


“...ดวยพื้นท ี่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนที่ลุมต่ํา มีน้ําข ังตลอดป ดินมีคุณภาพต่ํา 
ซึ่งพื้นท ี่ท ั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร เกษตรกรจํานวนมากไมมีที่ท ํากิน แมเมื่อระบายน้ําออกจากพ้ืนที่

หมดแลว ย ังยากที่จะใชประโยชนทางการเกษตรใหไดผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท 
ทําให เกิดกรดกํามะถัน เมื่อด ินแหงทําใหดนิเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินใหดีข ึ้น  ดังนั้น เห็นสมควรที่จะมกีาร
ปรับปรุงพัฒนา โดยใหมหีนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเข ามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นท ี่พรุรวมกัน

แบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปนแบบอยางในการที่จะพัฒนา

พื้นท ี่ดินพรุในโอกาสตอไป...” 

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๔

พระราชดําริ ใหจัดตั้ง
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ



ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ มาอยางตอเนื่องเปนเวลากวาสามทศวรรษ มีผลงานศึกษา คนควาวิจัย
มากมายหลากหลายในสาขาที่สามารถขยายผลสูพ้ืนที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและ
จังหวัดใกลเคียง โดยเนนการพัฒนาที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกษตรกรมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความยั่งยืน และเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแนวแน เพื่อจะสืบสาน รักษา และ
ตอยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนวพระราชดําริตางๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังพระปฐมบรมราชโองการ เมื่ อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2562 ความวา “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

ทั้งนี้  ใน ชวงกว าหนึ่งทศวรรษที่ผานมา  สมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราชเจ า         
กรมสมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม ราชกุม ารี ได เสด็จแปรพระ ราชฐาน                        
ไปประทับแรมที่ ศูนยศึ กษาการพัฒนาพิกุ ลทอง ฯ เพื่ อทรง ติดตามการดําเนิ นงาน                       
ของศูนยศึกษาฯ โดยใกลชิดตลอดเวลา ทําใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

คํานํา

รายงานผลการดําเนิน งาน ประจําป 2561 ของศูนยศึกษาการพัฒน า           
พิกุลทองฯ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของสวนราชการท่ีรวมดําเนินงาน
ในโครงการ รวมถึง รายงานผลความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ ตลอดจนผลการศึกษา คนควา วิจัย การขยายผลการพัฒนาสูพื้นที่ของเกษตรกร 
เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของศูนยฯ ในรอบปท่ีผานมา ซึ่งมีการขยายงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธออกไปจนเปนที่ทราบกันอยางกวางขวาง ทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานจะไดรับประโยชนและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ        
อาณาประชาราษฎรและรวมกัน “รักษา สืบสาน ตอยอด” ตอไป

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
กันยายน 2561



สารบัญ

ความเปนมาของโครงการ

• ความเปนมา         6

• ที่ตั้ง                   8
• วิสัยทัศน              8
• วัตถุประสงค          8

การบริหารโครงการ

• โครงสรางของศูนยฯ                      9

• การบริหารงานภายในโครงการ         13      
• หนวยงานรวมดําเนินการ                14
• รายนามผูอํานวยการ                     15
   ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ         

พ้ืนท่ีดําเนินการ

• พื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ       16
• พื้นที่พรุ                                                    18
• พื้นที่ขยายผลการพัฒนา                                 20
    - พื้นที่หมูบานรอบศูนย                                 20                         
    - พื้นที่ศูนยสาขา 4 แหง                                22
    -พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ                   24



ผลการดําเนินงานตามแผนงานปงบประมาณ 2561

• แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ                       39

• แผนงานศึกษาทดลองวิจัยตามแนวพระราชดําริ                 47
• แผนงานขยายผลและถายทอดองคความรูในการพัฒนา        48
• แผนงานฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      67

กิจกรรมอื่นๆ

• การแขงขันตอบปญหาชิงถวยพระราชทานฯ       69

• การจัดงานชมศูนยฯ                                   71
• การจัดงานวันลองกอง                                 76
• การจัดนิทรรศการ                                      77
• การประชุมตางๆ                                        79
• การพัฒนาบุคลากร                                     85
• การอบรมตางๆ                                          87
• กิจกรรมอื่นฯ                                             89

 ปูมศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

•  สรุปพระราชกรณียกิจ ประจําป 2561    30



ความเปนมา
          การเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐาน
มาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
จังหวัดนราธิวาสทุกๆ ป  กอนที่ จะเสด็จเยี่ยม
ราษ ฎรในพื้นที่ต าง ๆ ขอ งจั งห วัด นราธิ วาส 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาสภาพพื้นที่ป ญหาตางๆ 
ของราษฎร สภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร เพื่อให
เขาใจปญหาความตองการของราษฎร สาเหตุของ
ปญหา และทรงคิดหาแนวทางในการแกไขเพื่อ
ชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร 
          ปญหาที่สําคัญยิ่งของราษฎรในจังหวัด
นราธิวาส คือ ที่ดินทํากินของราษฎรสวนใหญเปน
ที่ล ุมน้ําขังเกือบตลอดทั้งป อีกทั้งดินมีสภาพเปน

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

ความเปนมาของโครงการ

ดินเปรี้ยวจัด ราษฎรปลูกขาวไมได หรือ
ไดผล ผลิตต่ํ ามาก  พระบาทส มเด็ จ             
พระมห าภู มิ พ ลอดุ ลย เดชมหาราช                   
บรมนาถ บพิต ร ท รงเ ข าพ ระทั ยใ น
ปญหานีเ้ปนอยางดี และทรงเล็งเห็นถึ ง
แนวทางในการแกไขปญหาน้ีวา จําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการดําเนินการแกไข
ปญหาโดยใชวิชาการในหลายๆ ดาน
ประกอบกัน เปนการดําเนินการแกไข
ในลัก ษณะผ สมผ สานข องหล าย ๆ 
หนวย งาน หรือใชวิธีการดําเนินงาน
แบบบูรณาการ จึงมีพระราชดําริให
หนวยงานจากกรมกองตางๆ มารวมกัน
ศึกษาวิธีการเปนตนแบบในการพัฒนา
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หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

พื้นที่พรุ แลวนําผลสําเร็จจากการศึกษานี้ ไป
ขยายผ ลก ารพัฒ นาในพื้นที่ ข อง ราษฎ ร 
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นน้ีจะไดเปน 2 ทาง คือ 
ตนทาง คือ เจาหนาที่ ของรัฐไดฝกหัดการ
ทํางานรวมกันไดความรูในการพัฒนา และ
ปลายทาง คือ ราษฎรไดรับความชวยเหลือใน
การพัฒนาพื้นที่ใหนํามาใชประโยชนในการ
ทํามาหากินได อันเปนจุดมงหมายสําคัญใน
การจัดตั้ ง โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
            ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ เ ศ ษ เ พื่ อ
ประส านงานโ ค รง การอั น เนื่อ ง ม าจาก
พระราชดําริ (กปร.) จึงมีมติใหจัดตั้ ง “ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525

7



หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

วัตถุประสงคของโครงการฯ
1. เพื่อสนองพระราชดําริที่พระราชทานใหไวในการดําเนินงานศึกษาและพัฒนาใหครบถวน

และถูกตอง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อแก ไขปญหาความยากจนและผลกระทบที่ เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย              

ของประชาชนในกลุมเปาหมายใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการพึ่งตนเอง       
ไปพรอมกับการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต

3. ใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลดวยมาตรการตางๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ขยายผลในรูปแบบการทองเที่ยวในเชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนดาน
เศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม

4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดําเนินงาน โดยยึดหลักการโครงการ
พระราชดําริ และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเปนแนวทางการดําเนินงานโดยการใชแผน
เปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน

ท่ีต้ัง
       ตั้งอยูระหวางบานพิกุลทอง และบานโคกสยา เลขที่  95         
หมูท ี่ 6 เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ หางจากเมืองนราธิวาส 7 กิ โลเมตร 
และหางจากพระราชตําหนักทักษิณราชนิเวศน 2 กิโลเมตร

วิสัยทัศน
       เปนศูนยกลางการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ในการ
พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอยางยั่งยืนของประเทศ

8
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โครงสราง 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพและ
สอดคลองซึ่งกันและกัน ตั้ งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การบริหารโครงการ 
งบประมาณและดานการวิจัย ไดมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน และคณะปฏิบัติการในพื้นที่ ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป  2560 ตามอํานาจหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย        
มีลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ ใชมุมมองการแกไขปญหาจากหลายๆ ดาน มาใช ในการ
บริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการชุดตางๆ ประกอบดวย

การบริหารโครงการ

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ มีหน้าที�ในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แนวทางบริหารโครงการ อํานวยการควบคุมกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของ       
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื�องมาจากพระราชดําริ แต่งตั �งตามคําสั�งคณะกรรมการพิเศษเพื�อ
ประสานงานโครงการอันเนื� องมาจากพระราชดําริ ที�  7 / 2560   ลงวันที�  22 กันยายน 2560        
โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธาน และพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ   
2. คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการ มีหน้าที�กํ าหนดกรอบนโยบาย ควบคุม กํากับดูแล        
และประสานงานในการดําเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ แต่งตั �งตามคําสั�งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื�องมาจากพระราชดําริ ที�  7/2560 ลงวันที�  22 กันยายน 2560 โดยมี        
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อํานวยการกองศึกษาและขยายผล       
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
3.  คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการ มีหน้าที�ดําเนินการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื�อจัดทําแผนของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื� องมาจาก
พระราชดําริ ติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณากลั�นกรองรายละเอียดของโครงการ และ
งบประมาณประจําปีตามที�ศูนย์ฯ แต่งตั �งตามคําสั�งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื�องจากพระราชดําริ ที� 7/2560 ลงวันที�  22 กันยายน 2560 โดยมี
เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน และมีที�ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื� องมาจาก
พระราชดําริ สํานักงาน กปร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 9



4. คณะอนุก รรมการดํา เนินงานโครงการ มีหน าที่ ในการค วบคุมกํากับ ดูแลประสาน           
การดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนแมบทฯ จัดทําแผนปฏิบัตงิานและงบประมาณ
ประจําป และใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ ที่รวมปฏิบัติงานในโครงการฯ สําหรับการ
ปฏิบัติงานไดรับมอบหมายใหผูแทนกรมพัฒนาที่ดินเปนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา       
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ 6/2554 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยมีผู ว าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เปนประธาน และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
5. คณะทํางานดานอํานวยการโครงการ มีหนาที่ในการกําหนดแผนงานโครงการ และเปาหมาย
การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแก
ผูปฏิบ ัติงานในโครงการฯ พรอมทั้ งติดตั้ งการดําเนินงาน ประเมินผล และประชาสัมพันธ
โครงการฯ  แต งตั้ งตามคํ าสั่ ง อนุกรรมก ารดํ าเ นินง านโครงก ารศู นย ศึกษ าก ารพัฒนา                  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ 1/2552 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2552 โดยมีผู อํานวยการศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนประธานและหัวหนางานวิชาการและ
ประสานงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ
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6. คณะทํางานวิชาการโครงการ มีหนาที่กําหนดแผนงานศึกษาทดลองวิจัย  ใหเปนไปตามแนว
พระราชดําริ ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงาน ศึกษาทดลองวิจัย ให เปนไปตามกรอบ           
การดําเนินงาน พรอมทั้งรวบรวม และเผยแพรผลงานศึกษาทดลองวิจัยที่ สํ าเร็จเปนรูปธรรม 
แตงตั้งตามคําสั่ งอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่ 1/2552  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2552 โดยมีผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนประธานและหัวหนางานวิชาการและประสานงาน           
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนคณะทํางานและเลขานุการ
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7. คณะทํางานดานสงเสริมและขยายผลโครงการ มีหนาที่ในการกําหนดแผนงานโครงการ และ
เปาหมายการดําเนินงานสงเสริมและขยายผลในพื้นที่ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควบคุมกํากับดูแลแผนปฏิบัติงานในพื้นที่
ใหมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดําริ แตงตั้งตามคําสั่งอนุกรรมการดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่  2/2552 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 มีรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส (ดานเศรษฐกิจ) เปนประธาน และผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนคณะทํางานและเลขานุการ

8. คณะปฏิบัติการในพ้ืนที่โครงการ แตงตั้งตามคําสั่งอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ 3/2552 ลงวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
เพื่อใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ จึงไดแตงตั้งคณะปฏิบัติการ
ในพื้นที่ตางๆ จํานวน 5 คณะ ดังนี้ 

• คณะปฏิบัติการในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ 13 หมูบ าน
• คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ 1 โครงการสวนยางพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน
• คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมูบ านปแนมูดอ
• คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ 3 โครงการพัฒนาหมูบ านปศุสัตว–เกษตรมูโนะ
• คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ 4 โครงการพัฒนาบานโคกอิฐ–โคกใน บานยูโย

9. จัดตั้งศูนยสาขาของศูนยศึกษาฯ แตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่  2/2556 ลงวันที่  19 ธันวาคม 2556 เพื่อใหการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย
สาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพสูง สอดคลองตามแนวพระราชดําริ จึงไดกําหนดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนศูนยสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
 

11
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โครงสรางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
( ตามกรอบคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการฯ )

•   คณะปฏิบัติการในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ 13 หมูบาน
•   คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาท่ี 1 
•   คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาท่ี 2 
•   คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาท่ี 3 
•   คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาท่ี 4 
•   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ศูนยสาขาที่ 5

คณะอนุกรรมการ
วิชาการโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการ
จัดทําแนวทางการบริหาร

จัดการโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการ
วางแผนและติดตาม
ประเมินผลโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิก ุลทองฯ

คณะทํางานดานอํานวยการ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ

คณะทํางานดานวิชาการ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ

คณะปฏิบัติการในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

คณะทํางานดานสงเสริมและขยายผล
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ

12
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การบริหารงานภายในโครงการ 

          การบริหารงานภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนการดําเนินงานในรูปแบบ
ของการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ เขามารวมพัฒนาและแกไขปญหาของเกษตรกรใน
พื้นที่ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ ไดพระราชทานใหไว ในวโรกาสตางๆ ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สามารถสนองแนวพระราชดําริได
ครบถวนสมบูรณ จึงจําเปนตองกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ดังนี้

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. งานวิชาการเกษตร
2. งานปศุสัตว
3. งานประมง
4. งานสงเสริมการเกษตร
5. งานสงเสริมอุตสาหกรรม
6. งานควบคุมโรคติดตอฯ
7. งานปาไม
8. งานหมอนไหม

สํานักงานเลขานุการโครงการศูนยฯ
สังกัดงานพัฒนาท่ีดิน

หนวยงานรวม 8 หนวยงาน

งานบริหารท่ัวไป

งานวิชาการและประสานงาน

งานสงเสริมและขยายผล

กลุมวิเคราะหดิน สพข.12 
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• งานวิชาการเกษ ตร การปลูกพืช แซมสว น
ยางพารา สาธิตการเพาะเห็ด การปลูกผักไรดิน 
และการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

หนวยงานรวมดําเนินการ

          การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนนการประสานงาน การ
ประสานแผน และการจัดการระหวางกรม กอง และสวนราชการตางๆ มีการพัฒนาในทุกๆ 
ดาน หลากหลายสาขาวิชาในลักษณะผสมผสานโดยมีหนวยงานรวมดําเนินการ จํานวน 8 
หนวยงาน ดังนี้ 
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• งานปศุสัตว สาธิตการเลี้ ยงและดูแล
สุขภาพสัตว ทั้งสัตวปก และสัตว เคี้ยว
เอื้อง การปลูกพืชอาหารสัตว ในพื้นที่พรุ
และการผลิตอาหารขนสําหรับสัตว

• งานประมง ศึกษ าการเพ าะเลี้ ย ง
ขยายพันธุปลาที่ทนตอน้ําเปรี้ยว และ
การเลี้ยงปลาสวยงามในพื้นที่พรุ การ
เลี้ ย งก บ ในก ระชัง  ก ารทํ า เก ษ ต ร
ผสมผ สานบริเ วณข อบบ อแล ะการ
แจกจายพันธุปลา

• งานสงเ สริมการเก ษต ร ศึ กษ า
วิธีการปลูกพืชผักในรูปแบบตางๆ ที่มี
พื้นที่อยู อยางจํากัด และการเพาะ
ขยายพันธุบอนสี
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รายนามผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1) นายมานพ ตัณฑเตมีย           2525 - 2526
2) นายชัยชาญ ชโลธร           2526 – 2532
3) นายชัยวัฒน สิทธิบุศย           2532 – 2543
4) นายอภิชาต จงสกุล           2543 – 2546
5) นายมโน พงษสามารถ           มี.ค. – ต.ค. 2546
6) นายบุญณรงค  ธานีรัตน           ต.ค. 2546 – ธ.ค. 2552
7) นายปรีชา โพธิ์ปาน           ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2555
8) นางสายหยุด  เพ็ชรสุข           พ.ย. 2555 - ปจจุบัน
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• งานปาไม สาธิตการปลูกปาในพื้นที่พรุ 
เพื่อศึกษาระบบนิเวศนของปาพรุ และ
วิวัฒนาการการเกิดพรุ ศึกษาการนําไมและ
ใบเสม็ดเพื่อการแปรรูป และผลิตกลาไมไว
สําหรับแจกจายประชาชนทั่วไป

• งานหมอนไหม สาธิตการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การสาวไหม การทํานํ้าลูกหมอน การทําชาใบ
หมอน รวมถึ งใหคําแนะนําในเรื่องการปลูก
หมอนกินผล 

• งานสงเสริมอุตสาหกรรม สาธิตและ
ฝกอบรมการแปรรูปเสนใยพืชในทองถิ่น   
สูผลิตภัณฑตางๆ เพื่อเพิ่มรายได

• งานควบคุมโรคติดตอ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
โรคติดตอชนิดตาง  ๆใหบริการดานสาธารณสุข 
การปองกัน ดูแล รักษาโรคเทาชาง
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พื้นที่ดําเนินการ

          จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร “...ใหมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุรวมกัน
แบบผสมผสาน...”การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงมีหนวยงานที่ รวมบูรณาการงาน
ดวยกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ไมซ้ํ าซอนกับการดําเนินงาน       
ของหนวยงานปกติ จึงไดมีการกําหนดพื้นที่ดําเนินงานของศูนยฯ ดังนี้

1. พ้ืนที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีเนื้อที่ 1,740 ไร แบงออกเปน
          1) พื้นที่ดอน เนื้อที่  202 ไร เปนที่ตั้ งอาคารสํานักงานเลขานุการโครงการฯ 
โรงงานสกัดและแปรรูปปาลมน้ํามัน งานปาไม งานปศุสัตว งานวิชาการเกษตร การควบคุม
โรคเทาชางและการสาธารณสุข งานสงเสริมอุตสาหกรรม งานสงเสริมการเกษตร งาน
หมอนไหมฯ หองประชุม อาคารฝกอบรม และที่พัก รวมถึงสวนสาธิตการเกษตรฯ อาทิ 
แปลงพืชสวนครัวประดับ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ  84 
พรรษา

16
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2) พื้นที่ลุม เนื้อที่ 308 ไร เปนแปลงศึกษา ทดลอง 
วิจัย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและ
ดินพรุ อาทิ  โครงการแกลงดิน โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม การปลูกพืชอาหารสัตว การปลูกปาลม
น้ํามันในดินอินทรีย การเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัด แปลงสาธิตการปลูกขาวพื้นเมืองพันธุตางๆ และ
แปลงทดสอบอื่นๆ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด รวมถึงสวน 
50 ปครองราชย สวน 72 พรรษา และสวนไมมงคล 
3) พื้นที่อางเก็บน้ําใกลบาน เนื้อที่ 1,030 ไร ตั้งอยู
ตอนใตของศูนยฯ สามารถจุน้ําได  2 ลานลูกบาศก
เมตร เปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรของศูนยฯ และ
พื้นที่ การ เก ษตรใก ล เคี ยง ได รวบ รว มอนุ รัก ษ
พันธุกรรมบัวตางๆ อาทิ บัวผัน บัวจงกลนี บัวหลวง
ปทุม และจัดเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 
4) พื้นที่สวนยางเขาสํานัก เนื้อที่  200 ไร เปนที่
ดอนเชิงเขา มีการสาธิตการปลูกยางพารา และการ
ผลิตยางแบบครบวงจร การปลูกพืชแซมในสวน
ยางพารา และสวนที่เปนพื้นที่ล ุมติดกับอางเก็บน้ําได
ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 15 ไร
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2. พ้ืนที่พรุ

          “พร”ุ เปนภาษาใต หมายถึง บริเวณที่
ลุมมีน้ําทวมขั งตลอดป  มีพืชพรรณมากมาย
หลายช นิด ขึ้นอยู  แ ละต าย ทับ ถมกัน เป น
เวลานาน สะสมอินทรียสาร (peat) เปนชั้น
หนามากนอยตางกันตามลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ เชน บนตะกอนแมน้ํา น้ํากรอย 
น้ําเค็ม หรือบนแองทราย ดินที่พบในบริเวณ
พื้นที่พรุบางสวนมีดินแร (mineral soil) ปะปน
อยูดวยกันจึงเรียกรวมกันวา ดินในพื้นที่พรุ         
ซึ่ ง ป ร ะก อ บ ด ว ย  “ดิ น อ นิน ท รีย ” แ ล ะ 
“ดินอินทรียหรือดินพรุ” (พิสุทธิ์, 2550) 

และการอนุรักษพื้นที่ไดนําเอาไปใช เปน
นโยบายและแนวทางในการจัดการพื้นที่
พรุของจังหวัดนราธิวาส และเนื่องจาก
การใชที่ดินในพื้นที่พรุไดมีการเปลี่ยน
สภาพการใชที่ดินอยางตอเนื่องมาตลอด 
ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่ส งผลกระทบตอสภาพ
ทางนิเวศนของปาพรุ รวมถึงสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่
อาศัยอยู ใน เขตพื้นที่พรุดวย จึงได มี    
การรวบรวมขอมูลจากรายงานการใช
ที่ดินในพื้นที่พรุป พ.ศ. 2529 รายงาน
การศึ กษ าคว ามถู กต อง ข อง แผ นที่     
การใชที่ ดิน เอกสารการสัมมนาเรื่อง
พื้นที่พรุ แผนที่กรมแผนที่ทหาร แผนที่
ประกาศเขตรักษาพันธุสัตวป า ภาพถาย 
ortho สี  แ ล ะ ภ า พ ถ า ย  THEOS         
มาปรับแก พรอมทั้งทําการสํารวจพื้นที่
ใหม เพื่อ จัด ทําข อบ เขต การใช ที่ ดิ น      
ในพื้ นที่ พ รุ จั ง ห วั ดนราธิ ว าส  แ ล ะ
ประกาศใชในป พ.ศ. 2555 สรุปไดดังนี้
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         ศูนยศึ กษาการพัฒนาพิกุ ลทองฯ มีภารกิ จ
หลัก คือ ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อหาตนแบบในการ
พัฒนาพื้นที่พรุ และเพื่อใหการพัฒนาไมส งผลตอพื้นที่
ปาพรุ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงไดกําหนด
เขตการใชที่ ดินในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสขึ้นเปน      
ครั้งแรกในป  พ.ศ. 2529 โดยแบงเขตการใชที่ ดิ น
ออกเปน 3 เขต คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ และเขต
พัฒนา เพื่อใหหนวยงานตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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1) เขตพั ฒน า ห มายถึ ง เขต ที่ป จจุบันมี
โครง การอันเนื่อง มาจากพระราชดําริแล ะ
โครงการตางๆ ของรัฐ เข าไปพัฒนาพื้นที่ เพื่อ  
ทํ าก ารเ ก ษ ต รแ ล ว  มี เ นื้ อ ที่  101,673 ไ ร 
แบงเปนพื้นที่พรุบาเจาะ 38,543 ไร และพื้นที่
พรุโตะแดงและพรุบริเวณใกลเคียง 63,130 ไร
2) เขตอนุร ักษ หมายถึง เขตที่ในปจจุบันเปน
ปาพรุสมบูรณหรือปาดั้งเดิม ถูกทําลายเกือบ
หมดสิ้นหรือถูกบุกรุกเพื่อนํามาใชทําการเกษตร
แตไมไดผลและปลอยทิ้งราง ซึ่งเขตนี้จัดเปนเขต
ฟนฟูสภาพปาพรุมีเนื้อที่  28,945 ไร แบ งเปน
พื้นที่พรุบาเจาะ 9 ,595 ไร แ ละพรุบริเว ณ
ใกลเคียง 19,350 ไร     
3) เขตสงวน หมายถึง เขตที่ยังคงสภาพปาพรุ
สมบูรณ คื อ พื้นที่ป าพรุ โต ะแ ด งทั้ งห มด        
ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป า และพันธุพืช   
ไดกําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวป า มี เนื้อที่ 
125,625 ไร
4) พื้นที่ใชประโยชนอื่นๆ ไดแก ศูนยราชการ 
สถานศึกษา ที่อยูอาศัย และคายทหาร มีเนื้อที่ 
5,617 ไร แบ งเปนพื้นที่พรุบาเจาะ 3,967 ไร 
พื้นที่ พรุ โต ะแ ดง แล ะพรุบ ริเ วณ ใก ล เ คีย ง 
1,650 ไร
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเขตการใชที่ดินในพื้นที่พรุ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2555 

เนื้อที(่ไร)

เขต

การใชที่ด ิน
พรุบาเจาะ

พรุโตะแดงและ

พรุบริเวณใกลเคียง
ผลรวมทั้งหมด

พ.ศ.

