหาความยากจน
   ของชาวประมงพื้นบ้านได้
- สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
   ระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน
   กับเรือประมงอวนลาก
   และชาวประมงอวนรุน
   ได้ในระดับหนึ่ง

สัตว์น้ำาจำานวนมากเกาะอยู่เต็มพื้นผิวของรถถัง

๒๖

๓๘

๓๒

ฝูงปลาว่ายลัดเลาะตามแท่งคอนกรีต

c สมยศ ยศสุนทร

c กิตตินันท์ รอดสุพรรณ
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๑๓
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ภาคที่ ๗
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
พุทธอุทยานเขากง (วัดเขากง - พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)

  
มีเนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลล�ำภู จากตัวเมืองใช้เส้นทางนราธิวาส ระแงะ(ทางหลวงหมายเลข๔๐๕๕) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมองเห็นวัดเขากงและ
พระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทอง ปางปฐมเทศนา ขัดสมาธิ - เพชรอยู่บนยอดเขา
เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.
๒๕๑๒ องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับ  ด้วยโมเสกสี-ทอง หน้าตักกว้าง
๑๗  เมตร ความสูงวัดจากพระเกศ -  บัวตูม ถึงบัวใต้พระเพลา ๒๔ เมตร จัดเป็น
พระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เนินเขาลูกถัดไปมีเจดีย์         
สิรมิ หามายา ซึง่ เป็นทรงระฆัง เหนือซุม้ ประตูทงั้   ๔ ทิศ มีเจดียร์ ายประดับอยู่ ภายใน
ประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์  เนินเขา
ถัดไปอีกลูกหนึง่ เป็นทีต่ งั้ ของอุโบสถ ผนังด้านนอกทัง้ สีด่ า้ นประดับด้วย กระเบือ้ ง
ดินเผาแกะสลัก ด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันเป็นรูปนักรบ           
มีเทวดาถือคนโทถวาย
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มัสยิดกลาง ( เก่า) หอนาฬิกา
    
มัสยิดกลางหลังเก่านี้ มีชื่อว่ามัสยิดยุมอียะห์
หรือมัสยิดรายอ ตัง้ อยูท่ างเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลา
กลางจังหวัดขึน้ ไปตามถนนพิชติ บ�ำรุงก่อนถึง หอนาฬิกา
เล็กน้อย เป็นมัสยิดไม้แบบสุมาตราสร้างขึ้นตั้งแต่ปี           
พ. ศ. ๒๔๘๑ เป็นมัสยิดเก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองนราธิวาส และ
เป็นทีต่ งั้ ของสุสาน   เจ้าเมืองเก่า คือ พระยาภูผาภักดี ตาม
ปกติมัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดจะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
แต่เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ ค่อนข้างคับแคบ จึงได้มีการ
สร้ า งมั ส ยิ ด หลั ง ใหม่ ขึ้ น บริ เ วณ ปากแม่ น�้ ำ บางนรา
อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาใน
มัสยิดหลังเก่าอยู่มัสยิดแห่งนี้จึงด�ำรงฐานะเป็นมัสยิด
กลางสืบต่อไป และท�ำให้นราธิวาสมีมัสยิดกลางประจ�ำ
จังหวัดด้วยกันถึง ๒ แห่ง
มัสยิดกลาง ( ใหม่)
ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นบางนรา ก่ อ นถึ ง หาด        
นราทัศน์ เป็นสถานทีป่ ระกอบศาสนกิจของชาว
ไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม มั ส ยิ ด กลาง
นราธิวาสนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น
มัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดแห่งที่ ๒ สร้างเป็น
อาคาร ๓ ชั้น แบบอาหรับ ชั้นล่างจะเป็นห้อง
ประชุมใหญ่ ห้องท�ำละหมาดอยู่ชั้น ๒ ชั้นบน
ยอดเป็ น โดมขนาดใหญ่ มี ห อสู ง ส� ำ หรั บ ส่ ง
สัญญาณ อาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด
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พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตัง้ อยูบ่ นเขาตันหยง ต�ำบลกะลุวอเหนือ ด้าน
ริมทะเล ใกล้กับอ่าวมะนาว ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๔ (นราธิวาส- ตากใบ) เป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
๓๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) โปรดเกล้าฯ
ให้ก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ภายในเขตพระราชฐานประกอบด้วย พระต�ำหนัก
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั   สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ และของ
พระบรมวงศานุวงศ์ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดท�ำให้มีบรรยากาศร่มรื่น ยังมี
ศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมทั้งจ�ำหน่าย
เครือ่ งปัน้ ดินเผาและเซรามิก เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชม
ได้ทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นเฉพาะ
ช่ ว งที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ และสมเด็ จ        
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรม
วงศานุ ว งศ์ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แปรพระราชฐาน            
มาประทับแรมเท่านัน้   ซงึ่ ปกติจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมธันวาคม การเดินทาง สามารถนัง่ รถโดยสารประจ�ำทาง
เส้นทีไ่ ปอ�ำเภอตากใบ และลงรถทีห่ น้าพระต�ำหนักได้เลย
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ชายหาดนราทัศน์

เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไปสิน้ สุดทีป่ ลายแหลม
ด้านปากแม่น�้ำบางนรา  ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี แนวสนท�ำให้บรรยากาศริมทะเลร่มรืน่ มากขึน้ ชาวบ้านนิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจกันที่นี่ ใกล้ๆกันมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายตามริมแม่น�้ำบาง
นรา และบริเวณเวิ้งอ่าวมีเรือกอและ ของชาวประมงจอดอยู่มากมาย อยู่เลยจากตัว
เมืองนราธิวาสไปตามถนนสายพิชติ บ�ำรุง ประมาณ ๑ กิโลเมตร นักท่องเทีย่ วสามารถ
ใช้บริการรถจักรยานยนต์ รถสามล้อถีบ หรือรถสองแถวเล็กจากตัวเมืองนราธิวาส
ไปยังหาดนราทัศน์ได้สะดวก
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อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง

  
ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑   ต�ำบลกะลุวอเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔                      
( นราธิวาส- ตากใบ) ประมาณ  ๓  กโิ ลเมตร  และมีทางแยกไปสูห่ าดอีก ๓  กโิ ลเมตร
เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี เป็น
โค้งอ่าวเชื่อมต่อกัน ความยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร มีโขดหินคั่นสลับโค้งหาดเป็น
ระยะ ด้านหนึง่ ติดพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บริเวณริมหาดมีสวนรุกขชาติและ
ทิวสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด (beach
forest) ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้ง
เช่น จักทะเล มะนาวผี เตยทะเล (ผลมีลักษณะคล้าย-สับปะรด) เป็นต้น
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ศูนการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จัด
ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ถือเป็นแหล่งรวมการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ ทั้งนี้   เพื่อเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาที่ ดิ น ท� ำ กิ น แก่ ร าษฎรในพื้ น ที่ แ บบ
เบ็ดเสร็จ คือ วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบการปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ ให้ข้อมูลวิชาการ และฝึกอบรมการเกษตร   เนื้อที่ศูนย์ทั้งหมด         
๑,๗๔๐ ไร่ ถูกแบ่งเป็น อาคารส�ำนักงาน แปลงสาธิต และแปลงวิจยั ทดลองในพืน้ ที่
ป่าพรุ โครงการในพระราชด�ำริ เช่น โครงการแกล้งดิน คือการทดลองท�ำให้ดินใน
นาข้าวเปรีย้ วทีส่ ดุ และหาวิธแี ก้ไข เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปปรับใช้กบั ดินเปรีย้ วในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ได้ทุกที่ โครงการอื่นๆของศูนย์ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่น�ำมาปรับใช้ให้
เข้ากับสภาพพื้นที่น้ีซึ่งมีน�้ำมากพออยู่แล้วการทดลองปลูกปาล์มน�้ำมันที่ขึ้นในดิน
อินทรีย์จัดมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กครบวงจร โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ที่เข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�ำ้ มัน เช่น น�้ำมันที่สกัดได้จาก
ปาล์ม สบู่ เนย ส่วนหนึ่งขายให้คนงาน และส่วนหนึ่งจ�ำหน่ายภายนอก โรงงาน
ปศุสัตว์ท�ำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัว   การทดลองน�ำระก�ำหวานมาปลูกเป็นพืชแซม
ในสวนยางพารา เป็นต้น
นอกจากนี้ศูนย์ฯยังเปิดศูนย์ฝึกอบรมงานหัตถกรรมจากกระจูดและใบ
ปาหนัน     ในวันเวลาราชการ การมาศึกษาหาความรู้ที่นี่ยังได้ความเพลิดเพลินไป
ด้วย ดังพระราชด�ำริที่จะให้การมาดูงานที่นี่เหมือนการมาพักผ่อนหย่อนใจในสวน
สาธารณะ โดยศูนย์ฯ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยา ต�ำบลกะลุวอ
เหนือ  หา่ งจากพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากตัว
เมืองนราธิวาสตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ นราธิวาส- ตากใบ ระยะทาง
๘ กิโลเมตร
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หมู่บ้านยะกัง
เป็นชุมชนเก่าแก่ตงั้ แต่ครัง้ นราธิวาสยังเป็นหมูบ่ า้ นบางนรา ปัจจุบนั เป็นแหล่งผลิต
ผ้าปาเต๊ะ หรือผ้าบาติก ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตาม
ทางหลวงสาย ๔๐๕๕ (อ�ำเภอเมือง- อ�ำเภอระแงะ) ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร
เลี้ยวเข้าถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ ประมาณ ๗๐๐ เมตร
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หมู่บ้าน ทอน

