
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการอ#างเก็บนํ้าป&แนมูดอ อําเภอ    
เจาะไอร(อง จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…ในการน้ีได
พระราชทานพระราชดําริให
พิจารณาจัดต้ังโครงการจัดรูปดินในพื้นที่

ส�งนํ้า อ�างเก็บนํ้าป$แนมูดอ ขึ้นโดยให
เป*นศูนย,สาขาที่ 2 ของศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ตามพระราชดําริ (ศูนย,สาขาที่ 1 ต้ังอยู�บริเวณเชิงเขาตันหยง ในเขตพระราชตําหนักทักษิณ

ราชนิเวศน,) จุดประสงค,เพื่อดําเนินการจัดรูปดิน ในพื้นที่นาเดิม จํานวน 150 ไร� ให
เป*นที่

ทํากิน ได
รับนํ้าจากอ�างเก็บนํ้าป$แนมูดออย�างสมบูรณ,ตลอดป$ แปลงละไม�เกิน 4 ไร� โดย

ทางศูนย,ฯ จะก�อสร
างระบบส�งนํ้าในแปลงนาให
อย�างทั่วถึงทุกแปลง เพื่อจะใช
พื้นที่นาเดิม 

จํานวน 150 ไร� น้ี ให
ใช
นํ้าจากอ�างเก็บนํ้าป$แนมูดอ ทําประโยชน,อย�างเต็มที่ โดยการ

เพาะปลูกพืช 2-3 คร้ังต�อป$อย�างน
อย 2 คร้ัง ทํานาป$ 1 คร้ัง และปลูกพืชไร� และพืชผัก

อีก 1 คร้ังต�อป$ และจัดหาที่นาให
ราษฎรหมู�บ
านป$แนมูดอ จํานวน 21 ครอบครัว 

ครอบครัวละ 4 ไร� เพื่อให
ราษฎรหมู�บ
านป$แนมูดอ สามารถทํานาพอกินในหมู�บ
านของ

ตนเอง…”

  วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2526



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับอ#างเก็บนํ้าใกล(บ(าน และศูนย2ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ความว#า

“...ศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ควรครอบคลุมถึงการศึกษาและพัฒนาปAาไม
 

บริเวณเขายาบี และเขาสํานักด
วย เพื่อให
มีสภาพปAาไม
อย�างสมบูรณ, สงวนไว
เป*นแหล�งนํ้า

ใกล
บ
าน ซึ่งในระยะต�อไปอาจพิจารณาก�อสร
างอ�างเก็บนํ้าขนาดเล็กบนภูเขาทั้งสอง แล
ว

ต�อท�อชักนํ้าจากอ�างเก็บนํ้าลงมาใช
ในพื้นที่ศูนย,ฯ และนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ

ราษฎรหมู�บ
านต�างๆ บริเวณเชิงเขาทั้งสองได
...”

“...ควรที่จะรวมพื้นที่ที่เป*นสวนของชลประทานกับศูนย,ฯ เป*นพื้นที่เดียวกันเพื่อ

จัดการเป*นแปลงศึกษา แปลงขยายพันธุ, รวมทั้งให
ศูนย,ฯ เป*นพี่เล้ียงคอยให
ความช�วยเหลือ

แก�เกษตรกรรอบๆ โครงการ...”

  วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2526



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับการจัดต้ังหมู#บ(านปศุสัตว2-เกษตรมูโนะ 
ในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ความว#า 

“…หมู�บ
านปศุสัตว,-เกษตรมูโนะ น้ีให
เป*นศูนย,สาขาที่ 3 ของศูนย,ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ ตามพระราชดําริ สําหรับการคัดเลือกสมาชิกเข
าอยู�ในหมู�บ
านให
กองทัพภาคที่ 

4 เป*นผู
พิจารณาดําเนินการ ส�วนการบริหารงานในศูนย,สาขาที่ 3 ให
โครงการชลประทาน

มูโนะ ซึ่งมีที่ทําการอยู�ที่อาคารบังคับนํ้าโตHะแดง ห�างจากที่ทําการศูนย,ดังกล�าวประมาณ 3 

กิโลเมตร เป*นผู
ดําเนินการโดยให
หน�วยราชการที่เกี่ยวข
องทุกฝAายให
การสนับสนุน ทั้งน้ีควร

รีบดําเนินการจัดต้ังหมู�บ
านปศุสัตว,-เกษตรมูโนะตามพระราชดําริ น้ี โดยเร�งด�วน...”

