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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชด าริ ให้จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็น
สถานที่ ศึกษา ทดลอง วิจัย หาวิธีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่พรุ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านการเกษตรให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยรวบรวม
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมด าเนินงานในรูปแบบผสมผสาน ต้ังแต่กระบวนการศึกษา ทดลอง วิจัย จนถึง          
การส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ ซ่ึงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา ช               
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ                 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชด าเนินปฎิบติัพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และได้พระราชทาน
พระราชด ารัส พระราชด าริ ในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ทดลอง วิจัย และส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ของราษฎร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้ด าเนินการรวบรวมพระราชด าริ และพระ
ราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้
พระราชทานเป็นแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย
ด าเนินการรวบรวมเอกสารจากแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฉบับ
ที่ ๑-7 (พ.ศ.2528-2559) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ที่มีปัญหาของราษฎร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
พฤศจิกายน 2564

ค าน า



วันท่ี 18 สิงหาคม – 3 ตุลาคม พ.ศ.2524
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ จังหวัดนราธิวาส ดังน้ี

“...ด้วยพ้ืนที่จ านวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ า  มีน้ าท่วมขังตลอดปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซ่ึงมี
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3๐๐,๐๐๐ ไร่ กสิกรจ านวนมากไม่มีที่ท ากิน แม้เม่ือระบายน้ าออกหมดแล้ว ยังยากที่จะใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรทท์ าให้เกิดกรดก ามะถัน เม่ือดินแห้งท าให้ดินเปรี้ยว 
ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเข้ามา
ด าเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และน าผลส าเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่
จะพัฒนาพ้ืนที่พรุอ่ืนในโอกาสต่อไป...”

ปี 2524

ปี 2526

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการอ่างเก็บ
น้ าใกล้บ้าน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรครอบคลุมถึงการศึกษาและการพัฒนาป่าไม้บริเวณเขายาบี และ         
เขาส านักด้วย เพ่ือให้มีสภาพป่าไม้อย่างสมบูรณ์ สงวนไว้เป็นแหล่งน้ าล าธารของอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน ซ่ึงระยะต่อไป
อาจจะพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กบนภูเขาทั้งสอง แล้วต่อท่อชักน้ าจากอ่างเก็บน้ าลงมาใช้ในพ้ืนที่ ศูนย์ฯ 
และน ำ้เพื่อกำรอุปโภค-บริโภคของรำษฎรหมู่บ้ำนต่ำงๆ บริเวณเชิงเขำทัง้สองได้…”

“...ควรที่จะขยายพ้ืนที่ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ…”
“...ควรที่จะรวมพืน้ที่ที่เป็นส่วนของชลประทำนกบัศูนย์ฯ เป็นพืน้ที่ เดียวกันเพื่อจดักำรเป็นแปลงศึกษำ 

แปลงขยำยพนัธ์ุ รวมทัง้ให้ศูนย์ฯ เป็นพี่เลีย้งคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรรอบๆ โครงกำร...”
“...พ้ืนที่ทดลองวิจัยของศูนย์ฯ ควรด าเนินการระบายน้ าในระดับที่เหมาะสม...”
“...ให้ปรับปรุงระบบชลประทานโดยที่สามารถส่งน้ าเพ่ือการท านาทั้งฤดูแล้งและฤดูท านา...”
“...ให้กรมป่าไม้ศึกษาหาพันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ลุ่มน้ าขัง...”
“...พ้ืนที่ลุ่ม ให้หาแนวทางพัฒนาศึกษาวิจัยพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม้ยืนต้น...”
“...ควรสร้างโรงงานผลิตยางชั้นดีภายในศูนย์ฯ โดยรวบรวมราษฎรรอบพ้ืนที่โครงการฯ เข้าเป็นสมาชิก...”
“...ควรมีการทดลองน้ าดินอินทรีย์ (ดินพรุ)...”
“...ควรพิจารณาขยายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยพืชสดจากพืชตระกูลถั่ว...”
“...พ้ืนที่ที่สามารถปลูกถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองได้ ควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกและให้ศูนย์ฯ สร้างโรงงานแปรรูป

ผลผลิตดังกล่าว...”
“...สระน้ าในบริเวณศูนย์ฯ พิกุลทอง ควรด าเนินการเลี้ยงปลาในสระนี.้..”
“...ควรที่จะปลูกย่านลิเภาในที่ป่ารกมากกว่าที่ปลูกในที่โล่งแจ้ง...”

พระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราด าริ  (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕64)
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วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณอ่างเก็บ

น้ าปีแนมูดอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
“... ตามที่มีพระราชด าริให้ด าเนินการโครงการนี้เป็นลักษณะโครงการผสมผสานหรือโครงการเบ็ดเสร็จ เพ่ือ

เป็นโครงการตัวอย่างนี้ หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องประสานงานกันในการจัดต้ังศูนย์พัฒนา ซ่ึงจะเป็นสาขาของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน จัดหาและจัดรูปที่ดินท ากินที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับน้ าของ
โครงการอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ท่ีสามารถปลูกข้าวหมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ได้ตลอดทั้งปี จากนั้นก็จะ
เปิดรับสมัครราษฎรที่ขยันขันแข็งในหมู่บ้าน แต่ขาดแคลนที่ท ากิน เข้าใช้ประโยชน์ในที่ ดิน ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ศูนย์พัฒนา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้เม่ือเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกแต่ละครั้ง ก็จะต้องมาสมัคร
ใหม่ทุกคราวไป ส าหรับศูนย์พัฒนาจะมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร แจกจ่ายพันธุ์พืชและปุ๋ย 
ตลอดจนวางแผนขุดคูส่งน้ าไปยังแปลงเพาะปลูก และวางแผนการปราบศัตรูพืชร่วมกับราษฎร ...”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหมู่บ้าน
ปีแนมูดอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

“…ปัจจุบันที่นาบริเวณหมู่บ้านปีแนมูดอ ซ่ึงอยู่ในเขตส่งน้ าของอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอ มีพ้ืนที่ประมาณ 150 
ไร่ เป็นที่นาของราษฎรหมู่บ้านบาตาปาเซ  หมู่ที่ 6 ต าบลบูกิต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 115 ไร่ 
ส่วนที่เหลืออีก 35 ไร่ เป็นของราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ จ านวน 8 ครอบครัว ราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ ทั้งหมดมี
จ านวน 29 ครอบครัว ดังนั้น ราษฎรอีกจ านวน 21 ครอบครัว จึงไม่มีที่นาท ากินเป็นของตนเอง ท าให้ราษฎร
หมู่บ้านนี้ท านาไม่พอกิน...”

“…ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาจัดต้ังโครงการจัดรูปดินในพ้ืนที่ส่งน้ า อ่างเก็บน้ า ปีแนมูดอ
ขึ้น โดยให้เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามพระราชด าริ (ศูนย์สาขาที่ 1 ต้ังอยู่บริเวณเชิง
เขาตันหยง ในเขตพระราชต าหนักทักษิณราชนิเวศน์) จุดประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดรูปดิน ในพ้ืนที่นาเดิม จ านวน 
150 ไร่ ให้เป็นที่ท ากิน ได้รับน้ าจากอ่างเก็บน้ าปีแนมูดออย่างสมบูรณ์ตลอดปี แปลงละไม่เกิน 4 ไร่ โดยทางศูนย์ฯ 
จะก่อสร้างระบบส่งน้ าในแปลงนาให้อย่างทั่วถึงทุกแปลง เพ่ือจะใช้พ้ืนที่นาเดิม จ านวน 150 ไร่ นี้ ให้ใช้น้ าจากอ่าง
เก็บน้ าปีแนมูดอ ท าประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการเพาะปลูกพืช 2-3 ครั้งต่อปีอย่างน้อย 2 ครั้ง ท านาปี 1 ครั้ง 
และปลูกพืชไร่ และพืชผักอีก 1 ครั้ง ต่อปี และจัดหาที่นาให้ราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ จ านวน 21 ครอบครัว 
ครอบครัวละ 4 ไร่ เพ่ือให้ราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ สามารถท านาพอกินในหมู่บ้านของตนเอง…”

“…การจัดหาที่นาให้ราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ จ านวน 21 ครอบครัวดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจจะได้จากการขอ
แบ่งเช่าจากราษฎรหมู่บ้านบาตาปาเซที่มีที่นาเกิน 4 ไร่ เพราะการมีระบบส่งน้ าในแปลงนาซ่ึงได้รับน้ าแต่ละแปลง
อย่างสมบูรณ์ตลอดปีนั้น สามารถท าการเพาะปลูกพืชได้ 2-3 ครั้งต่อปี ผลผลิตที่ได้รับในพ้ืนที่ 4 ไร่ จะประมาณ
เท่ากับการเพาะปลูกในพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ โดยอาศัยน้ าฝนแต่เดิม ส าหรับพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งควรจะได้จากที่ราบ
ชายป่าสงวนที่อยู่ในเขตส่งน้ าของอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอ โดยการบุกเบิกเป็นที่นาใหม่ รวมพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ 
ส าหรับพ้ืนที่นาใหม่ในเขตสงวนดังกล่าวนี้ จะเป็นที่ของศูนย์ แต่ให้สิทธ์ิท ากินแก่ราษฎรหมู่บ้าน ปีแนมูดอดังกล่าว
แล้ว…”

“…โครงการจัดรูปดินในที่ส่งน้ าอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอตามพระราชด าริดังกล่าวนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ตามพระราชด าริ ควรพิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป...”

“…อ่างเก็บน้ า พ้ืนที่นาเดิม และพ้ืนที่ท่ีจะบุกเบิกเป็นพ้ืนที่นาใหม่ ได้แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 
ที่แนบ…”
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วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด ารัส 

เมื่อเสด็จฯ ไปทรงตรวจเย่ียมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังน้ี
“...จุดประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือเป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง           

ทุกด้านของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะท าอย่างไร และการน าเสนอวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถ   
ที่จะหาดูวิธีการ จะท ามาหากินให้มีประสิทธิภาพ…”

“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นทางด้านค้นคว้าวิจัยและบริการใน
ชีวิตความเป็นอยู่ในภาคใต้ หนักไปในทางดินที่เป็นพรุ ซ่ึงเป็นปัญหามาก เพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาพอและเก่ียวข้องกับ
กรมกองหลายกรมกอง ซ่ึงอาจจะยังไม่ปรองดองกันคือไม่เข้าใจกัน ก็มาวิจัยพร้อมกันทีเดียว จะได้มีความเข้าใจกัน
ได้…”

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาส ให้ พล.ต.วันชัย ติตต์จ านง แม่ทัพภาคท่ี 4 อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, นายอารยะ 
วิ วัฒน์วา นิช  นายอ า เภอตากใบ และ นาย เ ล็ก  จินดาสง วน ผู้ช่ วยอธิบดีกร มชลประทาน เข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระต าหนัก    ทักษิณราชนิเวศน์ ได้พระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับการจัดต้ัง
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในเขตอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

“…ตามที่กรมชลประทานได้ด าเนินการขุดคลองชลประทานมูโนะตามพระราชด าริ เสร็จเม่ือ ปี พ.ศ.๒๔๒๐ 
ท าให้พ้ืนที่บริเวณฝั่งขวาของคลองชลประทานมูโนะ ระหว่างคลองกับทางหลวงสายตากใบ - สุไหงโกลก พ้ืนที่
ประมาณ 7,000 ไร่ ซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนที่พรุน้ าท่วมขังตลอดปี ใช้ท าประโยชน์ไม่ได้ แต่บริเวณนี้ได้แห้งลง ราษฎร
หมู่บ้านต่าง ๆ ได้เข้าไปใช้พ้ืนที่ดังกล่าวท าประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อยู่ในปัจจุบัน ...”

“…ควรพิจารณาจัดต้ังหมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ ในพ้ืนที่นี้ประมาณ 2,400 ไร่ เพ่ือจัดสรรที่ ดิน ให้
สมาชิกครอบครัวละ 15 ไร่ ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรด้วยครอบครัวละ 3 ไร่ โดยจัดหาน้ าให้
สามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี ส่วนพ้ืนที่อีก 12 ไร่ จะไม่แบ่งพ้ืนที่ให้แต่ละครอบครัว โดยจะให้เป็นพ้ืนที่
ส่วนรวมของหมู่บ้าน และจะปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นทุ่งหญ้าส าหรับให้สมาชิกทั้งหมู่บ้านท าการเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง
สมบูรณ์ ครอบครัวหนึ่งจะเลี้ยงสัตว์ (วัว–ควาย) ได้ประมาณ 10 ตัว ซึ่งสมาชิกแต่ละครอบครัวจะมีรายได้จากการ
เลี้ยงสัตว์เป็นรายได้หลัก และมีรายได้จากการเกษตรเป็นรายได้เสริม สมาชิกของหมู่บ้านดังกล่าวนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของที่ดิน แต่จะมีสิทธิท ากินในพ้ืนที่นี้ตลอดไป ตามกฎและระเบียบของหมู่บ้านที่ก าหนดไว้ ...”

“…โครงการระยะแรก จะจัดสมาชิกเข้าอยู่ในพ้ืนที่โครงการใบเขตอ าเภอตากใบก่อน จ านวนประมาณ 
100 ครอบครัว พ้ืนที่ประมาณ 1,500 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่โครงการส่วนที่เหลือ ซ่ึงอยู่ในเขตอ าเภอสุ ไหงโกลก พ้ืนที่
ประมาณ 900 ไร่ จะด าเนินการต่อไปเป็นโครงการระยะที่ 2...”
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“…หมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ นี้ให้เป็นศูนย์สาขาที่ 3 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาม
พระราชด าริ ส าหรับการคัดเลือกสมาชิกเข้าอยู่ในหมู่บ้าน ให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ พิจารณาด าเนินการ ส่วนการ
บริหารงานในศูนย์สาขาที่ 3 ให้โครงการชลประทานมูโนะ ซ่ึงมีที่ท าการอยู่ที่อาคารบังคับน้ าโต๊ะแดง ห่างจาก            
ที่ท าการศูนย์ดังกล่าวประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นผู้ด าเนินการโดยให้หน่วย ราชการที่เก่ีย วข้องทุกฝ่ายให้                      
การสนับสนุน ทั้งนี้ควรรีบด าเนินการจัดต้ังหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะตามพระราชด าริ นี้ โดยเร่งด่วน...”

“…ส าหรับพ้ืนที่พรุที่แห้งลงในบริเวณนี้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 4,600 ไร่ ควรรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ส่วนรวม
เพ่ือให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ รอบ ๆ พ้ืนที่ดังกล่าว เช่น หมู่บ้านโคกกะไต บ้านโคกไทร บ้านโคกทราย บ้านโคก           
มือบา บ้านซิโป และบ้านกวาลอมาแต ได้อาศัยใช้พ้ืนที่ดังกล่าวท าการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนรวมต่อไป ซ่ึงศูนย์นี้จะให้
การช่วยเหลือในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่าง ๆ ด้วย โดย
จะรับหมู่บ้านดังกล่าวท้ังหมดเป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ ส าหรับหมู่บ้านบริวารของศูนย์ให้รวมถึงหมู่บ้านโคกมะโร 
บ้านโคกเบียด บ้านปลักปลา บ้านกูแบอีแก บ้านบากง และหมู่บ้านโก๊จืองา ทางฝั่งซ้ายของคลองชลประทานมูโนะ
ด้วย...”

“…เค้าโครงงานเบื้องต้นของหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะตามพระราชด าริ ซ่ึงได้วางขึ้นตามแนวทางแผนที่
พระราชทานที่แนบ ได้แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 25,000 ที่แนบ...”

ปี 2527

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดังน้ี
“...ให้ด าเนินการทดลองปรับปรุงดิน โดยใช้ Rock phosphate ในพ้ืนที่พรุเปรียบเทียบกับหินฝุ่น โดยจัดหา

วัสดุ Rock phosphate จากแหล่งท้องถิ่นเช่น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือท้องที่ใกล้เคียงมาทดลองดู ดังนั้น จึง
มอบหมายให้ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นผู้รับผิดชอบ...”

วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายอ าเภอตากใบ ทรงมีพระราชด าริงานชลประทาน
เพ่ิมเติมจาก ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ซึ่งสรุปได้ว่า

“..ขยายโครงการชลประทานมูโนะ เป็นระยะที่ ๒ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหลังหมู่บ้านโคกชุมบก โดย
แก้ไขด้วยวิธีขุดลอกคลองจากโคกยางมาเชื่อมต่อคลองบางเตย แล้วขุดคลองซอย เพ่ือให้มีน้ าหล่อเลี้ยงดิน จะแก้ไข
ภาวการณ์เกิดกรดในดินได้ ให้ชลประทานค านวณค่าก่อสร้างได้ อ าเภอตากใบช่วยส ารวจเส้นทาง และการจัดซื้อ
ที่ดินบริเวณแนวคลอง...”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชด าริเก่ียวกับงานชลประทาน ดังน้ี

- พ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านโคกชุมบก  ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ในเขต
โครงการชลประทานมูโนะ ส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ได้พระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาสร้างคลองส่งน้ า         
น าน้ าจืดจากคลองชลประทานมูโนะเข้าไปช่วยชะล้างความเปรี้ยวของดินในบริเวณดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
นอกจากนั้นน้ าจืดที่ส่งเข้าไป ยังช่วยในการเพาะปลูกได้อีกด้วยในโอกาสต่อไป
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- คลองชลประทานท่าร้างเพ่ือส่งน้ าจืดเข้าไปในพ้ืนที่บริเวณบ้านโคกชุมบก ควรสร้างเลียบพ้ืนที่บริเวณ           
ชายพรุ ไปจนถึงโครงการระบายน้ าคลองบางเตย เพ่ือส่งน้ าจืดให้กับพ้ืนที่ในโครงการระบายน้ าจืดให้กับพ้ืนที่
โครงการระบายน้ าคลองบางเตยเพ่ือใช้เพ่ือการเพาะปลูก และชะล้างความเปรี้ยวของดินด้วย ซ่ึงคลองส่งน้ า ดังกล่าว
ควรก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งเพ่ิมเติมเป็นโครงการชลประทานมูโนะ ระยะที่ ๒

วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...เป็นที่ทราบกันดีแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ก็คือศึกษาวิธีพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงวิธี

แก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วย ขณะนี้บางพ้ืนที่ราษฎรก าลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินท ากินกลายสภาพเป็นดินเปรี้ยวใน
ลักษณะต่าง ๆ ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงควรก าหนดพ้ืนที่ในเขตศูนย์ฯ มีสภาพ
คล้ายคลึงกับที่ดินที่มีปัญหาแต่ละแห่ง แล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับพ้ืนที่จริงที่สุด โดยใช้วิชาการเข้าช่วย ทั้งนี้
เพ่ือศึกษาว่าพ้ืนที่ท่ีมีปัญหานั้นค่อย ๆ เสื่อมสภาพลงในรูปใด ใช้เวลาเท่าใดในแต่ละขั้นตอน จากนั้นจึงจะศึกษา
วิธีการแก้ไขและฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของดินที่ มีปัญหาเท่าที่จะท าได้ แล้วจึงเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรเข้าใจ
ต่อไป...”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ
กับรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายโครงการชลประทาน ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอ าเภอเมือง
นราธิวาส ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ีคือ

“...ให้มีการทดลองท าดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ าให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพ่ือน าผลไป
แก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ท าโครงการศึกษาทดลองในก าหนด 
๒ ปี และพืชที่ท าการทดลองปลูกควรเป็นข้าว...”

“...ให้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตส่งน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าเขาส านัก พ้ืนที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ โดยเร่งด่วน ใช้
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาการพัฒนาสวนยางแบบเอนกประสงค์ ร่วมกับการทดลองปลูกย่านลิเภา และพืชต่างๆใน
สวนยางตามความเหมาะสม...”

วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หมู่บ้าน           

ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...ในระยะแรกจะต้องเร่งปรับปรุงพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์รวมของหมู่บ้านให้เป็นทุ่งหญ้าเสียก่อน โดยปลูกหญ้า

พันธุ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพดินพรุ และมีคุณค่าทางอาหารพอ เนื่องจากโค กระบือ ไม่กินหญ้า พ้ืนเมืองที่ขึ้นในดินพรุ 
ทั้งนี้เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับใช้เลี้ยงโคที่โครงการฯ จัดหาไว้ให้สมาชิกแล้ว ในระหว่างนั้นต้องส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงเป็ด
เป็นอาชีพไปก่อน ในขณะเดียวกันทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็น่าจะขุดบ่อเป็นแนวขนานกับ คลองมูโนะ
เพ่ือทดลองปลูกบัว ส าหรับเก็บดอก และเมล็ดไปจ าหน่าย ตลอดจนทดลองเลี้ยงปลาน้ าจืดพันธุ์ พ้ืนเมือง ที่สามารถ
ทนสภาพความเป็นกรดในน้ าได้ ซ่ึงอาจจะเป็นปลาส าหรับบริโภคหรือปลาประเภทสวยงามก็ได้ หากน้ าในบ่อ
ดังกล่าวมีอัตราความเป็นกรดมากเกินไป ก็ควรทดลองกรรมวิธีถ่ายน้ าเพ่ือล้างความเปรี้ยว โดยสูบน้ า เสียทิ้งไปอีก
ทางหนึ่ง แล้วผันน้ าจืดจากคลองมูโนะเข้ามาทดแทนในบ่อ ที่ไม่ให้ผสมกับน้ าจืดในคลองมูโนะ...”
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วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไ ด้ทรงมี

พระราชด าริกับ ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ องคมนตรี แม่ทัพภาคท่ี ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส           
นายปราโมทย์ ไม้กลัด เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน และนายประทุม จันทรสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ี กปร.  ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ  สรุปได้ว่า

“...ให้กรมชลประทานปิดก้ันคลองยาบี เพ่ือน าน้ ามาใช้กับพ้ืนที่ท านาบริเวณบ้านเขาตันหยง ให้ขุดดินพรุ
บริเวณอ่างเก็บน้ า และให้กรมพัฒนาที่ดินไปท าปุ๋ยหมักเพ่ือน าไปใช้กับพ้ืนที่นาดังกล่าว...”

“...ให้ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพิจารณาค าร้องของประชาชนที่ส่งเสริมการปลูกยาง หาก
ที่นั้นเหมาะสมที่จะปลูกข้าว ก็ให้ส่งเสริมการปลูกข้าวแทน...”

วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระราชด าริกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ นายปราโมทย์ ไม้กลัด เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน นายวัฒนา ธรรมศิริ เจ้าหน้าท่ี 
กปร. ณ หมู่บ้านใหม่สะปอม ต าบลกะลุวอเหนือ  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

“...ให้กรมชลประทานท าการศึกษาและส ารวจพ้ืนที่บริเวณบ้านใหม่สะปอม เพ่ือท าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
โดยปิดก้ันคลองยาบี และให้ปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้านโคกสยา–บ้านใหม่สะปอม ท าเป็นคันก้ันน้ า  รวมทั้งให้ท า
การปิดก้ันตรงสะพานบ้านคลองยาบีด้วย ให้น าน้ าไปใช้กับพ้ืนที่นาบริเวณบ้านเขาตันหยง ให้ขุดดินพรุบริเวณ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า และให้กรมพัฒนาที่ดินน าไปเป็นปุ๋ย เพ่ือน าไปใช้กับพ้ืนที่นา...”

ปี 2528

วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับ ม.จ.จักรพันธ์ุเพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ องคมนตรี แม่ทัพภาคท่ี ๔ อธิบดีกรมชลประทาน เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กปร . 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ว่า

- พ้ืนที่บริเวณสวนรุกขชาติป่าพรุ ซ่ึงด าเนินการงานป่าไม้เนื้อที่ ๑๙ ไร่ มีน้ าขังตลอดเวลาจะต้ืนเขินในช่วงฤดู
แล้งหรือแล้งจัด ขณะนี้มีนกเป็ดน้ ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก

- ให้งานป่าไม้พิจารณาพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม โดยให้
ด าเนินการอย่างระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อนกเป็ดน้ า

- ให้ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับนกเป็ดน้ ามาร่วมด าเนินการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
- ให้ศูนย์ฯ ด าเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ าในบริเวณพ้ืนที่นี้
- ให้ชลประทานด าเนินการยกระดับ และรักษาระดับน้ าที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการอยู่อาศัยของ

นกเป็ดน้ า และหากสามารถเก็บน้ าได้ปริมาณมากให้พิจารณาน าน้ าไปใช้ในการชลประทานให้แก่พ้ืนที่ราษฎรที่อยู่ ติด
กับบริเวณศูนย์ฯ 

- ให้กรมประมงน าปลานิลขนาดใหญ่มาปล่อยเพ่ือขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ

ปี 2529
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- ส าหรับป่าเสม็ดที่เป็นพ้ืนที่ของราษฎรให้เก็บรักษาไว้ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ า
- พ้ืนที่ลุ่มน้ าใช้เป็นทางระบายน้ าจากพ้ืนที่ราษฎรผ่านออกนอกบริเวณศูนย์ฯ ให้งานชลประทานร่วมกับงาน

ประมงพิจารณาปรับปรุงพ้ืนที่ ให้สามารถเลี้ยงปลาในลักษณะธรรมชาติ และเป็นทางน้ าป่าที่ล้นมาจากสวน รุกขชาติ
ป่าพรุ และบริเวณที่ราษฎรให้ไหลลงคลองยาบี

ปี 2530

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระราชด าริแก่นายชัยชาญ ชโลธร เรื่องการด าเนินการวิจัยโครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดของ
ดินกรดก ามะถัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ี

- Passion Fruit เป็นพืชที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องรองรับ ควรหาพืชที่กสิกรบริโภคเองได้โดยตรงมาท าการ
ทดลอง

- ต้นยางที่อายุเท่ากันแต่การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน ให้ด าเนินการขุดดินไปวิเคราะห์วิจัยหาสาเหตุ
- หน้าแล้งต้นยางจะให้น้ ายางลดลง ให้ลองน าน้ าธรรมชาติมาใช้ในสวนยางแบบง่าย หากหาน้ า  เช่น จาก

อ่างบนเขาส านักไม่ได้ขณะนี้ ก็อาจท าเทียมแบบง่าย ๆ ดูกับต้นยางสักจ านวนหนึ่ง
- ให้ทดลองปลูกยางในพ้ืนที่ชื้นแฉะว่ายางเจริญขึ้นหรือไม่ แค่ไหน ประการใด
- ให้ทดลองปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิก้า และ โรบัสต้า เป็นพืชแซมยาง เพราะว่ากาแฟพันธ์นี้  ทนต่อสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และโรค
- แม้กำรทดลองต่ำงๆ ผลอำจไม่ได้ตำมที่คิดแต่จะเป็นข้อมูลในกำรปฏิบตัิแตกต่ำงจำกปกตอิอกไปได้

ปี 2531

วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส สรุปได้ดังน้ี
“...เป็นศูนย์ฯ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวมการศึกษา เพ่ือดูว่าท าอย่างไรจะพัฒนาได้ผล...”
“...ศูนย์ศึกษาฯ นี้ เป็นคล้ายๆ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมาดูว่าท าอะไรกัน...”
“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ ถ้าท าอะไรล้มเหลว ต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องลงโทษ แต่ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ว่า ท าอย่างนั้นไม่เกิดผล หรือจะเป็นผลเสียหายก็เป็นได้ เม่ือเห็นอย่างนั้นแล้วอาจท าต่อก็ได้ เป็นการแสดงว่าท า
อย่างนี้ไม่ถูก ก็เป็นต าราเหมือนกัน ท าอะไรไม่ถูกให้รู้ว่าไม่ถูก...”

“...ฉะนั้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้นท าอะไรไม่ถูกแล้วก็อาจเป็นอนุสาวรีย์ของความไม่ถูก จะได้สังวรไว้ว่า 
ท าอย่างนี้ไม่ได้ แต่ความเสียหายนั้นไม่มีมาก เพราะว่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาท าการทดลองต่างๆ นี้  ท าเป็นส่วน
น้อย คือท าเป็นส่วนเล็กๆ สามารถที่จะเก็บไว้ให้ตนดูว่า ตรงนี้ท าอย่างนี้ไม่ค่อยดี ใช้ไม่ได้เป็นหลักวิชาสามารถที่จะ
เก็บไว้ให้ตนดูว่า ตรงนี้ท าอย่างนี้มันไม่ค่อยดี ใช้ไม่ได้เป็นหลักวิชา...”
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“...เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แต่ว่า เป็นที่มาดูมาศึกษา 
ก็ได้ คือเป็นทัศนศึกษาพานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยก็ตาม หรือไม่ใช่โรงเรียนเป็นข้าราชการทุกชั้น ต้ังแต่ชั้นผู้น้อย
มาจนถึงชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับทุกอย่าง คือ หมายความว่าทุกหน้าที่สามารถมาดูในแห่งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาใน
สาขาต่าง ๆ ของวิชาการ อันนี้เท่ากับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่จะมาดูอะไรมีวิชาการใดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ...”

วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมเยียนราษฎร ณ บ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชด าริ กับ น .ต.ก าธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประทุม จันทรสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน 
กปร. 

“...ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ขยายพันธุ์แพะเพ่ิม และให้ขยายพ้ืนที่ปลูกหญ้าด้วยเพ่ือรองรับการขยายพันธุ์
แพะ ที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตด้วย...”

วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมเยียนราษฎรบ้าน โคกกูแว พระราชทานพระราชด าริแก่เกษตรจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ ดังน้ี

“...ให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์รับซื้อยาง ทั้งยางแผ่นและน้ ายาง (Latex) โดยการรวบรวมราษฎร ๒๐-๓๐
ครอบครัว เหมือนกับสหกรณ์หมู่บ้าน และให้ต้ังอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เม่ือโรงผลิตยางเสร็จแล้ว ก็ให้
ท าผลิตภัณฑ์จากน้ ายางต่อไป...”

“...เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ จะท าบันทึกว่าเราลงทุนเท่าไร ค่าเครื่องมือเท่าไร เวลาท าแล้วขายได้เงินเท่าไร่ 
เงินที่ได้มาก็ต้องท าบัญชี บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ ตามธรรมดาศูนย์ฯ ต้องมีรายได้ส่งเข้าคลัง แต่ที่นี่ เป็นการท า
บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจะต้องต้ังทุนขึ้นมา เม่ือสามารถเก็บเองไว้ได้ และจะต้องท าเหมือนชาวบ้าน 
ชาวบ้านก็ต้องท าบัญชี ศูนย์ฯ นี้ต้องเป็นตัวอย่างของการท าบัญชี ผลิตภัณฑ์ยางก็ต้องท าบัญชี ...”

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับนายสิทธิลาภ วสุวัต รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  สรุปได้ว่า
“...การหีบน้ ามันปาล์มจากแปลงวิจัยให้ใช้เครื่องหีบแบบง่ายๆ ใช้แรงงานคน...”
“... ขุดลอกน้ าพรุจากอ่างเก็บน้ าใกล้บ้านมาถมพ้ืนที่ขอบอ่างเพ่ือใช้ในการเพาะปลูก...”

วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด าเนินไปยังสวน
ยางเขาส านัก จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชด าริกับ น.ต.ก าธน สนธวานนท์ องคมนตรี แม่ทัพภาคท่ี ๔ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน รองอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน และนาย
มนูญ มุกขป์ระดิษฐ์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กปร. ณ สวนยางเขาส านัก จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ดังน้ี

“...ให้ออกแบบตารางส าเร็จรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และภาพเปรียบเทียบระหว่างมาตราอังกฤษ และ
มาตราเมตริก ให้เห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละขีดจะมีเนื้อยางแห้งที่แท้จริงอยู่เท่าใด แล้วถ่ายทอดให้เกษตรกรและพ่อค้า
เข้าใจ...”

8



“...ศึกษาการผลิตยางแบบชาวบ้าน และการลงทุนของชาวบ้าน โดยใช้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางรวบรวม
ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรประมาณ ๒๐–๓๐ คน อาจจะมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ ๒๐๐ ไร่ ศึกษาการผลิตว่าจะ
พัฒนาอย่างไร จึงได้ผลผลิตโดยเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ศึกษา ...”

“...ศึกษาการผลิตแบบถูกหลักวิชาการตามที่สวนยางแห่งนี้มีอยู่แล้ว ๑๕๓ ไร่...”
“...ศึกษาการผลิตระดับอุตสาหกรรมน้ ายาง ซึ่งใช้ปริมาณพ้ืนที่สวนยางจ านวนมากในการเก็บรวบรวม...”
“...พ้ืนที่บริเวณที่มีน้ าขังเหมาะส าหรับการปลูกข้าวมากกว่า ให้ศึกษาข้าวที่มีการเจริญเติบโตตามพ้ืนที่น้ าขัง

ได้ก็จะดี...”

วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ 

ความว่า
“...ให้สร้างโรงงาน แปรรูปน้ ามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจร ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด

นราธิวาส...”

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมเยียนราษฎร และทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณประตูน้ าปลายคลองชลประทานโคกสยา บ่อเล้ียง
ปลาดุกบ้านใหม่สะปอม และสถานีพัฒนาท่ีดิน ทรงมีพระราชด าริกับแม่ทัพภาคท่ี ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน กปร. สรุปได้ดังน้ี

“...ให้เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
๕ ประสานงานกันจัดต้ังกลุ่มผู้ เลี้ยงวัว โดยให้ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๕ เป็นแกนน าพร้อมทั้งให้จังหวัดนราธิวาส 
ด าเนินการจัดท าทุ่งหญ้าที่บ้านโคกสยา เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์...”