             ตั้งอยู่ที่ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางนราธิวาสบ้านทอน(ทางหลวง ๔๑๓) ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ราษฎรในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่เป็น
ชาวประมงไทยมุสลิม และเป็นแหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริง ของจ�ำลอง เรือกอ
และจ�ำลอง   มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่น และที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตน�้ำบูดู
และข้าวเกรียบปลา ทีข่ นึ้ ชือ่ ของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย ตลอดแนวหาดจะเห็นแผง
ตากปลาเรียงรายอยู่ มีตุ่มซีเมนต์ใส่บูดูจ�ำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาชม
วิธีการผลิตและซื้อของฝากได้ทุกวัน
เรือกอและ เป็นเรือประมงชายฝัง่ ขนาดเล็ก ทีใ่ ช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้        
ตอนล่าง ลักษณะเป็นเรือล�ำใหญ่ มีความยาว ๒๕, ๒๒ และ ๒๐ ศอก ลักษณะการ
สร้างเรือจะท�ำให้ส่วนหัวและท้ายเรือสูงขึ้นจากล�ำเรืออันเป็นเอกลักษณ์มาช้านาน
ลวดลายบนล�ำเรือกอและเป็นการผสมผสานระหว่างลายมลายู ลายชวาและลายไทย
โดยมี สั ด ส่ ว นของลายไทยอยู ่ ม ากที่ สุ ด เช่ น ลายกนก ลายบั ว คว�่ ำ บั ว หงาย                        
ลายหัวพญานาค หนุมานเหิรเวหา รวมทั้งลายหัวนกในวรรณคดี เช่น “ บุหรงซีงอ ”
หรือ สิงหปักษี ( ตัวเป็นสิงห์ หรือราชสีห์ หัวเป็นนกคาบปลาไว้ที่หัวเรือ) เชื่อกันว่ามี
เขี้ยวเล็บและมีฤทธิ์เดชมาก ด�ำน�้ำเก่ง จึงเป็นที่นิยม ของชาวเรือกอและมาแต่โบร�่ำ
โบราณ งานศิลปะบนล�ำเรือเสมือน “ วิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่น ” และเป็นศิลปะเพื่อ
ชีวติ เพราะเรือกอและ มิได้อวดความอลังการของลวดลายเพียงอย่างเดียว ทว่ายังเป็น
เครื่องมือในการจับปลาเลี้ยงชีพชาวประมงด้วย กล่าวกันว่าลูกแม่น�้ำบางนราไม่มี
เรือกอและหาปลาก็เหมือนไม่ใส่เสื้อผ้า
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อ�ำเภอตากใบ

วัดชลธาราสิงเห

ตั้งอยู่หมู่ ๓ ต�ำบลเจ๊ะเห ริมฝั่งแม่น�้ำตากใบ จากตัวเมืองออกไปตามเส้น
ทางสาย นราธิวาส- ตากใบ ( ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕) ถึงสี่แยกตลาดอ�ำเภอ
ตากใบแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึงปากทางเข้าวัด ท่านพระครู
โอภาสพุทธคุณ (พุด) เป็น ผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ วัดนีข้ นึ้ และต้องไปขอทีด่ นิ จากพระยากลันตัน
เพื่อที่จะสร้างวัด เมื่อ พ. ศ. ๒๔๑๖  สมัยนั้นดินแดนตากใบยังเป็นของรัฐกลันตัน
อยู่  วัดนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีแบ่งแยกดินแดนตากใบ ประเทศสยามกับประเทศ
มลายู ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ( สมัยรัชกาลที่ ๕ พ. ศ.
๒๔๕๒) โดยฝ่ายไทยได้มกี ารยกเอาพระพุทธศาสนา วัดและศิลปะในวัด เป็นเครือ่ ง
ต่อรองการแบ่งปันเขตแดน อังกฤษจึงยอมรับเหตุผล โดยให้น�ำเอาแม่น�้ำโก-ลก       
ตรงบริเวณทีไ่ หลผ่านเมืองตากใบ ( แม่นำ�้ ตากใบ) เป็นเส้นแบ่งเขตแดน วัดนีจ้ งึ รูจ้ กั
ในอีกนามหนึ่งว่า “ วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ”
ส�ำกรับบรรยากาศโดยทั่วไปในวัดชลธาราสิงเห นั้น เงียบสงบ และมีลาน
กว้าง   ริมแม่น�้ำที่จะมานั่งพักจิตใจได้ ส่วนภายในโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึง่ เขียนโดยพระ
ภิกษุชาวสงขลา  เป็นพุทธประวัตทิ สี่ อดแทรกภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในสมัย
นั้นไว้เด่นชัดและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปิดทอง
ทั้ ง องค์ ท� ำ ให้ ไ ม่ เ ห็ น ลั ก ษณะเดิ ม ที่ พ ระโอษฐ์ เ ป็ น สี แ ดง พระเกศาเป็ น สี ด� ำ 
ประดิษฐานอยู่บนบุษบกทรงสอบสูงประมาณ ๑. ๕ เมตร จากลักษณะบุษบก
สันนิษฐานว่า เป็นพระมอญ มีวิหารประดิษฐานพระนอน ซึ่งตามผนังประดับด้วย
เครื่องถ้วยสังคโลกเก่าแก่  การเดินทาง สามารถนั่งรถโดยสารประจ�ำทาง เส้นที่จะไป
อ�ำเภอตากใบ มีทั้งรถสองแถว รถตู้   และรถบัส ลงที่แยกอ�ำเภอตากใบ และเดินไป
อีกประมาณ ๕๐๐ เมตร แต่รถตู้จะเข้าไปส่งถึงวัด
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เกาะยาว

           ตงั้ อยูไ่ ม่ไกลจากวัดชลธาราสิงเห จากสีแ่ ยกตลาดอ�ำเภอตากใบเลยไปยังแม่นำ�้
ตากใบ มีสะพานไม้ชื่อ “ สะพานคอย ๑๐๐ ปี ” ยาว ๓๔๕ เมตร ทอดข้ามแม่น�้ำ
ตากใบไปยังเกาะยาว ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล   มีหาดทราย
ละเอียดสีน�้ำตาล  มีบรรยากาศที่เงียบสงบ   ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ประกอบอาชีพประมงและสวนมะพร้าว
ชายหาดกูบู- บ้านคลองตัน

