
 



 



 



ค ำน ำ 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร  กิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า  

"เรำจะสืบสำน รักษำ และต่อยอด  
และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอำณำรำษฎรตลอดไป" 

สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงให้ความส าคัญกับการสืบสาน 
รักษา และต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ ในอันท่ีจะช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎรชาวไทย
และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศสืบไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
เพื่อด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ จ านวน ๑๓ โครงการ  
รวมงบประมาณ จ านวน ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน 
ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านบูรณาการ จ านวน ๔ โครงการ 
โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๔ โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ โครงการ 
และโครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๑ โครงการ โดยโครงการเหล่านี้เป็นการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในหลายมิติ ช่วยลดทอน 
ความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ  
ให้มีมาตรฐานอย่างท่ีควรจะเป็น พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ราษฎรน้อมน าหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
ท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ีว่า  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นท่ีประจักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ซึ่งมีหน้าท่ีประสานและติดตาม 
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป 

ส านักงาน กปร. 
กันยายน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
 

 หน้า 

สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านต่าง ๆ   

ด้านบูรณาการ  

 พระราชด าริตรง  

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗ 

๒. โครงการศูนย์ผลิตและสง่เสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง 
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  
 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๗ 

๓. โครงการศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๒๒ 

๔. โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร.  
 ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๕๑ 

ด้านแหล่งน้ า  

 พระราชด าริตรง  

๕. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 พร้อมอาคารประกอบ  
 ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

๕๔ 

๖. โครงการระบบระบายน้ าโรงเรียนบ้านโคกศิลาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๕๘ 

๗. โครงการฝายคลองท่าไมแ้ดงพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 (จัดหาน้ าช่วยเหลือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง) 
 ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

๖๑ 



 หน้า 

 ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  

๘. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไอรแ์ตแตอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

๖๔ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

 พระราชด าริตรง  

๙. โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

๖๘ 

๑๐. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการส่งเสริมอาชีพ 
   ราษฎรบริเวณศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี 
   ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตามแนวพระราชด าริ  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗๒ 

๑๑. โครงการศูนยศ์ึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง (กิจกรรมส่งเสริม 
   การพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศกึษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง)  
   ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

๗๖ 

๑๒. โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
   กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๘๐ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ  

 พระราชด าริตรง  

๑๓. โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑ 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

๘๙ 

ภาคผนวก  

๑. รายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๙๔ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๙๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพืน้ที่ภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการเพ่ือสืบสาน รักษา 
และต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จ านวน ๑๓ โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 
จ านวน ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านแหล่งน้ า   จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๗๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๔ ของงบประมาณทั้งหมด 

๒. ด้านสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๒,๑๕๗,๔๒๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ ของงบประมาณทั้งหมด 

๓. ด้านการส่งเสริมอาชีพ   จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗๙๙,๔๖๘ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ ของงบประมาณทั้งหมด 

๔.  ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗ ของงบประมาณทั้งหมด 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
ภาคใต้ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ด้านแหล่งน้ า ๔ ๗๓,๙๘๓,๐๐๐ ๓๓.๖๔ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๔ ๑๒,๑๕๗,๔๒๐ ๕.๕๓ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๑ ๗๙๙,๔๖๘ ๐.๓๖ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๔ ๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ ๖๐.๔๗ 

รวม ๑๓ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ ๑๐๐ 
 
 
 



๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ 
ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๑๒ โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  
จ านวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชด าริตรง ฎีกา รวม 
ด้านแหล่งน้ า ๓ ๑ ๔ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๔ - ๔ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๑ - ๑ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๔ - ๔ 

รวม ๑๒ ๑ ๑๓ 
 
 
 
 

ด้านแหล่งน้ า 

๗๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
ร้อยละ ๓๓.๖๔ 

ด้านบูรณาการ/อ่ืน ๆ 

๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ บาท 
ร้อยละ ๖๐.๔๗ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๗๙๙,๔๖๘ บาท 
ร้อยละ ๐.๓๖ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๒,๑๕๗,๔๒๐ บาท 

ร้อยละ ๕.๕๓ 



๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 
 
 

 

 

 

 
 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีโครงการท่ีด าเนินการในเขตพื้นท่ีภาคใต้ จ านวน ๖ จังหวัด 
และมีโครงการครูป่าไม้ฯ ซึ่งด าเนินการใน ๒๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ 
ตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
๑. นราธิวาส ๕ ๓๘.๔๗ ๑๑๖,๖๐๘,๒๗๗ ๕๓.๐๒ 
๒. นครศรีธรรมราช ๓ ๒๓.๐๘ ๖๔,๖๕๓,๒๗๔ ๒๙.๔๐ 
๓. สุราษฎร์ธานี ๑ ๗.๖๙ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒.๐๕ 
๔. ปัตตานี ๑ ๗.๖๙ ๔,๓๒๖,๔๐๐ ๑.๙๗ 
๕. กระบี่ ๑ ๗.๖๙ ๘๗๗,๒๐๐ ๐.๔๐ 
๖. ยะลา ๑ ๗.๖๙ ๗๙๙,๔๖๘ ๐.๓๖ 
๗. ๒๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ ๑ ๗.๖๙ ๖,๑๔๘,๙๘๐ ๒.๘๐ 

รวม ๑๓ ๑๐๐ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ ๑๐๐ 
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ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่งน้ า ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

 

ประเภทโครงการ 

พระราชด าริตรง 
ฎีกา 

๑ 

๔ ๓ 

๑ 

๔ 



๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

จ านวน ๕ โครงการ 
๑๑๖,๖๐๘,๒๗๗ บาท 
 

นราธิวาส 

๒ ๓ 

    

จ านวน ๓ โครงการ 
๖๔,๖๕๓,๒๗๔ บาท 

 

นครศรีธรรมราช 

๒ ๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

สุราษฎร์ธาน ี

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๖,๑๔๘,๙๘๐ บาท 

 

๒๓ จังหวัด ทัว่ประเทศ 

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ
๔,๓๒๖,๔๐๐ บาท 

 

ปัตตาน ี

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๘๗๗,๒๐๐ บาท 

 

กระบ่ี 

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๗๙๙,๔๖๘ บาท 

 

ยะลา 

๑ 

ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ 
สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 



๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ 

สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 

 โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ  
 สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

 โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ 
 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา 

  โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ 
 ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑ ฯ 
 ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน 

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
 และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณศูนย์การเรียน ตชด. 
 บ้านหลังอ้ายหมีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่าฯ 
 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 

 

 โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังฯ 
 (งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
  ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
  ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 

  โครงการดูแลโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
 ป่าชายเลนยะหริ่ง (กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 
 และอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง) 
 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง 

 

 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร. 
 ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอฯ 
  พร้อมอาคารประกอบ 
  ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง 

 โครงการระบบระบายน้ าโรงเรียนบ้านโคกศิลาฯ 
  ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไอร์แตแตฯ 
  ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 

 

 โครงการระบบส่งน้ า 
 พร้อมอาคารโครงการ 
 ฝายคลองท่าไม้แดง 
 พร้อมระบบส่งน้ าฯ  
 (จัดหาน้ าช่วยเหลือโรงเรียน 
 ต ารวจตระเวนชายแดน 
 บ้านยางโพรง) 
 ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา 

  ด าเนินการในโรงเรียน พ้ืนที่ ๒๓ จังหวัด จ านวน ๕๐ แห่ง 
  ประกอบด้วย 
   ๑. ภาคกลาง  ๒ จังหวัด  จ านวน   ๔ แห่ง  
   ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด  จ านวน ๑๐ แห่ง 
   ๓. ภาคเหนือ  ๙ จังหวัด  จ านวน ๒๔ แห่ง 
   ๔. ภาคใต้  ๖ จังหวัด  จ านวน ๑๒ แห่ง 



๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามประเภทของโครงการ
แสดงได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        790   ครัวเรือน 

                              จ านวนประมาณ     3,01๔   คน 
 พ้ืนที่เกษตร                จ านวนประมาณ     1,๙10   ไร่ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        ๓๗๓   ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ    ๑๑,๒๘๖  คน 
 พ้ืนที่ป่า จ านวนประมาณ    1๕,0๗0  ไร่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด่านซ้ายที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ       ๔๐๖ ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ    ๑,๒๑๘  คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ    ๑,๓๘๓   คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ    ๙,๑๑๖ คน  

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        ๒๑๕  ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ        ๘๖๐   คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ     ๑,๖๐๐  คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ   ๓๑,๖๗๔  คน  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านบูรณาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจงัหวัดสงขลา 

 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินงานโครงการพัฒนา 
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง  
รวมท้ัง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งเดิมประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และการประกอบอาชีพท าการเกษตร 
 และเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริม 
การท านาข้าว การพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร รวมท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกันบูรณาการในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเสริมและพัฒนาอาชีพ การให้ความรู้ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ี
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก ากับดูแล 
และติดตามผลการด าเนินงาน  

ผลการด้าเนินงาน 

 ๑. ด้านการบริหารจัดการ  
  ๑.๑ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมดูแลรับผิดชอบการด าเนินงาน 
รวมท้ังการสนับสนุนประสานแผนงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่าง ๆ ร่วมกับ 
ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน โดยการน้อมน าแนวพระราชด ารท่ีิได้พระราชทาน
เป็นหลักส าคัญในการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมกับราษฎร 
ตลอดจนดูแล บ ารงุรักษาโครงการฯ โดยการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย  
   ๑) งานซ่อมแซมห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ ด าเนินการซ่อมแซมตัวอาคาร
พิพิธภัณฑใ์ห้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

  



๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒) งานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตในพื้นท่ี ๖๐ ไร่ 
ประกอบด้วยกิจกรรมงานปศุสัตว์ พัฒนาท่ีดิน ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และงานวิชาการเกษตร 

  
  

  

  ๓) กิจกรรมบ้ารุงรักษาพระต้าหนักปากพนัง ด าเนินการปรับปรุง บ ารุงรักษา
อาคารพระต าหนัก เช่น การดูแลระบบรักษาฟอกอากาศ ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค รวมท้ัง 
การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระต าหนัก ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 



๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ด้านงานขยายผล  

 ๒.๑ งานสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริ และเครือข่ายขยายผล 
และเผยแพร่องค์ความรู้จากพระราชด้าริ ขับเคลื่อนพื้นท่ีบูรณาการและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง 
และด าเนินงานในพื้นท่ีพระราชด าริตรง ได้แก่ 
  - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านขอนหาด  
  - ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภัยและมะนาวไข่พันธุ์พื้นเมืองปลอดภัยจากสารพิษ  
  - โครงการฟื้นฟูกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
  - ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกแกงบ้านขอนหาด 
  - โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
  - โครงการขยายผลการผลิตน้ าส้มควันไม้เพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืช (ศูนย์เรียนรู้ 
กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ าบ้านเขาวัง) 
  - โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้การจัดการน้ าชุมชนต าบลคลองน้อย 
  - โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้ชลประทานน้ าเค็มเพื่อการผลิตปูขาวบ้านเนินหนองหงส์ 
  - โครงการฟื้นฟูกิจกรรมขยายผลสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อฟื้นฟูกิจกรรม 
ศูนย์เรียนรู้ท่ีประสบอุทกภัย (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะทวด) 
  - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พี่เลี้ยงน้องโรงเรียนวัดป่าระก า 

  

 ๒.๒ โครงการขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้จากพระราชด้าริ ได้แก่ งานจัดจ้าง
ท าป้ายไวนิล ป้ายโรลอัพ backdrop รายการ และจัดท ารายการวิทยุเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  



๑๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๓ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด าเนินงาน
โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง โดยการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าจืด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลาบ้า ปลานิล และกุ้งก้ามกรามไข่ 
จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง เป็นการเพิ่ม
จ านวนสัตว์น้ าในแม่น้ า รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารและเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นท่ี  

  

 ๒.๔ งานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑) โครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ด าเนินการ
ทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าปากพนัง โดยการรื้อคันดินนากุ้งร้าง จ านวน ๑๕๐ ไร่ 
ส าหรับใช้เป็นสถานท่ีปลูกต้นจาก โดยด าเนินการในพื้นท่ีต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  ๒) โครงการจัดท้าฝายต้นน้้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
ด าเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบถาวร จ านวน ๒๐ แห่ง ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑  ๒  ๕ และ ๖ ต าบลลานสกา 
หมู่ท่ี ๓ และ ๖ ต าบลท่าดี และหมู่ท่ี ๒ และ ๓ ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  



๑๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๓) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าแบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง  
ด าเนินการปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน เหมาะกับพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพต่ า และ 
ไม่ต้องการเทคโนโลยีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดการ เพื่อเน้นผลผลิตท่ีหลากหลายให้กลุ่มเกษตรกร
ได้มีรายได้อย่างยั่งยืน 

  

   ๔) งานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก  

  

 ๓. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 

  ๓.๑ งานซ่อมแซมท้านบดิน ด าเนินการซ่อมแซมท านบดินป้องกันน้ าเค็มเพื่อรักษา
ระดับน้ าในป่าพรุควนเคร็ง รวมจ านวน ๒๑ แห่ง โดยเป็นการก่อสร้างท านบดินชั่วคราว จ านวน  
๘ แห่ง ในต าบลเคร็ง ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอีก ๑๓ แห่ง  
ในต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ และต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช      

  



๑๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๒ โครงการปลาดุกล้าพันคืนถิ่น ด าเนินการจัดหาพันธุ์ปลาดุกล าพัน ๑,๐๐๐ ตัว  
มาเลี้ยงเป็นเวลา ๖ – ๗ เดือน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติในพื้นท่ีป่าพรุ ในต าบลการะเกด 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

 ๓.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าในเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบ่อล้อ ด าเนินการจัดท าสื่อและจัดหาอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ป้องกัน
รักษาป่าท่ีสามารถเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และแนวคิดน าไปสู่จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและป่าพรุอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยู่ใกล้
พื้นท่ีป่าพร ุ

  

 ๓.๔ โครงการครูป่าไม้ ด าเนินการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมแทรกระหว่างชั่วโมงเรียนของเด็กนักเรียน เพื่อให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ได้ด าเนินการในโรงเรียน 
จ านวน ๑๐ แห่ง ในพื้นท่ีอ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  



๑๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมไฟป่า กองอ้านวยการควบคุมไฟป่า
ป่าพรุควนเคร็ง ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน  
และป้องกันการบุกรุกป่าในพื้นท่ีพรุควนเคร็ง โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ท้ังเอกสารเผยแพร่
และป้ายประชาสัมพันธ์ 

  
  

  

 ๓.๖ โครงการปลูกป่าพรุเพื่อฟ้ืนฟูนิเวศลุ่มน้้าปากพนัง ด าเนินการปลูกพันธ์ุไม้ต่าง ๆ  
ท่ีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีป่าพรุ จ านวน ๒๐๐ ไร่ โดยด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด 
อ าเภอหัวไทร และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
 

 



๑๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๗ ซ่อมแซมฝายชะลอน้้าชั่วคราวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและรักษาระดับน้้าในพื้นที่
ป่าพรุควนเคร็ง 

  

 ๔. งานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

  ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ท่ีสนใจ จ านวน ๑,๖๐๐ คน และยังเปิดโอกาส 
ให้นักเรียน นักศึกษา ราษฎร รวมท้ังผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ เยี่ยมชมผลการด าเนินงาน
แปลงทดสอบสาธิต โดยมีคณะบุคคลต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓๑,๖๗๔ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เดือน 
ผู้เยี่ยมชม 
(คณะ) 

ใช้ห้องประชุม 
(คณะ) 

จัดนิทรรศการ 
(คณะ) 

ผู้เยี่ยมชม 
(คน) 

