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โครงการพัฒนาพื้นที่พรแุฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลปโุละปุโย  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตาน ี

1. ช่ือโครงการ 
          โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปุโละปุโย  อําเภอหนองจิก  
จังหวัดปตตานี 

 
พื้นที่พรุแฆแฆ 

          พ้ืนที่พรุแฆแฆ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อําเภอ 4 ตําบล ไดแก  ตําบลปะเสยะวอ ตําบลบางเกา 
อําเภอสายบุรี  และตําบลพอมิ่ง  ตําบลน้ําบอ  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 
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2. ความเปนมาของโครงการ 

 

  
ลุงวาเด็ง ปูเตะ เขาเฝาในหลวง ในหลวงทรงสอบถามเสนทางการขุดคลองสายทุงเค็จ 

          วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุมน้ําคลองนํ้าจืด - คลองแฆแฆ  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เมื่อ
ถึงชายคลองน้ําจืด บานทุงเค็จ เปนเวลาตะวันลับขอบฟาพอดี พระองคไดทรงพิจารณาแผนที่ดวยแสงไฟ
ฉายเปนเวลานาน  ทรงรับสั่งใหไปตามเจาของที่ดินมาเขาเฝาฯ  วันนั้น ลุงวาเด็ง ปูเตะ กําลังทําสวนอยู
กับภรรยา นุงกางเกงชาวเลไมไดสวมเสื้อ ในหลวงทรงสอบถามเสนทางการขุดคลองสายทุงเค็จ วามีเขต
ติดตอที่ไหนบาง จะสรางคลองชลประทานให ลุงวาเด็งจึงไดกราบทูลฯ ใหในหลวงทรงทราบ 
          วันรุงขึ้นขาราชการที่มารับเสด็จฯ ก็ตองตกตะลึงไปตามๆ กัน มื่อพระองคทรงรับสั่งใหลุงวา
เด็ง พายเรือใหพระองคเสด็จฯ  สํารวจคลองสายทุงเค็จ พระองคตรัสถามพรอมเปดแผนที่ เพ่ือใหรูวาจะ
สรางแหลงชลประทานอยางไร โดยระหวางพายเรือลุงวาเด็ง ไดกราบทูลฯ ในหลวงวา เมื่อถึงเวลาหนา
ฝนน้ําจะทวมทํานาไมได  เมื่อถึงหนาแลงก็ทํานาไมไดเพราะไมมีน้ําทําใหชาวบานเดือดรอน ชาวบานได
แตทําการเกษตรตามวิถีชีวิตของคนชนบท คือ ปลูกพืชผักสวนครัวและทําสวนไวกินกัน ชะรอยในหลวง
จะทรงลองใจ จึงตรัสถามขอที่ดินเพ่ือทําโครงการพระราชดําริ ดวยความปลาบปลื้มลุงวาเด็ง ปูเตะ จึง
ยกที่ดินถวายใหพระองคทันที 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ เสด็จสํารวจคลองสายทุงเค็จ  

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทานให
พิจารณาวางโครงการกอสรางขุดคลองระบายน้ําและอาคารบังคับน้ํา เพ่ือชวยระบายน้ําที่ทวมขังออก
จากพื้นที่  ปองกันน้ําเค็มไมใหไหลเขาสูพ้ืนที่ทําการเกษตรและเก็บกักน้ําจืดไวใหเกษตรกรใชทําการ
เพาะปลูก  ใชอุปโภค-บริโภค ไดตลอดทั้งป  และยังสามารถใชคลองระบายน้ําเปนแหลงทําการประมงได 
ดานประมง 
          สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี ใหการสนับสนุนปลากินพืช เชน ปลานิลดําและปลานิลแดง 
ใหเกษตรกรเลี้ยงปลา ในบอดิน พรอมทั้งสนับสนุนวัสดุปรับปรุงสภาพน้ําในบอ เชน ปูนขาวและปุยคอก 
ดานปศุสัตว 
          สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี สนับสนุนพันธุเปดเทศ ไกพ้ืนเมือง แพะนม พรอมทั้งสงเสริม
การปลูกพืชอาหารสัตว สงเสริมใหกลุมเกษตรกรรวมกลุมเลี้ยงแพะนม 
ดานพัฒนาที่ดิน 
          ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุดี ไดแก ขาวพันธุชัยนาท1 ขาวพันธุหอมสุพรรณบุรี และขาวพันธุ
เฉี้ยงพัทลุง หลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาว ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชไรและพืชผักตลอดทั้งป เชน ผักบุง 
แตงกวา พริกหยวก บวบเหลี่ยม ถั่วฝกยาว ฯลฯ ตอจากนั้นสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชปุยสด  การทํา
และการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา  เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินในการทํานาครั้งตอไป 
          โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานี  นับเปนพ้ืนที่ขยาย
ผลการดําเนินการ ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ประสบความสําเร็จ 
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สรางอาคารบังคับนํ้า ขุดคลองระบายน้ํา 