ปี 2533

วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน สรุปได้ดังน้ี
“...สภาพพ้ืนที่ดินเปรี้ยวในบ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน เกษตรกรมีความต้องการจะปลูกข้าว ทางชลประทานได้

จัดส่งน้ าชลประทานมาให้ ให้ด าเนินการพัฒนาดินเปรี้ยวให้ใช้ประโยชน์ได้ และให้ประสานงานกับชลประทานว่า 
จะต้องควบคุมระดับน้ าใต้ดินอยู่เท่าใด ...”

วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ บ้านทอน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...เจ้าหน้าที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน ส าหรับจัดสรรงบประมาณไว้ใช้

ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดจากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาค...”
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วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน

พระราชด าริ ความว่า
“...ในการจัดท าระบบข้อมูลโภชนาการให้ประสานกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ด าเนินโครงการภูมิคุ้มกันโรค ใน

การจัดท าระบบทั้ง ๒ โครงการ ให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลกันได้...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เปิดการประชุมวิชาการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ มี
พระราชด าริ สรุปได้ดังนี้

“...เนื่องจากระบบนิเวศน์ของพรุแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน ดูผ่านๆ จะเหมือนกันจริงๆ แล้วจะพบว่า
ต่างกัน ถ้าค่อยๆ สะสมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพรุแต่ละชนิดที่ มีคงจะเป็นศูนย์รวมที่ อีกหน่อยจะมีคนมาดู และทรง
รับสั่งให้ติดป้ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และยังรับสั่งให้จัดก าหนดการเสด็จฯ เข้าพรุในต้นเดือนหน้า โดยน าอุปกรณ์
การเก็บตัวอย่าง และวัดคุณภาพดินเข้าไปด าเนินการด้วย...”

วันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลย เดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ทรงมี

พระราชด าริ กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ี

“...ศึกษาทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติโดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาล์มน้ า มัน 
เศษวัชพืช เป็นอาหารไก่ ไม่จ าเป็นต้องท ากรง ท าแต่เพิง...”

“...ผู้ที่ท างานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะต้องเป็นทั้งนักวิจัย และนักฝึกอบรม ผู้ที่มาเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาฯ นอกจากจะได้มาเที่ยวชมจะได้รับความรู้กลับไป...”

วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมราษฎร และทรงมีพระราชด าริกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้คือ
“...ให้จัดหาเจ้าหน้าที่มาสอนวิธีการท าปุ๋ยหมักให้กับทุกโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวัน ...”

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ ไปทรงตรวจเย่ียมโครงการส่งน้ า
และระบายน้ าบ้านโคกกูแว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชด าริเก่ียวกับการชลประทานกับเจ้าหน้าท่ีกรม
ชลประทาน และ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ สรุปได้คือ 

“...สภา พพ้ืนที่ ดิน เปรี้ ยว ในบ้า นโคกอิฐ และบ้ าน โคกใน  เกษตรกรมีความต้องกา รจ ะปลูกข้า ว               
ทางชลประทานได้จัดส่งน้ าชลประทานมาให้ ก็ให้พัฒนาที่ดินเปรี้ยวเหล่านี้ให้ใช้ประโยชน์ได้ และให้ประสานงาน
กับชลประทาน จะต้องควบคุมระดับน้ าใต้ดินอยู่เท่าใด...”

“...ให้น าน้ าจืดจากโครงการมูโนะ มาใช้ล้างดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ บ้านโคกกระท่อม โคกอิฐ -โคกใน และโคก   
ชุมบก ทั้งนี้เพ่ือล้างดินเปรี้ยว แทนการปล่อยน้ าจืดลงคลองปูย.ู..”

“...ให้คลองระบายน้ าแยกจากโครงการคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าบ้านโคก กูแว ซ่ึงมีพ้ืนที่นาร้าง                
เพ่ือล้างดินเปรี้ยวส าหรับให้ราษฎรท าการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และเกษตรกรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น...”
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“...ให้ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการผันน้ าจากโครงการ มูโนะ เข้ามายังโครงการส่งน้ า 
และคลองระบายน้ าบ้านโคกกูแว ซ่ึงในฤดูแล้งมีน้ าต่ ามากไม่สามารถที่จะผันน้ า เข้าช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่
โครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยการสร้างฝายทดน้ าที่ปากคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าบ้านโคกกูแว หรือโครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ...”          

“...ให้ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการที่จะส่งน้ าจากโครงการคลองส่งน้ าและคลองระบาย
น้ าบ้านโคกกูแว เข้าไปเก็บไว้ในบ่อที่สร้างด้วยคันดินล้อมรอบที่บริเวณบ้านบางเตย ซ่ึงเป็นจุดที่ มีระดับน้ าสูงสุด 
นอกจากนี้ยังให้ศึกษาการผันน้ าจากคลองสไุหงปาดีมาเก็บกักไว้ในช่วงที่มีบ้านซ่ึงจะน าน้ าย้อนออกมาใช้ช่วยราษฎร
ในพ้ืนที่โครงการฯ ได้...”

วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และ
ทรงมีพระราชด าริ สรุปได้ดังน้ี

“...เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ให้สามารถน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ควรพิจารณา
ด าเนินการคือ…พิจารณาทางเลือกในการปรับปรุง ซ่ึงมีการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพ ใช้น้ าชะล้างความ
เป็นกรดของดินการใช้วิธีเขตเกษตรกรรมและการใช้พืชทนเปรี้ยว...ให้ท าแปลงทดลองให้สภาพเหมือนกับที่บ้าน            
โคกอิฐ-โคกใน และศึกษาการปรับปรุงดินให้เสร็จให้ได้ผลภายใน ๑ ปี และน าไปด าเนินการที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน...”

“...ให้กรมปศุสัตว์น าเอากากปาล์มจากโรงงานสกัดน้ า มันปาล์มศูนย์ฯ ไปทดลองวิจัยเลี้ยงสัตว์ โดยเน้น             
ไก่พ้ืนเมือง...”

“...โครงการนี้ด าเนินการสนองพระราชด าริแล้ว...”
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี

พระราชด าริกับอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน, ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สรุปได้คือ
“...การยกร่องในการปลูกไม้ยืนต้นในดินเปรี้ยวให้เปิดหน้าดินออกก่อนแล้วขุดดินล่างมาเสริมบริเวณสันร่อง 

และน าหน้าดินเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งจะท าให้สันร่องปลูกพืชสูงขึ้น...”
“...การใช้น้ าชลประทานร่วมกับน้ าฝนในการปลูกข้าวนาปีของจังหวัดนราธิวาส เพ่ือศึกษาปริมาณน้ า               

ที่ต้องการในการปลูกข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้น้ าชลประทาน...”
“...ศึกษาการใช้ปูนและวัสดุปรับปรุงดินในพ้ืนที่พรุที่มีอินทรีย์วัตถุสูง จะช่วยให้พืชสามารถใช้ธาตุอาหาร

ไนโตรเจนและแร่ธาตุอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น...”
“...เรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดก ามะถัน ให้ด าเนินการศึกษาแปลงที่ ๑-๕ 

ตามที่กรมพัฒนาที่ดินเสนอ...”

ปี 2535

วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ 

กับนายผาสุก กุลละวณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ดังน้ี
“...ให้ศึกษาขนาดของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูกโดยใช้แรงงานคน 

ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือจะสกัดน้ ามันดิบได้ทันทีไม่ต้องขนส่ง จากนั้นจึงขนน้ า มันดิบไปโรงงานแปรรูป             
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะขนส่งได้สะดวกกว่าเก็บได้นานกว่าผลปาล์มทั้งทลาย...”
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วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๓๕
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเหล่ียงอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชด าริ 
กับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กปร. สรุปได้ดังน้ี

“...ให้ส านักงาน กปร. ประสานงานกับพัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันพิจารณาด าเนินงาน 
เพ่ือปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กให้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเด็กในศูนย์ฯ เท่านั้น แต่รวมถึงเด็กขาดสารอาหารในหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ ด้วย และถ้าผู้ปกครองเด็กมีฐานะยากจน ก็ควรจะร่วมกันดูแลโดยไม่เก็บเงิน โดยให้น าเด็กมาเลี้ยงดู            
ในศูนย์ฯ ซ้ืออาหารเสริมให้เด็ก เช่น นมผงก็ควรซ้ือในปริมาณมาก เพราะจะได้ราคาถูก และควรจัดท าเมนูที่ มีคุณค่า
ทางอาหารส าหรับเด็กทุกวันด้วย...”

วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตร สภาพบริเวณลุ่มน้ าคลองน้ าจืด–คลองแฆแฆ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนท่ีพรุเส่ือม
โทรม และมีน้ าท่วมขังเกือบท้ังปี สภาพดินเป็นกรด ไม่สามารถท าการเพาะปลูก ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากพ้ืนท่ีได้ จึงได้พระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับงานชลประทานให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างขุดคลอง
ระบายน้ า และอาคารบังคับน้ า เพ่ือช่วยระบบน้ าท่วมขังออกจากพ้ืนท่ีป้องกันน้ าเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีท า
การเกษตร และเก็บกักน้ าจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ท าการเพาะปลูก อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดท้ังปี โดยมีพระราชด าริ 
ดังน้ี

“…การพัฒนาพ้ืนที่พรแุฆแฆทั้งหมดนี้ จะได้ประโยชน์หลายอย่าง ข้างบนที่คลองแฆแฆเป็นน้ ากร่อย ถ้าท า
โครงการแล้วท้ังหมดจะเป็นน้ าดี…ใช้การได้…คลองที่ขุดในพ้ืนที่พรุนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ าจืดที่ส า คัญ…และบางส่วนจะ
ช่วยไม่ให้พรุแห้งช่วยป้องกันไฟไหม้…โครงการนี้จะเป็นโครงการคล้ายๆ บางนรา ควบคุมใหญ่ตรงนี้ทั้งลุ่มควบคุม           
หัวท้ายคล้ายๆ หัวท้ายของบางนรา…เป็นโครงการบางนราย่อส่วน…ราษฎรจะได้ประโยชน์...”

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด าริกับ 

นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ี
“...ให้แต่ละหน่วยท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน เช่น ปลูกยางค่าปุ๋ยเท่าไร รายรับได้เท่าไร.่..”
“...การพัฒนาพ้ืนที่พรแุฆแฆ เม่ือชลประทานพัฒนาแล้ว ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลการ

เตรียมดินและการพัฒนาการเกษตร และการปรับพ้ืนที่ให้ใช้แรงงานในท้องถิ่น ...”
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วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช

ด าเนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พระราชทานพระราชด าริกับ พล .อ.ต.ก าธน 
สินธุวานนท์ องคมนตรี นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร . 
เจ้าหน้าท่ีชลประทาน และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังน้ี

“...โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง ต้องการน้ าส าหรับมาให้ดินท างาน ดินท างานแล้วดินจะหาย
โกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มาท าที่นี่แล้วมันได้ผล ดังนี้ผลงานของเราที่ท าที่นี่ เป็นงานส าคัญที่สุด เชื่อว่าชาว
ต่างประเทศเขามาดู เราท าอย่างนี้แล้วเขาก็พอใจ เขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้แก้หาต าราไม่ได้...”

“...โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวควรด าเนินการต่อไป ในแง่ของการศึกษาทดลองและการขยายผลการทดลอง
ต้องดูอย่างนี้ ทิ้งดินเอาไว้ปีหนึ่งแล้วจะกลับเปลี่ยนหรือเปล่า เพราะว่าความเปรี้ยวมันเป็นชั้นดินที่ เป็น ซัลเฟอร์
(Sulfer) แล้วก็ถ้าเราเปิดไปมีน้ า  อากาศลงไปในเป็นซัลเฟอร์อ๊อกไซด์ ซ่ึงซัลเฟอร์อ๊อกไซด์เอาน้ า เข้าไปอีกที             
ไปละลายซัลเฟอร์อ๊อกไซด์ก็กลายเป็นใส่อ๊อกไซด์ลงไปก็เป็นกรด Sulfuric Acid แต่ถ้าสมมติว่า เราใส่อยู่ตลอดเวลา
ชั้นดินที่เป็นซัลเฟอร์นั้นถูกกันไว้ไม่ให้โดนอ๊อกซิเจนแล้ว ตอนนี้ไม่เพ่ิม Acid โดยหลักการเป็นอย่างนั้น แต่หากว่า
ต่อไปในแปลงต่างๆ  เพ่ิมการทดลองอีก เม่ือได้ผลแล้วทิ้งไว้มันจะกลับไปสู่สภาพเดิมหรือไม่แล้วเม่ือความเป็นกรด
เพ่ิมขึ้นใหม่จะพัฒนาให้กลับคืนมาสู่สภาพนี้ได้ ต้องใช้เวลาอาจจะใช้เวลาสักปีเดียวดูสภาพว่าปีไหน ไม่ได้ใช้ดิน             
มันจะเสื่อมลงไปเท่าไรแล้วจะกลับคืนมาเร็วเท่าไร...”

“...การขยายผลท่ีทดลองที่นี่จะไปเป็นประโยชน์ส าหรับที่อ่ืน...”
“...ควรด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยว เพ่ือให้ทราบถึงเงินทุน 

และรายได้ที่ได้รับ ชาวบ้านสามารถมาดูเป็นตัวอย่างได้...”
“...การจัดหาน้ าให้ศูนย์ฯ พิกุลทอง ควรพิจารณาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ าให้ศูนย์ฯ พิกุลทองเพ่ิมเติม 

เนื่องจากอ่างเก็บน้ าใกล้บ้านซ่ึงเป็นแหล่งน้ าหลักที่ใช้สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ บางปีมีน้ า          
ไม่พอใช้ จึงควรสูบน้ าคุณภาพดีจากแม่น้ าบางนราขึ้นไปช่วยเหลือ เพ่ือเสริมกับน้ าจากอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน โดยสูบ
ขึ้นจากริมฝั่งแม่น้ าบางนราแล้วส่งต่อโดยระบบท่อลงไปยังต้นคลองส่งน้ าที่ท้ายเขื่อนฯ ใกล้บ้าน ซ่ึงจะช่วยให้
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงมีน้ าใช้อย่างเพียงพอตลอดปี ...”

“...เม่ือมีการแก้ไขตามที่กล่าวมาแล้ว การใช้น้ า ก็สามารถลดความเป็นกรดของดินจนสามารถปลูกพืช
ได้ผลดี แล้วให้ปล่อยทิ้งไว้เพ่ือศึกษาดูว่า ก ามะถันที่อยู่ในดินจะท าปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วท าให้เกิดกรดอีก
หรือไม่ ถ้าเกิดกรดขึ้นมาอีกก็ให้แก้ไขใหม่ดูว่าจะใช้เวลานานเท่าใด...”

“...งานทดลองนี้เหมือนเป็นต ารา ควรท าเป็นต าราที่จะน าไปใช้ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ อ่ืน อาจไม่
ต้องมีการแบ่งเป็นแปลงย่อยเช่นนี้  คันดินที่สร้างเพ่ือก้ันน้ า ก็อาจจะใช้คลองชลประทานสร้างถนน สะพาน 
การศึกษาจึงต้องท าแบบนี้...”

“...ดูว่าการใส่ปุ๋ยครั้งเดียวปีแรกจะให้ประโยชน์ได้นานเท่าใด การใช้ปูนอย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์มาก 
ต้องมีน้ าร่วมด้วย ปูนราคาไม่แพง แต่ค่าขนส่งแพงเกษตรกรลงทุนสูง และมีน้ าเกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้ตลอดมี
ปัญหาอีกอย่างก็คือ เกษตรกรขาดแรงงานที่จะหว่านปูนด้วย...”

“...การท าบัญชีรายจ่าย-รายรับ เม่ือปลูกพืชได้แล้วเอาไว้ให้ชาวบ้านได้เก็บชาวบ้านมักพูดว่า ทางราชการท า
ได้เพราะมีงบประมาณ ดังนั้นหน่วยงานราชการต้องท าเป็นตัวอย่างด้วย...”

“...เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์แล้วทางราชการควรจะรวมเป็นกลุ่มท างานด้วย ...”
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“...หาวิธีที่จะน าน้ าจากแม่น้ าบางนราเข้าเสริมในอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน...”
“...ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแถวยาวตามขวางของระดับความชันของบ่อเลี้ยงปลาเพียงหนึ่ง

หรือสองแถว ก็น่าจะเพียงพอ แต่ให้ปลูกหญ้าแฝกชิดติดกันต่อเนื่องไป เพ่ือให้หญ้าแฝกมีความหนาแน่นใช้เป็น
ตะแกรงกรองก้ันสิ่งต่าง ๆ ไว้ได้ ...”

วันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระราชด าริแก่นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ บ้านโคกอิฐ -โคกใน 
ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ดังน้ี

“...เราเคยมาโคกอิฐ-โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้นๆ เขาท าแต่ว่าเขาได้เพียง 5 ถัง 10 ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง 
40-50 ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินจะไม่เปรี้ยวแล้ว เพราะว่าท าให้เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไรๆ ท าให้เปรี้ยวแล้ว 
ก็ระบาย รู้สึกว่านับวันเขาจะดีขึ้น อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจมากที่ใช้งานได้แล้ว ชาวบ้านเขาก็ดีขึ้น แต่ก่อนชาวบ้าน
เขาต้องซ้ือข้าวกิน เด๋ียวนี้เขามีข้าวอาจจะขายได้...” 

“...การน าผลการวิจัยจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขยายผลมาสู่บ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน โดย
การพัฒนาพ้ืนที่จากที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้สามารถปลูกข้าวได้ผลประสบความส าเร็จ ในการด าเนินการควรจะขยาย
ผลต่อไปในพ้ืนที่ท่ีมีการชลประทานที่สมบูรณ์ เช่น บ้านโคกชุมบก คลองบางเตย โคกกระท่อม โคกยาง ...”

“...พรุเราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป คราวนี้ เราท า
โครงการที่โคกใน เขาจะบุกรุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว เพราะจ ากัดบริเวณเขา ในพรุเราก็ส่งเสริม เอาไม้พรุเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อย่างตามข้างทางนี้สวยมาก เห็นไม้ต่าง ๆ ไม้หลาวชะโอนก็มี...” 

“...ควรก าหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่อันจะท าให้สภาพแวดล้อมเสียหมด...”
“...พรุมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ให้บุกรุก...”
“...การพัฒนาที่ดินเปรี้ยว จ าเป็นต้องมีการใช้น้ าชลประทานชะล้างความเป็นกรด และให้มีคลองระบายน้ า

เปรี้ยวออกจากพ้ืนที่...”

ปี 2536

วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบางมะนาว อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชด าริ ดังน้ี
“...เนื่องจากการก่อต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละแห่งนั้น ใช้งบประมาณลงทุนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ควรหาทางน าเด็กขาดสารอาหารในหมู่บ้านบางมะนาว และเด็กในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น 
บ้านปูลากาปะ เข้ามาดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ให้ได้ ส าหรับอุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็ก ทั้งในร่มและ
กลางแจ้งที่มีอยู่ขณะนี้ส่วนใหญ่ช ารุดทรุดโทรม การปรับปรุงให้มีสภาพดีใช้งานได้เพ่ือที่จะได้สนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กในศูนย์ต่อไปด้วย...”

14



วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

เย่ียมชมมัสยิด และทรงเย่ียมเยียนผู้น าทางศาสนาของหมู่บ้านเขาตันหยง ได้มีพระราชกระแสรับส่ังว่า 
“...ควรให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงซ่อมอาคารศาลา ซ่ึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรมและคับแคบ ให้มี

สภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และให้ดูแลเรื่องเงินเดือนส าหรับผู้ดูแลศาลาตันหยงศรัทธามัยด้วย...”
และได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงได้

พระราชทานพระราชด าริ สรุปได้ดังนี้
“...ให้ขยายอาคารศูนย์เด็กเล็กเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับเด็กที่มากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย ...”
และได้เสด็จฯ พระราชด าเนินเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเดิมมีโครงการ

เลี้ยงไก่ไข่ โครงการเพาะเห็ด และโครงการปลูกพืชสวนครัว มีพระราชด าริ ความว่า
“...ให้ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพ่ิมเติมส าหรับเด็กนักเรียนด้วย ...”

วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตร โครงการโคกกูแว ต าบลพร่อน บริเวณพ้ืนท่ีส่งน้ าชลประทานท่ีบ้านโคกอิฐ-โคกใน และบริเวณ
พ้ืนท่ีขอบพรุท่ีอาคารบังคับน้ าบางเตย ๕ ในเขตโครงการลุ่มน้ าบางนรา จังหวัดนรา ธิวาส ในการนี้ไ ด้
พระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับงานชลประทาน งานพัฒนาท่ีดิน แก่พล.อ.ต.ก าธน  สินธวานนท์ องคมนตรี 
นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร .  นายสวัสด์ิ วัฒนายากร 
อธิบดีกรมชลประทาน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจ้าหน้าท่ีกรม
ชลประทาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียด โดยสรุปดังต่อไปนี้

“...งานด้านการศึกษาพัฒนา ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริจัดท าแปลง
สาธิตการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในบริเวณพ้ืนที่บ้านยูโย และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้ราษฎรเห็นรูปแบบการปรับปรุง
คุณภาพดินเปรี้ยวให้สามารถเพาะปลูกได้…”

“...แต่ก่อนนี้เรามายืนตรงนี้ เห็นพ้ืนที่ท่ีเขาท าน้อยกว่านี้ แต่ว่าเป็นจุดที่เขียวท่ีสุด...ใช้ได้นี่  ที่มาที่นี่ ดีใจมาก
ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันท าและชาวบ้านร่วมกัน ช่วยกันท าเห็นผล จึงต้องมาที่นี่ จะอธิบายได้...” 

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปโครงการ

พัฒนา พ้ืนท่ีพรุแฆแฆ ทอดพระ เนตรคลองระบายน้ า โคร งการก่อสร้า งท่ี 7 ส านักพัฒนาแหล่งน้ า 5
กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างงานระบบระบายน้ าและงานระบบส่งน้ า ซ่ึงประกอบด้วยคลองระบายน้ า
พร้อมอาคารประกอบขุดลอกคลอง และสร้างถนนเลียบคลองพร้อมอาคารประกอบปรับปรุงอาคารบังคับน้ า 
สร้างสถานีสูบน้ า รวมท้ังสร้างระบบส่งน้ าโดยมีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ ครอบคลุมเขต 
อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอสายบุรี ของจังหวัดปัตตานี มีพระราชด าริ ความว่า

“...ให้น าผลการศึกษามาจากภายในศูนย์ฯ เก่ียวกับการปรับปรุงดินไปด าเนินการปรับปรุงดินในพ้ืนที่          
พรุแฆแฆ เพ่ือปลูกข้าว...” 

“...น้ าเปรี้ยวมาอย่างไร น้ าจืดมาอย่างไร มีพ้ืนที่ไหนที่จะเปลี่ยนน้ าเปรี้ยวไปลงทะเล ไม่มายุ่งกับน้ าจืด…”
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วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังนี้คือ
“...การศึกษาการเลี้ยงปลาน้ ากร่อยในศูนย์ฯ ให้ต้ังโครงการเลี้ยงปลาน้ ากร่อย เพ่ือเป็นการทดลองภายใน

ศูนย์ฯ ให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแก้ไข อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีและมีประโยชน์มาก...”
“...การศึกษาหน้าตัดดินวิศวกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องจากดินพ้ืนที่พรุเป็นดิน            

ที่อ่อนไม่สามารถรับน้ าหนักได้ จ าเป็นต้องมีการตอกเสาเข็ม ซึ่งชั้นดานที่ เป็นหินแข็งจะอยู่ลึกมากอาจถึง ๔๐ ม. 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับลักษณะชั้นดินในพ้ืนที่พรุ รวมทั้งความลึกของชั้นหิน จึงให้ขุดเจาะท าหน้าตัดดิน เพ่ือไว้
ใช้ศึกษาหน้าตัดดินในพ้ืนที่พรุอันจะเป็นข้อมูลส าคัญในด้านวิศวกรรม ส าหรับงานก่อสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่พร.ุ..”

“...การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดก ามะถัน โครงการแกล้งดิน ซึ่งมีพระราชด าริ ต้ังแต่
ปี ๒๕๒๘ ให้เร่งดินให้เป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว จึงด าเนินการปรับปรุงบ ารุงดินให้สามารถ
ปลูกพืชได้ จากนั้นให้ทดลองทิ้งพ้ืนที่นั้นไว้ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพ่ือติดตามดูว่า ความเป็นกรดจะเพ่ิมขึ้นอีกหรือไม่  

จากการด าเนินการศึกษาพบว่าเม่ือทิ้งดินไว้ ๘ เดือน ดินนั้นกลับเป็นกรดรุนแรงอีกดังเดิม จึงได้มี
พระราชด าริเพ่ิมเติม

“...ให้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้ไปอีกนานๆ เพ่ือติดตามดูว่าความเป็นกรดของดินจะอยู่ได้เท่าไร ...”
“...ให้ปลูกหญ้าแฝกบนเขาส านักป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากที่บริเวณเขาส านักและอ่างเก็บน้ า 

เขาส านักอยู่ทางด้านทิศใต้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งเกิดปัญหาดินถูกกัดเซาะพังทลาย จึงควรปลูก
หญ้าแฝกในพ้ืนที่ดินดังกล่าว ที่บนเขาส านักต้องไปปลูกแฝก ต้องไปดูเพราะว่าบนเขาส านักไปขุดอะไรก็ทลายลงมา 
ถ้าปลูกแฝกสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้มาก...”
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ปี 2537

วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ วัดพิกุลทอง ดังน้ี
“…ในกรณีที่เจ้าหน้าโภชนาการพบเด็กขาดสารอาหารระดับ ๓ ควรจัดส่งเด็กเหล่านั้นไปพบแพทย์             

เพ่ือตรวจหาสาเหตุทันท.ี..”



ปี 2538

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังน้ี
“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรจัดท าเอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการเก่ียวกับการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดก ามะถัน และงานวิจัยโครงการแกล้งดิน ไว้เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ในการเสนอผลงานหรือรายงานผลการวิจัยที่ค้นพบ เผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ ...”

ปี 2539

วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ พระราชด าเนิน

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ี ณ หมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ บ้านโคกไทร ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มีพระราชด าริ กับผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และ
เจ้าหน้าท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ี

“...ดอกดาหลาเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามให้ท าการศึกษารวบรวมและขยายพันธุ์ดาหลา ...”

วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ มัสยิดบ้านเขาตันหยง ดังน้ี 
“...ให้จัดท าชั้นวางของที่เหมาะสมส าหรับการเก็บอาหารจ าพวกข้าวสาร แป้ง และน้ าตาล เพ่ือป้องกัน

ความชื้น...”

วันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด าริกับ

อธิบดีกรมชลประทาน ดร.พิสุทธ์ิ  วิจารสรณ์ นายสมพล  พันธ์ุมณี และเจ้าหน้าท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง ณ อาคารบังคับน้ าบางเตย ๒ ต าบลบางขุนทอง  อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ว่า

“...ให้ขุดบ่อน้ าในบริเวณต้นคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ยูโย ๕ สาย ทั้ง ๒ ฝั่งคลอง เพ่ือให้กักเก็บน้ า ก่อนส่งน้ าจืด
เข้าพ้ืนที่ บ่อน้ าที่ขุดไม่ต้องมีขนาดใหญ่นัก โดยบ่อหนึ่งมีวิธีการป้องกันมิให้น้ าเปรี้ยวใช้หินปูนฝุ่นรองก้นบ่อและดาด
ด้านข้างบ่อ ก่อนปล่อยน้ าจืดลงในบ่อ อีกบ่อหนึ่งขุดตามปกติ ไม่ต้องดาดหินปูน...”
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“...วิธีการขุดบ่อให้ขุดหน้าดิน ซ่ึงเป็นดินดี ลึกประมาณ ๕๐ ซม. ไปใช้เสริมในพ้ืนที่ท าการเกษตร ส่วนชั้นที่ มี
สารประกอบก ามะถันให้ขุดแล้วขนไปทิ้ง โดยน าไปใช้เสริมคันดินก้ันน้ าบริเวณต้นคลองระบายน้ าเปรี้ยว ...”

“...เก็บข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ าของบ่อที่มีวิธีการป้องกันน้ าเปรี้ยว กับบ่อตรวจสอบว่าได้ผลดีอย่างไร ...”
“...เม่ือได้ผลดี ให้ขุดบ่อตามวิธีการการดังกล่าวเป็นระยะๆ ต่อกันตลอดแนวคลอง เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ ...”
“...น าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่เก่ียวกับการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เป็นทฤษฎีใหม่ในพ้ืน

ที่ดินเปรี้ยว...”
“...น้ าที่จะส่งออกจากพ้ืนที่ยูโยจะเป็นน้ าดีใช้ไปเจือจางความเป็นกรดในแม่น้ าบางนรา เพ่ือเป้าหมายใช้ใน

การเกษตรของพ้ืนที่ดินเปรี้ยวบริเวณลุ่มน้ าบางนรา...”
“...การพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวบ้านโคกกระท่อม ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีน้ าชลประทานดีอยู่แล้ว แต่

ดินเป็นดินเปรี้ยวเกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด าเนินการพัฒนา ใน
ลักษณะเดียวกับบ้านโคกอิฐ โคกใน...”

วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริ

กับผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ณ สนามบินนราธิวาส ดังน้ี

“...ให้น าผลงานและการศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดของศูนย์ศึกษาไปใช้ในการพัฒนาบ้านยูโย ...”

ปี 2540

วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริ กับ

นายสวัสด์ิ กฤตรัชตนันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชัยวัฒน์ สิทธ์ิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง สรุปได้คือ

“...ควรปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงปลูกผักในพ้ืนที่ดินทรายจัด เพ่ือรักษารูปแปลงผัก และความชื้นในดิน...”

วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริกับ 

นายสมพงษ์ ปองเกษม อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายสมพล พันธ์ุมณี ผู้อ านวยการกองประสานโครงการ ๔ และ
นายชัยวัฒน์ สิทธ์ิบุศย์  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ บ้านยูโย ต .บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส สรุปได้คือ

“...การพัฒนาดินเปรี้ยวบ้านยูโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยมาก ขอให้ทุกหน่วยงาน
ร่วมกันพัฒนาให้ดี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ มาทอดพระเนตร ...”
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราช
กรณียกิจท่ีแปลงศึกษาและขยายพันธ์ุ ดาหลา หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มี
พระราชด าริ กับนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายชัยโรจน์ 
ธรรมรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์ทดลองยางนราธิวาส สรุปได้ดังน้ี

“...ให้ศึกษาปรับปรุงพันธุ์ดาหลาต่อไป และพยายามขยายพันธุ์ดาหลาขาวให้มากขึ้น...”

วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชด าริกับนายสวัสด์ิ กฤตรัชตนันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมพงษ์ ปองเกษม อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
นายสมพล พันธ์มณี ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ ๔ ส านักงาน กปร .  ดร . สัญห์ชัย กล่ินพิกุล 
ส านักวิจัยและพัฒนา มอ. หาดใหญ่ และนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ ดังน้ี

“...ให้พัฒนาโรงงานสกัดและแปรรูปน้ ามันปาล์มต่อไป เพ่ือให้เป็นโรงงานต้นแบบในด้านการผลิต และ               
การบริหารจะต้องด าเนินการในเชิงธุรกิจ จัดหาบุคลากร มีการฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความสามารถด าเนินการเชิง
ธุรกิจต่อไปในอนาคตได้...”

“...ให้ศึกษาชนิดและพันธุ์ต่างๆ ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง น ามาปลูกเป็นไม้ประดับใช้ประกอบอาหารและ
ปลูกผักกูดน้ า...”

วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ พระราชด าเนินแปร

พระราชฐานประทับแรม ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้พระราชทานพระราชด าริ กับนายชัยวัฒน์           
สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังน้ี

“...ชาวบ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้กราบบังคมทูลถึงการท านาไม่ค่อยได้ผลเพราะดินเปรี้ยว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินเพ่ือเป็นทุนในการช่วยเหลือชาวบ้านดังกล่าว ...”

ปี 2541

วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรวันลองกอง ณ หอประชุมจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อ. เมือง จ.
นราธิวาส และทรงมีพระราชด าริกับ นายวิทยรัตน์ กุญชร ณ อยุธยา นายสกล เพ็ชรมณี เจ้าหน้าท่ีกรมวิชา  
การเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังน้ี 

“... การด าเนินงานเรื่องโรงงานปาล์มน้ ามัน น่าจะเริ่มกันใหม่อีกครั้งเพ่ือรอดูผลที่ออกมา นิคมสหกรณ์ฯ 
ต้องการขยายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ แต่การขยายยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะการของบฯ ขยายคงจะยาก จึงไม่
ควรขยาย ควรท าของเดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพก่อน โดยเฉพาะการบริหารงานในโรงงาน ควรท าเป็นธุรกิจมากกว่า
ราชการ การอบรมเกษตรกรก็ควรมองในระยะยาว...”
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“...การท าทฤษฎีใหม่ สัดส่วนแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค ไม่มีการก าหนดตายตัว...”
“...ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ให้ศึกษารวบรวมพันธุ์  และขยายพันธุ์ให้มากขึ้นควรเพาะเป็นพืชเศรษฐกิจ            

แล้วน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านประกอบอาหาร และเป็นไม้ประดับน่าน าไปทดลองปลูกในสวนจิตรลดา ...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด าริ ณ มัสยิดบ้านเขาตันหยง สหกรณ์เขาตันหยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง และโครงการ
แพะนมพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ความว่า

“...ให้ขยายอาคารให้เพียงพอกับจ านวนเด็กที่เพ่ิมมากขึ้น...”
“...ให้เลี้ยงแพะนม เนื่องจากแพะนมมีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเป็นอาหารเสริมให้บุตรหลาน           

ในครอบครัวได้...”

วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ วัดพระพุทธ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กบ้านยูโย หมู่ ท่ี ๑ ต าบลบางขุนทอง อ าเภอ 
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

“...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูโย ควรท าในที่เดิม ไม่ควรย้ายไปยังสถานที่ใหม่เพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง  
ควรส ารวจ และท าในสถานที่เดิมให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะดีกว่า...”

ปี 2542

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชด าริ 

ณ โครงการระบายน้ าบางนรา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คงจะปลื้มใจที่ราษฎรปลูกข้าวได้ผลดี ทุกวันที่ทั่วโลกช่วยกันก่อสร้าง

อาหาร ทุกส่วนราชการควรช่วยกันท างาน โดยกลับไปต าหนักฯ วันนี้จะโทรศัพท์รายงานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว...”

“...ให้ขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวที่บ้านตอหลังและบ้านทรายขาวให้มากขึ้น...”

วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชด าริ 

ณ หมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ หมู่ท่ี ๔ ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความว่า
“...ให้ช่วยปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะหมู่บ้านปศุสัตว์–เกษตรมูโนะ โดยจัดการดินและน้ าให้สมาชิกใช้

ประโยชน์ในการท านาต่อไป และขอให้ใช้บ้านนายบุญมี วงศ์เขื่อนแก้ว สมาชิกโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ
เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสาน โดยให้เกษตรกรจากที่อ่ืนมาดู เช่น จากบ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช บ้านท่านหญิงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอ่ืน .ๆ..”

“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองช่วยปรับปรุงพ้ืนที่จัดการดินและน้ าให้สมาชิกใช้ประโยชน์ได้ดี            
ต่อไป...”
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วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ ณ วัดโต๊ะโมะ 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
“...ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันด าเนินการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางนรา             

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขโมยเครื่องสูบน้ าของทางราชการ และถูกศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้ท าการ
ฟ้ืนฟูการท าการเกษตรในพ้ืนที่โครงการโดยเร็ว และได้พระราชทานเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้แทน             
กรมชลประทานเพ่ือน าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาในเบื้องต้น ส่วนในระยะต่อไปหากมีกิจกรรมเร่งด่วน
ขอให้ทาง กปร. สนับสนุนก่อนที่หน่วยงานอ่ืนๆ จะเข้ามารองรับในระยะยาวได้...”

วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ ณ บริเวณ

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
“... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพอพระทัย ที่นิคมฯ ได้ด าเนินการโครงการนาข้าวขั้นบันได...”
“...ควรขยายพ้ืนที่ท านาให้มากขึ้นเพราะที่นิคมฯ มีนกมาก หากท าเพียงเล็กน้อยนกจะมาท ากินข้าวใน 

แปลงนาหมด และดีใจมากหากจะมีการขยายพ้ืนที่ท านา ...”

วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ ณ บ้านดา ฮง

หมู่ท่ี ๔  ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
“... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการท านา ในหมู่บ้านนี้มีพ้ืนที่ท านาอยู่เท่าไร และมียุ้งเก็บข้าวไว้ได้

นานหรือไม่ อยากจะขยายพ้ืนที่ท านาในหมู่บ้าน...”

วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชด าริ 

ณ บ้านคลอแระ หมู่ท่ี ๓ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
“...ให้ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ราษฎรร้องเรียนว่าท านา

และเลี้ยงปลาไม่ได้ เพราะน้ าในคลองชลประทานเป็นน้ าเปรี้ยว...”
“...ให้ศูนย์ฯ พิกุลทอง ด าเนินการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยท าการฝึกอบรมฯ ราษฎรบ้าน

คลองแระ หมู่ที่ ๓ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รวม ๑๑ ราย...”

วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชด าริ 

ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
“...ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาสตร์ส าหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจ า ถิ่นเพ่ือการศึกษา           

การนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชน อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อ าเภอแม่ริม ...”
“...เก็บน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าด้วย...”

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชด าริ 

ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...สวนพฤกษศาสตร์ในภาคใต้จะเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้และพันธุกรรมพืชในภาคใต้เป็นที่อนุรักษ์ และ
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พัฒนาพันธุ์ไม้ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในภาคใต้บริเวณป่า          
เขาตันหยง และบริเวณป่าเขาส านัก อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส น่าจะเป็นสถานที่ที่ เหมาะสม เพราะอยู่ไม่ไกล
จากชุมชนเมืองนราธิวาส มีพันธุ์ไม้ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก เป็นการสะดวกต่อ
ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม แต่อย่าท าให้ราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อน และหากมีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ควรจะจ่ายค่าชดเชยด้วยความเป็นธรรม และ
เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และไม่ควรก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างมากเกินไป หรือขัดกับสภาพแวดล้อม... ”

ปี 2543

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ ณ อ่างเก็บ

น้ าใกล้บ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

“...ควรจะด าเนินการจัดสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ทั้งพันธุ์ท่ีขึ้นในป่า และพันธุ์ไม้ที่ปลูกในอ่างเก็บน้ า ... ”
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินพร้อม
ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านคลอแระ ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ได้มีพระราชด าริ กับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักพระราชวัง ความว่า 

“... การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมราษฎรได้เห็นตัวอย่างของราษฎร ๑๑ ราย ที่ประสบความส าเร็จในการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม จึงได้มีการรวบรวมรายชื่อ และขอสมัครเพ่ือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ิมอีก จ านวน ๓๖ ราย...”
วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินพร้อม
ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ ได้มีพระราชด าริกับ ท่านผู้หญิง
จรุงจิต ฑีขะระ ความว่า 

“...ควรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แกลดิโอลัส และพีค้อก...”
วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระพุทธ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส     
มีพระราชด าริ ดังน้ี

“...ให้ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือผู้แทน ตามเสด็จฯ ทุกครั้งที่ทรงงานในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส...”
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วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด าเนิน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด าริกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยวัฒน์  สิทธิบุศย์ และผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังน้ี

“…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริและสนพระทัยเกี่ยวกับการใช้น้ ามันปาล์มทดแทนน้ ามันดีเซล และ
การใช้น้ ามันปาล์มผสมน้ ามันดีเซล เพื่อใช้กับเคร่ืองจักรกลเกษตร และผลิตเป็นไบโอดีเซล ใช้ทดแทนน้ ามันดีเซลกับรถยนต์ 
โดยการทดลองท าในเชิงธุรกิจในลักษณะสถานที่จ าหน่าย และมีพระราชประสงค์จะสนับสนุนโครงการน้ีเป็นการส่วน
พระองค.์..”

“...ควรลองท าในเชิงธุรกิจ โดยท าเป็นสถานีจ าหน่ายในสหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก ...”
“...ควรเสนอโครงการวิจัยการใช้น้ ามันปาล์มแทนน้ ามันดีเซลต่อมูลนิธิชัยพัฒนา...”
“...ให้พิจารณาขยายกิจการ การแปรรูปน้ ามันปาล์มไปสู่ผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจ และควรมีการวิจัยเชิงธุรกิจของ

การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป...”
“…ให้เพิ่มผู้ดูแลเด็กให้มากกว่าเดิม และควรเสนอแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร ...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริ ณ ฟาร์ม

ตัวอย่างบ้านจาเราะสโตร์ หมู่ที่ ๕ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...ควรจัดท าระบบบัญชีแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการลงทุนอะไร รวมทั้งการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

จากภาครัฐ (ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า) เพื่อที่จะได้น ามาพิจารณาถึงจ านวนเงินที่ลงทุนไปจะเหมาะสมกับสิ่งที่ ได้มาหรือไม่ 
รวมถึงองค์การอื่นๆ ที่สนใจจะศึกษา เพื่อน าไปท าตามอย่างบ้าง... ”

“...มีพระราชกระแสรับสั่งถามถึงแหล่งงบประมาณว่าน ามาจากแหล่งไหนบ้าง และในระยะต่อไปอาจต้องผ่องถ่าย
ให้เอกชนหรือองค์กรการกุศลเข้ามาร่วมด าเนินการ... ”
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านปลักปลา ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชด าริ
กับ นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
ส านักพระราชวัง       

“...ให้พัฒนาพื้นที่บ้านปลักปลา ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้มีพระราชด าริกับ นายอภิชาต จงสกุล รองผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ    

“...ให้ส่งเสริมการใช้ดินอินทรีย์ ท าปุ๋ยหมักในแปลงเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านค่าย ...”

ปี 2544

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 

ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชเสาวนีย์กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดร .จรัญธาดา          
กรรณสูตร และผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

“...ให้ขยายพันธ์กุ้งก้ามกรามปล่อยตามแหล่งน้ า...”
“...ให้ทดลองเลี้ยงนกกระจาบ...”
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วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ   

ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“…ให้จัดหาพ้ืนที่ในการจัดต้ังสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการอนุบาลสัตว์น้ า  เพ่ือปล่อยลงสู่ทะเล

ในบริเวณ จังหวัดนราธิวาส ถึงจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่ท าการประมงชายฝั่งของกลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้านที่มีปัญหา...”

“...จัดท าปะการังเทียม ให้เกิดเป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา...”
“…จัดให้มีกลไกของรัฐในการดูแลรักษาในระยะ ๓-๕ กม. จากฝั่งโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

ในการป้องกัน และก าหนดมาตรการดูแล และจับกุมให้เป็นตามกฎหมาย ...”
วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานค าแนะน า           
ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

“...สมควรที่จะจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขึ้นเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และปล่อยลงสู่ทะเล 
เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ และให้มีการฝึกอบรมราษฎรบริเวณใกล้เคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า...”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ แปลงนาปลาสลิด 
หมู่บ้านปศุสัตว์–เกษตรมูโนะ หมู่ท่ี ๓ ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เสด็จพระราชด าเนินแปลง
นาปลาสลิด และมีพระราชเสาวนีย์กับ ดร.จรัญธาดา กรรณสูตร ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 

“...ให้ด าเนินการต่อไป โดยให้จ้างงานราษฎรเข้ามาร่วมท าการเลี้ยงปลาและท านา...”
วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินอ่างเก็บ
น้ าใกล้บ้าน ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชเสาวนีย์กับผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

“...มีขยะและสิ่งปฏิกูลในอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน ให้ช่วยกันดูแล และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน...”

ปี 2545

วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านยูโยอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ
“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินให้เกิดความม่ันใจในการ

ประกอบอาชีพเกษตรในพ้ืนที่โครงการ พร้อมกับให้สาธิต ให้ชาวบ้านดู รวมทั้งจัดระบบกลุ่ม ระบบการจับจองสิทธิ์
ในที่ดิน ระบบน้ า และระบบพืช เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน ...”

และมีพระราชด าริ ณ หมู่บ้านโคกใน ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่ ๔ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
“...ให้ตีกรอบการด าเนินงานให้เห็นรูปธรรม โดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ เห็นด้วยตา ท าด้วยมือ 

และฟังด้วยหู จับมือมาท า...”
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วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริ ณ วัดพระพุทธ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส
“...ควรจัดเก็บและติดตามข้อมูลเรื่องดิน น้ า และอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือพิจารณารูปแบบในการช่วยเหลือ

ราษฎรอย่างเป็นระบบต่อไป ซ่ึงคงจะต้องใช้เวลา...”
วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ ท่ี ๘  ต าบล         
ลาโละ อ าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส

“...น่าจะมีแกนอาสาของคลินิกต่างๆ ในระดับท้องถิ่นเพ่ือจะได้ติดตามโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่
ส่วนราชการได้เข้ามาให้บริการแล้วกลับไป...”
วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริ ณ บ้านกาหลง หมู่ ท่ี ๑ ต าบลกาหลง 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

“...ให้ด าเนินการโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น การท านาข้าวแบบขั้นบันได จัดต้ังธนาคารข้าวส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกไผ่สีสุก ปลูกหวาย และการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ...”

ปี 2546

วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไป            

ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มี
พระราชด าริกับเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าท่ี กปร. ดังน้ี

“...การท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โภชนาการ โดยให้น าผลการศึกษาที่บ้านอมก๋อยน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน...”

“...ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร บ้านปูลากาป๊ะ กลุ่มปักผ้า ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส...”

เสด็จพระราชด าเนินแปลงทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชด าริกับเลขาธิการ กปร . 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ 
กปร. 

“...ให้หากิจกรรมส าหรับขยายผลให้กับเกษตรกรในลักษณะทฤษฎีใหม่ โดยให้เกษตรกรมีงานท าตลอด
ทั้งปี...”
วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชด าริ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

“...ให้น าอดีตเด็กขาดสารอาหารที่ได้รับการดูแลจนมีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับปกติ และปัจจุบันเรียนอยู่
ในชั้นมัธยม เข้ามาร่วมในการฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ปกครอง และเด็กขาดสารอาหารต่อไป ...”

และได้พระราชทานพระราชด าริ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี  
“...ควรพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น...”
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วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชวินิจฉัย ณ 

เรือนท่ีประทับโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
“...ให้มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วม

ด าเนินการแบบบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทรงรับที่
จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดสวนพฤกษศาสตร์ที่จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ.๒๕๔๗...”
วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุแฆแฆอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านป่าทุ่งหมู่ท่ี ๔ ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

“...ให้พิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและรถไถให้แก่ราษฎรด้วย…”
วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ  
ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ ท่ี ๕ ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ความว่า

“...ที่ดินจ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ติดแม่น้ าบางนรา ซึ่งเป็นนาร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากขาด           
แคลนน้ า สรุปความว่า ดูหน้าฝนอีกหน่อย ชาวบ้านไม่ทิ้งที่นาง่ายๆ การที่ชาวบ้านไม่ท านา น่าจะมีอะไรสักอย่าง 
ที่ดินต้ัง ๒,๐๐๐ ไร่ น่าเสียดายถ้าจะทิ้งโดยไม่ท าประโยชน.์..”

“...ให้หาปลากือเราะ (ปลาพลวงชมพู) มาเลี้ยงที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ถ้าฟาร์มนี้ เลี้ยงไม่ได้ให้ไปเลี้ยงอีกฟาร์ม 
หนึ่ง... ”

“...น่าจะหาต้นหลาวชะโอนมาปลูก... ”
“...หน้าฝนน้ าจะมีมากน่าจะหาวิธีเก็บน้ าใช้ ซ่ึงฝนจะตกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม…”

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๕ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พิจารณา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และหมู่บ้านชายทะเลที่ประสบปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส เนื่องจากเดิมราษฎรหมู่บ้านชายทะเลประกอบอาชีพท าการประมง ต่อมาปริมาณสัตว์น้ า มีจ านวนลดลง 
การประกอบอาชีพประมงจึงท าได้ไม่เต็มที่ ท าให้ขาดแคลนรายได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร
และเกิดปัญหาทุพโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น...”

“…ให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้แก่นักเรียนและประชาชน โดย
จะพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์มาให้ และให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับผิดชอบการด าเนินงาน ...”

“…ให้พิจารณาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาเก่ียวกับการปลูกหญ้าแฝก ให้เป็นหลักสูตรการศึกษา
ในโรงเรียน...”

“…ให้นักเรียนจัดท าบัญชีฟาร์มในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐...”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด าริ ณ โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษด์ิ บ้านสันคีรี หมู่ท่ี ๓ ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

“…ให้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกในโรงเรียนและให้ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลาย            
ของดิน...”

“...ให้ดูแลเรื่องงานขยายผลบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และหมู่บ้านในเขตอ าเภอเมือง ที่ประสบปัญหาเรื่อง
ทุพโภชนาการและรายได้...”

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...ให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างที่อยู่ใกล้เคียงให้สามารถปลูกข้าวได้ โดยใช้ปุ๋ยพืชสดช่วยใน

การปรับปรุงดิน...”
“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือแบบสุญญากาศ และ

พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ความชื้นที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว...”
“...ให้พิจารณาขยายกลุ่มข้าวซ้อมมือให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น...”