มกราคม ๑๒ ๐ ๐ ๙,๐๖๕ 
กุมภาพันธ ์ ๑๓ ๒ ๐ ๕,๐๗๕ 
มีนาคม ๒๘ ๕ ๐ ๖,๙๐๖ 
เมษายน ๑๔ ๖ ๐ ๕,๗๔๓ 

พฤษภาคม - - - - 
มิถุนายน - - - - 
กรกฎาคม ๔ ๓ ๐ ๔,๘๘๕ 
สิงหาคม - - - - 
กันยายน - - - - 

รวม ๗๑ ๑๖ ๐ ๓๑,๖๗๔ 

 



๑๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  
 บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด ๔๗ NPJ ๓๒๐ – ๑๙๕ ระวาง ๕๐๒๕ IV ล้าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล้าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๐๒๕ IV 
พิกัด ๔๗ NPJ ๓๒๐ - ๑๙๕ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ



๑๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงขอบเขต 
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  

 บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต้าบลหูล่อง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สัญลักษณ์ 

         ที่ตัง้โครงการฯ             ขอบเขตโครงการฯ 



๑๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนย์ผลติและสง่เสรมิพันธุส์ัตว์พระราชทานปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ต าบลหูลอ่ง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
พระราชด าริ 

 เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด าริ สรุปความว่า 
 “...ค่ายรัตนพลมีศูนย์แจกจ่ายพันธุ์สัตว์แล้ว แต่ทั้งนี้เขตพื้นที่ภาคใต้ขอให้พิจารณา 
หาพื้นที่ส าหรับเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม...” 
 ต่อมาวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อ านวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด ารเิพ่ิมเติม สรุปความว่า 
 “…ขอให้ส านักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าศูนย์ผลิต  
และส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน ณ ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช…” 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงาน กปร. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย วางแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง 
ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ส ารวจพื้นท่ีจัดตั้งโครงการฯ และการศึกษาทดสอบการเลี้ยงไก่ไข่  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. งานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง  

  กรมปศุสัตว์ด าเนินการปรับสภาพพื้นท่ี และก่อสร้างโรงเรือนและอาคารประกอบ  
ในพื้นท่ี ๑๐.๒๗ ไร่ ได้แก่ โรงเรือนผลิตไก่ไข่ จ านวน ๙ แห่ง โรงฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม โรงเก็บอาหาร 
โรงเก็บพัสดุ โรงสเปรย์บุคคล โรงฟักไข่ และบ้านพักเจ้าหน้าท่ี อย่างละ ๑ แห่ง พร้อมงานรั้ว 
รอบโครงการฯ ความสูง ๑.๕๐ เมตร งานเสริมลูกรังถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร งานระบบไฟฟ้า  
งานระบบท่อน้ าดี และงานระบบท่อน้ าท้ิงโรงเรือน โดยใช้พื้นท่ีบริเวณแปลงทดสอบและสาธิต
ภายในศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป็นสถานท่ีด าเนินงานโครงการฯ ท้ังนี้ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕  



๑๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

พ้ืนที่ก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 

 

โรงฟักไข ่
บ้านพักเจ้าหน้าที่ 

โรงเก็บอาหาร 

โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 

โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 

โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 

โรงสเปรยบ์ุคคล 

โรงเก็บพัสดุ 

โรงฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม 



๑๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. งานทดลองการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน 

  ศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ส่งมอบ 
พันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน จ านวน ๕๐๐ ตัว ให้แก่ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นท่ี 
ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เพื่อใช้ในการทดสอบการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทานในพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ศูนย์วิจัย 
และบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช จ านวน ๑ แห่ง โรงเรียน จ านวน ๕ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน ๙ ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
จ านวน ๒๓ แห่ง ใน ๘ จังหวดั ตามแผนงานการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน 

  

ชุมพร 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ 

ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา 
ปัตตานี 

ยะลา 
นราธิวาส 

โรงเรียน  จ านวน ๗ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๑,๐๐๕ คน 

โรงเรียน  จ านวน ๔ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๖๕๓ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๖ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๖๖๖ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๑๑๗ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๒ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๒๓๙ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๒๖๑ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๙๑ คน 
 

โรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง 
ครู/นักเรียน จ านวน ๙๐ คน 
 



๒๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

  
  

ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งเสริมพันธ์ุสัตว์พระราชทานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
 ๒. นักเรียนในสังกัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มีแหล่งอาหาร
โปรตีนอย่างง่ายส าหรับบริโภคในโรงเรียน ส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของร่างกาย 
 ๓. ได้สายพันธ์ุสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศ  
 ๔. บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ และผู้สนใจมีทักษะ 
และความรู้ในการเล้ียงปศุสัตว์ 
  



๒๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)  

 บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิกัด ๔๗ NPJ ๓๒๐ – ๑๙๕ ระวาง ๕๐๒๕ IV ล าดับชุด L๗๐๑๘ 

จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๐๒๕ IV 
พิกัด ๔๗ NPJ ๓๒๐ - ๑๙๕ 

โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

 



๒๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 
 
เร่ืองเดิม  

 ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิจัย แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ภูมิสังคมของท้องถิ่น และเป็นสถานท่ีท่ีนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ราษฎร ใช้แลกเปลี่ยน สื่อสาร 
และถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจ าลองของพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะ 
สหวิทยา และมีการบริหารท่ีเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการประสานการด าเนินงานท่ีมีเอกภาพ 
เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” รวมท้ังน าผลส าเร็จ
ของโครงการฯ ขยายผลไปสู่ราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และราษฎร
ผู้สนใจท่ัวไป โดยได้ก าหนดแผนการศึกษาด าเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชด าริ  ๒) แผนงานขยายผลการพัฒนา  ๓) แผนงานฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๔) แผนงานบริหารจัดการ  

ผลการด าเนินงาน 

 ๑. แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชด าริ 

     ระยะเวลาท่ีผ่านมา ๓๙ ปี เน้นการด าเนินงานพัฒนาพื้นท่ีพรุและพื้นท่ีดินเปรี้ยว 
ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีท่ีสุด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ – ๒๕๖๔  
ได้ด าเนินการศึกษา ทดลอง และวิจัยไปแล้ว จ านวนท้ังสิ้น ๓๑๙ เร่ือง แบ่งเป็น 

      ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จ านวน   ๓๑๑  เร่ือง  
      อยู่ระหว่างการศึกษา จ านวน       ๘  เร่ือง 
       และน าไปขยายผล               จ านวน  ๑๕๘    เร่ือง 

  ท้ังนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการศึกษา ทดลอง จ านวน ๑ เรื่อง  
และงานทดสอบ จ านวน ๒ เร่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑.๑ การศึกษาสถานการณ์การปลูกและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามันในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส : ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดนราธิวาสมีพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ ๕.๑ หมื่นไร่ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนาร้างในบริเวณขอบพรุซึ่งเป็นพื้นท่ีลุ่มต่ าและมีปัญหาดินเปรี้ยวจัด  
เมื่อปาล์มน้ ามันมีอายุมากขึ้นจะพบปัญหาการขาดธาตุอาหารหลักท้ังไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ดังนั้น  จึงได้ด าเนินการศึกษาสถานการณ์การปลูกและการให้ผลผลิต 
ของปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเก็บข้อมูลในแง่ของการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ ามันท่ีปลูกในดินเปร้ียวจัด เพ่ือน าข้อมูลไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป  



๒๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       ๑.๒ การทดสอบการเลี้ยงไก่เบตงพิกุลทอง ร่วมกันกับการท าสวนในพื้นที่พรุ 
ของเกษตรกร : งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตงพิกุลทอง 
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสภาพการเลี้ยงในพื้นท่ีสวนของเกษตรกรซึ่งมีความแตกต่างกัน 
โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเสริม สร้างรายได้ และลดต้นทุน 
การผลิตให้แก่เกษตรกร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ให้เกษตรกรด าเนินการสร้างคอกสัตว์ทดลองและการเตรียมพันธ์ุสัตว์ส าหรับการทดลอง 
  ๑.๓ การทดสอบการปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง : ด าเนินการ
ทดสอบการปลูกกระจับพันธุ์ เขาแหลมในพื้น ท่ีแปลงทดสอบ จ านวน ๒ แปลง ได้แก่   
๑) พื้นท่ีแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ปลูกเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
และ ๒) แปลงของเกษตรกรบ้านโคกชุมบก ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ปลูกเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยการใช้เถาอ่อน อายุ ๒ เดือน และด าเนินการเก็บข้อมูล 
การเจริญเติบโตด้านการแตกเถาและน้ าหนักผลผลิต วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการน าไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป 

  

 ๒. แผนงานขยายผลการพัฒนา 

  ๒.๑ งานสาธิต จ านวนท้ังหมด ๑๑ โครงการ แบ่งเป็น งานสาธิตใหม่ จ านวน ๓ โครงการ 
และงานสาธิตต่อเนื่อง จ านวน ๘ โครงการ โดยมีตัวอย่าง ดังนี้  

              สาธิตการท าเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่บ้านพิกุลทอง 
ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (นางเสน ขวัญใจ) : แปลงของ 
นางเสน ขวัญใจ มีพื้นท่ี จ านวน ๕ ไร่ ๑ งาน ได้จัดท าเป็นแปลงสาธิต เพื่อเป็นต้นแบบการท า
เกษตรแบบผสมผสานในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดในชุมชน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการ
อนุรักษ์ดินและน้ า ด้วยการปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๒ (ขุดคูและยกระดับคัดดินเพื่อปลูกผัก) 
จัดท าสระเก็บน้ า ขนาดความจุ ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมท้ังสนับสนุนหินปูนฝุ่น จ านวน ๒ ตัน 
ปูนขาว จ านวน ๒๕๐ กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังให้ความรู้และค าแนะน าการใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก และต้นพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม พร้อมท้ังให้ความรู้
และค าแนะน าในการปลูกพืชผัก/ไม้ผล และสาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ  



๒๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

       สาธิตการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด อ าเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิต จ านวน ๓ แปลง ได้แก่ 
แปลงนายดม ดวงศรี (บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต าบลพร่อน) จ านวน ๓ ไร่ ๒ งาน แปลงนายพินิตย์ เกื้อช่วย 
(บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต าบลพร่อน) จ านวน ๒ ไร่ และแปลงนายสนิท พรหมเจียม (บ้านบาวง  
ต าบลบางขุนทอง) จ านวน ๖ ไร่ โดยมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า สนับสนุนวัสดุปูน (ปูนขาว , 
หินปูนฝุ่น) สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พร้อมท้ังส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชไร่ ไม้ผล  

  

  สาธิตการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส : ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเกษตรกรร่วมโครงการฯ ในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์บาเจาะ ต าบลโคกเคียน อ าเภอโคกเคียน 
จ านวน ๔ ราย พื้นท่ี ๘๐ ไร่ พื้นท่ีพรุกาบแดง ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จ านวน ๑๓ ราย  
พื้นท่ี ๑๐๔ ไร่ และพื้นท่ีบ้านทรายขาว ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จ านวน ๑ ราย พื้นท่ี ๔ ไร่  
โดยมีการให้ความรู้และร่วมแก้ไขปัญหากับเกษตรกร ในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน การท า/การใช้
ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช รวมท้ัง เก็บตัวอย่างดินท่ีระดับ
ความลึก ๐ - ๓๐ เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี สนับสนุนปุ๋ยเคมี และรวบรวมข้อมูล
น้ าหนักผลผลิตจากเกษตรกร เดือนละ ๒ ครั้ง  

  



๒๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโครงการแกล้งดิน ระยะที่ ๔ : ด าเนินการ 
ในพื้นท่ีแปลงศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พื้นท่ี ๖ ไร่ แบ่งเป็น ๑) แปลงปลูกข้าว 
(แปลงท่ี ๑ - ๓) ด าเนินการปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ๕ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี โดยข้าวนาปีจะปักด า 
ในเดือนพฤศจิกายน และข้าวนาปรังจะปักด าในเดือนมิถุนายน ท้ังนี้ ได้ด าเนินการเตรียมแปลง 
โดยการไถดะ แปร ท าเทือก ปลูกโดยการตกกล้า ปักด า ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย เก็บข้อมูลการแตกกอ/
น้ าหนักเมล็ดข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างดิน จ านวน ๓ แปลง แปลงปล่อยท้ิงไว้ตามธรรมชาติ 
จ านวน ๒ แปลง และแปลงปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ จ านวน ๑ แปลง ๒) แปลงท่ี ๕ แปลงปลูกพืชผัก
ชนิดต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๔ ไม่มีการด าเนินงานเนื่องจากดินยุบตัว มีน้ าท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้ 
จึงต้องขุดลอกแปลงใหม่ และ ๓) แปลงท่ี ๔ และ ๖ ปล่อยท้ิงไว้ตามธรรมชาติด าเนินการเก็บดิน
เพ่ือวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวน ๔ ครั้ง/ปี และส ารวจการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

  

                   สาธิตการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง ต าบลไพรวัน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส : แปลงสาธิตแห่งนี้ ด าเนินการในพื้นท่ีนาร้าง จ านวน ๑๑ ไร่  
ของนายแดง มณีแสง เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด 
และแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ พื้นท่ีแหล่งน้ า ๒ ไร่ พื้นท่ีนาข้าว ๓.๕ ไร่ พ้ืนท่ีพืชผัก 
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ๔.๕ ไร่ และพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย ๑ ไร่ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนปุ๋ยเคมี  
สูตร ๔๖-๐-๐ ปุ๋ยหมัก พร้อมท้ังติดตามการจัดการแปลงและเก็บบันทึกข้อมูล 

  

   



๒๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๒.๒ งานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา 
ทักษะการพัฒนาพื้นท่ีตามความต้องการของราษฎรและความเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อประโยชน์ 
ต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น โดยด าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่  
พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พื้นท่ีศูนย์สาขา และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีมีพระราชด าริ 
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปด าเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินโครงการต่าง ๆ สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ จ านวน ๔๐๖ ครัวเรือน และโรงเรียน 
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๒๙ แห่ง รวมทั้ง เด็กแรกเกิด อายุ 
๐ - ๗๒ เดือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๑๗ แห่ง ในพื้นที่ ๑๓ อ าเภอ ของจังหวัดนราธิวาส  
และจังหวัดปัตตานี จ านวน ๑,๒๑๕ ราย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ ดังนี้ 

    ๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ :  ด าเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชผักพืชไร่บนพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด เพื่อให้มีผลผลิตไว้บริโภคหรือจ าหน่าย 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาพื้นท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการใน ๓ พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาฯ ๒๐ ครัวเรือน พื้นท่ีศูนย์สาขา ๒๐ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมีพระราชด าริ 
ให้ด าเนินการ ๑๐ ครัวเรือน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก
พืชผัก พืชไร่ ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบ่งการอบรมเป็น ๑๒ รุ่น รวมท้ัง มีการสาธิต
การท า/การใช้ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (ปูนขาว) 
จ านวน ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม และปัจจัยการผลิต ได้แก่ ผักบุ้งจีน ข้าวโพดหวาน แตงกวา พริกหยวก 
และผักกวางตุ้ง พร้อมท้ังลงพื้นท่ีติดตามให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 

  
 ๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่  : ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการใน ๒ พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ๔๓ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาฯ ๗ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ ๓๖ ครัวเรือน โดยอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จัดอบรมเป็น ๔ รุ่น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ พร้อมท้ัง
สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (ปูนขาว) และปัจจัยการผลิต ได้แก่ กระเจี๊ยบ ข้าวโพดหวาน 
โหระพา พริกหยวก มะเขือยาว และกวางตุ้ง รวมท้ังลงพื้นท่ีติดตาม ให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 