  
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอในการเพาะปลูก คลองระบายน้ําทําการประมงได 

3. วัตถุประสงค 
          1. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่พรุ ใหกลับมาใชประโยชนทางการเกษตรได 
          2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ไดประกอบอาชีพหลัก และมีรายไดประจําในพื้นที่ของตน 
          3. เพ่ือศึกษาการแกปญหาพ้ืนที่พรุ 
4. ที่ตั้งโครงการ 
           โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งอยูที่  บานปาทุง  หมูที่ 4  
ตําบลบางเกา  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  มีเนื้อที่ 200 ไร   
           อยูระวางพิกัด  N 741000 - 751000  E 784000 – 790000 
           บนแผนที่ประเทศไทย  มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุดที่ L7018  ระวางแผนที่ 5322 III 
และ 5322 IV 
สถานที่ดําเนินการ 

1. บานปาทุง    หมูที่ 4  ตําบลบางเกา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
2. บานบาเลาะ  หมูที่ 5  ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี  
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สภาพทางธรณีวิทยาและสภาพดินของพื้นที่พรุแฆแฆ  
           1. ดินสันทรายเกาและใหม ครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของบริเวณพรุแฆแฆ สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะสูงๆ ต่ําๆ เนื้อดินเปนทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ชั้นดานทําใหมีปญหาในการระบายน้ําและ
การชอนไชของรากพืช มีขอจํากัดในการปลูกพืชมาก การแกไขปรับปรุงดินตองลงทุนคอนขางสูง  
           2. ดินที่เกิดการทับถมในสภาพน้ํากรอย สภาพเปนพ้ืนที่ราบลุมมีน้ําขังระดับน้ําใตดินต่ํา ดิน
เปนกรดจัด สามารถพัฒนาพ้ืนที่สําหรับการปลูกขาวได แมจะมีปญหากรดจัด ซึ่งตองลงทุนปรับปรุงดิน 
ในการใชพ้ืนที่จําเปนตองรักษาระดับน้ําใตดินต่ําสุดไมใหลึกเกิน 60 เซนติเมตร 
           3. ดินที่เกิดจากตะกอนแมน้ําเกาที่ตกทับถมในที่ราบลุม สภาพพ้ืนที่ไมสม่ําเสมอ บางแหงเปน
ที่ลุมต่ํามีน้ําทวมขัง การระบายน้ําเลว มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการเพาะปลูกสูง มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติมากกวาที่อ่ืนๆ เหมาะแกการปลูกขาว  
           4. ดินที่เกิดจากตะกอนแมน้ําเกาที่ตกทับถมในที่ราบตะพักลําน้ําระดับต่ํา สภาพพ้ืนที่คอนขาง
ราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา สภาพดินเปนกรดเล็กนอย  
           5. ดินที่เกิดจากตะกอนแมน้ําเกาที่ตกทับถมในที่ราบตะพักลําน้ําระดับกลางและสูง สภาพพ้ืนที่
สูงๆ ต่ําๆ ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา สภาพดินมีฤทธิ์ความเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด  
           6. ดินอินทรีย สภาพพ้ืนที่เปนที่ลุมต่ํา มีน้ําทวมขังเกือบตลอดป มีชั้นอินทรียวัตถุสะสมอยู
ตอนบนหนาประมาณ 50-100 เซนติเ สวนดินชั้นลางเปนดินตะกอนทะเล พรอมที่เปลี่ยนสภาพใหเกิด
กรดได ดินชนิดนี้จัดไดวาไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช 
           การสํารวจสภาพของดินบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆฯ ในเขตอําเภอสายบุรี 
เกิดขึ้นระหวางเสนสันทรายเปนแนวแคบๆ สลับกับที่ลุมระหวางสันทรายยาวขนานกับฝงทะเล บริเวณที่เปน
สันทรายดินมีลักษณะเปนดินทรายจัด  บริเวณที่ลุมดินมีลักษณะเปนดินอินทรีย การใชประโยชนที่ดินสวนใหญ  
ใชบริเวณท่ีลุม คือ ทํานาป  สําหรับสภาพน้ําในหนาฝนคุณภาพของน้ําไมมีปญหา เพราะปริมาณน้ําฝนจะ
เจือจางความเปนกรดของน้ํา  หนาแลงเกษตรกรไมกลานําน้ําไปใชในการเพาะปลูก เพราะสีของน้ําดํา
คล้ํา เกรงวาจะเปนอันตรายตอพืชผัก 

  
สภาพนํ้าในหนาฝน 
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สภาพพื้นที่ 

