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คํานํา 
 

  การจัดทําเอกสารข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส  ประจําปี  ๒๕๕๕  ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  สภาพทั่วไป  การเมืองและการปกครอง  เศรษฐกิจและการอาชีพ  
การศึกษา  สังคมประเพณีและวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดโดยเป็นข้อมูล  ณ  ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  สําหรับให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ได้
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนงาน  โครงการ  ตลอดจนเผยแพร่ให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชน
ผู้สมัครใจได้ศึกษาค้นคว้าและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป 
  จังหวัดนราธิวาสขอขอบคุณส่วนราชการ  หน่วยงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําเอกสารข้อมูลทั่วไป  จังหวัดนราธิวาส  ประจําปี  ๒๕๕๕  ไว้  ณ  โอกาสน้ี 
 
    
 

 
 

(นายอภินันท ์ ซ่ือธานุวงศ)์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส 

 
........................................................ 

 
       นราธิวาสเดิมเป็นหมู่บ้านช่ือ   " มะนาลอ "      ขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรี  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔  

(ร.ศ.๑๒๐)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมประกาศกฎข้อบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.๑๒๐ ยกเลิกการปกครองแบบเก่า มา
เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและแยกบริเวณเจ็ดหัวเมืองออกมาจากมณฑลนครศรีธรรมราชจัดต้ังมณฑลปัตตานี
ขึ้นมีเมืองรวม ๔ เมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองยะลา เมืองสายบุรีและเมืองระแงะ หมู่บ้านมะนาลอ  จึงรวมอยู่
กับเมืองระแงะ 

        ปี พ.ศ.๒๔๕๐ ได้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะจากตําบลบ้านตันหยงมัสมาตั้งที่บ้านมะนาลอ   
อําเภอบางนรา และยกฐานะอําเภอบางนราขึ้นเป็นเมืองบางนรา     

        เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้  
ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําเมือง และทรงดําริเห็นว่า บางนรา น้ัน เป็นช่ือตําบลบ้าน และควร
ที่จะมีช่ือเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนช่ือเมือง 
“ บางนรา ” เป็น "เมืองนราธิวาส" เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  คําว่า "นราธิวาส" หมายถึง  "ที่อยู่อันยิ่งใหญ่
ของประชาชน"    
          นราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดน ต้ังอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูสุดชายแดน
ไทย-มาเลเซีย  ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  มีเน้ือที่ทั้งหมด ๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร  และทางรถไฟ ประมาณ ๑,๑๑๖ กิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดประมาณ  ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขา  มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี   ซึ่งเป็นแนวก้ันพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มีความ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออก  พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่นํ้า   ๔   
สาย คือ แม่นํ้าสายบุรี แม่นํ้าบางนรา แม่นํ้าตากใบ  และแม่นํ้าโก-ลก  มีพ้ืนที่พรุจํานวนประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ 
ไร่   สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู  ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูร้อน 

         ประชากรจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๘๒% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 
๑๗% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ   อีกประมาณ  ๑%   ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมี
หลายกลุ่มมาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดนราธิวาส ที่มาจากภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอ่ืน 
ๆ ในภาคใต้ จะมีสําเนียงพูดหลายสําเนียง เช่น สําเนียงภาษาไทยใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และยังมี
ภาษาพูดเป็นพิเศษคือ ภาษาเจ๊ะเห  มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธด้ังเดิม  เป็นเอกลักษณ์ประจํา
ถิ่นของอําเภอตากใบ สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้    "  ภาษามลายูถิ่น "  หรือเรียกว่า “ภาษายา
วี” ในชีวิตประจําวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย   อินโดนีเซียและบรูไน ปัจจุบันผู้ที่พูดภาษา
มลายูถิ่น ก็สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ สําหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทย ก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่น
ได้ 

            
 
 
 
 



                                                   (๒) 
 
           สัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเคร่ือง

คชาภรณ์ อยู่ในวงกลม คําขวัญประจําจังหวัด   คือ ทักษิณราชตําหนัก ชนรักศาสนา   นราทัศน์เพลินตา  
ปาโจตรึงใจ   แหล่งใหญ่แร่ทอง  ลองกองหอมหวาน ต้นไม้ประจําจังหวัด  คือ  ตะเคียนชันตาแมว  
ดอกไม้ประจําจังหวัด  คือ  ดอกบานบุรีเหลือง   
             ประเพณีของชาวไทยพุทธในจังหวัดมี ประเพณีชิงเปรต  เป็นประเพณีเน่ืองในเทศกาลเดอืน
สิบ  จัดในวัดทุกวัด ในวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา   เดือน ๑๐ ประเพณีบังกุลบัว  คือ  การทําบุญระลึกถึง
ญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีขึ้นระหว่างเดือน ๕ แรม ๑ ค่ํา ของทุกปี  ประเพณีลาซัง  ประเพณีเกิดขึ้นเน่ืองจาก
ความเช่ือเรื่องแม่โพสพ ว่า    ถ้าจัดทําพิธีน้ีแล้วจะทําให้นาข้าวปีต่อไปงอกงามและให้ผลผลิตสูง  ประเพณีลาก
พระ   จะกระทํากันหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือตรงกับวันแรม  ๑   ค่ํา    เดือน  ๑๑    ประเพณีกิน
วาน หมายถึงการไหว้วานให้เพ่ือนบ้านมาช่วยกันลงแรงทํางานเพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงทันการ โดยผู้ที่ร่วมลง
แรงไม่คิดค่าแรง  เช่นเดียวกับทางภาคกลางที่เรียกว่า ลงแขก   
             ประเพณีของชาวไทยมุสลิมมีดังน้ี มาแกปูโละ หรือ “กินเหนียว”จะใช้ในหลายโอกาส เช่น  
แต่งงาน และเข้าสุหนัต คําว่า“กินเหนียว”   มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่าน้ัน แต่เป็น
การเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป  การเข้าสุหนัต คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตาม
ภาษาท้องถ่ินว่า “มาโซะยาวี”   ซึ่งจะทําแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง ๒-๑๐ ปี  เพ่ือความสะอาด วันฮารีรายอ  
มีอยู่  ๒  วัน  ซึ่งทางราชการกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) คือ 
วันอิฏิลฟิตรี  หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ เป็นวันเฉลิมฉลองเน่ืองจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน   ตรงกับวันที่หน่ึงของเดือนเซาวาล   ซึ่งเป็นเดือนที่  ๑๐  ทางจันทรคติ  วันอิฎิลอัตฮา หรือที่
เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี  ตรงกับวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจญะ  เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ์ ณ  
นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก วันเมาลิด  หมายถึงวันเฉลิมฉลองสมภพ  การลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดี
นะห์ และเป็นวันมรณกรรมของนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาล  หรือเดือนที่ ๓ 
ตามปฏิทินอาหรับ ทั้งสามวัน  วันอาซูรอ หมายถึง วันที่  ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน เป็นวันรําลึกถึงเมื่อสมัยนํ้า
ท่วมโลก ซึ่ง ศาสดานุฮ์ สร้างเรือบรรทุก คน สัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย จนวันสุดท้ายและต้องรวมอาหารที่ไม่
เหมือนกัน มากวนเข้าด้วยกัน แจกจ่ายเพ่ือให้รอดชีวิตได้   
  จังหวัดนราธิวาสมีสถานที่บรหิารราชการต้ังอยู่ที่  อาคารศาลากลางจังหวัด เลขที่ ๔๑ ถนน
ศูนย์ราชการ  หมู่ที่ ๙ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ช้ัน  แบ่ง
การปกครองเป็น ภูมิภาค ๑๓ อําเภอ  ท้องท่ี ๗๗ ตําบล  ๕๙๐  หมู่บ้าน ท้องถ่ิน  ๓ รูปแบบคอื องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ๑ แห่ง   เทศบาล   ๑๕ เทศบาล  เป็นเทศบาลเมือง จํานวน ๓ แห่ง   เทศบาลตําบล 
จํานวน ๑๒ แห่ง   และองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน ๗๓ แห่ง 
  ด้านการศึกษามีการจัดการศึกษาหลายระดับแยกเป็นในสว่นที่รัฐบาลดําเนินการคือต้ังแต่ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับ อุดมศึกษา ซึ่งมี
สถานศึกษา ๒ แห่งคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  สอนในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปรญิญาตรี และ
ปริญญาโท วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สอนในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี อีกทั้งยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาประจํามัสยิด(ตาดีกา)ที่ภาคเอกชนดําเนินการภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานรัฐ 

                              
 
  



                                      (๓) 
 

                      เศรษฐกิจโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นสําคัญ  โดยมีอาชีพหลัก  คือ 
การทําสวนยางพารา สวนปาร์มนํ้ามัน สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ การทํานา การประมงและการเลี้ยงสัตว์  
ผลผลิตทางด้านการเกษตรจึงทํารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหน่ึง    การค้าขายและการบริการ ทํารายได้ให้
จังหวัดเป็นอันดับสองรองลงมา 
  สถานที่ท่องเทีย่วสําคัญในเขตอําเภอเมืองคือพุทธอุทยานเขากง มัสยิดกลาง(เก่า)และใหม่  
หาดนราทัศน์ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง  ศูนย์การศึกษาพัฒนา
พิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  หมูบ้านยะกัง  หมู่บ้านทอน  อําเภอตากใบ     คอื  วัดชลธาราสิงเห  
เกาะยาว  ชายหาดกูบู-บ้านคลองตัน  ด่านตากใบ   อําเภอสุไหงโก-ลก  คือ  ด่านสุไหงโก-ลก   ศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ  ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธรหรือพรุโต๊ะแดง   อําเภอสุไหงปาดี  คือ   นํ้าตกฉตัรวาริน   
อําเภอแว้ง มนํ้ีาตกสิริธร เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา อําเภอบาเจาะมีอุทยานแหง่ชาติบูโด-สุไหงปาดี   
มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น  หรือมัสยิด ๓๐๐ ปี  นํ้าตกปาโจและวัดเชิงเขา 
       

 
                                    . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคที่ ๑ : สภาพทั่วไป 

๑.๑ ประวัติการปกครอง   
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปี พ.ศ.  ๒๓๓๒  ได้จัดการปกครองเมือง
ปัตตานี  โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสงขลา (บุญฮุย)  อัญเชิญตราต้ังให้  พระยาจะนะ(ขวัญซ้าย)  เป็นพระ
ยาปัตตานี  อยู่ในความกํากับดูแลของเมืองสงขลา  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๕๕  พระยาปัตตานี (พ่าย) เห็นว่าเมือง
ปัตตานี  มีอาณาเขตกว้างขวาง  มีโจรผู้ร้ายปล้นบ้านเรือนราษฎรชุกชุม  จึงขอความเห็นชอบจากพระยา
สงขลา(เถี้ยนจ๋อง)  จัดแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็น เจ็ดหัวเมือง  และได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราต้ัง  แก่
เจ้าเมืองทั้งเจ็ดหัวเมือง  ดังนี้  
-  ให้ตวนสุหลง  เป็นพระยาปัตตานี  -  ให้ตวนหนิ  เป็นพระยาหนองจิก   -  ให้ตวนยะลอ   เป็นพระยายะลา 
-  ให้ตวนหม่าโล่  เป็นพระยารามัน   -  ให้หนิเดะ   เป็นพระยาระแงะ     -   ให้หนิเดะ   เป็นพระยาสายบุรี 
-  ให้นายพ่าย   เป็นพระยายะหร่ิง 
ซึ่งในเมืองสายบุรีมีหมู่บ้านหน่ึงช่ือว่า “มะนาลอ”  และกลายเป็นที่ต้ังของจังหวัดนราธิวาสในเวลาต่อมา 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายที่ว่าราชการเมืองระแงะ  จากบ้านระแงะ          
ริมพรมแดนติดต่อกับเมืองกลันตันมาต้ัง  ณ  ตําบลบ้านตันหยงมัส  (อําเภอระแงะปัจจุบัน) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปี พ.ศ.๒๔๔๔  ได้จัดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลขึ้น  ทรงประกาศกฎข้อบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง รศ ๑๒๐  ให้ขึ้นกับมณฑล
เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ.๒๔๔๙  แยกเจ็ดหัวเมืองออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชและ
จัดต้ังเป็นมณฑลปัตตานี  โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศักด์ิเสนีย์ (หนา  บุนนาค)   สําเร็จราชการมณฑลปัตตานี    
มีเมืองที่อยู่ในความดูแล  ๔  เมือง  คือ  เมืองปัตตานี ( รวมเมืองหนองจิก  ยะหริ่งและเมืองปัตตานี)  เมือง
ยะลา  (รวมเมืองรามัน  และเมืองยะลา)  เมืองสายบุรีและเมืองระแงะ  สําหรับหมู่บ้านมะนาลอเมืองสายบุรีได้
แยกออกมารวมอยู่กับเมืองระแงะ  ปี พ.ศ.๒๔๕๐  ได้ย้ายที่ว่าราชการเมืองระแงะ  จากตําบลตันหยงมัสมาต้ัง
ที่บ้านมะนาลอ        ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองบางนรา  มีอําเภอในเขตปกครอง  ได้แก่  อําเภอบางนรา  อําเภอ
ตันหยงมัส  และกิ่งอําเภอโต๊ะโม๊ะ  กิ่งอําเภอยะบะ  อําเภอสุไหงปาดี 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขณะเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้เมือง พ.ศ. 
๒๔๕๘ ทรงพระราชทานพระแสงราชศัตราประจําเมือง  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๕๘  และโปรดเกล้าฯ
ให้เปลี่ยนช่ือเมืองบางนราเป็นเมืองนราธิวาส  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๔๕๘  มีความหมายว่า   ที่อยู่อัน
ยิ่งใหญ่ของประชาชน 

พ.ศ. ๒๔๗๔ ยุบเลิกมณฑลปัตตานี  และจังหวัดสายบุรีให้รวมเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัด
ปัตตานีและให้อําเภอบาเจาะอยู่ในความปกครองของจังหวัดนราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๔๘๑ ยกฐานะก่ิงอําเภอโต๊ะโมะ  เป็นอําเภอแว้ง 
พ.ศ.  ๒๔๘๒ ยกฐานะก่ิงอําเภอยะบะ  เป็นอําเภอรือเสาะ 
พ.ศ.  ๒๔๙๑   ยกฐานะตําบลสุไหงโก-ลก  เป็นก่ิงอําเภอและยกฐานะเป็นอําเภอ         

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  พ.ศ.  ๒๕๑๗ ต้ังก่ิงอําเภอศรีสาคร  ยกฐานะเป็นอําเภอ  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  พ.ศ.  ๒๕๒๐ ต้ังอําเภอสุคิริน 
  พ.ศ.  ๒๕๒๕ ต้ังก่ิงอําเภอจะแนะ  และยกฐานะเป็นอําเภอ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พ.ศ.  ๒๕๓๖ ต้ังก่ิงอําเภอเจาะไอร้อง  และยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
 



(๕) 

 
 

จังหวัดนราธิวาสมีเจ้าเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จํานวน ๔๔ คน  ดังนี ้
พระยาภูผาภักดี  พระยาเมืองระแงะ ครั้งบริเวณเจ็ดหัวเมือง(เจ้าเมือง) 
๑.  พระนราภิบาล   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๕๘ 
๒.  พระภิศัยสนุทรการ   - 
๓.  หลวงปริวรรตวรวิจิตร   - 
๔.  พระยานราศัยสุนทร   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๒ - ๒๔๖๒ 
๕.  พระยาสุรพลพิพิธ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๕ - ๒๔๖๙ 
๖.  พระยาศรสีุทัศน์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๙ - ๒๔๗๒ 
๗.  พระเพชราภิบาลนฤเบศร  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๗๒ - ๒๔๗๕ 
๘.  พระศรีสทุศัน์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐ 
๙.  พระพิชิตบัญชาการ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑ 
๑๐.  หม่อมทวีวงศ์วัลย์ศักด์ิ  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓ 
๑๑.  หลวงภูวนารถนฤบาล  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ 
๑๒.  พระพินิจเสนาการ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕ 
๑๓.  หลวงจรูญบูรกิจ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗ 
๑๔.  นายอิน  ตุงคะผลิน   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๘๗ - ๒๔๙๐ 
๑๕.  นายยุทธ  จรัญยานนท ์  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ 
๑๖.  หลวงจรูญบูรกิจ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒ 
๑๗.  นายสง่า  สุขรัตน์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๒ - ๒๔๙๔ 
๑๘.  นายพุก  ฤกษ์เกษม   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๔ - ๒๔๙๖ 
๑๙.  นายวิทุร  จักกะพาก  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ 
๒๐.  พ.ต.อ.จํารัส  โรจนจันทร์  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๗ - ๒๔๙๗ 
๒๑.  นายผาด  นาคพิน   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙ 
๒๒.  ขุนวรคุตคณารักษ์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑ 
๒๓.  นายอ้วน  สุรกุล   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๑ - ๒๕๐๑ 
๒๔.  นายเทียน  อัชกุล   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๑ - ๒๕๐๔ 
๒๕.  นายพันธุ  สายตระกูล  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๐๔ - ๒๕๑๒ 
๒๖.  นายวรวิทย์  รังสิโยทัย  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๒ - ๒๕๑๔ 
๒๗.  นายจรญู  โลกะกะลิน  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗ 
๒๘.  นายวัชระ  สิงคิวิบูลย์  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐ 
๒๙.  นายชัด  รัตนราช   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ 
๓๐.  นายชิต  นิลพานิช   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖ 
๓๑.  นายธวัชชัย  สมสมาน  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘ 
๓๒.  นายประจวบ  พัฒกุล  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒ 
๓๓.  นายผัน  จันทรปาน   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔ 
๓๔.  ร้อยเอกเคียงศักด์ิ  ธรรมราชรักษ์ ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ 
๓๕.  นายสวัสด์ิ  กฤตรัชตนันต์  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ 
๓๖.  นายชูชาติ  พูลศิริ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ 
๓๗.  นายพงศโ์พยม  วาศภูติ  ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 



(๖) 
 
 
๓๘.  นายปรญิญา  อุดมทรัพย์         ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ 
๓๙.  นายธีระ  โรจนพรพันธ์ุ     ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ 
๔๐.  นายวิชม  ทองสงค์    ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 
๔๑.  นายประชา  เตรัตน์    ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ 
๔๒.  นายการณัย์ ศุภกิจวิเลขการ   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๙  -  ๒๕๕๑ 
๔๓.  นายวินัย ครุวรรณพัฒน์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 
๔๔.  นายธนน  เวชกรกานนท์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 
๔๕.  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์   ต้ังแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 
 

๑.๒ สภาพภูมิศาสตร ์
๑.๒.๑ ที่ต้ังและอาณาเขต 

                    เป็นจังหวัดชายแดน ต้ังอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหล
มลายู   
ห่างจากกรุงเทพ มหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ  ๑,๑๔๙   
กิโลเมตร  และ 
ทางรถไฟ ประมาณ  ๑,๑๑๖  กิโลเมตร    สุดชายแดนประเทศไทย -  

อ่าวไทย 

ะเทศมาเลเซีย 
     ทิศตะวันออก              จดประเทศมาเลเซีย 

ฉียง
อียง

ตะวันออก     พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณ
ม่นํ้า  ๔ ายบุรี  แม่นํ้าบางนรา  แม่นํ้าตากใบ  และแม่นํ้าโก-ลก   มีพ้ืนที่พรุจํานวน

ประมาณ
 

ข้ามา  ทําให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ุลาคม ลม

           (๒) ฤดูร้อน  ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  เน่ืองจากได้รับลม
ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีน ทําให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและช้ืน   
 