และได้พระราชทานพระราชด าริ ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส

“...ให้ศูนย์พิกุลทองฯ ช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการวัดความชื้นในเมล็ดข้าวและเก็บ
ข้อมูลทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกันการสีข้าว โดยให้จัดท าเป็นสูตรแก่กลุ่มเกษตรกร ...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด าริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปาฆาบือซา ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส

“...ให้จัดท าบัญชีฟาร์ม เพราะชาวบ้านเวลาให้ท าอะไรไม่จด ไม่เขียน ตอนหลัง อบต. ท าบัตรค่าอาหาร
นักเรียนก็ไม่ได้ท า จึงให้ท าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส... และให้ทุกครอบครัวผู้ใช้น้ าบางนรา ท าบัญชีฟาร์ม... ”
วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ   
ณ พระต าหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

“...ให้ด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ขึ้น ณ บริเวณหมู่บ้าน           
รอตันบาตู หมู่ ๗ ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให้จัดซ้ือที่ดินว่างเปล่า มาท าการจัดสรรแบ่งแปลง 
และจัดสร้างหมู่บ้านเพ่ือท าการช่วยเหลือครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรม จากการกระท าของผู้ ก่อความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้…”

ปี 2547
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วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชด าริ วัดตันติ        

การาม บ้านตอหลัง ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
“...ให้จัดหาแหล่งน้ าให้แก่ราษฎร เพ่ือใช้ในการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร รวมทั้งให้ด าเนินการพัฒนา

อาชีพแก่ราษฎร โดยจัดต้ังศูนย์ศิลปาชีพบ้านตอหลัง จัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในพ้ืนที่บ้านตอหลัง และให้
พิจารณาจัดท าโครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังให้แก่ราษฎรบ้านตอหลัง…”
วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ 
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากา ปัส หมู่ ๑ ต. เอราวัณ            
อ.แว้ง จ.นราธิวาส

“...โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ สร้างงานให้คนท า เป็นแหล่งผลิตอาหาร และขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความ
เป็นป่าที่สมบูรณ์ และควรส่งเสริมการปลูกเงาะน้ าตาลกรวด ให้น าไก่ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์น้ า ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และหากด าเนินการได้ดีแล้ว ก็จะมีคนเข้ามาดูมาศึกษา จะเป็นประโยชน์มาก…”

“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชด าริให้จัดหาน้ าให้แก่ฟาร์มตัวอย่างและ
ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลเลี้ยงแพะ รวมถึงการบริโภคนมแพะอีกด้วย…”
วันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ     
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี๙ บ้านสะแนะ หมู่ ท่ี ๑ ต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

“...ให้จัดหาน้ าให้แก่ฟาร์มตัวอย่างและส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลเลี้ยงแพะ รวมถึงการ
บริโภคนมแพะอีกด้วย…”

ปี 2548

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชด าริ ณ แปลงนายสมโชค ส าราญ หมู่ท่ี ๓ บ้านโคกอิฐ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
“...ครูที่โรงเรียนวัดพระพุทธ ส่วนใหญ่มาบรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าโครงการเกษตรอาหาร

กลางวัน จึงขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปช่วยสนับสนุน และให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการด้วย ...”
วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชด าริ ณ บริเวณนิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

“...ได้พบว่าสบู่ด ามีสารที่อาจก่อให้เกิดโรงมะเร็งได้ ควรจะมีการศึกษาทดลองให้ชัดเจน เพราะอาจมี
ผลกระทบต่อคนที่ด าเนินการได้…”

“...ว่าเมืองไทยเลี้ยงแพะไม่สะอาด อาหารแพะไม่มีคุณภาพและไม่สะอาด ท าให้สัตว์ตาย และให้จัดหาแพะ
ตัวเมียจากบังคลาเทศพันธุ์แบล็คเบงกอล จ านวน ๑๐ ตัว ส าหรับน ามาเป็นแม่พันธุ…์”
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วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชด าริ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ค่ายสิรินธร 
“...มีหลายฝ่ายทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้า

ไปด าเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แต่ภาวะโภชนาการของเด็กยังไม่ดีขึ้น ...”
วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริ          
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านเขาตันหยง

“...ควรติดมุ้งลวดเพ่ือป้องกันแมลงเวลาท าครัว…”
และมีพระราชด าริ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
“...เนื่องจากน้ ามันแพง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรสอนชาวบ้านให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ เก่ียวกับ

ไบโอดีเซล และควรขยายการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซล... ”
วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ            
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ ท่ี ๓ 
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

“...ให้ด าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ต าบล               
ตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ได้กราบบังคมทูล
รายงานเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ... ”
วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ           
ณ วัดส าเภาเชย ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

“...ควรปลูกหวายในพ้ืนที่ป่าไม้ การปลูกหวายจะช่วยมูลนิธศิิลปาชีพในการน ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ 
ควรด าเนินการปลูกต้นดาหลา และท าการเลี้ยงห่านในฟาร์มด้วย...”
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชด าริ         
ณ โครงการฟาร์มตัวย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

“...ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ าให้กับพ้ืนที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี...”

“...โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ อ าเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง ชาวบ้านจะมารับจ้างและเรียนรู้ในฟาร์มแล้วน าความรู้กลับไปท าที่บ้าน ...”

“...ในทางการแพทย์ นมแพะดีกว่านมวัว ไม่มันเกินไปเหมาะส าหรับคนแก่จะได้แคลเซียม...”
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงงานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ที่นั่น          

ดินเสีย ชาวบ้านใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ท าให้ดินสีขาว ชาวบ้านรู้ว่าถ้าเอาอะไรต่ออะไรมาจะมีผลร้าย ...”
“...ที่ดินที่ใช้ไม่ได้จะน ามาท าโครงการฟาร์มตัวอย่าง และไม่ให้ราษฎรเดือดร้อน...”
“...ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง รับสมาชิกปักผ้าและทอผ้า

ด้วย...”
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วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙
ส านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือท่ี รล ๐๐๑๐ .๑/๙๔๙ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ความว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ 
“...ให้จัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ้ืนที่ต าบลบางเขา อ าเภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ ด้าน
การเกษตรที่ถูกต้อง…”

ส านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือท่ี รล ๐๐๑๐.๑/๙๕๐ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ความว่า สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ  

“...ให้จัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหมู่ที่  ๖ และหมู่ที่ 
๘ ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร
และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง...” (ส านักงาน กปร., ๒๕๔๙)

ส านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือท่ี รล ๐๐๐๕.๕/๙๕๐ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ความว่า สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริ   

“...ให้จัดต้ังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต าบลตาลีอายร์ อ า เภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้
ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง...”
วันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดต้ัง
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้
ความรู้ในด้านการเกษตรท่ีถูกต้อง ตามหนังสือส านักราชเลขาธิการท่ี รล ๐๐๑๐.๑/๒๓๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๔๙
วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชด าริใ ห้จัดต้ัง
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ตามหนังสือส านักราช
เลขาธิการ ท่ีรล๐๐๑๐.๑/๒๖๑๒ ณ พ้ืนท่ีบ้านโคกโก หมู่ท่ี ๒ ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีได้มีแหล่งจ้างแรงงานแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรท่ีถูกต้อง
วันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส  

“...ให้ประมวลต าราแกล้งดินอย่างต่อเนื่อง...”
“...ให้ด าเนินการจดลิขสิทธิ์โครงการแกล้งดิน และให้จดลิขสิทธิ์ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... ”

ปี 2549
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วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชด าริ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสิรินธร จังหวัดยะลา  
“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา จากพระราชด า ริด าเนินการอบรมราษฎรในด้า น

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เพ่ือรองรับแรงงานเข้ามาท างาน โดยสอนวิธีการสร้างบ้าน สร้างห้องน้ า  การก าจัดขยะ
และของเสีย โดยท าเป็นตัวอย่าง และเน้นให้ราษฎรท าเอง เพ่ือให้สามารถช่วยตัวเองได้ การส่งเสริมอาชีพ            
ด้านการเกษตรได้ด าเนินการพอสมควรแล้ว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการค้าขั้นพ้ืนฐาน การขายของช า การจัดท าบัญชี 
และควรมีการรวมกลุ่ม โดยเน้นหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ยังมีปัญหา… ”
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน          
พระราชด ารัส กับ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สวนไม้มงคล           
๗๖ พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

“...ให้ทดลองขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่า จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีใด เช่น ปักช า แยกหน่อ เพาะเมล็ด 
เพ่ือจะได้น าไปขยายผลให้กับชาวบ้านในแถวนี้ จะได้มีรายได้มากขึ้น ...”
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชด าริ กับเลขาธิการ กปร .  ณ โครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ ต าบลบู กิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส สรุปว่า

“...ให้ด าเนินการช่วยเหลือราษฎรในการปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายบ้านบราแง...”
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วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส กับ

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สวน ๕๐ ปี ครองราชย์ ความว่า 
“...ให้ขยายผลในเรื่องการปลูกพืชแซมยางซ่ึงท าให้ชาวบ้านมีรายได้ในช่วงยางเล็กยังกรีดไม่ได้ ...”
“...ให้ปลูกตาลโตนดในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นมรดกแก่เยาวชนรุ่นหลัง ในสภาพพ้ืนที่

เหมาะสม...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส กับ

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  และผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สนาม บินบ้านทอน จังหวั ด
นราธิวาส ความว่า 

“...ให้ด าเนินการหาวิธีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนยางในบริเวณพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์…”
วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส กับ
นายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. และหม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ ท่ีปรึกษาด้านการประสานงาน
โครงการ ส านักงาน กปร. สรุปว่า  

“...ควรปรับปรุงระบบกรองน้ ามันไบโอดีเซลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่เดิมใช้ความร้อนเป็นระบบ
ที่ใช้เกลือในการกรอง…”
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วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชกระแส กับนายปกรณ์  สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. และนายวารินทร์ บุษบรรณ ท่ีปรึกษาโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง

“...ในศูนย์ศึกษาฯ มีกิจกรรมซ้ าๆ กันมาก...”
“...การสาธิตแปลงสาธิตท ากันมาก แต่ไม่ค่อยมีคนไปดู ควรท าในพ้ืนที่ที่ มีการใช้ประโยชน์จริง และเป็น

พ้ืนที่ของราษฎร...”
“...ควรมีการขยายผล ให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเป้าหมายนอกพ้ืนที่ เช่น ที่โรงเรียนเด็กก าพร้าคุณสายลม           

ที่จังหวัดล าพูน มีการทดลองวิธีการก าจัดหอยเชอรร์ี่กันเอง โดยไม่มีผู้ให้ค าแนะน าวิธีถูกต้องเหมาะสม ...”
“...ในหลายพ้ืนที่ขาดยุ้งฉาง ไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้อยากให้ไปดูตัวอย่างที่โครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดา...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชกระแส กับนายสุพล  ธนูรักษ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สรุปความได้ดังน้ี

“...เรื่องบอนสีให้น าไปสอนเด็กนักเรียนในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสี และน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้
เข้าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป...”

“...เอกสารเผยแพร่ความรู้ ต าราที่แจกจ่ายไปแล้ว ควรมีการติดตามดูว่าราษฎรมีการอ่าน และมีความเข้าใจ 
เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่า ในลักษณะโครงการรักการอ่านแบบใหม่เชิงเกษตร ...”
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วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส กับ 

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส   ความว่า

“...ปัญหาพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาส ยังคงมีอีกหลายประการที่จะต้องแก้ไข ในขณะนี้ เรื่องที่ควรจะต้อง
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จคงจะได้แก่ เรื่องการปรับปรุงเขตการใช้ที่ดินของพ้ืนที่พรุ แต่เดิมมาที่ เคยแบ่งเขตการใช้
พ้ืนที่พรุของจังหวัดนราธิวาส เป็นเขตสงวน เขตอนุรักษ์และเขตพัฒนานั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ใน
ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริง
ให้มากยิ่งขึ้น การปรับแก้เขตการใช้ที่ ดินสามารถ ท าได้ไม่ยา กนักเพราะวิทยาการต่าง ๆ และเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้า เราสามารถใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยช่วยในการนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด
สูง พิจารณาควบไปกับข้อมูลทางกายภาพอ่ืน ๆ ก็จะช่วยให้การแบ่งเขตการใช้ที่ดินพรุชัดเจน ประชาชนได้ใช้ พ้ืนที่
ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยไม่รบกวนสภาพแวดล้อม จนเป็นเหตุให้ระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่พรุเสื่อมโทรม                  
เสียหาย...”



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชกระแส กับนายอ าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร .  และนาย
บัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สรุปความได้ 

“...ควรมีการศึกษาและผลิตปุ๋ยเคมีที่พอดีกับความต้องการ และเหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพของดิน
ในพ้ืนที่ เพ่ือวางจ าหน่ายที่ร้านค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือร้านค้าในหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบัน
ชาวบ้านไม่มีที่ซ้ือ ปุ๋ยที่น าเข้ามาจ าหน่ายจากต่างประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะผูกขาดและมีราคาแพง ...”
วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชกระแสกับนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 
เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

“...ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจ านวนประชากรที่มาใช้
ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีที่ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ส่วนเครื่องเก่าให้อนุรักษ์ไว้ และปรับปรุงอาคารให้สวยเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้ส านักงาน 
กปร. เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว...”

“...ใหยุ้วเกษตรกร และกรรมการโรงสีได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข้าวต้ังแต่ต้น รวมทั้งศึกษาด้าน
บัญชีและหลักสูตรอ่ืนๆ ให้ครบวงจร...”

“...ที่นราธิวาสควรท าเส้นทางท่องเที่ยวเก่ียวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร.ิ..”

วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชกระแสกับ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร .  นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวารินทร์ บุษบรรณ ท่ีปรึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดนราธิวาส นายจงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรุปความว่า

“...เครื่องสีข้าวเครื่องเดิมไม่ต้องเดินเครื่องแล้ว ให้เก็บเอาไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ เพราะว่าสีได้ไม่นาน เครื่อง
ก็เสีย...”

“...เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ให้น าเสนอเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ ซ่ึงมีจุดเริ่มต้น คือ ระบบน้ าเพ่ือการท านา การก่อสร้างประตูระบายน้ า  การปรับปรุงดิน และขอให้
สอนในเรื่องความรู้ทางวิชาการ เช่น ข้าวจังหวัดนราธิวาสมีความชื้นสูง เม่ือน ามาสีเมล็ดข้าวจะหัก ต้องมีการวัด
ความชื้นและท าการลดความชื้นในเมล็ดข้าวก่อนที่จะน าไปสี รวมทั้งจัดแสดงพันธุ์ข้าวท่ีชาวบ้านใช้ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนวิธีชีวิตชาวนาในพ้ืนที่...”

“...ที่นี่ผลผลิตข้าวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ให้น าคนแก่ที่เล่าเรื่องได้มาให้ข้อมูล ต้ังแต่สมัย
ที่มีประตูระบายน้ าใหม่ๆ ตอนที่นายแสวง พูลสุข เป็นอธิบดีกรมชลประทาน...”

“...ให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลโรงสีเอกชนบริเวณใกล้เคียงที่มี ๒–๓ แห่ง ด้วยว่าเม่ือมีการปรับปรุง
และให้บริการของโรงสีข้าวพิกุลทองแล้ว รายได้ของโรงสีเอกชนดังกล่าวเป็นอย่างไร ได้รับผลกระทบหรือไม่
เพียงใด...”
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“...ให้การเงินจังหวัดสอนเรื่องการท าบัญชีให้แก่คณะกรรมการโรงสีด้วย...”
“...ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ามามีส่วนสนับสนุนโดย คณะวิศวกรรมดูแลรักษาเครื่องจักร/

โรงสี คณะวิทยาการจัดการดูแลเรื่องการบริหารจัดการ คณะเกษตรดูแลเรื่องพันธุ์ข้าวและการดูแลรักษา ...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชกระแสกับ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร .
นายเทิดศักด์ิ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายสง่า เดชารัตน์ เกษตรจังหวัดนราธิวาส และ
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรุปความว่า

“...ให้น าข้อมูลเก่ียวกับการปลูกข้าวของกลุ่มราษฎรท านาต าบลเกาะสะท้อนและต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์โรงสีพิกุลทองด้วย...”

“...เม่ือมีระบบส่งน้ าเพ่ือการท านาสมบูรณ์แล้ว ต่อไปควรวางแผนท าการเกษตรให้เต็มที่ จะสามารถท านา
ได้ปีละ ๒ ครั้ง จึงต้องแนะน าให้ราษฎรรู้จักวิธีการวางแผนปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีเพ่ือป้องกันมิให้
ดินเสื่อมโทรม รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการตลาดและพันธุ์ข้าวท่ีจะปลูกด้วย ...”

