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แผนแมบท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๗  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) มุงเนนการสนองพระราชดําริที่ทรงพระราชทานไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ยังไมได
ดําเนินการครบถวนสมบูรณ และใหความสําคัญการนําผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย ไปขยายผลใหเกิด
ประโยชนเปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค จัดทําแผนแมบทเพื่อเปนเครื่องมือแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ  

จากการประเมินสถานการณการพัฒนาและวิเคราะหปจจัยแวดลอม (SWOT) ทั้งปจจัยแวดลอม
ภายนอกและปจจัยแวดลอมภายใน จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลุมเปาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน เปนศูนยกลางการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอยางยั่งยืน
ของประเทศ  

พันธกิจ  สนองพระราชดําริในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาพื้นที่
ที่มีปญหาตามแนวพระราชดําริ ประสานการดําเนินงานใหเปนไปอยางบูรณาการ ถายทอดองคความรูไปสูงาน
ขยายผลในพื้นที่ และเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ                                                  

กลุมเปาหมาย  เปนพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑,๗๔๐ ไร พื้นที่
หมูบานรอบบริเวณศูนยฯ ๑๓ หมูบาน พื้นที่ศูนยสาขา ๔ โครงการ พื้นที่ที่ไดพระราชทานพระราชดําริใหศูนย
พิกุลทองฯเขาไปดําเนินการ                                                           

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวของงานขยายผล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เกษตรกร ประชาชน เครือขายชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา   

 ยุทธศาสตรในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

 ๑. ยุทธศาสตรการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ มุงเนนการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
ทีไดพระราชทานไวในเรื่องการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาใหครบถวนและถูกตอง ปรับเปลี่ยนระบวนการ
พัฒนาในเชิงปริมาณไปสูเชิงคุณภาพใหมากขึ้น โดยจะตองมีการคนควาวิจัยที่เรียบงาย ประหยัด มีความ
สอดคลองตามภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อที่จะสามารถนําผลที่ไดไปสูการปฏิบัติในทันที สามารถรูเห็นและสัมผัสได
ในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”  

 ๒. ยุทธศาสตรการขยายผลและถายทอดองคความรูในการพัฒนา ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานขยายผลดานตางๆเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงศึกษาและพัฒนา 
รวมทั้งจัดตั้งศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ใหมีการขยายผลทั้งในพื้นที่ เปาหมายเดิม และพื้นที่ที่มี
พระราชดําริเพิ่มเติมใหดําเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่หมูบานยากจนที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน 

 ๓. ยุทธศาสตรการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนใหประชาชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง รวมทั้งจําเปนตองมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานใหครบถวน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํามาเผยแพรประชาสัมพันธใหราษฎรมีจิตสํานึก 
และมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขสถานการณที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ มุงเนนใหการดําเนินงานการบริหารศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนไปอยางครบถวน และถูกตอง จําเปนตองยึดแนวพระราชดําริ และปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาท จึงตองมีการปรับปรุงกลไกการดําเนินงาน ระบบขอมูล ใหมีความถูกตอง ครบถวนและ
ทันสมัย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการติดตามการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานและผูประสานงาน เพื่อให
สามารถทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะบูรณาการอยางแทจริง และเปดโอกาสใหราษฎรและหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ จะตองทําใหทุกหนวยงานยอมรับ แนวทาง แผนงาน โครงการ และ
พรอมที่จะนําแนวทางนั้นไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนยศึกษาฯ
ดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคณะปฏิบัติการใน
พื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ ใชมุมมองการแกไขปญหาจาก
หลาย ๆ ดานมาใชในการบริหารจัดการ 
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คํานํา 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริมาอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานจนถึงปจจุบันเขาสูปที่ ๓๐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานไวเปนแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งการศึกษา คนควา ทดลอง การนําผลการศึกษาไปขยายผลพัฒนา 
ตลอดจนการจัดทํา “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรู ในการพัฒนาตาง ๆ 
หลากหลายสาขา รวมถึงการเปนแหลงทองเที่ยว พักผอนของประชาชนทุกหมูเหลา และแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระองคทาน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศที่มีมากมายนานัปการ ในการวางรากฐานการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ความผาสุกแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกเกษตรกรผูยากไรซึ่งขาดโอกาสทางสังคม 

การจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) นี้ ไดจัดทํา
ขึ้นรวมกัน โดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ตลอดจนนําขอคิดเห็น ความตองการจากผูนําทองถิ่น เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนอยางแทจริง และเปนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแมบทฉบับที่ ๗ เปนแผนชี้นําโดยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ป (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ควบคูไปดวย นอกจากนั้น ในแผนแมบทยังกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดวย ซึ่งแนวทางในการ
ดําเนินการลักษณะนี้ จะกอใหเกิดความยืดหยุนงายตอการปรับแผนใหบรรลุสูเปาหมายไดดีขึ้น ผูปฏิบัติงาน
สามารถปรับเปาหมายและปรับกระบวนการทํางานไดตลอดเวลา สามารถแกไขขอผิดพลาดไดดียิ่งขึ้น การ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในชวงตอไป จึงเปนการปรับกลยุทธใหการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริเปนไปอยางครบถวนถูกตอง แลวนําไปขยายผลการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได และเปนกรอบในการประสานความรวมมือรวมใจที่จะพัฒนาในทุก ๆ ดาน ที่มีประสิทธิผลเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการทุกคน 

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพกิุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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สารบัญ 

 หนา 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 คํานํา 

 สารบัญ  

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท ๑ 

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพฒันาพิกลุทอง ๒ 

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๒๔ ๒๕๕๔) 

๓. ผลการดําเนินงานผานมา ๓๖ 

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของวิสัยทัศน ๓๘ 

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงคของยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด ๔๐ 

๖. การบริหารแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๔๕ 

ภาคผนวก ก. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑ 
 

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวความคิดที่สําคัญคือ “ศูนยศึกษาและพัฒนา” (Research & Development) และ
นําผลการศึกษาที่ประสบความสําเร็จมาเปน “ตัวอยางแหงความสําเร็จ” ในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มี
ชีวิต” สําหรับผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานจากของจริง เปนตัวอยางของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะ 
“รวมศูนย” ในการผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการในการทํางานเพื่อบริการประชาชน และเปน 
“ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่ประชาชนสามารถเขามาเรียนรูและขอรับบริการไดเบ็ดเสร็จในแหง
เดียวกัน 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจํานวน ๖ แหง กระจายอยูทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งมีลักษณะปญหาที่แตกตางกัน จึงมีเนื้องานที่เห็นเปนรูปธรรมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมดวย 
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เหลานี้จะชวยเสริมสรางการเรียนรูแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม โดยมีรูปแบบ
และภารกิจและสอดคลองกับสภาพปญหา ศักยภาพ และความตองการในพื้นที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสเปนศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลัก คือ การศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาสภาพพื้นที่พรุ ทั้งพื้นที่ดินอินทรีย และดินเปรี้ยว
จัดที่ใชประโยชนไมไดใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนทางการเกษตรไดอีก เปนตัวอยางแหงความสําเร็จใน
เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ นอกจากจะดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังไดขยายผลการดําเนินงานที่
ประสบความสําเร็จไปยังหมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนา และใชประโยชนจากศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดเสริมสรางศักยภาพศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปน
เครือขายภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จจากการขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน ๒๑ แหง เพื่อเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยางใหบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยาง
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 การดําเนินงานในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาการพัฒนาจะมี “แผนแมบท” เปนเครื่องมือที่ใชควบคุม 
กํากับ การดําเนินงาน โดยแผนแมบทฉบับปจจุบันจะสิ้นสุดลงในป ๒๕๕๔ ซึ่งในภาพรวมที่ผานมาผลการ
ดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ และนโยบายตาง ๆ  โดยผลสําเร็จไดเกิดประโยชนกับประชาชน
เปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการประเมินผลงานฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ โดยที่ผานมา พบวา
ครัวเรือนรอยละ ๖๓.๐๗ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการฝกอบรมไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย  
เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศใหสมบูรณขึ้นได ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนไปอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทํา “แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ฉบับที่ ๗ ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายในการกําหนดทิศทาง
ใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดําริไปสูการทําหนาที่เปน “แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ 
ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒ 
 

๒.  พระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๔) 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “...ดวยพื้นที่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนที่ลุมต่ํา มีน้ําทวมขังตลอดป ดินมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร กสิกรจํานวนมากไมมีที่ทํากิน แมเมื่อระบายน้ําออกหมดแลว             
ยังยากที่จะใชประโยชนทางการเกษตรใหไดผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรททําใหเกิดกรดกํามะถัน เมื่อดินแหง
ทําใหดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินใหดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยใหมีหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของเขามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุรวมกันแบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปน
แบบอยางในการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุอื่นในโอกาสตอไป...” 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ โครงการอางเก็บน้ําใกลบาน และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 “...ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรครอบคลุมถึงการศึกษาและการพัฒนาปาไมบริเวณเขายาบี
และเขาสํานัก ระยะตอไปอาจจะพิจารณากอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กบน เขาทั้งสองแลวตอทอชักน้ําจากอาง
เก็บน้ําลงมาใช …” 

 “...ควรที่จะขยายพื้นที่ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ…” 

 “...ควรรวมพื้นที่ของชลประทานกับศูนยฯ เพื่อจัดการเปนแปลงศึกษา แปลงขยายพันธุ และใหศูนย
เปนสวนใหความชวยเหลือแกเกษตรกรรอบๆโครงการ...” 

 “...พื้นที่ทดลองวิจัยของศูนยฯ ควรดําเนินการระบายน้ําในระดับที่เหมาะสม...” 

 “...ใหปรับปรุงระบบชลประทานโดยที่สามารถสงน้ําเพื่อการทํานาทั้งฤดูแลงและฤดูทํานา...” 

 “...ใหกรมปาไมศึกษาหาพันธุไมที่ขึ้นไดดีในที่ลุมน้ําขัง...” 

 “...พื้นที่ลุม ใหหาแนวทางพัฒนาศึกษาวิจัยพื้นที่เพื่อปลูกไมยืนตน...” 

 “...ควรสรางโรงงานผลิตยางชั้นดีภายในศูนยฯ โดยรวบรวมราษฎรรอบพื้นที่โครงการฯ เขาเปนสมาชิก...” 

 “...ควรมีการทดลองน้ําดินอินทรีย (ดินพรุ)...” 

 “...ควรพิจารณาขยายการใชปุยอินทรีย รวมทั้งการใชปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่ว...” 