มาเลเซีย   
ที่สถานีรถไฟสไุหงโก-ลก  
ทิศเหนือ                   จดจังหวัดปัตตานีและ

      ทิศใต้                       จดอ่าวไทยและปร
         

              ทิศตะวันตก                จดจังหวัดยะลา 
 ๑.๒.๒ ภูมิประเทศ 

           เป็นป่าและภูเขาประมาณ  ๒ ใน ๓ ของพ้ืนที่ทัง้หมด  มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเ
ใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งถือเป็นแนวก้ันพรหมแดน   ไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเ
จากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศ
แ   สาย คือ  แม่นํ้าส

  ๓๖๑,๘๖๐  ไร่ 
๑.๒.๓ ภูมิอากาศ 
           เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู  คือ 
           (๑) ฤดูฝน  แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดเอา

ความช้ืนจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเ
ต  อีกช่วงหน่ึงก็คือช่วงที่รับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดเอาความช้ืนจากอ่าวไทยเข้ามาทําให้มี
ฝนตกชุกอีกในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
 

ใต้  



(๗) 

ง่น้ําธรรม

ดี 
คลองยะ ละคลองตันหยงมัส  ไหลผ่านท้องที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอ
ระแงะ  

เขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อําเภอแว้งโดยแม่นํ้าสายดังกล่าวจะ
่านอําเภอสุไหงโก-ลก  และไหลลงอ่าวไทยที่อําเภอตากใบ  มีความยาวประมาณ 

๑๐๓ กิโล

นะ อําเภอศรีสาคร  อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  อําเภอรามันจังหวัด
ยะลาแล้วไ ณ ๑๙๕ 

 กิโลเมตร  อยู่ชายฝั่งตะวันออกใน
ท้องที่ตําบลเจ๊ะเห ตําบลศาลาใหม่และไหลไปบรรจบแม่นํ้าโก-ลกที่บ้านตาบาตําบล 
จ เห  อําเภอตากใบ  ต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย 

 
 

   

ด้รับ

. ๒๕๔๔ 
นอกจากน้ันยังมีพรุเล็กพรุน้อยอีกมาก เช่นพรุบาเจาะ ในอําเภอเมืองนราธิวาส 
ย่ีงอ และบาเจาะ  รวมเป็นพ้ืนที่พรุทั้งหมดประมาณ  ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ 

 
 

 
ชาติ 
มีแม่นํ้าสําคญั ๔ สาย คือ 
   (๑.๑)  แม่นํ้าบางนรารับนํ้าจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี  ผ่านคลองสุไหงปา

๑.๒.๔ แหล

กัง  แ
แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อําเภอเมืองนราธิวาส  มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
      
   (๑.๒) แม่นํ้าโก-ลก เป็นแม่นํ้ากั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย   

ต้นนํ้าอยู่ในเทือก
ไหลผ

เมตร 
 

    (๑.๓) แม่นํ้าสายบุรี   ต้นนํ้าเริ่มจากเทือกเขาในอําเภอสุคิริน ไหลผ่าน
อําเภอจะแ

หลลงอ่าวไทยที่อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี  มีความยาวประมา
กิโลเมตร 

  (๑.๔) แม่นํ้าตากใบ เป็นแม่นํ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสนํ้า 
ในทะเล ประกอบกับคลื่นได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งทําให้เกิดเป็นสันทราย  ส่วนภายในยัง
ลึกเป็นแนวยาว  จึงเกิดเป็นแม่นํ้ายาวประมาณ ๑๔

     

เ ๊ะ

 
 

๑.๒.๕  พร ุ     

มีพรุโต๊ะแดงในอําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโกลก  และอําเภอสุไหงปา
ดีเน้ือที่ประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ ไร่  เป็นป่าพรุธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ  
ที่ยังคงสภาพด้ังเดิมอันทรงคุณค่า ทั้งในด้านแหล่งพันธุกรรมของพรรณพืชหา
ยากที่เป็นเฉพาะถิ่น(Endemic Species) เป็นแหล่งนํ้า แหล่งอาหารของมนุษย ์
เ ป็นที่ อ ยู่อาศัยของสัต ว์ ป่าที่ สามารถปรับตัวใ ห้ เข้ ากับสภาพป่าที่ มี
ลักษณะเฉพาะ        น้ีได้ และไ การข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ําโลก ตาม
อนุสัญญาแรมซาร ์(Ramsar Convention) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่
มีความสําคัญระดับนานาชาติ  เมื่อ วันที่ ๕  กรกฎาคม พ.ศ

 
 
 



(๘) 
 
๑.๓  จํานวนพื้นที ่ ประชากร

 ๑๐.๗๔%  นับถือศาสนา

าส

ือเป็นเอกลักษณ์ประจําถ่ินของอําเภอ
ากใบ สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม  จะใช้ภาษาซึ่งเรียกว่า  " ภาษามลายูถิ่น " หรือเรียกว่า “ ภาษา
าวี ”   ในชีวิตประจําวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย   อินโดนีเซีย  และบรูไน  

 
๑.๔ สัญลักษณ์จังหวัด

             ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม  หมายถึง ช้าง
สําคัญคู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่ือว่า “พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 

 

 
  นราทัศน์เพลินตา  ปาโจตรึงใจ 
  แหล่งใหญ่แร่ทอง  ลองกองหอมหวาน 

 

  ศาสนา  และภาษา 
จังหวัดนราธิวาสมีเน้ือที่ทั้งหมด ๔ ,๔๗๕ .๔๓ ตารางกิโลเมตรมี

ประชากรท้ังหมด  จากข้อมูลของสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   
กระทรวงมหาดไทย (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) มีประชากรจํานวน 
๗๕๓,๗๗๕ คน จําแนกเป็นผู้ชาย ๓๗๓,๖๗๔ คน หญิง ๓๘๐,๑๐๑ คน   นับ
ถือศาสนาอิสลาม  ๘๙.๐๕% นับถือศาสนาพุทธ
คริสต์และศาสนาอ่ืนๆ  ๐.๒๐% มีมัสยิด ๖๒๖  แห่ง    วัด   ๗๑   แห่ง   
สํานักสงฆ์    ๒๒  แห่ง และโบสถ์คริสต์  ๔ แห่ง  
ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย    เพราะมีหลายกลุ่มเข้ามาต้ังถิ่นฐานใน
จังหวัดนราธิว  ที่มาจากภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หากมาจาก
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคใต้ จะมีสําเนียงพูดหลายสําเนียง อาทิเช่น  สําเนียง
ภาษาไทยใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และนอกจากน้ียังมีภาษาพูดและ

สําเนียงที่แปลกออกไปจากภาษาไทยภาคใต้ในจังหวัดอ่ืน ๆ มากเป็นพิเศษ  คือ สําเนียงภาษาเจ๊ะเห  มีพูดกัน
มานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธ ด้ังเดิมของ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถ
ต
ย
 

 
           เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเคร่ืองคชาภรณ์ 
อยู่ในวงกลม  มีความหมายดังน้ี 
            รูปเรือใบแล่นกางใบ  หมายถึง  ที่ต้ังอยู่ริมทะเล มีการค้าขาย การประมง 
และการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 

 
๑.๕ คําขวัญประจําจงัหวัด 
 
   ทักษิณราชตําหนัก ชนรักศาสนา 
 
 
 
 
 
 

 



(๙) 

ัด

วาส

ีกลีบเป็นกระทง ๕ พู หุ้มแนบอยู่ประมาณ ๑ ใน ๔ ของผล   ประโยชน์
ื้อไม้  ทนทาน แข็งแรง ใช้ในการก่อสร้าง ทําเรือสําเภาเดินทะเล เสา   กระโดงเรือ ชัน มีราคาสูง ใช้ผสม

่างดี 
 

 

สดออกเป็นช่อ ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เถาเล็ก      
ยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธ์ุ 

กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี 
 

 

ือ

ือง   ให้แก่
บรรดาห หญ่ในคราวเดียวกัน  โดยครั้งน้ัน มีพระราชดําริในการเสด็จพระราชดําเนิน   เลียบหัว
เมืองมณฑลปักษ์ใต้ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๔๘ - ๕ สิงหาคม  ๒๔๕๘   รวมเวลา ๖๓ วัน   

             
 

 

 
 
 

๑.๖  ต้นไม้ประจําจังหว

คือ  ตะเคียนชันตาแมว  (Balanocarpus  heimit  King) เป็นไม้มงคลประจํา
จังหวัดนราธิวาส พบมากบนภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิ  เป็นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่เน้ือไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ทําเสา รอด ตง ขื่อ ใช้ต่อเรือ ทํา
หมอนรองรางรถไฟเคร่ืองแต่งบ้าน   เสาเข่ือน ทําเรือใบ เรือสําเภาเดินทะเล 
เสากระโดงเรือ ชันของไม้ชนิดน้ีมีราคาสูง ใช้ผสมนํ้ามันทาไม้และน้ํามันชักเงาอย่างดี 
ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง ๓๐-๔๐ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ลําต้นเปลาตรง  เปลือกสี
นํ้าตาลเข้ม  ล่อนเป็นสะเก็ด มีชันสีขาว ใบเด่ียวเรียงสลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูป

ดาบ กว้าง ๒-๔ เซนติเมตร  ยาว ๘-๑๕ เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ  ดอกสีขาวกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง  ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน  ผลเป็นรูปขอบขนานปลายโค้ง กว้าง ๑.๕ 
เซนติเมตร ยาว  ๕-๗  เซนติเมตร ม
เน
นํ้ามันทาไม้และน้ํามันชักเงาอย

 ๑.๗ ดอกไม้ประจําจังหวัด 
คือ  ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica) ต้นเป็นพุ่ม โคนลําต้นแข็ง 
ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลือง
ใบ

 
๑.๘ พระแสงราชศัสตราประจําเม งนราธิวาส 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริให้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพ่ิมเติมต่อจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
สมเด็จพระบรมชนกนารถ  ทรงริเริ่มไว้หลายประการ  หากแต่ธรรมเนียม
ปฏิบัติประการหน่ึง   ที่ทรงดําเนินตามเบ้ืองพระยุคลบาทอย่างสืบเน่ือง
ต่อมาคือ  การเสด็จพระราชดําเนินตามหัวเมืองต่างๆเพ่ือทรงตรวจ

ราชการและเยี่ยมเยือนราษฎรอย่างใกล้ชิด   พร้อมทั้งพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําเม
ัวเมืองน้อยใ

 
 



(๑๐) 
 
           การเสด็จฯหัวเมืองมณฑลปักษ์ใต้ครั้งน้ีนอกเหนือจากจะทรงตรวจราชการและเยี่ยมราษฎร

แล้วยังทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจน้อยใหญ่อีกหลายประการ อาทิ  การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักด์ิ แก่บรรดาข้าราชการผู้มีความชอบในหัวเมือง พระราชทานพระ
ราชหัตถเลขาขนานนามสกุลแก่ข้าราชการ พระราชทานธงประจํากองลูกเสือ ตลอดจนเสด็จฯ ทรงร่วมในพระ
ราชพิธีถ าเสือป่าและประการสําคัญทีสุ่ด  ได้แก่ การพระราชทานพระแสงราชศัสตราสําหรับ
ทั้ง  มณฑล  เมือง และจังหวัดต่างๆ หน

ือนํ้าพิพัฒน์สัตย
ังสือ "จดหมายเหตุเสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของ

สักขี"  
    

ัก
ิสมภ

อ
เ

พระราชดําเนินมาถึงที่น้ี  จึงจะพระราชทานพระแสงราชศัตราไว้แก่   
เมืองบางนรา  ซึ่งพระราชทานนามว่าเมืองนราธิวาส ็นที่หมายต่างพระองค์เหมือนได้เสด็จประทับอยู่กับ
ประชาชนชาวเมืองนราธิวาสเสมอไป” 

 

 

 
 

กล่าวถึงพระราชดํารัสและรายละเอียดของการพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจํา
มณฑล  เมือง  และจังหวัดต่างๆไว้ ดังน้ี

         วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระ
แสงราชศัสตราประจําเมืองนราธิวาส โดยมีพระราชดํารัสไว้ว่า “ขอให้พระนราภิบาลแลข้าราชการ
ทั้งหลาย  รู้สึกหน้าที่อันสําคัญในการที่ดําเนินการปกครองประชาชน  เพราะเป็นการทําการต่างพระเนตรพระ
กรรณ  ขอให้ผู้ปกครอง  ใช้อํานาจในทางท่ีจะกระทําให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเป็นก่ิงสาขา
ของต้นโพธ์ิ คือความปกครอง จงรู้สึกความรับผิดชอบให้มาก  ส่วนอํานาจอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นของสําหรับใช้
ส่วนตัว  แท้จริงเป็นพระราชอํานาจ แบ่งพระราชทานมาให้ใช้สําหรับปกครองประชาชน ถ้าใช้อํานาจผิดก็
เหมือนไม่จงรักภ ดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยแท้จริงควรใช้อํานาจในทางเพาะปลูกความนิยมแห่ง
ประชาชนผู้อยู่ในพระบรมโพธ าร  ส่วนประชาชนไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ทรงถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของ
พระองค์ทั้งสิ้น  ขอให้ประชาชนเช่ือในความหมายดีของพระองค์ จงต้ังตนอยู่ในพระราชกําหนดกฎหมาย 
ผู้ปกครองใช้อํานาจอย่างใด ขอให้ถือเหมือนว่าเป็นพระราช ํานาจส่วนพระองค์ให้นอบน้อมเช่ือฟังต่อ
ผู้บังคับบัญชา  หมือนเคารพนอบน้อมต่อพระองค์ความสุขความสําราญจะบังเกิดมีแก่ประชาชนทั้งหลายอน่ึง 
เพ่ือจะให้เป็นที่หมายแห่งการที่ได้เสด็จ

 เป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคที่ ๒ : การปกครอง การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ การปกครอง 
       จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองเป็น ๑๓ อําเภอ  ๗๗ ตําบล  ๕๙๐ หมู่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 

      ๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๑ แห่ง  โดยใช้พ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
       ๒.   เทศบาล ๑๕ แห่ง แยกเป็นเทศบาลเมือง จํานวน  ๓  แห่ง  เทศบาลตําบลจํานวน ๑๒ แห่ง   
       ๓.  รูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล  ๗๓ แห่ง 
        สําหรับส่วนราชการในพ้ืนที่  จําแนกเป็น ส่วนภูมิภาค  ๓๓  หน่วยงาน  ส่วนกลางประมาณ  

๑๑๓  หน่วยงาน องค์กรมหาชน  ๑  หน่วยงาน  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๑  หน่วยงาน  และรัฐวิสาหกิจ  
๔๓  หน่วยงาน 
ที่มา : สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 



(๑๒) 
 

 
   ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสต้ังอยู่ที่ศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๙ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ช้ัน  ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยใช้งบยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เสด็จ
ฯวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       สําหรับอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม  ซึ่งต้ังอยู่ถนนพิชิตบํารุง  อําเภอเมืองนราธิวาส 
(วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันศุกร์ที่  ๓  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ขึ้น  ๑๑  ค่ํา เดือน ๖  ปีเถาะ   จ.ศ. ๑๓๒๕   
เวลา ๑๒.๐๕ น.   โดย ฯพณฯ พลเอกประภาส    จารุเสถียร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เป็น
ประธาน    เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓  เดือน มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๗   ขึ้น  ๑๐  ค่ํา เดือน ๕  ปีมะโรง  จ.ศ. ๑๓๒๖  โดย ฯพณฯ นายทวี    แรงขํา   รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดโดยมอบหมายสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบ    
๒.๒ การเมือง 

     จังหวัดนราธิวาสมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน  ๔  คน   สมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกต้ัง  ๑  คน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนราธิวาส                                                
                                       
 



ภาคที่ ๓ : เศรษฐกิจและอาชีพ 
 

๓.๑ เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนราธิวาสยังคงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งมีมูลค่า   

๓๑,๖๔๐  ล้านบาท  ส่วนภายนอกการเกษตรมีมูลค่า  ๒๔,๒๐๑   ล้านบาท   ซึ่งเมื่อรวมแล้วทําให้ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัดปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (Gross Provincial Product – GPP) มีมูลค่าเท่ากับ ๕๕,๘๔๑ล้านบาท        
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีมูลค่าเท่ากับ ๔๘,๓๕๗ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๗,๔๘๔ ล้านบาท 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส(จากข้อมูล GPP ณ ราคาประจําปีเฉลี่ยรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา) 
ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร  ภาคการศึกษา  การใช้จ่ายภาครัฐ   ภาคการค้า และภาคการผลิต  เป็นสําคัญ
ตามลําดับ  อาชีพหลักด้านการเกษตร  ได้แก่  การทําสวนยางพารา  สวนมะพร้าว  ผลไม้ต่าง ๆ  การทํานา  
การประมง   และการเลี้ยงสัตว์  
 

GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 
0312 NARATHIWAT                                                                                                                   (Millions of Baht) 

  2003 2004 2005 2006r 2007r 2008r 2009p 2010p1 
Agriculture 13,572 15,262 18,034 23,866 26,564 29,075 26,815 31,640 
1 Agriculture, Hunting and Forestry 12,861 14,749 17,525 23,075 25,813 28,162 25,803 30,530 
2 Fishing 712 513 508 791 751 913 1,013 1,110 
Non-Agriculture 14,361 16,351 17,408 18,607 19,652 20,832 21,541 24,201 
3 Mining and Quarrying 178 195 214 213 203 200 209 207 
4 Manufacturing 1,379 1,517 1,589 1,899 2,166 2,212 1,868 2,272 
5 Electricity, Gas and Water Supply 325 358 321 338 335 325 397 416 
6 Construction 978 906 837 918 982 1,386 1,455 1,747 
7 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor 
Vehicles, Motorcycles and  

       
 

   Personal and Household Goods 4,081 4,468 4,432 4,271 4,416 4,531 4,296 4,283 
8 Hotels and Restaurants 290 212 169 154 150 176 201 220 
9 Transport, Storage and Communications 872 924 982 1,240 983 1,107 1,160 1,155 
10 Financial Intermediation 362 441 510 600 577 719 707 854 
11 Real Estate, Renting and Business Activities 1,238 1,259 1,282 1,292 1,295 1,292 1,335 1,289 
12 Public Administration and Defence; Compulsory 
Social  

 
1,490 

 
2,081 

 
2,711 

 
2,971 

 
3,164 

 
3,039 

 
3,547 

 
4,729 

13 Education 2,172 2,765 3,016 3,239 3,778 4,147 4,435 4,830 
14 Health and Social Work 630 846 955 1,097 1,235 1,341 1,553 1,804 
15 Other Community, Social and Personal Services 
Activities 

329 343 352 338 330 319 337 
357 

16 Private Households with Employed Persons 37 38 38 38 39 40 41 40 
Gross Provincial Product (GPP) 27,933 31,612 35,441 42,473 46,215 49,907 48,357 55,841 
GPP Per capita (Baht) 39,408 44,144 49,046 58,056 62,284 66,248 63,180 71,786 
Population (1,000 persons) 709 716 723 732 742 753 765 778 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๔) 
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CONSTANT 1988 PRICES 

0312 NARATHIWAT                                                                                                                   (Millions of Baht) 
  2003 2004 2005 2006r 2007r 2008r 2009p 2010p1 