2529

พ.ศ.

2555
ผลตาง

พ.ศ.

2529

พ.ศ.

2555
ผลตาง

พ.ศ.

2529

พ.ศ.

2555
ผลตาง

เขตพัฒนา 36,807 38,543 +1,736 58,208 63,130 +4,922 95,015 101,673 +6,658 

เขตอนุรักษ 11,226 9,595 -1,631 98,712 19,350 -79,362 109,938 28,945 -80,993 

เขตสงวน 4,072 - -4,072 52,835 125,625 +72,790 56,907 125,625 +68,718 

พื้นที่อื่นๆ - 3,967 +3,967 - 1,650 +1,650 - 5,617 +5,617 

รวม 52,105 52,105 - 209,755 209,755 - 261,860 261,860 - 

3. พ้ืนที่ขยายผลการพัฒนา คือ พื้นที่ตามพระราดําริที่ ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแล
รับผิ ดช อบแ ละนําผ ลสํ าเร็ จจาก การศึก ษา ทด ลอง  วิ จัย  เข าไ ปดํา เนินการพัฒนาในพื้นที่                    
ซึ่งประกอบดวยพื้นที่หมูบานรอบศูนย พื้นที่ศูนยสาขา พื้นที่ /โครงการที่มีพระราดําริใหดําเนินการ          
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 3.1 พ้ืนที่หมูบานรอบศูนย
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
มีพระราชดําริใหขยายพื้นที่ ของโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ออกไปใน
หมูบ านรอบศูนยฯ และใหเปนพี่เลี้ยงคอยให
ความชว ยเห ลือพัฒนาพื้นที่ และอบรม
เกษตรกรใหมีความรูในการพัฒนาอาชีพให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
ของแตละหมูบานพรอมทั้งสงเสริมใหราษฎร
ประกอบอาชีพการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
และสามารถพึ่งตนเองได หมูบานรอบศูนยมี
จํานวน 13 หมูบ าน พื้นที่ 28,795 ไร อยู ใน
เข ต พื้ นที่  2 ตําบ ล  คื อ  ตําบ ล กะลุ ว อ      
แล ะตํ าบล ก ะลุ ว อเหนือ  อํ า เภ อ เมื อ ง    
จังหวัดนราธิวาส ประกอบดวย
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6) บานใหม หมูท ี่ 5 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 2,433 ไร สภาพพื้นที่เปนสันทรายเกา ดินเปน  
ทรายจัด ราษฎรประกอบอาชีพปลูกผัก เลี้ยงสัตว สวนมะพราว ปลูกไมผลผสมผสาน และรับจาง
ทั่วไป 

8) บานโคกสยา หมูท ี่ 8 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 3,514 ไร สภาพพื้นที่ดินเปนดินเปรี้ยวจัด 
ปลูกพืชไมไดผล ราษฎรประกอบอาชีพทําสวนยาง และรับจางทั่วไป
9) บานโพธิ์ทอง หมูท ี่ 9 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 3,397 ไร สภาพพื้นที่ดินเปนดินทราย 
บางสวนเปนดินเปรี้ยวจัด ราษฎรสวนใหญทําสวนผลไม การทําสวนยางพารา และสวนมะพราว 

4) บานเปล หมูท ี่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 3,413 ไร สภาพดินเปนดินเปรี้ยวจัด น้ําทวม        
ในฤดูฝน ราษฎรประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและรับจางทั่วไป
5) บานเขาตันหยง หมูท ี่ 4 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่  1,883 ไร สภาพพื้นที่ส วนใหญเปน          
ดินทรายจัด ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพประมง การเลี้ยงแพะ สัตวป ก และการปลูกผักสวน
ครัว 

7) บานพิกุลทอง หมูท ี่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 
3,195 ไร สภาพพื้นที่ดินเปนดินเปรี้ยวจัด ดินทราย 
ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรายไดจากการปลูกผัก 
ทําสวนมะพราว และการเลี้ ยงสัตว  เชนการเลี้ ยงโค   
การเลี้ยงไกพื้นเมือง การทํานา และรับจางทั่วไป

21

1) บานยาบี หมูท ี่ 1 ตําบลกะลุวอ มีพื้นที่ 2,984 ไร 
สภาพดินเปนดินเปรี้ยวจัด นํ้าทวมในฤดูฝน ราษฎร
ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนยางพารา ปลูกผัก 
ผลไม เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป 

บานยาบี

บานบางมะนาว

บานคาย

บานพิกุลทอง

2) บานบางมะนาว หมูท ี่ 1 ตําบลกะลุวอเหนือ 
มีพื้นที่  600 ไร ส ภาพพื้ นที่ เป นดินท รายจัด 
ราษฎรประกอบอาชีพประมง ปลูกผัก เลี้ย งสัตว 
และรับจางทั่วไป 

3) บานคาย หมูท ี่ 2 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 
2,110 ไร สภาพพื้นที่ เปนที่ ราบลุมน้ําทวมขั ง
ราษฎรประกอบอาชีพทําสวนยางพาราแล ะ
รับจางทั่วไป 
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10) บานคีรี หมูท ี่ 10 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่ 2,221 
ไร สภาพพื้นที่เปนที่ลุมน้ําทวมขัง ดินเปนดินเปรี้ยวจัด 
ราษฎรสวนใหญเดิมมีอาชีพทํานา ปจจุบันมีการปรับ
สภาพพื้นที่ข ุดยกรองและทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
การปลูกปาลมน้ํามัน การปลูกผัก และเลี้ยงสัตว
11) บานสะปอม หมูท ี่ 13 ตําบลกะลุวอเหนือ มีพื้นที่  
1,530 ไร สภาพพื้นที่เปนดินทราย สวนที่ เปนที่ลุ มเปน
ดินเปรี้ยวจัดมีนํ้าทวมขั ง ราษฎรเดิมมีอาชีพปลูกผัก 
ปจจุบัน มีการปรับสภาพพื้นที่ ปลูกไมผล ปลูกผัก เลี้ยง
สัตว และการแปรรูปอาหาร เชน การทําขาวเกรียบปลา 

12) บานบูกิตอาวมะนาว หมูท ี่ 11 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 
705 ไร สภาพพื้นที่เปนที่ราบ ดินเปนดินทรายจัดและหาดทราย ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
ประมง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป 
13) บานตือลาฆอปาลัส หมูท ี่ 12 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่      
810 ไร สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือดินเปนดินทรายถึ งดินทรายปนดินรวน 
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพประมง ทําสวนมะพราว มีการจัดตั้งกลุมปกจักร

3.2 พ้ืนที่ศูนยสาขา ประกอบดวย 4 แห ง
ครอบคลุมพื้นที่ท ั้งหมด 31,715.8 ไร ดังนี้ 
1) ศู นยสาขาที่  1 โครงการสวนย างพระ
ตําห นักทั ก ษิ ณราช นิ เว ศน  ตั้ ง อ ยู ใ น เ ข ต
พระราชฐาน พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน      
หมูท ี่ 4 บานเขาตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ  
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที  15.8 ไร
สาธิตการปลูกยางพันธุดีและการปลูกพืชแซม 
ในสวนยาง เพื่อเปนแบบอยางแกเกษตรกร
2) ศูนยสาขาที่  2 โครงการพัฒนาหมูบ าน
ปแนมูดอ หมูท ี่ 10 บานปแนมูดอ ตําบลบูกิต
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่  135 
ไร สาธิตการจัดระบบการใชที่ดินและการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ22

บานคีรี

บานสะปอม

บานปแนมูดอ

สวนยางพระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน
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3) ศูนยสาขาที่ 3 โครงการหมูบานปศุสัตว -
เกษตรมูโนะ ตั้งอยูบ านโคกมือบา หมูที่  4         
ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ตั้งขึ้นเมื่อป 2526 เนื้อที่  1,500 ไร จัดเปน    
ที่อยูอาศัยและที่ทํ ากินใหแก  อส. ที่ปลด
ประจําก ารและ เก ษตรกรที่ ยากจนแล ะ
ตองการที่ดินทํากิน โดยไดจัดสรรที่ดินทํากิน
ใหครอบครัวละ 15 ไร เปนที่อยูอาศัยและ  
ทําการเกษตร ปจจุบันมีสมาชิกทั้ งสิ้น 37 
ครัว เรือน สภ าพพื้นที่ เป นดิ นเป รี้ย วจั ด      
เป นศู นย ส าขาที่ ส าธิ ต ก ารพัฒ นาด าน       
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด การปลูกพืช ไมผล
ผสมผสาน เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว 

4) ศูนยสาขาที่ 4 โครงการพัฒนาพื้นที่บ าน
โคกอิฐ-โคกใน ยูโย โคกกระทอม ตั้ งอยูที่
ตําบลพรอนและตําบลบางขุนทอง อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่  30,065 ไร 
เปนพื้นที่ศูนยศึกษาฯ ได เข าไปดําเนินการ
พื้นที่ 8,351 ไร ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่บานโคกอิฐ-โคกใน 
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
มีพื้นที่ดําเนินการ 1,072 ไร สภาพพื้นที่ เปน
ที่ล ุม เปนพื้นที่นาราง ดินแปรสภาพเปนดิน
เป รี้ ย วจั ด แ ล ะข าด ความอุ ด มส มบู รณ
เกษตรกรไมสามารถปลูกพืชได มีการขุดลอก
คลองระบายน้ํา และอาคารบังคับน้ําเพื่อ
ระบายน้ําทวมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ํา
จืดไวใหเกษตรกรใชทํ าการเพาะปลูก และ
อุปโภคบริโภคตลอดป

23

บานยูโย

บานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ

บานโคกอิฐ-โคกใน 
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(2) โครงการพัฒนาพื้นที่บานยูโย ตําบลบางขุนทอง 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ดําเนินการ 
3,500 ไร ครอบคลุม 3 หมูบ าน คือ บานยูโย บาน
บางขุนทอง และบานโคกงู สภาพพื้นที่ เปนที่ลุ มมี
น้ําขัง ลักษณะเปนดินอินทรีย เกษตรกรไมสามารถ
ปลูกพืชได มีการวางระบบชลประทานและการ
ปรับปรุงแกไขปญหาของดินเปรี้ยวจัดเพื่อใหเหมาะ
ตอการเพาะปลูกตอไป
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่บ านโคกชุมบก ตําบล   
บางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่
ดําเนินการ 3,779 ไร สภาพพื้นที่เปนดินเปรี้ยวจัด 
มีการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ เกษตรกร พรอมให
การสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดินอยางตอเนื่อง

3.3 พ้ืนที่/โครงการที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ
          ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศนของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศานุวงศ ในแตละครั้ง ไดเสด็จทรงงานในพื้นที่ จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดใกลเคียง ทรงพบกับสภาพพื้นที่และปญหามากมายที่สงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูของราษฎร จึงมีโครงการพระราชดําริตางๆ ที่ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ไดเขาไปดําเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ 29,774 ไร ดังนี้

บานยูโย

24

บานโคกกระทอม 
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1) โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตําบลบาง
เกาและตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ป ต ต านี  เ ริ่ ม ดํ า เ นินก ารใ นป  พ .ศ . 2536 
ครอบคลุมพื้นที่ท ั้งหมด 11,000 ไร สภาพพื้นที่
มีปญหาดินเปนดินอินทรีย  ดินเปรี้ยวจัด และ
ดินทราย ที่ราษฎรตองการใชประโยชน โดยมี
การขุดลอกพรแุฆแฆฝงตะวันตก เพื่อกักเก็บน้ํา
ไวใชในการเกษตรและมีการพัฒนาสาธิตและให
คําแนะนําแกเกษตรกรในการจัดการดินและน้ํา
เพื่อปลูกไมผล พืชไร พืชผัก และปลูกขาวอยาง
ตอเนื่อง
2) โครงการพัฒนาพื้นที่บานปลักปลา และ
บานบาวง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ งหมด 718 ไร 
ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
พื้นที่ทั้งหมด 400 ไร สภาพพื้นที่เปนที่ ราบลุม
น้ําทวมขัง การระบายน้ําไมดี  เปนพื้นที่นาราง 
ดินเปรี้ยวจัดไมสามารถทําการเกษตรได

3) โครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรใน
เขตลุมน้ําบางนรา ครอบคลุมพื้นที่ 2,454 ไร 
ประกอบดวย 3 หมู บ าน ไดแก  บ านโคก               
หมูท ี่ 5 ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัด
นราธิ ว าส  บ าน จู โ ว ะ  ห มู ที่  5  ตํ าบ ล              
มะรือโบออก อําเภอเจาะไ อรอง จังหวั ด
นราธิวาส และบานกําแพง หมูที่ 2 ตําบลกุวอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดการและ
พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด แนะนําสงเสริมการ
ปลูกขาว  การขุดย กรองเพื่อ ปลูกพืชผั ก           
การป ลู กไ ม ผ ล แบ บ ผ ส มผ ส าน ใ นเข ต
ชลประทาน
4) โครงการพัฒน าพื้นที่บานโคกสะตอ    
หมูท ี่ 7 ตําบลสุ ไหงปาดี อําเภอสุ ไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทั้งหมด 350 ไร สภาพ
พื้นที่เปนที่ราบลุมน้ําทวมขัง การระบายน้ําไม
ดี เปนพื้นที่นารางและปาเสม็ดเสื่อมโทรม 
เกษตรกรไมสามารถทําการเกษตรได  ศูนยฯ 
ได เ ข า ไป ให คําแนะนํ าก ารจัด การดิ นจน
สามารถทํานาได

พรุแฆแฆ

ปลักปลา โคกสะตอ
25



หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

5) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบานโคก
กระทอม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ งหมด 2,214 ไร ตั้งอยู          
หมูที่ 3 ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
มีสภาพพื้นที่เปนที่ล ุมต่ําน้ําทวมขั ง ดินมีสมบัติ เปน
ดินเปรี้ยวจัด ศูนยฯ ไดเขาไปดําเนินการปรับโครงสราง
พื้นฐาน และสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหแกราษฎร      
ในพื้นที่
6) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ ยวจัดบานตอหลัง-
ทรายขาว พื้ นที่ทั้ งหมด 3,000 ไร ประกอบดวย        
2 หมูบาน ไดแก บานตอหลัง หมูที่  3 พื้นที่  1,570 ไร 
และบานทรายขาว หมูที่ 2 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส พื้นที่  1,430 ไร พื้นที่ส วนใหญเปน
พื้นที่ล ุมต่ํา  ดินเปนดินเปรี้ยวจัด ศูนยฯ ไดดําเนินการ
ปรับโครงสรางพื้นฐาน อาทิ การกอสรางและซอมแซม
เสนทางลําเลียง พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
และการจัดตั้งกลุม เชน กลุมทอผา กลุมทํานา เปนตน
7) โครงการพัฒนาพื้นที่พรุบาเจาะ พื้นที่ทั้ งหมด 
8,490 ไร ตั้งอยูในพื้นที่นิคมสหกรณบาเจาะ และบาน
ฮูแตทูวอ หมูที่  4 ตําบลโคกเคียน อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส สภาพพื้นที่ เปนที่ลุ ม นํ้าทวมขัง        
ดินที่พบเปนดินอินทรีย ศูนยฯ ได เข าไปดําเนินการ
ศึกษา ทดลอง วิจัยการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ 
พรอมการปรับปรุงดินใหเหมาะสมตอการปลูกปาลม
น้ํามัน สาธิตและแนะนําการใชปุ ยหมัก และนํ้าหมัก
ชีวภาพ
8) โครงการพัฒนาพื้นที่พรุกาบแดง พื้นที่ทั้ งหมด 
1,548 ไร ตั้งอยูบ านโคกยามู ตําบลไพรวัน  อําเภอ  
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส สภาพพื้นที่ส วนใหญเปนพรุ 
ลักษณะดินลางเปนทราย ศูนยฯ ได เข าไปปรับปรุง
พื้นที่ และปรับปรุงดิน พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนา
อาชีพ ใหเกษตรกรทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน

9) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 
0-72 เดือน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชดําริใหดําเนินการเพื่อแก ไขปญหาดาน
โภชนาการ และพัฒนาเด็กที่มีอายุ 0-72 เดือน ใหมี
สุขภาพที่ดีขึ้น ดําเนินการเฝาระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กในหมูบานตาง  ๆของจังหวัดนราธิวาส
10) โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ า                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็ก
อายุระหวาง 2.5-5 ป  เขารับการอบรมเลี้ยงดูที่
ถูกตองและมีพัฒนาการที่เหมาะสม ชวยใหเด็กมี
ความพรอมที่จะเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาตอไป 
ดําเนินการในอําเภอตาง  ๆของจังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดปตตานี รวมทั้งหมดจํานวน 17 ศูนย
11) โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ เปน
โ ค รง ก ารที่ ส ม เ ด็ จพ ร ะนา ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง มี
พระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงจางแรงงาน
ฝกอาชีพ เปนแหลงผลิตอาหารและชวยเหลือผูไดรบั
ความเดือดรอนจากเหตุการณความไมสงบ ซึ่งฟารม
ตัวอยางในจังหวัดนราธิวาส ที่ศูนยศึกษาการพัฒนา      
พิกุลทองฯ ดูแลรับผิดชอบมี 7 ฟารม
(1) ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ โคกปาฆาบือซา 
หมูที่ 5 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
มีพื้นที่ประมาณ 47.54 ไร สภาพพื้นที่ เปนดินทราย
จัด เดิมเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว มีการดําเนินการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อการปลูกผักเศรษฐกิจตางๆ และ
ดําเนินกิจกรรมปลูกปาเสริมธรรมชาติ
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(2) หมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงและฟารม
ตัวอยาง บานรอตันบาตู หมูที่  7 ตําบ ล     
กะลุ วอ อําเ ภอเมือง  จัง หวัด นราธิวาส       
มีพื้นที่ป ระมาณ  378 ไร  จั ดตั้ ง ขึ้น เพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบปญหาความไมสงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต โดยการจัดแบง
พื้นที่ทํากินใหคนละ 2 ไร เพื่อปลูกบานที่อยู
อาศัยมีการสงเสริมอาชีพทั้งดานการเกษตร
และดานศิลปาชีพใหเกษตรกรมีรายไดและ       
มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
( 3 )  ฟ ารมตั ว อ ย า ง ต าม พระราช ดํ า ริ        
บ านตอหลัง หมูที่  3 ตําบลตันหยงลิมอ 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่
ประมาณ  52  ไร  สภ าพพื้ นที่ เ ปนที่ ราบ     
ทุงหญาสลับกับไมยืนตน มีการดําเนินการ
ปรับส ภาพพื้ นที่ เพื่ อ ใช ในการป ลูก พื ช
เศรษฐกิจ ไมผล การเพาะเห็ด การปศุสัตว 
การประมง และกิจกรรมแปรรูป

(4) ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บ านปาไผ   
หมูท ี่ 5 ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร สภาพพื้นที่
เปนที่ รกรางวางเปลา มีการดําเนินการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อสงเสริมการเกษตร การปศุสัตว 
และประมง 
(5) หมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอย าง
ตามพระราชดําริ บานเจาะเกาะ หมูที่  1 ตําบล  
บูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่
ประมาณ  151 ไร สภ าพพื้ นที่ เ ปนที่ รก รา ง      
วางเป ลา มี การดํ าเนินการป รับสภ าพพื้นที่         
เพื่อการปลูกพืชเศรษ ฐกิจ พืชผักและพืชไ ร 
รวมทั้งกิจกรรมดานปศุสัตว
(6) ฟารมตัวอย างตามพระราชดําริ บ านโคก     
ไรใหญ หมูท ี่ 3 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังห วัด นราธิว าส มีพื้ นที่ ประมาณ 325  ไ ร     
สภาพพื้นที่เปนปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดานในเปน   
ที่ ร า บ ลุ ม มี น้ํ าขั ง ติ ด เ ข ต ป าพ รุ โ ต ะ แ ด ง             
ไดดําเนินการปรับสภาพพื้นที่และปรับปรุงบํารุง
ดินเพื่อใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเพาะเห็ด 
และการปศุสัตว
(7) ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บ านสะแนะ 
หมูที่  1 ตํ าบลเรีย ง อําเภ อรือเสาะ จังหวั ด
นราธิวาส สภาพพื้นที่ถ ูกปลอยทิ้งรางให เปนปา
ละเมาะ และทุงหญาเลี้ยงสัตว ไดดําเนินการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อใชในการปลูกพืชผักและไมผล 
งานประมง และงานปศุสัตว
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9) โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
   จังหวัดนราธิวาส มีจํานวน 28 โรงเรียน ดังนี้

(1) โรงเรียนบานโคกสยา หมูท ี่ 8 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(2) โรงเรียนบานหัวเขา หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(3) โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมูท ี่ 4 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 หมูท ี่ 5 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(5) โรงเรียนบานโคกศิลา หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(6) โรงเรียนบานโคกศิลา หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(7) โรงเรียนบานทําเนียบ หมูท ี่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(8) โรงเรียนวัดพระพุทธ หมูท ี่ 3 ตําบลพรอน อําเภอตากใบ
(9) โรงเรียนบานบางมะนาว หมูท ี่ 1 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(10) โรงเรียนบานสะปอม หมูท ี่ 8 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ
(11) โรงเรียนบานเปล หมูท ี่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
(12) โรงเรียนนิรันดรวิทยา หมูท ี่ 9 ตําบลบางปอ อําเภอเมือง
(13) โรงเรียนจรรยาอิสลาม หมูท ี่ 3 ตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ
(14) โรงเรียนบานศาลาใหม หมูท ี่ 3 ตําบลศาลาใหม อําเภอตากใบ