 “...พื้นที่ที่สามารถปลูกถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองได ควรสงเสริมใหราษฎรปลูกและใหศูนยฯ สรางโรงงานแปรรูป
ผลผลิตดังกลาว...” 

 “...สระน้ําในบริเวณศูนยฯ พิกุลทอง ควรดําเนินการเลี้ยงปลาในสระนี้...” 

 “...ควรที่จะปลูกยานลิเภาในที่ปารกมากกวาที่ปลูกในที่โลงแจง...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓ 
 

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บริเวณอางเก็บน้ําปแนมูดอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

  “... ตามที่มีพระราชดําริใหดําเนินการโครงการนี้เปนลักษณะโครงการผสมผสานหรือโครงการ
เบ็ดเสร็จ เพื่อเปนโครงการตัวอยางนี้ หนวยงานทุกหนวยจะตองประสานงานกันในการจัดตั้งศูนยพัฒนา ซึ่งจะ
เปนสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน จัดหาและจัดรูปที่ดินทํากินที่อยูใน
เขตพื้นที่รับน้ําของโครงการอางเก็บน้ําปแนมูดอ ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถปลูกขาวหมุนเวียนกับการปลูกพืชไรได
ตลอดทั้งป จากนั้น ก็จะเปดรับสมัครราษฎรที่ขยันขันแข็งในหมูบาน แตขาดแคลนที่ทํากิน เขาใชประโยชนใน
ที่ดิน ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของศูนยพัฒนา โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล
เพาะปลูกแตละครั้ง ก็จะตองมาสมัครใหมทุกคราวไป สําหรับศูนยพัฒนาจะมีหนาที่เผยแพรความรูทางดาน
วิชาการเกษตร แจกจายพันธุพืชและปุย ตลอดจนวางแผนขุดคูสงน้ําไปยังแปลงเพาะปลูก และวางแผนการ
ปราบศัตรูพืชรวมกับราษฎร...” 

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัส เมื่อเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 “...จุดประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษาฯ เพื่อเปนการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จหมายถึงทุกสิ่ง 
ทุกอยาง ทุกดาน ของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในทองที่จะทําอยางไร และการนําเสนอวิทยาการแผนใหม          
จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ จะทํามาหากินใหมีประสิทธิภาพ…” 

 “...ศูนยศึกษาการพัฒนาที่อยูในจังหวัดนราธิวาส เปนศูนยศึกษาที่เนนทางดานคนควาวิจัยและบริการ
ในชีวิตความเปนอยูในภาคใต หนักไปในทางดินที่เปนพรุ ซึ่งเปนปญหามาก เพราะวายังไมไดศึกษาพอและ
เกี่ยวของกับกรมกองหลายกรมกอง ซึ่งอาจจะยังไมปรองดองกันคือไมเขาใจกัน ก็มาวิจัยพรอมกันทีเดียวจะไดมี
ความเขาใจกันได…” 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 

 “...ใหดําเนินการทดลองปรับปรุงดิน โดยใช Rock phosphate ในพื้นที่พรุเปรียบเทียบกับหินฝุน โดย
จัดหาวัสดุ Rock phosphate จากแหลงทองถิ่นเชน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทองที่ใกลเคียงมาทดลองดู 
ดังนั้น จึงมอบหมายใหผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เปนผูรับผิดชอบ...” 

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริกับผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายอําเภอตากใบ ทรงมีพระราชดําริงานชลประทานเพิ่มเติมจาก ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗ ซึ่งสรุปไดวา 

 “..ขยายโครงการชลประทานมูโนะ เปนระยะที่ ๒ การแกไขปญหาดินเปรี้ยวหลังหมูบานโคกชุมบก 
โดยแกไขดวยวิธีขุดลอกคลองจากโคกยางมาเชื่อมตอคลองบางเตย แลวขุดคลองซอย เพื่อใหมีน้ําหลอเลี้ยงดนิจะ
แกไขภาวการณเกิดกรดในดินได ใหชลประทานคํานวณคากอสรางได อําเภอตากใบชวยสํารวจเสนทางและการ
จัดซื้อที่ดินบริเวณแนวคลอง...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔ 
 

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้ 

 - พื้นที่บริเวณหมูบานโคกชุมบก  ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนพื้นที่ในเขต
โครงการชลประทานมูโนะ สวนหนึ่งเปนพื้นที่ดินเปรี้ยว ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาสรางคลองสงน้ํา 
นําน้ําจืดจากคลองชลประทานมูโนะเขาไปชวยชะลางความเปรี้ยวของดินในบริเวณดังกลาวจึงมีความเหมาะสม
นอกจากนั้นน้ําจืดที่สงเขาไป ยังชวยในการเพาะปลูก ไดอีกดวยในโอกาสตอไป 

 - คลองชลประทานทํารางเพื่อสงน้ําจืดเขาไปในพื้นที่บริเวณบานโคกชุมบก ควรสรางเลียบพื้นที่
บริเวณชายพรุ ไปจนถึงโครงการระบายน้ําคลองบางเตย เพื่อสงน้ําจืดใหกับพื้นที่ในโครงการระบายน้ําจืดใหกับ
พื้นที่โครงการระบายน้ําคลองบางเตยเพื่อใชเพื่อการเพาะปลูก และชะลางความเปรี้ยวของดินดวย ซึ่งคลองสง
น้ําดังกลาวควรกอสรางเปนสวนหนึ่งเพิ่มเติมเปนโครงการชลประทานมูโนะ ระยะที่ ๒ 

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

“...เปนที่ทราบกันดีแลว เจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนา ก็คือศึกษาวิธีพัฒนาทองถิ่น ซึ่งรวมถึงวิธีแกปญหา
ใหเกษตรกรดวย ขณะนี้บางพื้นที่ราษฎรกําลังประสบปญหาเรื่องที่ดินทํากินกลายสภาพเปนดินเปรี้ยวในลกัษณะ
ตาง ๆ ไมสามารถทําการเพาะปลูกได ทางศูนยศึกษาการพัฒนาจึงควรกําหนดพื้นที่ในเขตศูนยฯ มีสภาพ
คลายคลึงกับที่ดินที่มีปญหาแตละแหง แลวสรางสถานการณใหเหมือนกับพื้นที่จริงที่สุด โดยใชวิชาการเขาชวย 
ทั้งนี้เพื่อศึกษาวาพื้นที่ที่มีปญหานั้นคอย ๆ เสื่อมสภาพลงในรูปใด ใชเวลาเทาใดในแตละขั้นตอน จากนั้นจึงจะ
ศึกษาวิธีการแกไขและฟนฟูความสมบูรณของดินที่มีปญหาเทาที่จะทําได แลวจึงเผยแพรความรูใหเกษตรกร
เขาใจตอไป...” 

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริกับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผูชวยอธิบดีฝาย
โครงการชลประทาน ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอําเภอเมืองนราธิวาส และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังนี้คือ  

 “...ใหมีการทดลองทําดินใหเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ําใหแหงและศึกษาวิธีการแกดินเปรี้ยว เพื่อนํา
ผลไปแกปญหาดินเปรี้ยวใหแกราษฎรที่มีปญหาในเรื่องในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยใหทําโครงการศึกษาทดลอง
ในกําหนดในกําหนด ๒ ป และพืชที่ทําการทดลองปลูกควรเปนขาว...” 

 “...ใหดําเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตสงน้ําทายอางเก็บน้ําเขาสํานัก พื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ไร โดยเรงดวน 
ใชเปนพื้นที่สําหรับการศึกษาการพัฒนาสวนยางแบบอเนกประสงค รวมกับการทดลองปลูกยานลิเภา และพืช
ตาง ๆ ในสวนยางตามความเหมาะสม...” 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕ 
 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ หมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 “...ในระยะแรกจะตองเรงปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปศุสัตวรวมของหมูบานใหเปนทุงหญาเสียกอน โดยปลูก
หญาพันธุที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ และมีคุณคาทางอาหารพอ เนื่องจาก โค กระบือ ไมกินหญาพื้นเมืองที่ขึ้น
ในดินพรุ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมไวสําหรับใชเลี้ยงโคที่โครงการฯ จัดหาไวใหสมาชิกแลว ในระหวางนั้นตองสงเสริมให
สมาชิกเลี้ยงเปดเปนอาชีพไปกอน ในขณะเดียวกัน ทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็นาจะขุดบอเปน
แนวขนานกับคลองมูโนะ เพื่อทดลองปลูกบัว สําหรับเก็บดอก และเมล็ดไปจําหนาย ตลอดจนทดลองเลี้ยงปลา
น้ําจืดพันธุพื้นเมือง ที่สามารถทนสภาพความเปนกรดในน้ําได ซึ่งอาจจะเปนปลาสําหรับบริโภคหรือปลาประเภท
สวยงามก็ได หากน้ําในบอดังกลาวมีอัตราความเปนกรดมากเกินไป ก็ควรทดลองกรรมวิธีถายน้ํา เพื่อลางความ
เปรี้ยว โดยสูบน้ําเสียทิ้งไปอีกทางหนึ่ง แลวผันน้ําจืดจากคลองมูโนะเขามาทดแทนในบอที่ไมใหผสมกับน้ําจืดใน
คลองมูโนะ...” 

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดําริกับ ม.จ.จักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี   
แมทัพภาคที่ ๔ ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายปราโมทย ไมกลัด เจาหนาที่กรมชลประทาน และ นายประทุม 
จันทรสวัสดิ์ เจาหนาที่ กปร. ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปวา 

 “...ใหกรมชลประทานปดกั้นคลองยาบี เพื่อนําน้ํามาใช กับพื้นที่ทํานาบริเวณบานเขาตันหยง ใหขุดดิน
พรุบริเวณอางเก็บน้ํา และใหกรมพัฒนาที่ดินไปทําปุยหมักเพื่อนําไปใชกับพื้นที่นาดังกลาว...” 

 “...ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางพิจารณาคํารองของประชาชนที่สงเสริมการปลกูยาง 
หากที่นั้นเหมาะสมที่จะปลูกขาว ก็ใหสงเสริมการปลูกขาวแทน...” 