“...ให้บริการจัดการโดยค านวณดูว่าข้าวจะเข้าโรงสีได้เม่ือไหร่ โรงสีพิกุลทองท าแล้วให้ชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์...”

“...ให้น ารูปแบบการเพาะเห็ดฟางแบบตู้ไปขยายผลในพ้ืนที่สลัมที่อยู่ในโครงการพระราชด าริและขยายผลสู่
โรงเรียน...”

“...จมูกข้าวเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก ถ้าน าไปทิ้งก็จะเป็นที่เสียดายมาก สามารถน ามาแปรรูปได้
หลายอย่าง...”

“...ควรปลูกข้าวเพ่ือบริโภคเป็นหลักที่เหลือจึงน าไปขาย...”

วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชทาน

พระราชด าริ สรุปความว่า
“....เรื่องจุลินทรีย์เป็นเรื่องใหม่ ต่อไปส าคัญ...”
“...ให้น านิทรรศการโครงการผันน้ าจากลุ่มน้ าโก-ลก ไปยังลุ่มน้ าบางนรา และโครงการบริหารจัดการน้ าป่า

พรุโต๊ะแดง ไปจัดแสดงให้กับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ช่วงวันที่ ๑–๓ ตุลาคม ๒๕๕๓...”

“...เรื่องการปรับปรุงภาวะโภชนาการต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่โครงการที่บังคลาเทศมาดูงานที่พวกเรา...”  
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วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

ติดตามผลการด าเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา ม .๔ ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพระราช
กระแสรับส่ัง กับนายสุรัตน์  แสงจันทร์ และนายสมพงษ์ ด้วงสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส ความว่า

“…ให้เพ่ิมรอบในการผลิตผักไร้ดินให้มากขึ้น...”
“…ท าอย่างไรในช่วงปิดภาคเรียน เม่ือเปิดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะมีผักไว้ประกอบอาหารได้เลย ...”

ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า
“…ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การช่วยเหลือเก่ียวกับเรื่องการแกะแบบของผลิตภัณฑ์เตยหนาม 

ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านพงยอืติ ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส...”

และทรงมีพระราชกระแสรับส่ังกับนายอภินันท์ ชื่อธานุวงศ์ ,นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสด์ิ ,นายเสรีย์
แป้นคง ,ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันในด้านต่าง ๆ...”
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วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีได้จากแปลงโครงการ
แกล้งดินเพ่ือปลูกข้าว และข้าวโพดหวานภายในบริเวณแปลงทดลองวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มี
พระราชด าริ กับเลขาธิการส านักงาน กปร. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ มี
พระราชด าริ ดังน้ี

“...ควรท าเป็นการศึกษาจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ดินพรุ ในพ้ืนที่ที่ยังไม่ถูกท าลาย เพ่ือหาชนิดของจุลินทรีย์ชนิด
ใหม่ๆ...”

“...ให้น าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปทดลองในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่ยังไม่ถูกรบกวน เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลอง
กับการด าเนินงานในพ้ืนที่แปลงทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ...”

“...เนื่องจากพ้ืนที่พรุถูกท าลายบางส่วน เห็นควรให้ทุกหน่วยประสานกัน เพ่ือจัดท าการแบ่งเขตการใช้ที่ ดิน 
(Zoning) ตามที่ได้จัดต้ังคณะกรรมการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพ้ืนที่พรุไว้แล้ว...”
วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน พ้ืนท่ีศูนย์สาขาท่ี ๔ หมู่บ้านปศุสัตว์–เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดย
มีพระราชด าริกับผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชด าริ ความว่า

“...การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ให้พิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุง และรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ โดยด าเนินการอย่างประหยัด...”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านสะปอม ม.๘ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีพระราชกระแส
รับส่ังกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ความว่า

“…ได้โรงสีข้าวใหม่แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบา้นมาใช้บริการที่โรงสีข้าวพิกุลทองให้มากขึ้น ...”
“…ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ช่วยเหลือโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันให้โรงเรียน ทั้งด้าน

การปรับสภาพดินทรายโดยใช้ปุ๋ยหมัก การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เพียงพอต่อการ
ประกอบอาหารของโรงเรียนรวมทั้งส่งเสริมการปลูกมะม่วงเบาในโรงเรียน ...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ต .ปาเสมัส อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ,นายเกรียงศักด์ิ หงส์โต ,นายจรูญ ยกถาวร ,นาย
สามารถ วราดิศัย ,ดร .พิสุทธ์ิ วิจารณ์สรณ์ ,นายปรีชา โพธ์ิปาน ,นายมาเณศ บุญยานันต์ และเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ความว่า

“…การจัดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่พรุจังหวัดนราธิวาสให้ด าเนินการเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้พิจารณาใช้
พ้ืนที่ตามขอบเขตพัฒนาให้ด าเนินการปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืชท้องถิ่น เช่น สาคู หลุมพี และเสม็ด ในรูปแบบ
สวนป่าเศรษฐกิจ เขตอนุรักษ์ให้ด าเนินการปลูกป่าให้กลับสภาพเป็นป่าพรุดงดิบ และเขตสงวน ให้เก็บรักษาสภาพ
เป็นป่าพรุสมบูรณ์ให้คงสภาพเดิมสามารถด าเนินการได้ เฉพาะในด้านงานวิจัยเท่านั้น ...”

“…การศึกษาจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงพบว่ามีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ทั้งในด้วนการเกษตร
และด้านการแพทย์เห็นสมควรให้ศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงต่อไป ...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต .กะลุวอเหนือ          
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายปรีชา โพธ์ิปาน ความว่า

“…ให้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต่าง ๆ ให้มี
ความครบถ้วนตรงกับการปฏิบัติจริงในโรงเรียน...”
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วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง

ติดตามผลการด าเนินงาน ณ โครงการสวนยางเขาส านัก หมู่ท่ี 5 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุย กลมท่ีปรึกษาฯ ส านัก
ราชเลขาธิการ นายเกรียงศักด์ิ หงส์โต อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ความว่า

“…จากการเสด็จฯ ในพ้ืนที่อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีพระภิกษุกราบบังคมทูลถึงผลส าเร็จของการ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน ๆ ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ดังนั้น จึงพระราชทานค าแนะน าเป็นประเด็นให้
นักวิชาการทดลอง/ศึกษาผลจากการด าเนินงานในพ้ืนที่ดังกล่าว...”

“…บริเวณที่สูงน่าจะเอายางพาราที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไปปลูก แต่ไม่ค่อยมีคนท าการติดตามในแปลง
เพ่ือให้มีรากแก้วยึดเกาะดิน”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระด าเนินออกก าลังพระวรกายเป็นการส่วน
พระองค์ในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาฯ โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายพิสุทธ์ิ วิจารณ์สรณ์ ท่ี
ปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน และนางสาวอุศนีย์ รูปทอง ผู้อ านวยการส านักศึกษาและขยายผลฯ ส านักงาน กปร . 
ความว่า

“…ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต 
และชีวิตความเป็นเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) และเสริมสร้าง
การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาฯ ทุกแห่งจึงควรพิจารณาจัดท าแหล่งปลูกและเก็บส ารองเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ 
เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ถั่ว/ธัญพืชต่าง ๆ และเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น เพ่ือส ารองพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในยาม    
วิกฤต...”

“…ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาฯ ภูพานด าเนินการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดี อย่างไรก็ตามการท าที่จัดเก็บเมล็ด
พันธุ์อย่างมีมาตรฐานแบบไซโล (Silo) มีราคาแพง ลงทุนสูง ดังนั้นจึงควรพิจารณาด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
อาทิ อาจศึกษาความเป็นไปได้หากประยุกต์ใช้ห้องเย็นในการเก็บเมล็ดพันธุ์ หรือสามารถดูตัวอย่างการด าเนินงาน
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์จักรพันธุ์ได้...”

“…นอกจากนี้ ทรงมีพระราชปรารภถึงเรื่อง“ปุ๋ยสั่งตัด” ว่าถ้าหากมีความรู้ ด้านนี้จะเป็นประโยชน์กับ
เกษตรกร ท าให้ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยมากเกินความต้องการของพืช ...”

“…ทรงมีรับสั่งถามเก่ียวกับสภาพความลึกของอ่างเก็บน้ าใกล้บ้านได้ทอดพระเนตรเห็นบัวที่ขึ้นในอ่างเก็บน้ า 
จากการประทับเฮลิคอปเตอร์ และทรงสงสัยว่าอ่างเก็บน้ าฯ ต้ืนเขินขึ้นหรือไม่...”
วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ แปลงโครง การแกล้ง ดินงานพัฒนาท่ีดิน ศูน ย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง           
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ ดร .พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน ,นาย
ธานิตย์ หนูย้ิม หัวหน้างานป่าไม้ ,นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร .  ,นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รอง
เลขาธิการ กปร. ,นายเกรียงศักด์ิ หงส์โต อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ,นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง พระราชทานพระราชด าริ ความว่า

“…การศึกษาความหลากหลายโครงการสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง ควรเพ่ิมเติม
การศึกษาดินบริเวณรากต้นมะฮัง และพ้ืนที่บริเวณใจกลางพรุด้วย…”

“…ส าหรับการช่วยเหลือราษฎรต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนอกจากพิจารณาเรื่องแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าแล้ว ควรพิจารณาส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด และแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งการช่วยเหลือ 
ด้านการตลาดให้กับราษฎรในพ้ืนที่...”

“…ควรพิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โภชนาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงาน
ราชการของกระทรวงสาธารณสุข ได้ท างานมากกว่า 20 ปี แล้ว จึงควรพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปด้วย...”
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วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ แปลงโครงการพืชสวนประดับศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ โดยพระราชทานกระแสรับส่ังกับ นายอ าพล เสนาณรงค์ ,นาย สุวัฒน์ เทพอารักษ์ ,
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ,นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ,นายเกรียงศักด์ิ หงส์โต ,นายอภิชาต จงสกุล ,นางสายหยุด 
เพ็ชรสุข ความว่า

“…เม่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวของโรงเรียนได้ ก็ควร
ส่งเสริมขยายผลให้นักเรียนไปท าในพ้ืนที่ท่ีบ้านของตนเองด้วย รวมทั้งโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียน
สามารถท าได้แล้วก็ต้องส่งเสริมให้นักเรียนไปท าที่บ้านให้ต่อเนื่องต่อไป...”

“…การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชต้องให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูก
ของเกษตรกรจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกตรวจสอบคุณภาพ อาทิ ค่าความงอก เนื่องจากคุณภาพไม่ได้ดีเสมอไป ดังนั้น
จึงควรมีการสอนหรือให้ความรู้แก่เกษตรกรส าหรับเมล็ดพันธุ์ ที่ไม่มีความสมบูรณ์ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
น าไปปลูกเพ่ือบริโภค...”

ปี 2557

วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ หน้าเรือน
รับรองท่ีประทับ โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน , ดร .พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ท่ี
ปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน ,นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“…ในพ้ืนที่โครงการอาหารกลางวันที่มีที่ว่างอยู่ ควรจะปลูกไม้ผลในพ้ืนที่โรงเรียนเพ่ิมเติม...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ แปลง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายอภิชาต จง
สกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ,ดร.พิสุทธ์ิ วิจาร์สรณ์ ประธานคณะท างานวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีพรุและคณะท างาน
จุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีพรุและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ต่าง ๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

“…การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุ จุลินทรีย์ที่น ามาวิเคราะห์จากดินใจกลางพรุซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ดีให้จดลิขสิทธิ์ และพัฒนาเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ อาจใช้ชื่อย่อของศูนย์พิกุลทอง (ศพกท.๑)...”

“…การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การศึกษาว่าจะมีแนวโน้มเจอ species ใหม่ หรือไม่อย่างไร และควร
ศึกษาการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร.์..”

“…ให้ประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือหาทางใช้ประโยชน์จากเชื้อแอคติโนมัย ซีท
(actinomycetes) ซ่ึงสามารถสร้างสารแอนติไบโอติกได้ (antibiotic)...”

“…ให้เก็บดินบริเวณพ้ืนที่ป่าที่นครนายก เพ่ือศึกษาจุลินทรีย์ด้วย...”
“…การค้นพบเชื้อชนิดใหม่ให้ต้ังชื่อและจดลิขสิทธิ์ไว้ โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตร ...”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ แปลง
โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริในพ้ืน ท่ีดินเปรี้ ยวจัด ศูน ย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
(นิทรรศการของกรมการข้าว) โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ,นายชาญ
พิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว , นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ,นางสายหยุด เพ็ชรสุข 
รักษาการ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

“…การศึกษาพันธุ์ข้าวประจ าถิ่น หากจะทดลองปรับปรุงดิน เพ่ือช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวประจ าถิ่น 
สามารถน าผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่ก าลังศึกษาอยู่มาช่วยในการพัฒนาด้วย ...”
วันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว ต .กะลุวอเหนือ            
อ.เมือง จ.นราธิวาส แปลงสมุนไพร โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส ,นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการ ผอ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

“…ไม้ผลมีน้อย ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหาพันธุ์ไม้ผล...”
“…การปลูกไม้ผลในพ้ืนที่โรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ควรให้มีความหลากหลายของชนิดพืช 

เช่น มะม่วงเบา มะละกอ กล้วย...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว ต .กะลุวอเหนือ           
อ.เมือง จ.นราธิวาส แปลงเกษตรกร โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส ,นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ,นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการ ผอ. ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

“…ให้มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงดิน ในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร ในโรงเรียนโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวัน...”

“… การปลูกผักในแปลงเกษตรควรให้มีความหลากหลายของชนิด ไม่ปลูกชนิดใด ชนิดหนึ่ง และมีความ
ต่อเนื่องในการท าแปลงเกษตร...”

“…หน้าฝนถ้ายกพ้ืนแปลงแบบนี้ แล้วปลูกผักชีจะได้ราคา เพราะช่วงฝนผักชีราคาแพง ปลูกไม่ได้น้ าท่วม....”
“…แปลงปลูกผักต่ าไป ต่อบล็อกให้สูงขึ้นอีก...”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว ต .กะลุวอเหนือ           
อ.เมือง จ.นราธิวาส ประตูทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก โดย มีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายเจะ
ยะโกะ อารงค์ ผู้ใหญ่บ้านบางมะนาว และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเฝ้ารับเสด็จ ความว่า
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วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมการพัฒนาท่ีดิน ,
ดร.พิสุทธ์ิ วจิาร์สรณ์ คณะท างานวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีพรุ และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ ความว่า

“…ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่พรุเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านการแพทย์
ตามที่ คณะท างานวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุเสนอขอ...”
วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ เรือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับ นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ,นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมด ารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ,นายพิสุทธ์ิ วิจารณ์สรณ์ ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน ความว่า

“…อยากรู้ว่า จุลินทรีย์ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรใด ๆ บ้าง เพราะว่าไม้ใหญ่ ๆ ในพ้ืนที่สามารถขึ้นได้ 
ก็น่าจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ได้ ให้มีการศึกษาด้านการเกษตรต่อไป ...”

ปี 2558

ปี 2559

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเน่ือง
ในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยพระราชทานรับส่ังกับ 
หม่อมหลวงจิราพันธ์ุ ทวีวงค์ เลขาธิการ สนง.กปร. ความว่า

“...ขอให้ส ารวจและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ หมู่บ้านปีแนมูดอ ต าบลบูกิต อ าเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส…”

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2559
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลท่ี ๙ บ้านปาฆาบือซา พระราชทานค าส่ังกับ มล. จิรพันธ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ 
กปร. และ ดร.พิสุทธ์ิ  วิจารสรณ์ ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน ความว่า

“ส าหรับการศึกษาการน าจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุจังหวัดนราธิวาสไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การเกษตรเม่ือมีการค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ (new spicies) ควรด าเนินการจดทะเบียนจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ ด้วย...”
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“…การปลูกมะนาวในปล้องบ่อน่าจะมีการปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียน และในพ้ืนที่หมู่บ้าน           
บางมะนาวอย่างน้อยบ้านละ ๑ ต้น...”



วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2560
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายดนุชา สินธุวานนท์ 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นาย สุรเดช เตียวตระกูล 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และคณะท างานวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส ความว่า

“…ยีสต์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้ต้ังชื่อให้ใช้ชื่อ พิกุลทอง...”
“…จากการศึกษายีสต์บางชนิดมีประสิทธิ์ในการผลิตฮอร์โมน IAA (indole-3-acetic aeid) สามารถสกัด

เอนไซม์ชนิดต่างๆบนอาหารแข็ง และผลิตเอทานอล จากน้ าตาลกลูโคสได้ ให้ด าเนินการต่อไป...”
“...การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ที่สกัดจากพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงที่ มีศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ 

ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อรา และเมตาบอไลท์ จากราดิน Trichorderma asperallum ให้ด าเนินการศึกษาต่อ        
ไป...”