โรงเรียนบานทําเนียบ
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(15) โรงเรียนคีรีราษฎรรังสฤษดิ์ หมูท ี่ 4 ตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร
(16) โรงเรียนบานปาหนัน หมูท ี่ 4 ตําบลศรีสาคร อําเภอศรีสาคร
(17) โรงเรียนบานปาไผ หมูท ี่ 2 ตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร
(18) โรงเรียนอัตเตาฟกียะหอิสลามียะห หมูท ี่ 1 ตําบลซากอ อําเภอศรีสาคร
(19) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมูท ี่ 3 ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ
(20) โรงเรียนตนตันหยง หมูท ี่ 7 ตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ
(21) โรงเรียนบานธรรมเจริญ หมูท ี่ 6 ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือเสาะ
(22) โรงเรียนตชด.การทาอากาศแหงประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 
      หมูท ี่ 8 ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือเสาะ
(23) โรงเรียนตชด.บานลีลานนท หมูท ี่ 6 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน
(24) โรงเรียนตชด.บานไอรบือแต หมูที่ 4 ตําบลชางเผือก อําเภอระแงะ
(25) โรงเรียนตชด.บานละโอ หมูที่ 2 ตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร
(26) โรงเรียนตชด.บานตืองอ หมูที่ 3 ตําบลศรีบรรพต อําเภอศรีสาคร
(27) โรงเรียนบานไอรโซ หมูท ี่ 5 ตําบลชางเผือก อําเภอระแงะ
(28) โรงเรียนดารุลฮิกมะห หมูท ี่ 1 ตําบลกาลิซา อําเภอระแงะ
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สรุปพระราชกรณียกิจ ประจําป 2561

          สมเด็ จพระกนิษ ฐาธิ ราช เจา กรมสมเด็ จพระเท พรัตนราช สุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสเปนประจําทุกป โดยในป  2561 ได เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ      
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 2 ชวงดวยกัน คือ ในชวงแรกระหวางวันที่  5-8
มีนาคม 2561 และชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 25 – 28 กันยายน 2561 
          ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณี ยกิจในชวงแรกระหวางวันที่  5-8 
มีนาคม  2561  ท รงติ ดต ามค วามก าวห น าก ารดํ า เ นินง านดานต า ง ๆ             
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
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          วันที่ 5 มีนาคม 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ ศูนยสาขาที่ 2 
ตั้งอยูท่ี ตําบลบูกิต อําเภอ  เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร ผส.ชป. 17 
กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการเนินงานและแผนการบริหารจัดการน้ําของอาง เก็บน้ําปแนมูดอ       

ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ความจุ 74,500 ลูกบาศกเมตร ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริใหกรมชลประทานดําเนินการเพื่อจัดสงน้ํ า
สําหรับใชในแปลงเกษตรในโครงการฯ ซึ่งกรมชลประทานไดดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2525           
พรอมสงน้ําใหแปลงเกษตรกร
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โครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ 
ศูนยสาขาท่ี 2 ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ



          ในชวงบายของวันเดียวกันไดเสด็จพระราชดําเนินไปยัง โรง เรียน ตชด.บานไอรบือแต 
ตําบลชางเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน           
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริฯ

          จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังแปลงของเกษตรกรในโครงการฯ ในโอกาสนี้ นางสายหยุด 
เพ็ชรสุข ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดําเนิน
โครงการฯ และกิจกรรมของเกษตรกรในโครงการฯ ซึ่งมีพื้นท่ีดําเนินการ 135 ไร ในพื้นที่สงน้ําของ
อางเก็บน้ําปแนมูดอ มี เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 53 รายแปลงเกษตร จํานวน 62 แปลง         
เปนแปลงที่ศูนยศึกษาฯ ไดจัดสรรใหกับเกษตรกรที่ไมมีพื้นที่ทํากินเปนของตนเอง จํานวน 37 แปลง 
เกษตรกร 31 ราย และเปนแปลงที่เปนของเกษตรกร (มีเอกสารสิทธ)  จํานวน 25 แปลง เกษตรกร
22 ราย และเสด็จทอดพระเนตรแปลงเกษตรของ นายคอเดร มะยูนุ  เกษตรกรในโครงการฯ และ
พระราชทานพันธุมะพราวน้ําหอม แกตัวแทนเกษตรกร จํานวน 2 ราย และไกพันธุพื้นเมืองลูกผสม 
แกตัวแทนเกษตรกร จํานวน 2 ราย 
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          จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปงานควบคุมปราบปรามโรคติดตอและการสาธารณสุข       
ในโอกาสนี้ น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ประกาศความสําเร็จการกําจัดโรคเทาชางในประเทศไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ
กําจัดโรคเรื้อนในพื้นท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง และการจัดการโรคหนอนพยาธิในจังหวัดนราธิวาส 
และทอดพระเนตรการสาธิตการทําสมุนไพรปองกันยุง ตอจากนั้นทอดพระเนตรผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสริมประสบการณระดับปฐมวัย เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการจัดการน้ําในชีวิตประจําวัน
และการชลประทานเบื้อง ตนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่สํานักงานชลประทานที่ 17 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนองพระราชดําริจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้น



        วันที่ 5 มีนาคม 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หองประชุมอาคารเรือนรับรอง
พิกุลทอง พระราชทานถวยรางวัลแก เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศการแข งขัน       
ตอบปญหาทางวิชาก ารโค รงการอันเนื่ องมาจากพระราช ดําริ ชิ งถว ย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 โดยมีนักเรียนสมัครเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 53 
โรงเ รียน จํานวน 106 ทีม ซึ่ งจัด ใหมี การแ ข งขั นรอบ คัดเ ลือกใ นวันที่ 
5 สิงหาคม 2560 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ทีมที่ชนะเลิศ 
คือ เด็กหญิงอดิวรรณ นอยเอียด และเด็กหญิงกัญญาวีร นุยสุวรรณ โรงเรียน
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ
การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

34



       วันที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแกผูชนะการประกวดลองกอง 
รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร และการแข งขันประชันเสียงนกเขาชวา และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “สืบสานศาสตรพระราชา พัฒนาเกษตรแนว
ใหม กาวไกล 4.0” ที่ภาครัฐและเอกชนรวมจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ 
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่ งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ          
ไดจัดแสดงนิทรรศการภายใตหัวขอ “สืบสาน รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา” โดยนอมนํา
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
ที่มีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อหาตนแบบในการ
พัฒนาพื้นที่พรุ พรอมทั้งการนําผลสําเร็จของโครงการ “แกลงดิน” ไปขยายผลสูพี่นองเกษตรกร
ที่ประสบปญหาเร่ืองที่ดินทํากิน ใหสามารถรูจักใชที่ดินใหเกิดประโยชนอยางยั่งย ืน

          ในชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 25–28 กันยายน 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยั งศูนยศึกษาการพัฒนา   
พิกุลทองฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทรงติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้

การจัดงานวันลองกอง 
ภายใตชื่องาน “สืบสานศาสตรพระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม กาวไกล 4.0”
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         ในชวงบายของวันเดียวกันเสด็จพระราชดําเนินไปยังแปลงเกษตรกรตัวอยางของนายมูหัมมัด 
ยูนุ บานเปล หมูที่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้    
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลรายงานผล
การดําเนินงานพื้นที่ขยายผลบานเปล ซึ่งมีลักษณะดินเปนดินเปรี้ยวจัด โดยศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ไดสนับสนุนกิจกรรมโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการพัฒนาอาชีพ จากนั้นทรงรับฟง
การบรรยายสรุปผลการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่แปลงเกษตรของเกษตรกรตัวอย าง นายมูหัมมัด    
ยูนุ ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินกิจกรรม จํานวน 4-1-60 ไร เดิมเกษตรประกอบอาชีพขายพืชผัก  ผลไม และ
ขาวสาร แตเนื่องจากประสบปญหาขาดทุน ทําใหเกิดหนี้สินในครัวเรือน เกษตรกรมีแนวคิดที่ จะ
ปลูกมะนาวภายในพื้นที่ แตเนื่องจากพื้นที่แปลงเกษตรกรมีลักษณะเปนพื้นที่ลุ มต่ํา มีน้ําทวมขั ง 
ไมสามารถปลูกพืชได จึงขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของศูนยฯ ปจจุบันเกษตรกรสามารถปลูก
มะนาวในปลองบอซีเมนตเปนอาชีพหลัก และไดมีการจําหนายผลผลิตของมะนาว จําหนายพันธุ
มะนาวทั้งกิ่งพันธุ และตนพันธุ พรอมทั้งเปนเกษตรกรตัวอยางในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
โดยเปนวิทยากรถายทอดองคความรู ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่  ใหแกกลุมเกษตรกรและ
โรงเรียนตางๆ จากนั้นพระดําเนินตอไปยังบอเลี้ ยงปลานิล และทรงใหอาหารปลา และ
ทอดพระเนตรการแปรรูปปลานิลสมของกลุมแมบานเกษตรกรบานเปล และพระราชทานพันธุ
มะนาว แกผูแทนเกษตรกร จํานวน 2 ราย และพันธุปลานิล แกผูแทนเกษตรกร จํานวน 2 ราย 
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานเปล 
หมูท่ี 3 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส     
จังหวัดนราธิวาส



          จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังงานประมง ศูนย ศึกษาการพัฒ นาพิกุลทองฯ 
ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาพลวงชมพูหรือปลากือเลาะในบอคอนกรีตระบบน้ําหมุนเวียน       
ซึ่งปลาพลวงชมพูเปนปลาที่ ใกลจะสูญพันธุ  ที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงมี
พระราชดําริใหกรมประมง หาวิธีทดลองเพาะพันธุ และขยายผลใหแกราษฎรเพื่อการประกอบ
อาชีพ ณ บริเวณโรงเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํา ตอจากนั้นพระดําเนินไปยังอาคารอเนกประสงค 
ทอดพระเนตรนิทรรศการพันธุปลาพรุที่สามารถเพาะพันธุ ไดสํ าเร็จ ไดแก  ปลาซิวข างขวาน  
ปลากระดี่มุก ปลาตะเพียนขางลาย และทอดพระเนตรนิทรรศการการเลี้ย งปลานิลในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัด การขยายผลการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  อาทิ              
ปลานิลเบตงในสายน้ําไหล และทอดพระเนตรพันธุปลาพรุ และพันธุปลาพื้นเมือง เชน            
ปลาซอนเข็ม ปลาเสือปาพรุ เปนตน 
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         งานประมง
         ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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          ในปงบประมาณ 2561 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดรับสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานจาก 2 สวน คือ งบปกติของหนวยงานและงบสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน 4 แผนงานหลักดวยกัน คือ แผนงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ แผนงานศึกษาทดลองวิจัยตามแนวพระราชดําริ แผนงานขยายผลและ
ถายทอดองคความรูในการพัฒนา และแผนงานฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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1.แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       
 งานพัฒนาที่ดิน       

1. พัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีช ีวิต       

 

    1) โครงการพืชสวนครัวประดับ 1 โครงการ ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1) การปลูกพืชผัก มีการจัดแบงพื้นที่
ภายในแปลง ออกเปน 3 สวน ไดแก (1) 
การปลูกพืชแบบพลาสติกคลุมดิน เพื่อ
ควบคุมวัชพืชและความช้ืน สามารถดูแล
จัดการ ไดงาย เชน ถั่วพู มะเขือเปราะ (2) 
การปลูกพืชลงแปลง โดยพืชแตละชนิดใช
ระยะเวลาแตกตางกัน เชน พริกข้ีหนู 
แตงกวา (3) การปลูกพืชในภาชนะ 
สําหรับพื้นที่ที่มีจํากัดสามารถจัดวางใหอยู
ในรูปแบบสวยงามในกรณีเกิดปญหาน้ํา
ทวม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกวัสดุที่
ใชปลูก เชน ปลูกในลอยาง กระเบื้อง อิฐ
บล็อค พืชที่ปลูกในภาชนะสวนใหญเปน
พืชผักฤดูเดียว เชน พืชตระกูลผักกาด 
โหระพา ขมิ้นขาว 
2) การตอนรับคณะนักเรียน นักศึกษา 
หนวยงานราชการ เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 48 คณะ 10,473 
ราย

 /

   

 

    2) โครงการปรับปรุงดูแลรักษา
ภูมิทัศนพื้นที่ศูนยฯ

1 โครงการปลูกไมดอกไมประดับตกแตงพื้นที่เพื่อ
ความสวยงามภายในบริเวณศูนยฯ 

 /
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ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

 

    3) โครงการสวนสาธิตการเกษตร         
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1 โครงการดําเนินการสาธิตการปลูกพืชผักหมุนเวียน 
ไมผล แบบผสมผสาน โดยใชปุยหมักเพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดิน และปลูกหญาแฝก
รูปแบบตางๆเพ่ือใชประโยชนที่ดินอยาง
คุมคา

 /

   

 

    4) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ              
84 พรรษา

1 โครงการสํารวจพันธุไม มีพันธุไม 25 ชนิด 150 ตน 
เชน ตนมเหสักข สักสยามนิทร ยางนา 
พรอมทั้งดูแลรักษาพรรณไม โดยการใสปุย 
ตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช เพื่อความ
สวยงามตลอดทั้งป 

 /

   

 

    5) โครงการรวบรวมพืชตระกูลปาลม       
เฉลิมพระเกียรติ 50 ป ครองราชย

1 โครงการรวบรวมพืชตระกูลปาลม จํานวน 66 ชนิด  
พื้นที่ 6 ไร เพื่อการศึกษา ชมงาน และ
พักผอนหยอนใจ        /

  
 

    6) โครงการรวบรวมพันธุไมหายาก 
และพืช สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา 

1 โครงการรวบรวมพืชสมุนไพร พันธุไมพื้นเมือง
ภาคใต และพันธุไมที่ใกลศูนยพันธุ 
จํานวน 390 ชนิด พื้นที่ 6 ไร พรอมทั้ง
ซอมแซมปรับปรุงทางเดินภายในสวนซุม
ผักที่ชํารุด และปรับปรุงปายชื่อขอมูลพันธุ
ไมที่ซีดจางหรือที่ตัวอักษรขาดหาย  เพื่อ
การศึกษา ชมงานและพักผอนหยอนใจ 

 /

   
     7) โครงการสวนไมมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 76 พรรษา

1 โครงการรวบรวมไมมงคลชนิดตาง  ๆ จํานวน 123 
ชนิด ไดแก ไมมงคลประจําจังหวัด ไม
มงคล 9 ชนิด ไมมงคลเสริมโชควาสนา
ตามปเกิด ทิศมงคลกับการปลูกตนไมเสริม
ดวง  ไมมงคลประจําวันเกิด เพื่อ
การศึกษา ชมงาน และพักผอนหยอนใจ 
พื้นที่ 9.52 ไร 

 /

 

  
    8) โครงการรวบรวมพันธุบัวและไม
หอม

1 โครงการจัดกลุมและจําแนกบัวชนิดตางๆ และนํา
พันธุไมหอมที่เปนพันธุไมพื้นเมืองและ
พันธุไมหอมจากตางถิ่น จํานวน 85 มา
รวบรวมไวเพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูเพื่อ
การอนุรักษพันธุกรรมพืช  พื้นที่ 7.26 ไร  /
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ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

 

   9) โครงการสวนพฤกษศาสตรพรรณ
ไมมวงเฉลิมพระเกียรต ิ 60 พรรษา

12 ไร รวบรวมพรรณไมที่มีลักษณะของดอก ผล 
ใบ ลําตน และสวนตางๆ ที่มีสีมวง เพื่อ
เปนแหลงเรียนรู ในป 2561 มีการปลูก
ทดแทนตนเกาที่เสื่อมโทรม รวม 4 ชนิด 
319 ตน ปลูกตนไมชนิดเดิมเพิ่มเติม 
จํานวน 8 ชนิด และขยายพันธุตนไม 
จํานวน 9 ชนิด

/ 

  

 
2. การบริหารจัดการดานการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

  
 

 
  

 

        2.1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
บริเวณสวนนกเปดน้ํา ภายในศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ   

85 ไร ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) สํารวจ ทํารหัส
ประจําตนไม และรหัสพิกัดตนไมจํานวน 
21 ชนิด แบงเปนไมยืนตน 18 ชนิด พืช
ตระกูลหญา 2 ชนิด และพืชตระกูลเฟรน 
1 ชนิด 2) สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปก
ทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา โดยไดนํา
นักเรียนโรงเรียนบานโคกสยา จํานวน 40 
คน มาเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องปาลมสาคู และ
การใชประโยชน

 /

 

  

 

       2.2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช  ภายในศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

510 ไร ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) การสํารวจ ในป 
2561 ไมไดมีการปลูกพันธุไมเพิ่มเติม) โดย
มีพันธุไมด้ังเดิม 60 ชนิด ไมหอม 84 ชนิด 
และไมทรงปลูก 17 ชนิด 2) การเก็บ
ตัวอยางแหงสวนของใบ กิ่ง ผล และดอก
ของพันธุไม จํานวน 52 ชนิด และเก็บ
ตัวอยางดอง ในสวนของผลและดอก 
จํานวน 26 ชนิด

 /

 

  

 

       2.3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช 

8 แปลง ดําเนินการดูแลรักษาตนไมในภายในแปลง 
โดยการตัดแตงกิ่ง กําจัดวัชพืช และใสปุย 
8 แปลง ทุกๆ 3 เดือน ไดแก หวาย ดา
หลา สมุนไพร กลวยไม บัว พันธุไมหายาก 
หมอขาวหมอแกงลิง และมเหสักข-สัก
สยามมนิทร

  /
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ที่
รายละเอียด การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

 
       2.4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช

   
 

  

 

           (1) ขยายพันธุดาหลาเพื่อแจกจาย 20,000 ตน ในป 2561 ไมสามารถขยายพันธุดาหลาเพื่อ
แจกจายได เนื่องจากดอกดาหลาไมออกเมล็ด

  /
 

  

 
           (2) เลี้ยงดวงสาค ู  1 กิจกรรม ดําเนินการเลี้ยงอยางตอเนื่อง สามารถผลิตดวง

สาคูในป 2561 ได 20 กิโลกรัม 
  /

 
  

 

           (3) การสนับสนุนตนพันธุพืช 1 กิจกรรม สนับสนุนตนพันธุพืช ใหแก เกษตรกรและ
หนวยงานราชการ เชน ขมิ้น (วานเอ็นเหลือง)  
ตนชาอินโด  ขา 

  /
 

  

 

     2.5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 1 กิจกรรม การบันทึกขอมูลลงในเว็บไซตของศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เชน อัปโหลดเลมผลการ
ดําเนินงานประจําป 2560 และอัปโหลดไฟล
ฐานขอมูลพันธุกรรมพืช จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
หนังสือตนไมทรงปลูก และหนังสือสวน
พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา 

  /

 

  
        2.6 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

3 กิจกรรม   
 

  

 

          (1) จัดอบรม 40 ราย จัดกิจกรรมฝกอบรม หลักสูตร “เสริมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพันธุ
พืช” เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ใหแก นักเรียน
โรงเรียนบานโคกสยา จํานวน 40 คน

  /

   

 

          (2) ติดตามงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

3 โรงเรียน ติดตามและใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
แกนักเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกในการ อนุรักษ
พันธุกรรมพืช ไดแก โรงเรียนบานหัวเขา 
โรงเรียนโคกศิลา และโรงเรียนพิมานวิทย

  /

   
          (3) การจัดทําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3 โรงเรียน สํารวจปายพันธุไมและดําเนินการปรับปรุงปาย

พันธุไมภายในโรงเรียน ใหแก โรงเรียนบานหัวเขา 
ปรับปรุงปายพันธุไม จํานวน 67 ปาย และ
โรงเรียนโคกศิลา จํานวน 65 ปาย 

 /

   
     2.7 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

1 กิจกรรม รวมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากลนมีใหเห็น” วันที่ 28 พ.ย.-4 ธ.ค. 
2560 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-สระบุรี 
ตําบลชําพักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

 /
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 แผนงานบริหารจัดการ       

3.  การจัดทําตัวชี้วัดโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ

1 โครงการ ไดมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1) จัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานดิน 
น้ํา ปาไม และผลผลิตการเกษตร และดาน
ขอมูลอุตุนิยทวิทยา มีการบันทึกการตรวจ
อากาศ 
 2) จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งานอุปกรณการถายทอดความรู และการ
ใชประโยชนขอมูลทางวิชาการโดย
เชื่อมโยงกับโครงการตําราแกปญหาดาน
ดิน ระหวางวันที่ 3-4 ก.ค. 2561 

 /
 

 

 4.  การบริหารจัดการดานขาว       

 

   1) แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการปลูก
ขาวในพื้นที่ดินเปรี้ยว

1 โครงการ จัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกขาว
ในพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ 10 ไร เพื่อเปน
แปลงตนแบบถายทอดเทคโนโลยีการปลูก
ขาวในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและแหลงผลิต
เมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองคุณภาพ โดยเฉพาะ
ขาวพันธุหอมกระดังงา 59 และขาวพันธุ
ซีบูกันตัง 5 ซึ่งเปนขาวพื้นเมืองที่มี
ศักยภาพเหมาะสมกับพื้นที่ และเปนที่
นิยมบริโภคในทองถิ่น  

 /
 

 

  

 

   2) โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาว
พื้นเมืองในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ

1 โครงการ จัดทําโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
พื้นที่จํานวน 20 ไร เพื่อสรางเปนแหลง
ผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองคุณภาพให
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกรใน
พื้นที่และเปนแหลงเมล็ดพันธุสํารองเพื่อ
ใชในยามวิกฤต 

  /

 

  
5. การเผยแพรและงานประชาสัมพันธ       

 

    1) จัดพิมพหนังสือ ธ สถิตในดวงใจ 
นิรันดร

  300 เลม รวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

 /
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ที่
รายละเอียด การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

 

    2) จัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการฯ จํานวน 5 เรื่อง (เรื่องละ 
8,000 ฉบับ)

40,000   
ฉบับ

จัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธโครงการฯ 
จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) แนะนําศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ 2) แกลงดิน 3) 
กระจูดจักรสาน พัฒนางานหัตถกรรม
4) เขากวางออน และ 5) ปลานิลทนน้ํา
เปรี้ยวพัฒนาสู “ปลานิลสม”

 /

 

  
    3) จัดพิมพเอกสารเผยแพรทาง
วิชาการรายไตรมาส จํานวน 4 ไตร
มาสๆ ละ 500 เลม

2,000 เลมจัดทําเอกสารเผยแพร รายไตรมาส 
รวบรวมกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ    

 /
 

  

 

    4) จัดพิมพคูมือทางวิชาการ 5 เรื่องๆ    
ละ 1,000 เลม        

5,000 เลมจัดทําคูมือทางวิชาการ จํานวน 5 เรื่อง 
ดังนี้ 1) การแปรรูปไมเสม็ดขาว 2) การ
ปลูกฝรั่งในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 3) การปลูก
ผักกูดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 4) โรคเทาชาง 
และ 5) ผลสําเร็จ 19 หลักสูตร