๒๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

  ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม้ผลผสมผสาน : ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการใน ๓ พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ๘๗ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาฯ ๓๒ ครัวเรือน พื้นท่ีศูนย์สาขา ๑๐ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ  
๔๕ ครัวเรือน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจร 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดการอบรมเป็น ๑๑ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน รวมท้ัง  
มีการสาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ การผสมปุ๋ยใช้เอง การตัดแต่งกิ่งไม้ผลสาธิต
การให้น้ าระบบประหยัด พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (โดโลไมท์) และติดตาม 
ให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 

  

 ๔) โครงการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ ามันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย 
ต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
เพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบ่งอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน 
รวมท้ังมีการสาธิตผสมปุ๋ยใช้เอง พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (โดโลไมท์) จ านวน 
๖,๐๐๐ กิโลกรัม และติดตาม ให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 
 ๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลบนพื้นที่ขุดยกร่อง :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการใน ๒ พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ๓๙ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้าน
รอบศูนย์ศึกษาฯ ๒๒ ครัวเรือน และพื้นท่ี ท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ  ๑๗ ครัวเรือน  
โดยด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
   



๒๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๕.๑) หลักสูตรการปรับปรุงดินเปร้ียวเพ่ือปลูกพืชผักและไม้ผล อบรมเม่ือวันท่ี  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ รุ่น เกษตรกร ๒๙ ราย รวมท้ังมีการสาธิตการท าการใช้ปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ สาธิตการผสมปุ๋ยใช้เอง และสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (หินปูนฝุ่น) 
จ านวน ๑๓ ตัน ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก/พืชไร่ชนิดต่าง  ๆ เช่น ผักบุ้งจีน  
ข้าวโพดหวาน แตงกวา พริกขี้หนู กระเจี๊ยบเขียว โหระพา พริกหยวก มะเขือยาว และกวางตุ้ง ฯลฯ 
  ๕.๒) หลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกมะพร้าวน้ าหอมในพื้นท่ี 
ขุดยกร่อง จัดอบรมเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เกษตรกร ๑๐ ราย และมีการสาธิตการท า 
การใช้ปุ๋ยหมัก สาธิตการผสมปุ๋ยใช้เอง และสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (หินปูนฝุ่น) จ านวน ๕ ตัน 
และต้นพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม จ านวน ๑๐๐ ต้น  

  

  ๖) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรลูกจ้างฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ถูกเลิกจ้าง
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาฯ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการใน ๒ พื้นท่ี 
กลุ่มเป้าหมาย ๒๗ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ๒๑ ครัวเรือน และพื้นท่ี 
ท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ ๖ ครัวเรือน โดยด าเนินการสาธิตการท าการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ สาธิตการปลูกผักในภาชนะ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว แตงกวา พริกขี้หนู โหระพา กวางตุ้ง พริกหยวก มะเขือยาว กระเจี๊ยบเขียว 
พร้อมท้ังลงพื้นท่ีติดตามและให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 

  
 



๒๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๗) โครงการจัดท าระบบน้ าส าหรับปลูกพืชผักในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการในพื้นท่ีบ้านเปล บ้านโคกสยา บ้านโพธิ์ทอง  
บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ ครัวเรือน โดยด าเนินการจัดท าระบบน้ าเพื่อการเกษตร ด้วยการเจาะน้ าบนผิวดิน 
พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และติดตามให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 

  

  ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการจัดท าบัญชี 
ของกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง – ทรายขาว ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มสามารถวางแผนการบริหาร
จัดการกระบวนการและขั้นตอนการแปรรูปแก่สมาชิกอย่างเป็นระบบ สามารถขับเคลื่อนการจัดท า
บัญชีรับจ่ายภายในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท าบัญชี ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แก่เกษตรกร ๑๕ ราย  
พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงสี เพ่ือน าผลผลิตข้าวท่ีได้จากการท านาสามารถมาสีข้าว
ขายหรือน ามาแปรรูปได้ อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรในการจ าหน่ายและแปรรูปข้าว  
 

  

  ๙) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตพืชผักบ้านโคกสะตอ ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส : มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการจัดการดิน
และน้ าอย่างเหมาะสมและการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการสาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ สนับสนุนวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (ปูนขาว) จ านวน ๕๐๐ กิโลกรัม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 
ข้าวโพดหวาน แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว โหระพา พริกหยวก มะเขือยาว กวางตุ้ง ฯลฯ และติดตาม 
ให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 



๓๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๐) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง (โดยมีเงื่อนไขเกษตรกร 
ต้องได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง และเกษตรกรทุกรายจะต้อง 
สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เอง) : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการในพื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 
ได้แก่ บ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
รวม ๒๐ ครัวเรือน โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง ระหว่างวันท่ี  ๘ – ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง 
และการจัดการด้านอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม รวมท้ังสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่   
พันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม จ านวน ๖๐๐ ตัว (เพศผู้ ๖๐ ตัว เพศเมีย ๕๔๐) อาหารส าเร็จรูป (ไก่ไข่) 
จ านวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม และยาปฏิชีวนะละลายน้ าชนิดผง จ านวน ๘๐ ซอง 

  

  ๑๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ (โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรต้องได้รับ 
การฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงเป็ด และเกษตรกรทุกรายจะต้องสร้างโรงเรือนเป็ดเทศเอง) : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการใน ๒ พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ ครัวเรือน ได้แก่  
พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ๒๐ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ ๒๐ ครัวเรือน   
โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเป็ดเทศ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ัง
สนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศให้กับเกษตรกรครัวเรือนละ ๒๐ ตัว อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงเป็ดเทศ 
ครัวเรือนละ ๓ กระสอบ พร้อมด้วยไบโอ +๑๒ เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเบื้องต้น ส าหรับป้องกัน 
และรักษาโรค รวมท้ังลงพื้นท่ีติดตามให้ค าแนะน าการเลี้ยงเป็ดเทศ 

  
 



๓๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๒) โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ า : 

   ๑๒.๑) ส่งเสริมและขยายพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร และส่วนราชการ  

    (๑ ) ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปรี้ยว ท่ีปรับปรุงแล้ว 
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ๕ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมี
พระราชด าริให้ด าเนินการ ๕ ครัวเรือน เกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิล 
ในบ่อดินเปร้ียวท่ีปรับปรุงแล้ว ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    (๒) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินเปรี้ยวท่ีปรับปรุงแล้ว 
กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ ครัวเรือน ได้แก่ พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ๕ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีมี
พระราชด าริให้ด าเนินการ ๕ ครัวเรือน เกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาสลิด 
ในบ่อดินเปรี้ยวท่ีปรับปรุงแล้ว ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    ท้ังนี้ มีการแนะน าขั้นตอนการเลี้ยง การรักษาโรค รวมถึงการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลานิล/ปลาสลิด จ านวน ๑๐,๐๐๐ ตัว 
อาหารปลาดุกเล็กโปรตีน ๓๒% จ านวน ๔๐๐ กิโลกรัม อาหารปลาดุกกลางโปรตีน ๓๐%  
จ านวน ๑,๙๖๐ กิโลกรัม อาหารปลาดุกใหญ่โปรตีน ๒๕% จ านวน ๔๐๐ กิโลกรัม ปูนขาว จ านวน 
๓๐๐ กิโลกรัม ปลาป่น จ านวน ๑๐๐ กิโลกรัม พร้อมท้ังติดตามและให้ค าแนะน า 

  

  ๑๓) โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ จ านวน 
๑๐ ราย โดยการสนับสนุนวัสดุจัดซุ้มผัก วัสดุจัดท าป้าย/บอร์ดข้อมูลศูนย์เรียนรู้ วัสดุจัดท าระบบน้ า 
สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และสนับสนุนวัสดุจัดท าคอกเป็ด จ านวน ๑ ราย 
ส าหรับเกษตรกรตัวอย่าง ได้สนับสนุนวัสดุจัดท าซุ้มผัก จ านวน ๑ ราย สนับสนุนวัสดุแปลงสาธิต 
จ านวน ๔ ราย สาธิตการท าการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ จ านวน ๑๗ ราย ปรับปรุงข้อมูล
บอร์ดศูนย์เรียนรู้ จ านวน ๑๙ ราย และติดตามให้ค าแนะน าการจัดการแปลง 

  



๓๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ๑๔) โครงการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผลิตผลในโรงเรียนโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

    พื้นท่ีด าเนินการ : โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ านวน  
๒๙ แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จ านวน ๑๗ แห่ง สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน จ านวน ๗ แห่ง และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๕ แห่ง 
    โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกผัก โดยมีการสาธิต 
การท าการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) พร้อมท้ังให้ความรู้
และวิธีการใช้วัสดุปูนขาว สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ข้าวโพดหวาน 
คะน้า ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง บวบเหลี่ยม พริกขี้หนู ผักกาดขาวปลี แตงกวาลูกผสม และสนับสนุน
วัสดุปรับปรุงแปลงปลูกพืชผัก รวมท้ัง ส่งเสริมการเพาะถั่วงอกในภาชนะ ส่งเสริมการเพาะเห็ด  
โรงละ ๘๖๙ ก้อน พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดอย่างถูกวิธี ส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพในโรงเรียน โดยน าพันธุ์พืชสมุนไพร จ านวน ๒๐ ชนิด สนับสนุน
ให้กับโรงเรียน ๑๐ แห่ง โรงเรียนละ ๒๐๐ ต้น เช่น พันธุ์เสลดพังพอนตัวเมีย พันธุ์ฮว่านง็อก  
พันธุ์แปะต าปึง พันธุ์หญ้าหวาน พันธุ์อังกาบหนู พันธุ์ว่านมหากาฬ พันธุ์เสลดพังพอนตัวเมีย  
พันธุ์ธรณีสาร พันธุ์เปราะหอม พันธุ์ตระไคร้หอม พันธุ์เพกา พันธุ์เบญจรงค์ห้าสี ฯลฯ และส่งเสริม
การอนุรักษ์บอนสีในโรงเรียนและสนับสนุนหัวบอนสีพันธุ์ลูกผสม จ านวน ๓๓๐ ต้น ให้กับโรงเรียน 
๑๐ แห่ง พร้อมท้ังให้ความรู้และค าแนะน าในการดูแลรักษา 

  

    ๑๕) โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด ๐ - ๗๒ เดือน :  

     พื้นท่ีด าเนินการ : ๑๓ อ าเภอในจังหวัดนราธิวาส และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตจังหวัดปัตตานี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

     ๑๕.๑) ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในหมู่บ้าน 
จ านวน ๑๓ อ าเภอ ๑,๒๑๕ ราย โดยชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และแปรผลภาวะโภชนาการ คัดกรอง
พัฒนาการและติดตามเด็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ลงพื้นท่ีให้โภชนาการศึกษา ท้ังการกิน กอด เล่น 
และเล่า แก่ผู้ปกครองเด็กในพื้นท่ี ๑๓ อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จากนั้นท าการรวบรวม/สรุปข้อมูล
การติดตามภาวะโภชนาการเด็กน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เป็นรายบุคคล และสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม UHT โฟร์โมสโอเมก้า รสจืด ขนาด ๑๘๐ ml) จ านวน ๖๐๐ ลัง ให้แก่เด็กท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์



๓๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑๕.๒) ติดตามและเฝ้าระวังความก้าวหน้าภาวะโภชนาการเด็กในสถานพัฒนา
เด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๑๗ ศูนย์ ลงพื้นท่ีติดตามการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก ๓ เดือน คัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ติดตามแนะน าการจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมตามวัยและตามมาตรฐาน
อาหารกลางวัน ลงพื้นท่ีให้โภชนาการศึกษาแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ จัดท าสื่อแสดงเมนูท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมแคลอรี่ตามแนวทางมาตรฐาน 
อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

  

 ๑๖) โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน : 

   ๑๖.๑) โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน 

    เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
พระราชด าริเกี่ยวกับการด าเนินโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานฯ ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

    งานผลิต : งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ผลิตไก่สาว
อายุ ๒๐ สัปดาห์ จ านวน ๑,๗๐๐ ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ จากศูนย์พัฒนา 
พันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จ านวน ๑๘๐ ตัว แบ่งเป็น ไก่เพศเมีย ๑๕๐ ตัว และไก่เพศผู้ ๓๐ ตัว 
เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ผลผลิตไข่ท้ังหมด ๔,๙๘๒ ฟอง ถูกคัดเลือกเป็นไข่ท่ีเข้าตู้ฟัก 
๔,๑๗๓ ฟอง และน าไข่เข้าฟักในระหว่างวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
พบว่า ไข่ที่เข้าฟัก ๔,๑๗๓ ฟอง ฟักออกเป็นตัว ๓,๗๕๗ ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การฟักเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
ผลการแยกเพศจากลูกไก่อายุ ๑ วัน จ านวน ๓,๗๕๗ ตัว พบว่า เป็นเพศผู้ ๑,๘๕๖ ตัว และเพศเมีย 
๑,๙๐๑ ตัว ลูกไก่เพศผู้ สนับสนุนเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
    งานส่งเสริมและขยายผล : ส าหรับลูกไก่เพศเมีย เมื่อเล้ียงจนมีอายุ  
๒๐ สัปดาห์ น าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส 
โดยเริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน  
๒๙ แห่ง โรงเรียนละ ๕๐ ตัว รวม ๑,๔๕๐ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง ถังอาหาร ขวดใส่น้ า 
เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น และอาหารไก่ไข่เบื้องต้น จ านวน ๒๐๐ กิโลกรัม/เดือน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 



๓๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ส่งมอบไก่ไข่พระราชทาน โรงเรียน 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านบางมะนาว 
โรงเรียนบ้านหัวเขา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านท าเนียบ 
โรงเรียนบ้านปลักปลา 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพท่ี ๑๕๓ 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนวัดพระพุทธ 
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
โรงเรียนคีรีราษฎ์รังสฤษฎ์ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไอร์บือแต 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตืองอฯ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านไอโซร์ 
โรงเรียนอิบดีตาวิทยา 
โรงเรียนนิรันดรวิทยา 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านค่าย 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ 
โรงเรียนจรรยาอิสลาม 
โรงเรียนธรรมเจริญ 
โรงเรียนอิสลามบูรพา 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนศาลาใหม ่
โรงเรียนบ้านเปล 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 
โรงเรียนบ้านโคกสยา 

๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ 
โรงเรียนต้นตันหยง 

๔ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านปาหนัน 

 และให้การสนับสนุนไก่สาว อายุ ๒๐ สัปดาห์ แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ขยายผล พื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นท่ีศูนย์สาขา และพื้นท่ีท่ีมีพระราชด าริให้ด าเนินการ ตั้งแต่วันท่ี 
๖ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๕ ตัว  
รวม ๒๕๐ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเล้ียง ถังอาหาร ขวดใส่น้ า เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น และอาหารไก่ไข่
เบ้ืองต้น จ านวน ๓๓ กิโลกรัม/ครัวเรือน  



๓๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่ส่งมอบ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

 บ้านค่าย หมู่ท่ี ๒ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส  
 บ้านพิกุลทอง หมู่ท่ี ๖ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส  
 บ้านโคกสยา หมู่ท่ี ๘ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส  
 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ท่ี ๙ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส  
 บ้านตือลาฆอปาลัส หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส  

๙ กันยายน ๒๕๖๔  โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ ๓ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ  

 

  
  

  