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริกับแมทัพภาคที่ ๔ นายปราโมทย ไมกลัด 
เจาหนาที่กรมชลประทาน นายวัฒนา ธรรมศิริ เจาหนาที่ กปร. ณ หมูบานใหมสะปอม ตําบลกะลุวอเหนือ  
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...ใหกรมชลประทานทําการศึกษาและสํารวจพื้นที่บริเวณบานใหมสะปอม เพื่อทําการกอสรางอาง
เก็บน้ําโดยปดกั้นคลองยาบี และใหปรับปรุงยกระดับถนนสานบานโคกสยา – บานใหมสะปอม ทําเปนคันกั้นน้ํา 
รวมทั้งใหทําการปดกั้นตรงสะพานบานคลองยาบีดวย ใหนําน้ําไปใชกับพื้นที่นาบริเวณบานเขาตันหยง ใหขุดดิน
พรุบริเวณกอสรางอางเก็บน้ํา และใหกรมพัฒนาที่ดินนําไปเปนปุย เพื่อนําไปใชกับพื้นที่นา...” 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริกับ ม.จ.จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี                
แมทัพภาคที่ ๔ อธิบดีกรมชลประทาน เจาหนาที่ สํานักงาน กปร. ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                    
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดวา 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๖ 
 

 - พื้นที่บริเวณสวนรุกขชาติปาพรุ ซึ่งดําเนินการงานปาไมเนื้อที่ ๑๙ ไร มีน้ําขังตลอดเวลาจะตื้นเขิน
ในชวงฤดูแลงหรือแลงจัด  ขณะนี้มีนกเปดน้ํามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

 -  ใหงานปาไมพิจารณาพันธุไมขนาดใหญ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกเพิ่มเติม เพื่อความสวยงาน
โดยใหดําเนินการอยางระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบตอนกเปดน้ํา  

 -  ใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนกเปดน้ํามารวมดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความเปนอยู 

 -  ใหศูนยฯ ดําเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของน้ําในบริเวณพื้นที่นี้ 

 -  ใหชลประทานดําเนินการยกระดับ และรักษาระดับน้ําที่เหมาะสมและเพียงพอตอการอยูอาศัยของ
นกเปดน้ํา และหากสามารถเก็บน้ําไดปริมาณมากใหพิจารณานําน้ําไปใชในการชลประทานใหแกพื้นที่ราษฎรที่
อยูติดกับบริเวณศูนยฯของน้ําในพื้นที่ 

 -  ใหกรมประมงนําปลานิลขนาดใหญมาปลอยเพื่อขยายพันธุตามธรรมชาติ 

 -  สําหรับปาเสม็ดที่เปนพื้นที่ของราษฎรใหเก็บรักษาไว เพื่อเปนที่อยูอาศัยของนกเปดน้ํา 

 -  พื้นที่ลุมน้ําใชเปนทางระบายน้ําจากพื้นที่ราษฎรผานออกนอกบริเวณศูนยฯ ใหงานชลประทาน
รวมกับงานประมงพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ ใหสามารถเลี้ยงปลาในลักษณะธรรมชาติ และเปนทางน้ําปาที่ลนมา
จากสวนรุกขชาติปาพรุ และบริเวณที่ราษฎรใหไหลลงคลองยาบี 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายชัยชาญ ชโลธร เรื่องการดําเนินการ
วิจัยโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดินกรดกํามะถัน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังนี้ 

 - Passion Fruit เปนพืชที่มีอุตสาหกรรมตอเนื่องรองรับ ควรหาพืชที่กสิกรบริโภคเองไดโดยตรงมา
ทําการทดลอง 

 -  ตนยางที่อายุเทากันแตการเจริญเติบโตไมเทากัน ใหดําเนินการขุดดินไปวิเคราะหวิจัยหาสาเหตุ 

 -  หนาแลงตนยางจะใหน้ํายางลดลง ใหลองนําน้ําธรรมชาติมาใชในสวนยางแบบงาย หากหาน้ํา เชน 
จากอางบนเขาสํานักไมได ขณะนี้ ก็อาจทําเทียมแบบงาย ๆ ดูกับตนยางสักจํานวนหนึ่ง 

 -  ใหทดลองปลูกยางในพื้นที่ช้ืนแฉะวายางเจริญขึ้นหรือใหม แคไหน ประการใด 

 -  ใหทดลองปลูกกาแฟพันธุอะราบิกา และ โลบัสตา เปนพืชแซมยาง เพราะวากาแฟพันธุนี้ทนตอ
สภาพดินฟาอากาศและโรค 

 -  แมการทดลองตาง ๆ ผลอาจไมไดตามที่คิดแตจะเปนขอมูลในการปฏิบัติแตกตางจากปกติออกไปได 

วันที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จังหวัดนราธิวาส สรุปวา 

 “...เปนศูนยฯ หรือเปนที่แหงหนึ่งที่รวมการศึกษา เพื่อดูวาทําอยางไรจะพัฒนาไดผล...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗ 
 

 “...ศูนยศึกษาฯ น้ี เปนคลาย ๆ พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใคร ๆ จะมาดูวาทําอะไรกัน...” 

 “...ศูนยศึกษาการพัฒนานี้ ถาทําอะไรลมเหลว ตองไมถือวาเปนสิ่งที่ตองลงโทษ แตวาเปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นวา ทําอยางนั้นไมเกิดผล หรือจะเปนผลเสียหายก็เปนได เมื่อเห็นอยางนั้นแลวอาจทําตอก็ได เปนการ
แสดงวาทําอยางนี้ไมถูก ก็เปนตําราเหมือนกัน ทําอะไรไมถูกใหรูวาไมถูก...” 

 “...ฉะนั้นในศูนยศึกษาการพัฒนานั้นทําอะไรไมถูกแลวก็อาจเปนอนุสาวรียของความไมถูก จะไดสังวร
ไววา ทําอยางนี้ไมได แตความเสียหายนั้นไมมีมาก เพราะวาในศูนยศึกษาการพัฒนาทําการทดลองตาง ๆ นี้ ทํา
เปนสวนนอย คือทําเปนสวนเล็ก ๆ สามารถที่จะเก็บไวใหตนดูวา ตรงนี้ทําอยางนี้ไมคอยดี ใชไมไดเปนหลักวิชา
สามารถที่จะเก็บไวใหตนดูวา ตรงนี้ทําอยางนี้มันไมคอยดี ใชไมไดเปนหลักวิชา...” 

 “...เปนสถานที่แหงหนึ่งที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะวาเปนโรงเรียนก็ไมใช แตวาเปนที่มาดูมา
ศึกษาก็ได คือเปนทัศนศึกษา พานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยก็ตาม หรือไมใชโรงเรียนเปนขาราชการทุกชั้น 
ตั้งแตชั้นผูนอยมาจนถึงชั้นผูใหญทุกระดับทุกอยาง คือ หมายความวาทุกหนาที่สามารถมาดูในแหงเดียวกัน 
วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาตาง ๆ ของวิชาการ อันนี้เทากับเปนเหมือนพิพิธภัณฑที่จะมาดูอะไรมีวิชาการใดที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา...” 

วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ณ บานเขาตันหยง 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดําริกับ น.ต. กําธน สินธวานนท องคมนตรี ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว นายประทุม จันทรสวัสดิ์ เจาหนาที่ สํานักงาน กปร. สรุปวา 

 “...ใหเจาหนาที่กรมปศุสัตว ขยายพันธุแพะเพิ่มและใหขยายพื้นที่ปลูกหญาดวย เพื่อรองรับการขยาย 
พันธุแพะ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตดวย...” 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎร บานโคกกูแว 
พระราชทานพระราชดําริแกเกษตรจังหวัดนราธิวาส และเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได ดังนี้ 

 “...ใหดําเนินการจัดตั้งศูนยรับซื้อยาง ทั้งยางแผนและน้ํายาง (Latex) โดยการรวบรวมราษฎร ๒๐ - ๓๐ 
ครอบครัว เหมือนกับสหกรณหมูบาน และใหตั้งอยูในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมื่อโรงผลิตยางเสร็จแลว  
ก็ใหทําผลิตภัณฑจากน้ํายางตอไป...” 

 “...เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะทําบันทึกวาเราลงทุนเทาไร คาเครื่องมือเทาไร เวลาทําแลวขายไดเงิน
เทาไร เงินที่ไดมาก็ตองทําบัญชี บัญชีเปนสวนหนึ่งของศูนยฯ ตามธรรมดาศูนยฯ ตองมีรายไดสงเขาคลัง แตที่นี่
เปนการทําบัญชีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา จะตองตั้งทุนขึ้นมา เมื่อสามารถเก็บเองไวได และจะตองทําเหมือน
ชาวบาน ชาวบานก็ตองทําบัญชี ศูนยฯ นี้ตองเปนตัวอยางของการทําบัญชี ผลิตภัณฑยางก็ตองทําบัญชี...” 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแกนายสิทธิลาภ วสุวัต รองอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  สรุปไดวา 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘ 
 

 “...การหีบน้ํามันปาลมจากแปลงวิจัยใหใชเครื่องหีบแบบงายๆ ใชแรงงานคน...” 

 “... ขุดลอกน้ําพรุจากอางเก็บน้ําใกลบานมาถมพื้นที่ขอบอางเพื่อใชในการเพาะปลูก...” 

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังสวนยางเขาสํานัก จังหวัดนราธิวาส ไดพระราชทานพระราชดําริแก  
น.ต.กําธน สนธวานนท องคมนตรี แมทัพภาคที่ ๔ ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน รองอธิบดี
กรมชลประทาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายมนูญ มุกขประดิษฐ รองผูอํานวยการ สํานักงาน กปร.  
ณ สวนยางเขาสํานัก จังหวัดนราธิวาส สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหออกแบบตารางสําเร็จรูปที่สามารถเขาใจไดงาย และภาพเปรียบเทียบระหวางมาตราอังกฤษ   
และมาตราเมตริก ใหเห็นไดชัดเจนวาแตละขีดจะมีเนื้อยางแหงที่แทจริงอยูเทาใด แลวถายทอดใหเกษตรกรและ
พอคาเขาใจ...” 

 “...ศึกษาการผลิตยางแบบชาวบานและการลงทุนของชาวบาน โดยใชศูนยฯ เปนศูนยกลางรวบรวม 
ผลผลิตของกลุมเกษตรกรประมาณ ๒๐ – ๓๐ คน อาจจะมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ ๒๐๐ ไร ศึกษาการผลิตวา
จะพัฒนาอยางไร จึงไดผลผลิตโดยเก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวศึกษา...” 

 “...ศึกษาการผลิตแบบถูกหลักวิชาการตามที่สวนยางแหงนี้มีอยูแลว ๑๕๓ ไร...” 

 “...ศึกษาการผลิตระดับอุตสาหกรรมน้ํายาง ซึ่งใชปริมาณพื้นที่สวนยางจํานวนมากในการเก็บรวบรวม...” 

 “...พื้นที่บริเวณที่มีน้ําขังเหมาะสําหรับการปลูกขาวมากกวา ใหศึกษาขาวที่มีการเจริญเติบโตตามพืน้ที่
น้ําขังไดก็จะดี...” 