 /

   

 

    5) การจัดงานชมศูนยศึกษา พัฒนา
ความรู ดูนิทรรศการ ภายใตชื่องาน "สืบ
สาน รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา"  

1 โครงการ จัดงานชมศูนยศึกษา พัฒนาความรู ดู
นิทรรศการ ภายใตชื่องาน "สืบสาน รักษา 
ตอยอด สรางสุขปวงประชา“ ระหวาง
วันที่ 30 สิงหาคม-5 กันยายน 2561 โดย
มีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปน
ประธานเปดงาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 61 
มีผูชมงานทั้งสิ้น จํานวน 26,930 ราย

 /

   
   6) ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงานการตอนรับ
ประชาสัมพันธ

1 
โครงการ/ 
60 ราย

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานการตอนรับประชาสัมพันธ 
หลักสูตร "การเปนวิทยากรมืออาชีพ" 
ระหวางวันที่ 11-12 ม.ิย. 2561 (จํานวน 
60 ราย)

 /

   
    7) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของศูนยฯ สูหนวยงานภายนอก 
ในโอกาสตางๆ 

1 กิจกรรม  ไดจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรภารกิจและ
บทบาทของศูนยฯ ในการพัฒนาพื้นที่ตาม
แนวพระราชดําริสูบุคคลภายนอกไดรับรู
และนอมนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต

 /
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ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

6.  โครงการพัฒนาการทองเที่ยวดาน
การเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนา   
พิกุลทองฯ

 
 

    

 

  1) เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 
24 กิโลกรัม

1 เครื่อง  ไดดําเนินการจัดซื้อเครื่องซักผา แบบ
ธรรมดา ขนาด 24 กิโลกรัม จํานวน 1 
เครื่อง  

 /

  

 

  2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 BTU

1 เครื่อง  ไดติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง บริเวณหองโถงอาคารสํานักงาน  

 /

  

 

  3) นิทรรศการถาวรประกอบอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 70 ป ครองราชย

1 รายการ  ไดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาล
ที่ 9  

 /

  

 

  4) ปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับการ
ตอนรับและรับขบวนเสด็จ

8 รายการ  ไดดําเนินการดังนี้ คือ 1) ซอมแซมรางน้ํา
บริเวณโรงจอดรถ 2) ทํากัดสาดบริเวณ
เรือนรับรอง 3) ซอมแซมหลังคาปอมยาม 
4) ซอมแซมศาลา 8 เหลี่ยม 5) ปรับปรุง
หองน้ําบริเวณอาคารสํานักงาน 6) 
ซอมแซมศาลาที่พัก 7) ซอมแซมบันได
ทางเดินพื้นที่บานเปล และ 8) ปรับปรุง
บอรดนิทรรศการบริเวณแปลงทดลอง  

 /

  

 
  5) ซอมแซมรั้วลวดหนามเพื่อปองกัน
สัตว

1,000 ม.  ไดซอมแซมรั้วลวดหนามบริเวณรอบศูนย 
จํานวน 1,000 เมตร  

 /
  

 งานวิชาการเกษตร       

 

1. โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรยามวิกฤต  (ไดแก 
พันธุพืชผัก พืชไร และ พันธุขาว)

1 โครงการดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก พืชไร 
เชน มะเขือเปราะ พริกหยวก และ
แจกจายใหเกษตร จํานวน 303 ราย และ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวสํารองเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร ไดแก เมล็ดพันธุขาวหอม
กระดังงา 59 และเมล็ดพันธุขาวซีบูกันตัง 
5 และแจกจายใหเกษตรกร จํานวน 2 
ราย

  /

 

  

 

2. โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวน
ประดับในภาคใต

1 โครงการ ดําเนินการเตรียมพื้นที่แปลงปลูกไม
ประดับ โดยการไถปรับพื้นที่ จัดทํา
โรงเรือน และติดต้ังระบบน้ํา

 /
  

  



ที่
รายละเอียด การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
 แผนงานบริหารจัดการ       

 

3. โครงการผลิตเห็ดแบบครบวงจร 1 โครงการดําเนินการผลิตหัวเชื้อเห็ดนางฟา เห็ด
เปาฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดยานาง ิเห็ดหลินจือ 
เห็ดฮังการี ทําใหสามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิตไดดวยตัวเอง และเปนการเพิ่ม
ทักษะพื้นฐานดานการผลิตเห็ดรวมทั้ง
พัฒนาการผลิตที่เหมาะสม ลดคาใชจาย
จากการซ้ือเช้ือเห็ดสําเร็จรูปและนําหัวเช้ือ
เห็ดที่ผลิตไดมาผลิตกอนเชื้อเห็ดใน
ถุงพลาสติกภายในโครงการผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร 

  /

 

  
งานสงเสริมการเกษตร     
1. อนุรักษและศึกษาพันธุบอนสี 1 กิจกรรม ดําเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุบอนสี

ลูกผสม 1,500 ตน และบอนสีพันธุ
พื้นเมือง 200 ตน พรอมทั้งมีการจัดอบรม
ใหความรูดานการเกษตรและบอนสี การ
อนุรักษและการขยายพันธบอนสี เพื่อให
เกษตรกรในพื้นที่ไดรับความรูดานการทํา
การเกษตรและเปนแหลงเรียนรูดาน
การเกษตรพอเพียงและการอนุรักษบอนสี 

  /

 

2. จัดทําแปลงเรียนรูการเกษตรพอเพียง 1 กิจกรรม จัดแปลงเรียนรูเกษตรพอเพียง เพื่อให
คณะชมงาน ศึกษาเรียนรูตลอดทั้งป โดยมี
การถายทอดความรูเก่ียวกับการทําเกษตร
และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีผูเขาชมงาน 
จํานวน 550 ราย

  /

 

งานหมอนไหม     
1. กิจกรรมการจัดแปลงเรียนรูปลูก
หมอนใบ-หมอนผลสด 

1 กิจกรรม ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูการปลูก
หมอนใบพันธุบุรีรัมย 60 และแปลงหมอน
ผลพันธุเชียงใหม

  /
 

2. กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงไหมแบบชั้น
เลี้ยงในโรงเรือน 

1 กิจกรรม จัดทําหองและชั้นเลี้ยงเพื่อเลี้ยงไหม   /
 

3. กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ 1 กิจกรรม ดําเนินการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
หมอนไหม เชน ขาวเกรียบใบหมอน

 /
 

 

4. กิจกรรมการจัดบอรดนิทรรศการ
กลางแจง 

1 กิจกรรม ดําเนินการจัดนิทรรศการกลางแจง เพื่อให
เปนแหลงศึกษาชมงาน

 /
  

39
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2. แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัยตามแนวพระราชดําริ

ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ

 
แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย   ตาม
แนวพระราชดําริ

      

 1. งานวิจัยใหม       

 

  1) การใชยีสตจากพื้นที่พรุจังหวัด
นราธิวาส เพื่อเปนแหลงโปรตีนใน
อาหารสัตว และการผลิตเอทานอล
เชื้อเพลิง

1 โครงการ  จากการศึกษาการคัดเลือกยีสตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการผลิตเอทานอล 
พบวามียีสต จํานวน 6 สายพันธุ คือ 
TD(1)05-1, TD(2)05-1, YNB28-2, 
YNB31-2, YNB32-2 และ YNB33-2 ซึ่ง
ทุกสายพันธุจัดเปนเชื้อ Cyberlindnera
subsufficiens จากการทดสอบพบวายีสต
ทั้ง 6 สายพันธุนั้นสามารถเจริญได
เล็กนอย ในอาหารเหลวทั้ง 3 ชนิด คือ
อาหารเหลวสังเคราะห YPD อาหารเหลว
กากน้ําตาล และอาหารเหลวน้ําออย และ
ผลิตเอทานอลต่ํากวาสายพันธุควบคุมทั้ง
สองในทุกอาหาร จึงสรุปไดวามีศักยภาพ
ต่ําและไมสามารถนําไปใชเพื่อการผลิตเอ
ทานอลแขงขันกับสายพันธุอ่ืนที่มีการใช
กันในปจจุบันได 

 /

  
2. งานวิจัยตอเนื่อง      

 

  1) การนําจุลินทรียที่คัดไดจากพื้นที่พรุ
โตะแดง จังหวัดนราธิวาสไปใชประโยชน
ดานการเกษตร (การปลูกขาว)

1 โครงการ เปนการศึกษาการนําจุลินทรียทนกรดที่
คัดเลือกไดจากพ้ืนที่พรุโตะแดง ไดแก 
จุลินทรียยอยเซลลูโลส จุลินทรียยอย
โปรตีน จุลินทรียยอยอินทรียสารฟอสเฟต 
และเชื้อจุลินทรียตรึงไนโตรเจนอิสระมา
ทดลองใชในการเพิ่มผลผลิตของขาวซีบู
กันตัง 5 ในพื้นที่เรือนกระจก และแปลง
ทดลองบานตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส

 /

  
 3. งานทดสอบใหม     

 

  1) การเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในบอ
น้ําเปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว

1 โครงการ เปนการศึกษาการเจริญเติบโตและตนทุน
การเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในบอน้ํา
เปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว และเปนจุดเรียนรู
และสาธิตการเลี้ยงนวลจันทรทะเลในบอ
น้ําเปรี้ยวที่ปรับปรุงแลวและขยายผลให
ราษฎรประกอบเปนอาชีพ 

 /

  



3. แผนงานขยายผลและถายทอดองความรูในการพัฒนา

ที่ รายละเอียด
การดําเนินงาน

งบประมาณ
ดําเนินงาน

หมาย
เหตุ

งาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลงาน กปร. ปกติ อื่นๆ
  แผนงานขยายผลการพัฒนา       

 1. งานพัฒนาที่ดิน       
 1.1 งานสาธิตโครงการใหม 4 โครงการ       

  1) สาธิตการทําเกษตรยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริทฤษฏีใหมในพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัดบานโคก ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอ
รอง จังหวัดนราธิวาส

1 โครงการดําเนินการดังนี้ 1) สงเสริมการปรับปรุง
บํารุงดินโดยการใชปุยหมัก/น้ําหมัก
ชีวภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนวัสดุ
ในการทําปุยหมัก 2 ตัน และน้ําหมัก
ชีวภาพ 14 ลิตร 2) สงเสริมการปลูกไมผล
ในพื้นที่ยกรอง พรอมทั้งสนับสนุนพันธุ
กลวย 20 ตน มะละกอ 60 ตน หมอนกิน
ผล 50 ตน แกวมังกร จํานวน 10 ตน และ
เสาปูน 10 ตน และ 3) สนับสนุนวัสดุ
สรางบล็อกปุยหมักและซุมปลูกผัก

 /

 

  

 

  2) สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
โครงการแกลงดิน ระยะที่ 4

1 โครงการ จัดทําแปลงสาธิตเพื่อใชเปนตนแบบใน
การถายทอดเทคโนโลยีดานการปรับปรุง
ดินเปรี้ยวจัดสําหรับปลูกขาวและพืชชนิด
ตางๆ

 /

 

  

 

  3) สาธิตการปลูกพันธุฝร่ังกิมจูในพื้นที่
หมูบานรอบศูนย จํานวน 3 พื้นที่          
(บานคาย บานใหม บานโคกสยา)

1 โครงการ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพันธุฝรั่งกิมจูใน
พื้นที่หมูบานรอบศูนย ไดแก บานคาย 
บานใหม และบานโคกสยา เพื่อสรางเปน 
แหลงเรียนรูเรื่องการปลูกฝรั่งพันธุกิมจู
และสรางรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ง
มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 3 
ราย โดยทางศูนยฯ เขาไปสงเสริมเรื่องการ
ปลูก การดูแลรักษาฝรั่งกิมจูและสนับสนุน
กิ่งพันธุฝรั่ง 300 กิ่ง ปุยอินทรียอัดเม็ด 36 
กระสอบ ปุยคอก 105 กระสอบ และ
ดําเนินการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและ
การใหผลผลิตของฝรั่งกิมจูในแปลงสาธิต 
พบวาฝรั่งกิมจูสามารถเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตไดในพื้นที่ที่ทําการทดสอบ แต
ตองมีการดูแลเร่ืองการปรับปรุงดินและ  
การจัดการน้ํา 

 /
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  4) สาธิตการปลูกผักไรดินในพื้นที่ขยาย
ผลของศูนยฯ 5 พื้นที่ (บานบางมะนาว 
บานคาย บานใหม บานตือลาฆอปาลัส 
และบานบูกิตอาวมะนาว)

1 โครงการ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักไรดินในพื้นที่
ขยายผลของศูนยฯ 5 พื้นที่ ไดแก บาน
บางมะนาว บานคาย บานใหม บานตือ
ลาฆอปาลัส และบานบูกิตอาวมะนาว เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูทางดานการปลูกผักไรดิน
และลดปญหาขอจํากัดในการทํา 
การเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด มีเกษตรกร
เขารวมโครงการฯ จํานวน 50 ราย โดย
ทางศูนยฯ เขาไปสงเสริมเรื่องการปลูก 
การใสปุย การดูแลรักษาการปลูกผักไรดิน
และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก เมล็ด
พันธุผัก ฟองน้ําเพาะปลูก และปุยสูตร เอ
,บี และดําเนินการเก็บขอมูลตางๆ เชน 
วันที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว และจํานวน
ผลผลิตที่ไดรับ เปนตน

 /

 

  
 2. การสงเสริมและพัฒนาพื้นที่       

 

 2.1 พื้นที่หมูบานรอบศูนย  5 
โครงการ

 

   

 

    1) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพื่อปลูกพืชผัก พืชไรและไมผล

1 โครงการดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 2 
กลุม มีกิจกรรมดังนี้ (1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2559 60 ครัวเรือน 
ไดแก การติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานสรุปโครงการ (2) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2560 50 ครัวเรือน 
โดยจัดอบรมหลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร ไมผลสูระบบ
การตลาด ระหวางวันที่ 30 ม.ิย. -  1 ก.ค. 
2561 และสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
โดยใชปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ (3) จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ของเกษตรกร
และกลุมเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัดที่ประสบผลสําเร็จ และ (4) 
สงเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน 
GAP เชน การลดการใชสารเคมีในการ
กําจัดแมลงศัตรูพืช

 /
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    2) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัด
เพื่อปลูกพืชผักพืชไรและไมผล

1 โครงการดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 2 
กลุม มีกิจกรรมดังนี้ (1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป2559 80 ครัวเรือน 
ไดแก การติดตามประเมินผล และจัดทํา
รายงานสรุปโครงการ (2) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2560 40 ครัวเรือน 
โดยจัดอบรมหลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร ไมผลสูระบบ
การตลาด ระหวางวันที่ 7 -  8 ก.ค. 2561 
และสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช
ปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ (3) จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานในพื้นที่ของเกษตรกรและกลุม
เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่ประสบผลสําเร็จ (4) สงเสริม
พัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP 
เชน การลดการใชสารเคมีในการกําจัด
แมลงศัตรูพืช และ (5) สงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตไมผลไมยืนตนในบริเวณบาน 

 /
 

   

 

    3) โครงการเพาะชําพันธุหมอนผล
สด-หมอนใบ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน
พื้นที่ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ

1 โครงการดําเนินการเพาะชํากิ่งหมอนผลสดชําถุง 
จํานวน 6,000 ถุง และหมอนใบ จํานวน 
5,000 กิ่ง พรอมทั้งใหความรู แนะนํา 
เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา การแปร
รูปผลหมอน ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ขยาย
ผลของศูนยฯ

 /
 

   
    4) โครงการขยายผลการเลี้ยงปลานิล
ในบอดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว พื้นที่
ดําเนินการ 5 หมูบาน 

1 โครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การฝกอบรม
เกษตรกรในหลักสูตร “การขยายผลการ
เลี้ยงปลานิลในบอดินเปรี้ยวที่ปรับปรุง
แลว” วันที่ 4 ก.ค. 2561 ณ งานประมง 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
เกษตรกรเขารวมอบรม จํานวน 20 ราย 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก ปลา
นิล 2,000 ตัว อาหารปลา 13 กระสอบ 
ฟางอัด 10 กอน ปูนขาว 10 ถุง ปุยคอก 
15 กระสอบ ใหแกเกษตรกร

 /
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     5) โครงการสงเสริมการแปรรูปสัตว
น้ํากลุมแมบานเกษตรกร พื้นที่
ดําเนินการ 1 หมูบาน 1 กลุม  

1 โครงการกิจกรรมที่ดําเนินการไดแก การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร “สงเสริม
การแปรรูปสัตวน้ํากลุมแมบานเกษตรกร” 
วันที่ 5 ก.ค. 2561 ณ งานประมง ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
เกษตรกรเขารวมอบรม จํานวน 20 ราย 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก พันธุ
ปลานิล 650 กิโลกรัม ถุงบรรจุภัณฑ 100 
กิโลกรัม มีด 10 เลม เกลือ 10 กระสอบ

 /
 

   
   2.2 พื้นที่ศูนยสาขา 1 โครงการ    

 

    1) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพื่อปลูกพืชผักพืชไรและไมผล 

1 โครงการดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 2 
กลุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2560 10 ครัวเรือน 
ไดแก (1) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการ
ปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตพืชผัก พืชไร ไม
ผล สูระบบการตลาด ระหวางวันที่ 30 
ม.ิย. - 1 ก.ค. 2561 จํานวน 50 ราย (2) 
สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุย
หมัก/น้ําหมักชีวภาพ (3) จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานในพื้นที่ของเกษตรกรและกลุม
เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัดที่ประสบผลสําเร็จ และ (4) 
สงเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน 
GAP และ2) พัฒนากลุมเกษตรกรรายใหม 
ป 2561 20 ครัวเรือน ไดแก (1) จัดกิ
จรรมอบรม หลักสูตรการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัด เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร และไมผล 
ระหวางวันที่ 10 - 11 ก.ค. 2561 จํานวน 
20 ราย (2) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
โดยใชปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ (3) 
สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (หินปูน
ฝุน) และ(4) สงเสริมการปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษ 

 /
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  2.3 พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ 11 
โครงการ 

   
  

 

 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพื่อปลูกพืชผักพืชไรและไมผล 

1 โครงการดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 2 
กลุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2559 50 ครัวเรือน 
ไดแก การลงพื้นที่สํารวจสอบถามขอมูล
พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
หลังจากผานการฝกอบรมมีความรู เพิ่มขึ้น
จากเดิม 100 % และปจจุบันเกษตรกร
ยังคงมีการทําการเกษตรอยางตอเนื่อง ใน
ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจและ
เห็นวาโครงการดังกลาวมีประโยชนตอ
ครอบครัวทําใหชีวิตดีขึ้น และ 2) พัฒนา
กลุมเกษตรกรรายใหม ป 2561 20 
ครัวเรือน ไดแก (1) จัดกิจรรมอบรม 
หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต
พืชผัก พืชไร ไมผล สูระบบการตลาด  
ระหวางวันที่ 30 ม.ิย. - 1 ก.ค. 2561 
จํานวน 20 ราย
(2) สงเสริมพัฒนาการพัฒนาการผลิตพืช
ตามมาตรฐาน GAP ไดสงเสริม ใหความรู 
แนะนําเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีใน
การกําจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อใหไดผลผลิตที่
มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคม ี  (3) 
สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุย
หมัก/น้ําหมักชีวภาพ  และ(4) พัฒนา
ศักยภาพการบริหารกลุมแบบมีสวนรวม
ของกลุมเกษตรกร-เครือขาย โดยไดนํา
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ศึกษาดูงาน
พื้นที่ของเกษตรกรตัวอยาง นายเมธี บุญ
รักษ การปลูกพืชแบบผสมผสานดานไรนา
สวนผสม ณ บานโละลือแบ ตําบลสุไหง- 
โกลก อําเภอสไุหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 

 /
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 2) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพ่ือ
ปลูกพืชผักพืชไรและไมผล

1โครงการ  ดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 
1 กลุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2560 11 ครัวเรือน 
ไดแก (1) จัดกิจรรมอบรม หลักสูตรการ
ปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตพืชผัก พืชไร ไม
ผล สูระบบการตลาด  ระหวางวันที่ 7 - 8 
ก.ค. 2561 จํานวน 11 ราย (2) สงเสริม
พัฒนาการพัฒนาการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP ไดสงเสริม ใหความรู 
แนะนําเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีใน
การกําจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อใหไดผลผลิตที่
มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคม ี  (3) 
สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุย
หมัก/น้ําหมักชีวภาพ  (4) สงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตไมผลไมยืนตนในบริเวณบาน โดย
ไดเขาไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเพ่ิม
ผลผลิต การดูแลรักษา และการขยายพันธุ
พืช ใหแกเกษตรกร และ(5) พัฒนา
ศักยภาพการบริหารกลุมแบบมีสวนรวม
ของกลุมเกษตรกร-เครือขาย โดยไดนํา
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ศึกษาดูงาน
พื้นที่ของเกษตรกรตัวอยาง นายสมพงษ 
แกวสําอาง ดานการเกษตรผสมผสาน ณ 
บานตอหลัง 57/7 หมูที่ 3 ตําบลไพรวัน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 /

   
3) โครงการฟนฟูพื้นที่นาหลังน้ําทวม
เพื่อการทํานาขาวอยางครบวงจร

1โครงการ  ดําเนินการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 
2 กลุม มีกิจกรรมดังนี้ 1) พัฒนากลุม
เกษตรกรรายเดิม ป 2559 106 ครัวเรือน 
ไดแก (1) ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปโครงการ โดยทําการสํารวจ 
เกษตรกร 86 ราย พบวา รอยละ 80% มี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการเขารวม
โครงการฯ และรอยละ 60%
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  มีความรูเร่ืองการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
การปลูกขาว ซึ่งเกษตรกรรอยละ 60% มี
ขาวพอเพียงตอการบริโภคในครัวเรือน 
และเกษตรกรรอยละ 40% มีขาวพอเพียง
ตอการบริโภคและเหลือเพื่อจําหนาย (2) 
อบรมใหความรูแกเกษตรกร หลักสูตร 
การแปรรูปผลผลิตขาว ระหวางวันที่ 12-
13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเกษตรกรที่เขา
รวมอบรม จํานวน 77 ราย และ 2) 
พัฒนากลุมเกษตรกรรายใหม ป 2560 20 
ครัวเรือน ไดแก (1) จัดกิจรรมอบรม 
หลักสูตรการลดตนทุนผลผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตขาว ระหวางวันที่ 28 - 29 ม.ิย. 
2561 จํานวน 20 ราย และ (2) สงเสริม
การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก/น้ํา
หมักชีวภาพ 

 /

   
4) โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
เพาะปลูก (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) 
(ปนคันนา)

1 โครงการ  ในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรการ
จัดการและการวางแผนการปลูกขาว
คุณภาพ ระหวางวันที่  25 - 26 ก.ค. 
2561 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ใหเกษตรกรจํานวน 30 ราย 2) ปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 (ปนคันนา-ไถเตรียม
พื้นที่) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได
ดําเนินการประชุมเกษตรกรที่เขารวม
กิจกรรม ชี้แจงรายละเอียดใหกับ
เกษตรกร และดําเนินการปรับปรุงแปลง
นาลักษณะที่ 1 (ปนคันนา) จํานวน 100 
ไร 30 ราย เพื่อรักษาระดับน้ํา และเปน
คันทางเดินขนยายผลผลิตขาวได