  ๑๖.๒) โครงการส่งเสริมเป็ดไข่พระราชทาน 

    เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ รับมอบพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน อายุ ๑๖ สัปดาห์ จ านวน ๓๐๙ ตัว (เพศผู้ ๙ ตัว  
เพศเมีย ๓๐๐ ตัว) จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อน ามาเลี้ยง
ทดสอบพันธุ์ผลิตลูกและได้มีการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดังนี้  
    ชุดที่ ๑ : สนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสยา โรงเรียนอิสลามบูรพา และโรงเรียนบ้านปลักปลา 
โรงเรียนละ ๕๐ ตัว พร้อมอาหาร และน าข้อมูลผลผลิตไข่ท่ีบันทึกไว้ ตั้งแต่เริ่มให้ผลผลิตถึงวันท่ี  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจ านวนไข่เป็ดรวมของแต่ละโรงเรียนอยู่ในช่วง ๘,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ฟอง
ค่าเฉลี่ยของร้อยละอัตราการให้ไข่ ประมาณร้อยละ ๗๔ - ๘๑ ท้ังนี้ ผลผลิตท่ีได้สามารถช่วยให้ 
เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้รับอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ 



๓๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    นอกจากนี้ พระราชด าริเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
ให้สนับสนุนเป็ดไข่เพิ่มเติมแก่โรงเรียนโคกศิลา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รับสนับสนุน
เป็ดไข่สาว อายุ ๒๐ สัปดาห์ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จ านวน ๓๐ ตัว  
เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อน าไปสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกศิลา พร้อมอาหาร  
เริ่มให้ผลผลิตในช่วงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผลผลิตไข่เป็ดรวม
เท่ากับ ๖,๗๕๔ ฟอง และค่าเฉลี่ยของร้อยละอัตราการให้ไข่เท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๗ 

    ชุดที่ ๒ : สนับสนุนให้เกษตรกร ในพื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จ านวน  
๕ ราย รายละ ๒๐ ตัว พร้อมอาหาร และน าข้อมูลผลผลิตไข่ท่ีบันทึกไว้ ตั้งแต่เริ่มให้ผลผลิต 
ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจ านวนไข่เป็ดโดยรวมของเกษตรกรท้ัง ๕ ราย อยู่ในช่วง  
๓,๖๐๐ - ๔,๓๐๐ ฟอง ค่าเฉลี่ยของร้อยละอัตราการให้ไข่ ประมาณร้อยละ ๗๗ - ๘๒  
ท้ังนี้ ผลผลิตที่ได้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมและมีอาหารโปรตีนบริโภคภายในครัวเรือน    

    ชุดที่ ๓ : งานผลิตเป็ดไข่พระราชทาน โดยงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ น าพ่อแม่พันธุ์เป็ดไข่จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย 
จ านวน ๕๙ ตัว เป็นเพศเมีย ๕๐ ตัว และเพศผู้ ๙ ตัว เพื่อผลิตเป็ดไข่สาว อายุ ๒๐ สัปดาห์  
จ านวน ๕๐๐ ตัว ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ
เกษตรกรเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๔ โดยเป็ดดังกล่าว ได้ให้ผลผลิตไข่ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐,๙๒๖ ฟอง มีการจ าหน่ายไข่เป็ดไป ๖,๗๘๙ ฟอง  
เป็นเงินรายได้ศูนย์ฯ และน าเข้าฟักจ านวน ๔,๑๒๘ ฟอง ฟักออกเป็นตัว ๑,๓๖๖ ตัว (คิดเป็นร้อยละ ๓๓) 
เป็นเพศผู้ ๕๔๔ ตัว และเพศเมีย ๘๒๒ ตัว   

    ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานปศุสัตว์ได้ส่งเสริมและขยายผล
การเลี้ยงเป็ดไข่พระราชทาน โดยสนับสนุนเป็ดไข่สาว อายุ ๒๐ สัปดาห์ พร้อมอาหาร ให้แก่โรงเรียน 
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส รวม ๕๐๐ ตัว จ าแนกเป็น 

    - โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ านวน ๖ แห่ง  
โรงเรียนละ ๕๐ ตัว รวม ๓๐๐ ตัว โดยเริ่มสนับสนุนเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ แห่ง 
และสนับสนุนเมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔ แห่ง ซึ่งปัจจุบันเป็ดฯ ดังกล่าว สามารถให้
ผลผลิต ได้รวมท้ังสิ้น ๑,๗๔๓ ฟอง 

วันที่ส่งมอบ พื้นที่ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอฯ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต 
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 



๓๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    - เกษตรกร จ านวน ๒๐ ราย รายละ ๑๐ ตัว รวม ๒๐๐ ตัว  
เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ส่งมอบเป็ดไข่พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
รอบศูนย์ศึกษาฯ บ้านยาบี จ านวน ๑๐ ครัวเรือน และเกษตรกรในพื้นท่ีศูนย์สาขาท่ี ๓  
หมู่บ้านปศุสัตว-์เกษตรมูโนะ จ านวน ๑๐ ครัวเรือน 

  
  

  

 ๑๗) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส ารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ :  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ด าเนินการ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ส ารองเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนี้  
    - เมล็ดพันธุ์พืชผัก จ านวน ๗ ชนิด คือ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว พริกชี 
มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และฟักแฟง  
     - เมล็ดพันธุ์พืชไร ่คือ เมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง  
     - เมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน ๒ สายพันธุ์ คือ พันธุ์ซีบกูันตัง และหอมกระดังงา  

    ส าหรับผลการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ในปี ๒๕๖๔ เป็นการแจกจ่ายเพื่อบริหาร
จัดการเมล็ดพันธุ์ก่อนหมดอายุ โดยได้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
เกษตรกรในพื้นท่ีขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ และเกษตรกรท่ัวไป จ านวน ๒๖๓ ราย 
 
 



๓๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายการ 

การผลิตเมล็ดพันธุ ์ การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ 
แผนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

(กก.) 

ผลการผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

(กก.) 

เมล็ดพันธุ์ 
ปี ๖๒-๖๔ 

(กก.) 

การแจกจ่าย 
(กก.) 

เมล็ดพันธุ์
คงเหลือ 
(กก.) 

เกษตรกร 
ที่ได้รับ 
(ราย) 

พืชผัก       
- พริกหยวก ๔ ๖ ๑๐.๗๑ ๐.๗๗ ๙.๙๔ ๓๑ 
- กระเจี๊ยบเขียว ๒๐ ๓๐ ๓๐.๙๒ ๑.๖๐ ๒๙.๓๒ ๘ 
- มะเขือเปราะ ๔ ๔ ๗.๗๒ ๐.๘๐ ๖.๙๒ ๕๔ 
- ถั่วฝักยาว ๑ ๑ ๓.๕๒ ๒.๕๒ ๑.๐๐ ๒๑ 
- พริกชี ๒ ๓ ๕.๙๔ ๐.๖๕ ๕.๒๙ ๔๙ 
- ถั่วพู ๒๐ ๒๒.๘๐ ๔๐.๐๒ ๑๔.๘๘ ๒๕.๑๔ ๕๙ 
- ฟักแฟง ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๒.๐๘ ๒.๐๓ ๐.๐๕ ๒๔ 
- น้ าเต้าคอขวด - - ๑.๔๔ ๑.๔๔ - ๘ 

พืชไร ่       
- ถั่วหรั่ง * ๖๐ ๖.๕๐ ๑๒.๓๘ ๐.๙๐ ๑๑.๔๗ ๙ 

ข้าว       
- ข้าวพันธุ ์
  ซีบูกันตัง ** 

๒,๐๐๐ ๒,๕๒๐ ๕,๔๓๕ ๕๘ ๓,๕๔๐ ๘ 

- ข้าวพันธุ ์
  หอมกระดังงา 

๑,๐๐๐ ๑,๓๕๐ ๒,๘๗๔ ๒๒ ๒,๘๕๒ ๕ 

หมายเหตุ  *   อยู่ระหว่างด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
              **  คัดทิ้งเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ๕ หมดอายุ จ านวน ๑,๘๓๗ กก. (สีเพื่อจ าหน่าย) 

 ส าหรับผลการติดตามการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปี ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ลงพื้นท่ีติดตามผลการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ท่ีได้สนับสนุนให้แก่เกษตร 
ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์รวมท้ังสิ้น ๑,๐๙๓ ราย ดังนี้       
 ๑) เกษตรกรในพื้นท่ีขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ  จ านวน ๙๕๘ ราย  
 ๒) เกษตรกรนอกพื้นท่ีขยายผลของศูนยศ์ึกษาฯ  จ านวน ๗๒ ราย  
 ๓) โรงเรียนในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  จ านวน ๕ ราย  
 ๔) เจ้าหน้าท่ีศูนยศ์ึกษาฯ  จ านวน ๕๘ ราย  

 เมื่อเทียบจ านวนผู้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒ พบว่า ปี ๒๕๖๓ มีผู้ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
มีมาตรการล็อคดาวน์ เกษตรกรมีการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคจ านวนมาก ศูนย์ศึกษาฯ จึงมีการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ท้ังนี้ จากการติดตามการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์  
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามท้ังสิ้น ๒๘๙ ราย จากผู้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ท้ังสิ้น  
๑,๐๙๓ ราย สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามพฤติกรรมการเก็บเมล็ดพันธุ์ ได้ ๒ กลุ่ม คือ  



๓๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กลุ่มที่ ๑ เป็นเกษตรกรท่ีเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ท่ีได้รับไปปลูกแล้วมีการเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อ จ านวน ๒๑๑ ราย (ร้อยละ ๗๓) โดยพบว่ามีเกษตรกรท่ีปลูกเพื่อบริโภค 
เพียงอย่างเดียว จ านวน ๑๙ ราย (ร้อยละ ๗) ปลูกเพื่อบริโภคและจ าหน่าย จ านวน ๙๔ ราย  
ปลูกเพื่อบริโภคและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ จ านวน ๙ ราย (ร้อยละ ๓) และปลูกเพื่อบริโภคจ าหน่าย
และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ จ านวน ๘๙ ราย (ร้อยละ ๓๑)   
 กลุ่มที่ ๒ เป็นเกษตรกรท่ีไม่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อ จ านวน ๗๘ ราย 
(ร้อยละ ๒๗) พบว่าเป็นเกษตรกรท่ีน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อบริโภคเพียงอย่างเดียว จ านวน ๓๓ ราย 
(ร้อยละ ๑๑) และปลูกเพื่อบริโภคและจ าหน่าย จ านวน ๔๕ ราย (ร้อยละ ๑๖) ในปี ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนและวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อแก่เกษตรกรท่ีได้รับ
การสนับสนนุเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้เพิ่มมากขึ้น 

  

 ๒.๓ งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด าเนินการน าผลส าเร็จจากการศึกษา 
ทดลอง และวิจัย มาจัดท าเป็นกิจกรรมในงานขยายผลโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ราษฎรในพื้นท่ีได้น าองค์ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งจะสามารถสร้าง
คุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคคล 
ท่ีสนใจท้ังนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และราษฎรท่ัวไป เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๙ คณะ ราษฎร ๙,๑๑๖ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทของผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ 
ปี ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

คณะ คน 
ราษฎรท่ัวไป ๖ ๓,๑๒๘ 
เกษตรกร ๕๒ ๒,๓๗๓ 
อาจารย์ – นักเรียน / นักศึกษา ๒๙ ๒,๓๐๕ 
ข้าราชการ ๒๙ ๑,๒๘๓ 
สื่อมวลชน ๓ ๒๗ 
ชาวต่างประเทศ - - 
องค์การบริหารส่วนต าบล / เทศบาล - - 
กลุ่ม / สมาชิก - - 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ ๙,๑๑๖ 



๔๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีราษฎรท่ีเข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จ านวน ๑,๓๘๓ คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ ดังนี้ 

    ๑) หลักสูตรส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน ๒๓ หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๗๐๗ คน  

 
หลักสตูรการฝกึอบรม  

(เรื่อง) 
 

เวลาการฝกึอบรม 
จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม 

คณะที่มาอบรม 
ระยะเวลา

อบรม 
(วัน/รุ่น) 

ช่วงเวลา 
ฝึกอบรม 

(วัน/เดือน/ปี) 
๑. การปรับปรุงดินเปร้ียวจัด 
    เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ 

เกษตรกร 

๖ ๑-๒ มิ.ย. ๖๔ ๕๐ 

๒. การจัดท าบัญชี ๑ ๙ มิ.ย. ๖๔ ๑๕ 
๓. การปรับปรุงดินทรายจัด 
    เพ่ือปลูกพืชผัก พืชไร่ 

๔ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ๔๓ 

๔. การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพ 
    แบบครบวงจร 

๑๑ ๑๕-๑๗ มิ.ย. ๖๔ ๘๗ 

๕. การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
    เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน 

๒ ๒๒-๒๓ มิ.ย. ๖๔ ๒๕ 

๖. การปรับปรุงดินเปร้ียวจัด 
    เพ่ือปลูกพืชผักและไมผ้ล 

๓ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ๒๙ 

๗. การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก 
    มะพร้าวน้ าหอมในพื้นท่ีขุดยกร่อง 

๑ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ๑๐ 

๘. การเลี้ยงเป็ดเทศ ๑ ๖-๗ ก.ค. ๖๔ ๔๐ 
๙. การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง ๑ ๘-๙ ก.ค. ๖๔ ๒๐ 
๑๐. การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว 
      ท่ีปรับปรุงแล้ว 

๒ ๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๔ ๑๐ 

๑๑. การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินเปรี้ยว 
      ท่ีปรับปรุงแล้ว 

๒ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๔ ๑๐ 

๑๒. การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวจัด 
      (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

เกษตรกรและ
ราษฎรท่ัวไป 

๑ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ 

๑๓. การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) 
      (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

๑ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ 

๑๔. การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้ 
      (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

๑ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ 



๔๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หลักสตูรการฝกึอบรม  

(เรื่อง) 
 

เวลาการฝกึอบรม 
จ านวน 
ผู้เข้า
อบรม คณะที่มาอบรม 

ระยะเวลา
อบรม 

(วัน/รุ่น) 

ช่วงเวลา 
ฝึกอบรม 

(วัน/เดือน/ปี) 
๑๕. การปรับปรุงดินเปร้ียวจัด 
      เพ่ือปลูกพืชผัก  
      (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

เกษตรกรและ
ราษฎรท่ัวไป 

 

๑ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ 

๑๖. การปลูกมะพร้าวน้ าหอม 
      ในพื้นท่ีดินเปร้ียวจัด 
      (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

๑ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ๓๐ 

๑๗. การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้ 
      (ออนไลน์) 

๑ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๓๔ 

๑๘. การพัฒนาคุณภาพ 
      และกระบวนการผลิต 
      ผลิตภัณฑ์กระจูด 

๑ ๑๐-๓๐ มิ.ย. ๖๔ ๑๐ 

๑๙. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด ๑ ๑๔-๒๘ มิ.ย. ๖๔ ๑๐ 
๒๐. การเพิ่มทักษะการผลิต 
      ผ้าทอมัดหมี่ 

๑ ๑๕-๒๙ มิ.ย. ๖๔ ๑๐ 

๒๑. การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) 
      (ออนไลน์) 

๑ ๑ ก.ค. ๖๔ ๓๔ 

๒๒. การสร้าง Content และ VDO 
      YouTube เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
      ในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงาน 

๒ ๒๔-๒๕ มิ.ย. ๖๔ ๖๐ 

๒๓. เทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
      ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
      (ออนไลน์) 

๑ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๐๗ 
 

  



๔๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒) หลักสูตรการอบรมส าหรับเกษตรกรและราษฎรทั่วไป จ านวน ๑๘ หลักสูตร  
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๖๗๖ คน 

หลักสูตร 
จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การอบรม 

๑. การเพิ่มทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด ๕ ๑๘-๒๗ ธ.ค. ๖๓ 
๒. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ  
    และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

๑๕ ๒๘-๒๙ ธ.ค. ๖๓ 

๓. สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ๕๐ ๑๙ ม.ค. ๖๔ 
๔. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ๕๐ ๒๐ ม.ค. ๖๔ 
๕. การเพาะเห็ด ๕๐ ๒๑ ม.ค. ๖๔ 
๖. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ๕๐ ๒๒ ม.ค. ๖๔ 
๗. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม และศึกษาดูงาน 
๗๕ ๒๖-๒๗ ม.ค. ๖๔ 