ครอบคลุมต�ำบลไทรวัน และต�ำบลศาลาใหม่ ทอดยาวไปจนถึงต�ำบลเจ๊ะเห          
มาสุดที่ปากแม่น�้ำสุไหงโกลกชายแดนไทย ความยาวโดยประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๘๔ ( นราธิวาส- ตากใบ) ระยะทางประมาณ
๒๐ กิโลเมตร จะมีถนนถึงชายหาดระยะทาง ๑ กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีทิวทัศน์
สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็นระยะๆ ร่มรื่นและเงียบสงบ
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ด่านตาบา (ด่านตากใบ)
       ตั้งอยู่ที่บ้านตาบา ต�ำบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอตากใบ ประมาณ ๓  
กิโลเมตร   ตามเส้นทางหมายเลข  ๔๐๘๔  (อ�ำเภอเมือง- อ�ำเภอตากใบ) เป็นช่อง
ทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย- มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่ง นอกจาก
ด่านสุไหงโก-ลก         ส�ำหรับผู้ที่จะข้ามไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี ด่านศุลกากร
เปงกาลันกูโปของประเทศมาเลเซียต้องใช้ใบผ่านแดน(Border Pass) ซึ่งออกให้
เฉพาะบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ
สงขลาโดยสามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงานอ�ำเภอตากใบ  
       นอกนั้นต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) การข้ามฟากสามารถข้ามไป
โดยเรือหางยาว หรือแพขนานยนต์ก็ได้ ( จะอยู่กันคนละท่า) ออกทุก ๑๕ นาที           
วิ่งระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๑๕ น. ค่าโดยสารคนละ ๗ บาท เท่ากันทุกท่า
จักรยานยนต์ ๑๕ บาท รถ ๔ ล้อ ๕๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท การน�ำรถยนต์เข้าไปจะ
ต้องท�ำประกันภัยรถยนต์สำ� หรับวิง่ ในประเทศมาเลเซียก่อน และมีขอ้ ก�ำหนดว่าต้อง
เป็นรถยนต์ที่ติดฟิล์มไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเข็มขัดนิรภัย เพราะฝั่งมาเลเซีย
เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยรถยนต์         โดยมีบริษัทรับท�ำประกันรถยนต์ทั้งฝั่งไทย
และฝัง่ มาเลย์ ทีฝ่ ง่ั ไทยท�ำได้สะดวกเพราะมีหลายบริษทั ส�ำหรับค่าประกันประมาณ  
๖๐๐ – ๗๐๐ บาท ระยะเวลาประกัน มีหลายแบบตั้งแต่ ๙ วัน – ๑ ปี
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อ�ำเภอสุไหงโก - ลก
ด่านสุไหงโก-ลก

ตัวเมืองสุไหงโก- ลก ดูจะคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส คงเพราะมีด่านการ
ค้าชาย แดนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดและยังเดินทางข้ามไปมาได้สะดวกทัง้ คนไทยและ
คนมาเลย์ มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ เปิดตั้งแต่ ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยัง เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่วนคนมาเลย์
จะข้ามมาซื้ออาหาร และผลไม้   ด่านสุไหงโก- ลก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโกลก ประมาณ ๑ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาส สามารถเดินทางไปยัง
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก ได้ ๒ เส้นทาง คือ จากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕         
( นราธิวาส- ระแงะ) แล้วแยกซ้ายก่อนถึงพุทธอุทยานเขากง ไปตามเส้นทางหมายเลข
๔๐๕๖ ผ่านอ�ำเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อ�ำเภอสุไหงโก- ลก หรืออาจใช้ทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘๔ จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอ�ำเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้น
ทางหมายเลข ๔๐๕๗ ( ตากใบ- สุไหงโกลก) เป็นระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร จากด่าน
สุไหงโก- ลก สามารถขับรถยนต์ขา้ มสะพานเข้าไปเทีย่ วเมืองโกตาบารู ของประเทศ
มาเลเซียได้ แต่รถทีจ่ ะเข้าไปต้องท�ำประกันรถยนต์ และการขอใบผ่านแดน(Border
Pass)   เช่นเดียวกับอ�ำเภอตากใบ โดยติดต่อที่ส�ำนักงานอ�ำเภอสุไหงโก-ลก หรือใช้
หนังสือเดินทาง(Passport)  
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ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลต�ำบลสุไหงโก-ลก เดิมที             
เจ้าแม่โต๊ะโมะนีป้ ระดิษฐานอยูท่ บี่ า้ นโต๊ะโมะ อ�ำเภอสุคริ ติ อ่ มาชาวบ้านได้อญ
ั เชิญ              
มาประดิษฐานทีอ่ ำ� เภอสุไหงโก- ลก เป็นทีน่ บั ถือของชาวสุไหงโก-ลก และชาวจังหวัด
ใกล้เคียง รวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก  ทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน
ประเพณีประจ�ำปีที่บริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือนสามของจีน (ประมาณ
เดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวน
สิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟด้วย
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อ�ำเภอสุไหงปาดี
น�้ำตกฉัตรวาริน

อยู่ที่ต�ำบลโต๊ะเด็ง ไม่ไกลจากตัวเมือง
ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ถึงโรงพยาบาล
สุไหงปาดีแล้วเลีย้ วซ้ายไปตามถนนอีกประมาณ    
๖ กิโลเมตร ทางเข้าลาดยางตลอด อยู่ในพื้นที่
อุทยาน แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี เป็นน�้ำตก
ขนาดกลาง มีนำ�้ ตลอดทัง้ ปี สภาพแวดล้อมร่มรืน่
ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต�ำนานพื้นบ้านเล่าสืบ
ต่อกันมาว่า ที่น�้ำตกแห่งนี้ในครั้งโบราณ วันดี
คืนดีมกั ได้ยนิ ดนตรีมะโย่งแว่วดังมาจากน�ำ้ ตกเสมอๆ เมือ่ ชาวบ้านพากันไปดูมากๆ
ก็ไม่พบเห็นสิ่งใดเลย กระทั่งผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อ   “ โต๊ะเด็ง ” แอบขึ้นไปดูขณะที่มี
เสียงดนตรีกเ็ ห็นภาพชายหญิงคูห่ นึง่ ออกมาร่ายร�ำท�ำนองมะโย่ง โดยมีรม่ ขนาดใหญ่
หรือฉัตรกางอยู่ แล้วก็หายวับไป จากเรือ่ งทีพ่ บเห็นนี้ ชาวบ้านจึงน�ำมาตัง้ เป็นภาษา
ท้องถิน่ ว่า “ ไอปายง ” หรือน�ำ้ ตกฉัตร แปลว่า  นำ�้ ตกกางร่ม ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
– ๒๕๑๑ อ�ำเภอได้ท�ำการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้น จึงตั้งชื่อน�้ำตกแห่ง
นี้เป็นทางการจากความหมายเดิมว่า “น�้ำตกฉัตรวาริน”
พันธุไ์ ม้เด่นของทีน่ คี่ อื ปาล์มบังสูรย์ ซึง่ เป็นไม้หายากพบในบริเวณป่าลึกที่
ความสูง จากระดับน�้ำทะเลประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศมาเลเซีย
ลักษณะเป็นไม้ล�ำต้นเตี้ยๆ แต่แตกก้านออกเป็นกอใหญ่ สูงท่วมหัว สามารถสูงได้
ถึง ๓ เมตร ใบแผ่กว้างทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีเส้นใบเรียงกันเป็นระเบียบ
สวยงาม ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นปาล์มที่สวยงามที่สุด ซึ่งจะพบในป่า
แถบนี้เท่านั้น ชื่อ “ปาล์มบังสูรย์” ตั้งโดยศาสตราจารย์ประชิด วามานนท์ ที่ปรึกษา
โครงการส่วนพระองค์ เมื่อครั้งท่านเดินทางมา
ส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ถบนี้ ได้พบปาล์มชนิดนีป้ ลูกอยูใ่ น
หมู่บ้านมุสลิม ศาสตราจารย์ประชิดเห็นว่าใบ
ของปาล์มชนิดนี้มีลักษณะคล้าย “ บังสูรย์ ”
เครือ่ งสูงทีใ่ ช้บงั แดดในพิธแี ห่จงึ น�ำมาตัง้ เป็นชือ่
ปาล์มดังกล่าว ส่วนภาษาท้องถิน่ เรียกว่า บูเก๊ะอีแป
แปลว่าตะขาบภูเขา น่าจะมาจากส่วนช่อดอกที่
คล้ายตัวตะขาบ
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ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ( ป่าพรุโต๊ะแดง)
   