สภาพพ้ืนที่ของพรุแฆแฆ 
          1. พ้ืนที่พรุ หรือพื้นที่ลุมน้ําขัง (Swamp) เปนพรุเล็กๆ เกิดเปนแนวแคบๆ ระหวางสันทราย
กับชายฝงทะเล ประกอบดวย 
          - พรุบริเวณบานบางเกาเหนือ-บางเกาใต เปนพรุที่ใกลชายฝงทะเลมากที่สุด มีความกวาง
ประมาณ 500-600 เมตร ยาวตามแนวเหนือ-ใต ประมาณ 10 กิโลเมตร  
          - พรุบริเวณบานยามูซอ เปนพรุที่อยูถัดจากพรุแรกเขามาประมาณ 2 กิโลเมตร มีความกวาง
ประมาณ 300-400 เมตร ยาวตามแนวเหนือ-ใต ประมาณ 10 กิโลเมตร  
          - พรุบริเวณบานบาเลาะ เปนพรุที่อยูถัดเขามาจากพรุบริเวณบานยามูซอเขามาประมาณ 1 
กิโลเมตร มีความกวางประมาณ 100-200 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร  
          - พรุบริเวณบานโคกหมอ เกิดตามแนวลําหวยลาดน้ําเตาที่ไหลลงสูคลองน้ําจืดทางขอบดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใตของพื้นที่โครงการฯ 
          2. พ้ืนที่ปาชายเลน ( Mangrove Swamp) พบบริเวณปากน้ําคลองแฆแฆ ซึ่งอยูทางตอน
เหนือของพื้นที่โครงการฯ มีความกวางประมาณ 200 เมตรยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตร 
          3. พ้ืนที่สันทราย (Sand Dune) เปนพ้ืนที่สวนใหญของโครงการฯ  เปนสันทราย หรือพื้นที่
หาดทรายเกา มีลักษณะพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันไมเกิน 2 เปอรเซ็นต พ้ืนที่
บริเวณนี้บางแหงใชปลูกมะพราว มะมวงหิมพานต และเปนที่ตั้งของบานเรือน บางแหงเปนที่รกรางวาง
เปลา มีเสม็ดหรือหญาขึ้นอยูทั่วไป  
          4. พ้ืนที่ดอน (Upland) สวนใหญจะพบอยูทางตอนใตของพื้นที่โครงการฯ และบริเวณถัดจาก
คลองน้ําจืด  พ้ืนที่สวนใหญจะใชปลูกยางพาราและไมผล  
          5. พ้ืนที่ราบต่ํา (Lowland) เปนพ้ืนที่ดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว ซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับทํานา 
จะพบอยูบริเวณถัดจากคลองน้ําจืดทางตอนใตของพื้นที่โครงการฯ  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
          ศพท. เริ่มดําเนินการ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2550 
          สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี เริ่มดําเนินการ พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน 
6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
          ดําเนินการโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (ศพท.) มาโดยตลอด สถานี
พัฒนาที่ดินปตตานี ไมมีงบประมาณโดยเฉพาะ จึงใชงบปกติดําเนินการขยายผล สนับสนุนโครงการ
พัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กิจกรรมดําเนินการป พ.ศ. 2550  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการดังนี้ 
          1.  สาธิตการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา จํานวน 55 ไร 
          2.  สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 100,000 กลา 
          3.  ไถเตรียมพื้นที่  
            - บานบางเกา  หมูที่ 4  ตําบลบางเกา  อําเภอสายบุรี จํานวน 100 ไร 
            - บานบาเลาะ  หมูที่ 5  ตําบลปะเสยะวอ  อําเภอสายบุรี จํานวน 200 ไร 
          4.  ขุดคลองระบายน้ํา พรอมฝงทอ 
            - ทอ ขนาด 30X100 ตารางเมตร จํานวน 100 ทอ 
            - ทอ ขนาด 60X100 ตารางเมตร จํานวน 100 ทอ 

 
ขุดคลองระบายน้ําที่บานบาเลาะ  ตําบลปะเสยะวอ  อําเภอสายบุรี 

กิจกรรมดําเนินการป พ.ศ. 2551 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี ใชงบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ดําเนินการดังนี้ 
          1.  เปดปาและปรับเตรียมพื้นที่ จํานวน 200 ไร 
          2.  ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว จํานวน 100 ไร 
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สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี ดําเนินการดังนี้ 
          1.  สาธิตและสงเสริมการใชปุยพืชสด จํานวน 50 ไร 
          2.  สาธิตและสงเสริมการทํา/การใชปุยหมัก-ปุยอินทรียน้ํา จํานวน 50 ไร 

 
เปดปาและปรับเตรียมพื้นที่ 

  
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว 

  
การปรับปรุงดินโดยการใชพืชปุยสด 



สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                           พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ  11 

  
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชไรและพืชผักตลอดทั้งป 

 
เกษตรกรไดรับประโยชนจากการพัฒนาพื้นที่ 

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
          1.  ทรัพยากรที่ดินไดรับการปรับปรุง และสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรไดตลอดทั้งป 
          2.  เกษตรกรในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาพ้ืนที่ และมีรายไดประจําตลอดป    
8. หนวยงานรับผิดชอบ 

- สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 
- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 