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหสรางโรงงาน แปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด
นราธิวาส...” 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร และทอดพระเนตร
สภาพภูมิประเทศบริเวณประตูน้ําปลายคลองชลประทานโคกสยา บอเลี้ยงปลาดุกบานใหมสะปอม และสถานี
พัฒนาที่ดิน ทรงมีพระราชดําริกับแมทัพภาคที่ ๔  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และเจาหนาที่ สํานักงาน กปร.               
สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหเกษตรจังหวัด ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจาหนาที่ปศุสัตว และผูใหญบาน 
หมูที่ ๕ ประสานงานกันจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงวัว โดยใหผูใหญบาน หมูที่ ๕ เปนแกนนําพรอมทั้งใหจังหวัดนราธิวาส 
ดําเนินการจัดทําทุงหญาที่บานโคกสยา เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๙ 
 

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ณ บานโคกอิฐ-โคกใน สรุปไดดังนี้ 

 “...สภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวในบานโคกอิฐ บานโคกใน เกษตรกรมีความตองการจะปลูกขาว ทางชลประทาน
ไดจัดสงน้ําชลประทานมาให ใหดําเนินการพัฒนาดินเปรี้ยวใหใชประโยชนได และใหประสานงานกับชลประทาน
วา จะตองควบคุมระดับน้ําใตดินอยูเทาใด...” 

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ บานทอน ตําบล
โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...เจาหนาที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน สําหรับจัดสรรงบประมาณ
ไวใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดจากผูมีจิตศรัทธาจะบริจาค...” 

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ  

 “...ในการจัดทําระบบขอมูลโภชนาการใหประสานกับมูลนิธิจุฬาภรณที่ดําเนินโครงการภูมิคุมกันโรค
ในการจัดทําระบบทั้ง ๒ โครงการ ใหสามารถ ถายทอดขอมูลกันได...” 

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปดการประชุมวิชาการ ณ ศูนยพิกุลทองฯ 
และเสด็จชมนิทรรศการตาง ๆ มีพระราชดําริ สรุปไดดังนี้ 

  “...เนื่องจากระบบนิเวศของพรุแตละแหงจะมีความแตกตางกัน ดูผาน ๆ จะเหมือนกัน จริง ๆ แลว
จะพบวาตางกัน ถาคอย ๆ สะสมพืชตาง ๆ ที่มีอยูในพรุแตละชนิดที่มีคงจะเปนศูนยรวมที่อีกหนอยจะมีคนมาดู            
และทรงรับสั่งใหติดปาย พิพิธภัณฑธรรมชาติ และยังรับสั่งใหจัดกําหนดการเสด็จเขาพรุ ในตนเดือนหนา โดยนํา
อุปกรณการเก็บตัวอยาง และวัดคุณภาพดินเขาไปดําเนินการดวย...” 

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว
จังหวัดนราธิวาส ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังนี้ 

 “...ศึกษาทดลองเลี้ยงไกตามสภาพธรรมชาติโดยใชเศษอาหาร ขาวเปลือก เมล็ดยาง เมล็ดปาลมน้ํามัน 
เศษวัชพืช เปนอาหารไก ไมจําเปนตองทํากรง ทําแตเพิง...” 

 “...ผูที่ทํางานในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะตองเปนทั้งนักวิจัย และนักฝกอบรม ผูที่มาเยี่ยม
ชมศูนยศึกษาฯ นอกจากจะไดมาเที่ยวชมจะไดรับความรูกลับไป...” 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๐ 
 

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทรงมี
พระราชดําริแกเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดคือ 

 “...ใหจัดหาเจาหนาที่มาสอนวิธีการทําปุยหมักใหกับทุกโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวัน...” 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ไปตรวจเยี่ยมโครงการสงน้ําและระบายน้ําบานโคกกูแว อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ไดพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับการชลประทานกับเจาหนาที่กรมชลประทาน และสวนราชการที่เกี่ยวของตาง ๆ สรุปไดคือ  

 “...ใหนําน้ําจืดจากโครงการมูโนะ มาใชลางดินเปรี้ยวในพื้นที่ บานโคกกระทอม โคกอิฐ-โคกใน            
และ โคกชุมบก ทั้งนี้เพื่อลางดินเปรี้ยว แทนการปลอยน้ําจืดลงคลองปูยู...” 

 “...ใหคลองระบายน้ําแยกจากโครงการคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําบานโคกกูแว ซึ่งมีพื้นที่นาราง           
เพื่อลางดินเปรี้ยวสําหรับใหราษฎรทําการเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา และเกษตรกรรมใหไดผลดียิ่งขึ้น...” 

 “...ใหศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการผันน้ําจากโครงการมูโนะเขามายังโครงการสงน้ํา
และคลองระบายน้ําบานโคกกูแว ซึ่งในฤดูแลงมีน้ําต่ํามาก ไมสามารถที่จะผันน้ําเขาชวยเหลือราษฎรที่อยูใน
พื้นที่โครงการดังกลาวได ทั้งนี้ โดยการสรางฝายทดน้ําที่ปากคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา บานโคกกูแวหรือ
โครงการหมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ...” 

 “...ใหศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการที่จะสงน้ําจากโครงการคลองสงน้ําและคลอง
ระบายน้ําบานโคกกูแว เขาไปเก็บไวในบอที่สรางดวยคันดินลอมรอบที่บริเวณบานบางเตย ซึ่งเปนจุดที่มีระดบัน้าํ
สูงสุด นอกจากนี้ยังใหศึกษาการผันน้ําจากคลองสุไหงปาดีมาเก็บกักไวในชวงที่มีบานซึ่งจะนําน้ํายอนออกมาใช
ชวยราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ได...” 

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได
พระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังนี้ 

 “...เพื่อดําเนินการปรับปรุงและแกไขปญหาเรื่องดิน ใหสามารถนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจได ควร
พิจารณาดําเนินการคือ…พิจารณาทางเลือกในการปรับปรุง ซึ่งมีการใชวัสดุปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพ ใชน้ํา 
ชะลางความเปนกรดของดินการใชวิธีเขตเกษตรกรรมและการใชพืชทนเปรี้ยว...ใหทําแปลงทดลองใหสภาพ
เหมือนกับที่บานโคกอิฐ-โคกใน และศึกษาการปรับปรุงดินใหเสร็จใหไดผลภายใน ๑ ป และนําไปดําเนินการที่
บานโคกอิฐ-โคกใน...” 

 “...ใหกรมปศุสัตวนําเอากากปาลมจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมศูนยฯ ไปทดลองวิจัยเลี้ยงสัตว  
โดยเนนไกพื้นเมือง...” 

 “...โครงการนี้ดําเนินการสนองพระราชดําริแลว...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๑ 
 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและ 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สรุปไดคือ 

 “...การยกรองในการปลูกไมยืนตนในดินเปรี้ยวใหเปดหนาดินออกกอนแลวขุดดินลางมาเสริมบริเวณ
สันรอง และนําหนาดินเขามาอีกครึ่งหนึ่งจะทําใหสันรองปลูกพืชสูงขึ้น...” 

 “...การใชน้ําชลประทานรวมกับน้ําฝนในการปลูกขาวนาปของจังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาปริมาณน้ํา
ที่ตองการในการปลูกขาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชนํ้าชลประทาน...” 

 “...ศึกษาการใชปูนและวัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่พรุที่มีอินทรียวัตถุสูง จะชวยใหพืชสามารถใชธาตุ
อาหารไนโตรเจนและแรธาตุอื่น ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น...” 

 “...เรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดินกรดกํามะถัน ใหดําเนินการศึกษา แปลงที่  
๑ – ๕ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินเสนอ...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแกนายผาสุก กุลละวณิชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ณ  พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน ดังนี้ 

 “...ใหศึกษาขนาดของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกโดยใช
แรงงานคน ไมตองมีอุปกรณใดอยูในพื้นที่ เพื่อจะสกัดน้ํามันดิบไดทันทีไมตองขนสง จากนั้นจึงขนน้ํามันดิบไป
โรงงานแปรรูปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะขนสงไดสะดวกกวาเก็บไดนานกวาผลปาลมทั้งทลาย...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานในพิธีเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานตะเหลี่ยง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดพระราชทานพระราชดําริแกเจาหนาที่สํานักงาน กปร. สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหสํานักงาน กปร. ประสานงานกับพัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด รวมกันพิจารณา
ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กใหดีขึ้นไมใชเฉพาะเด็กในศูนยฯ เทานั้น แตรวมถึงเด็กขาด
สารอาหารในหมูบานรอบศูนยฯ ดวย และถาผูปกครองเด็กมีฐานะยากจน ก็ควรจะรวมกันดูแลโดยไมเก็บเงิน 
โดยใหนําเด็กมาเลี้ยงดูในศูนยฯ ซื้ออาหารเสริมใหเด็ก เชน นมผงก็ควรซื้อในปริมาณมาก เพราะจะไดราคาถูก 
และควรจัดทําเมนูที่มีคุณคาทางอาหารสําหรับเด็กทุกวันดวย...” 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหแตละหนวยทําบัญชีรายรับ-รายจายใหชัดเจน เชน ปลูกยางคาปุยเทาไร รายรับไดเทาไร...” 

 “...การพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ เมื่อชลประทานพัฒนาแลว ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดูแลการ
เตรียมดินและการพัฒนาการเกษตร และการปรับพื้นที่ใหใชแรงงานในทองถิ่น...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๒ 
 

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ไดพระราชทานพระราชดําริแก พล.อ.ต. กําธน สินธุวานนท องคมนตรี นายจุลนภ สนิทวงศ  
ณ อยุธยา องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. เจาหนาที่ชลประทาน และเจาหนาที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 “...โครงการแกลงดินนี้เปนเหตุผลอยางหนึ่ง ตองการน้ําสําหรับมาใหดินทํางาน ดินทํางานแลวดินจะ
หายโกรธ อันนี้ไมมีใครเชื่อ แลวก็มาทําที่นี่แลวมันไดผล ดังนี้ผลงานของเราที่ทําที่นี่เปนงานสําคัญที่สุด เชื่อวา
ชาวตางประเทศเขามาดู เราทําอยางนี้แลวเขาก็พอใจ เขามีปญหาแลวเขาก็ไมไดแกหาตําราไมได...” 