ป่ า พรุ โ ต๊ ะ แดง ป่ า พรุ ที่ ใ หญ่
ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ
๓ อ� ำ เภอ คื อ อ� ำ เภอตากใบ   อ� ำ เภอ
สุไหงโก-ลก และอ�ำเภอสุไหงปาดี  มพี นื้ ที่
ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ แต่สว่ นทีส่ มบูรณ์
โดยประมาณมีเพียง ๕๐,๐๐๐ ไร่ เป็นป่า
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า
และพรรณไม้ พื้นที่ป่าพรุมีล�ำน�้ำส�ำคัญ
หลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี
แม่นำ�้ บางนราและคลองโต๊ะแดง อันเป็น
ทีม่ าของชือ่ ป่า ภายในศูนย์ฯ ได้จดั ให้มที างเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ความรูด้ า้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับธรรมชาติของป่าพรุ เริม่ ทีบ่ งึ น�ำ้ ด้านหลังอาคารศูนย์วจิ ยั
และศึกษาธรรมชาติปา่ พรุสริ นิ ธรเป็นสะพานไม้ตอ่ ลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ ระยะทาง
๑,๒๐๐ เมตร บางช่วงเป็นสะพานไม้ร้อยลวดสลิง บางช่วงเป็นหอสูงส�ำหรับมอง
ทิวทัศน์เบื้องล่างที่ชอุ่มไปด้วยไม้นานาพรรณในป่าพรุ จะมีป้ายชื่อต้นไม้ที่น่าสนใจ
และซุ้มความรู้อยู่เป็นจุดๆ ส�ำหรับให้ความรู้แก่ผู้เดินชมด้วย โดยเปิดให้เข้าชม         
ทุกวันเวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม และยังมีห้องจัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่คนที่มาเที่ยวชมอีกด้วย
           ป่าพรุ หรือ peat swamp forest เกิดจากแอ่งน�้ำจืดขังติดต่อกันชั่วนาตาปี และ
มีการสะสมของชั้นดินอินทรียวัตถุ ก็คือซากพืช ซากต้นไม้ ใบไม้ จนย่อยสลาย   
อย่างช้าๆ กลายเป็นดินพีท (peat) หรือดินอินทรีย์ ที่มีลักษณะหยุ่นยวบเหมือน
ฟองน�ำ้ มีความหนาแน่นน้อยอุม้ น�ำ้ ได้มากและพบว่ามีการสะสมระหว่างดินพีท กับ
ดินตะกอนทะเล สลับชั้นกัน ๒- ๓ ชั้น เนื่องจากน�้ำทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนท่วม
ป่าพรุ เกิดการสะสมของตะกอน น�้ำทะเลถูกขังอยู่ด้านใน พันธุ์ไม้ในป่าพรุตายไป
และเกิดป่าชายเลนขึ้นแทนที่ เมื่อระดับน�้ำทะเลลดลงและมีฝนตกลงมาสะสม            
น�้ำที่ขังอยู่จึงจืดลง และเกิดป่าพรุขึ้นอีกครั้ง ดินพรุชั้นล่างมีอายุถึง ๖,๐๐๐- ๗,๐๐๐ ปี
ส่วนดินพรุชั้นบนอยู่ระหว่าง ๗๐๐- ๑,๐๐๐ ปี   ระบบนิเวศน์ในป่าพรุนั้นมีหลาก
หลาย ทุกชีวติ ล้วนเกีย่ วพันต่อเนือ่ งกันไม้ยนื ต้นจะมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออก
ไปเกาะเกีย่ วกันเพือ่ จะได้ชว่ ยพยุงล�ำต้นของกันและกันให้ทรงตัวอยูไ่ ด้ ฉะนัน้ ต้นไม้      
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ในป่าพรุจงึ อยูร่ วมกันเป็นกลุม่ หากต้นใดล้ม ต้นอืน่ จะล้มตามไปด้วย พันธุไ์ ม้ทพี่ บ
ในป่าพรุมีกว่า  ๔  ชนิด บางอย่างสามารคถน�ำมารับประทานได้   เช่น  หลุมพี ซึ่ง
เป็นไม้ในตระกูลปาล์ม มีลักษณะต้นและใบคล้ายปาล์ม แต่มีหนามแหลมอยู่ตลอด
ก้าน ผลมีลักษณะคล้ายระก�ำ  แต่จะเล็กกว่า รสชาติออกเปรี้ยว ชาวบ้านน�ำมาดอง
และส่ ง ขายฝั ่ ง มาเลเซี ย ซึ่ ง คนมาเลย์ จ ะนิ ย มมาก ฤดู เ ก็ บ จะอยู ่ ใ นช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน- มีนาคม ถ้าเป็นช่วงอื่นจะหายากและราคาสูง บางอย่างเป็นพืชพรรณ
ในเขตมาเลเซีย เช่น หมากแดง ซึ่งมีล�ำต้นสีแดง    เป็นปาล์มชั้นดีมีราคา มีผู้นิยม   
น�ำไปเพาะเพื่อประดับสวน เพราะความสวยของกาบและใบ ล�ำต้นมีสีแดงดังชื่อ     
ยังมีพชื อีกหลายชนิดทีน่ า่ สนใจ เช่น ปาหนันช้าง พืชในวงศ์กระดังงา   ทมี่ ดี อกใหญ่
และ กล้วยไม้กับพืชเล็กๆ ซึ่งจะต้องสังเกตดีๆ จึงจะได้เห็น สัตว์ป่าที่พบกว่า ๒๐๐
ชนิด เช่น ค่าง ชะมด หมูป่า หมีขอ แมวป่าหัวแบน (ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายาก
อีกชนิดหนึ่งของไทย) หนูสิงคโปร์    พบค่อนข้างยากในคาบสมุทรมลายูแต่ชุกชุม
มากบนเกาะสิงคโปร์
ส�ำหรับประเทศไทยพบชุกชุมในป่าพรุโต๊ะแดงนี้เท่านั้น และหากป่าพรุ
ถูกท�ำลายหนูเหล่านี้อาจออกไปท�ำลายผลิตผลของเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบได้
พันธุ์ปลาที่พบ ได้แก่ ปลาปากยื่น เป็นปลาชนิดใหม่ของโลกพบที่ป่าพรุสิรินธรนี้
เท่านั้น ปลาดุกร�ำพัน ที่มีรูปร่างคล้ายงูซึ่งอาจพัฒนาเป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงใน
แหล่งที่มีปัญหาน�้ำเปรี้ยวได้ ปลากะแมะ รูปร่างประหลาดมีหัวแบนๆ กว้างๆ และ
ล�ำตัวค่อยๆยาวเรียวไปจนถึงหาง มีเงีย่ งพิษอยูท่ คี่ รีบหลัง ปลาเหล่านีจ้ ะอาศัยป่าพรุ
เป็นพืน้ ทีห่ ลบภัยและวางไข่กอ่ นทีจ่ ะแพร่ลกู หลานออกไปให้ชาวบ้านได้อาศัยเป็น
เครื่องยังชีพ นกที่นี่มีหลายชนิด แต่ที่เด่นๆ ได้แก่ นกกางเขนดงหางแดง มีมากใน
เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบครั้งแรก  ที่นี่เมื่อ ปี พ. ศ.
๒๕๓๐ นกจับแมลงสีฟา้ มาเลเซีย ซึง่ ในประเทศไทยจะพบทีป่ า่ พรุสริ นิ ธรเพียงแห่ง
เดียวเท่านั้น และปัจจุบันนกทั้งสองชนิดอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์
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ความน่าสนใจของป่าพรุไม่ใช่เพียงแต่พรรณไม้แปลกๆ สัตว์ป่าหายาก          
แต่คนที่ไปเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆ จะได้ประสบการณ์ชีวิตกลับไปมากมายจาก
ธรรมชาติรอบตัวบางทีหากเดินชมธรรมชาติเงียบๆ อาจจะได้พบสัตว์ป่าก�ำลังหา
อาหารอยูก่ เ็ ป็นได้ เส้นทางนีน้ ำ� เราเข้าไปหาธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ แต่กไ็ ม่ได้นำ� เรา
เข้าไปล่วงเกินธรรมชาติมากนัก หากน�ำคู่มือดูนก สมุดบันทึก  ดินสอสี กล้องส่องตา
กล้องถ่ายรูป และยาทากันยุงไปด้วย อาจจะเพลิดเพลินจนใช้เวลาในนี้ได้ทั้งวัน
อากาศสดชื่นเย็นสบายในป่าพรุก็ยังท�ำให้คนที่เข้าไปเยือนรู้สึกสดชื่นประทับใจ    
แต่ชว่ งเวลาทีม่ าท่องเทีย่ วได้สะดวก คือ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน เพราะฝนจะตก
น้อยที่สุด เนื่องจากป่าพรุมีภูมิอากาศแบบคาบสมุทร ฉะนั้นจึงมีฝนตกชุกตลอดปี
สิง่ ทีต่ อ้ งให้ความระมัดระวังก็คอื ยุงด�ำ สัตว์กนิ เลือด พาหะน�ำโรคเท้าช้าง
ซึ่งจะมีอยู่ชุกชุมและออกหาอาหารในช่วงเวลาค�่ำ  และ ไฟป่า ที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การสูบบุหรี    
่ โดยเผลอทิง้ ก้นบุหรีล่ งไป เมือ่ ป่าพรุเกิดไฟป่าแล้วจะดับยากมากกว่า
ป่าชนิดอืน่ เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงไม่ได้มแี ค่ตน้ ไม้ในป่า แต่รวมไปถึงซากไม้ และต้นไม้
ที่ทับถมกันในชั้นดินพรุ   จึงเป็นไฟที่ลุกลามลงไปใต้ดิน ท�ำให้การควบคุมหรือดับ
ไฟล�ำบาก ไฟจะคุกรุ่น กินเวลานับเดือนๆ ต้องรอจนกว่าจะมีฝนตกชุก น�้ำท่วมผิว
ดินไฟจึงจะดับสนิท
การเดินทางหากเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ จะค่อนข้างสะดวกกว่า          
เพราะสถานีปลายทางอยู่ที่อ�ำเภอสุไหงโก - ลก หากมิได้น�ำรถมาเอง สามารถใช้
บริการ    รถรับจ้างจากตัวเมืองสุไหงโก-ลก  ได้สะดวก ทางรถยนต์จากอ�ำเภอตากใบ
ใช้เส้นทาง   ตากใบ – สุไหงโก-ลก  ทางหลวงหมายเลข (๔๐๕๗) ประมาณ ๕
กิโลเมตร จะมีทางแยกเล็กๆ เข้าสู่ ถนนชวนะนันท์   เข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร
แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก ๒ กิโลเมตร มีป้ายบอกทางเข้าสู่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่า
พรุสริ นิ ธรเป็นระยะ สอบถามรายละเอียดที่ ตู้ ปณ. ๓๗ อ�ำเภอสุไหงโก- ลก นราธิวาส
๙๖๑๒๐
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อ�ำเภอบาเจาะ
อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