 /
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3) สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เมล็ด
พันธุขาว ปุยเคมี ใหความรู และคําแนะนํา
เกี่ยวกับอัตราในการใชปุยเคมี เพื่อให
เกษตรกรเขาใจและไดรับความรู 
คําแนะนําเกี่ยวกับอัตราในการใชปุยเคมี 
และ4) สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน
(หินปูนฝุน) สงเสริม ใหความรู คําแนะนํา 
การใชหินปูนฝุน

5) โครงการพัฒนาพื้นที่นารางเพื่อปลูก
ขาว        

1โครงการ  ในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรการ
จัดการและการวางแผนการปลูกขาว
คุณภาพ ระหวางวันที่  25-26 ก.ค. 2561  
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหแก
เกษตรกร จํานวน 80 ราย 2) สนับสนุน
ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุขาว ปุยเคมี 
พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับอัตราในการ
ใชปุยเคมี 3) สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุง
ดิน (หินปูนฝุน) และใหความรู คําแนะนํา 
การใชหินปูนฝุน

 /

   
6) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรในพื้นที่ดินพรุดานปศุสัตวตาม
พระราชดําริ        

1โครงการ  ในปงบประมาณ 2561 ไดจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 1) กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงไก
ลูกผสมพื้นเมือง โดยจัดกิจกรรมอบรม 
หลักสูตร “การเลี้ยงสัตวปก” ระหวาง
วันที่ 23-24 ก.ค. 2561 โดยมีเกษตรกรที่
เขาอบรมในพื้นที่ศูนยสาขาฯ ที่ 2 บาน
ปแนมูดอ จํานวน 20 ราย และมีการ
สนับสนุนพันธุไกลูกผสม 600 ตัว อาหาร
สําเร็จรูป 1,800 กิโลกรัม และยา
ปฏิชีวนะ 26 ซอง 2) กิจกรรมสงเสริม
เลี้ยงไกไขหลังบาน โดยจัดกิจกรรมอบรม 
หลักสูตร “การเลี้ยงสัตวปก” ระหวาง
วันที่ 17-18 ก.ค. 2561 โดยมีเกษตรกรที่
เขาอบรมในพื้นที่หมูบานรอบศูนย 2 
หมูบาน ไดแก บานโพธิ์ทอง

 /
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 7) การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 1 โครงการ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได
ดําเนินการในพื้นที่ที่มีพระราชดําริให
ดําเนินการ จํานวน 2 หมูบาน ไดแก บาน
ปาทุง หมูที่ 4 ตําบลบางเกา และบานบา
เลาะ หมูที่ 5 ตําบลปะเสยะวอ อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี มีเกษตรกรเขารวม
โครงการฯ จํานวน 2 ราย โดยไดสราง
โรงเรือนใหกับเกษตรกร  และโรงเรือน  
พรอมทั้งใหคําแนะนําการเพาะเห็ด และ
สนับกอนเชื้อเห็ดใหกับเกษตรกร จํานวน  
4,000 กอน

 /

   
 8) โครงการขยายผลการเลี้ยงปลาหมอ
ในบอดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว 

1 โครงการ
 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัด
โครงการขยายผลการเลี้ยงปลาหมอในบอ
ดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว ในพื้นที่หมูบาน
รอบศูนย ไดแก บานพิกุลทอง พื้นที่ศูนย
สาขาฯ ไดแก บานปแนมูดอ และพื้นที่ที่มี
พระราชดําริใหดําเนินการ ไดแก บานบา
เลาะและบานโคกสะตอ ใหแกเกษตรกร 
จํานวน 15 ราย มีกิจกรรมที่ดําเนิน การ 
ไดแก การฝกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร
“การขยายผลการเลี้ยงปลาหมอในบอดิน
เปรี้ยวที่ปรับปรุงแลว” วันที่ 4 ก.ค. 2561 
ณ งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก 
ปลาหมอ 3,000 ตัว อาหารปลาดุกเล็ก 
150 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง 210 
กระสอบ ตาขายมุงฟา 30 มวน ใหแก
เกษตรกร

 /

   
9) โครงการปรับปรุงศูนยเรียนรูและ

เกษตรกรตัวอยางตามแนวพระราชดําริ
1 โครงการในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการ ดังนี้

1) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุย
หมัก/น้ําหมักชีวภาพ ไดสนับสนุนวัสดุใน
การสาธิตการทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
โดยเนนใหเกษตรกรศูนยเรียนรูและ
เกษตรกรตัวอยางเปนผูปฎิบัติและสาธิต
ใหแกเกษตรกรกลุมเครือขายในหมูบาน

 /
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2) สนับสนุนบลอคปุยหมัก จํานวน 10 
บล็อก ขนาด 2 × 4 เมตร ใหแกเกษตรกร 
จํานวน 10 ราย เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
นําวัสดุเหลือใชที่มีในพื้นที่มาผลิตเปนปุย
หมักเพื่อใชในแปลงเกษตร 3) สนับสนุน
ซุมปลูกผัก จํานวน 5 ซุม ใหแกเกษตรกร 
จํานวน 5 ราย พรอมใหคําแนะนําการ
ปลูกพืชผัก 4) ปรับปรุงรั้วศูนยเรียนรู
ใหแกเกษตรกร จํานวน 1 ราย และ 
5) ปรับปรุงปายศูนยเรียนรู ดําเนินการ
ปรับปรุง ทาสีปายบอรดประชาสัมพันธ 
ของศูนยเรียนรูและเกษตรกรตัวอยาง
จํานวน 12 ปาย 

 /

 10) โครงการสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตใน
โรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  28 โรงเรียน

1 
โครงการ 

 ในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมการผลิต
ผักปลอดภัยจากสารพิษ ระหวางวันที่      
5 - 6 ก.ค. 2561 จํานวน 28 โรงเรียน 
2) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการ
สาธิตการทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
3) สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูน
ขาว) โรงเรียนละ 10 กระสอบ 4) สงเสริม
และสนับสนุนวัสดุปรับปรุงแปลงปลูกผัก 
5) สงเสริม ใหความรู คําแนะนําการเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก รวมไปถึงการดูแล
รักษา พรอมทั้งสนับสนุนกอนเชื้อเห็ด
โรงเรียนละ 900 กอน 6) สงเสริม ให
ความรู คําแนะนําการอนุรักษบอนสีใน
โรงเรียน และสนับสนุนพันธุบอนสีพันธุ
ลูกผสม จํานวน 30 ตน และ 7) สงเสริม 
ใหความรู และคําแนะนําการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สนับสนุนพันธุพืช
สมุนไพร จํานวน 20 ชนิด

 /
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11) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
เด็กแรกเกิด 0-72 เดือน

1โครงการ  ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) อบรมให
โภชนาการศึกษาแกผูปกครองเด็กน้ําหนัก
นอยกวาเกณฑ (เด็กน้ําหนักนอยกวา
เกณฑ (เต้ีย-ผอม) จํานวน 1,564 คน 
หลักสูตรเด็กไทยรูปรางดีสมสวน ระหวาง
วันที่ 23 – 31 ก.ค. 2561 2) อบรม
ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 560 
คน หลักสูตรกิน กอด เลน เลา ระหวาง
วันที่ 2 – 15 ส.ค. 2561 3) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการผูดูแลเด็กผูรับผิดชอบงาน
โภชนาการและผูประกอบอาหาร ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน 436 คน หลักสูตร กิน กอด เลน 
เลา นอนเฝาดูฟน 

 /

  
3. งานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี       

 1) โครงการฝกอบรมเกษตรกรภายใต
ผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ 

5
หลักสูตรๆ 
ละ 50 ราย
รวม 250 

ราย

 /

  
1.1) หลักสูตร การเลี้ยงปลาในบอดิน

เปรี้ยวจัด 
50 ราย จัดการฝกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงปลา

ในบอดินเปรี้ยวจัด ระหวางวันที่ 2-3 ก.ย. 
2561 ใหความรูเร่ืองการเตรียมพื้นที่บอ
เลี้ยงปลาหลังน้ําลด วิธีการปรับปรุงบอ 
วิธีการเลี้ยง และการดูแลรักษาปลา ฝก
ปฏิบัติการแปรรูปปลา การจัดทําบัญชีใน
ครัวเรือน และสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ไดแก ลูกพันธุปลาดุก 7,500 ตัว อาหาร
ลูกปลาดุก 25 กระสอบ ใหแกเกษตรกร 
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1.2) หลักสูตร การเลี้ยงสัตวปก 
(ไกและเปด) 

50 ราย จัดการฝกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงสัตว
ปก (ไกและเปด) ระหวางวันที่ 20-21 ก.ค. 
2561 ใหความรูเร่ืองการเตรียมพื้นที่หรือ
โรงเรือน วิธีการเลี้ยง และการดูแลรักษา
สัตวปก (ไก/เปด)  ฝกปฏิบัติการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคในสัตวปก การจัดทําบัญชีใน
ครัวเรือน และสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ไดแก ลูกพันธุไกพ้ืนเมือง 300 ตัว อาหาร
ไกพื้นเมือง 17 กระสอบ ใหแกเกษตรกร

  1.3 หลักสูตร การเพาะเห็ดถุงเสริม
รายได 

50 ราย จัดฝกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดถุง
เสริมรายได ระหวางวันที่ 4-5 ก.ย. 2561 
ใหความรูเร่ืองการเตรียมพื้นที่หรือ
โรงเรือน วิธีการเพาะเห็ดถุง และการดูแล
รักษา ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดถุง การ
จัดทําบัญชีในครัวเรือน และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต ไดแก กอนเชื้อเห็ด 4,000 
กอน ใหแกเกษตรกร

1.4) การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
ปลูกพืชผัก 

50 ราย จัดฝกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชผัก ระหวางวันที่ 
22-23 ส.ค. 2561 ใหความรูเร่ืองการ
ปองกันโรคพืช ฝกปฏิบัติการผลิตเชื้อรา
ปองกันโรคพืช การจัดทําบัญชีในครัวเรือน 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต ไดแก พันธุ
เมล็ดถั่วฝกยาว 200 ซอง พันธุพริกหยวก 
200 ซอง พันธุมะเขือ 200 ซอง ปุยเคมี 
25 กระสอบ ใหแกเกษตรกร

  1.5) หลักสูตร การปรับปรุงดินเปรี้ยว
จัดเพ่ือปลูกขาว

50 ราย จัดฝกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกขาว ระหวางวันที่ 24-
25 ส.ค. 2561 ใหความรูเร่ืองการปลูกขาว 
การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว พรอมฝกปฏิบัติการผลิตเชื้อรา
ปองกันโรคขาว และสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต ไดแก ปุยเคมี สูตร 16-20-0 จํานวน 
50 กระสอบ ใหแกเกษตรกร
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 2) โครงการพัฒนากระบวนการนําเสนอ
และประชาสัมพันธของเกษตรกรศูนย
เรียนรูและเกษตรกรตัวอยางในโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

1โครงการ  ไดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการ
นําเสนอและประชาสัมพันธของเกษตรกร
ศูนยเรียนรูและเกษตรกรตัวอยาง เพื่อให
เกษตรกรไดมีองคความรูดานการเกษตร 
ดานการบริหารจัดการที่หลากหลาย
รูปแบบสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเปน
ตนแบบในการจัดการกับแปลงเกษตรของ
ตนเอง จนสามารถที่จะพัฒนาและ
ยกระดับแปลงเกษตรของตนเองไปสูการ
เปนเกษตรกรตัวอยาง และศูนยเรียนรูได
อยางยั่งยืน จํานวน 2 รุน ดังนี้ คือ รุนที่ 1 
ระหวางวันที่ 27 - 29 ม.ิย. 2561 ไดนํา
คณะเจาหนาที่ และเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ จํานวน 52 คน ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดพัทลุง ตรัง และจังหวัดสตูล อาทิ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งโพรงและ
ชันโรง ณ แปลงศูนยเรียนรูการเลี้ยงผึ้ง
โพรงและชันโรงตําบลปนแต หมูที่ 11 
ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เปนตน และ รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 
5 - 7 ก.ค. 2561 ไดนําคณะเจาหนาที่ 
เกษตรกรศูนยเรียนรู เกษตรกรตัวอยาง 
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่เขา
รวมโครงการ จํานวน 40 คน ศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาทิ ศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช หมูที่ 7 
ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนตน

 /
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  3) ฝกอบรม หลักสูตร ศาสตร
พระราชา กับการอนุรักษ ทรัพยากรปา
ไมในโรงเรียน 

5 โรงเรียน ไดมีการจัดอบรม หลักสูตร ศาสตร
พระราชา กับการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม
ในโรงเรียน  จํานวน 5 รุน 5 โรงเรียน 
รวมจํานวน 538 ราย ระหวางวันที่ 10-19 
ก.ค. 2561 ประกอบดวย โรงเรียนบาน
โคกสยา จํานวน 113 ราย โรงเรียนบาน
หัวเขา จํานวน 144 ราย โรงเรียนบานเขา
ตันหยงมิตรภาพที่ 153 จํานวน 105 ราย 
โรงเรียนบานเปล จํานวน 100 ราย และ
โรงเรียนบานบางมะนาว จํานวน 106 คน 
และมีการสนับสนุนตนพันธุตะลิงปง 
จํานวน 600 ตน

 /

 
 4) โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
“เพื่อนชาวพรุ”

   
   

  4.1) กิจกรรมฝกอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศกทองถิ่นวัยใสไกดธรรมชาติ รุน
ที่ 19

120 ราย  ไดมีการจัดอบรมระหวางวันที่ 21 -22 
ม.ิย. 2561   ณ ศูนยวิจัยและศึกษา
ธรรมชาติปาพรุสิรินธร โดยมีโรงเรียนที่
เขาอบรม 8 โรงเรียนประกอบดวย 
โรงเรียนบานตือระมิตรภาพที่ 172 
โรงเรียนธัญธารวิทยา โรงเรียนแสงธรรม
วิทยา โรงเรียนบานมูโนะ โรงเรียนบานลา
แล โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 
โรงเรียนรังผึ้ง และโรงเรียนมัธยมสุไหง  
ปาดี จํานวน 120 ราย

 /

   
  4.2) กิจกรรมฝกอบรม "ผูพิทักษ
อนุรักษปาพรุโตะแดง" 

120 ราย  ไดมีการจัดอบรมระหวางวันที่ 25 - 26 
ม.ิย. 2561 ณ ศูนยวิจัยและศึกษา
ธรรมชาติปาพรุสิรินธร โดยมีโรงเรียนที่
เขาอบรม 9 โรงเรียนประกอบดวย
โรงเรียนบานซรายอ โรงเรียน  บานสุไหง
โก-ลก โรงเรียนบานปูโปะ โรงเรียนบานลู
โบะลือซง โรงเรียนบานกูแบอีแก โรงเรียน
บานโตะเวาะ โรงเรียนบานมือบา โรงเรียน
บานลูโบะซามา และโรงเรียนบานกวาลอ 
ซีรา จํานวน 120 ราย

 /
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  4.3) กิจกรรมฝกอบรม "คายเพื่อนชาว
พร"ุ 

120 ราย  ไดมีการจัดอบรมระหวางวันที่ 28 - 29 
ม.ิย. 2561 ณ ศูนยวิจัยและศึกษา
ธรรมชาติปาพรุสิรินธร โดยมีโรงเรียนที่
เขาอบรม 9 โรงเรียนประกอบดวย
โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง) 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงลิมอ) 
โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา โรงเรียนวัด
โบราณสถิตย โรงเรียนบานตลิ่งชัน 
โรงเรียนบานปลักปลา โรงเรียนบานปาดัง
ยอ โรงเรียนบานตาเซะเหนือ และ
โรงเรียนบานตาเซะใต จํานวน 120 ราย

 /

 

  
5) โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑเสนใย
พืช และผาทอพื้นเมือง  

   
 

  

  5.1) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ
กระจูด

 40 ราย  ไดจัดฝกอบรม จํานวน 4 รุน ระหวาง
วันที่ 10 ก.ค. – 31 ส.ค. 2561 ดังนี้ รุนที่ 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด บานบา
เดาะมาตี หมูที่ 9 ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่ 10-
19 ก.ค. 2561 จํานวน 10 ราย รุนที่ 2 
การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด บานปูลา
เจะมูดอ หมูที่ 5 ตําบลศาลาใหม อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่   
16-25 ก.ค. 2561 จํานวน 10 ราย รุนที่ 
3 การพัฒนาผลิตภัณฑกระจูด บานกา
แนะ หมูที่ 3 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่ 1-15 ส.ค. 
2561 จํานวน 10 ราย และรุนที่ 4 การ
พัฒนาผลิตภัณฑกระจูด บานคาย หมูที่ 2 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ระหวางวันที่ 20-31 ส.ค. 2561 
จํานวน 10 ราย

 /
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 แผนงานขยายผลการพัฒนา       

  5.2) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ
เตย (ปาหนัน) 

10 ราย  ไดจัดฝกอบรม ระหวางวันที่ 2-11 ส.ค. 
2561 ณ บานปูลาเจะมูดอ หมูที่ 5 ตําบล
ศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
จํานวน 10 ราย

 /

 

  
  5.3) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑผา
ทอพื้นเมือง 

10 ราย  ไดจัดฝกอบรม ระหวางวันที่ 3 - 15 ก.ค. 
2561 ณ บานโคกมะมวง หมูที่ 4 ตําบล
พรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
จํานวน 10 ราย

 /
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 แผนงานขยายผลการพัฒนา       

4. กิจกรรมหลักที่ 8 สนับสนุนโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 
    

 

   4.1) โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา  
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จ.นราธิวาส 

  

    

 

    (1) จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 200 ไร  ดําเนินการปรับพื้นที่ลุมโดยขุดคูยกรอง 
พื้นที่บานกําแพง 120 ไร เกษตรกร 41 
ราย บานโคกกระทอม 80 ไร  เกษตรกร 
20 ราย สงเสริมการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ปลูกปาลมน้ํามัน และเลี้ยง
ปลาในรองน้ํา  

 /

  

 

    (2) สาธิตการใชปุยพืชสด พื้นที่
หมูบานรอบศูนย ศูนยสาขา และพื้นที่ที่
มีพระราชดําริ รวม 15 หมูบาน 

150 ไร  สาธิตการปลูกปอเทือง พรอมทั้งให
ความรูดานการใชพืชปุยสดเพื่อปรับปรุง
บํารุงดินแกเกษตรกร กอนการปลูกพืชครั้ง
ตอไป จํานวน 150 ไร  

 /

  

 

    (3) สาธิตการทําการใชน้ําหมัก
ชีวภาพ พื้นที่หมูบานรอบศูนย ศูนย
สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดําริ  

200 ไร  สาธิตการทําและการใชน้ําหมักชีวภาพ
เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน  พรอมทั้งใหความรู
ดานการใชประโยชนแกเกษตรกร จํานวน 
200 ไร  

 /

  
    (4) สาธิตการทําปุยหมักพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  พื้นที่หมูบานรอบศูนย ศูนย
สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดําริ  

 50 ไร  สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทานฯ 
รวมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปรับปรุง
บํารุงดิน และแจกจายใหแกเกษตรกรที่ทํา
การเกษตร จํานวน 50 ไร  

 /

  
    (5) สาธิตการปรับปรุงดินตาม
โครงการแกลงดิน พื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

6 ไร  สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด โครงการ
แกลงดิน ในพื้นที่ศูนยฯ จํานวน 6 ไร เพื่อ
เปนตนแบบในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัดแกผูสนใจ  

 /
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     (6) ซอมแซมคลองสงน้ําและระบาย
น้ํา พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

2 กม. ดําเนินการซอมแซมคลองสงน้ําและ
ระบายน้ําระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อใหมี
น้ําใชในการทําการเกษตร ในหนาแลง
สามารถกักเก็บน้ําไวใช   

 /

  
     (7) กอสรางและซอมแซมเสนทาง
ลําเลียง 

24 กม. ดําเนินการกอสรางและซอมแซมเสนทาง
ลําเลียงรวมระยะทาง 24 กิโลเมตร เพื่อ
พัฒนาพื้นที่เสนทางลําเลียง อํานวยความ
สะดวกใหกับเกษตรกร เพื่อสัญจรเขา
แปลงเกษตรและขนยายผลผลิตทางการ
เกษตร  

 /
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  4.2) โครงการฟารมตัวอยาง ในสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
จํานวน 7 ฟารม ไดแก                          
(1) โครงการฟารมตัวอยางตาม
พระราชดําริ โคกปาฆาบือซา                                  
(2) โครงการฟารมตัวอยางฯ บานสะ
แนะ (3) โครงการฟารมตัวอยางฯ บาน
ตอหลัง (4) โครงการฟารมตัวอยางฯ       
บานปาไผ (5) โครงการฟารมตัวอยางฯ 
บานโคกไรใหญ (6) โครงการฟารม
ตัวอยางฯ บานรอตันบาตู (7) โครงการ
ฟารมตัวอยางฯ บานเจาะเกาะ 

 1,310 ไร  ดําเนินกิจกรรมสาธิตและสงเสริม ดังนี้   
1)สาธิตการปลูกพืชปุยสด เพื่อปรับปรุง
บํารุงดิน รวมพ้ืนที่ 450 ไร 2) สาธิตการ
ใชน้ําหมักชีวภาพกับพืชผักพืชไร รวมพ้ืนที่ 
650 ไร เพื่อชวยลดอัตราการใชปุยเคมี   
3) สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน 
เพื่อใชประโยชนในพื้นที่ 210 ไร ชวยลด
อัตราการใชปุยเคมี

 

 /

  4.3) โครงการสวนพฤกษศาสตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  จ.นราธิวาส 

1 โครงการ สาธิตการใชน้ําหมักชีวภาพกับพืชผักพืช
ไร เพื่อชวยลดอัตราการใชปุยเคมี ในพื้นที่ 
250 ไร และ สาธิตการทําปุยหมักสูตร
พระราชทาน เพื่อใชประโยชนในฟารม 
ชวยลดอัตราการใชปุยเคมี ในพื้นที่ 30 ไร  

 /
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สิ่งแวดลอม 
      

งานพัฒนาที่ดิน   
กิจกรรมฟนฟูและปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน

 
 

   1. รณรงคและสงเสริมการปลูกหญา
แฝก  

 

      1.1) ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อปลูก 2,500,000 
กลา

สาธิตการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโดย
การใชหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางของ
หนาดิน ในพื้นที่ตางๆ จํานวน 2,500,000
กลา

 /

      1.2) ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อ
แจกจาย 

1,000,000 
กลา

 ดําเนินการจัดทําแปลงขยายพันธุหญา
แฝก เพื่อแจกจายใหกับประชาชนและ
สวนราชการตางๆ จํานวน1,000,000 กลา

 /

โครงการพัฒนาปาไม ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  

 1) โครงการเพาะชํากลาไมเพื่อแจกจาย
ประชาชนทั่วไป จํานวน 100,000 กลา

 100,000 
กลา

ดําเนินการแจกจายพันธุไมใหใหแก
ประชาชนทั่วไป 302 ราย และหนวยงาน
ราชการ 105 ราย พันธุไมที่แจกจาย 12 
ชนิด อาทิ ตนตําเสา ตนตะเคียนทอง  
เปนตน