 “...โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวควรดําเนินการตอไปในแงของการศึกษาทดลองและการขยายผลการ
ทดลองตองดูอยางนี้ ทิ้งดินเอาไวปหนึ่งแลวจะกลับเปลี่ยนหรือเปลา เพราะวาความเปรี้ยวมันเปนชั้นดินที่เปน
ซัลเฟอร (Sulfer) แลวก็ถาเราเปดไปมีน้ํา อากาศลงไปในเปนซัลเฟอรออกไซด ซึ่งซัลเฟอรออกไซดเอาน้ําเขาไป
อีกทีไปละลายซัลเฟอรออกไซดก็กลายเปนใสออกไซดลงไปก็เปนกรด Sulfuric Acid แตถาสมมติวาเราใสอยู
ตลอดเวลาช้ันดินที่เปนซัลเฟอรนั้นถูกกันไวไมใหโดนออกซิเจนแลว ตอนนี้ไมเพิ่ม Acid โดยหลักการเปนอยาง
นั้น แตหากวาตอไปในแปลงตาง ๆ  เพิ่มการทดลองอีก เมื่อไดผลแลวทิ้งไวมันจะกลับไปสูสภาพเดิมหรือไมแลว
เมื่อความเปนกรดเพิ่มขึ้นใหมจะพัฒนาใหกลับคืนมาสูสภาพนี้ได ตองใชเวลาอาจจะใชเวลาสักปเดียวดูสภาพวา
ปไหน ไมไดใชดิน มันจะเสื่อมลงไปเทาไรแลวจะกลับคืนมาเร็วเทาไร...” 

 “...การขยายผลที่ทดลองที่นี่จะไปเปนประโยชนสําหรับที่อื่น...” 

 “...ควรดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของงานทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยว เพื่อใหทราบถึง
เงินทุนและรายไดที่ไดรับ ชาวบานสามารถมาดูเปนตัวอยางได...” 

 “...การจัดหาน้ําใหศูนยฯ พิกุลทอง ควรพิจารณากอสรางโครงการจัดหาน้ําใหศูนยฯ พิกุลทองเพิ่มเติม 
เนื่องจากอางเก็บน้ําใกลบานซึ่งเปนแหลงน้ําหลักที่ใชสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยฯ บางปมีน้ํา
ไมพอใช จึงควรสูบน้ําคุณภาพดีจากแมน้ําบางนราขึ้นไปชวยเหลือ เพื่อเสริมกับน้ําจากอางเก็บน้ําใกลบาน โดย
สูบขึ้นจากริมฝงแมน้ําบางนราแลวสงตอโดยระบบทอลงไปยังตนคลองสงน้ําที่ทายเขื่อนฯ ใกลบาน ซึ่งจะชวยให
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่บริเวณใกลเคียงมีน้ําใชอยางเพียงพอตลอดป...” 

 “...เมื่อมีการแกไขตามที่กลาวมาแลว การใชน้ําก็สามารถลดความเปนกรดของดินจนสามารถปลูกพืช
ไดผลดี แลวใหปลอยทิ้งไวเพื่อศึกษาดูวา กํามะถันที่อยูในดินจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแลวทําใหเกิดกรดอีก
หรือไม ถาเกิดกรดขึ้นมาอีกก็ใหแกไขใหมดูวาจะใชเวลานานเทาใด...” 

 “...งานทดลองนี้เหมือนเปนตํารา ควรทําเปนตําราที่จะนําไปใชในพื้นที่ดินเปรี้ยวอื่น ๆ ในพื้นที่อื่นอาจ
ไมตองมีการแบงเปนแปลงยอยเชนนี้ คันดินที่สรางเพื่อกั้นน้ําก็อาจจะใชคลองชลประทานสรางถนนสะพาน 
การศึกษาจึงตองทําแบบนี้...” 

 “...ดูวาการใสปุยครั้งเดียวปแรกจะใหประโยชนไดนานเทาใด การใชปูนอยางเดียวคงไมเกิดประโยชน
มาก ตองมีน้ํารวมดวย ปูนราคาไมแพง แตคาขนสงแพงเกษตรกรลงทุนสูง และมีน้ําเกษตรกรก็สามารถปลูกพืช
ไดตลอดมีปญหาอีกอยางก็คือ เกษตรกรขาดแรงงานที่จะหวานปูนดวย...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๓ 
 

 “...การทําบัญชีรายจาย-รายรับ เมื่อปลูกพืชไดแลวเอาไวใหชาวบานไดเก็บชาวบานมักพูดวา ทางราชการ
ทําไดเพราะมีงบประมาณ ดังนั้นหนวยงานราชการตองทําเปนตัวอยางดวย...” 

 “...เกษตรกรรวมกลุมกันเปนกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณแลวทางราชการควรจะรวมเปนกลุมทํางานดวย...” 

 “...หาวิธีที่จะนําน้ําจากแมน้ําบางนราเขาเสริมในอางเก็บน้ําใกลบาน...” 

 “...ใหเจาหนาที่ศูนยฯ ปลูกหญาแฝกใหเปนแถวยาวตามขวางของระดับความชันของบอเลี้ยงปลา
เพียงหนึ่งหรือสองแถว ก็นาจะเพียงพอ แตใหปลูกหญาแฝกชิดติดกันตอเนื่องไป เพื่อใหหญาแฝกมีความ
หนาแนนใชเปนตะแกรงกรองกั้นสิ่งตาง ๆ ไวได ...” 

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ บานโคกอิฐ-โคกใน ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปไดดังนี้ 

 “...การนําผลการวิจัยจากโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขยายผลมาสูบานโคกอิฐ บานโคกใน 
โดยการพัฒนาพื้นที่จากที่ใชประโยชนไมไดใหสามารถปลูกขาวไดผลประสบความสําเร็จ ในการดําเนินการควร
จะขยายผลตอไปในพื้นที่ที่มีการชลประทานที่สมบูรณ เชน บานโคกชุมบก คลองบางเตย โคกกระทอม โคกยาง...” 

 “...ควรกําหนดขอบเขตปาพรุใหแนนอน เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่อันจะทําใหสภาพแวดลอมเสยีหมด...” 

 “...พรุมีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตองหามไมใหบุกรุก...” 

 “...การพัฒนาที่ดินเปรี้ยว จําเปนตองมีการใชน้ําชลประทานชะลางความเปนกรดและใหมีคลองระบาย
น้ําเปรี้ยวออกจากพื้นที่...” 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบานบาง
มะนาว อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ไดพระราชทานพระราชดําริ ดังนี้ 

 “...เนื่องจากการกอตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละแหงนั้น ใชงบประมาณลงทุนเปนจํานวนมาก               
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรหาทางนําเด็กขาดสารอาหารในหมูบานบางมะนาวและเด็กในละแวกหมูบาน
ใกลเคียง เชน บานปูลากาปะ เขามาดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ใหได สําหรับอุปกรณเครื่องเลนของเด็ก  
ทั้งในรมและกลางแจงที่มีอยูขณะนี้สวนใหญชํารุดทรุดโทรม การปรับปรุงใหมีสภาพดีใชงานไดเพื่อที่จะได
สนับสนุนกิจกรรมของเด็กในศูนยตอไปดวย...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมมัสยิดและ 
เยี่ยมเยียนผูนําทางศาสนาของหมูบานเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ไดมีพระราชกระแสวา  

 “...ควรใหความชวยเหลือในดานการปรับปรุงซอมอาคารศาลาตันหยงศรัทรามัย ซึ่งมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
และคับแคบ ใหมีสภาพที่เหมาะสมกับผูปวย และใหดูแลเรื่องเงินเดือนสําหรับผูดูแลศาลาตันหยงศรัทธามัยดวย...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๔ 
 

 ในการนี้ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง 
ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดวา 

 “...ใหขยายอาคารศูนยเด็กเล็กเพิ่มเติมใหเพียงพอกับเด็กที่มากขึ้นเรื่อยๆ อีกดวย...” 

 พรอมนี้ ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเดิมมี
โครงการเลี้ยงไกไข โครงการเพาะเห็ด และโครงการปลูกพืชสวนครัว ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ 

 “...ใหสงเสริมการเลี้ยงเปดเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพิ่มเติมสําหรับเด็กนักเรียนดวย...” 

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการโคกกูแว ตําบลพรอน 
บริเวณพื้นที่สงน้ําชลประทานที่บานโคกอิฐ-โคกใน และบริเวณพื้นที่ขอบพรุที่อาคารบังคับน้ําบางเตย ๕ ในเขต
โครงการลุมน้ําบางนรา  จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานชลประทาน  
งานพัฒนาที่ดิน แกพล.อ.ต.กําธน   สินธวานนท องคมนตรี นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี นายสุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.  นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทาน นายชัยวัฒน สิทธิบุศย 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจาหนาที่กรมชลประทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีรายละเอียด 
โดยสรุปดังตอไปนี้ 

 “...งานดานการศึกษาพัฒนาใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจัดทําแปลง
สาธิตการแกปญหาดินเปรี้ยวในบริเวณพื้นที่บานยูโย และบริเวณใกลเคียง เพื่อใหราษฎรเห็นรูปแบบการ
ปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยวใหสามารถเพาะปลูกได… 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริกับเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังคือ 

 “...การศึกษาการเลี้ยงปลาน้ํากรอยในศูนยฯ ใหตั้งโครงการเลี้ยงปลาน้ํากรอยเพื่อเปนการทดลอง
ภายในศูนยฯ ใหศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแกไข อันจะเปนตัวอยางที่ดีและมีประโยชนมาก...” 

  “...การศึกษาหนาตัดดินวิศวกรรมภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องจากดินพื้นที่พรุเปน
ดินที่ออนไมสามารถรับน้ําหนักได จําเปนตองมีการตอกเสาเข็ม ซึ่งชั้นดานที่เปนหินแข็งจะอยูลึกมากอาจถึง ๔๐ 
เมตร เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับลักษณะชั้นดินในพื้นที่พรุ รวมทั้งความลึกของชั้นหิน จึงใหขุดเจาะทําหนาตัดดิน 
เพื่อไวใชศึกษาหนาตัดดินในพื้นที่พรุอันจะเปนขอมูลสําคัญในดานวิศวกรรม สําหรับงานกอสรางตาง ๆ  ในพื้นที่พรุ...” 