Agriculture 8,810 8,632 8,675 8,805 8,898 8,428 8,591 8,101 
1 Agriculture, Hunting and Forestry 8,457 8,361 8,390 8,337 8,406 7,801 7,937 7,404 
2 Fishing 353 271 285 468 492 626 654 697 
Non-Agriculture 7,656 8,184 8,367 8,530 8,550 8,710 9,009 9,594 
3 Mining and Quarrying 84 85 84 89 78 66 74 70 
4 Manufacturing 714 687 686 689 732 715 695 730 
5 Electricity, Gas and Water Supply 267 273 257 262 273 286 305 321 
6 Construction 457 411 366 380 393 505 558 641 
7 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, 
Motorcycles and  

       
 

   Personal and Household Goods 2,276 2,378 2,291 2,120 2,135 2,067 1,983 1,974 
8 Hotels and Restaurants 135 100 81 75 68 75 90 98 
9 Transport, Storage and Communications 822 874 967 1,193 959 1,065 1,128 1,074 
10 Financial Intermediation 200 237 263 295 278 326 321 376 
11 Real Estate, Renting and Business Activities 801 836 865 889 896 915 950 936 

12 Public Administration and Defence; Compulsory Social  
616 

 
786 

 
966 

 
979 

 
1,020 

 
930 

 
1,042 

 
1,361 

 

13 Education 821 989 996 1,005 1,132 1,172 1,222 1,302 
14 Health and Social Work 266 326 347 368 405 417 464 527 
15 Other Community, Social and Personal Services 
Activities 

180 184 183 172 166 156 164 
169 

16 Private Households with Employed Persons 17 17 16 16 16 16 15 15 
Gross Provincial Product (GPP) 16,466 16,815 17,042 17,334 17,448 17,138 17,600 17,694 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์รายจังหวัดต่อหัวทั้ง  ๗๗  จังหวัดโดยรวมกรุงเทพมหานครแล้ว          
จังหวัดนราธิวาสมีรายได้ประชากรหรือผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita 2010p1) เท่ากับ ๗๑,๗๘๖ บาท    
อยู่ในลําดับที่ ๔๙  ของประเทศ  แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะ ๑๔  จังหวัดภาคใต้ จะอยู่ลําดับที่ ๑๒  โดยลําดับ  
ที่ ๑๔  ลําดับสุดท้ายคือจังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per Capita 2010p1) เท่ากับ ๖๔,๑๕๗ บาท    

 

GRP, GPP, PER CAPITA  AT CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION 
IN THE YEAR 2010p1 

 

NO. PROVINCE  GRP 2010p1 
POPULATION 

2010p1 
PER CAPITA  2010p1 

    
(Millions of 

Baht) 
(1,000 Persons) (Baht) 

1  0301 PHUKET 78,964 301 262,529 
2  0304 PHANGNGA 37,546 268 139,878 
3  0302 SURAT THANI 139,410 1,010 138,034 
4  0305 KRABI 54,663 398 137,497 
5  0308 SONGKHLA 174,301 1,464 119,041 
6  0306 CHUMPHON 55,421 510 108,589 
7  0303 RANONG 19,887 190 104,625 
8  0311 TRANG 69,365 689 100,740 
9  0309 SATUN 29,136 292 99,624 
10  0310 YALA 46,098 487 94,611 
11  0307 NOKHON SI THAMMARAT 139,906 1,731 80,816 
12  0312 NARATHIWAT 55,841 778 71,786 

 สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส : ที่มา  



(๑๕) 
 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP)ปี ๒๕๕๓ 

 

NO PROVINCE 
GPP PER CAPITA 
2010p1 ( Baht ) 

NO PROVINCE 
GPP PER CAPITA 
2010p1 ( Baht ) 

1 0403 RAYONG 1,052,575 39 0505 SUPHAN BURI 81,670 
2 0704 SAMUT SAKHON 692,525 40 0506 SAMUT SONGKHRAM 81,581 
3 0606 PHRA NAKHON SRI AYUTHAYA 620,773 41 0307 NAKHON SI THAMMARAM 80,816 
4 0702 SAMUT PRAKAN 528,899 42 0405 CHANTHABURI 80,734 
5 0401 CHON BURI 441,062 43 0210 NAKHON SAWAN 80,498 
6 0701 BABGKOK MATROPOLIS 365,619 44 0406 NAKHON NAYOK  80,041 
7 0402 CHACHOENGSAO 361,569 45 0213 UTHAI THANI 77,374 
8 0703 PATHUM THANI 349,157 46 0202 LAMPANG 72,521 
9 0601 SARABURI 272,467 47 0216 PHICHIT 72,149 

10 0301 PHUKET 262,529 48 0203 UTTARADIT 72,009 
11 0407 PRACHINBURRI 165,892 49 0312 NARATHIWAT 71,786 
12 0207 LAMPHUN 160,500 50 0103 LOEI 70,127 
13 0705 NAKHON PATHOM 152,225 51 0408 SA KAEO 69,091 
14 0501 RATCHABURI 151,631 52 0313 PHATTHALUNG 65,750 
15 0304 PHAGNGA 139,878 53 0205 CHIA RAI 65,221 
16 0302 SURAT THANI 138,034 54 0314 PATTANI 64,157 
17 0305 KRABI 137,497 55 0214 SUKOTHAI 61,912 
18 0503 PHACHUAP KHIRI KHAN 131,574 56 0109 NAKHON RATCHASIMA 61,136 
19 0504 PHETCHABURI 129,586 57 0209 PHAYAO 57,372 
20 0706 NONTHABURI 127,048 58 0208 NAN 54,701 
21 0212 KAM PHAENG PHET 120,164 59 0204 MAE HONG SON 53,079 
22 0308 SONGKHLA 119,041 60 0102 UDON THANI 52,012 
23 0602 SINGBURI 111,530 61 0105 MUKDAHAN 49,416 
24 0306 CHUMPHON 108,589 62 0206 PHRAE 48,937 
25 0303 RANONG 104,625 63 0108 KALASIN 47,358 
26 0502 KANCHANABURI 104,022 64 0110 CHAIYAPHUM 46,922 
27 0311 TRANG 100,740 65 0104 NONG KHAI 45,049 
28 0309 SATUN 99,624 66 0112 UBON RATCHATHANI 44,950 
29 0404 TRAT 98,632 67 0113 ROI ET 43,920 
30 0605 LOP BURI 95,412 68 0116 MAHA SARAKHAM 41,593 
31 0310 YALA 94,611 69 0107 SAKON NAKHON 41,581 
32 0603 CHAI NAT 90,424 70 0114 BURI RAM 40,114 
33 0604 ANG THONG 87,410 71 0111 YASOTHON 38,722 
34 0201 CHIANG MAI 86,212 72 0106 NAKHON PHANOM 38,688 
35 0215 TAK 82,997 73 0115 SURIN 38,681 
36 0217 PHETCHABUN 82,902 74 0118 NONG BUA LAM PHU 36,734 
37 0211 PHITSANULOK 82,817 75 0117 SI SA KET 36,142 
38 0101 KHON KAEN 82,211 76 0119 AM NIT CHAREON  35,986 

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
 

 



(๑๖) 
 
ภาวะการคลังจังหวัดนราธิวาส 
(๑)ผลการเก็บภาษีอากร รายหน่วยจัดเก็บประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕   โดยข้อมลูจาก
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่นราธิวาสปรากฏผลการจัดเก็บภาษี ดังน้ี 

 
สูง-ตํ่า/ปีก่อน สูง-ตํ่า/ประมาณการ 

ประเภทภาษี 
ผลจัดเก็บ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

ผลจัดเก็บ
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 

ประมาณการ
ปีงบประมาณ

๒๕๕๕ เงิน ร้อยละ เงิน ร้อยละ 

เมืองนราธิวาส ๔๔.๐๐๒ ๔๙.๓๒๕ ๔๘.๐๐๒ -๕.๓๒๓ -๑๐.๗๘ -๔.๐๐๐ -๘.๓๓ 
สุไหงโก-ลก ๒๗.๑๒๔ ๒๘.๓๒๐ ๓๑.๓๙๔ -๑.๑๙๖ -๔.๒๒ -๔.๒๗๐ -๑๓.๖๐ 

ระแงะ ๕.๒๑๕ ๔.๓๙๙ ๕.๑๙๗ ๐.๘๑๖ ๑๘.๕๕ ๐.๐๑๘ ๐.๓๕ 
รือเสาะ ๘.๒๘๙ ๙.๗๕๒ ๑๐.๗๙๑ -๐.๙๒๓ -๙.๔๖ -๑.๙๖๒ -๑๘.๑๘ 
ตากใบ ๔.๗๘๗ ๕.๒๑๙ ๕.๒๕๗ -๐.๔๓๒ -๘.๒๘ -๐.๔๗๐ -๘.๙๔ 

สุไหงปาดี ๑.๒๕๑ ๑.๓๑๐ ๑.๗๑๖ -๐.๐๕๙ -๔.๕๐ -๐.๔๖๕ -๒๗.๑๐ 
บาเจาะ ๒.๐๓๗ ๒.๖๗๙ ๒.๘๑๗ -๐.๖๔๒ -๒๓.๙๖ -๐.๗๘๐ -๒๗.๖๙ 
แว้ง ๐.๙๘๕ ๑.๑๔๓ ๑.๑๖๕ ๐.๑๕๘ -๑๓.๘๒ -๐.๑๘๐ -๑๕.๔๕ 
ย่ีงอ ๐.๙๘๘ ๑.๒๕๔ ๑.๓๖๗ -๐.๒๖๖ -๒๑.๒๑ -๐.๓๗๙ ๒๗.๗๒ 

จะแนะ ๐.๕๑๕ ๐.๗๙๔ ๐.๘๖๒ -๐.๒๗๙ -๓๕.๑๔ -๐.๓๔๗ -๔๐.๒๖ 
เจาะไอร้อง ๒.๓๓๒ ๑.๐๙๘ ๒.๒๒๐ ๑.๒๓๔ ๑๑๒.๓๙ ๐.๑๑๒ ๕.๐๕ 
ศรีสาคร ๐.๗๒๒ ๐.๖๘๕ ๐.๖๔๖ ๐.๐๓๗ ๕.๔๐ ๐.๐๗๖ ๑๑.๗๖ 
สุคิริน ๐.๕๓๙ ๐.๔๒๘ ๐.๕๖๖ ๐.๑๑๑ ๒๕.๙๓ -๐.๐๒๗ -๔.๗๗ 
สพท ๐.๐๐๐ ๐.๓๖๑ ๐.๐๐๐ -๐.๓๖๑ -๑๐๐.๐๐ - - 

รวมสรรพากร ๙๙.๓๒๖ ๑๐๖.๗๖๗ ๑๑๒.๐๐๐ -๗.๔๔๑ -๖.๙๗ -๑๒.๖๗๔ -๑๑.๓๒ 
หน่วยงานอ่ืน ๘๒.๑๘๑ ๗๒.๘๔๓ ๗๘.๖๕๘ ๙.๓๓๘ ๑๒.๘๒ ๓.๕๒๓ ๔.๔๘ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘๑.๕๐๗ ๑๗๙.๖๑๐ ๑๙๐.๖๕๘ ๑.๘๙๗ ๑.๐๖ -๙.๑๕๑ -๔.๘๐ 

 
หมายเหตุ: หน่วยล้านบาท 
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่นราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗) (

 
(๒)  ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยข้อมูลจากสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นราธิวาส ปรากฏผลการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามติ ดังน้ี 

เปรียบเทียบปีที่แล้ว 
สูง/ตํ่า 

เปรียบเทียบเป้าหมาย 
สูง/ตํ่า ประเภทรายได้ เก็บได้จริง เก็บได้ปีที่แล้ว 

จํานวน ร้อยละ 
เป้าหมาย 

จํานวน ร้อยละ 
๑.น้ํามัน-ผลิตภัณฑ์น้ํามัน ๑,๐๕๔,๕๐๑.๐๐ ๗๙๐,๑๘๘.๑๐ ๒๖๔,๓๑๒.๙๐ ๓๓.๔๕ ๐.๐๐ ๑,๐๕๔,๕๐๑.๐๐ ๐.๐๐ 
๒.ยาสูบ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓.สุรา ๖๗๑,๘๕๗.๐๐ ๖๕๒,๕๑๓.๐๐ ๑๙,๓๔๔.๐๐ ๒.๙๖ ๖๘๖,๐๐๐.๐๐ -๑๔,๑๔๓.๐๐ -๒.๐๖ 
๔.เบียร์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.รถยนต์ ๐.๐๐ ๖๘,๔๔๐.๐๐ ๖๘,๔๔๐.๐๐ -๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๖.เคร่ืองด่ืม ๑๘๖,๓๑๐.๒๐ ๑๒๘,๓๖๐.๕๕ ๕๖,๘๔๙.๖๕ ๔๔.๐๒ ๑๓๔,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๓๑๐.๒๐ ๓๙.๐๔ 
๗.เคร่ืองไฟฟ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๘.รถจักรยานยนต์ ๓๔,๓๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๓๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๓๒๖.๐๐ ๐.๐๐ 
๙.แบตเตอร่ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐.สถานบริการ-สนามม้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๑.สถานบริการ-สนาม
กอล์ฟ 

๑๗,๔๖๑.๐๐ ๑๕,๒๓๕.๐๐ ๒,๒๒๖.๐๐ ๑๔.๖๑ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๖๑.๐๐ ๒๔.๗๒ 

๑๒.ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม
และเคร่ืองสําอาง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓.แก้วและเคร่ืองแก้ว ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๔.พรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๕.ไพ่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๖.เรือ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๗.สารทําลายชั้น
บรรยากาศ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘.หินอ่อน-หินแกรนิต 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

๑๙.ไนท์คลับและดิสโก้เธค ๒๐๙,๙๘๑.๐๐ ๒๑๘,๖๓๓.๐๐ -๘,๖๕๒ -๓.๙๖ ๒๒๘,๐๐๐ -๑๘,๐๑๙ -๗.๙๐ 
๒๐.สถานอาบนํ้าหรืออบตัว
และนวด 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑.การออกสลากกินแบ่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๒.กิจการโทรคมนาคม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๓.รายได้เบ็ดเตล็ด ๔,๕๑๕,๒๐๔.๗๐ ๓,๗๐๓,๓๔๐.๙๗ ๘๑๑,๘๖๓.๗๓ ๒๑.๙๒ ๓,๖๘๓,๑๐๐.๐๐ ๘๓๒,๑๐๔.๗๐ ๒๒.๕๙ 

รวมทั้งสิ้น ๖,๖๘๙,๖๔๐.๙๐ ๕,๕๗๗,๗๑๐.๖๒ ๑,๑๑๑,๙๓๐.๒๘  ๔,๗๔๕,๑๐๐.๐๐  ๑๙.๙๔ ๑,๙๔๔,๕๔๐.๙๐ ๔๐.๙๘ 
 
 

ที่มา : สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นราธิวาส 
 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เปรียบเทียบ ๓ ปี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 
( *ข้อมูล  ณ.  ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ ) 

ปีงบประมาณ งบประจําปี งบลงทุน รวม 
๒๕๕๓ ๗,๐๘๒.๗๙ ๓,๑๘๒.๐๒ ๑๐,๖๙๑.๘๑ 
๒๕๕๔ ๘,๗๕๓.๘๗ ๓,๘๖๗.๐๑ ๑๒,๖๒๐.๘๘ 
๒๕๕๕ ๘,๓๘๒.๓๔* ๒,๓๐๙.๕๙* ๑๐,๖๙๑.๙๓* 



 
                                                           (๑๘) 
๓.๒อาชีพของประชากร 

๓.๒.๑ภาคเกษตรกรรม  
จังหวัดนราธิวาสมี เ น้ือที่ทั้ งหมด  ๒ ,๘๕๓ ,๗๒๐ .๕๐ไร่  แบ่งเป็นเ น้ือที่ถือครอง  ๑ ,๘๐๙ ,๙๘๓  ไร่  
คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๓๕ ของเน้ือที่ทั้งหมด  ในจํานวนน้ีเป็นเน้ือที่ถือครองเพ่ือการเกษตร  ๑,๖๑๘,๒๓๙.๕๐ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๗๑ ของเน้ือที่ทั้งหมด  และในจํานวนเน้ือที่ถือครองเพื่อการเกษตรเป็นเน้ือที่ทําการ
การเกษตรจํานวน ๑ ,๕๖๒ ,๕๕๓ ไร่ หรือร้อยละ ๕๔ .๗๕ ของเน้ือที่ทั้งหมดและเน้ือที่ อ่ืนๆ จํานวน 
๑,๐๔๓,๗๓๗.๕๐ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๕๗ ของเนื้อที่ทั้งหมดในปีการเพาะปลูก พ.ศ.๒๕๕๔พ้ืนที่การเพาะ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  (ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตรจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๔)ดังน้ี 
 

 
 

ข้อมูลอาชพีภาคการเกษตร 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

ประเภท 
ภาคการเกษตร 

พื้นทีเ่พาะปลกู 
(ไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(ก.ก.) 

ผลผลิตรวม (ตัน) ราคาจําหน่ายประมาณ
(บาทต่อกิโลกรัม) 

๑ .ยางพารา ๙๗๘,๓๗๐ ๒๓๔ ๑๙๕,๔๕๖.๔๓ ๑๐๔.๐๐ 
๒. ข้าวนาปี ๑๑๒,๖๘๘ ๓๙๑ ๔๒,๕๒๙.๘๗ ๑๒.๐๐ 
๓. ลองกอง ๗๕,๘๘๑ ๓๗๗ ๔,๒๕๑.๐๐ ๒๒.๐๐ 
๔. ปาล์มนํ้ามนั ๔๔,๖๘๖ ๑,๔๘๕ ๓๕,๘๒๘.๘๒ ๔.๒๓ 
๕. มะพร้าว ๔๐,๘๐๘ ๕๗๑ ๒๒,๐๓๒.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๖. เงาะ ๓๒,๑๑๔ ๔๕๗ ๓,๖๕๘.๒๒ ๑๓.๐๐ 
๗. ทุเรียน ๓๑,๙๖๒ ๘๑๓ ๘,๕๐๓.๒๙ ๒๓.๐๐ 
๘. มังคุด ๒๕,๕๔๑ ๔๐๖ ๒,๒๒๔.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๙. สละ ๒,๘๑๓ ๘๖๐ ๒,๐๖๘.๖๒ ๓๘.๐๐ 
๑๐. พืชไร่และพืชผัก ๑๗,๒๙๕ ๑,๘๖๒ ๓๒,๒๐๓.๗๗ ๑๒.๐๐ 

( ข้อมูล ณ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) 

๓.๒.๑.๑พืชทีส่ําคัญ 
(๑)ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหน่ึงของจังหวัดในปี ๒๕๕๔เน้ือที่ปลูกทั้งจังหวัด ๙๗๘,๓๗๐ ไร่  
โดยผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๙๕,๔๕๖.๔๓ เฉลี่ยผลผลิต  ๒๓๔ กิโลกรัม ต่อไร่  อําเภอที่ปลูกยางพารามากที่สุด
ได้แก่  อําเภอศรีสาคร  อําเภอรือเสาะ  อําเภอจะแนะ  ตามลําดับ 
 



 
                            (๑๙) 
 

 (๒)  ข้าวนาปี  เน้ือที่ถือครองการทํานา รวมท้ังจังหวัด  จํานวน๑๖๒,๙๓๑ไร่แบ่งเป็นเน้ือที่  
ทํานาจริง ๑๑๒,๖๘๘ ไร่ เน้ือที่นาร้าง  ๖๔,๐๕๓  ไร่โดยผลผลิตรวมทั้งจังหวัดประมาณ ๔๒,๕๒๙.๘๗ตัน 
ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๙๑ กิโลกรัม   อําเภอที่ทํานามากที่สุด  ได้แก่  อําเภอตากใบ  อําเภอบาเจาะ  และ
อําเภอ   รือเสาะ  ตามลําดับ  

