
  

                                      คู่มือปฎิบัติงาน 

“การบริหารจัดการ ๔ น้้า ๓ รส” 
โครงการชลประทานมูโนะ 

ตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

               โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุม่น้้าโก-ลก    
               ส้านักชลประทานที่  ๑๗  กรมชลประทาน 



  

การบริหารจัดการน้้า ๔ น้้า ๓ รส 
พระราชด้าริ 

“....โครงการชลประทานมูโนะ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะมีประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน เช่น ป้องกัน

น้้าเค็ม การระบายน้้าและเก็บกักน้้าจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน.....”  
 “...โครงการมูโนะ มีอาคารควบคุมน้้าจ้านวนมาก เพื่อการระบายน้้า การเก็บน้้าและส่งให้

พื ้นที ่เพาะปลูกในช่วงเวลาต่างๆกัน จึงสมควรจัดท้าคู ่ม ือไว้ใช้ปฏิบัติและแนะน้ากลุ ่มราษฎรที่

เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป...” 

ความเป็นมาของโครงการ 
   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าโก-ลก (มูโนะ) เกิดขึ้นตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรบริเวณบ้านปะดังยอ  หมู่ที่  ๓ ต้าบลมูโนะ  อ้าเภอสุไหง

โก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ในเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๗  โดยได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของ

ราษฎรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ในบริเวณท้องที่ต้าบลมูโนะ  ต้าบลปูโย๊ะ  อ้าเภอสุไหงโก-ลก   

และต้าบลโฆษิต ต้าบลนานาค ต้าบลพร่อน ต้าบลเกาะสะท้อน ต้าบลบางขุนทอง อ้าเภอตากใบ ซึ่งพื้นที่

บริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่ลุ่มชายฝั่งแม่น้้าโก-ลกและชายพรุโต๊ะแดงจะเกิดน้้าท่วมอยู่เป็นประจ้า ท้าความ

เสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกเป็นประจ้าทุกปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชด้าริให้กรมชลประทานศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ให้กับราษฎร กรมชลประทานจึงพิจารณาวางโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าโก-ลกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพบนซ้าย) วันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินโครงการชลประทานมูโนะ  
                อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  บ้านปาดังยอ  ต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
(ภาพบนขวา)  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินโครงการชลประทานมูโนะ   
                  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ     บ้านปูโป๊ะ  ต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 



  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
(ภาพบนซ้าย) วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินโครงการคลองลาน     
                  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านโคกใน  ต าบลพร่อน   อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
(ภาพบนขวา) วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๒๖  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินประตูระบายน้ าปูยู  
                อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ต าบลพร่อน  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ภาพบนซ้าย) วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง 
                ติดตามโครงการพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกในต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

(ภาพบนขวา) วันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินติดตาม 
                ความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
               โดยมีนายชลิต ด ารงศักดิ ์อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯและถวายรายงานการแก้ไข 
               ปัญหาน้ าท่วมของโครงการฯลุ่มน้ าโก-ลก  
 

 



  

๔  น้้า ประกอบด้วย   น้้าท่วม น้้าแล้ง น้้าเค็ม และ น้้าเปร้ียว 

๓ รส  ประกอบด้วย รสจืด  รสเค็ม  และรสเปรี้ยว 

น้้าท่วม 
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้้าโก-ลก  ในช่วงฤดูฝน รับน้้าจากฝนที่ตกในเขต

พื้นที่โครงการ  น้้าจากพรุโต๊ะแดง  และน้้าในแม่น้้าโก-ลก  ไหลบ่าล้นตลิ่ง  ท้าให้เกิด น้้าท่วม  พื้นที่

การเกษตร  และบ้านเรือนราษฎร  ในเขตอ้าเภอ สุไหงโก-ลก  และอ้าเภอตากใบ การระบายน้้าออกจาก