๘. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๕๐ ๒ ก.พ. ๖๔ 
๙. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๗๑ ๓ ก.พ. ๖๔ 
๑๐. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูป 
      สัตว์น้ า ๒๐ 

๑๘ ก.พ. ๖๔ 

๑๑. เยาวชนนักเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด ๑๘ ๒๓-๒๕ ก.พ. ๖๔ 
๑๒. การเลี้ยงแพะ ๑๐ ๑ มี.ค. ๖๔ 
๑๓. การเลี้ยงสัตว์ปีก จ านวน ๒ รุ่น ๓๒  
      รุ่นท่ี ๑ ๓๐ ๒ มี.ค. ๖๔ 
      รุ่นท่ี ๒ ๒ ๕ มี.ค. ๖๔ 
๑๔. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์  ๓-๔ มี.ค. ๖๔ 
๑๕. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑๕ ๙-๑๑ มี.ค. ๖๔ 
๑๖. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ๑๔๐  
      รุ่นท่ี ๑  ๓๕ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๖๔ 
      รุ่นท่ี ๒ ๓๕ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔ 
      รุ่นท่ี ๓ ๓๕ ๒๙-๓๐ มิ.ย. ๖๔ 
      รุ่นท่ี ๔ ๓๕ ๘-๙ ก.ค. ๖๔ 
๑๗. การเพิ่มทักษะการผลิตผ้าทอพื้นเมือง ๕ ๔-๑๓ มิ.ย. ๖๔ 
๑๘. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป 
      ผลผลิตทางการเกษตร 

๒๐ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ 

รวม ๑๘ หลักสูตร ๖๗๖ คน 
 



๔๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒.๔ แผนงานฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ด าเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักถึงประโยชน์
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่ายิ่ง โดยเฉพาะป่าพรุ ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีภาคใต้ 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๒.๔.๑ โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายราษฎรทั่วไป จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า 
งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ด าเนินการเตรียมกล้าไม้ท่ัวไป เช่น การจัดหา 
เมล็ดพันธุ์และหน่อ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน ทองอุไร กระถินเทพา มะขาม 
มะกอกน้ า มะม่วง หม่อน ตะเคียนทอง ต าเสา และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกร 
ราษฎรท่ัวไป ส่วนราชการ และนักเรียน/นักศึกษา ในเขตพื้นท่ี ๑๓ อ าเภอ ในจังหวัดนราธิวาส 
และใกล้ เคียง  รวม ท้ัง ได้สนับสนุนกล้ า ไม้ ให้กับ โครงการปลูกป่ าต่ าง  ๆ และแจกฟร ี
ในงานนิทรรศการนอกสถานท่ี โดยมีราษฎรมาขอรับกล้าไม้ จ านวน ๔๗๐ คน หน่วยงานต่าง ๆ 
จ านวน ๓๐ หน่วยงาน 

  

 ๒.๔.๒ ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในงานหัตถกรรม 
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการศึกษาการแปรรูปไม้เสม็ดขาว ในขนาด 
และรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ส าหรับน ามาจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าและหาวิธีการน าไม้เสม็ดขาว 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวหลากหลายชนิด  
เช่น เตียงนอน ๓ ชุด ท่ีวางโทรศัพท์ ๕๐ อัน เก้าอี้ ๒ ตัว ฯลฯ น ามาแสดงเป็นนิทรรศการ  
ขยายผลไปสู่ราษฎรเพื่อน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ 

  



๔๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๔.๓ การเพาะช ากล้าไม้สนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนและปลูกไม้  
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ท่ัวไป ๑๕ ชนิด จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กล้า 
ได้แก่ ตะเคียนทอง มะตูม ทองอุไร พะยอม ต้อยติ่ง ปาล์มจีบ หมากเขียว หมากเหลือง หมากนวล
มะขามป้อม กระถินเทพา มะกอกน้ า เสม็ดแดงใบมน พิกุล และส้มจี๊ด รวมท้ัง เพาะช ากล้าไม้มีค่า 
ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่น ๗ ชนิด จ านวน ๕๐,๐๐๐ กล้า ได้แก่ แอ๊ก (กูเบ) ยางวาด พะยูง ปลาไหลเผือก 
หมากแดง ผักหวานป่า และไข่เขียว เพื่อสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่ เกษตรกร ราษฎรท่ัวไป  
และส่วนราชการ โดยมีราษฎรมาขอรับกล้าไม้ จ านวน ๓๙๒ คน หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน  
๓๓ หน่วยงาน 

  

 ๓. แผนงานการบริหารจัดการองค์กร 

  ๓.๑ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตในพื้นท่ี 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เช่น 

   ๓.๑.๑ โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พื้นท่ี ๙.๓ ไร่ โดยมีการรวบรวม
พันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ป่าพรุ จ านวน ๒๙ ชนิด ๑๖๔ ต้น เช่น มเหสักข์ สักสยามินทร์ จ าปาป่า  
ยางนา กันเกรา ชมพู่น้ า กะบุย หมากแดง จิกน้ า และชะมวง ฯลฯ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์  
และสามารถให้นักเรียน นักศึกษา ราษฎรท่ัวไปและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ 
ปลูกฝังให้เยาวชนและราษฎรท่ัวไปเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น  

  
 



๔๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๓.๑.๒ โครงการรวบรวมพืชตระกูลปาล์มเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ครองราชย์ 
พื้นท่ี ๖ ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีพรุ ซึ่งเป็นร่องน้ า มีน้ าไหลผ่าน โดยได้รวบรวมพืชตระกูลปาล์ม 
ในพื้นท่ีภาคใต้และภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร 
และราษฎรท่ัวไปท่ีสนใจ ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม  
เช่น ต้นเล็บมือนาง ต้นปาล์มริบบิ้น ต้นปาล์มซามูไร ต้นปาล์มเจ้าหญิง ต้นปาล์มหมากรุก  
และต้นปาล์มคาบล็อกซาลอน ฯลฯ รวมท้ัง เพาะกล้าพันธุ์ไม้ ตัดหญ้าและตัดแต่งทรงพุ่ม  
ก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย จ านวน ๓ ครั้ง/ปี ซ่อมแซมสะพานทางเดินกลางเกาะ และจัดท าป้าย 
พันธุ์ไม้เพิ่มเติม 

  

 ๓.๑.๓ โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ  
๗๒ พรรษา พื้นท่ี ๖ ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีพรุ โดยได้รวบรวมพรรณพืชพื้นเมืองภาคใต้ พืชสมุนไพร 
และพันธุ์ไม้หายากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และราษฎรท่ัวไปท่ีสนใจ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ได้แก่ ต้นมะยมแดง ต้นขิงแดง  
ต้นอีมะ (บุหงาตานี) ต้นเหลียง และต้นอังกาบหนู รวมท้ัง เพาะกล้าพันธุ์ไม้ ดูแลรักษาแปลง  
ด้วยการตัดหญ้าและตัดแต่งทรงพุ่ม ก าจัดวัชพืช และจัดท าป้ายพันธุ์ไม้เพิ่มเติม ท้ังนี้ มีผู้ท่ีสนใจ  
ได้เข้ามาเรียนรู้ จ านวน ๕ คณะ ราษฎร ๔๕ คน 

  

 ๓.๑.๔ โครงการสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
พื้นท่ี ๑๒ ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีขุดยกร่องปลูกไม้ผลผสมผสาน โดยมีการเปลี่ยนพื้นท่ีให้เป็น  
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ จัดท าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส



๔๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อันเป็นมหามงคลท่ี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรวบรวมพรรณไม้
ท่ีมีลักษณะของดอก ผล ใบ ล าต้น และส่วนต่าง ๆ ท่ีสีม่วง ไม้ป่า และไม้เกษตรท่ีเป็นพืชประจ าถิ่น 
พืชต่างถิ่น และพืชหายากใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร 
และราษฎรท่ัวไปท่ีสนใจ ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ได้แก่ 
ต้นสาวสันทราย กระเจี๊ยบแดง ข้าวโพดม่วง ฟ้าประดิษฐ์ ปทุมมา ฤษีผสม บานไม่รู้โรย ต้นเทียน 
และคล้าน้ า มะเขือม่วง ฯลฯ รวมท้ัง เพาะกล้าพันธุ์ไม้ เพิ่มเติม ตัดแต่งทรงพุ่ม ก าจัดวัชพืช  
และจัดท าบอร์ดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 

  

   ๓.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยด าเนินกิจกรรม
ภายในโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ 
 ๓.๒.๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ก าหนด
พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช คือ สวนนกเป็ดน้ า ซึ่งมีเนื้อท่ี ๘๕ ไร่ เป็นพื้นท่ีป่าพรุดั้งเดิมท่ีมีสภาพ
พื้นท่ีลุ่มต่ ามีน้ าท่วมขังตลอดท้ังปี พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ด มีกระจูดและไม้น้ าอื่น ๆ 
ขึ้นปกคลุม มีการปกป้องรักษาต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง และพรรณไม้ดั้งเดิมที่เจริญเติบโต  
 ๓.๒.๒ กิจกรรมส ารวจพันธุกรรมพืช ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมความ
หลากหลายของแมลงในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พื้นท่ีเป้าหมาย ๕๑๐ ไร่ ส ารวจและ
ศึกษาเกี่ยวกับแมลงท่ีช่วยในการก าจัดศัตรูพืช แมลงท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า เก็บรวบรวม 
ชนิดของแมลงท่ีพบในพื้นท่ี โดยการจัดท่าทางตามธรรมชาติของแมลง จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ชนิด 

  

 ๓.๒.๓ กิจกรรมรักษาพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จ านวน ๘ แปลง 
ได้แก่ หวาย ดาหลา สมุนไพร บัว หม้อข้าวหม้อแกงลิง กล้วยไม้ มเหสักข์-สักสยามมินทร์  
และพันธุ์ไม้หายาก โดยดูแลรักษาด้วยการก าจัดวัชพืช ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย และขยายพันธุ์พืชเพิ่มเติม 
ได้แก่ การขยายพันธุ์ดาหลา โดยการแยกหน่อดาหลา และช าในถุงพลาสติก จ านวน ๒๐๐ หน่อ 



๔๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๒.๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช พื้นท่ี ๒.๓ ไร่ เป็นแปลง
สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกปาล์มสาคู เป็นการด าเนินการต่อเนื่องหลังจากท่ี  
งานทดลองสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๖ โดยปาล์มสาคู เป็นพันธุ์ไม้ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีพรุ
และพื้นท่ีลุ่มท่ีมีน้ าท่วมขังท่ัวไป สามารถน าส่วนต่าง ๆ เกือบทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถ
น ามาปลูกเพื่อทดแทนในพื้นท่ีรกร้าง และเป็นพืชอนุรักษ์ดินและน้ า  

  

 ๓.๒.๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการบันทึกข้อมูล
การส ารวจรวบรวม การศึกษาประเมินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้ง ข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ ลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูล จัดท าผังแปลงปกปักและแปลงปลูก 
รักษาพันธุกรรมพืชและการบันทึกค่าพิกัดต าแหน่ง (GPS) ของพืชท่ีปลูกรักษาและฐานข้อมูล  
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของกิจกรรมท่ีด าเนินการของแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ด าเนินการ
เก็บข้อมูลการส ารวจพันธุไ์ม้ดั้งเดิม ได้แก่ โกงกางพรุ สามร้อยยอด กกเหล่ียม และจอกหูหนูยักษ์ 

  ๓.๓ โครงการจัดตั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ได้จัดท าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึ้น เพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ระบบตลาด 
และวางแผนในการจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น 
แทนการขายผลผลิตในรูปแบบเดิม และพัฒนาเป็นจุดศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร และผู้ ท่ีสนใจ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่อไปในอนาคต โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรตามฤดูกาล ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  
 



๔๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๔ โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้  เริ่มด าเนินการเมื่อปี ๒๕๖๐  
พื้นท่ี ๒.๒ ไร่ ภายในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวบรวมพันธุ์ได้ท้ังหมด ๓๙ พันธุ์ 
จ าแนกจัดกลุ่มกล้วยพันธุ์ท่ีมีในแปลงรวบรวมพันธุ์ จ านวน ๓๖ พันธุ์ ตามลักษณะทางพันธุกรรม
ตามกรรมวิธีของ Simmonds and Sheperd ได้ท้ังหมด ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม AA, AAA, AAB, ABB 
และ BB ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) การส ารวจและปลูกพันธุ์กล้วยเพิ่มเติม เป็นพันธุ์กล้วยซึ่งตรงกับชื่อท่ีมี 
ในสถาบัน จ านวน ๓ สายพันธ์ุ ได้แก่  
   - กล้วยนิ้วจระเข้ (ปีแซ ยะรี บอยอ) จ าแนกพันธุกรรมจัดอยู่ในกลุ่ม AAB  
   - กล้วยขนม (ปีแซ ตาปง)  จ าแนกพันธุกรรมจัดอยู่ในกลุ่ม AAB 
   - กล้วยเล็บม้าหรือกล้วยตานีกีบม้า จ าแนกพันธุกรรมจัดอยู่ในกลุ่ม BB  

   ท าให้ในปัจจุบันสามารถรวบรวมพันธุ์กล้วยและจ าแนกลักษณะทางพันธุกรรม
ได้ ๓๙ พันธุ์ ตรงกับสถาบันฯ จ านวน ๑๐ พันธุ์ และยังส ารวจไม่พบ รวมท้ังไม่ได้ปลูกอีก จ านวน 
๒ พันธุ์ คือ กล้วยพันธุ์อะไร และกล้วยพันธ์ุลูกไก่ 

   

 ๒) ด าเนินการส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วย จ านวน ๑๒ พันธุ์ เพื่อส่งวิเคราะห์ 
และจัดท าแผนที่ DNA ร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
 ๓) มีการบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และจัดท าฐานข้อมูลทางสัณฐานวิทยา 
 ๔) การขยายผลแปลงรวบรวมพันธุ์ส ารองและแปลงเรียนรู้พันธุ์กล้วย เพื่อส ารองพันธุ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายของพันธุ์ตลอดจนเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมือง
ภาคใต้ โดยน าพันธุ์กล้วยไปปลูกขยายผลในพื้นท่ี จ านวน ๓ แปลง ได้แก่         
  - แปลงรวบรวมพันธ์ุส ารอง ในพื้นท่ีแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนราธิวาส เนื้อท่ี ๒.๙ ไร่  
  - จัดท าแปลงเรียนรู้พันธุ์กล้วยในพื้นท่ีฐานเรียนรู้คนรักป่า ณ โครงการ 
ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกปาฆาบือซา เนื้อท่ี ๓.๕ ไร่  
  - จัดท าแปลงเรียนรู้พันธุ์กล้วยในโรงเรียนบ้านโคกศิลา เนื้อท่ี ๐.๑๓ ไร่  
 



๔๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๕ การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม  งานหม่อนไหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ ได้จัดท าแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบส าหรับเกษตรกรและราษฎรท่ัวไปได้เข้ามา  
ศึกษาดูงานด้านหม่อนไหมและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
และเพื่อให้สามารถผลิตท่อนพันธุ์หม่อนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมถึง 
การบริหารจัดการให้งานหม่อนไหมเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีการสาธิตการปลูกหม่อนผลสด หม่อนใบ สาธิตการเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ลูกผสม  
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผลิตพันธุ์หม่อนเพื่อแจกจ่าย จ านวน ๒๐,๐๐๐ ถุง 

  

 ๓.๖ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การจัดซื้อ บ ารุงดูแลครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

 
  

  
 



๕๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

พิกัด ๔๗ NRH ๑๗๖ – ๐๖๙ ระวาง ๕๓๒๑ I ล าดับชุด L๗๐๑๘ 
ขยายจากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๓๒๑ I 
พิกัด ๔๗ NRH ๑๗๖ - ๐๖๙ 

โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 



๕๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร. 
ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 
 
เร่ืองเดิม 

 ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นท่ีภาคใต้  
และแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  
อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมท้ัง พระราชทานพระราชด าริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ท่ีเปิดโอกาส
ให้ราษฎรได้มาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี รวมท้ัง  
เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม แล้วน าผลท่ีได้ 
ไปขยายผลให้แก่ราษฎร ท้ังนี้  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการตามเสด็จฯ 
และสนองพระราชด าริ รวมท้ัง เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ร่วมวางแผน และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎร จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานของส านักงาน กปร. ขึ้น  
ในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทานนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ผลการด าเนินงาน 

  กรมชลประทานด าเนินการปรับปรุงอาคารท่ีท าการส านักงาน กปร. โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้ 
  ๑) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการส านักงาน กปร. ได้แก่ งานด้านวิศวกรรม  
งานสถาปัตยกรรม งานสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า งานรื้อถอนอาคาร และงานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 
  ๒) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารท่ีท าการส านักงาน กปร. ได้แก่ งานปูทางเดิน 
และงานปลูกต้นไม้ (ไม้ยืนต้น / ไม้ดอกไม้ประดับ / งานดินและวัสดุส าหรับปลูก) เพื่อเพิ่มการใช้งาน 
ในพื้นท่ีและปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับการใช้งานโดยรวม 
  ๓) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องปรับอากาศ) 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อสนับสนุนและเสริมการใช้งาน
ภายในอาคารท่ีท าการส านักงาน กปร. 

  ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๔ และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 



๕๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประสานการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเขตพื้นท่ีภาคใต้ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  
  

  
  

ระหว่างด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร. 
โครงการชลประทานนราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

พิกัด ๔๗ NRH ๑๑๓ – ๑๐๔ ระวาง ๕๓๒๑ I ล าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๓๒๑ I 
พิกัด ๔๗ NRH ๑๑๓ - ๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ
ส านักงาน กปร. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านแหล่งน้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าปีแนมูดอ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พร้อมอาคารประกอบ 
ต้าบลบูกิต อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ ต าบลบูกิต 
อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้  ได้พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นท่ีดังกล่าว 
ซึ่งกรมชลประทานได้ด าเนินการสนองพระราชด าริ โดยพิจารณาโครงการส ารวจรายละเอียด 
ภูมิประเทศ ออกแบบและก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ต่อมาวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ โครงการอ่างเก็บน้ าปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า  
 “...ขอให้ส ำนักงำน กปร. กรมชลประทำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำแนวทำง
กำรปรับปรุงคุณภำพน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำปีแนมูดอที่จะน ำไปใช้ในกำรอุปโภคบริโภคของรำษฎร
ในพื นที่ให้มีคุณภำพเหมำะสมที่จะน ำไปอุปโภคบริโภคได้ ทั งนี  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
มีกำรศึกษำกำรผลิตอุปกรณ์เมนเฟรม ที่จะสำมำรถเพ่ิมคุณภำพน  ำให้ดียิ่งขึ นได้...” 

ผลการด้าเนินงาน 

 กรมชลประทานด าเนินการก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความสูง ๓๐ เมตร และถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรองน้ าเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า จากนั้นส่งน้ าเข้าสู่
ระบบท่อส่งน้ า ความยาวรวม ๕,๗๖๘ เมตร เพื่อกระจายน้ าไปยังบ้านเรือนของราษฎรบ้านปีแนมูดอ 
นอกจากนี้ จะมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ าระบบ RO (Reverse Osmosis) ในโรงเรียน จ านวน ๒ แห่ง 
และมัสยิด จ านวน ๒ แห่ง ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๘ และคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ท้ังนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ าปีแนมูดออันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ” ขึ้น เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

 

 



๕๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ าสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 
บ้านปีแนมูดอ หมู่ ท่ี ๑๐ ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จ านวนประมาณ  
๑๕๗ ครัวเรือน ราษฎร ๕๘๑ คน รวมท้ังโรงเรียนในพื้นท่ี จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบูกิต 
ประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ รวมท้ังมัสยิด จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ มัสยิดบ้านปีแนมูดอ 
และมัสยิดมูฮายีรีน ซึ่งราษฎรดังกล่าวจะได้มีน้ าท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะใช้ในกิจวัตรประจ าวัน 
ท าใหม้ีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

  
  

บริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ าเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า และแนวท่อส่งน้ า 
  

  
  

ระหว่างด าเนินการวางท่อส่งน้ า 

  

  
  

พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการฯ 



๕๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าปีแนมูดอ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบูกิต อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
พิกัด ๔๗ NRG ๑๕๗ – ๘๔๘ ระวาง ๕๓๒๑ II ล้าดับชุด L๗๐๑๘ 

จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล้าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๓๒๑ II 
พิกัด ๔๗ NRG ๑๕๗ - ๘๔๘ 

สัญลักษณ์ 
 อ่างเก็บน้ าปีแนมูดอ 
 แนวท่อส่งน้ า ความยาว ๕,๗๖๘ เมตร ประกอบด้วย 
  แนวท่อส่งน้ า สาย MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๑R-MP 
   แนวท่อส่งน้ า สาย ๒R-MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๓R-MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๑L-MP 
 ระบบประปา 
 ระบบกรองน้ า RO จ านวน ๔ แห่ง 
 พ้ืนที่รับประโยชน์  
 
  
  



๕๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนผังโครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าปีแนมูดอ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลบูกิต อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

เครื่องสูบน ้ำ  

ระบบกรองน ้ำ 

อ่ำงเก็บน ้ำ 

หอถังสูง  

รายละเอียด 

  แนวท่อส่งน้ า สาย MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๑R-MP 
   แนวท่อส่งน้ า สาย ๒R-MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๓R-MP 
  แนวท่อส่งน้ า สาย ๑L-MP 
  ระบบ RO จ านวน ๔ แห่ง 
   
 
  
  

 
ชุมชน 

 
ชุมชน 

 
ชุมชน 

 
ชุมชน  

ชุมชน 

 
ชุมชน 

ชุมชน 

โรงเรียน 
บูกิตประชาอุปถมัภ ์

โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 

มัสยิดบ้านปแีนมูดอ 

มัสยิดมูฮายีรีน 



๕๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการระบบระบายน ้าโรงเรียนบ้านโคกศิลาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ต้าบลกะลุวอเหนือ อ้าเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า 
 “...ขอให้ส ำนักงำน กปร. และกรมชลประทำนร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำน  ำท่วมขัง บริเวณสนำมกีฬำของโรงเรียนบ้ำนโคกศิลำในแนวทำงที่เหมำะสม…” 

ผลการด้าเนินงาน 

 กรมชลประทานด าเนินการถมดินและปรับระดับพื้นท่ีบริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน 
บ้านโคกศิลา ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พื้นท่ีประมาณ ๒.๕๐ ไร่ ให้ได้ระดับเดียวกับถนน 
ภายในโรงเรียน พร้อมท้ังก่อสร้างคูระบายน้ าโดยรอบพื้นท่ีโรงเรียน จ านวน ๓ สาย ระยะทางรวม 
๖๖๑ เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณด้านนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้ าลงสู่ ร่องน้ าธรรมชาติ ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  
และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณสนามกีฬา 
รวมท้ังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าของโรงเรียนบ้านโคกศิลาและชุมชนใกล้เคียง  
ท าให้นักเรียน จ านวน ๑๓๗ คน ครู จ านวน ๑๑ คน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
ตลอดจนราษฎรในชุมชนใกล้เคียงมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

สภาพพ้ืนที่น้ าท่วมขังบริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
  

  
  

ระหว่างด าเนินการปรับพ้ืนที่ การก่อสร้างคูระบายน้ าโดยรอบพื้นที่โรงเรียน 
  

  
  

พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการระบบระบายน ้าโรงเรียนบ้านโคกศิลาอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ต้าบลกะลุวอเหนือ อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

พิกัด ๔๗ NRG ๒๑๔ – ๙๙๓ ระวาง ๕๓๒๑ I ล้าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล้าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๓๒๑ I 
พิกัด ๔๗ NRG ๒๑๔ - ๙๙๓ 

สัญลักษณ์ 

 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
 คูระบายน้ า สายที่ ๑ 
 คูระบายน้ า สายที่ ๒ 
 คูระบายน้ า สายที่ ๓ 
 อาคารแบ่งน้ า และอาคารปลายคลอง 
 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 พ้ืนที่รับประโยชน์  
 
  
  



๖๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฝายคลองท่าไม้แดงพร้อมระบบส่งน า้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(จัดหาน ้าช่วยเหลือโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง) 

ต้าบลปากหมาก อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า 
 “...ให้ส ำนักงำน กปร. และกรมชลประทำน ร่วมกันพิจำรณำจัดหำน  ำให้กับโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนยำงโพรง และรำษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยกำรก่อสร้ำงฝำยคลอง
ท่ำไม้แดงพร้อมระบบส่งน  ำ รวมทั งประสำนกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรพิจำรณำปรับปรุงระบบส่งน  ำของฝำยบ้ำนทับเที่ยง และฝำยบ้ำนยำงโพรงที่ได้รับ 
ควำมเสียหำยเนื่องจำกอุทกภัย ให้สำมำรถใช้งำนได้…” 

ผลการด้าเนินงาน 

 กรมชลประทานด าเนินการก่อสร้างฝายทดน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงประมาณ ๒ เมตร 
ขนาดสันฝายยาวประมาณ ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ าและอาคารประกอบ ความยาว 
๕,๐๐๐ เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะท าให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 
มีแหล่งน้ าต้นทุนในการสนับสนุนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นท่ีการเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้แก่นักเรียนและครู รวมถึงส่งน้ าช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีบ้านยางโพรง หมู่ท่ี ๗ ต าบลปากหมาก 
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจ านวนประมาณ ๒๑๘ คน ให้ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
ตลอดท้ังป ี
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

  
  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น 
  

  
  

พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการฯ 
 
 



๖๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฝายคลองท่าไม้แดงพร้อมระบบส่งน ้าอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
(จัดหาน ้าช่วยเหลือโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง) 

บ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต้าบลปากหมาก อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พิกัด ๔๗ PML ๘๙๐ – ๓๙๕ ระวาง ๔๗๒๗ I ล้าดับชุด L๗๐๑๘ 

จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล้าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๔๗๒๗ I 
พิกัด ๔๗ PML ๘๙๐ - ๓๙๕ 

สัญลักษณ์ 

 ฝายคลองท่าไม้แดง 

 ฝายบ้านยางโพรง (ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๔๓) 

 แนวท่อส่งน้ า ฝายคลองท่าไม้แดง 
 ความยาวประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร 

 แนวท่อส่งน้ า ฝายบ้านยางโพรง 
 ความยาว ๑๔,๕๐๐ เมตร 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 

 พ้ืนที่รับประโยชน์  

 พ้ืนที่รับน้ า ประมาณ ๔๔.๒๐ ตารางกิโลเมตร 
  

  



๖๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ต้าบลศรีสาคร อ้าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธวิาส 

 
 
เร่ืองเดิม 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุง 
ระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไอร์แตแตไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เมื่อวันท่ี  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามท่ี นายสะมะแอ กูโน ราษฎร หมู่ท่ี ๙ ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส และคณะ ได้มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน
โครงการปรับปรุงฝายทดน้ าพร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ท่ี ๒  ๓  ๔  ๖  
และ ๑๐ ต าบลศรีสาคร ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน รวมท้ัง ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคและท าการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือส านักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๕/๓๑๒๖ 
ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

ผลการด้าเนินงาน 

 กรมชลประทานด าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าในลักษณะท่อพีวีซี ขนาด ๐.๒๕  
๐.๒๐ ๐.๑๕ และ ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓,๙๗๑ เมตร และอาคารประกอบ รวมท้ัง  
ซ่อมแซมฝายทดน้ า เดิม โดยการปรับเพิ่มขนาดสันฝายให้มีขนาดความยาว ๒๗ เมตร  
สูง ๒.๑๐ เมตร เพื่อเสริมพื้นท่ีการเก็บกักน้ า อีกท้ัง ขุดลอกตะกอนทราย บริเวณหน้าฝาย 
และบูรณะทางล าเลียง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๕ 
และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
 ท้ังนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ าโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไอร์แตแต” ขึ้น 
เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้ราษฎรบริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ าสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร
บ้านไอร์แตแต หมู่ ท่ี ๕ (บางส่วน) และบ้านก าปงบารู หมู่ ท่ี ๑๐ (บางส่วน) ต าบลศรีสาคร  
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จ านวนประมาณ ๕๖๓ ครัวเรือน ราษฎร ๒ ,๐๖๗ คน  
(บ้านไอร์แตแต ๔๐๒ ครัวเรือน และบ้านก าปงบารู ๑๖๑ ครัวเรือน) รวมท้ังส่งน้ าสนับสนุน 
พื้นท่ีการเกษตร จ านวนประมาณ ๑,๖๑๐ ไร่ (บ้านไอร์แตแต ๗๐๐ ไร่ และบ้านก าปงบารู ๙๑๐ ไร่)  
ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

 
 
 



๖๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

สภาพของฝายทดน้ าเดิม ระบบท่อส่งน้ าเดิม 
  

  
  

ระหว่างด าเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า 
  

  
  

พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าฝายบ้านไอร์แตแตอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
บ้านไอร์แตแต หมู่ที่ ๕ ต้าบลศรีสาคร อ้าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

พิกัด ๔๗ NQG ๗๑๐ – ๘๔๓ ระวาง ๕๒๒๑ II ล้าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

 

SERIES               SHEET 

ล้าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๒๒๑ II 
พิกัด ๔๗ NQG ๗๑๐ - ๘๔๓ 

สัญลักษณ์ 
 ฝายบ้านไอร์แตแต 

 แนวท่อส่งน้ า ความยาว ๑๓,๙๗๑ เมตร ประกอบด้วย 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๑ ความยาว ๘,๘๓๐ เมตร 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๒ ความยาว ๒,๐๑๐ เมตร 
   แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๓ ความยาว ๑,๘๑๘ เมตร 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๔ ความยาว    ๙๑๓  เมตร 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๕ ความยาว    ๔๐๐  เมตร 

 พ้ืนที่รับประโยชน์  
 
  
  

 



๖๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านไอร์แตแต หมู่ที่ ๕ ต้าบลศรีสาคร อ้าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 

 

รายละเอียด 

  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๑ 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๒ 
   แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๓ 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๔ 
  แนวท่อส่งน้ า สายที่ ๕ 
   
   
 
  
  

ชุมชนบ้านไอร์แตแต 

ชุมชนบ้านไอร์แตแต 

ชุมชนบ้านไอร์แตแต 

ชุมชนบ้านไอร์แตแต พื นที่การเกษตร 

พื นที่การเกษตร 

ชุมชนบ้านก้าปงบารู 
ชุมชนบ้านก้าปงบาร ู

ชุมชนบ้านก้าปงบาร ู

ฝำยบ้ำนไอร์แตแต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 
 

เร่ืองเดิม 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบี่ เนื้อท่ีประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันท่ี  
๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ ตามท่ีจังหวัดกระบี่น้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า 
และสัตว์น้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศของป่าทุ่งทะเลให้ยั่งยืน  
(ตามหนังสือส านักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๙/พิเศษ ๑๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗) 