  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2526



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
มีการทดลองทําดินให
เปร้ียวจัด โดยการระบายนํ้าให
แห
งและศึกษาวิธีการแก


ดินเปร้ียว เพื่อนําผลไปแก
ปJญหาดินเปร้ียวให
แก�ราษฎรที่มีปJญหาในเร่ืองในเขตจังหวัด

นราธิวาส โดยให
ทําโครงการศึกษาทดลองในกําหนด ๒ ป$ และพืชที่ทําการทดลองปลูก

ควรเป*นข
าว...”

“...ให
ดําเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตส�งนํ้าท
ายอ�างเก็บนํ้าเขาสํานัก พื้นที่ประมาณ 

๑๕๐ ไร� โดยเร�งด�วน ใช
เป*นพื้นที่สําหรับการศึกษาการพัฒนาสวนยางแบบเอนกประสงค, 

ร�วมกับการทดลองปลูกย�านลิเภา และพืชต�างๆ ในสวนยางตามความเหมาะสม...”

  วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2527



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมี
พระราชดําริ ความว#า

“...ให
ศูนย,ฯ ดําเนินการศึกษาการเปล่ียนแปลงความเป*นกรดของน้ําในบริเวณพ้ืนที่นี้...”

“...ให
กรมประมงนําปลานิลขนาดใหญ�มาปล�อยเพื่อขยายพันธุ,ตามธรรมชาติ...”

  วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2529



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
ทดลองปลูกกาแฟพันธุ,อาราบิก
า และ โรบัสต
า เป*นพืชแซมยาง เพราะว�า

กาแฟพันธ,น้ี ทนต�อสภาพดินฟQาอากาศ และโรค...”

  วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2530



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ศูนย,ศึกษาฯ น้ี เป*นคล
ายๆ พิพิธภัณฑ,ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมาดูว�าทํา

อะไรกัน...”

“...เป*นสถานที่แห�งหน่ึงที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว�าเป*นโรงเรียนก็ไม�ใช� แต�

ว�าเป*นที่มาดูมาศึกษา ก็ได
 คือเป*นทัศนศึกษาพานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยก็ตาม หรือ

ไม�ใช�โรงเรียนเป*นข
าราชการทุกช้ัน ต้ังแต�ช้ันผู
น
อยมาจนถึงช้ันผู
ใหญ�ทุกระดับทุกอย�าง คือ 

หมายความว�าทุกหน
าที่สามารถมาดูในแห�งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต�าง ๆ ของ

วิชาการ อันน้ีเท�ากับเป*นเหมือนพิพิธภัณฑ,ที่จะมาดูอะไรมีวิชาการใดที่เกี่ยวข
องกับการ

พัฒนา...”

  วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2531



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
สร
างโรงงานแปรรูปนํ้ามันปาล,มขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนย,ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส...”

  วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2531



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร พร(อมด(วยสมเด็จพระนางเจ(าสิริ กิติ์  พระบรมราชิ นีนาถ             
พระบรมราชชนนี พันป&หลวง  เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการส#งนํ้าและระบาย
นํ้าบ(านโคกกูแว อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า 

“...สภาพพื้นที่ดินเปร้ียวในบ
านโคกอิฐ และบ
านโคกใน เกษตรกรมีความต
องการจะ

ปลูกข
าว ทางชลประทานได
จัดส�งนํ้าชลประทานมาให
 ก็ให
พัฒนาที่ดินเปร้ียวเหล�าน้ีให
ใช


ประโยชน,ได
 และให
ประสานงานกับชลประทาน จะต
องควบคุมระดับนํ้าใต
ดินอยู�เท�าใด...”

  วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2533



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร แปลงทดลอง วิจัย โครงการศูนย2ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...การยกร�องในการปลูกไม
ยืนต
นในดินเปร้ียวให
เปTดหน
าดินออกก�อนแล
วขุดดิน

ล�างมาเสริมบริเวณสันร�อง และนําหน
าดินเข
ามาอีกคร่ึงหน่ึงจะทําให
สันร�องปลูกพืชสูงขึ้น

...”

  วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2533





พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร สภาพบริเวณลุ#มนํ้าคลองนํ้าจืด–คลอง
แฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…การพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆทั้งหมดน้ี จะได
ประโยชน,หลายอย�าง ข
างบนที่คลอง

แฆแฆเป*นนํ้ากร�อย ถ
าทําโครงการแล
วทั้งหมดจะเป*นนํ้าดี…ใช
การได
…คลองที่ขุดในพื้นที่พรุ

น้ีจะเป*นอ�างเก็บนํ้าจืดที่สําคัญ…และบางส�วนจะช�วยไม�ให
พรุแห
งช�วยปQองกันไฟไหม
…

โครงการน้ีจะเป*นโครงการคล
ายๆ บางนรา ควบคุมใหญ�ตรงน้ีทั้งลุ�มควบคุมหัวท
ายคล
ายๆ 

หัวท
ายของบางนรา…เป*นโครงการบางนราย�อส�วน…ราษฎรจะได
ประโยชน,...”