 (๓)  ลองกอง  เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส  
นอกเหนือจากการสร้างรายได้อย่างมากแต่ละปีให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวน โดยในปี ๒๕๕๔จังหวัดนราธิวาส    
มีเน้ือที่ปลูกทั้งจังหวัด ๗๕,๘๘๑ ไร่ ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๓๗๗ กิโลกรัม อําเภอที่ปลูกลองกองมากที่สุด  
ได้แก่  อําเภอระแงะ  อําเภอสุไหงปาดี  และอําเภอศรีสาคร  ตามลําดับ 
 

 (๔)  ปาล์มน้ํามัน เน้ือที่ปลูกทั้งจังหวัด ๔๔,๖๘๕.๕๐ ไร่  
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๓๕,๘๒๘.๘๒ ตัน ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด ๑,๕๘๕ กิโลกรัม  

อําเภอที่ปลูกปาล์มนํ้ามันมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอเมืองนราธิวาส  อําเภอเจาะไอร้อง  อําเภอบาเจาะ  
ตามลําดับ 

 

(๕)  มะพร้าว เน้ือที่ปลูก  ทัง้จังหวัด ๔๐,๘๐๘ ไร่  
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด  ๒๒,๐๓๒  ตัน  ผลผลิตต่อไร่ทั้งจังหวัด  ๕๗๑ กิโลกรัม 

อําเภอที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอตากใบ  อําเภอเมืองนราธิวาส  อําเภอบาเจาะ  ตามลําดับ 
 

(๖)  เงาะ  เน้ือที่ปลูก  ทั้งจังหวัด  ๓๒,๑๑๔ ไร่ 
ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด   ๓,๖๕๘.๒๒   ตัน  ผลผลิตต่อไร่   ทั้งจังหวัด  ๔๕๗  อําเภอ 

ที่ปลูกเงาะมากที่สุดได้แก่  อําเภอระแงะ  อําเภอสุไหงปาดี  อําเภอสุคิริน  ตามลําดับ 
 

 (๗)  ทุเรียน  เน้ือที่ปลูก ทั้งจังหวัด  ๓๑,๙๖๒  ไร่  
ผลผลิตรวม  ทั้งจังหวัด ๘,๕๐๓.๒๙ ตัน ผลผลิตต่อไร่  ทั้งจังหวัด ๘๑๓ กิโลกรัม  อําเภอ      

ที่ปลูกทุเรียนมากที่สุด   ได้แก่ อําเภอระแงะ  อําเภอศรีสาคร  และอําเภอสุไหงปาดี ตามลําดับ 
   

(๘)  มังคุด เน้ือที่ปลูก  ทั้งจังหวัด  ๒๕,๕๔๑  ไร่  
   ผลผลิตรวม  ทั้งจังหวัด ๒,๒๒๔ ตัน ผลผลิตต่อไร่  ทั้งจังหวัด ๔๐๖ กิโลกรัม อําเภอ 
ที่ปลูกมังคุดมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอสุไหงปาดี อําเภอระแงะ และอําเภอแว้ง ตามลําดับ 
 

           (๙)  สละ  เน้ือที่ปลกู  ทั้งจังหวัด  ๒,๘๑๓  ไร่   
   ผลผลิตรวม  ทั้งจังหวัด  ๒,๐๖๘.๖๒  ตัน  ผลผลิตต่อไร่ ทั้งจังหวัด ๘๖๐ กิโลกรัม 
อําเภอที่ปลูกสละมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอระแงะ  อําเภอสุไหงปาดี  ตามลําดับ 

 

  (๑๐)  พืชไร่และพืชผัก  เน้ือที่ปลูกพืชไร่ทั้งจังหวัด๖,๐๙๖ไร่  
   ผลผลิตรวม  ทั้งจังหวัด ๑๔,๑๘๕.๖๕ ตัน  ทํารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่าประมาณปี
ละ ๑๒๔.๓๘ ล้านบาท  พืชไร่ที่เกษตรกรนิยมปลูกมาก ได้แก่  อ้อย  สับปะรด  มันเทศ มันสําปะหลัง ถั่วลิสง
และ  ถั่วปันหยี ตามลําดับและอําเภอที่มีการเกษตรปลูกพืชไร่มากที่สุด ได้แก่ อําเภอระแงะ อําเภอรือเสาะ 
และอําเภอ  สุไหงโก-ลก  ตามลําดับ 

 
 



(๒๐) 
 

เนื้อที่ปลูกพืชผักทั้งจังหวัด  ๑๑,๑๙๙  ไร่   
 ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๘,๐๑๘.๑๒ตัน  ทํารายได้ให้กับจังหวัดมูลค่าประมาณปีละ ๒๔๘.๒๕ ล้าน
บาทพืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ แตงโม  ข้าวโพดหวาน  ถั่วฝักยาว แตงกวาและอําเภอที่มีการ
ปลูกพืชผักมากที่สุด ได้แก่ อําเภอระแงะอําเภอเมืองนราธิวาสและอําเภอตากใบ  
 
๓.๒.๑.๒  ด้านปศุสัตว์ 
 เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์  จํานวน  ๓๐,๑๗๒ 
ครัวเรือน สัตว์เลี้ยงประกอบด้วย โค กระบือ แพะ  แกะ  สุกร  ไก่  เป็ด และสัตว์อ่ืนๆ  เช่นช้าง ม้า ห่าน ไก่
งวง    นกกระทา ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือจึงขายเป็นรายได้เสริมซึ่งถือว่า
สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามภูมิสังคมคติธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการดํารงชีพในภูมิภาคน้ีทําให้สัตว์เลี้ยงมี
ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคต้องอาศัยการนําเข้าจากจังหวัดภาคใต้ตอนบนหรือภาคอ่ืน  
         (๑)  โคเนื้อ  ส่วนใหญ่เป็นโคพันธ์ุพ้ืนเมืองและปัจจุบันเริ่มเลี้ยงโคเน้ือพันธ์ุลูกผสมจํานวนมากและมี
แนวโน้มที่จะมีมากกว่าโคพันธ์ุพ้ืนเมือง เน่ืองจากการเล้ียงในระยะเวลาสั้นกว่าและการนําเข้ามาจากที่อ่ืนโดย
นิยมเลี้ยงในลักษณะโคมัน ( เป็นการขุนโคให้ อ้วนแล้วขายโดยมิได้มองถึงสภาพของคุณภาพเน้ือ ) 
มีปริมาณท้ังหมด  ๖๑,๑๐๘  ตัว จํานวนเกษตรกร ๑๕,๐๔๖ ราย  
 

(๒) กระบือ  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าพรุ โดยให้ผสมพันธ์ุกันเอง        
ตามธรรมชาติเป็นพันธ์ุกระบือปลักทั้งหมด   สําหรับอําเภอที่มีการเลี้ยงจํานวนมากได้แก่   อําเภอตากใบ 
อําเภอ     สุไหงโก-ลก อําเภอบาเจาะและอําเภอย่ีงอ จํานวนทั้งหมด๕,๙๗๖  ตัวจํานวนเกษตรกร ๑๑๕ ราย 

  
(๓) สุกร พ้ืนทีเ่ลี้ยงมากได้แก่  อําเภอสุไหงโก-ลก  อําเภอตากใบ  อําเภอเมืองนราธิวาส  และอําเภอ   

สุไหงปาดี   มจีํานวน  ๗,๖๘๖  ตัว  เกษตรกร ๔๐๘ รายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงขายในพ้ืนที่เขต
หมู่บ้าน และอาํเภอของตนเอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนําเข้าจากท้องที่อ่ืน 
 

   (๔)  แพะ แกะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่กับวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสแต่เป็นการ
เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรม          
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของประชากร
ในพ้ืนที่ สําหรับปริมาณแพะ แกะ ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งน้ี เน่ืองจากได้ส่งเสริมการเลี้ยง
พร้อมด้วยมีโครงการต่างๆท่ีรัฐให้การสนับสนุนเช่น โครงการแพะฮาลาล โครงการแพะเชิงพาณิชย์ และแกะ    
ฮาลาล  เป็นต้น จํานวนแพะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส๒๘,๐๕๐ ตัวจํานวนเกษตรกร ๕,๔๖๑ รายจํานวนแกะ 
๒,๖๔๖  ตัว จํานวนเกษตรกร ๔๖๒ ราย 
 

 (๕) ไก่  เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้านและที่เหลือจึง
จําหน่ายซึ่งปัจจุบันไก่พันธ์ุพ้ืนเมืองเป็นที่นิยมและความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก สําหรับปริมาณการ
เลี้ยงไก่ สามารถแบ่งได้ดังน้ี  ไก่พ้ืนเมืองจํานวน ๕๐๔,๖๑๑ ตัวเกษตรกร ๒๕,๙๙๔ ราย ไก่เน้ือ จํานวน 
๗๙,๐๖๔ ตัวจํานวนเกษตรกร ๔๓๔ ราย 

 

 (๖) เป็ดส่วนใหญ่เป็นเป็ดเทศหรือเป็ดชวาโดยเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้านตามธรรมชาติ เลี้ยงไว้เพ่ือ
บริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึงจําหน่ายโดยปริมาณการเล้ียงเป็ดแบ่งเป็ดเทศจํานวน ๑๗๓,๒๑๘ ตัว 
เกษตรกร ๑๒,๐๒๕ ราย  เป็ดไข่ ๔๐,๘๘๕ ตัว เกษตรกร ๒,๗๕๗ ราย 



 
 

(๒๑) 

๓.๒.๑.๓ ด้านประมง    
จังหวัดนราธิวาสมีราษฎรท่ีประกอบอาชีพประมงจํานวน ๘,๓๕๓ครัวเรือน   มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าประมาณ ๖,๐๐๐ไร่ ซึ่งกระจายทั้ง ๑๓ อําเภอ  โดยทั่วไปราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส
มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งด้านการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดการเพาะเลี้ยงปลาน้ํากร่อยและการเลี้ยง
กุ้งทะเล โดยปลานํ้าจืดที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทับทิม  ปลาแรด ปลาย่ีสก ปลาจา
ระเม็ดนํ้าจืดและปลาสวาย ปลาน้ํากร่อยที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง และปลากะรัง(เก๋า) 
ส่วนกุ้งทะเลท่ีนิยมเลี้ยงได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาดํา 

การทําการประมงทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะทําบริเวณชายฝั่ง ในเขตท้องที่อําเภอเมืองนราธิวาส 
และอําเภอตากใบ โดยมีพ้ืนที่ความยาวชายฝั่ง ๕๙ กิโลเมตร มีราษฎรที่ประกอบอาชีพทําการประมงทะเล
จํานวน ๓,๓๒๑ ครัวเรือน ๑๒,๗๗๑ คน เรือประมงจังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด ๑,๓๑๖ ลํา โดยมีประเภทเรือทํา
การประมงดังน้ี เรือประมงพ้ืนบ้าน จํานวน ๑,๒๖๔ ลํา เรือประมงพาณิชย์ จํานวน ๕๒ ลํา ประมงทะเล ด้าน
การทําประมงทะเล โดยรวมหดตัว เป็นผลจากเดือนน้ีเป็นช่วงฤดูมรสุม  ประกอบกับอุปทานสัตว์ทะเลได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทําให้ปริมาณสัตว์นํ้าที่ขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสในเดือนน้ี จํานวน  
๑,๓๘๖.๑๐ ตัน หดตัวร้อยละ  ๓๑.๕๑  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา  หากยังคงเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาสัตว์นํ้าขึ้นท่าส่วนใหญ่ทรงตัว  และบางประเภทปรับตัวลดลง ได้แก่  ปลาทู และ
กุ้ง ดังน้ันมูลค่าสัตว์นํ้าขึ้นท่า  ณ  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  มีจํานวน  ๕๔.๓๕ ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาหดตัวร้อยละ ๓๑.๒๓ 
 

๓.๒.๒ นอกภาคเกษตรกรรม 
 ๓.๒.๒.๑ เหมืองแร่และย่อยหิน 
 แร่ที่สําคัญได้แก่ หินแกรนิตและดินขาว ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ปริมาณการผลิตแร่
หินแกรนิต ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีจํานวน ๔๕,๑๖๕.๖๐ เมตริกตัน หดตัวร้อยละ ๓๗.๗๗ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีโครงการก่อสร้างของภาครัฐบาลเข้ามาสนับสนุน ในส่วนของดินขาว 
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีจํานวน ๕๙๐ เมตริกตัน ขยายตัวร้อยละ ๔๗.๕ เน่ืองจากปริมาณความต้องการ
อุปสงค์ของตลาดยังมีอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการขยายตัวของการก่อสร้าง  
 

๓.๒.๒.๒ อุตสาหกรรมการผลิต 
   มีประชากรท่ีประกอบธุรกิจโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรมโดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒   มีโรงงานที่
ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน  ๔  โรง  เงินลงทุน  ๓๐,๖๐๐,๐๐๐  บาท  คนงานจํานวน  ๑๖  คน  
แจ้งเลิกประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ โรง เงินลงทุน ๙๐,๗๖๕,๕๐๐ บาท คนงาน ๑๙๑คน  เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๒ โรง เงินลงทุน  ๒,๐๕๐,๐๐๐บาท   คนงาน   ๗๙  คน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมชะลอตัวพิจารณาจากผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ ๓๑.๒๕  ในอัตราที่ลดลงจากร้อยละ  ๓๓.๕๙  ใน
เดือนที่ผ่านมาจากการชะลอตัวของกิจกรรมผลิตสําคัญของจังหวัดคือโรงเลื่อยทําไม้ แปรสภาพไม้  
ขณะเดียวกันปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๗.๐๕ในอัตราที่ลดลงจากร้อยละ  
๑๓.๒๙  ในเดือนที่ผ่านมา สําหรับด้านการลงทุน และในเดือนน้ี  ยังไม่มีการแจ้งประกอบกิจการ 

จํานวนโรงงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  มีจํานวน  ๒๗๒  โรง  เงินลงทุน   ๑,๙๘๙,๕๘๗,๔๔๐บาท 
จํานวนคนงานรวมทั้งสิ้น  ๓,๓๗๑ คน จํานวนคนงานชาย ๒,๑๕๐ คน  คนงานหญิง ๓,๓๗๑  คน   

 



 
(๒๒) 

 

๓.๒.๒.๓   การบริการและการท่องเท่ียว  การบริการและการท่องเที่ยวชะลอตัว พิจารณาจากผลการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมของโรงแรม ภัตตาคารธุรกิจท่องเท่ียวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาหดตัวร้อย
ละ ๑๖.๗๖ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๔๙.๕๑  ในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม
ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ  ๗.๓๕  หากพิจารณาจํานวนนักท่องเที่ยว   ชาวต่างประเทศเดินทางผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  มีจํานวน  ๒๗,๑๑๘ คน  ขยายตัวร้อยละ ๑๐๕.๔๕  ต่อเน่ืองจากร้อยละ 
๖๙.๕๒  ในเดือนที่ผ่านมา เน่ืองจากตรงกับช่วงเทศกาลฮารีรายอของชาวมุสลิม  เดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนและ 
พักค้างคืนกับญาติ พ่ีน้องในไทย  และบางส่วนเดินทางผ่านเพ่ือไปท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากอปรกับฐานจํานวน
นักท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาตํ่า  เพราะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจการบริการและ
การท่องเที่ยวชะลอตัว พิจารณาได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิมของโรงแรม  ภัตตาคาร  ธุรกิจท่องเที่ยว  และจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมา    หดตัวร้อยละ ๗.๔๙ และ  ๘๑.๑๔ ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของโรงแรม 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ  ๒.๐๙    

๓.๒.๒.๔   แรงงาน  ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ สําหรับผู้มีงานทําทั้งสิ้นจํานวน ๔๐๘,๕๔๕ คน        
ส่วนใหญ่ทํางานนอกภาคการเกษตร จํานวน ๒๒๘,๗๖๔ คน โดยทํางานในสาขา การขายส่ง การขายปลีก         
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนตร์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมากที่สุดจํานวน ๖๔,๕๙๙ 
คน และในสาขาการก่อสร้างจํานวน ๓๗,๙๒๙ คน ตามลําดับ ส่วนที่เหลือกระจายไปตามอาชีพอ่ืนๆ การ
ว่างงาน มีจํานวนผู้ว่างงานท้ังสิ้น จํานวน ๓,๗๓๐ คน ซึ่งแบ่งออกเป็นเพศชาย จํานวน ๑,๒๐๒ คน และเพศ
หญิง จํานวน ๒,๕๒๘ คนอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าวันละ  ๒๓๙.๔ บาทเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑เมษายน๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคที่ ๔ : การศึกษา สังคม และประเพณี 
๔.๑ การศึกษา 
        จังหวัดนราธิวาสมีการจัดการศึกษาหลายระดับ แยกเป็นในส่วนที่รัฐบาลดําเนินการคือต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย  อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งมีสถานศึกษา ๒ แห่งที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเปิดสอนในระดับตํ่ากว่าปริญญา อีกทั้งยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สถาบันการศึกษาปอเนาะ  และศูนย์การศึกษาประจํามัสยิด(ตาดีกา) จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง ๓ เขต
ในจังหวัด ดังตาราง ต่อไปนี้ 

จํานวนสถานศึกษาของรัฐ ในและนอกระบบ 
ที่ ประเภทสถานศึกษา นธ.๑ นธ.๒ นธ.๓ รวม 
 ในระบบของรัฐ     
๑ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพท.) - - - - 

           ๑.๑ การศึกษาประถมศึกษา ๑๔๙ ๑๑๘ ๗๕ ๓๔๒ 
           ๑.๒ การศึกษามัธยมศึกษา - - - - 

๒ อาชีวศึกษา - ๑ - ๑ 
๓ อุดมศึกษา - - - - 
๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - - ๑ ๑ 
๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด - - - - 
๖ โรงเรียนเทศบาล - ๔ - ๔ 
๗ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๓ ๑ ๑ ๕ 
๘ โรงเรียนกีฬา - - - - 
๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ - - - - 
๑๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย - - - - 
๑๑ วิทยาลัยการสาธารณสุข - - - - 
๑๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี - - - - 
ที่ ประเภทสถานศึกษา นธ.๑ นธ.๒ นธ.๓ รวม 
 นอกระบบของรัฐ     

๑ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

- - - - 

๒ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

- - ๓ ๓ 

๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา - - - - 
๔ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ - - - - 
๕ วิทยาลัยชุมชน - - - - 
๖ มหาวิทยาลัยสงฆ์ - - - - 
๗ โรงเรียนปริยัติธรรม - - - - 

 



(๒๔) 
 

จํานวนสถานศึกษาเอกชนในและนอกระบบ 
ที่ ประเภทสถานศึกษา นธ.๑ นธ.๒ นธ.๓ รวม 
 เอกชนในระบบ     
๑ สามัญศึกษา - - ๒ ๒ 
๒ อาชีวศึกษา - - ๙ ๙ 
๓ ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ - - ๑ ๑ 
๔ โรงเรียนการกุศล - - - - 
๕ อุดมศึกษาเอกชน - - - - 
 เอกชนนอกระบบ     
๖ สอนศาสนาอย่างเดียว - - - - 
๗ สถาบันศึกษาปอเนาะ - - ๑๒ ๑๒ 
๘ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด - - ๑๗๖ ๑๗๖ 
 (ตาดีกา)       

 

สําหรับจํานวนนักเรียน  คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตามตาราง โดยไม่รวมนักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จําแนกนักเรียน 

 
 

จํานวนนักเรียน 
ที่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ก่อนประถม ช่วงช้ันที่๑ ช่วงช้ันที่๒ ช่วงช้ันที่๓ ช่วงช้ันที่๔ 
 