ผลการด าเนินงาน 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่  ร่วมกับส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ ท่ี ๕ 
(นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจ จ านวน ๓๐ ,๐๐๐ กล้า  
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาป่าทุ่งทะเล และท าให้ราษฎร 
มีต้นทุนในการพัฒนาอาชีพ สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 ๒. กิจกรรมปลูกเตยปาหนันเพื่อส่งเสริมอาชีพแนวพระราชด าริจักสานเตยปาหนัน 
จ านวน ๗๐ ไร่ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ราษฎรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีต้นทุน 
ในการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิม รวมท้ังมีความรู้ในการดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลอย่างถูกวิธี 
 ๓. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มจักสานเตยปาหนัน  ณ เขตห้ามล่า 
สัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เพื่อใหก้ลุ่มจักสานเตยปาหนัน จ านวนประมาณ ๕๐ คน มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 
ช่วยพัฒนาและต่อยอดการท าผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างคน
สร้างงานให้กับชุมชน 
 ๔. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มท าผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งโพรง ณ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เพื่อให้กลุ่มท าผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งโพรง จ านวนประมาณ ๕๐ คน มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอ 
ต่อความต้องการ ช่วยพัฒนาและต่อยอดการท าผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งโพรง ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
เป็นการสร้างคนสร้างงานให้กับชุมชน 



๖๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ า  (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๐ คน ซึ่งท าให้ราษฎรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วงสร้างอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ เกิดการจ าหน่ายและแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ าในพื้นท่ีชุมชน   

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑. สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒. สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรท้ังในและนอกพื้นท่ี ในการเข้ามาบุกรุก
ยึดถือครอบครองป่า เก็บหาของป่าภายในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 
 ๓. ช่วยให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
และการสร้างเครือข่าย 
 ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างจิตส านึกท่ีดี ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจ 
  

  
  

กิจกรรมปลูกเตยปาหนันเพื่อส่งเสริมอาชีพแนวพระราชด าริจักสานเตยปาหนัน 
  

  



๗๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มจักสานเตยปาหนัน 
  

  
  

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มท าผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งโพรง 
  

  
  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 
  

  
  

การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

  

  
  

สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๗๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

พิกัด ๔๗ NNJ ๐๔๔ – ๕๓๒ ระวาง ๔๘๒๔ III ล าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๔๘๒๔ III 
พิกัด ๔๗ NNJ ๐๔๔ - ๕๓๒ 



๗๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการส่งเสรมิอาชีพราษฎร 
บริเวณศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหม ี
   ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตามแนวพระราชด าริ  

   สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ท่ี ๕ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า  
 “...ต้องให้คนอยู่คู่กับป่าได้ ให้ส่งเสริมน าพืชชั้นล่าง เช่น กระวาน ลิเภา พริก หวาย  
เข้าไปปลูกเสริม สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้พื้นที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบของ 
การจัดการป่าในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชด าริที่อื่นต่อไป...” 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๖ (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ได้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลม ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานลาดตระเวน ประจ าจุดสกัด จ านวน ๔ คน ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน ๔ อัตรา  
และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุอื่น ๆ  
 ๒. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า (ครูอุทยาน) 
ประกอบด้วย งานจัดหาอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีออกไปสอน จ านวน ๕ คน และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 ๓. กิจกรรมดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วย  
การดูแล บ ารุงรักษาป้ายสื่อความหมาย ตลอดเส้นทางเดินธรรมชาติ จ านวน ๑๑ ป้าย  
 ๔. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังอ้ายหมีและสนับสนุน
จัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ส่งเสริมการเพาะช ากล้าไม้ลูกชก 
และไม้ป่าอื่น ๆ) ประกอบด้วย งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร 
 ๕. กิจกรรมบริหารโครงการฯ เป็นการติดตามและแนะน าการด าเนินงานอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณศูนย์การเรียนต ารวจ  
ตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมีฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการฯ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



๗๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ช่วยป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่า และการเข้าท าประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาปู่ – เขาย่า รวมไปถึงศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ได้รับการพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการป่าในพื้นท่ีอนุรักษ์ให้กับศูนย์การเรี ยนอื่น ๆ  
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์การเรียนฯ และราษฎรในพื้นท่ี จ านวนประมาณ ๓๗๓ ครัวเรือน 
ราษฎร ๑,๐๓๒ คน มีจิตส านึกท่ีดีในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท าการเกษตร  
ผ่านการแปรรูปผลผลิตท่ีได้จากพื้นท่ี การจัดท าบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขององค์การ
อาหารและยา (อย.) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอันน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
รวมท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คน
สามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างยั่งยืน  

กิจกรรมจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลม 
  

  
  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลายป่า 
  

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า (ครูอุทยาน) 
  

  
  

เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 



๗๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมป้ายสื่อความหมาย 
  

  
  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงป้ายสื่อความหมายและเส้นทางธรรมชาติ 
  

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังอ้ายหมีและสนับสนุนจัดตั้ง 
กลุ่มอาชีพด้านป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ส่งเสริมการเพาะช ากล้าไม้ลูกชก และไม้ป่าอื่น ๆ) 

  

  
  

งานส่งเสริมการเพาะช ากล้าไม้ลูกชก และไม้ป่าอ่ืน ๆ พร้อมทั้งการแปรรูปอาหาร 
  

กิจกรรมบริหารโครงการฯ 
  

  
  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามและแนะน าการด าเนินงาน 
  

 



๗๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการส่งเสริมอาชีพราษฎร 
บริเวณศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลงัอ้ายหมีในเขตอทุยานแหง่ชาติเขาปู ่– เขาย่า  

ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ ๕ ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิกัด ๔๗ NNJ ๘๙๖ – ๗๖๒ ระวาง ๔๙๒๔ I ล าดับชุด L๗๐๑๘ 
จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๔๙๒๔ I 
พิกัด ๔๗ NNJ ๘๙๖ - ๗๖๒ 

ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี 



๗๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
(กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง) 

ต าบลตะโละกาโปร ์อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชด าริ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา 
และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นแกนกลางในการปลูกป่าพระราชทาน รวมท้ัง ขอให้หน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการปลูกป่าและบ ารุงรักษา  
เพื่อ เป็นการสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงม ี
พระราชด าริท่ีจะพระราชทานป่าไม้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้ราษฎรได้รับผลประโยชน์ 
อย่างแท้จริง รวมท้ัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์เป็นปีท่ี ๕๐  

ผลการด าเนินงาน 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน 
ศึกษาธรรมชาติจากสะพานไม้ ปรับเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  
๑,๓๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มความคงทนของตัวสะพานให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้ในระยะยาว ท้ังนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเบื้องต้น และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
ป่าชายเลนยะหริ่ง ท่ีมีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของราษฎร  
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ชายเลน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนกิจกรรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ให้คงสภาพสมบูรณ์ยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์   
ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและนันทนาการ โดยในปี ๒๕๖๓ มีนักเรียน นักศึกษา และราษฎร 
จากพื้น ท่ีจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง  
และพื้นท่ีใกล้เคียง มาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา จ านวน ๖,๗๕๔ คน 
 
 
 



๗๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
  

  
  

สภาพของสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ช ารุดเสียหาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
(กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง) 

ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
พิกัด ๔๗ NQH ๖๒๒ – ๖๐๒ ระวาง ๕๒๒๒ I ล าดับชุด L๗๐๑๘ 

ขยายจากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๒๒๒ I 
พิกัด ๔๗ NQH ๖๒๒ - ๖๐๒ 

สัญลักษณ์ 

 สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
 ที่ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร 
 ที่จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

 พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
  



๗๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 



๘๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
 
เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้พระราชทานพระราชด าริ สรุปความว่า 
 “...ป่าไม้ถูกตัดท าลายไปอย่างมากจนเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างหนัก  
การช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะสร้างบ้านทดแทนบ้านที่พังไปแล้ว  
ก็อาจพังถล่มได้อีกในคราวถัดไป จึงควรที่จะเริ่มต้นสอนการอนุรักษ์ป่าไม้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งอาจเริ่ม
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยจัดท าเป็นหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เด็กเกิดความรัก 
และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และร่วมสงวนรักษาป่าไม้ไว้...” 

ผลการด าเนินงาน 

 ๑. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและทัศนศึกษาตามหลักสูตรครูป่าไม้ ในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๕๐ แห่ง นักเรียน จ านวน ๓,๓๗๐ คน 

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
และทัศนศึกษาตามหลักสูตรครูป่าไม้  ประกอบด้วย การบรรยาย การท ากิจกรรม ท้ังใน 
และนอกชั้นเรียน เช่น วาดรูป ระบายสี ส ารวจพรรณไม้ เพาะช ากล้าไม้ ส ารวจพัน ธุ์สัตว์ป่า  
ดูนก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ โดยก าหนดแผนจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน โรงเรียนละ ๖ - ๘ ครั้ง ครั้งละ ๒ - ๓ ชั่วโมง ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และน านักเรียนท่ีร่วมโครงการฯ ไปทัศนศึกษา โรงเรียนละ ๑ ครั้ง  
ใช้เวลา ๑ วัน ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ จังหวัด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมท้ังหมด จ านวน ๕๐ แห่ง และมีนักเรียน จ านวน ๓,๓๗๐ คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาค 
จ านวน 
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

กลาง ๔ ๒๙๗ - กิจกรรมการเรียนการสอน แล้วเสร็จ จ านวน ๒ แห่ง 
  คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๕๐  
- กิจกรรมทัศนศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 



๘๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาค 
จ านวน 
โรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๑๐ ๖๙๔ - กิจกรรมการเรียนการสอน แล้วเสร็จ จ านวน ๔ แห่ง 
  คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๔๐  
- กิจกรรมทัศนศึกษา แล้วเสร็จ จ านวน ๒ แห่ง 
 คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๒๐ 
 ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 

ใต้ ๑๒ ๘๙๓ - กิจกรรมการเรียนการสอน แล้วเสร็จ จ านวน ๔ แห่ง 
  คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๓๓.๓๓  
- กิจกรรมทัศนศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 

เหนือ ๒๔ ๑,๔๘๖ - กิจกรรมการเรียนการสอน แล้วเสร็จ จ านวน ๑๘ แห่ง 
  คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๗๕  
- กิจกรรมทัศนศึกษา ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
 การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 

 ๒. กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการฯ จ านวน ๑๑ คร้ัง 

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการฯ จ านวน ๑๑ ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแผนงานอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเพื่อให้ทราบถึง 
ความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ภาค แผนการติดตามและประเมินผล หมายเหต ุ
กลาง ๒ ครั้ง 

(สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔) 
ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙  
จึงเห็นควรชะลอการติดตามในพื้นท่ีไปก่อน ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
๒ ครั้ง 

(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 
ใต้ ๓ ครั้ง 

(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 
เหนือ ๔ ครั้ง 

(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 



๘๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. กิจกรรมจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์ จ านวน ๔,๕๐๐ เล่ม 

  กิจกรรมการจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์ จ านวน ๔,๕๐๐ เล่ม ประกอบด้วย การออกแบบ
และจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดท ากิจกรรมครูป่าไม้ จ านวน ๕๐๐ เล่ม และการออกแบบ 
และจัดพิมพ์หนังสือแบบฝึกหัดประกอบกิจกรรมครูป่าไม้ จ านวน ๔,๐๐๐ เล่ม ท้ังนี้ ปัจจุบัน
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ  
เกิดความรักหวงแหน ตลอดจนมีส่วนร่วม และมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
และสัตว์ป่าอนุรักษ์ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. สามารถสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของแนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการอนุรักษ์   
ให้เป็นท่ียอมรับของเด็ก เยาวชน และราษฎรโดยท่ัวไป 
 ๓. เกิดเครือข่ายโรงเรียนและเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ในชุมชนท้องถิ่น อันจะน าไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ต่อไป 
 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและทัศนศึกษาตามหลักสูตรครูป่าไม้  
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๕๐ แห่ง นักเรียน จ านวน ๓,๓๗๐ คน 

  

  
  

  
  



๘๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

  
กิจกรรมจัดท าเอกสารและสิ่งพิมพ์ จ านวน ๔,๕๐๐ เล่ม 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงจ านวนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ที่เข้าร่วมโครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

โรงเรียน ๒๔ แห่ง  
ใน ๙ จังหวัด 

 

โรงเรียน ๑๐ แห่ง 
ใน ๖ จังหวัด 

โรงเรียน ๔ แห่ง 
ใน ๒ จังหวัด 

โรงเรียน ๑๒ แห่ง 
ใน ๖ จังหวัด 

โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

โรงเรียน ๕๐ แห่ง  
ใน ๒๓ จังหวัด 



๘๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการครูป่าไม้ฯ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  

๑. โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 
๒. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
๓. โรงเรียน ตชด. บ้านจะน ู
๔. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี่ยง 
๕. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
๖. โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 
๗. โรงเรียนบ้านห้วยขาน 
๘. โรงเรียนบ้านห้วยผา 
๙. ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) 
๑๐. โรงเรียนบ้านน้ ารีพัฒนา 
๑๑. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 
๑๒. โรงเรียนบ้านสบขุ่น 
๑๓. โรงเรียนบ้านสันติสุข 
 

๑๔. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขนุวิน 
๑๕. โรงเรียนบ้านขุนแดะ 
๑๖. โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 
๑๗. โรงเรียนน้ าพร้าสามัคคี 
๑๘. โรงเรียน ตชต. บ้านรักไทย 
๑๙. โรงเรียนบ้านนาเกียน 
๒๐. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 
๒๑. โรงเรียนบ้านน้ าหอม 
๒๒. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น 
๒๓. โรงเรียน ตชด. บ้านแสมใหญ่ 
๒๔. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

  



๘๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการครูป่าไม้ฯ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

๑. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนห้วยเวียงงาม 
๒. โรงเรียนบ้านตอนขนุนพัฒนา 
๓. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านค าชมพู 
๔. โรงเรียนอภัยด ารงธรรม 
๕. โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 
๖. โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 
๗. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเด็ล 
๘ .โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค็อกนสิไทย 
๙. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร 
๑๐. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ 



๘๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการครูป่าไม้ฯ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 
 

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

๑. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย 
๒. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 
๓. โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 
๔. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 



๘๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการครูป่าไม้ฯ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

 
๑. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันตินมิิตร 
๒. ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี 
๓. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก 
๔. โรงเรียนบ้านเขาปู่ 
๕. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย 
๖. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน 
๗. โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 
๘. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ 
๙. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ 
๑๐. โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 
๑๑. โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 
๑๒. โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านส่งเสริมอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไกพ่ื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 
 

เร่ืองเดิม 

 เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ า อาคารพิกุลกนก 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด าริแก่ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า 
      “...ขอให้น ำพันธุ์ไก่จำกศูนย์พัฒนำพันธุ์สัตว์พระรำชทำนด่ำนซ้ำย ต ำบลด่ำนซ้ำย  
อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย มำสนับสนุนกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง 
อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ...” 
 ต่อมาวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ สรุปความว่า 
      “...ขอให้ส ำนักงำนมูลนิธิชัยพัฒนำ และส ำนักงำน กปร. ประสำนกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง น ำไก่เหลืองจำกศูนย์พัฒนำพันธุ์สัตว์
พระรำชทำนด่ำนซ้ำย อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย มำเลี้ยงทดสอบพันธุ์ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรส่งเสริมและขยำยผลสู่เกษตรกร และน ำมำใช้ในกำรผสมพันธุ์ไก่พันธุ์ใหม่เพื่อเป็นทำงเลือก
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ภำคใต้...”  

ผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ด าเนินการคัดเลือกไก่ที่ท าการทดสอบเลี้ยงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นทดแทนเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๕๐ ตัว  
(เพศผู้ จ านวน ๕๐ ตัว และเพศเมีย จ านวน ๓๐๐ ตัว) โดยด าเนินการคัดเลือกไก่ เพศผู้ 
และเพศเมียท่ีมีลักษณะดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์ เมื่อวันท่ี  
๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ (อายุ ๑๓๗ วัน) ท้ังนี้ สามารถผลิตลูกไก่พื้นเมืองด่านซ้ายทดแทนพ่อแม่พันธุ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๒,๒๑๖ ตัว แบ่งการด าเนินงานทดสอบเลี้ยง ดังนี้ 

 ๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ด าเนินการทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย จ านวน 
๑,๖๑๖ ตัว โดยมีข้อมูลสมรรถนะการเจริญเติบโต ดังนี้ 
 

 



๙๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อายุ 
(สัปดาห์) 

จ านวน 
(ตัว) 

น้ าหนักรวม 
(กรัม) 

น้ าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ADG 
อาหารที่กิน 

(กรัม) 
อาหาร/ตัว/วัน 

(กรัม) 
FCR 

แรกเกิด ๒,๒๑๖ ๗๒,๐๘๖ ๓๒.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑ ๒,๑๔๖ ๑๗๘,๘๓๗ ๘๓.๓๔ ๗.๒๖ ๑๐๒,๒๐๐ ๖.๘๐ ๐.๙๔ 
๒ ๒,๐๕๙ ๓๐๑,๕๒๘ ๑๔๖.๔๔ ๙.๐๒ ๑๓๒,๔๐๐ ๙.๑๘ ๑.๐๒ 
๔ ๒,๐๐๗ ๖๑๖,๒๖๗ ๓๐๗.๐๖ ๑๑.๔๗ ๓๖๙,๔๐๐ ๒๖.๒๙ ๒.๒๙ 
๘ ๑,๒๘๘ ๗๘๓,๗๙๗ ๖๐๘.๕๔ ๑๐.๗๗ ๕๑๗,๐๐๐ ๕๗.๓๔ ๕.๓๓ 

๑๒ ๑,๒๒๖ ๑,๒๒๘,๔๙๐ ๑,๐๐๒.๐๓ ๑๔.๐๕ ๕๘๐,๐๐๐ ๖๗.๕๘ ๔.๘๑ 
๑๖ ๑,๑๘๒ ๑,๕๒๐,๔๐๐ ๑,๒๘๖.๒๙ ๑๐.๑๕ ๕๙๙,๐๐๐ ๗๒.๔๐ ๗.๑๓ 
๑๘ ๗๔๘ ๑,๑๘๒,๘๖๒ ๑,๕๘๑.๓๗ ๑๐.๕๔ ๕๒๔,๖๐๐ ๙๙.๐๐ ๙.๓๙ 

 ๒. การทดสอบการเลี้ยงและความพึงพอใจต่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย ในฟาร์มของ
เกษตรกรในพื้นท่ี จ านวน ๓ ราย รายละ ๒๐๐ ตัว โดยได้สนับสนุนอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ให้แก่
เกษตรกร ท้ังนี้ เกษตรกรด าเนินการเลี้ยงโดยใช้ระยะเวลารวม ๑๕๐ วัน พร้อมมีการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจ และสมรรถนะการเจริญเติบโต จ านวน ๑ ครั้ง/เดือน โดยมีข้อมูลสมรรถนะ 
การเจริญเติบโต ดังนี้ 

ข้อมูล 
เกษตรกร 

นายธนวัตน์ รัศมีพิไล นางพวงเพชร ชูเรือง นายลุฎฟีย์ สะมะแอ 
ลูกไก่เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
วันที่ส่งมอบ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
อายุ ณ วันส่งมอบ ๒๓ วัน ๒๓ วัน ๒๔ วัน 
จ านวนไก่ที่ได้รับ ๒๐๐ ตัว ๒๐๐ ตัว ๒๐๐ ตัว 
น้ าหนักไก่ ณ วันส่งมอบ ๑๖๖.๓๔ กรัม ๑๖๖.๓๔ กรัม ๑๗๔.๑๙ กรัม 
เก็บข้อมูลครั้งท่ี ๑  
วันที่เก็บข้อมูล  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อายุ ณ วันที่เก็บข้อมูล ๖๓ วัน ๖๔ วัน ๔๘ วัน 
จ านวนไก่คงเหลือ ๑๙๕ ตัว ๑๙๗ ตัว ๑๖๙ ตัว 
น้ าหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ๘๑๕.๐๔ ๕๖๐.๘๐ ๔๐๗.๐๘ 
ADG (กรัม/วัน) ๒๑.๖๒ ๑๒.๗๓ ๙.๗๐ 
เก็บข้อมูลครั้งท่ี ๒ 
วันที่เก็บข้อมูล  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
อายุ ณ วันที่เก็บข้อมูล ๑๐๕ วัน ๑๐๖ วัน ๙๑ วัน 
จ านวนไก่คงเหลือ ๑๘๐ ตัว ๑๙๑ ตัว ๑๖๒ ตัว 
น้ าหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ๑,๔๕๒.๗๑ ๙๗๓.๑๐ ๗๒๖.๔๓ 
ADG (กรัม/วัน) ๑๕.๑๘ ๙.๘๒ ๗.๔๓ 

 
 
 



๙๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อมูล 
เกษตรกร 

นายธนวัตน์ รัศมีพิไล นางพวงเพชร ชูเรือง นายลุฎฟีย์ สะมะแอ 
เก็บข้อมูลครั้งท่ี ๓ 
วันที่เก็บข้อมูล  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
อายุ ณ วันที่เก็บข้อมูล ๑๓๔ วัน ๑๓๗ วัน ๑๒๑ วัน 
จ านวนไก่คงเหลือ ๑๑๒ ตัว ๗๘ ตัว ๑๕๕ ตัว 
น้ าหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ๑,๗๗๕.๐๔ ๑,๔๖๘.๙๘ ๑,๑๔๘.๖๗ 
ADG (กรัม/วัน) ๑๑.๑๑ ๑๖.๐๐ ๑๔.๐๘ 
จ าหน่าย (ตัว) ๖๘ ๑๑๓ ๐ 
น้ าหนักจ าหน่าย (กก.) ๑๔๓.๙๕  

(๒.๑๒ กก./ตัว) 
๒๐๑.๕๐  

(๑.๗๘ กก./ตัว) 
๐.๐๐ 

เป็นเงิน ๒๕,๙๑๑.๐๐ ๓๖,๒๗๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ท้ังนี้ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 เกิดผลการศึกษาและทดสอบการเลี้ยงพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย ท่ีสามารถเป็นกรอบแนวทาง
ในการส่งเสริมและขยายผลการเลี้ยงให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต้ รวมท้ังมีฐานข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเจริญเติบโต วิธีการเลี้ยง และการผลิตไก่พื้นเมืองด่านซ้ายท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีภาคใต้ 
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การเล้ียงให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีได้ 
 

  
  

ไก่พ้ืนเมืองด่านซ้าย 
อายุ ๔ สัปดาห์ 

ไก่พ้ืนเมืองด่านซ้าย 
อายุ ๑๒ สัปดาห์ 

  

 
 
 



๙๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
  

การทดสอบการเลี้ยงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองด่านซ้ายในฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
  

  
  

การเก็บข้อมูลสมรรถนะการเจริญเติบโตในฟาร์มของเกษตรกร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ บ้านควน หมู่ที่ ๖ ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
พิกัด ๔๗ NQH ๖๐๑ – ๒๔๒ ระวาง ๕๒๒๒ II ล าดับชุด L๗๐๑๘ 

จากแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

SERIES               SHEET 

ล าดับชุด L๗๐๑๘   ระวาง ๕๒๒๒ II 
พิกัด ๔๗ NQH ๖๐๑ - ๒๔๒ 

 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นทีภ่าคใต้ 

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 
โครงการพัฒนาด้านบูรณาการ จ านวน ๔ โครงการ 

พระราชด าริตรง 
๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต าบลหูล่อง  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รวม ๕๐,๘๔๘,๔๓๔ งวดที่ ๑ 
๖ พ.ย. ๖๓ กรมชลประทาน ๓๐,๖๔๑,๑๓๔ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๙,๘๑๓,๓๐๐ 

กรมป่าไม้ ๑,๐๔๐,๐๐๐ 
กรมชลประทาน ๙,๓๕๔,๐๐๐ งวดที่ ๔ 

๙ เม.ย. ๖๔ 
๒ โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริม 

พันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)  
บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต าบลหูล่อง  
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมปศุสัตว์ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ งวดที่ ๖ 
๒๐ ก.ค. ๖๔ 

๓ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

รวม ๕๐,๐๘๖,๒๗๗  
แผนงานขยายผล 
การพัฒนาและ
แผนงานบริหาร
จัดการองค์กร 

กรม
พัฒนา

ที่ดิน 

๔๘,๕๗๒,๖๓๕ งวดที่ ๑ 
๖ พ.ย. ๖๓ 

แผนงานขยายผล
การพัฒนา 

และแผนงาน
การบริหารจัดการ 

กรม
พัฒนา

ที่ดิน 

๑,๕๑๓,๖๔๒ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๔ โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ
ส านักงาน กปร.  
โครงการชลประทานนราธิวาส  
ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 

กรมชลประทาน ๑๙,๐๓๙,๐๐๐ งวดที่ ๓ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ 



๙๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 
โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๔ โครงการ 

พระราชด าริตรง 
๕ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ า 

อ่างเก็บน้ าปีแนมูดออันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พร้อมอาคารประกอบ  
บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบูกิต 
อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน ๑๕,๑๙๓,๐๐๐ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๖ โครงการระบบระบายน้ า 
โรงเรียนบ้านโคกศิลา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน ๑๒,๒๑๕,๐๐๐ งวดที่ ๕ 
๓๑ พ.ค. ๖๔ 

๗ โครงการฝายคลองท่าไม้แดง 
พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (จัดหาน้ าช่วยเหลือ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านยางโพรง) 
บ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต าบลปากหมาก 
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กรมชลประทาน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ งวดที่ ๔ 
๙ เม.ย. ๖๔ 

ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
๘ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า 

ฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
บ้านไอร์แตแต หมูที่ ๕ ต าบลศรีสาคร 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน ๒๐,๐๗๕,๐๐๐ งวดที่ ๕ 
๓๑ พ.ค. ๖๔ 

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ โครงการ 
พระราชด าริตรง 

๙ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะกลาง 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

รวม ๘๗๗,๒๐๐ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๖๗๒,๒๐๐ 

กรมประมง ๒๐๕,๐๐๐ 



๙๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 
๑๐ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณ 
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านหลังอ้ายหมีในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาปู่ – เขาย่า ตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ ๕ ต าบลวังอ่าง 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๘๐๔,๘๔๐ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๑๑ โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
ป่าชายเลนยะหริ่ง (กิจกรรมส่งเสริม 
การพัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง)  
บ้านปาตา หมู่ที่ ๒ ต าบลตะโละกาโปร์ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๔,๓๒๖,๔๐๐ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

๑๒ โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส านักสนองงาน
พระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ด าเนินการในโรงเรียน พื้นที่ ๒๓ จังหวัด 
จ านวน ๕๐ แห่งประกอบด้วย 
  ๑. ภาคกลาง      ๔ แห่ง  
  ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐ แห่ง 
  ๓. ภาคเหนือ  ๒๔ แห่ง 
  ๔. ภาคใต้   ๑๒ แห่ง 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๖,๑๔๘,๙๘๐ งวดที่ ๓ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ 

โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๑ โครงการ 
พระราชด าริตรง 

๑๓ โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ 
ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ  
บ้านควน หมู่ที่ ๖ ต าบลวังพญา  
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

กรมปศุสัตว์ ๗๙๙,๔๖๘ งวดที่ ๒ 
๓๐ ธ.ค. ๖๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ บาท 



 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ในเขตพื้นทีภ่าคใต้ 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กปร. จ านวน ๑๙ โครงการ ประกอบด้วย โครงการฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๘ โครงการ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๒ โครงการ และมีการชะลอโครงการ จ านวน  
๑ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

โครงการฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๘ โครงการ 
โครงการพัฒนาด้านบูรณาการ จ านวน ๓ โครงการ 

พระราชด าริตรง 
๑ โครงการบ ารุงรักษา 

และซ่อมแซม 
พระต าหนักปากพนัง  
บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕  
ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน ๑๕,๔๔๐,๘๙๙ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ก.ย. ๖๔) 

๒ โครงการดูแลเรือนรับรอง 
ที่ประทับคลองหอยโข่ง  
บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓  
ต าบลคลองหอยโข่ง  
อ าเภอคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 

กองทัพภาคที่ ๔ ๓,๓๐๙,๓๕๐ งวดที่ ๕ 
๑๕ มิ.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓) 

๓ โครงการทหารพันธุ์ดี  
กองพลพัฒนาที่ ๔  
ค่ายรัตนพล 
บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓  
ต าบลคลองหอยโข่ง  
อ าเภอคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

กองทัพภาคที่ ๔ ๑๔,๑๒๓,๕๓๐ งวดที่ ๕ 
๑๕ มิ.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ก.พ. ๖๔) 



๙๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๕ โครงการ 
พระราชด าริตรง 

๔ โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวี 
พร้อมระบบส่งน้ า  
บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๙ 
ต าบลละแม อ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน ๓๕,๖๑๒,๐๐๐ งวดที่ ๑ 
๒๐ พ.ย. ๖๒ 

๒๕๖๔ 
(ต.ค. ๖๓) 

๕ โครงการอ่างเก็บน้ าล าพะยา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านทองล้น หมู่ที่ ๖  
ต าบลล าพะยา  
อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(มี.ค. ๖๔) 

๖ โครงการจัดหาน้ า 
ให้ศูนย์การเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านภักดี 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านภักดี หมู่ที่ ๕  
ต าบลเขื่อนบางลาง  
อ าเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน ๑๕,๗๗๓,๐๐๐ งวดที่ ๒ 
๓๐ ม.ค. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ก.ค. ๖๔) 

๗ โครงการระบบส่งน้ า 
พร้อมอาคารประกอบ
อาคารอัดน้ าบ้านเนินทอง 
บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๒  
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน ๗,๕๑๗,๐๐๐ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ธ.ค. ๖๓) 

๘ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ า 
ฝายทดน้ าบ้านไร่เหนือ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๖  
ต าบลโพรงจระเข้  
อ าเภอย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง 
 

รวม ๒๖,๖๖๕,๖๐๐ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๒๕๖๔ 
(ก.ค. ๖๔) กรมชลประทาน ๒๒,๙๙๔,๕๗๐ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๓,๖๗๑,๐๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ ๑๔๘,๔๔๑,๓๗๙ บาท 



๙๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

(บาท) 

งวดที่ /  
วันที่นายกฯ 

อนุมัติ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

โครงการฯ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และมีการชะลอโครงการ จ านวน ๓ โครงการ 
โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน ๓ โครงการ 

พระราชด าริตรง 
๑ โครงการปรับปรุง 

อาคารบังคับน้ าพรุกระจูด 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านปากบางสะกอม หมู่ที่ ๑ 
ต าบลสะกอม  
และบ้านเกาะสะบ้า หมู่ที่ ๓  
ต าบลเกาะสะบ้า  
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

รวม ๕๔,๘๕๘,๓๗๐ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

คาดว่าจะ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
(ต.ค. ๖๔) 

กรมชลประทาน ๕๒,๐๐๑,๐๐๐ 
กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๒,๘๕๗,๓๗๐ 

๒ โครงการจัดหาน้ าอุปโภค
บริโภคต าบลล าสินธุ ์
พร้อมระบบส่งน้ า 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านโตน หมู่ที่ ๗  
ต าบลล าสินธุ์  
อ าเภอศรีนครินทร์  
จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน ๔๔,๓๓๕,๗๘๕ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

คาดว่าจะ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
(พ.ย. ๖๔) 

๓ โครงการอ่างเก็บน้ า 
บ้านเหมืองตะกั่ว 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งวดที่ ๓ 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

ชะลอ
โครงการ 

(คืนเงินแล้ว) 

รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ ๑๒๔,๑๙๔,๑๕๕ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