พื้นที่ใช้ระยะเวลานาน เนื่องมีความลาดชันของพื้นที่น้อย  และเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีน้้าทะเลจาก

อ่าวไทยหนุนสูง เป็นอุปสรรคในการระบายน้้า   

น้้าแล้ง 
 ในฤดูแล้งพื้นที่โครงการจะขาดแคลนน้้า  เนื่องจากฝนทิ้งช่วง  และกรณีที่น้้าในแม่น้้าโก-ลกมี

ปริมาณอัตราการไหลต่้ากว่า ๓.๐ ลบ.ม./ วินาที ตามข้อตกลงของการบริหารจัดการน้้าในแม่น้้าโก-ลก ซึ่ง

เป็นแม่น้้าระหว่างประเทศของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จะไม่อนุญาตให้ผันน้้าเข้าคลองมูโนะไปใช้

งานได้ จึงท้าให้บางปีต้องประสบภัยแล้ง  

น้้าเค็ม 
เนื่องจากพื้นที่โครงการในเขตอ้าเภอตากใบอยู่ติดทะเล  ในช่วงหน้าแล้ง น้้าทะเลไหลย้อนกลับเข้า

มาในแม่น้้าโก-ลก และล้าน้้าสาขา  เช่น คลองปูยู   คลองโต๊ะแดง  ท้าให้ไม่สามารถน้าน้้าไปใช้ประโยชน์

เพื่อการเกษตรและเพื่อการผลิตน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อ้าเภอตากใบได้ และบางครั้ง

ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่โครงการได้รับความเสียหาย 

น้้าเปรี้ยว 
 น้้าที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงผ่านพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการ  มีค่า PH ต่้า (มีค่าความเป็น

กรดสูง) ช่วงหน้าแล้ง ค่า PH ประมาณ ๓.๐ ช่วงหน้าฝน ค่า PH ประมาณ ๔.๐ ท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรด 

(ดินเปร้ียว) ไม่สามารถท้าการเกษตรได้   หรือหากท้าได้ก็ให้ผลผลิตต่้า วงจรของสภาพปัญหาเกิดขึ้นซ้้า ๆ 

เป็นประจ้าตลอดทั้งป ี   



  

 

แนวทางการบริหารจัดการ ๔ น้้า ๓ รส 

๑) การบริหารจัดการปัญหาน้้าท่วม 
          

 

 

 

 

 

 
 (ภาพบนซ้าย)  แสดงสภาพน้ าจากแม่น้ าโก-ลก ไหลข้ามคันกั้นน้ าบริเวณบ้านแฆแบะ เข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตร  
                 ของโครงการ  บริเวณ ต.นานาค อ.ตากใบ เมื่อ ปี ๒๕๕๐                            
  (ภาพบนขวา) แสดงภาพถ่ายทางอากาศแสดง สภาพน้ าท่วมชุมชนบ้านมูโนะในเขตพื้นท่ีโครงการบริเวณบ้านมูโนะ     
                 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก เมื่อปี ๒๕๕๐     

          ในช่วงฤดูฝนหรือชว่งฝนตกหนกัจะใช้คลองมูโนะเป็นคลองระบายน้้าสายหลัก และใช้คลอง

ระบายน้้าปาเสมัส คลองระบายสาย ๔  (คลองโต๊ะแดง) และคลองสายซอยต่างๆ เป็นสายสนับสนุน  เพื่อ

เร่งระบายน้้าท่วมขังออกจากพื้นที่โครงการ โดยจะปฎิบัตติามขั้นตอนดังนี ้

๑) ปิดประตูระบายน้้าปากคลองมูโนะและท่อระบายน้้าปากคลองปาเสมัส     
เพื่อป้องกันไม่ให้น้้าจากแม่น้้าโก-ลก ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการ 
 

 

 

 
 
(ภาพบนจากซ้ายไปขวา)  

ประตูระบายน้ าปากคลองมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก      ระบายน้ าได้สูงสุด ๑๐๐ ลบ.ม./ วินาที  