รวม 

๑  นราธิวาส เขต ๑ ๘,๓๖๘ ๑๓,๕๒๗ ๑๒,๙๒๘ ๑,๐๘๘ - ๓๕,๙๑๑ 
๒  นราธิวาส เขต ๒ ๖,๗๑๕ ๑๒,๔๑๗ ๑๑,๓๕๖ ๑,๕๖๗ - ๓๒,๐๕๕ 
๓  นราธิวาส เขต ๓ - ๘,๒๑๘ ๗,๖๕๔ ๑,๒๕๒ - ๑๗,๑๒๔ 
๔ สพม.เขต  ๑๕ - - - ๖,๓๑๘ ๕,๙๒๓ ๑๒,๒๔๑ 
 รวม ๑๕,๐๘๓ ๓๔,๑๖๒ ๓๑,๙๓๘ ๑๐,๒๒๕ ๕,๙๒๓ ๙๗,๓๓๑ 

 

จํานวนครูและบุคลากรการศกึษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(วิชาเอก) 

 

ที่ 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เ

ทศ
 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

๑ นราธิวาส เขต ๑ ๑๔๑ ๙๓ ๑๓๓ ๑๑๗ ๖๘ ๓๒ ๒๓ ๑๒๘ ๑,๐๘๕ ๑,๘๒๐ 
๒ นราธิวาส เขต ๒ ๑๔๔ ๗๗ ๑๒๙ ๙๒ ๘๒ ๕๘ ๑๑๐ ๑๑๒ ๗๖๓ ๑,๕๖๗ 
๓ นราธิวาส เขต ๓ ๙๓ ๙๘ ๑๐๘ ๗๑ ๖๔ ๓๔ ๗๒ ๑๐๐ ๔๑๒ ๑,๐๕๒ 

๔ 
สพม.     เขต 
๑๕  

๗๔ ๘๔ ๑๑๑ ๗๗ ๔๒ ๓๔ ๘๕ ๘๖ ๑๗ ๖๑๐ 

 รวมท้ัง ๓ เขต ๔๕๒ ๓๕๒ ๔๘๑ ๓๕๗ ๒๕๖ ๑๕๘ ๒๙๐ ๔๒๖ ๒,๒๗๗ ๕,๐๔๙ 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒ และ๓ 

                                                                 



                                                             (๒๕) 
๔.๒  ประเพณีที่สาํคญั 
 ๔.๒.๑  ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
    ๑.๑ ประเพณีชิงเปรต   การชิงเปรตเป็นประเพณีเน่ืองในเทศกาลเดือนสิบของชาว
ไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธโดยจัดในวัดทุกวัดในวันแรม  ๑๔ ค่ํา หรือ  ๑๕  ค่ํา  เดือน   ๑๐   โดยทําร้านจัด
สํารับอาหารคาวหวาน ไปวางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) 
ร้านที่วางอาหารเรียกว่า ร้านเปรต  สร้างไว้กลางวัด ยกเสาสูง  ๔  เสาบ้าง   เสาเดียวบ้าง  และนิยมจัดทําร้าย
เปรต  ๒ ร้าน      โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง สําหรับคนหนุ่มที่มีกําลังวังชาในการปีนป่าย  อีกร้านเป็นเสาเต้ีย
สูงแค่เอว    สําหรับให้เด็กและผู้หญิง ได้แย่งชิงเพ่ือความสนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบ
และต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์น่ังทําพิธีกรรม  เมื่อทําพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาน บรรดาผู้มาร่วม
ทําบุญก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า ชิงเปรต 
   ๑.๒  ประเพณีบังกุลบัว  การบังกุลบัวคือการทําบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 
และนํากระดูกมาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจําหมู่บ้าน   ในแต่ละวัดหรือบัวประจําตระกูล  มีขึ้นระหว่าง
เดือน ๕ แรม ๑ ค่ํา ของทุกปีเป็นต้นไป  ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านตําบล โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว
ญาติพ่ีน้องลูกหลาน ที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถ่ิน จะพร้อมใจกันกลับบ้าน เพ่ือทําบุญในวันน้ี และจะมี
การทําความสะอาดตกแต่งบัว  บางที่เรียกประเพณีน้ีว่า ทําบุญรดน้ําบัว 
   ๑.๓ ประเพณีลาซัง   ลาซัง  เป็นประเพณีประจําปีของชาวไทยพุทธแถวอําเภอตาก
ใบ เรียกว่า  ล้มซัง  กินขนมจีน  ประเพณีเกิดขึ้นเน่ืองจากความเช่ือเรื่องที่นา เร่ืองแม่โพสพ  โดยเช่ือว่าถ้า
จัดทําพิธีน้ีแล้วจะทําให้นาข้าวปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง เพราะชาวนารู้คุณเจ้าที่นาและแม่โพสพ หลังจากที่
เก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว ผู้นําชุมชนก็จะกําหนดวันล้มซัง  พร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ ๓-๕ รูป เพ่ือทําพิธีทาง
ศาสนาหลังเสร็จพิธีแล้ว  ชาวบ้านจะนําขนมจีนมาถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จ ผู้มาร่วมงานก็จะร่วม
รับประทานอาหารคือ ขนมจีนร่วมกัน ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆเป็นการสนุกสนาน เช่น ชักคะ
เย่อ แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่ เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ(ลูกเต๋า) เล่นโป  ในบางตําบลของ
อําเภอตากใบ เช่น พร่อน เกาะสะท้อนโฆษิต จะจัดเป็นเทศกาลประจําปี มีภาพยนตร์ หนังตะลุง และการ
แสดงอ่ืนๆในภาคกลางคืนด้วย 
                             ๑.๔ ประเพณีลากพระ  ลากพระหรือชักพระ จะกระทํากันหลังจากวันมหาปวารณา
หรือวันออกพรรษา ๑ วัน คือตรงกับวันแรม ๑  ค่ํา เดือน ๑๑  พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนา
พระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน  
ณ   จุดที่นัดหมายอาจจะเป็นวัดใดวัดหน่ึงหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานกําหนดไว้  รถหรือล้อเลื่อนน้ัน ชาวบ้านมัก
เรียกว่า เรือพระปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น ๒ สาย  บนเรือพระจะมีคนตีโพน  การตี
โพนนั้นเพ่ือปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่แนวถนนได้มาร่วมพิธี
เท่าที่มีเวลา      อาจจะเพียงช่วงระยะทาง ๑๐-๒๐ เมตร และร่วมทําบุญตามศรัทธา  เมื่อเรือพระแต่ละลํา
เดินทางไปถึงจุดนัดหมายก็จะมีพิธีกรรม 
และกิจกรรม โดยชาวบ้านจะนําอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระ หรือพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์มา
เพ่ือร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมเพ่ือความ
สนุกสนานและความสามัคคี   กิจกรรมที่จัดในงานประเพณีลากพระ  ได้แก่  การประกวดเรือพระ  การแข่งขัน
ตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  
 
 
 



(๒๖) 

 

๑.๕ ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานขอให้เพ่ือนบ้านมาช่วยกันลงแรงทํางาน
อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนสําเร็จลุล่วงทันการโดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรง งาน
บางอย่างอาจผลัดเปลี่ยนช่วยกันทําเป็นบ้านๆไปเช่นเดียวกับทางภาคกลางที่เรียกว่า ลงแขก การไหว้วานใช้วิธี
บอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอ่ืนไปบอกแทนจึงเรียกการไหว้
วานน้ีว่าออกปาก และถือเป็นประเพณีที่เจ้าภาพจะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมลงแรง ผู้ที่ไปร่วมจึงมักใช้คําว่า   
ไปกินวาน  ซึ่งปัจจุบันประเพณีน้ี กําลังสูญหายไปเนื่องจากมีเครื่องจักรกลมาทําหน้าที่แทนแรงคนจึงยังคง
หลงเหลืออยู่ในกลุ่มเครือญาติ เพ่ือนสนิทกลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีกําลังที่จะจัดซื้อเคร่ืองมือกล 
 

  ๔.๒.๒ ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 
   ๒.๑ มาแกปูโละ  “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” ประเพณี
การกินเหนียวของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุหนัต คําว่า“กิน
เหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่าน้ัน แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปน่ันเอง  
   ๒.๒ การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเน่ืองกับเร่ืองความ
สะอาด คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถ่ินว่า “มาโซะยาวี”ซึ่งจะทํา
แก่เด็กชาย    ที่มีอายุระหว่าง ๒ - ๑๐ ปี  ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหน่ึง 
 

   ๒.๓ วันฮารีรายอ  มีอยู่ ๒ วันคือ 
    ๒.๓.๑ วันอิฏิลฟิตรี   หรือที่เรียกว่า    วันฮารีรายอปอซอ  เป็นวันเฉลิม
ฉลองเน่ืองจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน    เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิม  คือ   สภาพที่ไม่ต้อง
อดอาหาร ไม่ต้องอดนํ้า ฯลฯ อีกต่อไป ซึ่งตรงกับวันที่หน่ึงของเดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ ๑๐   ทางจันทรคติ
และทางราชการกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) ๑ วัน 
    ๒.๓.๒ วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี  หมายถึงวันเฉลิม
ฉลองเน่ืองในวันเชือดสัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนท่ัวไป  ซึ่งตรงกับวันที่  ๑๐   
ของเดือนซุลอิจญะ  เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ์ ณ  นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก  ดังน้ัน  ชาวไทย
มุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษน้ีว่า   วันอีดใหญ่หรือวันรายอหัจญี และทางราชการได้กําหนดให้เป็น
วันหยุดราชการใน  ๔   จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัดสงขลา) ๑  วัน 
                           ๒.๔ วันเมาลิด  เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ  แปลว่า  เกิด  ที่เกิด หรือวันเกิด  ซึ่ง
หมายถึงวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาลหรือเดือนที่ ๓  ตามปฏิทิน
อาหรับวันเมาลิด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเน่ืองในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) แล้ว  ยังเป็นการรําลึก
ถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วยซึ่งตรงกันทั้งสามวัน 
กิจกรรมต่างๆในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์ อัน-กุรอ่าน   การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดง
นิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ  
   ๒.๕ วันอาซูรอ  อาซูรอ  เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอนซึ่ง
เป็นเดือนทางศักราชอิสลาม  ในสมัย ท่าน นบีนุฮ์  ได้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของ
ประชาชนท่ัวไป ทําให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอา
มากองรวมกัน เน่ืองจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮ ์ ให้เอาของเหล่าน้ันมากวนเข้า
ด้วยกันสาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยท่ัวกันและเหมือนกัน   ในสมัยท่าน นบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้
เกิดเหตุการณ์ทํานองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่ บาดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอ
กิน ท่าน นบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่าน นบีนุฮ ์ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทานได้มากวนเข้า
ด้วยกัน แล้วแบ่งกันในหมู่ทหาร 



 
 

ภาคที่ ๕ : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

๕.๑ วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส 
      วิสัยทัศน์เป็นภาพฝัน และเส้นทางที่องค์กรจะใช้เข็มทิศนําทางสู่ความสําเร็จในอนาคต ซึ่งจาก

การวิเคราะห์ภารกิจ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ได้กําหนดแนวคิดและนิยามความหมายของวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
จังหวัดดังน้ี 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันตสิุข” 
๕.๒ พันธกิจ (Mission) 

  พันธกิจ คือ ภารกิจโดยหน้าที่ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็นกรอบ
ดําเนินงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพันธกิจมี ๓ พันธกิจ ดังน้ี 
     ๕.๒.๑  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคเกษตร  นอกภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและ
การค้าระหว่างประเทศ 
    ๕.๒.๒  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน 
    ๕.๒.๓  สร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ 
 
๕.๓  เป้าประสงค์ (Goal) 

     เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธ์ิในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นผลสัมฤทธ์ิสําคัญที่บ่งบอกว่าพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  และจังหวัดนราธิวาสได้พัฒนาไปในทิศทางของ
วิสัยทัศน์ตามท่ีกําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย ๓  เป้าประสงค์ ดังน้ี 
     ๕.๓.๑  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและมูลค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น 
     ๕.๓.๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     ๕.๓.๓  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิและเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ 
 
๕.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์  
      จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ และปัญหาความต้องการของจังหวัด  จังหวัดนราธิวาส จึงได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ 
          การค้าระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสขุในพ้ืนที ่
 
 
 
 



 
 

(๒๘) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร 
น อ ก ภ า ค เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมต่อเ น่ือง  และ  
การค้าระหว่างประเทศ 
 

๑ .๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดภาคการเกษตรและ
มูลค่าสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขยายฐานการผลิต
และการตลาดด้านการเกษตรให้เ ช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูป 
๑.๒  พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการ
และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีศักยภาพด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ิมขึ้น 
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สินค้า 
และบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรมนุษย์ใน
พ้ืนที่ ให้เอ้ือต่อการส่งออกสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศ 
๑.๔ เร่งรัดพัฒนาพ้ืนที่ด่านพรมแดน ให้มีความ
พร้อมต่อการค้าสินค้าและบริการ และการ
ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ 

  ๑.๕  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการในพ้ืนที่
อย่างครบวงจร 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๑ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.๑ เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ความยากจน  การศึกษา  
สาธารณสุข  และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๒  การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  
สืบทอดจารีต ประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  
และศาสนา 
๒.๔  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ของเยาวชน   และประชาชน  และข้าราชการ 
๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงาน
ทดแทนตามศักยภาพ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 



(๒๙) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง
สันติสุขในพ้ืนที่ 

๓.๑ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเช่ือมั่นใน
อํานาจรัฐ 
 

๓.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเมือง หมู่บ้าน
ให้มีส่วนร่วมและช่วยตนเองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนและหมู่บ้าน 
๓.๒ ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินการอํานวย ความเป็น ธรรมและ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  อิสลาม ศูนย์การ
เรียนศาสนาอิสลามที่มัสยิด  ตาดีกา  สถาบัน
ปอเนาะ  และโรงเรียนเอกชน 
๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพในระดับ ความเป็น เลิศและระดับ
อาชีพ 

 
 
 
 
 
                                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคที่ ๖ : สถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
 

อําเภอเมืองนราธิวาส 
 

พุทธอุทยานเขากง (วัดเขากง - พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)  
 

  มีเน้ือที่  ๑๔๒  ไร ่ต้ังอยู่ที่ตําบลลําภู จากตัวเมืองใช้
เส้นทางนราธิวาส- ระแงะ(ทางหลวงหมายเลข๔๐๕๕)ประมาณ   
๙    กิโลเมตร      จะมองเห็นวัดเขากงและพระพุทธรูปทักษิณ 
มิ่งมงคลสีทอง   ปางปฐมเทศนา  ขัดสมาธิ-เพชรอยู่บนยอดเขา 
เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เร่ิมสร้างเมื่อปี  พ. ศ. ๒๕๐๙ 
แล้วเสร็จในปี   พ.ศ.๒๕๑๒    องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประดับ  ด้วยโมเสกส-ีทอง หน้าตักกว้าง ๑๗  เมตร ความสูงวัด 
จากพระเกศ -  บัวตูม   ถึงบัวใต้พระเพลา  ๒๔  เมตร  จัดเป็น

พระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญท่ี่สดุในภาคใต้  เนินเขาลูกถัดไปมีเจดีย์สิริมหามายา ซึ่งเป็นทรงระฆัง 
เหนือซุ้มประตูทั้ง  ๔  ทิศ   มีเจดีย์รายประดับอยู่ ภายในประดิษฐานพระพรหม   บนยอดสุดบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุอันศักด์ิสิทธ์ิ  เนินเขาถัดไปอีกลูกหน่ึงเป็นที่ต้ังของอุโบสถ       ผนังด้านนอกทั้งสี่ด้านประดับด้วย 
กระเบ้ืองดินเผาแกะสลัก ด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันเป็นรูปนักรบมีเทวดาถือคนโทถวาย  
 

มัสยิดกลาง ( เก่า) หอนาฬิกา 
 

    มัสยิดกลางหลังเก่าน้ี มีช่ือว่ามัสยิดยุมอียะห์ หรือมัสยิดรายอ ต้ังอยู่ 
ทางเหนือของตัวเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดขึ้นไปตามถนนพิชิตบํารุงก่อนถึง
หอนาฬิกาเล็กน้อย    เป็นมสัยิดไม้แบบสุมาตราสร้างขึ้นต้ังแต่ปี   พ. ศ. ๒๔๘๑  
เป็นมัสยิดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาส  และเป็นที่ต้ังของสุสานเจ้าเมืองเก่า  คือ  
พระยาภูผาภักดี    ตามปกติมัสยิดกลางประจําจังหวัดจะมีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน  
แต่เน่ืองจากมัสยิดแห่งน้ีค่อนข้างคับแคบ       จึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น

บริเวณปากแม่นํ้าบางนรา อย่างไรก็ตามประชาชนในพ้ืนที่ยังคงเลื่อมใสศรทัธาในมัสยิดหลังเก่าอยู่มัสยิดแห่งน้ี
จึงดํารงฐานะเป็นมัสยิดกลางสืบต่อไป และทําให้นราธิวาสมีมัสยิดกลางประจําจังหวัดด้วยกันถึง ๒ แห่ง 

มัสยิดกลาง ( ใหม่) 
 

ต้ังอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึง
หาดนราทัศน์ เป็นสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลาม มัสยิดกลางนราธิวาสน้ีสร้างข้ึน
เมื่อปี พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นมัสยิดกลาง
ประจําจังหวัดแห่งที่ ๒ สร้างเป็นอาคาร 

๓  ช้ัน   แบบอาหรับ ช้ันล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องทําละหมาดอยู่ ๒ ช้ันบน ยอดเป็นโดมขนาดใหญ่  
มีหอสูงสําหรับส่งสัญญาณอาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด  

                                                



                                               (๓๑) 
 

ชายหาดนราทัศน์ 
 

            
 
 

 
 
 
 
 

เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไปสิ้นสุด
ที่ปลายแหลมด้านปากแม่นํ้าบางนรา  ซึ่งใช้เป็นสถานท่ี
จัดการแข่งขันเรือกอและที่จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี แนวสนทํา
ให้บรรยากาศริมทะเลร่มร่ืนมากขึ้น ชาวบ้านนิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจกันที่น่ี ใกล้ๆกันมีหมู่บ้านชาวประมงต้ังกระจัด
กระจายตามริมแม่นํ้าบางนรา และบริเวณเว้ิงอ่าวมีเรือกอ
และ ของชาวประมงจอดอยู่มากมาย อยู่เลยจากตัวเมือง
นราธิวาสไปตามถนนสายพิชิตบํารุง ประมาณ ๑ กิโลเมตร 

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์ รถสามล้อถีบ หรือรถสองแถวเล็กจากตัวเมืองนราธิวาสไปยัง
หาดนราทัศน์ได้สะดวก  

 
พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

 
ต้ังอยู่บนเขาตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ ด้านริม

ทะเลใกล้กับอ่าวมะนาว ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส  ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๔ (นราธิวาส- ตากใบ) 
เป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 
๙) โปรดเกล้าฯให้ก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ ภายในเขต
พระราชฐานประกอบด้วย พระตําหนักของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ ตกแต่งด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิดทําให้มีบรรยากาศร่มรื่น ยังมีศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแหล่ง
ฝึกงานพร้อมทั้งจําหน่ายเครื่องป้ันดินเผาและเซรามิก  เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. เว้นเฉพาะช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมเท่าน้ัน  ซึ่งปกติจะเป็นช่วง
เดือนตุลาคม- ธันวาคม  การเดินทาง สามารถน่ังรถโดยสารประจําทางเส้นที่ไปอําเภอตากใบ และลงรถที่หน้า
พระตําหนักได้เลย 