สมัยก่อนเขาบูโด- สุไหงปาดี เป็นส่วนหนึง่ ของทิวเขาสันกาลาคีรที แี่ บ่งเขต
แดนไทย- มาเลเซีย เคยเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย จึงไม่ค่อยมีผู้ใดเข้ามาสัมผัส
ความมหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบแห่งนี  ้ เมือ่ สถานการณ์คลีค่ ลายลง  ในปี พ. ศ. ๒๕๑๗  
กรมป่าไม้ จึงจัดตั้งวนอุทยานน�้ำตกปาโจ และกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๙๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี   พันธุ์ไม้เด่นของที่นี่คือ “ ใบไม้สีทอง ”   หรือ                          
“ ย่านดาโอ๊ะ ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พันธุ์ไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกที่นี่
ใบไม้สที องเป็นไม้เลือ้ ย มีลกั ษณะใบคล้ายใบชงโคหรือใบเสีย้ วแต่มขี นาดใหญ่กว่ามาก
บางใบใหญ่กว่าฝ่ามือเสียอีก มีขอบหยักเว้าเข้าทัง้ ทีโ่ คนใบ และปลายใบจะมีลกั ษณะ
คล้ายวงรีสองอันอยู่ติดกัน ทุกส่วนของใบจะปกคลุมด้วยขนก�ำมะหยี่เนียนนุ่ม            
มีสีทองหรือสีทองแดงเหลือบรุ้งเป็นประกายงดงามยามต้องแสงอาทิตย์
ในอุทยานฯมีนำ�้ ตกอยูห่ ลายแห่ง เช่น น�ำ้ ตกภูแว น�ำ้ ตกปาโจ และน�ำ้ ตกปากอ
แต่ที่รู้จักกันทั่วไป นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้สะดวก คือ “น�้ำตกปาโจ” เป็นน�้ำตกที่มี
ลักษณะเป็นหน้าผาสูงกว้าง ค�ำว่า“ ปาโจ ” เป็นภาษามลายูท้องถิ่นมีความหมายว่า
“น�้ำตก” ที่น�้ำตกปาโจนี้ มีทางขึ้นไปสู่ต้นน�้ำเป็นชั้นๆ รวม ๙ ชั้น นับว่าเป็นน�้ำตกที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดและสวยงามแห่งหนึง่ ของภาคใต้ แต่เนือ่ งจากสภาพป่าโดยรอบ
ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น  ในหน้าแล้งน�้ำจึงค่อนข้างน้อย
           การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส ๒๖ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๔๒ ไปยังอ�ำเภอบาเจาะถึงบริเวณสี่แยกเข้าตัวอ�ำเภอ ให้เลี้ยวเข้าไปตาม
ถนนอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการอุทยานฯ
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มัสยิด ๓๐๐ ปี ( มัสยิดวาดีลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ)

ตั้งอยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ ต�ำบลลุโบะสาวอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาส
เป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒ ก่อนถึงทางแยก
ที่บ้าน บือราแง นายวันฮูเซ็น อัส - ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัด
ปัตตานี เป็นผูส้ ร้างเมือ่ พ. ศ. ๒๑๖๗ เริม่ แรกสร้างหลังคามุงใบลาน ต่อมาเปลีย่ นเป็น
กระเบื้องดินเผา ลักษณะของมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือเป็นอาคาร
๒ หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะการสร้างจะใช้ไม้สลักแทน
ตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายู
ออกแบบได้ลงตัว ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมีฐานมารองรับจั่ว
บนหลังคาอยูช่ นั้ หนึง่ ส่วนหออาซานซึง่ มีลกั ษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตงั้ อยูบ่ นหลังคาส่วน
หลัง ฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้
ดอกไม้สลับลายจีน
ปัจจุบันมัสยิดนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม หาก
ต้องการเข้าชม ภายในต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจ�ำหมู่บ้าน โดยทั่วไป
เข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านัน้ นอกจากนัน้ หมูบ่ า้ นตะโละมาเนาะ ในอดีตยังเป็น
แหล่งผลิตคัมภีรอ์ ลั กุรอาน  ทเี่ ขียนด้วยมือ ด้านข้างมัสยิดมีสสุ านชาวมุสลิม ถ้าเป็น
ของผูช้ ายหินทีป่ ระดับอยูบ่ นหลุมฝังศพ จะมีลกั ษณะกลม ถ้าเป็นของผูห้ ญิงจะเป็น
หินเพียงซีกเดียว
85

นราธิวาสวันนี้
อ�ำเภอแว้ง
น�้ำตกสิรินธร
ลักษณะโดยทั่วไปไม่ใช่น�้ำที่ตกมาจากผาสูง หากแต่เป็นลักษณะธาร             
ทีค่ อ่ ยๆ ลาดไหลมาจากแนวป่าสูง มีแอ่งน�ำ้ ลานหิน นัง่ พักผ่อนได้ ธารน�ำ้ ตกจะไหล
ไปรวมที่คลองอัยกาดิง มักจะมีคนท้องถิ่นเข้ามาเที่ยวสิ่งที่ควรชมนอกเหนือ             
จากน�้ำตก ก็คือ โครงการส�ำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับป่าภาคใต้            
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการรวบรวมไว้กว่า ๒๐๐
ชนิด โดยจัดปลูกพรรณไม้ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่     ตามสภาพธรรมชาติ และมีป้าย
บอกชื่ อ รวมทั้ ง ประโยชน์ ใ ช้ ส อยติ ด ไว้ ใ ห้ ศึ ก ษา มี ค วาม น่ า สนใจทั้ ง ในแง่
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการน�ำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อพัฒนาเป็นไม้ประดับ
และพืชเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าชมได้ระหว่างเวลา ๐๘. ๓๐-๑๖. ๐๐ น.
              การเดินทาง  อยู่ห่างจากอ�ำเภอแว้งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๔๐๕๗  ประมาณ ๗ กิโลเมตร ต่อจากนั้นแยกเข้าไปตามถนนเพื่อความมั่นคงอีก
ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  จากปากทางเข้าไปอีกประมาณ ๓๐๐ เมตร
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา - บาลา

เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดตั้ง        
อย่างเป็นทางการเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นแนวชายแดนประเทศไทย- มาเลเซีย  
มีพื้นที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่าฮาลา และ
ป่าบาลา   เป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษา        
พันธุส์ ตั ว์ปา่ เดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อ�ำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส แต่สว่ นทีเ่ ปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้จะเป็นป่าบาลา
เท่านั้น ป่าบาลามีพื้นที่ครอบคลุม อ�ำเภอแว้ง และอ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสมีการ
ตัดถนนสายความมัน่ คง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๒) ไปตามเทือกเขาสันกาลาคีรี ท�ำให้
การเข้าถึงพื้นที่ป่าง่ายขึ้น เริ่มจาก  บ้านบูเก๊ะตา อ�ำเภอแว้ง ตัดผ่านป่าบาลา และ       
ไปสิ้นสุดที่บ้านภูเขาทองในอ�ำเภอสุคิริน รวมระยะทาง ๑๘  กิโลเมตร
สัตว์ทอี่ าศัยอยูท่ นี่ หี่ ลายชนิดเป็นสัตว์ทหี่ ายากในไทย เช่น ชะนีดำ� ใหญ่ หรือ
เซียมัง มีสดี �ำตลอดตัว และมีขนาดใหญ่กว่าชะนีธรรมดาเกือบเท่าตัว ชะนีมือด�ำ ซึ่ง
ปกติจะพบเฉพาะในป่าบนเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และป่าบริเวณทางเหนือของ
มาเลเซียถึงทางใต้ของไทยเท่านั้น บางครั้งอาจจะโชคดีได้พบเจ้าสองตัวนี้เกาะอยู่
บนยอดกิ่งไม้ นอกจากนั้นยังมี กบทูด ซึ่งเป็นกบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย     
มีความยาวจากปลายปากถึงก้น ประมาณ ๑ ฟุต น�้ำหนักกว่า ๕ กิโลกรัม มีถิ่นอาศัย
อยู่บริเวณป่าต้นน�้ำบนภูเขาสูง และจากการส�ำรวจพบสัตว์ป่าสงวน ๔ ชนิด คือ
เลียงผา สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน และ กระซู่ นกเงือก ซึง่ เป็นดัชนีชวี้ ดั ความสมบูรณ์
ของป่าและเป็นนกหายากชนิดหนึ่ง แต่ในป่านี้พบถึง ๙ ใน  ๑๒  ชนิดของนกเงือก
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ที่พบในไทย  ได้แก่ นกเงือกปากย่น นกเงือกชนหิน
(เป็นนกเงือกชนิดเดียวที่มีโหนกแข็งทึบ ชาวบ้านใน
อินโดนีเซีย จึงมีการล่านกชนหิน เพือ่ เอาโหนกไปแกะ
สลักอย่างงาช้าง) นกแก๊ก นกกก นกเงือกหัวหงอก       
นกเงือกปากด�ำ   นกเงือกหัวแรด นกเงือกด�ำ  นกเงือก
กรามช้าง ฤดูท่ีเหมาะสมที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ -  
เมษายน  ฤดูกาลทีเ่ หมาะแก่การไปศึกษาธรรมชาติทนี่ ี่
คือตัง้ แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน ซึง่
จะมีฝนตกลงมาไม่มากเกินไปนัก  ส�ำหรับผู้ที่มีความ
ประสงค์เข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาธรรมชาติจะต้องท�ำหนังสือ
แจ้งความประสงค์มาล่วงหน้าไปทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่าฮาลา - บาลา ตู้ ป.ณ. ๓ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๙๖๑๖๐ หรือฝ่ายกิจการเขตรักษาพันธุ์ ส�ำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ
การเดินทางสามารถ เหมารถสองแถวได้ที่
ตลาดอ�ำเภอแว้ง หรือสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก   หรือ
ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ มุ่งหน้าไป
ยังอ�ำเภอแว้ง จนถึงบ้านบูเก๊ะตา จะมีป้ายบอกทางให้
ขับต่อไปทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  พื้นที่
เขตรักษาพันธุเ์ ป็นพืน้ ทีเ่ ปราะบาง จึงไม่อนุญาตให้นกั
ท่องเที่ยวเข้าไปพักแรม
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ภาคที่ ๘
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP จังหวัดนราธิวาส
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ณฑ

ภาคที่ 7
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินผลิ
ค้าตOTOP
หวัด นนราธิ
วาส
ภัณฑชจัุมงชนสิ
คา OTOP
จังหวัด นราธิวาส
ข้าวเกรียบปลา
ประเภทผลิตภัณฑ อาหาร

นราธิวาสวันนี้

ขาวเกรียบปลา

กลุ่ม ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว
ขาวเกรีย่ทบปลาอ
าวมะนาว
ที่อยู่ ๓๕๓  หมู
ี่ ๗  ต�ำบลกะลุ
วอเหนือ  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   ๐๘๙-๒๙๓๕๖๔๖
หมูที่ 7 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ราคาต่อชุด353 ๖๐๐   บาท
ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (QUADRANT) A
พทที่ติดตอประวั
ได ติเรื่องราวผลิ
089-2935646
ตภัณฑ์ (Story of Product)
ชาวประมงนราธิวาสนิยมเก็บรัก ษาคุณ ค่าของปลาทะเล ด้วยการท�ำ             
ด
600 บาท
ข้าวเกรียบหรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “กรือโปะ” ซึ่งท�ำให้มีปลาทะเลทานตลอดทั้งปี
อโปะจึ
     ทงั้ อาหารหลักและอาหารว่
างทีท่ รงคุณค่าของปลาทะเลผสมผสาน
จัดอยูในกลุกรื
มผลิ
ตภัณงฑเป็น(QUADRANT)
A
กับแป้งมันจนได้รสชาติ  ที่ลงตัวและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

งราวผลิตภัณฑ (Story of Product)
ประมงนราธิวาสนิยมเก็บรักษาคุณคาของปลาทะเลดวยการทําขาวเกรียบหรือภาษาพื้นเมืองเรียกวา
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ซึง่ ทําใหมีปลาทะเลทานตลอดทั้งป กรือโปะจึงเปนทั้งอาหารหลักและอาหารวางที่ทรงคุณคาของปลา

นราธิวาสวันนี้
แบบรายงานขอมูลผลิตภัณฑของขวัญ ของฝาก (Gift Set)
จังหวัด นราธิวาส
ประเภทผลิ
ณฑ้รับผ”า เครื่องแตงกาย
“ผ้าพันคอบาติก สุขใจผู
้ให้ ประทัตบภัใจผู

กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพญาดา
“ผา่ทพัี่ ๑๐  ต�
นคอบาติ
ก สุขใจผู
ประทับใจผูรงับหวั” ดนราธิวาส  
ที่อยู่   ๑๔  หมู
ำบลไพรวั
น  อ�ใหำเภอตากใบ  จั
เบอร์โทรศัพท์วิทสี่ตาหกิ
ิดต่อจได้
๐๘๑-๘๙๘๗๐๓๕
ม
ชุมชนศู
นยฝกอาชีพญาดา
ราคาต่อชุด
๑,๕๐๐ บาท
ยู
14่ในกลุ
หมู่มทผลิ
ี่ 10
น อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จัดอยู
ตภัณตํฑ์าบลไพรวั
(QUADRANT)
A
ประวัติเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
รโทรศัพทที่ติดตอได โดยทั081-8987035
ว่ ไปแล้วผ้าบาติก(Batik)มีวธิ กี ารท�ำโดยใช้เทียนปิดส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ให้ติดสีและใช้1,500
วิธีการแต้บาท
ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ปัจจุบันผ้า     
คาตอชุด
บาติกได้ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นผ้าบาติกที่เพ้นส์ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เทียน ท�ำให้มี
ลวดลาย
สวยงาม ทันสมัยAมีกรรมวิธีการท�ำให้ผ้ามีกลิ่นหอมของดอก
ตภัณฑจดั อยูในกลุ
มผลิตภัสีณสันฑ (QUADRANT)
ลาเวนเดอร์ ท�ำให้สุขใจผู้ให้ประทับใจผู้รับ และยังได้ออกแบบแพ็กเกจที่ท�ำจาก
ะวัติเรื่องราวผลิหญ้
ตภัณ
ฑ (Story
าแฝกที
่มีอยู่ใof
นพืProduct)
้นที่เหมาะส�ำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก
โดยทั่วไปแลวผาบาติก(Batik)มีวิธีการทําโดยใชเทียนปดสวนที่ไมตองการใหติดสีและใชวิธีการแตม ระบา
อมในสวนที่ตองการใหติดสี ปจจุบันผาบาติกไดถูกพัฒนาขึ้นใหเปนผาบาติกที่เพนสดวยมือโดยไมตองใชเทีย
ลวดลาย สีสัน สวยงาม ทันสมัย มีกรรมวิธีการทําใหผามีกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร91ทําใหสุขใจผูให

ผลิตภัณฑ

ภัณฑ

แบบรายงานขอมูลผลิตภัณฑของขวัญ ของฝาก (Gift Set)
นราธิวาสวันนี้
จังหวัด นราธิวาส
กรอบรูปใบไม้ประเภทผลิ
สีทอง ตภัณฑ ของใช ของตกแตง ของทีร่ ะลึก