 /

 2) โครงการเพาะชํากลาไมปาพรุ 
สนับสนุนโครงการประชารัฐฟนฟูปาพรุ
โตะแดง จํานวน 100,000 กลา

  100,000 
กลา

 ดําเนินการแจกจายพันธุไมใหใหแก
ประชาชนทั่วไป 25 ราย และหนวยงาน
ราชการ 27 ราย พันธุไมที่แจกจาย 10 
ชนิด 100,000 ตน อาทิ ตนหวานา ตน  
กระบุย ตนสักน้ํา เปนตน

 /

 3) โครงการพัฒนาแหลงศึกษาระบบ
นิเวศปาริมแมน้ําบางนรา

 1 
โครงการ

ดําเนินการ ดังนี้ 1) เพาะชํากลาไม 
จํานวน 30,000 กลา เชน ตน
ตะเคียนทอง ตนยางนา ตนพิกุล เปนตน 
และ 2) จัดทําปายสื่อความหมายตามจุด
ตางๆ 10 ปาย

 /

4. แผนงานฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 4) โครงการเพาะชํากลาไมสนับสนุน
โครงการปลูกปาในใจคนและปลูกไม 3 
อยาง ประโยชน 4 อยาง 

1 โครงการดําเนินการ ดังนี้ 1) เพาะชํากลาไมปามีคา 
50,000 กลา เชน ตนหมากแดง ตนพะยูง 
เปนตน 2) เพาะชํากลาไมทั่วไป 200,000 
กลา เชน ตนมันปู เปนตน 

 /

 5) โครงการสงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนไมเสม็ด
ขาวในงานหัตถกรรมและสิ่งกอสราง

1 โครงการดําเนินการศึกษาการแปรรูปไมเสม็ดขาว 
เพื่อนํามาจัดทําเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา 
อาทิ โตะ3 ชุด เกาอี้ 2 ชุด ปายสื่อ
ความหมาย 3 ปาย บานออมสิน 3 หลัง 
กรอบรูป 3 อัน เปนตน และนํามาจัด
แสดงนิทรรศการ ขยายผลไปสูประชาชน
เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ สรางรายได

 /

 6) โครงการสงเสริมปลูกไมเสม็ดและไม
โตเร็วในพื้นที่ดินเปรี้ยว

1 โครงการ ไดจัดทําเพ่ือสงเสริมการปลูกตนไมชวย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยดําเนินการเพาะชํา
กลาไมเสม็ดและไมโตเร็ว จํานวน 15,000 
กลา แบงเปนไมเสม็ด 5,000 ตน และ
กระถินเทพา 10,000 กลา 

 /

 7) โครงการสวนปา สรางรายได 1 โครงการ เปนแหลงเรียนรูในการสรางจิตสํานึกถึง
การฟนฟูสิ่งแวดลอมและสรางการมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมตาม
พระราชดําริ โดยไดดําเนินการดูแลรักษา 
ใสปุย ตัดแตงกิ่ง กําจัดวัชพืช

 /

 8) โครงการรวบรวมพันธุไมตาม
พระราชดําริเพ่ือฟนฟูปาพรุโตะแดง

1 โครงการ  ไดดําเนินการเพาะชํากลาไม จํานวน 3 
ชนิด 2,500 ตน จัดทําปายชื่อพันธุไม 
จํานวน 500 ปาย และติดตั้งธง

 /



ประจําป 2561
          ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดกิจกรรม 
“การแ ข งขันตอบ ปญหาทาง วิชาก ารโ ครงก ารอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ชิ งถวยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร”ี เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษา
หาค วามรูแ ละประสบ การณนอกตํ าราเรี ยนนอ ก
หองเรียนที่เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มีการจัดขึ้นเปนประจําของ    
ทุกป โดยครั้งน้ีจัดเปนครั้งที่ 19 ประจําป 2561 โดยรับ
สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทั้งโรงเรียน
สามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส ปตตานี และยะลา ซึ่งมีนักเรียนสมัครเขารวม
การแขงขันทั้งสิ้น 53 โรงเรียน 103 ทีม โดยแยกเปน
จังหวัดนราธิวาส 39 โรงเรียน 75 ทีม จังหวัดปตตานี 
10 โรงเรียน 20 ทีม และจังหวัดยะลา 4 โรงเรียน 8 ทีม

กิจกรรมอื่นๆ
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          ทําการสอบแขงขันรอบแรกในวันเสาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คัดเลือกใหเหลือ 5 ทีม 
เพื่อสอบแขงขันตอบปญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในรอบชิงชนะเลิศ
ในวันเสาร ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ผลการแขงขันมีดังนี ้1) ทีมชนะเลิศ ไดแก เด็กชายชามิล  
ปาละวัล และเด็กชายอลิฟ อุเซ็งแม จากโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา 2) รองชนะเลิศ 
ไดแก เด็กชายนนทพล หิรัญ และเด็กหญิงชนิตา กาญจนคลอด จากโรงเรียนนราธิวาส จังหวัด
นราธิ วาส 3) ราง วัล ชม เช ย จํานว น 3 ทีม  1) ได แก  เ ด็ก ชายบั รซู น ดอ เล าะ  แ ล ะ
เด็กหญิงจณิตสตา  สะอิมิ จากโรงเรียนพิมานวิทยนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2) ไดแก เด็กหญิง
สิรินทิพย  ฉันทจิตปรีชา และเด็กหญิงปณิตา สังหาด จากโรงเรียนคณะราษฎรบํ ารุง จังหวัด
ยะลา 3) ไดแก เด็กหญิงแวนูรอัยนี บินแวอูมา และเด็กหญิงชัญญา เทพพรหม จากโรงเรียน
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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          ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดมีการ
จัด ง าน  “ช มศู นย ศึ กษ า  พัฒ นา คว า ม รู             
ดูนิทร ร ศก า ร” ซึ่ ง จั ดขึ้ น เป นค รั้ งแ รกใ นป           
พ.ศ. 2542 และปนี้เปนปที่ 19 ระหวางวันที่  30 
สิงหาคม -5 กันยายน 2561 โดยมีนายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเปนประธานเปดงาน การจัดงาน
ในคร้ังนี้เปนการเผยแพรพระราชดําริ พระราช
กรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ
ที่กอให เกิดคุณูปการตอพี่นองประชาชนชาว
นราธิวาสและประเทศชาติมาอยางตอ เนื่อง และ
เพื่อเปนการเผยแพรผลงานดานการพัฒนาของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ดําเนินงานมา
มากกวา 36 ป ที่ประสบความสําเร็จแลว ขยาย
ผลไปยังพื้นที่ ราษฎรใหสามารถรูจักประกอบ
อาชีพไดอยางยั่งย ืนและพึ่งตนเองไดอย างยั่งย ืน

การจัดงาน 
“ชมศูนยศึกษา พัฒนาความรู ดูนิทรรศการ”

ภายใตชื่องาน “สืบสาน รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวงประชา”
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          ภายในงานไดจัดใหมีกิจกรรมทั้ งพระราชกรณียกิจ 
ภาควิชาการ ภาคบันเทิง ภายในงานมีนิทรรศการแสดงภาพ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
และโครงการพระราชดําริตางๆ ใน พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง และพระบรมวงศานุวงศ นอกจากนี้ยั งมีการ
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร
โดยสวนราชการตางๆ ในจังหวัดนราธิวาส
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มีนิทรรศการที่ใหองคความรูทั้ งดานดิน น้ํา พืช สัตว 
ประมง ปาไม อุตสาหกรรมและการสาธารณสุข ในสวน
ของภาคบันเทิงจัดใหมีการแสดงของสวนราชการและ
สถานศึกษ า รวมทั้ ง กิจก รรมพิเศษ ประจําวั นที่ ใ ห
ประชาชนและนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมหลายรูปแบบ 
นอกจากนี้ภายในงานยั งจัดใหมีการจําหนายผลิตผล
การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ขยายผลการพัฒนา     
รวมไปถึงผลิตผลและสินคาแปรรูปราคาถูกของฟารม
ตัวอยางใน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง อันเปนแหลงผลิตอาหารที่
สําคัญของชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
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          ในการจัดงานครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปน
อยางดี ทั้งภาคสวนราชการและเอกชนเพื่อใหผูที่ เข า
มาศึกษาชมงาน ทั้งนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา 
กลุมอาชีพตางๆ และประชาชนทั่วไปไดเกิดการเรียนรู
ไปพรอมๆ กับการฝกปฏิบัติอยางเขาใจ มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพมากขึ้น และผูเขาชมงานสามารถ
นําความรูที่ ไดรับภายในงานไปประยุกตใช ในการ
ดําเนินชีวิตได จากการจัดงานในครั้งนี้มีผู เข ามาชม
งานจํานวน 26,930 ราย
ประเภทคณะที่เขามาศึกษา ชมงาน
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      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุด าฯ ส ยามบ รมราชกุม ารี ไ ด เสด็ จเป น            
องคป ระธานในการพระราชทานราง วัลแก ผู ชนะ               
การประกวดลองกอง รวมทั้ งผลผลิตและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรที่จังหวัดนราธิวาสไดจัดขึ้นในระหวาง
วันที่ 25–28 กันยายน 2561 และไดทรงทอดพระเนตร
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “สืบสานศาสตร
พระราชา พัฒ นาเกษ ตรแนว ใหม ก าวไกล  4.0”           
ที่ภาครัฐและเอกชนรวมจัดขึ้น ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ไดรวมจัดนิทรรศการภายใตหัวขอ “สืบสาน 
รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา”

โดยนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดําริให   
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศึกษา คนควา 
วิจัย เพื่อหาตนแบบในการพัฒนาพื้ นที่พรุ 
พรอมทั้ งการนํ าผลสํ าเร็ จของโครงการ          
“แกลงดิ น” ไปขยายผลสูพี่น องเกษตรกร             
ที่ประสบปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ใหสามารถรูจัก
ใชที่ดินใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน

การจัดงานวันลองกอง
ภายใตชื่องาน“สืบสานศาสตรพระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม กาวไกล 4.0”
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1) จั ดนิ ทรรศการ ในง านประชุม วิช ากา รและ นิทร รศกา ร 
“ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากลนมี ใหเห็น” ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ไดรวมจัดนิทรรศการในงานอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 
ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารสระบุรี 4 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

         ในป พ.ศ. 2561 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยฯ ในรูปแบบของนิทรรศการในโอกาสตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 

การจัดนิทรรศการ

2) การจัดนิทรรศการในงานนิทรรศการ “เดินตามรอยเทาพอ” ระหวางวันที่ 3-5 ธันวาคม 2560          
ณ ศูนยการคาเซนทรัล เฟสติวัล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดรวม

จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผลสําเร็จจากการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
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4) การจัดนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจําป
จัง หวั ดนร าธิ ว าส  ระ หว า งวั นที่ 22 เ ม ษายน          
ถึง 1 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส โดยศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ ไดจัดแสดงนิทรรศการ "จอมปราชญแหง
การพัฒนา พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต" เพื่อนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุลยเด ช
มหาราช บรมนาถบพิตร พรอมจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตร 5) การจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต ครั้งที่ 26 

“จากฟาสูดิน สูเกษตรกรที่ยั่งยืน” ระหวางวันที่ 10 - 
19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงลา โดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได
รวมจัดนิทรรศการเก่ียวกับความเปนมาของศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ โครงการแกลงดิน เกษตรทฤษฎี
ใหม  เ พื่อเผยแพร องคความรู ของศูนยฯ สูพี่นอ ง
เกษตรกรและผูเขาชมงาน

3) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานวันดิน
โลก “Caring for the planet Starts from 
the Ground รักษโลก เริ่มจากรักษดิน สูความ
ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-6 ธันวาคม 
2560 ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรม
เขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี
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1. การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ การบริหาร
การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายใตคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีผู ว าราชการจังหวัดนราธิวาส เปนประธาน 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนเลขานุการ ทําหนาที่ เปนผูประสานงาน
โครงการ ในปงบประมาณ 2561 ไดมีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
จํานวน 2 ครั้ง ดวยกัน
ครั้งที่ 1 จัดใหมีการประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสุรพร พรอมมูล ผู ว าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เปนประธาน เปนการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 และชี้แจงแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 และ
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา           
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เรื่อง คือ
          1) การจัดทําเมล็ดพันธุสํารองเพื่อชวยเหลือเกษตรกรทั้งในสวนของการผลิตและการ
แจกจายเมล็ดพันธุ
          2) การรวบรวมพันธุกลวยพื้นเมืองตามพระราชดําริ
และคณะอ นุกรรมก ารฯ  ได รวมกันพิ จารณาการจัด งานชมศู นยศึ กษา  พัฒ นาค วามรู                     
ดูนิทรรศการ โดยกําหนดใหมีการจัดงานในระหวางวันที่ 30 สิ งหาคม-5 กันยายน 2561 และ
การเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชวงเดือนกันยายน 2561

การประชุมตางๆ 
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ครั้งที่ 2 จัดใหมีการประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผูวา
ราชการจังหวัดนราธิวาส เปนประธาน โดยมีการนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานที่ผานมา 
พรอมรายงานปญหาอุปสรรคในการทํางาน รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได
ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ไดหารือเตรียมความ

พรอมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในชวงเดือน มกราคม 2562 และไดนําเสนอปฏิทินการจัดกิจกรรมประจําป 2562 ของศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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2. การสัมมนาการบริหารจัดการปาพรุโตะแดง เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ มีการดําเนินงานสนองพระราชดําไดอยางครบถวนและถูกตอง และมีประสิทธิภาพสํานักงาน 
กปร. จึงไดจัดใหมีการสัมมนาการบริหารจัดการปาพรุโตะแดงขึ้น 2 ครั้งดวยกัน ดังนี้  คือ 1)  การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการปาพรุโตะแดง และ 2)  การสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร
จัดการปาพรุโตะแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการปาพรุโตะแดง 
ประกอบดวย 3 คร้ัง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จัดการเสวนาในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป าพรุโตะแดง และการควบคุม
ไฟปาในพื้นที่ป าพรุโตะแดง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนาย
ลลิต ถนอมสิงห รองเลขาธิการ กปร. เปนประธานเปดการประชุมการ
สัมมนาเพื่อนําขอมูลและขอคิดเห็นดังกลาวมารวบรวม ประมวลและ
วิเคราะห สําหรับนําไปผนวกรวมกับขอมูลเชิงวชิาการในการบริหาร
จัดการปาพรุโตะแดงที่ถูกตองและเหมาะสม แลวนําไปสูการ
จัดทําแผนงานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการปา
พรุโตะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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           ครั้งที่  2 วันที่  10  พฤษภาคม 2561 จัดการ
เสวนาในเรื่องการพัฒนาและสงเสริมอาชีพของราษฎร
ที่อาศัยอยูบริเวณรอบขอบพื้นที่ป าพรุโตะแดง ณ โรง
แรมอิมพีเรียลนราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง 
ปลัดจัง หวัดนราธิว าส เป นประธานเปดการ
สัมมนาฯ  โ ดย มีหั วข อ แล ะป ระ เด็ นที่ นําม า
อภิปรายในครั้งน้ี แบงเปน ๒ ชวง ดังนี้ คือ
 - ชวงที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใชประโยชนใน
พื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณรอบขอบเขต
พื้นที่ปาพรุโตะแดง และแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพใหแกราษฎร 
- ชวงที่ ๒ : ระเบียบ/ขอกฎหมายในเขตพื้นที่ป า
พรุโตะแดง ทั้งในสวนของพื้นที่ป าสงวนแหงชาติ
และเขตรักษาพันธุสัตวป าฯ รวมทั้งขอกฎหมายใน
การดําเนินคดีตางๆ
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            ครั้งที่  3 ระหวางวันที่  9-10  กรกฎาคม 2561  โดยมี
นายลลิต ถนอมสิงห รองเลขาธิการ กปร. เปนประธาน
เปดการสัมมนาฯ โดยแบงกิจกรรมออกเปน ๒ กิจกรรม 
ไดแก
- กิจกรรมที่ ๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ    
ปาพรุโตะแดง ณ ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติป าพรุ           
สิรินธร อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
- กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่  ๓ 
ณ โรงแรมเก็นติ้ง อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 



 2) การสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการปาพรุโตะแดง 
            ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุ ลทองฯ จัดการสัมมนาเชิ ง
วิชาการ การบริหารจัดการปาพรุโตะแดง ระหวางวันที่  17-18 
กรกฎาคม 2561 ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  อําเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส เพื่อรวบรวมขอมูลทางวิชาการที่ไดจากการศึกษา ทดลอง 
วิจัย ในพื้นที่พรุมาใชประกอบการวางแนวทางการบริหารจัดการปา
พรุโตะแดง อยางถูกตองและยั่งยืน  โดยมีนายธรรมรงค   คงวัดใหม 
รองผูว าราชการจังหวัดนราธิวาส เปนประธานเปดการสัมมนาฯ โดย
มีการนําเสนอขอมูลดานวิชาการภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย 
ในโอกาสนี้ ไดรับเกียรติจาก  ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ ที่ปรึกษางาน
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี นําเสนอขอมูลดานวิชาการ เรื่อง “ธรรมชาติพื้นที่พร”ุ 
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นางสายหยุด  เพ็ชรสุข  ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นําเสนอขอมูลดานวิชาการ เรื่อง               
“การจัดการดินในพื้นที่ขอบพร”ุ และนายอนุรักษ บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ นําเสนอ
ขอมูลดานวิชาการ เรื่อง “การแบงเขตการใชที่ ดินในพื้นที่พรุ” ซึ่ งจากการสัมมนาสามารถสรุปไดวา             
พรกุารบริหารจัดการปาพรุสําเร็จได จะตองทํางานแบบบูรณาการจากทุกภาคสวนอยางจริงจัง กรม
ปาไม กรมชลประทาน กรมที่ดิน สวนทองถิ่น ฝายปกครอง และที่ส ําคัญคือเกษตรกรที่อยูรอบพื้นที่ป า



1. โครงการฝกอบรมตามแผนการเรียน
การสอนในหนวยงาน (Unit School) 
ศู นย ศึ ก ษ าก ารพัฒ นาพิ กุ ล ท อ งฯ 
ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมตาม
แผนการเรียนการสอนในหนวยงาน 
(Unit School) ในวันที่  5 กุมภาพันธ 
2561 ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ บรรยายในหลักสูตร “ศาสตร
พระราชากับการพัฒนาพื้นที่พรุ” และ
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผูอํานวยการ
กลุมวิเคราะหดิน สพข.12 บรรยายใน
หลักสูตร “ปุยและการผสมปุ ย ใช เอง” 
โดยมีเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน
นราธิวาส และเจาหนาที่ สถานีพัฒนา
ที่ดินยะลา เข ารับฟงการบรรยายใน  
ครั้งน้ีดวย

การพัฒนาบุคลากร
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2. การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานการตอนรับ
ประชาสัมพันธ หลักสูตร “การเปนวิทยากรมืออาชีพ” ระหวางวันที่ 
11- 12 มิถุ นายน 2561 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจั ด
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานการตอนรับ
ประชาสัมพันธ  หลั กสูตร “การเป นวิทยากรมืออาชี พ” ใหแก
ข าราชการ และเจาหนาที่  โดยมีวั ตถุประสงคเพื่ อใหผู เข ารวม
ฝกอบรมมีความรูและทักษะดานการเปนวิทยากร ไดอยาง
ถูกตอ งแล ะมีหลั กการ สามารถนําค วามรูที่ ได รับม าปรับ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ 
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ไดมอบหมายใหนายอนุรักษ บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรชํานาญ
การพิเศษ  เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยอรรจน สีหะอําไพ ประธานองคกรอิสระดานพัฒนาองคกร เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง ปจจัย
การเปนวิทยากรที่ดี และฝกปฏิบัติการเปนวิทยากร " และนายจําเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ       
ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแกว สั งกัดสถาบันสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง "แนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
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1. การจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก
เกษตรกรผูลงท ะเบียนเพื่อสวัส ดิการแห งรัฐขอ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตโครงการไทยนิยม 
ยั่ง ยืน  กิ จก รรมอ บรม หลั กสู ตร  "การถ าย ทอ ด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน“ ระหวางวันที่  27 
มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 จํานวน 6 รุน เพื่อให
เกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห งรัฐไดรับ
คว ามรูแ ละมีทั กษ ะด านการพัฒนาที่ ดิน เพิ่ มขึ้ น 
สามารถนําไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ของตนเอง อันนําไปสูการบรรเทาและแกไขปญหา
ความยากจน 

การอบรมตางๆ
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งานอุปกรณ การถายทอดความรูและการใชประโยชน
ขอมูลทางวิชาการ และตําราแก ไขปญหาดานดิ น           
ศูนยศึ ก ษาก ารพัฒ นาพิ กุ ลท อ งฯ  จัด อบ รมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช งานอุปกรณ 
การถายทอดความรูและการใชประโยชนขอมูลทาง
วิช าการ แ ล ะตําราแ ก ไ ขป ญหาด านดิ น  ใ ห แ ก
นักวิชาการศูนยฯ ในวันที่  2 กรกฎาคม 2561 โดยมี
นางสาวอุศนีย ธูปทอง ที่ปรึกษาดานการประสานงาน
โครงการฯ สํานักงาน กปร. เปนประธานพิธี เปดการ
อบรมฯ
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กิจกรรมอื่น ๆ

2. กิจกรรม“วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2561”
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเน่ืองใน
“วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2561” ในวันที่  31 
พฤษภาคม 2561 โดย เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ รวมกันปลูกตนไม ณ พุทธอุทยานวัดเขา
กง ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนและสรางจิตสํานึกใหทุกคนเกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติอั นนําไปสู การ
อนุรักษ และรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา

1. วันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม             
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
ในวันที่  5 ธันวาคม 2560 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
รวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขา
ลัย อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และในภาคบายวันเดียวกัน
ไดเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต ณ วัดประชุม
ชลธารา อําเภอสุไหง ปาดี จังหวัดนราธิวาส
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3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง                  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยในชวงเชา 
เจาหนาที่ศู นยฯ  รว มกั นทํา กิจก รร มบํา เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ และทําความสะอาด บริเวณ
วัดพิกุลทองฯ มัสยิดบ้านโคกสยา และมัสยิดบ้าน
เขาตันหยง และในชวงบายจัดใหมีการลงนามถวาย

พระพรและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี
เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และ
เจาหนาที่ โครงการฟารมตัวอยางฯ พรอมดวย
เจาหนาที่เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ทั้ งนี้เพื่อให
เจาหนาที่ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 สิงหาคม 2561
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4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหั ว 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
รวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ มพระชนมพรรษ า พระบ าทส มเด็จพ ระป รเมนท ร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหั ว 
ณ บริเว ณถนนภูผ าภักดี  ห นาสวนก รมหลวงนราธิวาส             
ราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พรอมทั้งเข ารวม
พิธีถวายสัตยปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดีและพลังแผนดิน 
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหั ว         
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส
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จากการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระดําเนินไปทรง เยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรสภาพความเปนอยูของราษฎร จึงไดมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอัน เนื่ องมาจ ากพระราชดําริขึ้น  และพ ระราชทานแนวพระราชดํา ริตางๆ ในการดําเนินงา น                                  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ                      
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยเสด็จ                
มาทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส  และทรงติดตามความกาวหน าการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา                 
พิกุลทองฯ มาอยางตอเนื่อง