 



                                                    (๓๒) 
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง 

 
  ต้ังอยู่หมู่ที่  ๑  ตําบลกะลวุอเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 

๔๐๘๔ ( นราธิวาส- ตากใบ) ประมาณ  ๓  กิโลเมตร  และมีทางแยก 
ไปสู่หาดอีก ๓  กิโลเมตร เป็นชายหาดที่ยาวต่อเน่ืองจากชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกของจังหวัดปัตตานี เป็นโค้งอ่าวเช่ือมต่อกัน ความยาว
ประมาณ ๔ กโิลเมตร มีโขดหินคั่นสลับโค้งหาดเป็นระยะ ด้านหน่ึงติด
พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ บริเวณริมหาดมีสวนรุกขชาติและทิวสน
ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน      มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด 

(beach forest)ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร  พันธ์ุไม้ที่พบจะเป็นไม้ที่ชอบความแห้งแล้ง  เช่น  จักทะเล 
มะนาวผี เตยทะเล( ผลมีหน้าตาคล้าย-สับปะรด) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนองพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ที่จะเป็นแหล่งรวมการศึกษาใน 
สาขาวิชาต่างๆ    ทั้งน้ี  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาที่ดินทํากิน 
แก่ราษฎรในพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จ  

คือ วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้ขอ้มูลวิชาการ และฝึกอบรมการเกษตร  เน้ือที่ศูนย์
ทั้งหมด ๑ ,๗๔๐ ไร่ ถูกแบ่งเป็น อาคารสํานักงาน แปลงสาธิต และแปลงวิจัยทดลองในพ้ืนที่ป่าพรุ โครงการ 
ในพระราชดําริ เช่น โครงการแกล้งดิน คือการทดลองทําให้ดินในนาข้าวเปร้ียวที่สุด และหาวิธีแก้ไข เพ่ือที่จะ
นําไปปรับใช้กับดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ต่างๆได้ทุกที่ โครงการอ่ืนๆของศูนย์ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นํามา
ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่น้ีซึ่งมีนํ้ามากพออยู่แล้วการทดลองปลูกปาล์มนํ้ามันที่ขึ้นในดินอินทรีย์จัดมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กครบวงจร    โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
นํ้ามัน เช่น นํ้ามันที่สกัดได้จากปาล์ม สบู่ เนย ส่วนหน่ึงขายให้คนงาน และส่วนหน่ึงจําหน่ายภายนอก โรงงาน
ปศุสัตว์ทําบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัว   การทดลองนําระกําหวานมาปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา    เป็นต้น  
และนอกจากน้ีศูนย์ฯยังเปิดศูนย์ฝึกอบรมงานหัตถกรรมจากกระจูดและใบปาหนันในวันเวลาราชการ   การมา
ศึกษาหาความรู้ที่น่ียังได้ความเพลิดเพลินไปด้วย  ดังพระราชดําริที่จะให้การมาดูงานที่น่ีเหมือนการมาพักผ่อน
หย่อนใจในสวนสาธารณะ โดยศูนย์ฯ ต้ังอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยา   ตําบลกะลุวอเหนือ  ห่าง
จากพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ ประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองนราธิวาสตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๘๔ นราธิวาส- ตากใบ ระยะทาง ๘ กิโลเมตร  



 
                                                                 (๓๓) 

หมู่บ้านยะกัง 
           เป็นชุมชนเก่าแก่ต้ังแต่ครั้งนราธิวาสยังเป็นหมู่บ้านบางนรา ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะ 

หรือผ้าบาติก ที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามทางหลวงสาย ๔๐๕๕ (อําเภอ
เมือง- อําเภอระแงะ) ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร เลี้ยวเข้าถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ ประมาณ ๗๐๐ เมตร  

 
 
 
 
 
 

 
หมู่บ้านทอน 

 
 
 
 
 

             ต้ังอยู่ที่ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางนราธิวาส- บ้านทอน(ทาง
หลวง ๔๑๓) ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงไทยมุสลิม และเป็นแหล่งผลิต
เรือกอและทั้งของจริง ของจําลอง เรือกอและจําลอง   มีราคาต้ังแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่น แต่คุณค่าไม่ได้อยู่
แค่น้ัน เพราะคนที่ทําน้ันบางคนเป็นเด็กมีต้ังแต่อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป เด็กบางคนในหมู่บ้านจะใช้เวลาว่างมาน่ังหัด
ทําเรือกอและ ศิลปะพ้ืนบ้านของพวกเขาเอง นอกจากเรือท่านอาจจะได้ความอ่ิมใจกลับไปด้วยหากได้เห็น
ความสนอกสนใจของพวกเขาที่มีต่องานศิลปะเช่นน้ี  นอกจากน้ันยังมีผลิตภัณฑ์จากกระจูดและใบปาหนัน เช่น
ซองใส่แว่น กระเป๋า ไปจนถึงเสื่อที่มีลวดลายและสีสันสวยงามลงตัว หากรักษาดีๆ จะมีอายุการใช้งานถึง ๑๐ ปี 
ระดับราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่แพงนักต้ังแต่ ๓๐ บาท ไปจนถึงหลักร้อย และที่น่ียังเป็นแหล่งผลิตนํ้าบูดู 
และข้าวเกรียบปลาที่ขึ้นช่ือของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย ตลอดแนวหาดจะเห็นแผงตากปลาเรียงรายอยู่ มีตุ่ม
ซีเมนต์ใส่บูดูจํานวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาชมวิธีการผลิตและซื้อของฝากได้ทุกวันแต่ปกติในบ่ายวัน
ศุกร์ชาวบ้านมักจะไปทําละหมาดและพักผ่อน ซึ่งไม่สะดวกนักหากจะแวะมา เวลาน้ี  เรือกอและ เป็น
เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก ที่ใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเป็นเรือลําใหญ่ มีความยาว ๒๕, 
๒๒ และ ๒๐ ศอก ลักษณะการสร้างเรือจะทําให้ส่วนหัวและท้ายเรือสูงขึ้นจากลําเรืออันเป็นเอกลักษณ์มาช้า
นาน ลวดลายบนลําเรือกอและเป็นการผสมผสานระหว่างลายมลายู ลายชวาและลายไทยโดยมีสัดส่วนของลาย
ไทยอยู่มากที่สุดเช่น ลายกนก ลายบัวควํ่าบัวหงาย ลายหัวพญานาค หนุมานเหิรเวหา รวมทั้งลายหัวนกใน
วรรณคดี เช่น “ บุหรงซีงอ ” หรือ สิงหปักษี ( ตัวเป็นสิงห์ หรือราชสีห์ หัวเป็นนกคาบปลาไว้ที่หัวเรือ) เช่ือกัน
ว่ามีเขี้ยวเล็บและมีฤทธ์ิเดชมาก ดํานํ้าเก่ง จึงเป็นที่นิยมของชาวเรือกอและมาแต่โบรํ่าโบราณ งานศิลปะบนลํา
เรือเสมือน “ วิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่น ” และเป็นศิลปะเพ่ือชีวิต เพราะเรือกอและ มิได้อวดความอลังการของ
ลวดลายเพียงอย่างเดียว ทว่ายังเป็นเคร่ืองมือในการจับปลาเลี้ยงชีพชาวประมงด้วย กล่าวกันว่าลูกแม่นํ้าบาง
นราไม่มีเรือกอและหาปลาก็เหมือนไม่ใส่เสื้อผ้า  



(๓๔) 
อําเภอตากใบ 

วัดชลธาราสิงเห 
 

ต้ังอยู่หมู่ ๓ ตําบลเจ๊ะเห ริมฝั่งแม่นํ้าตากใบ จากตัวเมืองออกไปตาม
เส้นทางสาย นราธิวาส- ตากใบ ( ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕) ถึงสี่
แยกตลาดอําเภอตากใบแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึง
ปากทางเข้าวัด ท่านพระครูโอภาสพุทธคุณ ( พุด) เป็นผู้เริ่มก่อต้ังวัดน้ี
ขึ้นและต้องไปขอที่ดินจากพระยากลันตันเพ่ือที่จะสร้างวัด เมื่อ พ. ศ. 
๒๔๑๖  สมัยน้ันดินแดนตากใบยังเป็นของรัฐกลันตันอยู่  วัดน้ีมีส่วน
เก่ียวพันกับกรณีแบ่งแยกดินแดนตากใบ ประเทศสยามกับประเทศ
มลายู ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ( สมัยรัชกาลที่ ๕ 
พ. ศ. ๒๔๕๒) โดยฝ่ายไทยได้มีการยกเอาพระพุทธศาสนา วัดและ
ศิลปะในวัด เป็นเครื่องต่อรองการแบ่งปันเขตแดน อังกฤษจึงยอมรับ
เหตุผล โดยให้นําเอาแม่นํ้าโก-ลก ตรงบริเวณท่ีไหลผ่านเมืองตากใบ  
( แม่นํ้าตากใบ) เป็นเส้นแบ่งเขตแดน วัดน้ีจึงรู้จักในอีกนามหนึ่งว่า 
“วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ” 

 

                               สํากรับบรรยากาศโดยทั่วไปในวัดชลธาราสิงเห น้ัน เงียบสงบ และมีลานกว้างริม
แม่นํ้าที่จะมาน่ังพักจิตใจได้ ส่วนภายในโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนโดยพระภิกษุชาวสงขลา เป็นพุทธประวัติที่สอดแทรกภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสมัยน้ันไว้เด่นชัดและน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง และเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปิดทองทั้งองค์ ทําให้ไม่
เห็นลักษณะเดิมที่พระโอษฐ์เป็นสีแดง พระเกศาเป็นสีดํา ประดิษฐานอยู่บนบุษบกทรงสอบสูงประมาณ  
๑. ๕ เมตร จากลักษณะบุษบกสันนิษฐานว่า เป็นพระมอญ มีวิหารประดิษฐานพระนอน ซึ่งตามผนังประดับ
ด้วยเครื่องถ้วยสังคโลกเก่าแก่  การเดินทาง สามารถน่ังรถโดยสารประจําทางเส้นที่จะไปอําเภอตากใบ มีทั้งรถ
สองแถว รถตู้   และรถบัส ลงที่แยกอําเภอตากใบ และเดินไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร แต่รถตู้จะเข้าไปส่งถึง
วัด  
 

         
 
 

เกาะยาว 
           ต้ังอยู่ไม่ไกลจากวัดชลธาราสิงเห จากสี่แยกตลาดอําเภอตากใบเลยไปยัง
แม่นํ้าตากใบ มีสะพานไม้ช่ือ “ สะพานคอย ๑๐๐ ปี ” ยาว ๓๔๕ เมตร ทอดข้าม
แม่นํ้าตากใบไปยังเกาะยาว ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล   มีหาด
ทรายละเอียดสีนํ้าตาล  มีบรรยากาศที่เงียบสงบ   ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามประกอบอาชีพประมงและสวนมะพรา้ว  

 
 
 



 
 

(๓๕) 
 

ชายหาดกูบู- บ้านคลองตัน 
 
ครอบคลุมตําบลไทรวัน และตําบลศาลาใหม่ ทอดยาวไปจนถึงตําบล

เจ๊ะเห มาสุดที่ปากแม่นํ้าสุไหงโกลกชายแดนไทย ความยาวโดยประมาณ ๒๕ 
กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๘๔ ( นราธิวาส- ตากใบ) 
ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จะมีถนนถึงชายหาดระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
เป็นชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็นระยะๆ 
ร่มรื่นและเงียบสงบ  
 

 

ด่านตาบา ( ด่านตากใบ) 
 

      ต้ังอยู่ที่บ้านตาบา ตําบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอําเภอ
ตากใบ ประมาณ  ๓   กิโลเมตร   ตามเส้นทางหมายเลข  ๔๐๘๔  
( อําเภอเมือง- อําเภอตากใบ)  เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและ
ค้าขายระหว่างประเทศไทย- มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่ง  นอกจากด่าน 
สุไหงโก-ลก         สําหรับผู้ทีจ่ะข้ามไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี    
ด่านศุลกากรเปงกาลันกูโปของประเทศมาเลเซียต้องใช้ใบผ่านแดน
(Border Pass)  ซึ่งออกให้เฉพาะบุคคลที่มช่ืีอในทะเบียนบ้านของ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและสงขลาโดยสามารถติดต่อ
ได้ที่สํานักงานอําเภอตากใบ   

      นอกนั้นต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport)   การ
ข้ามฟากสามารถข้ามไปโดยเรือหางยาว หรือแพขนานยนต์ก็ได้ ( 
จะอยู่กันคนละท่า) ออกทุก  ๑๕  นาที ว่ิงระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – 
๑๗.๑๕ น. ค่าโดยสารคนละ ๗ บาท เท่ากันทุกท่า จักรยานยนต์ 
๑๕ บาท รถ ๔ ล้อ ๕๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท การนํารถยนต์เข้า
ไปจะต้องทําประกันภัยรถยนต์สําหรับว่ิงในประเทศมาเลเซียก่อน 
และมีข้อกําหนดว่าต้องเป็นรถยนต์ที่ติดฟิล์มไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
และมีเข็มขัดนิรภัย เพราะฝ่ังมาเลเซียเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย
รถยนต์   โดยมีบริษัทรับทําประกันรถยนต์ทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลย์ 
ที่ฝั่งไทยทําได้สะดวกเพราะมีหลายบริษัท สําหรับค่าประกัน

ประมาณ  ๖๐๐ – ๗๐๐ บาท ระยะเวลาประกัน มีหลายแบบต้ังแต่ ๙ วัน – ๑ ปี  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(๓๖) 
 
อําเภอสุไหงโก - ลก 

ด่านสุไหงโก-ลก 
 

          ตัวเมืองสุไหงโก- ลก ดูจะคึกคักกว่าตัว
เมืองนราธิวาส คงเพราะมีด่านการค้าชายแดนที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและยังเดินทางข้ามไปมาได้
สะดวกท้ังคนไทยและคนมาเลย์ มีการสร้าง

สะพานเช่ือมระหว่างประเทศ เปิดต้ังแต่ ๐๕.๐๐ 
– ๒๑.๐๐ น. ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยัง 
เพ่ือซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่วนคนมาเลย์
จะข้ามมาซื้ออาหาร และผลไม้   ด่านสุไหงโก- 
ลก  อ ยู่ห่ า งจากสถานี รถ ไฟสุ ไห ง โก - ลก 
ประมาณ ๑ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมือง

นราธิวาส สามารถเดินทางไปยังอําเภอสุไหงโก-ลก ได้ ๒ เส้นทาง คือ      จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 
๔๐๕๕ ( นราธิวาส- ระแงะ) แล้วแยกซ้ายก่อนถึงพุทธอุทยานเขากง ไปตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๕๖ ผ่าน
อําเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อําเภอสุไหงโก- ลก หรืออาจใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ จากตัวเมืองนราธิวาสไปยัง
อําเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๔๐๕๗ ( ตากใบ- สุไหงโกลก) เป็นระยะทาง ๖๖ กิโลเมตร   
จากด่านสุไหงโก- ลก สามารถขับรถยนต์ข้ามสะพานเข้าไปเที่ยวเมืองโกตาบารู ของประเทศมาเลเซียได้ แต่รถ
ที่จะเข้าไปต้องทําประกันรถยนต์ และการขอใบผ่านแดน(Border Pass)   เช่นเดียวกับอําเภอตากใบ  โดย
ติดต่อที่สํานักงานอําเภอสุไหงโก-ลก     หรือใช้หนังสือเดินทาง(Passport)   

 
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 

                         
ต้ังอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต ในเขตเทศบาลตําบลสุ

ไหงโก-ลก เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะน้ีประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ 
อําเภอสุคิริต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อําเภอสุไหง
โก- ลก เป็นที่นับถือของชาวสุไหงโก-ลก และชาวจังหวัด
ใกล้เคียง รวมท้ังชาวจีนในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก  ทุกๆ 
ปี จะมีการจัดงานประเพณีประจําปีที่บริเวณศาลเจ้า ตรงกับวันที่ 
๒๓ เดือนสามของจีน ( ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมี
กิจกรรมมากมาย เช่น มีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวนสิงโต 
ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟด้วย  

 
 



(๓๗) 

 

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ( ป่าพรุโต๊ะแดง) 
   ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งคลุม

พ้ืนที่ของ ๓ อําเภอ คือ อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอ
สุไหงปาดี มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐ , ๐๐๐ ไร่  แต่ส่วน 
ที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง ๕๐,๐๐๐ ไร่ เป็นป่าที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ พ้ืนที่ป่าพรุมีลํานํ้าสําคัญหลายสาย
ไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่นํ้าบางนราและคลองโต๊ะแดง อัน

เป็นที่มาของช่ือป่า ภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ        
เพ่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของป่าพรุ 
เริ่มที่บึงนํ้าด้านหลังอาคารศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
เป็นสะพานไม้ต่อลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร   
บางช่วงเป็นสะพานไม้ร้อยลวดสลิง บางช่วงเป็นหอสูง 

สําหรับมองทิวทัศน์เบ้ืองล่างที่ชอุ่มไปด้วยไม้นานาพรรณใน
ป่าพรุ จะมีป้ายช่ือต้นไม้ที่น่าสนใจ และซุ้มความรู้อยู่เป็นจุดๆ 
สําหรับให้ความรู้แก่ผู้เดินชมด้วย โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘. 
๐๐-๑๖. ๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม และยังมีห้องจัดนิทรรศการให้
ความรู้แก่คนที่มาเที่ยวชมอีกด้วย  

ป่าพรุ หรือ peat swamp forest เกิดจากแอ่ง
นํ้าจืดขังติดต่อกันช่ัวนาตาปี และมีการสะสมของช้ันดินอินทรียวัตถุ 

ก็คือซากพืช ซากต้นไม้ ใบไม้ จนย่อยสลายอย่างช้าๆ กลายเป็นดินพีท (peat) หรือดินอินทรีย์ ที่มีลักษณะหยุ่นยวบ
เหมือนฟองนํ้ามีความหนาแน่นน้อยอุ้มนํ้าได้มากและพบว่ามีการสะสมระหว่างดินพีท กับดินตะกอนทะเล สลับช้ันกัน 
๒- ๓ ช้ัน เน่ืองจากนํ้าทะเลเคยมีระดับสูงข้ึนจนท่วมป่าพรุ เกิดการสะสมของตะกอน นํ้าทะเลถูกขังอยู่ด้านใน พันธ์ุไม้
ในป่าพรุตายไปและเกิดป่าชายเลนขึ้นแทนที่ เมื่อระดับนํ้าทะเลลดลงและมีฝนตกลงมาสะสมนํ้าที่ขังอยู่จึงจืดลง และ
เกิดป่าพรุขึ้นอีกครั้ง ดินพรุช้ันล่างมีอายุถึง ๖,๐๐๐- ๗,๐๐๐ ปี ส่วนดินพรุช้ันบนอยู่ระหว่าง ๗๐๐- ๑,๐๐๐ ปี  ระบบ
นิเวศน์ในป่าพรุน้ันมีหลากหลาย ทุกชีวิตล้วนเก่ียวพันต่อเน่ืองกันไม้ยืนต้นจะมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออกไปเกาะ
เกี่ยวกันเพ่ือจะได้ช่วยพยุงลําต้นของกันและกันให้ทรงตัวอยู่ได้ ฉะน้ันต้นไม้ในป่าพรุจึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หากต้นใด
ล้ม ต้นอ่ืนจะล้มตามไปด้วย พันธ์ุไม้ที่พบในป่าพรุมีกว่า  ๔  ชนิด บางอย่างสามารคถนํามารับประทานได้  เช่น  