ประตูระบายน้ ากลางคลองมูโนะ ต.พร่อน อ.ตากใบ         ระบายน้ าได้สูงสุด ๑๕๐ ลบ.ม./ วินาที  

ประตูระบายน้ าปลายคลองมูโนะ (ปูย)ู ต.พร่อน อ.ตากใบ  ระบายน้ าได้สูงสุด ๒๐๐ ลบ.ม./ วินาที  

ประตูระบายน้ าปลายคลองโต๊ะแดง ต.โฆษิต  อ.ตากใบ    ระบายน้ าได้สูงสุด ๑๕๐ ลบ.ม./ วินาที  
 



  

        ๒) เปิดประตูระบายน้้ากลางคลองมูโนะ ประตูระบายน้้าปลายคลองมูโนะ  (ปูยู) 

ประตูระบายน้้าปลายคลองโต๊ะแดง และประตูระบายน้้าประกอบคันกั้นน้้าต่างๆ   เพื่อเร่ง

ระบาย น้้าลงแม่น้้าโก-ลก   และลงทะเลอ่าวไทยต่อไป หากระดับน้้าในแม่น้้าโก-ลก สูงกว่าระดับน้้า

ในเขตพื้นที่โครงการก็ให้ปิดประตูระบายน้้าประกอบคันกั้นน้้าทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้้าในแม่น้้าโก-
ลก ไหลเข้ามาท่วมในเขตพื้นที่โครงการ 

         ๓) สูบระบายน้้าโดยสถานีสูบน้้าถาวร จ้านวน ๔ สถานี ได้แก่สถานีแฆแบะ    สถานี

นาคออีบู สถานีกัวลอต๊ะ และสถานีบ้านโคกมือบา และติดตั้งเครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่น้้า

ท่วมซ้้าซากต่างๆ หรือจุดที่ราษฏรได้รับความเดือดร้อน เพื่อเร่งสูบระบายน้้าออกจากพื้นที่ กรณี

ระดับน้้าในในพื้นที่โครงการสูงกว่าในคลองระบายน้้ามูโนะ ให้เปิดประตูปลายคลองประกอบคันกั้น

น้้าทุกแห่งเพื่อช่วยเร่งระบายน้้าออกจากพื้นที่การเกษตรไปลงคลองมูโนะและไหลลงทะเลต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ภาพบนซ้าย)  คลองระบายน้ ามูโนะ เป็นคลองระบายน้ าสายหลักของโครงการ  ความยาว ๑๕.๖ กม.เริ่มต้นจาก 

               บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก สิ้นสุดท่ีบ้านปูยู ต.พร่อน อ.ตากใบ ระบายน้ าได้สูงสุด   

               ๒๐๐ ลบ.ม./วินาที  

(ภาพบนขวา)  คลองระบายน้ าปาเสมัสความยาว ๑๕.๐  กม..เริ่มต้นจากบ้านปาเสมัส ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก   

              สิ้นสุดท่ีบ้านปูโป๊ะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ใช้ผันน้ าจาก แม่น้ าโก-ลก จากจุดท่ีมีระดับสูงกว่า 

              บริเวณ บ้านปาเสมัสาไปเติมให้คลองระบายน้ ามูโนะ ระบายน้ าได้สูงสุด ๘.๐ ลบ.ม./ วินาที  

 

๒) การบริหารจัดการปัญหาน้้าแล้ง   
         พื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการที่สามารถส่งน้้าโดยระบบแรงโน้มถ่วง   ได้คือ  พื้นที่

ในเขตต้าบลเกาะสะท้อน   มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  ๕,๖๕๐ ไร่ การส่งน้้าในพื้นที่บริเวณนี้ จะทด

น้้าที่ประตูระบายน้้าปลายคลองมูโนะ (ปูยู) เพื่อยกระดับน้้าให้สูงขึ้น ที่ระดับ +๑.๒๐๐ ม. (ร.ท.ก.)  