กรอบรูนายมาฮาดี
ปใบไมสีท  อง
มามะ
๖๙/๑ หมู่ที่ ๙ ต�ำบลมะรือโบออก อ�ำเภอเจาะไอร้อง
นายมาฮาดี
มามะวาส  
จังหวัดนราธิ
เบอร์โทรศัพท์69/1
ที่ติดต่อหมู
ได้ที่ 9๐๘๑-๖๐๘๔๘๖๖
ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
ราคาต่อชุด
๔๕๐  บาท
ตภัณฑ์จัด081-6084866
อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (QUADRANT) B
รศัพทที่ติดตผลิอได
ประวัติเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
ชุด
450
ใบไม้
สีทอง ชืบาท
่อภาษาถิ่นว่า “ย่านดาโอ๊ะ” เป็นพันธุ์ไม้ที่มีต้นก�ำเนิดเขตป่า
ทึบในจังหวัดนราธิวาส  ความแปลกของต้นไม้สีทองคือ ใน 1 ต้น จะมีการเปลี่ยน
ฑจดั อยูในกลุ
ผลิงต3ภัสีณคืฑอ สี(QUADRANT)
B ชาวบ้านเก็บผลผลิตใบไม้สที องในช่วงเวลา
สีใมบถึ
นาค สีเงิน และสีทอง  
รื่องราวผลิตทีภั่เหมาะสม  และสามารถจั
ณฑ (Story of Product)ดกระบวนการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่ถูกต้อง ส่งผล
ให้ใบไม้สที องคงสภาพสีเดิม  และสามารถเก็บได้นานนับเป็นสิบๆ ปี นับเป็นความ
ลิตภัณฑสรามหั
งสรรค
จากกระจู
ธรรมชาติน่ ราธิ
พันวธุาส  
ไมใปบไม้
ระเภทเดี
ยวกั
เติบมงคลผู
โตไดดใ้ ีดมี
ในพืไว้้นใทีน่ปาพรุตามชาย
ศจรรย์
หนึง่ เดียดวในโลกที
สที องนั
บเป็บนกกใบไม้
ภาคใต ดวครอบครองจะเป็
ยวิถีชีวิตของชาวบ
านทอนที
นมงคลยิ
่งแก่ช่มีวีพิตื้นที่ในการทํานานอย เนื่องจากอยูติดทะเลทําใหตองหาซื้อ
จากภายนอกมาเก็บไวเปนจํานวนมากเพื่อบริโภค จึงนํากระจูดที่ขึ้นอยูมากในพื้นที่มาจักสานเปนกระสอบ
ปลือก และดวยภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบกับฝมืออันประณีต ไดดัดแปลงสรางสรรคลวดลายและ
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ลากหลาย กอใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมจักสานกระจูด ที่มีความงดงามโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ
กลุ่ม
ที่อยู่

จังหวัด นราธิวาส

นราธิวาสวันนี้ ประเภทผลิตภัณฑ สมุนไพรทีไ่ มใชอาหาร
สบู่สมุนไพรนมแพะ

1. ชื่อผลิตภักลุ
ณฑ่ม

กลุ่มแปรรูปสบูผลิสมุตนภัไพรนมแพะ
ณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง
ที่อยู่ ๑๓๓/๑  หมู่ที่ ๒  ต�ำบลตะปอเยาะ  อ�ำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  
2. กลุม เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่กลุอได้
มแปรรู๐๘๑-๕๖๖๖๑๕๐
ปผลิตภัณฑจากนมแพะบานบูเกะบากง
๒,๘๐๐   บาท
3. ที่อยู ราคาต่อชุด
133/1 หมูท ี่ 2 ตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (QUADRANT) A
4. เบอรโทรศัประวั
พททตี่ติดิเรืต่อองราวผลิ
ได
ต081-5666150
ภัณฑ์ (Story of Product)
ในพื้นที่บ้า2,800
นบูเก๊ะบากง
5. ราคาตอชุด
บาท จังหวัด นราธิวาส มีการเลี้ยงแพะเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้มีวัตถุดิบในท้องถิ่น คือ น�้ำนมแพะ ทางกลุ่มจึงมีการรวมตัวกันของสมาชิก            
6. ผลิตภัณฑในพื
จดั อยู้ นในกลุ
ตภัณบฑซื(QUADRANT)
A ่ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งแพะท� ำ การแปรรู ป                                  
ที่ ทม� ำผลิ
การรั
้ อ น�้ ำ นมดิ บ จากกลุ
นผลิตตภัภัณณฑ์ฑป(Story
ระเภทบริ
โภค อาทิเช่น นมแพะพลาสเจอไรท์ เต้าฮวยฟรุต๊ สลัดนมแพะ
7. ประวัติเรืเป็
่องราวผลิ
of Product)
้ยงแพะในช่
อมาปลายปี
ในพืท�้นำทีให้
่บาสนบูามารถช่
เกะบากงวยเหลื
จังหวัอดเกษตรกรผู
นราธิวาส มีก้เลีารเลี
้ยงแพะเปนอจํงการตลาด
านวนมาก ทําต่ให
มีวัตถุดบิ ในท๒๕๕๒  
องถิ่น คือ
กลุ
ม
่
ประสบปั
ญ
หา
“น�
ำ
้
นมแพะล้
น
ตลาด”  
ท
ำ
�
ให้
ม
น
ี
ำ
้
�
นมแพะมากขึ
น
้
  
แ
ต่
ผ
บ
้
ู
ริ
โ
ภคน�
ำ้ นมาการ
น้ํานมแพะ ทางกลุมจึงมีการรวมตัวกันของสมาชิกในพื้นทีท่ ําการรับซื้อน้ํานมดิบจากกลุมเกษตรกรผูเลีย้ งแพะทํ
ไม่ตเภัพิณ่มฑขึป้นระเภทบริ
ตาม ทางกลุ
่มจึเงชมีนแนมแพะพลาสเจอไรท
นวคิดที่พัฒนาผลิตเตภัาณฮวยฟรุ
ฑ์ที่มตีอสลัายุดกนมแพะ
ารเก็บรัทํกาให
ษานานขึ
แปรรูปเปนผลิ
โภค อาทิ
สามารถ้น
และสามารถขยายพื
ที่การตลาดให้กว้างขึ้น  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส�ำอาง   
ชวยเหลือเกษตรกรผู
เลี้ยงแพะในชอ้นงการตลาด
ที่มีน�้ำนมแพะเป็
วัตมถุประสบป
ดิบหลักญหา
ก็คือ“น้สบู
่นมแพะนตลาด” ทําใหมีน้ํานมแพะมากขึ้น แตผบู ริโภค
ตอมาปลายป
2552 นกลุ
ํานมแพะล
ต่ อ มาเมื
ได้ตภัรณ่ วฑมกัที่มบีอคณะวิ
( ภาควิ ช าเคมี้น) ที่
น้ํานมไมเพิ่มขึน้ ตาม ทางกลุ
ม จึงมี่ อแปีนวคิ๒๕๕๓  
ดทีพ่ ัฒนาผลิ
ายุการเก็ศบวกรรมศาสตร์
รักษานานขึ้นและสามารถขยายพื
ทร์   ท�ำ่อการวิ
จัยสู่มตีนรเพื
่อต่อยอดผลิ
ณกฑ์ก็ใคห้ือมสบู
ีความหลาก
การตลาดใหมหาวิ
กวางขึท้น ยาลั
ซึ่งเปยสงขลานคริ
นผลิตภัณฑปนระเภทเครื
งสําอางที
้ํานมแพะเป
นวัตถุดติบภัหลั
น มแพะ
หลายมากขึ
้
น
เช่
น
ครี
ม
โยเกิ
ร
์
ต
นมแพะ  โลชั
่
น
โยเกิ
ร
์
ต
นมแพะ
เพื
่
อ
ตอบสนองความ
ตอมาเมื่อป 2553 ไดรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร(ภาควิชาเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการ
งการของผู
้ ฑริใหโมภคให้
มากขึน้ ปลายปี้น๒๕๕๔  
ด้รว่ รมกั
บศูนย์วโลชั
จิ ยั หม่
อนไหมราชิ
วิจัยสูตรเพื่อต้ตออยอดผลิ
ตภัณบ
ีความหลากหลายมากขึ
เชน ครีมไโยเกิ
ตนมแพะ
่นโยเกิ
รตนมแพะ นเพืี  ่อ
จังหวัดนราธิวาส  ท�ำการผลิต สบู่รังไหมทองผสมนมแพะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุด
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จังหวัด นราธิวาส
นราธิวาสวันนี้
ประเภทผลิตภัณฑ ของใช ของตกแตง ของทีร่ ะลึก