หลุมพี ซึ่งเป็นไม้ในตระกูลปาล์ม มีลักษณะต้นและใบคล้ายปาล์ม แต่มีหนามแหลมอยู่
ตลอดก้าน ผลมีลักษณะคล้ายระกํา แต่จะเล็กกว่า รสชาติออกเปรี้ยว ชาวบ้านนํามา
ดองและส่งขายฝั่งมาเลเซีย ซึ่งคนมาเลย์จะนิยมมาก ฤดูเก็บจะอยู่ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน- มีนาคม ถ้าเป็นช่วงอ่ืนจะหายากและราคาสูง บางอย่างเป็นพืชพรรณใน
เขตมาเลเซีย เช่น หมากแดง ซึ่งมีลําต้นสีแดง เป็นปาล์มช้ันดีมีราคา มีผู้นิยมนําไป

เพาะเพ่ือประดับสวน เพราะความสวยของกาบและใบ ลําต้นมีสีแดงดังช่ือ ยังมีพืชอีก
หลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น ปาหนันช้าง พืชในวงศ์กระดังงาที่มีดอกใหญ่และ กล้วยไม้
กับพืชเล็กๆ ซึ่งจะต้องสังเกตดีๆ จึงจะได้เห็น สัตว์ป่าที่พบกว่า ๒๐๐ ชนิด เช่น ค่าง 
ชะมด หมูป่า หมีขอ แมวป่าหัวแบน( ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายากอีกชนิดหน่ึงของ
ไทย) หนูสิงคโปร์    พบค่อนข้างยากในคาบสมุทรมลายูแต่ชุกชุมมากบนเกาะสิงคโปร์ 
สําหรับประเทศไทยพบชุกชุมในป่าพรุโต๊ะแดงน้ีเท่าน้ัน และหากป่าพรุถูกทําลาย 



 
                                                           (๓๘) 
หนูเหล่าน้ีอาจออกไปทําลายผลิตผลของเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบได้ พันธ์ุปลาที่พบ ได้แก่ ปลาปากย่ืน เป็น
ปลาชนิดใหม่ของโลกพบที่ป่าพรุสิรินธรน้ีเท่าน้ัน ปลาดุกรําพัน ที่มีรูปร่างคล้ายงูซึ่งอาจพัฒนาเป็นปลา
เศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงในแหล่งที่มีปัญหานํ้าเปรี้ยวได้ ปลากะแมะ รูปร่างประหลาดมีหัวแบนๆกว้างๆ และลําตัว
ค่อยๆยาวเรียวไปจนถึงหาง มีเง่ียงพิษอยู่ที่ครีบหลัง ปลาเหล่าน้ีจะอาศัยป่าพรุเป็นพ้ืนที่หลบภัยและวางไข่
ก่อนที่จะแพร่ลูกหลานออกไปให้ชาวบ้านได้อาศัยเป็นเคร่ืองยังชีพ นกที่น่ีมีหลายชนิด แต่ที่เด่นๆ ได้แก่ นก
กางเขนดงหางแดง มีมากในเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบครั้งแรกที่น่ีเมื่อ ปี 
พ. ศ. ๒๕๓๐ นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทยจะพบที่ป่าพรุสิรินธรเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน และ
ปัจจุบันนกทั้งสองชนิดอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญพันธ์ุ  

        ความน่าสนใจของป่าพรุไม่ใช่เพียงแต่พรรณไม้แปลกๆ สัตว์ป่าหายากแต่คนที่ไปเที่ยว
โดยเฉพาะเด็กๆจะได้ประสบการณ์ชีวิตกลับไปมากมาย จากธรรมชาติรอบตัวบางทีหากเดินชมธรรมชาติเงียบๆ    
อาจจะได้พบสัตว์ป่ากําลังหาอาหารอยู่ก็เป็นได้   เส้นทางน้ีนําเราเข้าไปหาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้นํา
เราเข้าไปล่วงเกินธรรมชาติมากนัก หากนําคู่มือดูนก สมุดบันทึก  ดินสอสี กล้องส่องตา กล้องถ่ายรูป และยา
ทากันยุงไปด้วย อาจจะเพลิดเพลินจนใช้เวลาในน้ีได้ทั้งวัน   อากาศสดช่ืนเย็นสบายในป่าพรุก็ยังทําให้คนที่เข้า
ไปเยือนรู้สึกสดช่ืนประทับใจ แต่ช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยวได้สะดวกคือ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน    เพราะ
ฝนจะตกน้อยที่สุด เน่ืองจากป่าพรุมีภูมิอากาศแบบคาบสมุทร ฉะน้ันจึงมีฝนตกชุกตลอดปี  

สิ่งที่ต้องให้ความระมัดระวังก็คือ ยุงดํา สัตว์กินเลือด พาหะนําโรคเท้าช้าง ซึ่งจะมีอยู่ชุกชุม
และออกหาอาหารในช่วงเวลาค่ํา และ ไฟป่า ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสูบบุหรี่ โดยเผลอทิ้งก้นบุหรี่ลงไป เมื่อป่า
พรุเกิดไฟป่าแล้วจะดับยากมากกว่าป่าชนิดอ่ืน เน่ืองจากเช้ือเพลิงไม่ได้มีแค่ต้นไม้ในป่า แต่รวมไปถึงซากไม ้
และต้นไม้ที่ทบัถมกันในช้ันดินพรุ จึงเป็นไฟที่ลุกลามลงไปใต้ดิน ทําให้การควบคุมหรือดับไฟลําบาก ไฟจะคุ
กรุ่นกินเวลานับเดือนๆ ต้องรอจนกว่าจะมีฝนตกชุก นํ้าท่วมผิวดินไฟจึงจะดับสนิท  

การเดินทางหากเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯจะค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสถานีปลายทาง
อยู่ที่อําเภอสุไหงโก- ลก หากมิได้นํารถมาเอง สามารถใช้บริการรถรับจ้างจากตัวเมืองสุไหงโก-ลก  ได้สะดวก 
ทางรถยนต์จากอําเภอตากใบใช้เส้นทางตากใบ – สุไหงโก-ลก  ทางหลวงหมายเลข (๔๐๕๗) ประมาณ ๕ 
กิโลเมตร  จะมีทางแยกเลก็ๆ เข้าสู ่ ถนนชวนะนันท์  เข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก ๒ 
กิโลเมตร มีป้ายบอกทางเข้าสู่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรเป็นระยะ  สอบถามรายละเอียดที่     
ตู้ ปณ. ๓๗ อําเภอสุไหงโก- ลก นราธิวาส ๙๖๑๒๐  
อําเภอสุไหงปาดี 

นํ้าตกฉัตรวาริน   
อยู่ที่ตําบลโต๊ะเด็ง ไม่ไกลจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงหมายเลข 

๔๐๕๖ ถึง โรงพยาบาลสุไหงปาดีแล้ว  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีกประมาณ    
๖   กิโลเมตร    ทางเข้าลาดยางตลอด   อยู่ในพ้ืนที่อุทยาน แห่งชาติบูโด  
- สุไหงปาดี เป็นนํ้าตกขนาดกลาง มีนํ้าตลอดทั้งปี   สภาพแวดล้อมร่มรื่น
ด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด มีตํานานพ้ืนบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า ที่นํ้าตกแห่งน้ี
ในคร้ังโบราณ วันดีคืนดีมักได้ยินดนตรีมะโย่งแว่วดังมาจากนํ้าตกเสมอ ๆ 
เมื่อชาวบ้านพากันไปดูมาก ๆ ก็ไม่พบเห็นสิ่งใดเลย กระทั่งผู้เฒ่าคนหนึ่ง
ช่ือ “ โต๊ะเด็ง ” แอบขึ้นไปดูขณะที่มีเสียงดนตรีก็เห็นภาพชายหญิงคู่หน่ึง
ออกมาร่ายรําทํานองมะโย่ง โดยมีร่มขนาดใหญ่หรือฉัตรกางอยู่ แล้วก็หาย 

 



                                                           (๓๙) 
วับไป จากเร่ืองที่พบเห็นน้ี ชาวบ้านจึงนํามาต้ังเป็นภาษาท้องถ่ินว่า “ ไอปายง ” หรือนํ้าตกฉัตร แปลว่า  
นํ้าตกกางร่ม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๑ อําเภอได้ทําการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้น จึงต้ังช่ือ
น้ําตกแห่งน้ีเป็นทางการจากความหมายเดิมว่า “นํ้าตกฉัตรวาริน ”  

พันธ์ุไม้เด่นของที่น่ีคือ ปาล์มบังสูรย์ ซึ่งเป็นไม้หายากพบ
ในบริเวณป่าลึกที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ ๑ , ๘๐๐ เมตร มีถิ่น
กําเนิดในประเทศมาเลเซีย ลักษณะเป็นไม้ลําต้นเต้ียๆ แต่แตกก้านออกเป็น
กอใหญ่ สูงท่วมหัว สามารถสูงได้ถึง ๓ เมตร ใบแผ่กว้างทรงสี่เหลี่ยมข้าว
หลามตัด มีเส้นใบเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก
ว่าเป็นปาล์มที่สวยงามที่สุด ซึ่งจะพบในป่าแถบนี้เท่าน้ัน ช่ือ “ ปาล์ม
บังสูรย์ ” ต้ังโดยศาสตราจารย์ประชิด วามานนท์ ที่ปรึกษาโครงการส่วน
พระองค์ เมื่อครั้งท่านเดินทางมาสํารวจพ้ืนที่แถบนี้ ได้พบปาล์มชนิดน้ีปลูก

อยู่ในหมู่บ้านมุสลิม ศาสตราจารย์ประชิดเห็นว่าใบของปาล์มชนิดน้ีมีลักษณะคล้าย “ บังสูรย์ ” เครื่องสูงที่ใช้
บังแดดในพิธีแห่จึงนํามาต้ังเป็นช่ือปาล์มดังกล่าว ส่วนภาษาท้องถ่ินเรียกว่า บูเก๊ะอีแป แปลว่าตะขาบภูเขา 
น่าจะมาจากส่วนช่อดอกที่คล้ายตัวตะขาบ  
 

อําเภอบาเจาะ 
อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 

  สมัยก่อนเขาบูโด- สุไหงปาดี เป็นส่วนหน่ึงของทิวเขาสันกาลาคีรี 
ที่แบ่งเขตแดนไทย- มาเลเซีย เคยเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย จึงไม่ค่อยมี
ผู้ใดเข้ามาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผืนป่าดงดิบแห่งน้ี  เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายลง  ในปี พ. ศ. ๒๕๑๗  กรมป่าไม้จึงจัดต้ังวนอุทยานนํ้าตกปาโจ 
และกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๒๙๔ 
ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของนราธิวาส ยะลา และปัตตานี  
เทือกเขาบูโดน้ี  จัดเป็นส่วนหน่ึงของป่าดิบร้อนแบบอินโด - มาลายัน ป่าดิบ
ช้ืนเขตร้อนซึ่งมีความช้ืนสูงเพราะมีนํ้าฝนตกตลอดปี  และเป็นป่าที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุด  ซึ่งเมื่อเทียบกับป่าประเภทอ่ืนในพ้ืนที่
เท่าๆกัน ป่าเขตร้อนน้ีจะพบเฉพาะแนวเส้นศูนย์สูตร คือ พ้ืนที่ระหว่างเส้น
ทรอปิคออฟแคนเซอร์ที่ ๒๓ [ ๑/ ๒] องศาเหนือและใต้ ในประเทศไทยจะ
อยู่ในช่วงคอคอดกระจังหวัดระนองลงไป นักพฤกษศาสตร์แบ่งป่าเขตร้อน
ทั่วโลกออกเป็นสามเขตใหญ่ คือ ป่าฝนเขตร้อนทวีปอเมริกา ป่าฝนเขตร้อน
แถบอินโด - มาลายัน และป่าเขตร้อนแถบทวีปแอฟริกา  

 พันธ์ุไม้เด่นของที่น่ีคือ “ ใบไม้สีทอง ” หรือ “ ย่านดาโอ๊ะ ” เมื่อ 
ปี พ. ศ. ๒๕๓๑ พันธ์ุไม้ชนิดน้ีถูกค้นพบเป็นคร้ังแรกในโลกที่น่ี  ใบไม้สีทอง
เป็นไม้เลื้อย มีลักษณะใบคล้ายใบชงโคหรือใบเสี้ยวแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก 
บางใบใหญ่กว่าฝ่ามือเสียอีก มีขอบหยักเว้าเข้าทั้งที่โคนใบ และปลายใบจะ 

มีลักษณะคล้ายวงรีสองอันอยู่ติดกัน ทุกส่วนของใบจะปกคลุมด้วยขนกํามะหย่ีเนียนนุ่ม  มีสีทองหรือสีทองแดง
เหลือบรุ้งเป็นประกายงดงามยามต้องแสงอาทิตย์ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล หากขึ้นในที่ที่มีความช้ืนสูง 

 
                                                    (๔๐) 



 
ลักษณะของใบจะย่ิงนุ่มหนาตามไปด้วย เมื่อใบใหญ่เต็มที ่  จึงเร่ิมเปลี่ยนเป็นสีบรอนซ์เงิน หรือเขียวในที่สุด  
ช่อดอกสีขาวของย่านดาโอ๊ะ  ก็เตะตาไม่แพ้กัน ใกล้ๆ สํานักงานอุทยานฯก็มีอยู่ต้นหน่ึงให้ช่ืนชมและยังมีพันธ์ุไม้
ที่สําคัญ หายาก มีราคาแพง และกําลังจะสญูพันธ์ุ คือ “ หวายตะค้าทอง ” สัตว์ป่าหายากที่เคยพบในบริเวณน้ี
คือ แรด ชะนมีือดํา สมเสร็จ เลียงผา และที่สําคัญ   คือ  ค่างแว่นถิ่นใต้ มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทางตอนใต้ของพม่า ภาคใต้ของประเทศไทย ไปจนถึงมาเลเซียและหมู่เกาะใกลเ้คียง มักอาศัยอยู่ตาม
ภูเขาสูงชันและป่าดงดิบ อยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ ๓๐-๔๐ ตัว มีตัวผู้ที่แข็งแรงทีสุ่ดเป็นจ่าฝูง ปกตินิสัยขี้อาย 
กลัวคน ไม่ก้าวร้าวดัง เช่น ลิง   

นอกจากค่างแว่นถิ่นใต้แล้ว ในประเทศไทยยังพบค่างอีกสาม
ชนิด ได้แก่ ค่างดํา ค่างหงอก และค่างแว่นถ่ินเหนือ ในปัจจุบันค่างทั้งสี่
ชนิดถูกจัดให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสถานภาพถูกคุกคาม  

ในอุทยานฯมีนํ้าตกอยู่หลายแห่ง เช่น นํ้าตกภูแว นํ้าตกปาโจ 
และนํ้าตกปากอ แต่ที่รู้จักกันทั่วไป นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้สะดวก คือ  
“ นํ้าตกปาโจ ” เป็นนํ้าตกท่ีมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงกว้าง คําว่า“ ปาโจ ” 
เป็นภาษามลายูท้องถิ่นมีความหมายว่า “ นํ้าตก ”  ที่นํ้าตกปาโจน้ีมีทาง
ขึ้นไปสู่ต้นนํ้าเป็นช้ัน ๆ รวม ๙ ช้ัน นับว่าเป็นนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
และสวยงามแห่งหน่ึงของภาคใต้ แต่เน่ืองจากสภาพป่าโดยรอบไม่
สมบูรณ์ ดังน้ัน  ในหน้าแล้งนํ้าจึงค่อนข้างน้อย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             นอกจากนํ้าตกยังมีสถานที่น่าสนใจอ่ืนๆ ได้แก่ ศาลาธารทัศน์ ซึ่งเคยเป็นพลับพลาทีป่ระทบั

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสจังหวัดนราธิวาส และยังมีก้อนหินสลักพระ
ปรมาภิไธยต้ังอยู่ในบริเวณนํ้าตกปาโจด้วย  

           การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส ๒๖ กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ไปยัง
อําเภอบาเจาะถึงบริเวณส่ีแยกเข้าตัวอําเภอ ให้เลี้ยวเข้าไปตามถนนอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงที่ทําการ
อุทยานฯ  
 
 

 



๔๑) (
มัสยิด ๓๐๐ ปี ( มัสยดิวาดีลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ) 

 
ต้ังอยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ ตําบลลุโบะสาวอ ห่างจาก

จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๔๒ แล้วแยกที่บ้านบือราแง   นายวันฮูเซ็น อัส 
- ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี เป็น
ผู้สร้างเม่ือ พ. ศ. ๒๑๖๗ เริ่มแรกสร้างหลังคามุงใบลาน ต่อมา
เปลี่ยนเป็นกระเบ้ืองดินเผา ลักษณะของมัสยิดมีความแตกต่างจาก
มัสยิดทั่วไป คือเป็นอาคาร ๒ หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียน
ทั้งหลัง ลักษณะการสร้างจะใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคาร
เป็นแบบไทยพ้ืนเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูออกแบบ
ได้ลงตัว ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมีฐานมา

รองรับจั่วบนหลังคาอยู่ช้ันหน่ึง ส่วนหออาซานซ่ึงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ต้ังอยู่บนหลังคาส่วนหลัง ฝาเรือนใช้ไม้
ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลายจีน  
                     ปัจจุบันมัสยิดน้ียังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม หากต้องการเข้าชมภายใน
ต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามประจําหมู่บ้าน โดยท่ัวไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่าน้ัน นอกจากน้ัน
หมู่บ้านตะโละมาเนาะ     ในอดีตยังเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอาน  ที่เขียนด้วยมือ ด้านข้างมัสยิดมีสุสานชาว
มุสลิม ถ้าเป็นของผู้ชายหินที่ประดับอยู่บนหลุมฝังศพจะมีลักษณะกลม ถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นหินเพียงซีก
เดียว  

หลวงพ่อแดงวัดเชิงเขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ต้ังอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านเชิงเขา ตําบลปะลุกาสาเมาะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอไปทางจังหวัด

ปัตตานี        ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข ๔๒) เลี้ยวซ้ายที่
บ้านต้นไทรระยะทาง ๕. ๕ กิโลเมตร หลวงพ่อแดง อดีตเจ้าอาวาสและเกจิอาจารย์ช่ือดังของจังหวัดนราธิวาส 
มรณภาพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒ รวมอายุได้ ๙๐ ปี ภายหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้ว ศพของท่าน
ยังไม่เน่าเป่ือย ประชาชนจึงได้เกิดความศรัทธาและนําศพของท่านไปบรรจุไว้ในโลงแก้ว เพ่ือให้เป็นที่
สักการะบูชาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

 



(๔๒) 
อําเภอแว้ง 

นํ้าตกสิรินธร 
     ลักษณะโดยท่ัวไปไม่ใช่นํ้าที่ตกมาจากผาสูง หากแต่เป็น
ลักษณะธารที่ค่อยๆลาดไหลมาจากแนวป่าสูง มีแอ่งนํ้าลานหิน 
น่ังพักผ่อนได้ ธารนํ้าตกจะไหลไปรวมท่ีคลองอัยกาดิง มักจะมี
คนท้องถ่ินเข้ามาเที่ยวสิ่งที่ควรชมนอกเหนือจากนํ้าตก ก็คือ 
โครงการสํารวจและรวบรวมพันธ์ุไม้ดอก ไม้ประดับป่าภาคใต้ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการ

รวบรวมไว้กว่า ๒๐๐ ชนิด โดยจัดปลูกพรรณไม้ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ ตามสภาพธรรมชาติ และมีป้ายบอกช่ือ 
รวมท้ังประโยชน์ใช้สอยติดไว้ให้ศึกษา มีความน่าสนใจทั้งในแง่พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน และการนํามาเพาะเลี้ยง
ขยายพันธ์ุ เพ่ือพัฒนาเป็นไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าชมได้ระหว่างเวลา ๐๘. ๓๐-๑๖. ๐๐ น. 