ถึง  +๑.๕๐๐ ม.(ร.ท.ก.)และส่งไปตามคลองส่งน้้าสายต่างๆ  ส่วนพื้นบ้านโคกกูแว โคกอิฐ-โคกใน 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ๑,๕๐๐ ไร่   บ้านโคกโบร-โคกยาง ๑,๕๐๐ ไร่ 



  

      

บ้านสะหริ่ง ๙๕๐ ไร่ บ้านปลักปลา ๔๐๐ ไร่  บ้านบอฆอ ๑,๕๐๐ ไร่และ บ้านทุ่งนาหว่าน ๘๕๐ ไร่
สามารถส่งน้้าได้ทั้งโดยแรงโน้มถ่วงและเครื่องสูบน้้า  ขึ้นกับระดับน้้าในคลองมูโนะ โดยต้องทด

น้้าหน้า ปตร.กลางคลองมูโนะที่ระดับระดับ+๑.๗๕๐ ม.( ร.ท.ก.)  
 

 

 

 

 

 

 

                 

  (ภาพบนซ้าย)  คลองส่งน้ าคอนกรีตดาดบริเวณพื้นที่ชลประทาน ๑,๕๐๐ ไร่ บริเวณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 

                     ต.โฆษิต อ.ตากใบ                    

  (ภาพบนขวา) ระบบส่งน้ าแบบ U-shape บริเวณพื้นที่ชลประทาน ๘๕๐ ไร่ บ้านทุ่งนาหว่าน ต.พร่อน อ.ตากใบ 

 

         ก่อนการส่งน้้าแต่ละฤดูกาลจะต้องจัดประชุมราษฎรร่วมกับเกษตรอ้าเภอและผู้น้าท้องถิ่น

เพื่อก้าหนดพื้นที่ส่งน้้า รอบเวรการส่งน้้า และมีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบโดยทั่ว

กัน หรืออาจจะมีป้ายแสดงรอบเวรการส่งน้้าติดตั้ งไว้บริเวณต้นคลองส่งน้้าสายต่างๆ   เนื่องจาก

ในช่วงอัดน้้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของเกาะสะท้อน อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมพื้นที่ด้านเหนื อน้้า

บริเวณบ้านสะหริ่ง บ้านบอฆอ ต้องแก้ปัญหาโดยการบริหารจัดการน้้า ตามข้อตกลงของเกษตรกร

ผู้ใช้น้้าของทั้ง ๒ พื้นที่  

การส่งน้้าโดยระบบสูบน้้า  (Pumping) 

         พื้นที่ที่ส่งน้้าโดยระบบสูบน้้ามี ๒ พื้นที่คือ  
        ๑) พื้นที่สถานีสูบน้้าบ้านโคกกูแว บ้านโคกอิฐ-โคกใน ในเขตต้าบลพร่อน อ้าเภอตากใบ 
พื้นที่ชลประทานประมาณ ๖,๑๙๕ ไร่ โดยพื้นที่นี้ส่งน้้าได้ทั้ง ๒ แบบ คือ   ในกรณีระดับน้้าใน

คลองมูโนะสูงเพียงพอจะส่งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก กรณีระดับน้้าต่้า ไม่สามารถอัดเข้าคลองส่งน้้า

ได้จะสูบน้้าส่งเข้าคลองส่งน้้าแทน 



  

        ๒) พื้นที่สถานีสูบน้้าโครงการเกษตรแบบผสมผสานมูโนะ และบ้านโคกกลาง    

ในเขตต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก โดยเครื่องสูบน้้า  ขนาด   ๑๒ นิ้ว  จ้านวน ๑ เครื่อง  และ

ขนาด   ๑๒ นิ้ว  จ้านวน ๒ เครื่อง ตามล้าดับ  มีพื้นที่ชลประทานรวม ๒,๐๐๐ ไร่ 
 
 

 

 

 

 

 