 “...การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดินกรดกํามะถัน โครงการแกลงดิน ซึ่งมีพระราชดําริ
ตั้งแตป ๒๕๒๘ ใหเรงดินใหเปนกรดจัดจนไมสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจไดแลว จึงดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินให
สามารถปลูกพืชได จากนั้นใหทดลองทิ้งพื้นที่นั้นไวไมมีการใชประโยชน เพื่อติดตามดูวา ความเปนกรดจะเพิ่มขึ้น
อีกหรือไม  จากการดําเนินการศึกษาพบวาเมื่อทิ้งดินไว ๘ เดือน ดินนั้นกลับเปนกรดรุนแรงอีกดังเดิม จึงไดมี
พระราชดําริเพิ่มเติม “...ใหศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้ไปอีกนาน ๆ เพื่อติดตามดูวาความเปนกรดของดินจะอยูได
เทาไร...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๕ 
 

 “...ใหปลูกหญาแฝกบนเขาสํานักเพื่อปองกันการพังทลายของดิน เนื่องจากที่บริเวณเขาสํานักและอาง
เก็บน้ําเขาสํานักอยูทางดานทิศใตของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งเกิดปญหาดินถูกกัดเซาะพังทลาย 
จึงควรปลูกหญาแฝกในพื้นที่ดินดังกลาว ที่บนเขาสํานักตองไปปลูกแฝก ตองไปดูเพราะวาบนเขาสํานักไปขุด
อะไรก็ทลายลงมา ถาปลูกแฝกสามารถชวยปองกันการพังทลายของดินไดมาก...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ วัดพิกุลทอง ดังนี้ 

 “…ในกรณีที่เจาหนาโภชนาการพบเด็กขาดสารอาหารระดับ ๓ ควรจัดสงเด็กเหลานั้นไปพบแพทยเพือ่
ตรวจหาสาเหตุทันที...” 

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 “...ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรจัดทําเอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดินกรดกํามะถัน และงานวิจัยโครงการแกลงดิน ไวเปนรูปเลม เพื่อใหสามารถ
นําไปใชในการเสนอผลงานหรือรายงานผลการวิจัยที่คนพบ เผยแพรไปสูระดับนานาชาติ...” 

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ หมูบาน              
ปศุสัตว-เกษตรมูโนะ บานโคกไทร ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ไดพระราชทาน
พระราชดําริแกผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผูแทนกรมวิชาการเกษตร และเจาหนาที่โครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปไดดังนี้ 

  “...ดอกดาหลาเปนดอกไมที่มีความสวยงามใหทําการศึกษารวบรวมและขยายพันธุดาหลา...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ มัสยิดบานเขา
ตันหยง  ดังนี้ 

 “...ใหจัดทําช้ันวางของที่เหมาะสมสําหรับการเก็บอาหารจําพวกขาวสาร แปง และน้ําตาล เพื่อปองกนั
ความชื้น...” 

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแกอธิบดีกรมชลประทาน ดร.พิสุทธิ ์ วจิารสรณ 
นายสมพล  พันธุมณี และเจาหนาที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ณ อาคารบังคับน้ําบางเตย ๒             
ตําบลบางขุนทอง  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปไดวา 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๖ 
 

 “...ใหขุดบอน้ําในบริเวณตนคลองสงน้ําเขาพื้นที่ยูโย ๕ สาย ทั้ง ๒ ฝงคลอง เพื่อใหกักเก็บน้ํากอนสง
น้ําจืดเขาพื้นที่ บอน้ําที่ขุดไมตองมีขนาดใหญนัก โดยบอหนึ่งมีวิธีการปองกันมิใหน้ําเปรี้ยวใชหินปูนฝุนรองกนบอ
และดาดดานขางบอ กอนปลอยน้ําจืดลงในบอ อีกบอหนึ่งขุดตามปกติ ไมตองดาดหินปูน...” 

 “...วิธีการขุดบอใหขุดหนาดิน ซึ่งเปนดินดี ลึกประมาณ ๕๐ ซม. ไปใชเสริมในพื้นที่ทําการเกษตร  
สวนชั้นที่มีสารประกอบกํามะถันใหขุดแลวขนไปทิ้ง โดยนําไปใชเสริมคันดินกั้นน้ําบริเวณตนคลองระบาย                     
น้ําเปรี้ยว...” 

 “...เก็บขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ําของบอที่มีวิธีการปองกันน้ําเปรี้ยวกับบอตรวจสอบวาไดผลดี
อยางไร...” 

 “...เมื่อไดผลดี ใหขุดบอตามวิธีการการดังกลาวเปนระยะๆ ตอกันตลอดแนวคลอง เพื่อเก็บน้ําไวใช...” 

 “...นําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมเกี่ยวกับการใชน้ําเพื่อการเกษตรมาประยุกตใชในพื้นที่เปนทฤษฎี
ใหมในพื้นที่ดินเปรี้ยว...” 

 “...น้ําที่จะสงออกจากพื้นที่ยูโยจะเปนน้ําดีใชไปเจือจางความเปนกรดในแมน้ําบางนรา เพื่อเปาหมาย
ใชในการเกษตรของพื้นที่ดินเปรี้ยวบริเวณลุมน้ําบางนรา...” 

 “...การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบานโคกกระทอม ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีน้ํา
ชลประทานดีอยูแลว แตดินเปนดินเปรี้ยวเกษตรกรไมสามารถใชประโยชนได ขอใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ดําเนินการพัฒนาในลักษณะเดียวกับบานโคกอิฐ โคกใน...” 

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแกผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ผูแทนกรมวิชาการเกษตร และเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สนามบินนราธิวาส ดังนี้ 

 “...ใหนําผลงานและการศึกษาวิจัยการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของศูนยศึกษาไปใชในการพัฒนา 
บานยูโย...” 

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายสวัสดิ์  
กฤตรัชตนันต  ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายชัยวัฒน สิทธิ์บุศย ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ          
ณ โรงเรียนบานเขาตันหยง สรุปไดคือ 

 “..ควรปลูกหญาแฝกรอบแปลงปลูกผักในพื้นที่ดินทรายจัด เพื่อรักษารูปแปลงผัก และความชื้นในดิน...” 

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายสมพงษ ปองเกษม 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมพล พันธุมณี ผูอํานวยการกองประสานโครงการ ๔ และนายชัยวัฒน  สิทธิ์บุศย  
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ บานยูโย ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สรุปไดคือ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๗ 
 

 “...การพัฒนาดินเปรี้ยวบานยูโย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยมาก ขอใหทุก
หนวยงานรวมกันพัฒนาใหดี และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จฯ มาทอดพระเนตร...” 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่แปลงศึกษาและขยายพันธุ
ดาหลา หมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ  ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และไดพระราชทาน
พระราชดําริแกนายชัยวัฒน สิทธิบุศย  ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และ นายชัยโรจน ธรรมรัตน 
ผูอํานวยการศูนยทดลองยางนราธิวาส สรุปไดดังนี้ 

 “...ใหศึกษาปรับปรุงพันธุดาหลาตอไป และพยายามขยายพันธุดาหลาขาวใหมากขึ้น...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายสวัสดิ์   
กฤตรัชตนันต ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมพงษ ปองเกษม อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมพล พันธุมณี 
ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการ ๔ สํานักงาน กปร. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล สํานักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ และนายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได ดังนี้ 

 “...ใหพัฒนาโรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมตอไป เพื่อใหเปนโรงงานตนแบบในดานการผลิตและ
การบริหารจะตองดําเนินการในเชิงธุรกิจ จัดหาบุคลากร มีการฝกอบรมบุคลากร ใหมีความสามารถดําเนินการ
เชิงธุรกิจตอไปในอนาคตได...” 

 “...ใหศึกษาชนิดและพันธุตาง ๆ ของหมอขาวหมอแกงลิง นํามาปลูกเปนไมประดับใชประกอบอาหาร
และปลูกผักกูดน้ํา...” 

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม  
ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน และพระราชทานพระราชดําริแก นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 “...ชาวบานตอหลัง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดกราบบังคมทูลใหทรงทราบถึงการทํานาไมคอย
ไดผลเพราะดินเปรี้ยว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงไดพระราชทานเงินเพื่อเปนทุนในการชวยเหลือ
ชาวบานดังกลาว...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินชมนิทรรศการผลผลิตทาง
การเกษตรวันลองกอง ณ หอประชุมจังหวัดนราธิวาส (หลังเกา) อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และได
พระราชทานพระราชดําริแก นายวิทยรัตน กุญชร ณ อยุธยา นายสกล เพ็ชรมณี เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปไดดังนี้ 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๘ 
 

 “... การดําเนินงานเรื่องโรงงานปาลมน้ํามัน นาจะเริ่มกันใหมอีกครั้ง เพื่อรอดูผลที่ออกมานิคมสหกรณฯ 
ตองการขยายเปนโรงงานขนาดใหญ แตการขยายยังมีปญหาอยูมาก โดยเฉพาะการของบฯ ขยายคงจะยาก  
จึงไมควรขยาย ควรทําของเดิมที่มีอยูใหมีคุณภาพกอน โดยเฉพาะการบริหารงานในโรงงาน ควรทําเปนธุรกิจ
มากกวาราชการ การอบรมเกษตรกรก็ควรมองในระยะยาว...” 

 “...การทําทฤษฎีใหม สัดสวนแคไหนขึ้นอยูกับแตละภูมิภาค ไมมีการกําหนดตายตัว...” 

 “...ตนหมอขาวหมอแกงลิง ใหศึกษารวบรวมพันธุ และขยายพันธุใหมากขึ้นควรเพาะเปนพืชเศรษฐกิจ 
แลวนํามาใชประโยชนทางดานประกอบอาหารและเปนไมประดับนานําไปทดลองปลูกในสวนจิตรลดา...” 

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ มัสยิดบานเขา
ตันหยง สหกรณเขาตันหยง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาตันหยง และโครงการแพะนม พระตําหนักทักษิณ 
ราชนิเวศน ความวา 

 “...ใหขยายอาคารใหเพียงพอกับจํานวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น...”  

 “...ใหเลี้ยงแพะนม เนื่องจากแพะนมมีคุณคาทางโภชนาการ สามารถเปนอาหารเสริมใหบุตรหลานใน
ครอบครัวได...”  

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ วัดพระพุทธ และ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กบานยูโย หมูที่ ๑ ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยูโย ควรทําในที่เดิม ไมควรยายไปยังสถานที่ใหมเพราะจะเปนการ
สิ้นเปลือง ควรสํารวจและทําในสถานที่เดิมใหดีขึ้นกวาเดิมจะดีกวา...” 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการระบายน้ําบางนรา           
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คงจะปลื้มใจที่ราษฎรปลูกขาวไดผลดี ทุกวันที่ทั่วโลกชวยกัน
กอสรางอาหาร ทุกสวนราชการควรชวยกันทํางาน โดยกลับไปตําหนักฯ วันนี้จะโทรศัพทรายงานพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว...” 

 “...ใหขยายพื้นที่ปลูกขาวที่บานตอหลังและบานทรายขาวใหมากขึ้น...” 