              การเดินทาง  อยู่ห่างจากอําเภอแว้งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๗  ประมาณ  
๗   กิโลเมตร ต่อจากน้ันแยกเข้าไปตามถนนเพ่ือความม่ันคงอีกประมาณ  ๘  กิโลเมตร  จากปากทางเข้าไปอีก
ประมาณ ๓๐๐ เมตร  

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ฮาลา - บาลา 
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดต้ังอย่าง
เป็นทางการเมื่อปี    พ.ศ. ๒๕๓๙   อันเป็นแนวชายแดนประเทศไทย- 
มาเลเซีย        มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๗๐, ๗๒๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทิวเขาสัน
กาลาคีรี ป่าฮาลาและป่าบาลา  เป็นผืนป่าดงดิบที่ไม่ต่อเน่ืองกัน แต่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเดียวกัน   คือ ป่าฮาลา  ในเขต
อําเภอเบตง   จังหวัดยะลา และ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส แต่ส่วนที่

เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้จะเป็นป่าบาลาเท่าน้ัน ป่าบาลามีพ้ืนที่ครอบคลุม อําเภอแว้ง และ
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีการตัดถนนสายความมั่นคง ( ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๒) ไปตามเทือกเขาสัน
กาลาคีรี ทําให้การเข้าถึงพ้ืนที่ป่าง่ายขึ้น เร่ิมจาก  บ้านบูเก๊ะตา อําเภอแว้ง ตัดผ่านป่าบาลา      และไปสิ้นสุด
ที่   บ้านภูเขาทองในอําเภอสุคิริน รวมระยะทาง ๑๘  กิโลเมตร สองข้างทางมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์
ที่สุดในประเทศไทย สําหรับการศึกษาธรรมชาติที่น่ีเพียงขับรถไปตามถนนสายความมั่นคงก็จะได้ชมสิ่งพิเศษ
มากมายเริ่มจากที่ทําการเขตฯ เป็นต้นไป 

ห่างจากสํานักงานมาประมาณ ๕ กิโลเมตร จะมีจุดชมสัตว์ บริเวณน้ีจะมีต้น
ไทรข้ึนอยู่มาก และสัตว์มักจะมาหากินลูกไทรเป็นอาหาร   ตรงเข้ามาอีก
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จะพบที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง  ซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา – บาลา  ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนสายดังกล่าว   
จะเป็นทําเลท่ีสามารถเห็นทะเลหมอกอีกจุดหน่ึง  จากจุดน้ีเดินเข้าไปประมาณ 
๑๐๐ เมตร จะพบ ต้นสมพง( กระพง) ยักษ์ ขนาดเส้นรอบวง ๒๕ เมตร ความ
สูงของพูพอน( ส่วนที่อยู่โคนต้นไม้เป็นปีกแผ่ออกไปรอบๆ  ส่วนใหญ่มักจะเป็น
ไม้ใหญ่ที่อยู่ริมนํ้า เพราะจะช่วยในการพยุงลําต้น) สูงประมาณ  ๔  เมตร ต้น
สมพงเป็นไม้ที่ชอบข้ึนตามริมน้ํา  เป็นไม้เน้ืออ่อนใช้ทําไม้จิ้มฟัน หรือไม้ขีด  
สองข้างทางจะได้ 

 



                   
                                                                        (๔๓) 
                   
                   เห็นพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ที่ไม่อาจชมได้ง่าย ๆ จากที่อ่ืนในเมืองไทย เช่น ต้นยวน ไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่วที่สวยเด่นสะดุดตา 

เห็นได้แต่ไกลจากถนน ด้วยผิวเปลือกที่ขาวนวล และรูปร่างที่สูงชะลูด สามารถสูงได้ถึง ๖๕-๗๐ เมตร ถือว่ามี
ความสูงเป็นอันดับสามของโลก รองจากต้นเรดวูด และยูคาลิบตัส มักถูกตัดไปทําเฟอร์นิเจอร์ ต้นสยา ไม้ใน
วงศ์ยางซึ่งเป็นไม้เด่นของป่าฮาลา - บาลา จากจุดชมวิวจะเห็นเรือนยอดของต้นสยา ขึ้นเบียดเสียดกัน ถ้าซุ่ม
สังเกตดี ๆ อาจจะได้พบนกเงือก เพราะต้นสยาน้ีเองที่เป็นแหล่งทํารังสําคัญของนกเงือก ต้นหัวร้อยรูหนาม 
เป็นหน่ึงในบรรดาพืชที่พบ เป็นรายงานใหม่สําหรับประเทศไทย ฯลฯ  

    ยังมีสัตว์ป่าที่ทําให้ป่าแห่งน้ีมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ได้ สัตว์ที่
อาศัยอยู่ที่น่ีหลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายากในไทย เช่น ชะนีดําใหญ่ หรือ เซียมัง มีสี
ดําตลอดตัว และมีขนาดใหญ่กว่าชะนีธรรมดาเกือบเท่าตัว ชะนีมือดํา ซึ่งปกติจะ
พบเฉพาะในป่าบนเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และป่าบริเวณทางเหนือของมาเลเซีย
ถึงทางใต้ของไทยเท่าน้ัน บางครั้งอาจจะโชคดีได้พบเจ้าสองตัวน้ีเกาะอยู่บนยอด
กิ่งไม้ นอกจากน้ันยังมี กบทูด ซึ่งเป็นกบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความ
ยาวจากปลายปากถึงก้น ประมาณ ๑ ฟุต นํ้าหนักกว่า ๕ กิโลกรัม มีถิ่นอาศัยอยู่
บริเวณป่าต้นนํ้าบนภูเขาสูง และจากการสํารวจพบสัตว์ป่าสงวน ๔ ชนิด คือ 
เลียงผา สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน และ กระซู่ 

นกเงือกซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความสมบูรณ์ของป่าและเป็นนกหายากชนิด
หน่ึง แต่ในป่าน้ีพบถึง ๙ ใน  ๑๒  ชนิดของนกเงือกที่พบในไทย  ได้แก่ นกเงือก
ปากย่น นกเงือกชนหิน ( เป็นนกเงือกชนิดเดียวที่มีโหนกแข็งทึบ ชาวบ้านใน
อินโดนีเซีย จึงมีการล่านกชนหิน  เพ่ือเอาโหนกไปแกะสลักอย่างงาช้าง)นกแก๊ก  
นกกก นกเงือกหัวหงอก  นกเงือกปากดํา  นกเงือกหัวแรด นกเงือกดํา นกเงือก
กรามช้าง ฤดูที่เหมาะสมท่ีสุด คือ เดืนอนกุมภาพันธ์ -  เมษายน  ฤดูกาลท่ี
เหมาะแก่การไปศึกษาธรรมชาติที่น่ีคือต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือน
กันยายน ซึ่งจะมีฝนตกลงมาไม่มากเกินไปนัก  สําหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้า

พ้ืนที่เพ่ือศึกษาธรรมชาติจะต้องทําหนังสือแจ้งความประสงค์มาล่วงหน้าไปที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา -  บา
ลา  ตู้ ป. ณ. ๓ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐ หรือฝ่ายกิจการเขตรักษาพันธ์ุ สํานักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ  
                      การเดินทางสามารถ เหมารถสองแถวได้ที่ตลาดอําเภอแว้ง หรือสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก   
หรือขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ มุ่งหน้าไปยังอําเภอแว้ง จนถึงบ้านบูเก๊ะตา จะมีป้ายบอกทางให้
ขับต่อไปทางเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลา-บาลา  พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุเป็นพ้ืนที่เปราะบาง จึงไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปพักแรม 

 
 

 
 
 
 
 

(๔๔) 
 



ภาคท่ี  ๗ :  ผลิตภัณฑ์ชมุชนสินค้า OTOP  ของจังหวัดนราธิวาส 
 

๑.  เรือกอและจําลอง 
 เรือกอและเป็นเรือประมงท่ีใช้แถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  รวมท้ังรัฐกลันตันและตรังกานูของประเทศ
สหพันธ์รัฐมาเลเซียมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยทําให้ส่วนหัวและท้ายสูงข้ึนจากลําเรือ  
เพ่ือให้ดูสวยงาม  และนิยมทาสี  แล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไหม  หรือลายอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็น
ศิลปะพ้ืนบ้านที่งดงาม  มีคุณค่าน่าอนุรักษ์สืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบการ  OTOP 

๑  กลุ่มเรือกอและ  ๔๑๗  หมู่ ๑๐  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐   
     โทรศัพท์  ๐ ๗๓๕๖ ๕๒๘๐ 
๒.  กลุ่มเยาวชนเรือกอและจําลอง  ๙๗  หมู่ ๑๐  บ้านทอน  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐   
     โทรศัพท์  ๐ ๗๓๕๖ ๕๓๙๗ , ๐๘  ๙๔๖๕ ๖๓๑๗ 
๓.  กลุ่มศิลปะประดิษฐ์เรือกอและจําลอง  ๑๐๐/๑ หมู่  ๑๐  บ้านทอนฮีเล  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมือง   
     จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐   โทรศัพท์  ๐ ๗๓๕๖ ๕๒๑๐ , ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๔๕) 

 



๒.  กรอบรปูใบไม้สีทอง 

 ใบไม้สีทอง หรอืช่ือพ้ืนเมืองเรียกกันว่า “ย่านดาโอ๊ะ” เป็นไม้เถาเน้ือแข็งขนาดใหญ่  มมีือเกาะม้วนงอ  
เลื้อยขึ้นไปคลมุตามเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่  ใบเด่ียว  เรียงเวียนสลับ  รูปเกือบกลม  ปลายใบหยักเว้าเป็น
แฉกลึก  ๒  แฉก  โคนใบเว้าหยักคล้ายรูปหัวใจ  รูปร่างคลา้ยกับใบกาหลงหรือชงโค  นํามาเข้ากรอบเป็นของ
ฝากของที่ระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  นายสมสวาสด์ิ   ดาราม่ัน ๑๗๔  ถนนพิชิตบํารุง  อําเภอเมืองนราธิวาสโทร.  ๐ ๗๓๕๑ ๓๕๘๑ 
๒.  นรากรอบรูป  ๑๑๒/๓  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส   โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๘๗๕ 
๓.  นรากรอบวิทย์  ๕๙/๑-๒  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร.๐ ๗๓๕๒ ๑๙๓๙ 
๔.  นายซากรี  ดอเลาะ  ๑๐๔/๑  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส โทร. ๐๘ ๔๓๐๐ ๖๑๕๒ 
๕.  โกเด้นลีฟการ์เด้น  ๔๓/๒  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร. ๐๘ ๗๓๙๐ ๘๖๓๒ 
๖.  เฟรมเฮาท์  ๓๔๓  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  ๐๘ ๔๐๖๗ ๐๕๑๙ 
๗.  ดิสคัฟเวอร่ีโฮม  ๑๑๒/๓  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร.  ๐๘ ๑๕๔๑ ๗๓๒๗ 
๘.  นายนาเบ  ดาราม่ัน  ๑๑๒  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร. ๐๘ ๘๘๒๙ ๑๗๐๐ 
๙.  นายปริญญา  มาศมินทร์ไชยนรา ๑๒  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร.  ๐๘ ๙๒๙๔  ๑๕๐๒ 
๑๐.  กลุ่มนานาโดล์เด้นลีฟ  ๘/๖  ต.นางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร. ๐๘ ๔๖๙๑ ๗๘๐๖ 
๑๑.  กลุ่มนราแบรนด์  ๓๘๒  ต.บางนาค  อ.เมืองนราธิวาส  โทร. ๐๘ ๕๖๖๒ ๘๙๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔๖) 



๓.  หมวกกะปิเยาะ 
 หมวกกะปิเยาะเป็นหมวกชนิดหน่ึงที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นมุสลิม  ซึ่งชาวมุสลิมทั่วโลก
จะนิยมสวมใสใ่นการประกอบศาสนกิจ (พิธีละหมาด)  หรือสวมใส่ในชีวิตประจําวัน  ชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลามก็เช่นกันจะนิยมสวมใส่หมวกกะปิเยาะในการประกอบศาสนกิจ (พิธีละหมาด)  โดยถือเป็นประเพณีนิยม
ที่ผู้ชายไทยมุสลิมต้องสวมใส ่
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
  
 
            
          
ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  กลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะ  (บ้านยาโต๊ะ  จังหวัดนราธิวาส)  บ้านเลขที่ ๒๑๔ หมู่ท่ี  ๖ ตําบลบาเระเหนือ  อําเภอบาเจาะ     
      จังหวัดนราธิวาส ๙๖๗๑๐    โทรศัพท์ ๐๘   ๑๗๖๗  ๗๐๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๔๗) 
๔.  ส้มแขก 

ส้มแขก มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Garciniaatroviridis  มีประโยชน์คือ ผลที่มีลกัษณะกลมค่อนข้างแป้น  
สีเหลืองสด  เมื่อแก่จัดจะมีรสเปร้ียวมาก ผลสดจึงนิยมนํามาปรุงอาหารให้เกิดรสเปรี้ยว  เช่น ใส่ในแกงส้ม      
ต้มยํา  รสเปรี้ยวของส้มแขกเกดิจากกรดไฮดรอกซีซิติก (Hydroxycitric  acid  หรือ  HCA) ทีม่ีคุณสมบัติในการ
ระงับการสร้างไขมันจากแป้งและนํ้าตาล และนํากลูโคสไปเปลี่ยนเป็นพลงังาน  ทําให้ลดไขมนัส่วนเกิน  ลดความ
อ้วน โดยไม่มีผลกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางจึงสามารถใช้ลํานํ้าหนักได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ
ทางการแพทย์แผนโบราณหลายอย่าง เช่น  ช่วยสมานแผล  กระตุ้นให้เจรญิอาหาร  ป้องกันการบูดเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรการบ้านร่อนพัฒนา ๑๒๕  หมู่ท่ี  ๒  ตําบลตันหยงมัส   อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๔๘) 
๕.  ข้าวเกรยีบปลาสด (กรือโปะ) 
 ชาวประมงจังหวัดนราธิวาสได้นําปลาทะเลมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลาสด (กรือโปะ)  นํามาตากแห้ง
เพ่ือจําหน่าย  ต่อมาการทําข้าวเกรียบตากแห้งได้พัฒนารูปแบบเป็นข้าวเกรียบสดทอดจําหน่าย  มีคณุค่าทาง
โภชนาการ  มีความสะอาด  ถูกหลักอนามยั  ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างและของขบเขี้ยว  เป็นทีนิ่ยมของคน
ทั่วไป 
            
            
             
 
 
 
 
 
 
  
            
           

ผู้ประกอบการ  OTOP 
๑.  นายเจ๊ะอาลี  เจะมุ   บ้านเลขที่  ๒๑๘  ถนนกําปงบารู  ตําบลบางนาค  อําเภอเมืองนราธิวาส    
     จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๖๕  , ๐๘  ๙๗๓๖  ๗๑๐๓   
๒.  ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว : 353 หมู่ท่ี ๗  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส 
     โทรศัพท์  ๐๘ ๙๒๙๓ ๕๖๔๖ 
๓.  กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่  ๓๘/๕ หมู่ท่ี  ๕ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
     โทรศัพท์  ๐๘ ๙๒๙๖ ๐๑๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔๙) 



๖.  สบู่นมแพะ 
 สบู่นมแพะมีคุณสมบัติรักษาผิวพรรณ  ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพร  เช่น  ขมิ้น  เปลือกมังคุด  เมล็ด
กาแฟสด   มะขามโดยมีการวิจัยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
วิทยาเขตหาดใหญ่  ในเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของตัว
ผลิตภัณฑ์ เช่น โลช่ันนมแพะ ครีมโยเกิร์ตนมแพะ สบู่เหลวนมแพะ แชมพูนมแพะ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
            
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ   เลขท่ี  ๑๓๓/๑ หมู่ท่ี ๒ ตําบลตะปอเยาะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐ 
      โทรศัพท์ ๐๘   ๑๕๖๖  ๖๑๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕๐) 

 
 

๗.  ข้าวกล้องงอกพันธ์หอมกระดังงา 
เป็นข้าวกล้องงอกพันธ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพ้ืนบ้านมีลักษณะนุ่มหอมเป็นพันธ์ข้าวเฉพาะท้องถิ่น

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยมีสาร  GABA  ในเมล็ดข้าว  มีวิตามิน  E B1 B2  B6  
มี  FIBER  ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา  ท้องผูก  แก้ความอ่อนเพลีย  ช่วยให้สมองผ่อนคลาย  ป้องกันโรคอัลไซ
เมอร์  โรคมะเร็งลําไส้  ลดความดันโลหิต  ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทํางานได้มี  ช่วยให้นอนหลบัสบาย
บํารงุระบบประสาท           
 
            
  
 
 
 
 
 
            
                        

ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  กลุ่มนารีสามัคคีธรรม  บ้านเลขที่  ๖๒  บ้านปลักช้าง  หมู่ท่ี  ๑  ตําบลพร่อน  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
     โทรศัพท์  ๐๘  ๑๘๙๘ ๘๑๓๙ 
๒.  กลุ่มข้าวซ้อมมือ   บ้านเลขท่ี ๓๙/๓ บ้านปลักช้าง หมู่ท่ี ๓  ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
     โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๙๐ ๕๒๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕๑) 
๘.  ผลติภัณฑ์กระจูด 
 กระจูด  ซึ่งเป็นที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งธรรมชาติอย่างมากมายในบริเวณหมูบ้่านทอนและหมู่บ้านใกล้เคียง
ชาวบ้านได้นํามาสานเป็นภาชนะใส่ของใช้ในครัวเรือน  เช่น  เสื่อกระสอบ  กระบุง  กระเป๋า  ฯลฯ  และต่อมา
ได้ออกแบบให้สวยงามและทนัสมัย  ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการ OTOP 
๑.  กลุ่มกระจูดบ้านทอนฮิเล  หมู่ท่ี  ๑๐   ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
๒.  กลุ่มกระจูดบ้านทอน  หมู่ท่ี  ๕  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
๓.  กลุ่มกระจูดบ้านทอนฮิเล  หมู่ท่ี  ๑๐  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
๔.  กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน  หมู่ท่ี  ๑๑  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
๕.  กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม  หมู่ท่ี  ๒  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
๖.  กลุ่มกระจูดบ้านบาเฆะ  หมู่ท่ี  ๒  ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐ 
 

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



 

คณะท่ีปรึกษา 
 

  นายอภินันท ์   ซ่ือธานุวงศ ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 
  นายประดิษฐ์   สุคนธสวัสด์ิ     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 
  นายสามารถ   วราดิศัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 
  นายวรีพงค์   แก้วสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวิาส 
  นายสมเกียรติ   จันหนู  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนราธวิาส 
 

จัดเก็บ  ประมวล และวิเคราะห์ 
ดร.พงศ์เทพ  ไข่มุกด์ 

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

 
นายไมตรี  วรรณรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ   
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
 

นางสาวลัดดาวัลย์  โชติพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
 

นายสุรพงษ์  จํารัสศรี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

 
นางสาวอิสราภรณ์  ชดช้อย 
พนักงานประจําสํานักงาน 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 