 
     (ภาพบนซ้าย)   สถานีสูบน้ าบ้านโคกกูแว ต.พร่อน อ.ตากใบ อัตราก าลังสูบน้ า ๕,๗๖๐  ลบ.ม./ชม.   ช่วยเหลือ    
                       พื้นที่ชลประทานบ้านโคกอิฐ-โคกใน ๖,๕๐๐  ไร่      
      (ภาพบนขวา)  สถานีสูบน้ าแปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหง-โกลก ก าลังสูบน้ า ๔๖๘  ลบ.ม./ชม.    
                       ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐  ไร่    

           ก่อนการส่งน้้าแต่ละฤดูกาลจะต้องจัดประชุมราษฎรผู้ใช้น้้าร่วมกับเกษตรอ้าเภอและผู้น้า

ท้องถิ่นเพื่อร่วมกันก้าหนดพื้นที่ส่งน้้า  แผนการส่งน้้าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่

ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

 

 

  
     (ภาพบนซ้าย)   เคร่ืองสูบน้ าขนาด  ๘.๐ นิ้ว  สูบน้ าช่วยเหลือพื้นท่ีการการเกษตรท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า 
                      บ้านบอฆอ ต.โฆษิต อ.ตากใบ     
     (ภาพบนขวา)   สถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านกัวลอต๊ะ ต.นานาค  อ.ตากใบ     อัตราก าลังสูบน้ า  ๙๓๖ ลบ.ม./ชม.    
                       ใช้ประโยชน์ในการสูบระบายน้ าท่วมขังออกจากพื้นท่ีโครงการ 

 

 



  

การส่งน้้าโดยคลองระบายน้้า 

          วัตถุประสงค์ของโครงการในระยะแรกเพื่อการบรรเทาอุทกภัย     โดยคลองระบายน้้ามูโนะ

และคลองระบายน้้าสายต่าง ๆ  ช่วยระบายน้้าที่ท่วมขังลงทะเลได้รวดเร็วขึ้น  หลังจากสามารถ

แก้ปัญหาน้้าท่วมขังได้  ราษฎรได้เริ่มท้าการเกษตรมากขึ้น    จึงได้มีการปรับเอาระบบระบายน้้ามา

ท้าหน้าที่ส่งน้้าด้วย  โดยใช้วิธีอัดน้้าที่ประตูระบายน้้าปลายคลองมูโนะ (ปูยู) ปิดประตูระบายน้้า

ปลายคลองสายต่างๆ  เพื่อยกระดับน้้าให้สูงขึ้นแล้วไหลเข้าแปลงเพาะปลูกเป็นการส่งน้้าแบบย้อน

ทิศทางกับลาดท้องคลองได้แก่คลองระบายสาย ๔,๕,๗,๘ และ ๙  รวมพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๐๐ ไร่   
          อนึ่ง หากปริมาณน้้าจากคลองระบายไม่เพียงพอส้าหรับช่วยเหลือพื ้นที ่ท้าการเกษตร

โครงการฯจะต้องจัดหาเครื่องสูบน้้ามาสูบช่วยเหลือพื้นทีการเกษตรตามความจ้าเป็น 

 

๓) การบริหารจัดการปัญหาน้้าเค็ม 
 

 

 

 

 

 

 
     (ภาพบนซ้าย)   คันกั้นน้ าฝั่งซ้ายริมแม่น้ าโก-ลก เร่ิมต้นต้ังแต่บ้านมูโนะ  ต าบลมูโนะ  อ าเภอสุไหงโก - ลก      
                       ถึงประตูระบายน้ าปลายคลองโต๊ะแดง และคันก้ันน้ าเลียบริมฝั่ง แม่น้ าโก-ลก ต าบลนานาค     
                        อ าเภอตากใบ เป็นคันดินสูง ๒.๐-๓.๐ ม.  กว้าง ๖.๐ ม.  รวมความยาวประมาณ ๒๕.๐ กม. 
                        ใช้ประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้น้ าจากแม่น้ าโก-ลกไหลเข้ามาท่วมพื้นท่ีการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
                        และ ป้องกันไม่ให้น้ าเค็มรุกล้ าเข้าในเขตพื้นท่ีโครงการ 