“…การศึกษาจุลินทรีย์ จากดินอินทรีย์ในพรุโต๊ะแดง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวบนดินเปรี้ยว 
ซ่ึงไม่เคยได้รับการปรับปรุงให้ด าเนินการศึกษาต่อ…”
วันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช
ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ วันงาน
ลองกอง ศูนย์ราชการ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายดนุชา 
สินธุวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นาย สุรเดช 
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร .พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“…การพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์สาขา เช่นปีแนมูดอ อาจจะไปติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งพ้ืนที่ ศูนย์สาขาอ่ืนๆ
ด้วย…”

ปี 2560
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วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2561
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ซุ้ม นิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยมีพระราชกระแสรับส่ังกับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร .  นายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายพรชัย   
แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์
ธูปทอง ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ส านักงาน กปร. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงาน นายวารินทร์ บุษบรรณ ผู้อ านวยการภาคส านักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ นางสายหยุด 
เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“…ตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอฯ ศูนย์สาขาที่ ๒ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยจะมีการ
จัดท าแปลงสาธิตการปลูกพืชผักบริเวณร่องสวนไม้ผล ณ แปลงเกษตรของ นายมะราเซ  มะซาลี ผู้ใหญ่บ้าน
ปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบกิูต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า การด าเนินงานของศูนย์สาขา ควรที่จะมีการสาธิตองค์ความรู้
ต่างๆ เพ่ือจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชม…”

“…ให้พิจารณาจัดหาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาโดม ของกระทรวงพลังงาน ไป
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา…”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระ
ราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชด า ริแก่นายดนุชา สินธวานนท์ 
เลขาธิการ กปร. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ท่ีปรึกษาด้านการ
ประสานงานโครงการฯ ส านักงาน กปร. นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อ านวยการกองโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ กรมประมง นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สรุปความว่า

“...ขอให้น าพันธุ์ไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย มาขยายพันธุ์ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือน าไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
ต่อไป…”
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วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับ 
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นางสาวเบญจพร  
ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน และพ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับกองพันกรมทหารราบท่ี ๑๕๑ ค่ายกัลยา          
ณิวัฒนา ความว่า

“...ราษฎรที่เคยท างานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง บ้านปาฆาบือซา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งราษฎรในพ้ืนที่บ้านเขา
ตันหยง บ้านอ่าวมะนาว และบริเวณใกล้เคียง ในเขตต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไม่มีงาน
ท า เพราะไม่ได้ท างานในฟาร์มตัวอย่างฯ แล้ว บางคนก็ไม่มีอาชีพ อาจเป็นเพราะไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือบางส่วนไม่
ค่อยช่วยตัวเองในการประกอบอาชีพ บางส่วนมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ส่วนจะปลูกพืชผักก็บอกว่าปลูกอะไรไม่ค่อยได้ 
โดยขอให้ช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตอ่าวมะนาว ซ่ึงมีสภาพเป็นดิน
ทราย ปลูกผักไม่ค่อยขึ้น ทั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาโดยการน าดินพรุมาผสม เพ่ือเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ได้…”

“...ควรพิจารณาจัดหาพ้ืนที่ท ากินให้แก่ราษฎรที่เคยท างานฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งราษฎรในหมู่บ้าน
บริวารหรือหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือให้ราษฎรได้มีอาชีพ มีรายได้ และ
สามารถเข้ามาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือการเพาะปลูกพืชหรือประกอบอาชีพที่สนใจ น่าจะแก้ไขปัญหาได้ …”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ            
พระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอัน เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมื อง จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน
พระราชด าริแก่นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความว่า

“…ควรตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนโดยรอบ โดยเฉพาะหมู่บ้านบริวารหรือหมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาฯ ว่าปัจจุบันมีสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร…”

“…พ้ืนที่บ้านอ่าวมะนาว สามารถพัฒนาได้โดยการเอาดินพรุมาผสมใส่เพ่ือปลูกพืชผักต่างๆ เม่ือผลผลิต
ได้ดีแล้ว หากไม่มีตลาดก็สามารถเอามารวบรวมที่ศูนย์ศึกษาฯ หรือจุดรวบรวมแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือกระจายสินค้า
ต่อไป รวมทั้ง การส่งเสริมการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้ เช่น ราษฎรที่บ้านปูลากาป๊ะ ต าบลกะลุวอเหนอื 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เดิมไม่ค่อยมีอาหารการกิน แต่มีการเลี้ยงแพะ และผลิตผ้าคลุมฮิญาบ 
ซ่ึงสร้างรายได้ดีมาก…”
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วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ ท่ี ๑ ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
นายดนัย เส้งสีแดง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑            
นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน            
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และนายสุทัศน์ 
ต้ังพิพัฒน์พงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานพ้ืนท่ี ๔๒ กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๔ ส านักงาน กปร.  ความ
ว่า

“...ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริสนับสนุนการปลูกไม้ผลเพ่ิมเติมให้แก่
โรงเรียนบ้านบางมะนาว โดยสามารถพิจารณาด าเนินการเพาะปลูกด้วยการขุดหลุมหรือการปลูกพืชในกระถาง...”
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วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ ท่ี 6 ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร .            
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเน่ืองมาจากพระราชด ารินายบูรฮัน เจ๊ะเด็ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา ความว่า

“…ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดหาเมล็ดพันธุ์ พืช เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาอุทกภัย…”

“...ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองเลี้ยงเป็ดเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้กับโรงเรียนภายใต้
โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพ้ืนที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด าร…ิ”

“…ควรส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์เป็ด โดยการเลี้ยงให้เป็นระบบเปิด ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านปลักปลา และโรงเรียนโคกสยา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส…”
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วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก
พระราชด า ริ ต าบลกะ ลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จัง หวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับนายดนุช า                   
สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นางสายหยุด  เพ็ชรสุข 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดร.พิสุทธ์ิ วิจารสรณ์ ความว่า

“…การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุที่เกิดขึ้น ด้วยเห็นว่าในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงมีต้นไม้เกิดขึ้นมาก จึงอยากรู้

ว่าต้นไม้ในพ้ืนที่เจริญเติบโตได้ขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร…”

“…พระราชทานพระราชานุญาต ในการศึกษาการน าจุลินทรีย์ที่ คัดเลือกได้จากพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง จังหวัด

นราธิวาส ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวในระยะต่อไป ตามที่ ดร .วิสุทธิ์  วิจารณ์สรณ์ ขอพระราชทานพระราชา

นุญาตในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพ่ิมเติมอีกประมาณ 2 ปี…”

“…การศึกษาจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นจะสามารถน ามาช่วยในการ

ปรับปรุงดินทดแทนวัสดุอ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร…”

ปี 2563

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองพลพัฒนาท่ี 3 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“…ให้ส านักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างของโครงการฟาร์มตัวอย่าง 

จังหวัดนราธิวาส ที่ถูกเลิกจ้าง โดยใช้พ้ืนที่หน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน 6 ไร่ มมาท าการเกษตร โดย

ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คอยช่วยเหลือแนะน า เม่ือได้ผลผลิตก็มอบให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรม…”
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วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ แปลงสาธิตการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัด บ้านโคกชุมบก (นายเดช มินทการต์) ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทาน
รับส่ังกับนายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร .  นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.พิสุทธ์ิ วิจารณ์สรณ์ ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน นายพร
ชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)  กรมชลประทาน และนาง
สายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความว่า

“…ให้ทดลองการปลูกกระจับในพ้ืนที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ในพ้ืนที่            

น้ าท่วม…”

“…จากปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ หากปรับเปลี่ยนเวลา ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแล้วจะสามารถท านาได้…”

“...เรื่องการวิจัยจุลินทรีย์ในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงขอให้ท าต่อไป แล้วน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร…”

“…การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นแนวทางที่ดีให้ด าเนินการต่อไป…”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจั งหวัดนราธิวาส ณ ฟาร์ มตัวอย่างในสมเ ด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู หมู่ ท่ี ๗  ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จั งหวัดนราธิวาส โดย
พระราชทานรับส่ังกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายจรูญ อ่ิมเอิบสิน ประจ าส านักพระราชวังพิเศษ ระดับ 
๙ ส านักพระราชวัง นายสมชาย ธรณิศร ผู้อ านวยการส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและ
โครงการ) กรมชลประทาน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ความว่า

“...พ้ืนที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู มีน้ า เยอะ ควรมีการปลูก

พืชผักให้มากขึ้น...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ ท่ี ๒ บ้านค่าย ต าบลกะลุ
วอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ 
กปร. นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
โยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายอมร นาคปก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย ความว่า

“…ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณาการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ให้แก่โรงเรียนตามที่
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่ายได้แจ้งความประสงค์ไว…้”

“…ขอให้ส านักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สนับสนุนไก่ไข่เพ่ิมเติมให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 
รวมทั้งให้สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศิลาด้วย…”

“…ปัญหาเรื่องเด็กขาดสารอาหารภายในโรงเรียนก็ต้องเร่งแก้ไข ควรส่งเสริมด้วยการบริโภคอาหารช่วยเพ่ิม
ธาตุเหล็ก โดยเฉพาะผักใบเขียว เช่น ต าลึง คะน้า ฯลฯ…”
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วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาแปดเหล่ียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ัง กับ                 
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาว เบญจพร
ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร . เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสายหยุด เพ็ชรสุข 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความว่า

“…การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ควรมีการสอนวิธีการท าอาหารไก่ไข่ ซึ่งเป็นสูตรของกรมปศุสัตว์ควบคู่ไป
ด้วย…”

“…ค่ายรัตนพลมีศูนย์แจกจ่ายพันธุ์สัตว์แล้วแต่ทั้งนี้ เขตพ้ืนที่ภาคใต้ขอให้พิจารณาหาพ้ืนที่ส าหรับเป็นศูนย์
ผลิตพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม…”

“…เรื่องการตรวจหาเชื้อหนอนพยาธิให้กับเด็กในพ้ืนที่ควรเพ่ิมเติมการตรวจเชื้อแบคทีเรียในน้ า อุปโภค
บริโภค ขอให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย…”

“…ด้านน้ าอุปโภคบริโภคของโรงเรียนมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ น้ าทิ้งจากโรงอาหารเป็นอย่างไร ควรมีการ
จัดการในเรื่องสุขอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก…”

“…ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองการปลูกพริกไทยค้างกับต้นทองหลาง…”
“…ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องลิงบริเวณโดยรอบ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

ที่มาท าลายพืชผลทางการเกษตรและก่อกวนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยรอบพ้ืนที…่”
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วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณโรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมู่ ท่ี 7 บ้านบริจ๊ะ ต าบล
ลาโละ อ าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาสโดยพระราชทานรับส่ังกับนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร .              
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอรรถพล ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน นายศุภกิจ บินลาเซ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอิบตีดาวิทยานายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน

“…ขอให้ส านักงาน กปร. พิจารณาการจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เพ่ือใช้
ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที…่”

“…ขอให้ส านักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
ไฟฟ้า คุณภาพน้ า และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในโครงการตามพระราชด าริในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา จ านวน 19 
โรงเรียน ประกอบ

1) เขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 แห่ง
(1) โรงเรียนจรรยาอิสลาม ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
(2) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
(3) โรงเรียนนิรันดรวิทยา ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
(4) โรงเรียนต้นตันหยง ปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังไม่เพียงพอ
(5) โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ปัญหาน้ าขัง ระบบระบายน้ ามีปัญหา

(6) โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอและการรักษาสภาพระบบประปา
(7) โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
(8) โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ปัญหาน้ าเป็นสนมิ
(9) โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ปัญหาน้ าขังในช่วงฤดูฝนไม่มีท่อระบายน้ า และน้ าด่ืม น้ าใช้ น้ าเปินสีแดงสนิม
(10) โรงเรียนดาราวิทยา ปัญหาระบบจ่ายน้ าประปา และหม้อแปลงไฟฟ้า ก าลังไฟไม่เพียงพอ

2) เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 2 แห่ง 
(1) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนหลังจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) สถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสลาม ปัญหาก าลังไฟฟ้า ท าให้ไฟฟ้าดับบ่อย

3) เขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จ านวน 5 แห่ง
(1) โรงเรียนศาสน์อิสลาม ปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอไฟฟ้าตกบ่อย

(2) โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัญหาระบบน้ าประปาไม่เพียงพอ การศึกษาต่อของนักเรียนหลงัจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

(3) โรงเรียนบากงพิทยา ปัญหาอุปโภคบริโภคเป็นสนิม
(4) โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัญหาน้ าท่วมโรงเรียนและหมู่บ้าน
(5) โรงเรียนบ้านกูวิ่ง ปัญหาการรักษาสภาพระบบประปา

4) เขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 2 แห่ง
(1) โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ปัญหาน้ าขังในโรงเรียน เนื่องไม่มีท่อระบายน้ า กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
(2) โรงเรียนธรรมคีรี ปัญหาก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขาดแคลนครูสอนภาษาไทย
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วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราช

ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 หมู่ ท่ี 4 
บ้านเขาตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับพันโท ทวี
รัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับการกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 15 นายมะลีเป็ง ลีฆะ ผู้อ านวยการ โรงเรียน
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 ความว่า

“…ขอให้ทหารเข้าไปในหมู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือชุมชน...”

ปี 2564

วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ณ พ้ืนท่ีแปลงกล้วย 
งานวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   พิกุลทองฯ โดยพระราชทานรับส่ังกับนายปฏิวุฒิ  บุญเรือง หัวหน้างาน
วิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายวิโรจน์ ป่ินพรม นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ความว่า

“…พันธุ์กล้วยพ้ืนเมืองภายในแปลง ขอให้ปลูกแต่ละพันธุ์จ านวนหลายๆ ต้น เพราะบางส่วนเป็นพันธุ์กล้วยที่
หายาก ควรมีต้นส ารองภายในแปลง…”

“…ขอ ให้ ศูน ย์ ศึ กษ า กา ร พั ฒน า พิ กุล ท อง ฯ ติด ตา มแ ล ะแ นะ น า วิ ธี ก า ร เ ก็ บ เ มล็ ด พั น ธุ์ พื ช
ที่เหมา ะสมให้ แก่ เกษตรกร โดย เฉพาะการ เ ก็บ เมล็ ดพัน ธุ์พืช ด้วยถุ ง ซิปล็ อก  ซ่ึ งจะสามารถ เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์พืชให้มีอายุยาวนานมากขึ้น…”

“...ขอให้ทดลองการปลูกบัว เพ่ือผลิตเม็ดบัวส าหรับรับประทาน ในพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนาหรือพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ …”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ณ พ้ืนท่ีก่อสร้าง
โรงเรือนรองรับโครงการผลิตและส่งเสริมพันธ์ุเป็ดไข่พระราชทาน ภายในพ้ืนท่ีงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ โดยพระราชทานรับส่ังกับนางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ความว่า

“...ควรส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่หรือไข่เป็ดให้กับมารดาที่ต้ังครรภ์ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ ดีให้กับทารกต้ังแต่อยู่ในครรภ์
มารดา รวมทั้งช่วยลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารและโรคเต้ียของทารกแรกเกิด....”
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วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิก ส์ในรูปแบบออนไลน์ ณ งานปศุสัตว์           
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส โดยพระราชทานรับส่ังกับนางกนกรส แสงสุวรรณ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ฯ น.สพ. สามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายธเนศ  มณีกุล ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานพ้ืนท่ี ๔๒ 
ส านักงาน กปร. ความว่า

“…เป็ดไข่สามารถน ามาท าไข่เค็มได้ดี เนื่องจากมีเปลือกแข็ง…”
“…การเลี้ยงเป็ดและไก่ ควรสร้างคอกด้วยตาข่ายถี่ๆ เพ่ือป้องกันงูหลามและงูเหลือมที่อาจเข้ามาท าร้ายเป็ด

และไก่ได้…”
“…การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ควรสอนเรื่องการปฏิบัติตัวให้ถูกสุขอนามัยสัตว์ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด 

เพราะนักเรียน ครู หรือภารโรงบางส่วน มีการเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้านด้วย แล้วกลับมาเลี้ยงไก่ไข่ที่โรงเรียน อาจจะท าให้ไก่
ติดโรคได้ ควรเน้นย้ าการใส่รองเท้าบูทและแช่น้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่…”

“…ขอให้พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนตะแบก อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รวมทั้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลาเพ่ิมเติม…”
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