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดทํา ปูม เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง  สมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จเจ าฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย   
ราชนารี เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้

 ปูมศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ต้ังแต ป พ.ศ. 2524-2560
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 18 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2524 เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทรงรับทราบถึงความเดือดรอน
ของราษฎรในเรื่องที่ดินทํากิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2524 เสด็จฯ ไปสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ทอดพระเนตรการทดลองปรับปรุง
พื้นที่ดินพรุเพื่อปลูกพืช

วันที่ 23 สิงหาคม 2526 เสด็จฯ ไปอางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และ      
มีพระราชดําริใหขยายพื้นที่โครงการเพื่อประโยชนในการศึกษา คนควาวิจัยดานตางๆ ไดอยางกวางขวาง

วันที่ 11 กันยายน 2526 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหศูนยฯ เปนที่รวบรวมของการ
สาธิต และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ

วันที่ 16 กันยายน 2527 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหทดลองทําดิน ให เปรี้ยวจัด 
และศึกษาหาวิธีการปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเกษตร
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วันที่ 6 กันยายน 2528 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหสง เสริมการปลูกพืชใ ห
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

วันที่ 10 กันยายน 2528 เสด็จฯ ไปบานใหม-สะปอม ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัดนราธิวาส       
มีพระราชดําริใหกรมชลประทาน ศึกษาและสํารวจพื้นที่บริเวณบานใหม-สะปอม เพื่อสรางอางเก็บน้ําสําหรับใชในพื้นที่
ทํานา

วันที่ 26 กันยายน 2529 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามการดําเนินงาน
โครงการฯ
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วันที่ 1 ตุลาคม 2530 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามการดําเนินงาน
โครงการฯ และพระราชทานพระบรมราโชบายดาน
งานวิจัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2531 เสด็จฯ ไปสวนยางเขา
สํานัก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริ
ใหศึกษาการผลิตยางแบบถูกหลักวิชาการ และถายทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรเขาใจ
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วันที่ 3 ตุลาคม 2533 เสด็จฯ ไปตรวจเยี่ยมโครงการ
คลองสงน้ําและระบายน้ําโคกกูแว มีพระราชดําริใหนํ า
น้ําจืดจากโครงการมูโนะมาใชลางดินเปรี้ยวในพื้นที่บาน
โคกกระทอม  โคกอิฐ-โคกใน และโคกชุมบก อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 ตุลาคม 2533 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ
แกลงดินแปลงปลูกปาลมน้ํ ามัน  แปลงปลูกมะพราว
น้ําหอม และทอดพระเนตรการดําเนินงานโรง งานสกัด
และแปรรูปน้ํามันปาลม ทั้งนี้มีพระราชดําริใหนํ ากาก
ปาลมไปทดลองเลี้ยงสัตว
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วันที่ 5 ตุลาคม 2535 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามความกาวหน า
การดําเนินงานโครงการแกลงดิน

วันที่ 9 ตุลาคม 2535 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
พื้นที่ที่น ําผลงานวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ไปขยายผลเพื่อการปลูกขาวของเกษตรกร      
ณ บานโคกอิฐ-โคกใน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
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วันที่ 14 ตุลาคม 2536 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหจัดทําแปลงสาธิต
การแกปญหาดินเปรี้ยว เพื่อใหราษฎรศึกษารูปแบบการ
ปรับปรุง ดินเปรี้ยวใหปลูกพืชได

วันที่  28  กันยายน 2536 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการโคกกูแว ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จั งหวัด
นราธิวาส ซึ่งเปนพื้นที่สงน้ําชลประทานบานโคกอิฐ-โคกใน
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วันที่ 7 ตุลาคม 2536 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร  
คลองแฆแฆ ตําบลบาง เกา อําเภอสายบุรี  จั งหวัด
ปตตานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2536 เสด็จฯ ไปศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการแกลงดิน ทั้งนี้มีพระราชดําริใหศึกษาหนาตัดดิน
ในพื้นที่ปาพรุ
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วันที่ 19 ตุลาคม 2536 เสด็จฯ ไปทรง เยี่ยมราษฎร
บานบางเตย อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 ตุลาคม 2539 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นที่บ านยูโย ตําบลบางขุนทอง 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

100



วันที่ 4 ตุลาคม  2539 เสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาพื้นที่
บานยู โย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จั งหวัด
นราธิวาส

วันที่ 4 ตุลาคม  2539 เสด็จฯ ไปโครงการพัฒนา
พื้นที่บ านยู โย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใ บ 
จังหวัดนราธิวาส

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

101



ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นท่ี / ศูนยสาขา

1
18 สิงหาคม-3 

ตุลาคม 2524

เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน และเสด็จฯ เยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในเรื่องที่ดินทํากิน

2 16-ก.ย.-27 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงปลูกตนพิกุล หนาอาคารสํานักงาน

3 20-ก.ย.-29
เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส มีพระราช

เสาวนียใหศึกษารวบรวมและขยายพันธุดอกดาหลา

4 1-ต.ค.-30 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการฯ

5 3-ต.ค.-33
เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการคลองสงน้ํ าและระบายน้ํ าโคกกูแว อําเภอตากใบ จั งหวัด

นราธิวาส

6 7-ต.ค.-33
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทรงติดตามการดําเนินง านโครงการแกลงดิน

และทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก

7 9-ต.ค.-35
ทอดพระเนตรพื้นที่นําผลงานวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปขยายผลเพื่อการ

ปลูกขาวของเกษตรกร ณ บานโคกอิฐ-โคกใน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

8 21-ก.ย.-37 ทอดพระเนตรพื้นที่หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

9 23-ก.ย.-37
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบานพิกุลทอง ทอดพระเนตรพื้นที่พรุหลังวัดพิกุลทอง และมีพระราช

เสาวนียใหหาแนวทางพัฒนาเพื่อใชประโยชนที่ดิน

10 23-ก.ย.-37
ทอดพระเนตรศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติป าพรุสิรินธร อําเภอสุไหงโก-ลก จั งหวัด

นราธิวาส

11 18-ต.ค.-38 ทอดพระเนตรพื้นที่หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

12 20-ก.ย.-39

เสด็จฯ หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการ

ดําเนินงานโครงการผลิตพืชสวนครัวประดับ และติดตามความกาวหน าของโครงการศูนย

ศิลปาชีพ

13 25-ก.ย.-39
เสด็จฯ พื้นที่หลังวัดพิกุลทอง อําเภอเมือง นราธิวาส จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ

กอสรางระบบสงน้ําชลประทานการจัดระบบการพัฒนาที่ดิน

14 15-ก.ย.-41
เสด็จฯ หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ

ดําเนินงาน และพระราชทานพันธุไก พันธุเปด แกเกษตรกร

15 1-ต.ค.-41
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบานตอหลัง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

และทรงหวานขาวในแปลงนาเกษตรกร

16 3-ต.ค.-42
เสด็จฯ พื้นที่บานตอหลัง อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดําเนินงาน

โครงการ และทรงเกี่ยวขาวในแปลงนาของเกษตรกร

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
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17 7-ต.ค.-42
เสด็จฯ หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ทอดพระเนตรการจัดการพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตรของนายบุญมี วงศเขื่อนแกว

18 23-ส.ค.-43
เสด็จฯ อางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรบัวสุธาสิโนบล

และมีพระราชดําริใหขยายพันธุบัว

19 25-ส.ค.-43
เสด็จฯ บานโคก ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดําเนินงาน

โครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ําบางนรา

20 4-ก.ย.-43
เสด็จฯ โ ครงการ หมูบ านป ศุสัตว-เ กษตรมูโน ะ อําเภ อตากใบ  จั งหวัด นราธิวา ส 

ทอดพระเนตรการดําเนินงานพื้นที่ปลูกขาว และทรงหวานขาวลงในแปลงนาเกษตรกร

21 5-ก.ย.-43
เสด็จฯ บานทรายขาว ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ

ดําเนินงานขยายพื้นที่ทํานา และทรงหวานขาวในพื้นที่ของเกษตรกร

22 5-ก.ย.-43

เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บ านจาเราะสโตร ตําบลกะลุวอ        

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหน าของการดําเนินงาน

โครงการฯ

23 26-ก.ย.-43
เสด็จฯ บานปลักปลา อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่          

ดินเปรี้ยวจัด เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหราษฎรใชทํากิน

24 4-ก.ย.-44

เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาของโครงการและทอดพระเนตร

กิจกรรมตางๆ

25 12-ก.ย.-44
เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตาม

ความกาวหนาของโครงการและทรงงานศิลปาชีพ

26 5-ต.ค.-44 เสด็จฯ อางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ

27 16-ก.ย.-45 เสด็จฯ อางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ

28 31-ส.ค.-45
เสด็จฯ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงงานศิลปาชีพ และ

ทรงเยี่ยมราษฎร

29 5-ก.ย.-46
ทรงงานศิลปาชีพ และทรง เยี่ยมราษฎร ณ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ     

จังหวัดนราธิวาส

30 6-ก.ย.-46
ทอ ดพ ระ เ นต รก า รเ ลี้ย ง ปล าก ะพ ง  ท รง เ ยี่ย มร า ษฎ รก ลุม ผู เลี้ ยง ป ลา กะ พ ง                   

และทรงงานศิลปาชีพ ณ บานปาตาตีมอ ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

31
7 และ 28 

กันยายน 2546

เสด็จฯ อางเก็บนํ้าใกลบ าน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อําเภอเมืองนราธิวาส     

จังหวัดนราธิวาส ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ
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32 9-ก.ย.-46
ทรงงานศิลปาชีพ และทรงเยี่ยมราษฎร บานคลอแระ ตําบลบาเระใต อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส

33 11-ก.ย.-46
ทรงงานศิลปาชีพ และทรงเยี่ยมราษฎร บานละเวง อําเภอไมแกน  จั งหวัดปตตานี  และ
ทอดพระเนต รกิจกรรมคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตําบ ลดอนทราย อําเภอไมแก น         
จังหวัดปตตานี

34 16-ก.ย.-46
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และทรงงานศิลปาชีพ บานละเวง  ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน
จังหวัดปตตานี

35 22-ก.ย.-46
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของฟารมฯ

36 6-ต.ค.-46
เสด็จฯ อางเก็บนํ้ าใกลบ าน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประทับเรือพระที่นั่ ง
ทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ

37 22-ก.ย.-47
เสด็จฯ ฟารมตัวอยางฯ บานบาลูกากาปส ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง  จั งหวัดนราธิวาส  

ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการฯ

38 8-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ บานโคกไทร ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส

39 9-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานดานตางๆ ภายในฟารมฯ

40 15-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู ตําบล      
กะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาของโครงการฯ

41 16-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานสะแนะ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จั งหวัดนราธิวาส 
ทรงติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน

42 29-ก.ย.-48

เสด็จฯ โครงการห มูบ าน เศรษฐกิจพอเ พียงและฟารมตัวอย างฯ บานรอตันบา ตู          
ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหน าผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ และทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร ทรงปลูกตนลําพู และทรง
เยี่ยมเกษตรกรที่ปฏิบัติงานภายในฟารมฯ

43 2-ต.ค.-48

เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส 
ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงงานศิลปาชีพของสมาชิก
กลุมศิลปาชีพในหมูบาน

44 14-ต.ค.-48
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกไรใหญ อําเภอสุไหงปาดี จั งหวัดนราธิวาส     
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในฟารมฯ

45 22-ส.ค.-50
เสด็จฯ โครงการห มูบ าน เศรษฐกิจพอเ พียงและฟารมตัวอย างฯ บานรอตันบา ตู          
ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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1 26-ก.ย.-29 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานของศูนยฯ

2 7-ต.ค.-33
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการแกลงดิน     

และทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก

3 9-ต.ค.-35
ทอดพระเนตรพื้นที่นําผลงานวิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปขยายผลเพื่อการ

ปลูกขาวของเกษตรกร ณ บานโคกอิฐ-โคกใน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

4 7-ต.ค.-42
เสด็จฯ หมูบ านปศุสัตวเกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส 

ทอดพระเนตรการจัดการพ้ืนที่เพื่อการเกษตรของนายบุญมี วงศเขื่อนแกว

5 23-ส.ค.-43 เสด็จฯ อางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรบัวสุธาสโินบล

6 25-ส.ค.-43
เสด็จฯ พื้นที่บานโคก ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง  จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ
ดําเนินงานโครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ําบางนรา

7 4-ก.ย.-43
เสด็จฯ โ ครงการ หมูบ านป ศุสัตว-เ กษตรมูโน ะ อําเภ อตากใบ  จั งหวัด นราธิวา ส 

ทอดพระเนตรการดําเนินงานพื้นที่ปลูกขาว และทรงหวานขาวลงในแปลงเกษตรกร

8 5-ก.ย.-43
เสด็จฯ บานทรายขาว ตําบลไพรวัน  อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาสทรงติดตามการ

ดําเนินงานขยายพื้นที่ทํานา และทรงหวานขาวในพื้นที่ของเกษตรกร

9 5-ก.ย.-43
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บานจาเราะสโตร ตําบลกะลุวอ อําเภอ  

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน

11 26-ก.ย.-43
เสด็จฯ บานปลักปลา อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่           

ดินเปรี้ยวจัด เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหราษฎรใชทํากิน

12 12-ก.ย.-44
เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตาม

ความกาวหนาของโครงการและทรงงานศิลปาชีพ

13 31-ส.ค.-45
เสด็จฯ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงงานศิลปาชีพ และ

ทรงเยี่ยมราษฎร

14 31-ส.ค.-45
เสด็จฯ ประตูระบายนํ้าสไุหงปาดี 2 ทอดพระ เนตรการควบคุมและการรักษาระดับนํ้ า

ในพรุโตะแดง

15 31-ส.ค.-45

เสด็จฯ บานโคกอิฐ-โคกใน (ศูนยสาขาที่ 4 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ) ทอดพระเนตร

การผลิตขาวซอมมือของกลุมเกษตรกรบานโคกอิฐ-โคกใน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

16 16-ก.ย.-45
เสด็จฯ อางเก็บนํ้าใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อําเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัด

นราธิวาส ประทับเรือพระที่นั่ง ทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมพิลราชวรางกรู 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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17 11-ก.ย.-46

ทรงงานศิลปาชีพ และเยี่ยมราษฎร บานละเวง ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน จังหวัด

ปตตานี และทอดพระเนตรกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน

จังหวัดปตตานี

18 13-ก.ย.-46

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ านโคกสะตอ อําเภอสุไหงปาดี จั งหวัดนราธิวาส และทรง

ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ านยู โย อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวาส     

ทรงหวานขาวในแปลงสาธิตของเกษตรกร และเสด็จฯ พื้นที่นาราง  บานบาวง  ตําบล      

บางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

19 15-ก.ย.-46
เสด็จฯ ฝายทดนํ้า อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรกลุมเลี้ยงปลา 

บานปูลากาเม็ง หาดนราทัศน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

20 16-ก.ย.-46
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และทรงงานศิลปาชีพ บานละ เวง  ตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน

จังหวัดปตตานี

21 16-ก.ย.-46
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่

พรแุฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

22 6-ต.ค.-46
เสด็จฯ อางเก็บนํ้ าใกลบ าน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประทับเรือพระที่นั่ ง

ทอดพระเนตรบัวพันธุตางๆ

23 26-ก.ย.-46
เสด็จฯ บานเการาง ตําบลคลองหอยโขง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทรง เยี่ยมคลินิก

เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห

24 22-ก.ย.-47
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานบาลูกากาปส ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง  จั งหวัด

นราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ

25 8-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ บานโคกไทร ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงงานศิลปาชีพของสมาชิกในหมูบาน

26 8-ต.ค.-47

ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน การพัฒนาพื้นที่ดิน เปรี้ยวเพื่อการปลูกขาว

ทอดพระเนตรกิจกรรมการไถนาเตรียมพื้นที่ปลูกขาว ที่บ านปลักปลา ตําบลโฆษิต      

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

27 9-ต.ค.-47
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานดานตางๆ ภายในฟารมฯ

28 15-ต.ค.-47

ทรงติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานดานตางๆ ของโครงการหมูบ าน เศรษฐกิจ

พอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัด

นราธิวาส
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29 16-ต.ค.-47
ทรงติดตามความกาวหน าผลการดําเนินงานโครงการฟารมตัวอยางฯ บานสะแนะ       

ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

30 6-ก.พ.-48
เสด็จฯ โครงก ารหมูบ าน เศรษ ฐกิจพอเพียงแล ะฟารมตัวอยาง ฯ บานรอตันบา ตู                  

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

32 5-ก.ย.-49
ทอดพระเนตร โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู     

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

33 22-ส.ค.-50

เสด็จฯ โครงก ารหมูบ าน เศรษ ฐกิจพอเพียงแล ะฟารมตัวอยาง ฯ บานรอตันบา ตู          

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหน า           

การดําเนินงานโครงการฯ
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1
18 สิงหาคม

-3 ตุลาคม 2524

เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน และเสด็จฯ 

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในเรื่องที่ดินทํากิน

2 24-ส.ค.-24
เสด็จฯ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ทอดพระเนตรการทดลองปรับปรุงพื้นที่ดินพรุ เพื่อ  

ปลูกพืช

3 16-ก.ย.-27
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส

4 6-ก.ย.-28
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหสงเสริมการปลูกพืชใหเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่

5 10-ก.ย.-28

เสด็จฯ บานใหม-สะปอม ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส       

มีพระราชดําริใหกรมชลประทาน ศึกษา และสํารวจพื้นที่บริเวณบานใหมสะปอมเพื่อสราง

อางเก็บน้ํา สําหรับนําน้ําไปใชในพื้นที่ทํานา

6 21-ก.ย.-29
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงเปนประธานในการเปดประชุมผูบริหาร

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

7 26-ก.ย.-29 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการฯ

8 19-ก.ย.-30 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการฯ

9 1-ต.ค.-30
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการฯ และ

พระราชทานพระบรมราโชบายดานงานวิจัย

10 1-ต.ค.-31
เสด็จฯ สวนยางเขาสํานัก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหศึกษาการผลิต

ยางแบบถูกหลักวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรเขาใจ

11 23-ก.ย.-32
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรโรงงานกลั่นนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก

และโรงงานผลิตขาวเกรียบปลา

12 24-ก.ย.-32 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บานโคกกระทอม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

13 18-ก.ย.-33 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงเปนประธานเปดการประชุมทางวิชาการ

14 7-ต.ค.-33
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการแกลงดิน และ
ทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก

15 26-พ.ค.-34
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงนํานักเรียนนายรอย จปร. เยี่ยมชมกิจกรรม
ศูนยฯ

16 22-ส.ค.-34
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงนํานักเรียนนายรอย จปร. เยี่ยมชมกิจกรรม
ศูนยฯ

17 23-ก.ย.-35
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามการศึกษาผลกระทบการเผาไหมใน

พื้นที่พรุ

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
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18 28-ก.ย.-36
ทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บริเวณพื้นที่

สงนํ้าชลประทาน บานโคกอิฐ-โคกใน

19 23-ก.ย.-37
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบานพิกุลทอง ทอดพระเนตรพื้นที่พรุหลังวัดพิกุลทอง มีพระราชดําริให

หาแนวทางพัฒนาเพื่อใชประโยชนที่ดิน

20 30-ก.ย.-38
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงเปนประธานเปดประชุมทางวิชาการ และ

นิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษวิชาการ”

21 17-ก.ย.-39
เสด็จฯ บานเขาตันหยง อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎร และ

ติดตามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง

22 18-ก.พ.-40

เสด็จฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันคีรี อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานธรรมเจริญ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดําเนินงานใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 18-ก.พ.-40 เสด็จฯ บานกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทรงเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

24 19-ก.พ.-40
เสด็จฯ บานปยะมิตร 2 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการ

ผลิตไมดอกไมประดับภาคใต

25 20-ก.พ.-40
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานดานประมง

อาคารปรับปรุงนํ้าเปรี้ยว และสวน 50 ปครองราชย

26 20-ก.พ.-40
เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบานยูโย ทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูก      

หญาแฝกในพื้นที่ของนายแดง ทองคุปต เกษตรกรบานยูโย

27 8-ก.ย.-40
เสด็จฯ พื้นที่พรุบาเจาะ ทอดพระเนตรการศึกษาการยุบตัวของดินอินทรียและการ

ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุ เพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน

28 15-ก.ย.-40
เสด็จฯ พื้นที่พรแุฆแฆ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี ทอดพระเนตรการพัฒนาพื้นที่   

เพื่อทําการเพาะปลูกของพรแุฆแฆ

29 16-ก.ย.-40

เสด็จฯ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราษฎรพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโตะโมะ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภูเขาทอง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ

ดําเนินงาน และพระราชทานสิ่งของแกผูดูแลเด็ก

30 16-ก.ย.-40
เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บานยูโย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ทรงติดตามการดําเนินงาน และทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกร

31 22-ก.ย.-40
เสด็จฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ทรงติดตามการดําเนินงาน 

และทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กเล็ก
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32 23-ก.ย.-40

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะ-แกะแบบปลอย     

ในสนามหญา และติดตามความกาวหนาโครงการแกลงดิน โรงงานสกัดและแปรรูป        

นํ้ามันปาลมขนาดเล็ก

33 23-ก.ย.-41
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะนม   

และทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง

34 23-ก.ย.-41
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรการทดลองการปลูกผักกูด

หมอขาวหมอแกงลิง การปลูกผักอนามัย และแปลงทดลองปลูกพืชอาหารสัตว

35 24-ก.ย.-41
เสด็จฯ พื้นที่พรุโตะแดง อําเภอสุไหงโก-ลก เพื่อศึกษาธรรมชาติปาพรุ และหาแนวทาง

มาตรการปองกันไฟไหม

36 24-ก.ย.-41
ทอดพระเนตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรบานโคกกระทอม ตําบลพรอน

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

37 24-ก.ย.-41

เสด็จฯ โครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ (ศูนยสาขาที่ 2 ของศูนยศึกษาการพัฒนา      

พิกุลทองฯ) ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการดําเนินงาน

โครงการฯ

38 24-ก.ย.-41

เสด็จฯ บานยูโย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรแปลง

สาธิตการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวใหแกผูปกครองเด็กในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

เด็กขาดสารอาหาร

39 24-ก.ย.-41
เสด็จฯ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก หมู 1 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

40 1-ก.พ.-43 เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฯ

41 24-ก.ย.-43
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการดําเนินงานของฟารมฯ

42 24-ก.ย.-43
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานถวย

รางวัลแกนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการฯ

43 23-ก.ย.-44
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลของทองฯ พระราชทานถวยรางวัลแกนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการฯ

44 23-ก.ย.-45
ทรงเปนประธานเปดงานวันลองกอง ประจําป 2545 ทอดพระเนตรรานนิทรรศการ และ
กิจกรรมตางๆ ของสวนราชการ

45 23-ม.ค.-46
เสด็จฯ พื้นที่บานโคกอิฐ-โคกใน (ศูนยสาขาที่ 4 ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ)    
ทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการผลิตขาวซอมมือของกลุมเกษตรกรบานโคกอิฐ- 
โคกใน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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46 23-ม.ค.-46