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ หมูบานปศุสัตว – เกษตรมูโนะ 
หมูที่ ๔ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความวา 

  “...ใหชวยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหมูบานปศุสัตว – เกษตรมูโนะ โดยจัดการดินและน้ําใหสมาชิกใช
ประโยชนในการทํานาตอไป และขอใหใชบานนายบุญมี วงศเขื่อนแกว สมาชิกโครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตร 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๙ 
 

มูโนะ เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใหเกษตรกรจากที่อื่นมาดู เชน จากบาน
เนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บานทานหญิงฯ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดอื่น ๆ...” 

 “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองชวยปรับปรุงพื้นที่ จัดการดินและน้ําใหสมาชิกใชประโยชนไดดี
ตอไป...” 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน จังหวัด
นราธิวาส ความวา 

 “...ตนไมหลายชนิดของจังหวัดนราธิวาส มีความสวยงามมาก เชน ปาลมบังสูรย หมากแดง ดาหลา 
หลาวชะโอน นาจะมีสถานที่รวมปลูกตนไมเหลานี้ไวดวยกัน...” 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ณ วัดโตะโมะ ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน   
จังหวัดนราธิวาส 

 “...ใหสวนราชการตาง ๆ รวมกันดําเนินการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําบาง
นราที่ไดรับความเดือดรอนจากการถูกขโมยเครื่องสูบน้ําของทางราชการ และถูกศาลสั่งใหชดใชคาเสียหาย โดย
ใหทําการฟนฟูการทําการเกษตรในพื้นที่โครงการโดยเร็ว และไดพระราชทานเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก
ผูแทนกรมชลประทานเพื่อนําไปชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาในเบื้องตน สวนในระยะตอไปหากมีกิจกรรม
เรงดวนขอใหทาง กปร. สนับสนุนกอนที่หนวยงานอื่นๆ จะเขามารองรับในระยะยาวได...” 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ณ บริเวณนิคมสรางตนเองศรีสาคร ตําบล
กาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 “... พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพอพระทัยที่นิคมฯ ไดดําเนินการโครงการนาขาวขั้นบันได...”   

 “...ควรขยายพื้นที่ทํานาใหมากขึ้นเพราะที่นิคมฯ มีนกมาก หากทําเพียงเล็กนอย นกจะมาทํากินขาว
ในแปลงนาหมด และดีใจมากหากจะมีการขยายพื้นที่ทํานา...” 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ณ บานดาฮง หมูที่ ๔ ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

 “... พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดการทํานา ในหมูบานนี้มีพื้นที่ทํานาอยูเทาไร และมียุงเก็บขาว
ไวไดนานหรือไม อยากจะขยายพื้นที่ทํานาในหมูบาน...” 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ บานคลอแระ หมูที่ ๓ ตําบล
บาเระใต อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๐ 
 

 “...ใหประสานและรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ราษฎรรองเรียนวา
ทํานาและเลี้ยงปลาไมได เพราะน้ําในคลองชลประทานเปนน้ําเปรี้ยว และใหศูนยพิกุลทองฯ...”  

  “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการสงเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมโดยทําการ
ฝกอบรมฯ ราษฎรบานคลอแระ หมูที่ ๓ ตําบลบาเระใต อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รวม ๑๑ ราย...”  

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ พระตําหนัก ทักษิณราช
นิเวศน ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

 “...ใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนพฤกษศาสตรสําหรับรวบรวมพันธุไมประจําถิ่นเพื่อการศึกษาการ
นันทนาการ และการทองเที่ยวของประชาชน อยางเชนที่จังหวัดเชียงใหม มีสวนพฤกษศาสตรที่อําเภอแมริม...” 

 “...เก็บน้ําและตรวจสอบคุณภาพน้ําดวย...” 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...สวนพฤกษศาสตรในภาคใตจะเปนแหลงรวมพันธุไมและพันธุกรรมพืชในภาคใตเปนที่อนุรักษ และ
พัฒนาพันธุไม และสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได  การจัดสรางสวนพฤกษศาสตรในภาคใตบริเวณปาเขา
ตันหยงและบริเวณปาเขาสํานัก อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาจะเปนสถานที่ที่เหมาะสม เพราะอยูไมไกลจาก
ชุมชนเมืองนราธิวาส มีพันธุไมขึ้นอยางอุดมสมบูรณ รวมทั้งอยูใกลเสนทางคมนาคมสายหลัก เปนการสะดวกตอ
ผูที่สนใจและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศที่มาเยี่ยมชม แตอยาทําใหราษฎรที่อยูในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอน และหากมีความจําเปนตองใชที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยูควรจะจายคาชดเชยดวยความเปนธรรม 
และเปนที่พอใจของทุกฝาย และไมควรกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางมากเกินไป หรือขัดกับสภาพแวดลอม... ” 

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน ณ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  มีพระราชดําริ ดังนี้ 

 “...ใหผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือผูแทนตามเสด็จฯ ทุกครั้งที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินศูนยศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชดําริกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร  
นายชัยวัฒน  สิทธิบุศย และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ดังนี้ 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๑ 
 

 “…พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริและสนพระทัยเกี่ยวกับการใชน้ํามันปาลมทดแทน
น้ํามันดีเซล และการใชน้ํามันปาลมผสมน้ํามันดีเซล เพื่อใชกับเครื่องจักรกลเกษตรและผลิตเปนไบโอดีเซล ใช
ทดแทนน้ํามันดีเซลกับรถยนต โดยการทดลองทําในเชิงธุรกิจในลักษณะสถานที่จําหนาย และมีพระราชประสงค
จะสนับสนุนโครงการนี้เปนการสวนพระองค...”  

 “...ควรลองทําในเชิงธุรกิจ โดยทําเปนสถานีจําหนายในสหกรณการเกษตรอาวลึก...” 

 “...ควรเสนอโครงการวิจัยการใชน้ํามันปาลมแทนน้ํามันดีเซลตอมูลนิธิชัยพัฒนา...” 

 “...ใหพิจารณาขยายกิจการการแปรรูปน้ํามันปาลมไปสูผูประกอบการในเชิงธุรกิจ และควรมีการวิจัย
เชิงธุรกิจของการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป...”  

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ณ อางเก็บน้ําใกลบาน ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

 “...ควรจะดําเนินการจัดสรางโครงการสวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น เพื่อเปนการ
อนุรักษพันธุไมชนิดตาง ๆ ทั้งพันธุที่ขึ้นในปา และพันธุไมที่ปลูกในอางเก็บน้ํา... ” 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ณ บานคลอแระ ตําบลบาเระใต อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไดพระราชทาน
พระราชดําริแก นายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ความวา  

 “... การปลูกหมอนเลี้ยงไหมราษฎรไดเห็นตัวอยางของราษฎร ๑๑ ราย ที่ประสบความสําเร็จในการ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม จึงไดมีการรวบรวมรายชื่อ และขอสมัครเพื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพิ่มอีก จํานวน ๓๖ ราย...” 

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังหมูบานปศุสัตว - เกษตรมูโนะ ไดพระราชทานพระราชดําริแก ทานผูหญิงจรุงจิตต 
ทีขะระ ความวา 

 “...ควรปลูกไมดอกไมประดับ เชน แกลดิโอลัส และพีคอก...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ดังนี้ 

 “..ใหเพิ่มผูดูแลเด็กใหมากกวาเดิม และควรเสนอแนวทางเกี่ยวกับการแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหาร...” 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๒ 
 

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ณ บานปลักปลา ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดมีพระราชดําริกับ                   
นายชัยวัฒน สิทธิบุศย ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวย
เลขาธิการสํานักพระราชวัง  ดังนี้        

 “...ใหพัฒนาพื้นที่บานปลักปลา ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใหเกษตรกรใชประโยชน
ทางการเกษตร...” 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันไดมีพระราชดําริกับ นายอภิชาต จงสกุล รองผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ความวา  

 “...ใหสงเสริมการใชดินอินทรีย ทําปุยหมักในแปลงเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนบานคาย...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริ ณ ฟารมตัวอยางบานจาเราะสโตร            
หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...ควรจัดทําระบบบัญชีแสดงใหเห็นชัดเจนวามีการลงทุนอะไร รวมทั้งการสนับสนุนดานโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ จากภาครัฐ (ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา) เพื่อที่จะไดนํามาพิจารณาถึงจํานวนเงินที่ลงทุนไปจะเหมาะสม
กับสิ่งที่ไดมาหรือไม รวมถึงองคการอื่นๆ ที่สนใจจะศึกษา เพื่อนําไปทําตามอยางบาง... ” 

 “...มีพระราชกระแสรับสั่งถามถึงแหลงงบประมาณวานํามาจากแหลงไหนบาง และในระยะตอไปอาจ
ตองผองถายใหเอกชนหรือองคกรการกุศลเขามารวมดําเนินการ... ” 

วันที่  ๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ณ ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ                 
ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ มีพระราชเสาวนียกับผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส              
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 “...ใหขยายพันธกุงกามกรามปลอยตามแหลงน้ํา...” 

 “...ใหทดลองเลี้ยงนกกระจาบ...” 

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “…ใหจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และการอนุบาลสัตวน้ํา เพื่อปลอยลงสู
ทะเลในบริเวณ จังหวัดนราธิวาส ถึงจังหวัดปตตานี โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่ทําการประมงชายฝงของกลุม
ชาวประมงพื้นบานที่มีปญหา...” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๓ 
 

 “...จัดทําปะการังเทียม ใหเกิดเปนแหลงชุมนุมและที่อยูอาศัยของปลา...” 

 “…จัดใหมีกลไกของรัฐในการดูแลรักษาในระยะ ๓ - ๕ กม. จากฝงโดยการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการปองกันและกําหนดมาตรการดูแลและจับกุมใหเปนตามกฎหมาย...” 

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคําแนะนํา ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน         
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...สมควรที่จะจัดใหมีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขึ้นเพื่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และปลอยลงสู
ทะเล เพื่อเปนการฟนฟูธรรมชาติ และใหมีการฝกอบรมราษฎรบริเวณใกลเคียงใหมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตว
และอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา...” 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ณ แปลงนาปลาสลิด หมูบานปศุสัตว – 
เกษตรมูโนะ หมูที่ ๓ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เสด็จพระราชดําเนินแปลงนาปลาสลิด และมี
พระราชเสาวนียกับ ดร. จรัลธาดา กรรณสูต ผูเชี่ยวชาญกรมประมง  

 “...ใหดําเนินการตอไป โดยใหจางงานราษฎรเขามารวมทําการเลี้ยงปลาและทํานา...” 