  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2535



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร โครงการโคกกูแว ตําบลพร#อน บริเวณ
พ้ืนท่ีส#งนํ้าชลประทานท่ีบ(านโคกอิฐ-โคกใน และบริเวณพ้ืนท่ีขอบพรุท่ีอาคารบังคับ
นํ้าบางเตย ๕ ในเขตโครงการลุ#มนํ้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ 
ความว#า 

“...งานด
านการศึกษาพัฒนา ให
ศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริจัดทําแปลงสาธิตการแก
ปJญหาดินเปร้ียวในบริเวณพื้นที่บ
านยูโย และบริเวณ

ใกล
เคียง เพื่อให
ราษฎรเห็นรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพดินเปร้ียวให
สามารถเพาะปลูก

ได
…”

  วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2536



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุแฆแฆ         
ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปCตตานี ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ปลาร
องไห
 จะต
องหาทางแก
ไข...”

“...นํ้าเปร้ียวมาอย�างไร นํ้าจืดมาอย�างไร มีพื้นที่ไหน ที่จะเปล่ียนนํ้าเปร้ียวไปลงทะเล 

ไม�มายุ�งกับนํ้าจืด...”

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2536



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช         
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...การศึกษาหน
าตัดดินวิศวกรรมภายในศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เน่ืองจาก

ดินพื้นที่พรุเป*นดินที่อ�อนไม�สามารถรับนํ้าหนักได
 จําเป*นต
องมีการตอกเสาเข็ม ซึ่งช้ันดานที่

เป*นหินแข็งจะอยู�ลึกมากอาจถึง ๔๐ ม. เพื่อให
ทราบข
อมูลเกี่ยวกับลักษณะช้ันดินในพื้นที่

พรุ รวมทั้งความลึกของช้ันหิน จึงให
ขุดเจาะทําหน
าตัดดิน เพื่อไว
ใช
ศึกษาหน
าตัดดินใน

พื้นที่พรุอันจะเป*นข
อมูลสําคัญในด
านวิศวกรรม สําหรับงานก�อสร
างต�างๆ ในพื้นที่พรุ...” 

“...ให
ปลูกหญ
าแฝกบนเขาสํานักปQองกันการพังทลายของดิน เน่ืองจากที่บริเวณเขา

สํานักและอ�างเก็บนํ้า เขาสํานักอยู�ทางด
านทิศใต
ของศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่ง

เกิดปJญหาดินถูกกัดเซาะพังทลาย จึงควรปลูกหญ
าแฝกในพื้นที่ดินดังกล�าว ที่บนเขาสํานัก

ต
องไปปลูกแฝก ต
องไปดูเพราะว�าบนเขาสํานักไปขุดอะไรก็ทลายลงมา ถ
าปลูกแฝก

สามารถช�วยปQองกันการพังทลายของดินได
มาก...”

  วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2536 



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า 

“...ศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรจัดทําเอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับ

การศึกษาการเปล่ียนแปลงความเป*นกรดของดินกรดกํามะถัน และงานวิจัยโครงการแกล
ง

ดิน ไว
เป*นรูปเล�ม เพื่อให
สามารถนําไปใช
ในการเสนอผลงานหรือรายงานผลการวิจัยที่

ค
นพบ เผยแพร�ไปสู�ระดับนานาชาติ...”

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2538 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร อาคารบังคับนํ้าบางเตย 2 ตําบล       
บางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...การพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวบ
านโคกกระท�อม ตําบลพร�อน อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส มีนํ้าชลประทานดีอยู�แล
ว แต�ดินเป*นดินเปร้ียวเกษตรกรไม�สามารถใช
ประโยชน,

ได
 ขอให
ศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการพัฒนาในลักษณะเดียวกับบ
านโคก

อิฐ-โคกใน...”

วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2539



สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป&หลวง 
เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัดโตHะโมะ ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
ส�วนราชการต�างๆ ร�วมกันดําเนินการช�วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ�มนํ้าบางนราที่ได
รับความเดือดร
อนจากการถูกขโมยเคร่ืองสูบนํ้าของทางราชการ 

และถูกศาลส่ังให
ชดใช
ค�าเสียหาย โดยให
ทําการฟWXนฟูการทําการเกษตรในพื้นที่โครงการ

โดยเร็ว และได
พระราชทานเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก�ผู
แทนกรมชลประทานเพื่อ

นําไปช�วยเหลือราษฎรที่ประสบปJญหาในเบื้องต
น ส�วนในระยะต�อไปหากมีกิจกรรมเร�งด�วน

ขอให
ทาง กปร. สนับสนุนก�อนที่หน�วยงานอื่นๆ จะเข
ามารองรับในระยะยาวได
...”

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2542



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู�หัว มีพระราชดําริและสนพระทัยเกี่ยวกับการใช
นํ้ามัน

ปาล,มทดแทนนํ้ามันดีเซล และการใช
นํ้ามันปาล,มผสมนํ้ามันดีเซล เพื่อใช
กับเคร่ืองจักรกล

เกษตร และผลิตเป*นไบโอดีเซล ใช
ทดแทนนํ้ามันดีเซลกับรถยนต, โดยการทดลองทําในเชิง

ธุรกิจในลักษณะสถานที่จําหน�าย และมีพระราชประสงค,จะสนับสนุนโครงการน้ีเป*นการ

ส�วนพระองค,...” 

วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2543





พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล(าเจ(าอยู#หัว  เสด็จ ฯ  ไปทอดพระเนตรโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีบ(านยูโยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า 

“...ให
ตีการดําเนินงานให
เห็นรูปธรรม โดยประชาสัมพันธ,ให
ชาวบ
านทราบ เห็นด
วย

ตา ทําด
วยมือ และฟJงด
วยหู จับมือมาทํา...”

วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2545 



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล(าเจ(าอยู#หัว เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการ
พัฒนา พ้ืน ท่ีบ( าน โคกส ะตอ  ห มู# ท่ี  7  ตํ าบล สุ ไห งปา ดี  อํ า เภ อ สุ ไ ห งปา ดี               
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ควรนํารูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ
านยูโย มาปรับปรุงใช
ในพื้นที่บ
านโคกสะตอ เพื่อ

จัดหานํ้าช�วยเหลือพื้นที่ทําการเกษตร และพิจารณาการจัดหานํ้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ให
แก�ราษฎร...”

วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2546



สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป&หลวง 
ทรงมีพระราชดําริ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน2 จังหวัดนราธิวาส ความว#า

“...ให
ดําเนินงานโครงการหมู�บ
านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร,มตัวอย�าง ขึ้น 

ณ บริเวณหมู�บ
านรอตันบาตู หมู�ที่ 7 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให


จัดซื้อที่ดินว�างเปล�า มาทําการจัดสรรแบ�งแปลง และจัดสร
างหมู�บ
านเพื่อทําการช�วยเหลือ

ครอบครัวราษฎรผู
ประสบเคราะห,กรรม จากการกระทําของผู
ก�อความไม�สงบใน 3 จังหวัด

ภาคใต
...”

วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2547 



สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป&หลวง 
เสด็จ ฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัดตันติการราม บ(านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
จัดหาแหล�งนํ้าให
แก�ราษฎร เพื่อใช
ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

รวมทั้งให
ดําเนินการพัฒนาอาชีพแก�ราษฎร โดยจัดต้ังศูนย,ศิลปาชีพบ
านตอหลัง จัดทํา

โครงการฟาร,มตัวอย�างขึ้นในพื้นที่บ
านตอหลัง และให
พิจารณาจัดทําโครงการเล้ียงปลากด

สีเหลืองในกระชังให
แก�ราษฎรบ
านตอหลัง...”

วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2547



สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป&หลวง 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร2มตัวอย#างในสมเด็จพระนางเจ(าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ(านโคกไร#ใหญ# หมู#ท่ี 2 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
ดําเนินงานโครงการฟาร,มตัวอย�างในสมเด็จพระนางเจ
าฯ พระบรมราชินีนาถ 

บ
านปAาไผ� ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พลเอก ณพล บุญทับ 

รองสมุหราชองครักษ,ได
กราบบังคมทูลรายงานเพื่อรายงานช�วยเหลือราษฎรที่ได
รับความ

เดือดร
อนต�อไป...”

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2548



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนา      
พิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ให
ดําเนินการจดลิขสิทธิ์โครงการแกล
งดิน และให
จดลิขสิทธิ์ทุกโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู�หัว...”

วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2549



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการศึกษาการใช(
เชื้อจุลินทรีย2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีได(จากแปลงโครงการแกล(งดินเพ่ือปลูกข(าวและ
ข(าวโพดหวานภายในบริเวณแปลงทดลองวิจัย ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ    
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...ควรทําเป*นการศึกษาจุลินทรีย,ในพื้นที่ดินพรุ ในพื้นที่ที่ยังไม�ถูกทําลาย เพื่อหา

ชนิดของจุลินทรีย,ชนิดใหม�ๆ ...”

“...ให
นําจุลินทรีย,ที่คัดแยกได
ไปทดลองในพื้นที่ดินเปร้ียวจัดที่ยังไม�ถูกรบกวน เพื่อ

เปรียบเทียบผลการทดลองกับการดําเนินงานในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย,ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ...”

วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2554



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการศึกษาการใช(
เชื้อจุลินทรีย2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีได(จากแปลงโครงการแกล(งดินเพ่ือปลูกข(าว    
และข(าวโพดหวานภายในบริเวณแปลงทดลองวิจัย ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...เน่ืองจากพื้นที่พรุถูกทําลายบางส�วน เห็นควรให
ทุกหน�วยประสานกัน เพื่อจัดทํา

การแบ�งเขตการใช
ที่ดิน (Zoning) ตามที่ได
จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตการใช
ที่ดิน

ในพื้นที่พรุไว
แล
ว...”

วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2554





สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการสวนยาง    
เขาสํานัก ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…ปJจจุบันสภาวะแวดล
อมมีความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ�อยคร้ัง สร
าง

ความเสียหายให
กับผลผลิต และชีวิตความเป*นเป*นอยู�ของเกษตรกร ดังน้ัน เพื่อให
เกิด

ความมั่นคงทางอาหาร  (Food Security) และเสริมสร
างการพึ่งตนเองได
อย�างย่ังยืน ศูนย,

ศึกษาฯ ทุกแห�งจึงควรพิจารณาจัดทําแหล�งปลูกและเก็บสํารองเมล็ดพันธุ,พืช อาทิ เมล็ด

พันธุ,ข
าว เมล็ดพันธุ,ถ่ัว/ธัญพืชต�าง ๆ และเมล็ดพันธุ,ผัก เป*นต
น เพื่อสํารองพันธุ,พืชให
แก�

เกษตรกรในยามวิกฤต...”

วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2556



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ                                 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการแกล(งดิน 
ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“...การศึกษาความหลากหลายโครงการสร
างประชากรของจุลินทรีย,ในพื้นที่พรุโตHะ

แดง ควรเพิ่มเติมการศึกษาดินบริเวณรากต
นมะฮังและพื้นที่บริเวณใจกลางพรุด
วย...”

วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2556



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการพืชสวนครัว
ประดับ ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…เมื่อส�งเสริมให
โรงเรียนและนักเรียนเข
ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัว

ของโรงเรียนได
 ก็ควรส�งเสริมขยายผลให
นักเรียนไปทําในพื้นที่ที่บ
านของตนเองด
วย 

รวมทั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนสามารถทําได
แล
วก็ต
องส�งเสริมให


นักเรียนไปทําที่บ
านให
ต�อเน่ืองต�อไป...”

วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2556



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ(านหินจอก หมู#ท่ี  6 ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทรง
มีพระราชดําริ ความว#า

“…ขอให
รวบรวมพันธุ,กล
วยหายาก ตามรายช่ือพันธุ,กล
วยที่มีอยู� ในสถาบัน

วัฒนธรรมศึกษากัลยาณวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, วิทยาเขตปJตตานี ไว
ที่ศูนย,

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ...”

วันท่ี 23 กุมภาพันธ2 พ.ศ.2560



ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ( า  ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ                              
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรผลการดําเนินงานศูนย2สาขาท่ี 2 โครงการ
พัฒนาหมู#บ(านป&แนมูดอ หมู#ท่ี 10 ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอร(อง จังหวัดนราธิวาส     
ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…ควรส�งเสริมให
ปลูกผักตามร�องสวน ถ
าไม�มีเมล็ดพันธุ,ให
เอาเมล็ดพันธุ,จากศูนย,ฯ 

พิกุลทอง...”

วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2561 



สมเ ด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ( า  กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามผลการดําเนินงาน งานประมง          
ศูนย2ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ ความว#า

“…ขอให
นําพันธุ,ไก�จากโครงการศูนย,พัฒนาปศุสัตว,ตามพระราชดําริ ตําบลด�านซ
าย 

อําเภอด�านซ
าย จังหวัดเลย มาขยายพันธุ,ที่ศูนย,ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อนําไป

ส�งเสริมและขยายผลให
แก�เกษตรกรที่สนใจต�อไป...”

วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2561



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

“…………………………………………………….…”

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