ผลิตภัณฑ์กระจูด

กลุ่ม
กลุ่มกระจูดบ้านทอน
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
ก
ระจู
ที่อยู่
ต�ดำบลโคกเคียน  อ�ำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  
ราคาต่อชุด
๘๐๐ บาท
กลุ
ม

กระจู
ด
บ
า
นทอน
ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (QUADRANT) B
ประวัติเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story of Product)
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดธรรมชาติ   พันธุ์ไม้ประเภทเดียวกับกก  
เติบโตได้ดใี นพืน้ ทีป่ า่ พรุ ตามชายขอบทะเลภาคใต้ ด้วยวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทอนที่
มีพื้นที่ในการ  ท�ำนาน้อย เนื่องจากอยู่ติดทะเลท�ำให้ต้องหาซื้อข้าวเปลือกจาก
800 บาท
ภายนอกมาเก็
บไว้เป็นจ�ำนวนมากเพื่อบริโภค จึงน�ำกระจูดที่ขึ้นอยู่มากในพื้นที่มา
จักสานเป็นกระสอบบรรจุข้าวเปลือก และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประกอบกับฝีมือ
ดอยูในกลุมอันผลิประณี
ตภัณตฑ  ได้(QUADRANT)
B
ดัดแปลงสร้างสรรค์ลวดลาย
ปแบบที่หลากหลาย ก่อให้เกิดงานศิลปหัตถกรรมจักสานกระจูด ที่มีความ
งราวผลิตภัและรู
ณฑ (Story
of Product)
งดงาม      โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ฑ

ผลิตภัณฑสรางสรรคจากกระจูดธรรมชาติ พันธุไมประเภทเดียวกับกก เติบโตไดดีในพื้นที่ปาพร
ที่มาของข้อมูล ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ะเลภาคใต ดวยวิถีชีวติ ของชาวบานทอนที่มีพื้นที่ในการทํานานอย เนื่องจากอยูติดทะเลทําใหตอง
อกจากภายนอกมาเก็บไวเปนจํานวนมากเพื่อบริโภค จึงนํากระจูดที่ขึ้นอยูมากในพื้นที่มาจักสานเปน
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นราธิวาสวันนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าโสร่งปักดิ่น

ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าโสร่งชื่อปัผลิกตภัดิณ่นฑ ผาโสรงปกดิน่
กลุมผูผ ลิต กลุม อาวมะนาวบาติ
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มอ่ชืา่อวมะนาวบาติ
ก ก
ที่อยู 356/3 ม. 12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส
ที่อยู่   356/3  ม. 12  ต.กะลุ
อเหนือ  อ.เมืองนราธิวาส
โทรศัพท:ว073-542255
โทรศัพทมือถือ: 081-8984571
โทรศัพท์:  073-542255
โทรศัพท์มือถือ:  081-8984571
ผ้าซิ่นลายไทยโบราณ (ไหมไทย)

ชื่อผลิตภัณฑ ผาซิ่นลายไทยโบราณ (ไหมไทย)

ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าซิ่นลายไทยโบราณ
(ไหมไทย)
ชื่อกลุมผูผ ลิต กลุม ดาหลาบาติ
ก
ที่อยู 19 ต.นางนาค อ.เมืองนราธิวาส
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มดาหลาบาติ
ก
โทรศัพท: ที่อยู่  19   ต.นางนาค  อ.เมื
วาส, 086-4762005
โทรศัพทอ
มืองนราธิ
ถือ: 081-4795060
โทรศัพท์มือถือ:  081-4795060 ,  086-4762005
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ผ้าคลุมผมสตรี

ชื่อผลิตภัณฑ ผาคลุมผมสตรี

ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าคลุมชืผมสตรี
่อกลุมผูผ ลิต กลุม พัฒนาอาชีพปกจักรบานไอรซือเระ
ที
128 ม. 3 ต.ช
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มพัฒ่อยูนาอาชี
พาปังเผืกอกจักอ.จะแนะ
รบ้านไอร์ซือเระ
โทรศัพท: ที่อยู่   128  ม. 3  ต.ช้าโทรศั
งเผืพอทมก  อ.จะแนะ
ือถือ: 086-2938010
โทรศัพท์:   โทรศัพท์มือถือ:  086-2938010
น�้ำพริกกุ้ง

ําพริกกุง
ชื่อผลิตภัณฑ์  น�้ำพริกกุชืชื้ง่อ่อผลิกลุมตผูภัผณลิฑต น้นางเจ
ะรอเมาะ ธํารงคทรัพย
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   นางเจ๊ะทีรอเม๊
าะ  ธ�ำอ.เมื
รงค์
ทรัวพาส ย์
่อยู 50 ต.บางนาค
องนราธิ
โทรศัพท: 073-522554
ที่อยู่   50  ต.บางนาค  อ.เมื
องนราธิวาส
โทรศัพทมือถือ: โทรศัพท์:  073-522554
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ส้มแขก 3 รส

ชื่อผลิตภัณฑ สมแขก 3 รส

ชื่อผลิตภัณฑ์  ส้มแขก  3  รส
ชื่อกลุมผูผ ลิต กลุม แมบานเกษตรกรบานรอนพัฒนา
ม. 2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มแม่ที่อยูบ 125
้านเกษตรกรบ้
านร่อนพัฒนา
โทรศัพท: ที่อยู่   125  ม. 2  ต.ตันโทรศั
หยงมั
พทมือถืสอ:  อ.ระแงะ
089-4867682
โทรศัพท์มือถือ:  089-4867682
โรตีส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์  โรตีส�ำเร็ชื่อจผลิรูตภัปณแช่
แสข็ําเร็งจรูปแชแข็ง
ฑ โรตี
ชื
อ
่
กลุ
ม

ผู
ผ

ลิ
ต
กลุ
วิสาหกิจชุมตชนผลิ
ง แข็ง
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มวิสาหกิจชุมม ชนผลิ
โรตีตโรตีสส�ำําเร็เร็จจรูปรูแชปแข็แช่
ที่อยู 109/2 ม. 2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
ที่อยู่   109/2  ม. 2  ต.รืโทรศั
อเสาะออก  อ.รื
อเสาะ
พท: โทรศัพทมือถือ: 081-0933411
โทรศัพท์มือถือ:  081-0933411
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ทุเรียนกวน

ชื่อผลิตภัณฑ์  ทุเรียนกวน
ชื่อผลิตภัณฑ ทุเรียนกวน
ชื่อกลุ
ผ ลิต กลุม แมบานเกษตรกรโต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   กลุ่มแม่
บม้าผูนเกษตรกรโต๊
ะเด็ะเด็งง
ที่อยู 159 ม. 1 ต.โตะเด็ง อ.สุไหงปาดี
ที่อยู่   159  ม. 1  ต.โต๊โทรศั
ะเด็พทง:  อ.สุ
ไหงปาดี
โทรศัพทมือถือ: 084-8607670
โทรศัพท์มือถือ:  084-8607670
ชุดล�ำลองไหมซาติน

ชื่อผลิตภัณฑ์  ชุดล�ำลองไหมซาติ
น น
ชื่อผลิตภัณฑ ชุดลําลองไหมซาติ
ชื่อกลุมผูผ ลิต กลุมอนุรักษและพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต  กลุ่มอนุ
รักษ์และพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต้
ที่อยู 96/7 ม.11 ต.ลําภู อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส
ที่อยู่  96/7  ม.11  ต.ล�โทรศั
ำภูพ  ทอ.เมื
องนราธิวาส  จ. นราธิวาส
: 073-512452
โทรศัพทมือถือ: โทรศัพท์:  073-512452

98

นราธิวาสวันนี้

ภาคผนวก
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา 		
๑. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ		
๒. นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ
๓. นายสิทธิชัย ศักดา		
๔. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
๕. นายจ�ำนัล เหมือนด�ำ		
๖. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ปลัดจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ประมวล และวิเคราะห์
๑. นายนิมะ มะกาเจ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๒. นายสนั่น ณ นุวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๓. นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๔. นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย หัวหน้ากลุ่มงานอ�ำนวยการ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
		
จัดเก็บและเรียบเรียงข้อมูล
๑. นายไมตรี วรรณรัตน์ นักวิเคราะห์ฯ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๒. นางอาทิตยา มณีโชติ นักวเคราะห์ฯ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๓. นายสุรพงษ์ จ�ำรัสศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๔. นางอาซีซะ แนซี
เจ้าพนักงานธุรการฯ ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
จัดท�ำโดย ส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๖ - ๐๗๓๖๔-๒๖๓๗
โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ / www.narathiwat.go.th
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