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศึกษา ทดลอง วิจัย 

ณ อาคารพิกุลกนก พระราชทานถวยรางวัลแกนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา

ทางวิชาการฯ และทรงเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

47 24-ม.ค.-46

เสด็จฯ โรงเรียนบานธรรมเจริญ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการเรียน

การสอน และทอดพระเนตรติดตามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานธรรมเจริญ

และเสด็จฯ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

48 22-ก.ย.-46
เสด็จฯ งานวันลองกอง พระราชทานรางวัลแกเกษตรกรที่ชนะเลิศการประกวดผลิตผล  

ทางการเกษตร และทอดพระเนตรนิทรรศการของหนวยงานตางๆ

49 17-ก.พ.-47
เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่พรแุฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ทอดพระเนตร      

การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่พรุใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตร

50 18-ก.พ.-47
เสด็จฯ บานโคกกระทอม ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตร 

แปลงเกษตรผสมผสาน

51 18-ก.พ.-47
เสด็จฯ บานพิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ทอดพระเนตรการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของนายทัต แสนสุข

52 18-ก.พ.-47

เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บานตอหลัง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทอดพระเนตรพันธุขาวพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยว และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่    

และพระราชทานถวยรางวัลแกนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการฯ

ประจําป 2546 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

53 18-ก.พ.-47

เสด็จฯ บานโคกอิฐ-โคกใน (ศูนยสาขาที่ 4 ของศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ) ตําบลพรอน 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการปลูกขาวในพื้นที่ดินเปรี้ยว และทรงเยี่ยม

กลุมเกษตรกรผลิตขาวซอมมือบานโคกอิฐ-โคกใน และราษฎรในพื้นที่

54 18-ก.พ.-47

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส             

จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการปรับปรุง               

ภาวะโภชนาการของเด็ก

55 18-ก.พ.-47
เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบานยูโย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ           

จังหวัดนราธิวาส

56 19-ก.พ.-47
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนิรันดรวิทยา ตําบลบางปอ                         

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

57 23-ก.ย.-47 เสด็จฯ งานวันลองกอง ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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58 1-ก.พ.-48

เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ทรงติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ และทอดพระเนตรงานของกลุมศิลปาชีพพิเศษหมูบาน         

ปศุสัตว-เกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

59 1-ก.พ.-48

เสด็จฯ บานโคกอิฐ-โคกใน (ศูนยสาขาที่ 4 ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ)

ทอดพระเนตรพื้นที่การทําเกษตรแบบผสมผสานของนายสมโชค สําราญ เกษตรกร

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

60 21-ก.พ.-48

เสด็จฯ งานวันลองกอง ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการในเด็ก 

ขาดสารอาหาร

61 22-ก.พ.-48

เสด็จฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสิรินธร ตําบลเขาตูม ตําบลยะรัง จังหวัดปตตานี ทรงติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็ก 

และกิจกรรมของหองสมุดคายสิรินธร

62 27-ก.ย.-48
ทรงติดตามการสาธิตการเลี้ยงแพะนม บานเขาตันหยง และทรงติดตามงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ บานเขาตันหยง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ บานบางมะนาว 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

63 17-ม.ค.-49
ทอดพระเนตรโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู     

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

64 17-ม.ค.-49
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน               
ตามพระราชดําริ ณ โรงเรียนวัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

65 18-ม.ค.-49
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการผลิตไบโอดีเซลของโรงงานสกัดและ          
แปรรูปนํ้ามันปาลม และโครงการแกลงดิน

66 19-ม.ค.-49
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลบางเกา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

67 19-ม.ค.-49
ทอดพระเนตรการสาธิตการใชนํ้ามันปาลมทดแทนนํ้ามันดีเซลของกลุมชาวประมงพื้นบาน 

บริเวณหาดนราทัศน ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

68 25-ก.ย.-49
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการแกลงดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

จังหวัดนราธิวาส

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

112



ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นที่ / ศูนยสาขา

69 27-ก.ย.-49

ทรงเปนประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแกผูชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรและผูชนะการประกวดกิจกรรมตางๆ ในงานวันลองกอง ณ บริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส

70 6-ก.พ.-50 เสด็จฯ พระราชดําเนินไปยังสวน 72 พรรษา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

71 7-ก.พ.-50

เสด็จฯ ไปยังบานโพธิ์ทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสานของนายสัญญา นอยสราง เกษตรกรหมูบาน

รอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

72 7-ก.พ.-50

เสด็จฯ งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรเสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติปาเสม็ดขาวจําลอง ระยะทาง 150 เมตร และทอดพระเนตรสมุนไพร             

ปาพรุชนิดตาง ๆ

73 8-ก.พ.-50
เสด็จฯ โครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ในโครงการฯ

74 9-ก.พ.-50

ทอดพระเนตรสวน 50 ปครองราชย และการแสดงกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑจากตาลโตนด 

ในสวน 50 ปครองราชย ประกอบดวย การแปรรูปนํ้าตาลสดเปนนํ้าตาลแวน ทรงทดลอง

หยอดนํ้าตาลแวน และทอดพระเนตรขนมตาง  ๆ ที่แปรรูปจากตาลโตนด

75 24-ก.ย.-50

ทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสานของนายมือลี มะแซสะอิ บานเลขที่ 234 หมูที่ 2 

บานคาย ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร                  

หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

76 24-ก.ย.-50

เสด็จฯ โรงเรียนวัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตร

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน เรื่องการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชหญาแฝก

77 24-ก.ย.-50
ทรงเปนประธานพิธีปดการประชุมสัมมนาวิชาการพื้นที่พร:ุ การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต    

ณ หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

78 25-ก.ย.-50

เสด็จฯ งานของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  

ศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และพระราชทาน

รางวัลแกเกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
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79 16-ม.ค.-51

เสด็จฯ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ (ศูนยสาขาที่ 3 ศูนยศึกษาการพัฒนา        

พิกุลทองฯ) ทอดพระเนตรศูนยถายทอดเทคโนโลยีชาวบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

บานนางจําป วงศเขื่อนแกว สมาชิกหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต                 

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

80 16-ม.ค.-51
เสด็จฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ            

จังหวัดนราธิวาส

81 17-ม.ค.-51

เสด็จฯ บานโพธิ์ทอง (หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ) ทอดพระเนตร      

ศูนยเครือขายการเรียนรูการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ป 2550                 

บานนายวรพงษ ขุนพรม หมูที่ 9 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส

82 18-ม.ค.-51

ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน แปลงสาธิตการปลูกยานลิเภา การปลูกสละและ

ดาหลา ในสวนยางพารา การเลี้ยงแพะนมในโรงเรือน ในพื้นที่ศูนยสาขาที่ 1 โครงการ   

สวนยางพระตําหนักทักษิณราชนิเวศนของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

83 22-ก.ย.-51
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานปาไผ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส ทอดพระเนตรการดําเนินงานในโครงการฯ

84 22-ก.ย.-51
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานของงาน

สงเสริมการเกษตร 

85 22-ก.ย.-51
เสด็จฯ สวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ทรงปลูกตนทังเก 1 ตน

86 23-ก.ย.-51
เสด็จฯ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พระราชทานรางวัล

ชนะเลิศกิจกรรมตางๆ ในงานวันลองกอง

87 24-ก.ย.-51
พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายประดิษฐ สคุนธสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันวิ่งการกุศล “พิกุลทอง    
มินิมาราธอนเพื่อพอของแผนดิน” เฝาทูลละอองพระบาท

88 24-ก.ย.-51
พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศแกนายวัชรินทร แวกาจิ และนางสาวสิรภัทร บุตรจีน    

ในการแขงขันวิ่งการกุศล “พิกุลทองมินิมาราธอน เพื่อพอของแผนดิน”

89 24-ก.ย.-51
ทอดพระเนตรโครงการโรงสีขาวพระราชทาน: โรงสีขาวพิกุลทอง บานเกาะสะทอน       

หมูที ่3 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หนังสือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561

114



ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นที่ / ศูนยสาขา

90 24-ก.ย.-51

ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงาน แปลงเกษตรผสมผสานของนายมาโนชญ สูยี

เกษตรกรบานเปล หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ 

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

91 21-ก.ย.-52
ทรงเปดอาคาร “ศูนยการเรียนรูดานสุขภาพพิกุลทอง” ณ งานควบคุมปราบปราม

โรคติดตอและการสาธารณสุข ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

92 8-ม.ค.-52

เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บานโคกอิฐ-โคกใน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทอดพระเนตรโครงการโรงเรียนกับการฟนฟูนารางเพื่อการปลูกขาวในโครงการ

พระราชดําริ ในการนี้ ทรงมอบพันธุขาวพระราชทานแกผูแทนครูและเกษตรกรใน

โครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝาฯ รับเสด็จ

93 21-ก.ย.-52

ทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงสีขาวพระราชทาน: โรงสีขาวพิกุลทองที่สรางใหม       

แทนโรงสีเดิมที่ชํารุด บานเกาะสะทอน หมูที่ 3 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส

94 23-ก.ย.-52

เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมตางๆ ในงานวันลองกอง ประจําป 2552 และทอดพระเนตร

นิทรรศการที่สวนราชการตางๆ จัดขึ้น

95 2-ก.พ.-53
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานของ     

งานประมงงานปาไม และงานสงเสริมการเกษตร

96 3-ก.พ.-53

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามความกาวหนาโครงการแกลงดิน    

ในการนี้ พระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการทดลองเกี่ยวกับการใชจุลินทรียกับการ

ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวตอไป และนําผลสรุปที่ไดไปขยายผลใหแกเกษตรกร จากนั้น  

เสด็จฯ ไปยังโรงงานสกัดและแปรรูปนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก

97 4-ก.พ.-53
เสด็จฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บานโคกอิฐ-โคกใน ทรงหวานปุยลงในแปลง 

นาขาว ทอดพระเนตรการผลิตขาวซอมมือ และทรงเยี่ยมสมาชิกกลุมผลิตขาวซอมมือ

98 22-ก.ย.-53

เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และทอดพระเนตร

นิทรรศการที่สวนราชการตางๆ จัดขึ้น ในงานวันลองกองประจําป 2553 (ศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฯ)
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99 1-ต.ค.-53

ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลทอดพระเนตร

กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส

100 2-ต.ค.-53

ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ทอดพระเนตร
กิจกรรมการดําเนินงาน โครงการแกลงดิน สวน 72 พรรษา และทอดพระเนตร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ อาคารพิกุลกนก 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

101 13-ม.ค.-54

เสด็จฯ เปนการสวนพระองค ไปทอดพระเนตรแปลงนาขาว และแปลงพืชผัก ณ       

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทรงติดตามความกาวหนากิจกรรมการศึกษาทดลอง

การใชเชื้อจุลินทรียในดินเปรี้ยวที่ไดจากแปลงแกลงดิน

102 13-ม.ค.-54
เสด็จฯ เปนการสวนพระองค ไปทอดพระเนตรงานปศุสัตว ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา     

พิกุลทองฯ

103 13-ม.ค.-54
ทอดพระเนตรความกาวหนาการดําเนินงานกิจกรรมดานประมง ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ

104 14-ม.ค.-54
พระราชทานถวยรางวัลใหแกทีมชนะเลิศในกิจกรรม “การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ

โครงการอันเนื่องมาจากพร ะราชดําริ ครั้งที่ 11” ประจําป 2553

105 14-ม.ค.-54
ทรงติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมูบานปศุสัตว-

เกษตรมูโนะ และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนยเด็กเล็ก

106 20-ก.ย.-54
เสด็จฯ โรงเรียนบานโคกสยา ทอดพระเนตรกิจกรรมดานการเรียนการสอนและกิจกรรม 

ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันฯ ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหการสนับสนุน

107 20-ก.ย.-54
ทอดพระเนตร “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การดําเนินงานศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ และผลสําเร็จจากกลุมอาชีพจากพ้ืนที่ขยายผล” ในงานวันลองกอง    
ครั้งที่ 36 ประจําป 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

108 20-ก.ย.-54

เสด็จฯ งานควบคุมปราบปราบโรคติดตอและการสาธารณสุข ศูนยศึกษาการพัฒนา     

พิกุลทองฯ ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของงานควบคุมปราบปราบโรคติดตอ

และการสาธารณสุขฯ ที่เกี่ยวกับสถานการณโรคเทาชาง และทอดพระเนตรกิจกรรม 

ภายในอาคาร “ศูนยการเรียนรูดานสุขภาพพิกุลทอง” จากนั้น ทรงปลูกตนมเหสักข    

หนาอาคารฯ จํานวน 1 ตน
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109 16-ก.พ.-55

เสด็จฯ ไปยังศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร (พรุโตะแดง) ทอดพระเนตรผลงาน

บทกลอน ภาพวาด เรียงความ ของโรงเรียนเครือขาย “เพื่อนชาวพรุ” และทรงรับฟงการ

บรรยายสรุปการแบงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาพรุโตะแดง และภารกิจที่

เกี่ยวของ

110 16-ก.พ.-55

พระราชทานถวยรางวัลใหแกทีมชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการฯ ครั้งที่ 12 

ประจําป 2554  ไดแก เด็กหญิงปนัดดา ปะหนะ และเด็กหญิงนุรฮาฟซัน ดาโอะ           

ทีมโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส

111 16-ก.พ.-55

ทอดพระเนตรงานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑการแปรรูป

ไมยางพารา ผลิตภัณฑกระจูด และยานลิเภา ทอดพระเนตรนิทรรศการปาพรุจําลอง  

และขั้นตอนการทําขนมหมอขาวหมอแกงลิง ในโอกาสนี้ ทรงปลูกตนเสม็ดแดงใบมน 

จํานวน 1 ตน ณ บริเวณแปลงสมุนไพรปาพรุ

112 16-ก.พ.-55
ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเกษตรของ                            

โรงเรียนบานสะปอม หมูที่ 8 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

113 16-ก.พ.-55

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบานหัวเขา หมูที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการเกษตร       

ในโรงเรียน ในการนี ้พระราชทานพระราชดําริแกขาราชการและเจาหนาที่ที่มาเฝาฯ       

รับเสด็จ

114 25-ก.ย.-55
เสด็จฯ งานวันลองกอง ครั้งที่ 37 ประจําป 2555 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ     

6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนยราชการเมืองนราธิวาส

115 25-ก.ย.-55

เสด็จฯ งานสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตร

นิทรรศการผลิตภัณฑเสนใยพืช จําพวกกระจูด หญาแฝก เตย ปาหนัน และกก และ

ทอดพระเนตรการสาธิตสานเสนใยพืช การทอผา ทอกระจูดดวยก่ี และแปรรูปผลิตภัณฑ

ของสมาชิกกลุมตางๆ ในพื้นที่หมูบานรอบศูนย ศูนยสาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดําริให

ดําเนินการ

116 25-ก.ย.-55
เสด็จฯ ทรงเยี่ยมศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริดานการเพาะเห็ดของ                   

นายประเวศ ประพันธวงศ

117 17-ม.ค.-56

ทอดพระเนตรโครงการแกลงดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยจุลินทรียทนกรดในพื้นที่พรุจังหวัด

นราธิวาส และความหลากหลายของเฟรนในพื้นที่ปาพรุโตะแดง และนกในพื้นที่ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ
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118 14-ม.ค.-56

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส และทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

119 16-ม.ค.-56
ทอดพระเนตรโครงการสวนยางเขาสํานัก ใกลพื้นที่อางเก็บนํ้าใกลบาน ศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ

120 17-ม.ค.-56
ทอดพระเนตรกิจกรรมดานการเรียนการสอนของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด

รูแตบาตู หมูที่ 7 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

121 17-ม.ค.-56
ทรงติดตามความกาวหนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู 

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

122 17-ม.ค.-56
พร ะร าช ทา นถ วย รา งวั ลแ กที มช นะ เ ลิศ กา รแ ขง ขัน ตอ บป ญห าท าง วิช าก า ร                       

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ 13 ประจําป 2555

123 17-ม.ค.-56
ทอดพระเนตรกิจกรรมดานการเรียนการสอนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

โรงเรียนบานเปล ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

124 17-ม.ค.-56
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โอกาสนี้ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมกับ

จังหวัดนราธิวาส และสวนราชการตางๆ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่า

125 24-ก.ย.-56
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพืชสวนครัวประดับและโครงการผลิต

เมล็ดพันธุพืชเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

126 24-ก.ย.-56

พระราชทานพระราชวโรกาสให นางพรรณทอง ชมรุง และครอบครัว นอมเกลาฯ ถวาย

ที่ดินใหมูลนิธิชัยพัฒนา เขาเฝาฯ และศูนยฯ ไดถวายรายงานถึงแผนการดําเนินงาน      

การพัฒนาพื้นที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา

127 24-ก.ย.-56
ทอดพระเนตรความกาวหน าการดําเนินงานโครงการสาธิตการปรับปรุงดินอินทรีย        

เพื่อปลูกปาลมสาคูในบริเวณพื้นที่ลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

128 24-ก.ย.-56

ทอดพระเนตรงานวันลองกอง ครั้งที่ 38 ประจําป 2556 โดยมีสวนราชการและเอกชน   

รวมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ศูนยราชการเมืองนราธิวาส

129 24-ก.ย.-56

เสด็จฯ ไปยังศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริดานเกษตรผสมผสานของนายสะแปอิง ยีดิง 

บานคีรี ซึ่งเปน 1 ใน 13 ของหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตร

กิจกรรมดานการปลูกไมผลแบบผสมผสาน การเพาะเห็ด ปาไม ปศุสัตว และการพัฒนา

ที่ดิน
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130 25-ก.ย.-56
ทรงติดตามการดําเนินงานดานตางๆ ของโครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกไรใหญ ตําบล

สไุหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

131 14-ม.ค.-57

พระราชทานถวยรางวัลแกเด็กหญิงซามาณ ีแตะ และเด็กหญิงวิอาม ดอเลาะ            

โรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห จังหวัดนราธิวาส ที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหา    

ทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ 14 ประจําป 2556

132 14-ม.ค.-57

เสด็จฯ แปลงเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ (ศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ) ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการศึกษาความ

หลากหลายของจุลินทรียในบริเวณพื้นที่พรุโตะแดงที่ยังไมถูกรบกวน

133 15-ม.ค.-57

เสด็จฯ โรงเรียนบานบางมะนาว หมูที่ 1 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส ทอดพระเนตรการเรียนการสอน และกิจกรรมการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันฯ กิจกรรมยุวเกษตรกร และกิจกรรมสหกรณโรงเรียน

134 22-ก.ย.-57

พระราชทานรางวัลแกผูชนะการประกวดลองกอง รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑทางการ

เกษตร และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “99 ปชาวนราเทิดไท  

พระบารมี เจาฟามหาจักรีสิรินธร”

135 22-ก.ย.-57

เสด็จฯ งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงติดตามความกาวหนางานปศุสัตว 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับผลผลิตจากแพะ ที่ไดพระราชทานใหแกเกษตรกร

ในพื้นที่หมูบานรอบศูนย

136 25-ก.พ.-58

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานถวยรางวัลแกทีมชนะเลิศการแขงขัน

ตอบปญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประจําป 2557 และทรง

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรียในพื้นที่พรุ

137 25-ก.พ.-58
เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบานทําเนียบ หมูที่ 6 ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

138 25-ก.พ.-58
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงเปดปายสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง   

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

139 21-ก.ย.-58
เสด็จฯ งานของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

ศูนยราชการเมืองนราธิวาส

140 21-ก.ย.-58
ทอดพระเนตรพื้นที่การเกษตรของนายสรุัตร ธรรมขันธา เกษตรกรตัวอยางดานการปลูกผัก 

บานเขาตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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141 21-ก.ย.-58
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑดิน

142 15-ม.ิย.-59

เสด็จฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการทาอากาศยานแหงประเทศไทย              

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บานไอรจาดา ตําบลโคกสะตอ อําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส

143 17-ม.ิย.-59
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

144 20-ก.ย.-59
เสด็จฯ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตาง ๆ

145 20-ก.ย.-59
เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานถวยรางวัลการแขงขันตอบปญหา

ทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

146 21-ก.ย.-59

เสด็จฯ งานของดีเมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแกเกษตรกรผูชนะการ

ประกวดผลผลิต และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย 70 ป   

เคียงคูทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผนดิน”

147 18-ก.ย.-60

เสด็จฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานถวยรางวัลแกทีมชนะเลิศการ

แขงขันตอบปญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ 17 ประจําป 

2559 

148 18-ก.ย.-60
ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานโครงการวิจัยชุด การศึกษาจุลินทรียทนกรดในพื้นที่พรุ

จังหวัดนราธิวาส ณ หองประชุม 1 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

149 19-ก.ย.-60

เสด็จฯ งานวันลองกอง ครั้งที่ 42 ประจําป 2560 “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนา        

ที่ยั่งยืน” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแกเกษตรกรผูชนะการประกวดผลผลิต 

และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร”

150 19-ก.ย.-60
ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวสํารองฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทรง

รับฟงสรุปผลการดําเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวสํารองฯ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯ พื้นที่ / ศูนยสาขา

1
18 ส.ค.-3 ต.ค. 

24

เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน และทรงเยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในเรื่องที่ดินทํากิน

2 16-ก.ย.-27 เสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทรงปลูกตนพิกุลทอง หนาอาคารสํานักงาน

3 6-ก.ย.-28
เสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริใหสงเสริมการปลูกพืชใหเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่

4 10-ก.ย.-28

เสด็จบานใหม-สะปอม ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัดนราธิวาส           

มีพระราชดําริใหกรมชลประทาน ศึกษา และสํารวจพื้นที่บริเวณบานใหมสะปอม เพื่อสราง

อางเก็บน้ําสําหรับใชในพื้นที่ทํานา

5 22-ก.ย.-47
เสด็จฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บานบาลูกากาปส ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง  จั งหวัด

นราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ

6 8-ต.ค.-47
เสด็จโครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ บานโคกไทร ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงงานศิลปาชีพของสมาชิกในหมูบาน

7 9-ต.ค.-47
เสด็จโครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานดานตางๆ ภายในฟารมฯ

8 29-ก.ย.-48

ทรงติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานดานตางๆ ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร 

ทรงปลูกตนลําพูในโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู 

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และทรงเยี่ยมเกษตรกรที่ปฏิบัติง าน

ในฟารมฯ

พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นที่ / ศูนยสาขา

1 31-ส.ค.-45
เสด็จวัดพระพุทธ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทรงงานศิลปาชีพ และ   

ทรงเยี่ยมราษฎร

2 30-ก.ย.-46
เสด็จศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมการดําเนินงานดานปาไม   

สวน 72 พรรษา และทรงปลูกตนสังหยูในสวน 72 พรรษา

พระกรณียกิจ  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว ัฒนาพรรณวดี
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ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นที่ / ศูนยสาขา

1 5-ก.ย.-49
ทอดพระเนตรโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู     

ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี

ครั้งที่ วัน เดือน ป เสด็จฯพื้นที่ / ศูนยสาขา

1 7-ต.ค.-42
เสด็จหมูบ านปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จั งหวัดนราธิวา ส 

ทอดพระเนตรการจัดการพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตรของนายบุญมี วงศเขื่อนแกว

พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
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จัดทําโดย
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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