                             
      (ภาพบนขวา)  คันกั้นน้ ารอบเกาะสะท้อน ฝั่งคลองโต๊ะแดงเชื่อมต่อกับคันกั้นน้ าเค็มฝั่งซ้ายแม่น้ าโก-ลก   เพื่อ 
                       ป้องกันน้ าเค็มไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ีเพาะปลูกบริเวณบ้านโคกมือบา บ้านโคกโต๊ะจุ๊บ บ้านปะลูกา 
                               และบ้านปะดาดอ อีกส่วนหนึ่งด้วย รวมความยาวประมาณ  ๒๒.๐ กม. ใช้ประโยชน์ในการ 
                      ป้องกันไม่ให้น้ าจากแม่น้ าโก-ลกไหลเข้ามาท่วมพื้นท่ีการเกษตรในช่วงฤดูฝนและป้องกันไม่ให้   
                      น้ าเค็มรุกล้ าเข้าในเขตพื้นท่ีโครงการ 



  

               
           พื้นที่การเกษตรในเขตอ้าเภอตากใบ ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเลด้านอ่าวไทย ได้แก่บริเวณปาก

แม่น้้าโก-ลก ริมแม่น้้าบางนรา คลองปูยู และคลองโต๊ะแดง ในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้้าจืดในล้าน้้า

ดังกล่าวมีปริมาณน้อยลง น้้าเค็มก็จะรุกล้้าเข้ามาแทนที่ ท้าความ เสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูก และ

กระทบกับแหล่งน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อ้าเภอตากใบ  โดยเฉพาะ

พื้นที่เพาะปลูก ในบริเวณต้าบลเกาะสะท้อน การป้องกันน้้าเค็มรุกเข้าพื้นที่ กรมชลประทานได้

ก่อสร้างคันกั้นน้้าเค็มและอาคารประกอบรอบพื้นที่ต้าบลเกาะสะท้อน   เพื่อป้องกันน้้าเค็มไหลบ่าเข้า

ท่วมพื้นที่เพาะปลูกบริเวณบ้านโคกมือบา บ้านโคกโต๊ะจุ๊บ บ้านปะลูกา และบ้านปะดาดอ อีกด้วย

โดยเริ่มจากบริเวณคลองปูยูเชื่อมต่อกับแม่น้้าโก -ลกบริเวณบ้านศรีพงันกับบ้านปะลุกา ไปตามริมฝั่ง

ซ้ายแม่น้้าโก-ลก   ช่วงแม่น้้าบางนราและคลองปูยู   คันกั้นน้้าทั้งสองฝั่งคลองโต๊ะแดงเชื่อมต่อกับ

คันกั้นน้้าเค็มทางฝั่งซ้ายแม่น้้าโก-ลก    

          ในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้้าเค็มรุกล้้า จะต้องปิดประตูท่อลอดประกอบคันกั้นน้้า

ทุกแห่งเพื่อป้องกันน้้าเค็มไหลเข้าพื้นที่ และหมั่นตรวจสอบเครื่องกว้านบานระบายให้สามารถใช้

งานได้ดีอยู่เสมอ  และให้ก่อสร้างท้านบซองชั่วคราวป้องกันน้้าเค็มในช่วงหน้าแล้งตามความจ้าเป็น

อีกด้วย 

๔) การบริหารจัดการปัญหาน้้าเปรี้ยว 
 น้้าที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงเป็นน้้าเปรี้ยวมีคุณสมบัติเป็นกรดไม่ สามารถน้าน้้าไปใช้เพื่อ

การเกษตรได้และน้้าเปรี้ยวยังท้าให้เกิดปัญหาดินเปรี้ยวตามมา การแยกน้้าเปรี้ยวออกจากคลองน้้าจืดโดย 

ใช้วิธีบังคับให้น้้าเปรี้ยวระบายออกจากพื้นที่โครงการโดยคลองระบายน้้าเปรี้ยวสายต่างๆ เช่น คลองปลัก

ปลา คลองโคกกระท่อม  คลองโคกอิฐ  คลองโคกไผ่   และคลองลาน  เพื่อท้าหน้าที่น้าน้้าเปรี้ยวทั้งหมด

ไปลงคลองปูยูทางด้านท้ายประตูระบายน้้า นอกจากนี้ยังน้าน้้าจืดไปปรับปรุงดินเปรี้ยวและเจือจางน้้าเปรี้ยว

ในบริเวณบ้านโคกอิฐ-โคกในได้อีกด้วย 
  อนึ่ง ตามแนวคลองระบายน้้ามูโนะ และคลองระบายน้้าปาเสมัส มีคลองระบายน้้าเปรี้ยวไหล

ลงจ้านวนหลายสายและบางแห่งก็เป็นอาคารรับน้้าจากพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งออกแบบไว้เพื่อช่วยเร่งระบายน้้า

ออกจากพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งจะต้องปิดประตูอาคารบังน้้าต่างๆเหล่านี้ ไม่ให้น้้า

เปร้ียวไหลลงในคลองระบายทั้ง 2 สายดังกล่าวเนื่องจากจะมีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรของโครงการ 

                        นอกจากนี้โครงการยังตอ้งมภีารกิจในการควบคุมระดับน้้าในพรุโต๊ะแดง   ในฤดูแล้งถ้าระดับน้้า

ในพรุลดลงมากจนผิวดินบางแห้งแห้ง แร่ธาตุต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในดินจะท้าปฏิกิริยากับอากาศ  ท้าให้เกิด

ไฟไหม้ป่าได้ แต่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดได้ยากมาก โดยทั่วไปแล้ว สาเหตุไฟไหม้พรุโต๊ะแดง  เกิดจาก



  

ราษฎรเผาป่าเพ่ือขยายพื้นที่ท้าการเกษตรและที่อยู่อาศัย ซึ่งท้าความเสียหายต่อพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าชนิดต่างๆ  
ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นต้องควบคุมระดับน้้า ที่อาคารบังคับน้้ารอบขอบพรุ จ้านวน ๘  แห่ง ได้แก่      

ฝายปูโย๊ะ  ทรบ.ปลายคลองปาเสมัส  ทรบ.ปลายคลองสายที่ ๑๖ ทรบ.ปลายคลองสายที่ ๖  ทรบ.ปลาย

คลองสายที่ ๑๐ ทรบ.ปลายคลองสายที่ ๑๑ ทรบ.ปลายคลองสายที่ ๑๓  และทรบ.ปลายคลองสายที่ ๑๒    
เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงในช่วงฤดูแล้งและการจัดการน้้าในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน้้าจากพรุ โต๊ะ

แดงไหลข้ามคันกั้นน้้าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรม

ชลประทานแบ่งการบริหารจัดการน้้าในพรุโต๊ะแดงเป็น  ๒  ช่วง  คือ 
          ช่วงที่ ๑  ระหว่างมกราคม - มิถุนายน แนวทางจะยึดถือตามแนวปฏิบัติเดิม คือ พรุด้านฝั่ง

ตะวันตกเก็บกักน้้าที่ระดับ +๑.๕๐๐ ม.-รทก. พรุด้านฝั่งตะวันออกเก็บกักน้้าที่ระดับ +๑.๒๐๐ ม.-รทก.                

        ช่วงที่  ๒  การแก้ปัญหาน้้าจากพรุโต๊ะแดงไหลข้ามคันกั้นน้้าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและ

บ้านเรือนราษฎร   โดยการลดระดับระดับน้้าที่เก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้้าฝนที่ตกในเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม     โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้ลดระดับน้้าที่เก็บกักจากระดับน้้าเก็บกักเดิมของพรุด้านฝั่ง

ตะวันตกและฝั่งตะวันออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ลงเดือนละประมาณ ๒๐ เซนติเมตร จนถึง

ระดับ   +๐.๒๐๐ ถึง +๐.๔๐๐ ม.(รทก.) ตามช่วงเวลา ดังนี้ 

o เดือนกรกฎาคม ให้เก็บกกัทีร่ะดับ   +๐.๘๐๐    ถึง   +๑.๐๐๐  ม.-รทก. 

o เดือนสิงหาคม  ให้เก็บกักที่ระดับ   +๐.๖๐๐    ถึง   +๐.๘๐๐   ม.-รทก. 

o เดือนกนัยายน  ให้เก็บกักทีร่ะดับ   +๐.๔๐๐    ถึง   +๐.๖๐๐   ม.-รทก. 

o เดือนตุลาคม    ให้เก็บกักที่ระดับ   +๐.๒๐๐   ถงึ  +๐.๔๐๐   ม.-รทก. 
 
 
 
 

 
 
 (ภาพบนจากซ้ายภาพท่ี ๑ และภาพที่ ๒ ) 
          แสดงป่าพรุสิรินธร (พรุโต๊ะแดง) สภาพเป็นป่าดิบชื้นในท่ีลุ่มมีน้ าขังตลอดท้ังปี  มีพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ประมาณ  

          ๑๒๕,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓  อ าเภอ คือ|อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นป่าท่ี 

          ยังคงความอุดมสมบูรณ์ท่ี ท่ีมีความส าคัญยิ่งในระบบนิเวศน์ 

(ภาพบนจากซ้ายภาพที่ ๓ และภาพที่ ๔ ) ท่อระบายน้ าปลายคลองสายท่ี ๑๐  ระบายน้ าเปรี้ยวได้สูงสุดได้ ๕.๑๔๓  
          ลบ.ม./วินาที ระดับเก็บกักน้ าในป่าพร ุ+๑.๒๐๐ ม.-.รทก  และ.ท่อระบายน้ าปลายคลองสายท่ี ๑๔  ระบายน้ า 
           เปรี้ยวสูงสุดได้ ๒.๐๙๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับเก็บกักน้ าในป่าพร ุ +๑.๒๐๐  ม.(.รทก) เมตร.-รทก. 
          เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ าในป่าพรุโต๊ะแดง 



  

ผลประโยชน์ด้านการเกษตรจากโครงการ 

               เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่โครงการ   ช่วยสนับสนุนการท้านาปรังและปลูก

พืชฤดูแล้ง  เพื่อป้องกันน้้าเค็มรุกล้้าพื้นที่   ส่งน้้าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน  เป็นแหล่งน้้าดิบ

ส้าหรับการประปา เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้้าจืด  ปรับปรุงและป้องกันการแพร่กระจายของดินเปรี้ยวและ

น้้าเปรี้ยว และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษาระดับน้้าในป่าพรุสิรนธร (พรุโต๊ะแดง) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ภาพบนซ้าย)    แสดงผลประโยชน์จากโครงการพื้นท่ีท านาในเขตชลประทานแปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ  
                    ต.มูโนะ  อ.สุไหง-โก-ลก 

 (ภาพบนขวา)     แสดงผลประโยชน์จากโครงการพื้นท่ีท านาในเขตชลประทานบ้านทุ่งนาหว่าน ต.พร่อน อ.ตากใบ 

 (ภาพล่างซ้าย)    แสดงผลประโยชน์จากโครงการพื้นท่ีท านาในเขตชลประทานบ้านปูยู  ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 

 (ภาพล่างขวา)    แสดงผลประโยชน์จากโครงการพื้นท่ีท านาในเขตชลประทานแปลงเกษตรผสมผสาน 
                    หมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์-มูโนะ ต.โฆษิต  อ.ตากใบ 

 
 

                       โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าโก-ลก (มูโนะ) 
                     ส้านักชลประทานที่ ๑๗  กรมชลประทาน 



  

                       
 