วันที่  ๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ณ อางเก็บน้ําใกลบาน ตําบลกะลุวอ       
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชเสาวนียกับผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ 

 “...มีขยะและสิ่งปฏิกูลในอางเก็บน้ําใกลบาน ใหชวยกันดูแล และใหความรูแกชาวบาน...” 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดําริ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บานยูโย       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประชาสัมพันธใหราษฎรที่เปนเจาของที่ดินใหเกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตรในพื้นที่โครงการ พรอมกับใหสาธิต ใหชาวบานดู รวมทั้งจัดระบบกลุม ระบบการ
จับจองสิทธิ์ในที่ดิน ระบบน้ํา และระบบพืช เพื่อใหตรงกับความตองการของชาวบาน...” 

 และมีพระราชดําริ ณ หมูบานโคกใน ซึ่งเปนศูนยสาขาที่ ๔ ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ความวา  

 “...ใหตีกรอบการดําเนินงานใหเห็นรูปธรรม โดยประชาสัมพันธใหชาวบานทราบ เห็นดวยตา ทําดวยมือ 
และฟงดวยหู จับมือมาทํา...” 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๔ 
 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดําริ ณ วัดพระพุทธ ตําบลพรอน             
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “...ควรจัดเก็บและติดตามขอมูลเรื่องดิน น้ํา และอื่น ๆ อยางตอเนื่องเพื่อพิจารณารูปแบบในการ
ชวยเหลือราษฎรอยางเปนระบบตอไป ซึ่งคงจะตองใชเวลา...” 

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดําริ ณ วัดชนาราม บานไทยสุข หมูที่ ๘  
ตําบลลาโละ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 “...นาจะมีแกนอาสาของคลินิกตางๆ ในระดับทองถิ่นเพื่อจะไดติดตามโครงการนี้ไดอยางตอเนื่อง
หลังจากที่สวนราชการไดเขามาใหบริการแลวกลับไป...” 

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ บานกาหลง หมูที่ ๑ ตําบลกาหลง 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ใหดําเนินการโครงการสงเสริมดานการเกษตร เชน การทํานาขาวแบบขั้นบันได จัดตั้งธนาคารขาว
สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปลูกไผสีสุก ปลูกหวาย และการเลี้ยงปลาเพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีน...” 

วันที่  ๒๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ณ อาคารพิกุลกนก               
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ไดพระราชทานพระราชดําริแก
เลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
และเจาหนาที่ กปร. ดังนี้ 

 “...การทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โภชนาการ โดยใหนําผลการศึกษาที่บานอมกอยนํามาปรับ
ประยุกตใชรวมกัน...” 

 “...ติดตามสภาพความเปนอยูของราษฎร กลุมปกผา บานปูลากาปะ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส...”  

 จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินแปลงทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชดําริแก
เลขาธิการ กปร. ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
และเจาหนาที่ กปร.  

 “...ใหหากิจกรรมสําหรับขยายผลใหกับเกษตรกรในลักษณะทฤษฎีใหม โดยใหเกษตรกรมีงานทํา
ตลอดทั้งป...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๕ 
 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...ใหนําอดีตเด็กขาดสารอาหารที่ไดรับการดูแลจนมีภาวะโภชนาการอยูในระดับปกติ และปจจุบัน
เรียนอยูในชั้นมัธยม เขามารวมในการฝกอบรมและเปนตัวอยางใหแกผูปกครอง และเด็กขาดสารอาหาร ตอไป...” 

 และไดพระราชทานพระราชดําริ ณ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ คายสิรินธร จังหวัดปตตานี   

 “...ควรพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น...” 

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชวินิจฉัย ณ เรือนที่ประทับโปงแดง จังหวัด
แมฮองสอน 

 “...ใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการสวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดเขา
รวมดําเนินการแบบบูรณาการเพื่อใหการดําเนินการจัดสรางสวนพฤกษศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย           
และทรงรับที่จะเสด็จฯ ไปทรงเปดสวนพฤกษศาสตรที่จังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. ๒๕๔๗...”  

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นที่ 
พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานปาทุงหมูที่ ๔ ตําบลบางเกา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 “...ใหพิจารณาดําเนินการใหความชวยเหลือในเรื่องระบบจําหนายไฟฟาและรถไถใหแกราษฎรดวย…” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ 
บานจาเราะสโตว โคกปาฆาบือซา หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ที่ดินจํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ติดแมน้ําบางนรา ซึ่งเปนนารางไมไดใชประโยชน เนื่องจาก 
ขาดแคลนน้ํา สรุปความวา ดูหนาฝนอีกหนอย ชาวบานไมทิ้งที่นางาย ๆ การที่ชาวบานไมทํานา นาจะมีอะไร 
สักอยาง ที่ดินตั้ง ๒,๐๐๐ ไร นาเสียดายถาจะทิ้งโดยไมทําประโยชน...” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ฟารมตัวอยางในสมเด็จ 
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานจาเราะสโตว โคกปาฆาบือซา หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ความวา 

 “...ใหหาปลากือเราะ (ปลาพลวงชมพู) มาเลี้ยงที่ฟารมตัวอยางฯ ถาฟารมนี้เลี้ยงไมไดใหไปเลี้ยงอีก
ฟารมหนึ่ง... ” 

 “...นาจะหาตนหลวงชะโอนมาปลูก... ” 

 “...หนาฝนน้ําจะมีมากนาจะหาวิธีเก็บน้ําใช ซึ่งฝนจะตกมาในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม…” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๖ 
 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๑๐ บานใหม หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พิจารณา สงเสริมอาชีพการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกราษฎรหมูบานรอบศูนยฯ และหมูบานชายทะเลที่ประสบปญหาเรื่องทุพโภชนาการในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเดิมราษฎรหมูบานชายทะเลประกอบอาชีพทําการประมง ตอมาปริมาณสัตวน้ํา
มีจํานวนลดลง การประกอบอาชีพประมงจึงทําไดไมเต็มที่ ทําใหขาดแคลนรายได สงผลกระทบตอสภาพความ
เปนอยูของราษฎรและเกิดปญหาทุพโภชนาการเพิ่มมากขึ้น...” 

 “…ใหดําเนินการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนใหแกนักเรียนและประชาชน 
โดยจะพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอรมาให และใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับผิดชอบการดําเนินงาน...”  

 “…ใหพิจารณาจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝก ใหเปนหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียน...” 

 “…ใหนักเรียนจัดทําบัญชีฟารมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐...” 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โรงเรียนคีรี
ราษฎรรังสฤษดิ์ บานสันคีรี หมูที่ ๓ ตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “…ใหจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกในโรงเรียนและใหดําเนินการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน...” 

 “...ใหดูแลเรื่องงานขยายผลบริเวณหมูบานรอบศูนยฯ และหมูบานในเขตอําเภอเมือง ที่ประสบปญหา
เรื่องทุพโภชนาการและรายได...” 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โรงเรียนบานหัวเขา 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

 “...ใหพิจารณาดําเนินการปรับปรุงพื้นที่นารางที่อยูใกลเคียงใหสามารถปลูกขาวได โดยใชปุยพืชสด
ชวยในการปรับปรุงดิน...” 

 “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑขาวซอมมือแบบสูญญากาศ 
และพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย ความชื้นที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว...” 

  “...ใหพิจารณาขยายกลุมขาวซอมมือใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น...” 

 และไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ใหศูนยพิกุลทองฯ ชวยเหลือทางวิชาการใหแกกลุมเกษตรกรในการวัดความชื้นในเมล็ดขาวและ
เก็บขอมูลทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกันการสีขาว โดยใหจัดทําเปนสูตรแกกลุมเกษตรกร...”  



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๗ 
 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการฟารมตวัอยาง
ในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานปาฆาบือซา ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 “...ใหจัดทําบัญชีฟารม เพราะชาวบานเวลาใหทําอะไรไมจด ไมเขียน ตอนหลัง อบต. ทําบัตร
คาอาหารนักเรียนก็ไมไดทํา จึงใหทําเพื่อใหเกิดความโปรงใส... และใหทุกครอบครัวผูใชนํ้าบางนราทําบัญชีฟารม... ”  

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน 
จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ใหดําเนินงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟารมตัวอยาง ขึ้น ณ บริเวณ
หมูบานรอตันบาตู หมู ๗ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยใหจัดซื้อที่ดินวางเปลา มาทําการ
จัดสรรแบงแปลง และจัดสรางหมูบานเพื่อทําการชวยเหลือครอบครัวราษฎรผูประสบเคราะหกรรมจากการ
กระทําของผูกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดภาคใต…” 

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชดําริ วัดตันติการาม บานตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 “...ใหจัดหาแหลงน้ําใหแกราษฎร เพื่อใชในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร รวมทั้งใหดําเนินการ
พัฒนาอาชีพแกราษฎร โดยจัดตั้งศูนยศิลปาชีพบานตอหลัง จัดทําโครงการฟารมตัวอยางขึ้นในพื้นที่บานตอหลัง 
และใหพิจารณาจัดทําโครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังใหแกราษฎรบานตอหลัง…” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการฟารมตัวอยางใน           
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานบาลูกากาปส หมู ๑ ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 “...โครงการฟารมตัวอยางฯ สรางงานใหคนทํา เปนแหลงผลิตอาหาร และขอใหทุกคนชวยกันรักษา
ความเปนปาที่สมบูรณ และควรสงเสริมการปลูกเงาะน้ําตาลกรวด ใหนําไกปาปลอยคืนสูธรรมชาติ สงเสริมการ
อนุรักษสัตวน้ํา สงเสริมการเลี้ยงผึ้ง และหากดําเนินการไดดีแลว ก็จะมีคนเขามาดู มาศึกษา จะเปนประโยชน
มาก…” 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ “..ใหจัดหาน้ําใหแกฟารม
ตัวอยางและสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ไดเรียนรูวิธีการดูแลเลี้ยงแพะ รวมถึงการบริโภคนมแพะอีกดวย…” 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ ฟารมตัวอยางในสมเด็จ 
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานสะแนะ หมูที่ ๑ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ใหจัดหาน้ําใหแกฟารมตัวอยางและสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ไดเรียนรูวิธีการดูแลเลี้ยงแพะรวมถึง
การบริโภคนมแพะอีกดวย…” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๘ 
 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ฟารมนายสมโชค  
สําราญ หมูที่ ๓ บานโคกอิฐ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 “...ครูที่โรงเรียนวัดพระพุทธ สวนใหญมาบรรจุใหมยังไมมีประสบการณในการทําโครงการเกษตร
อาหารกลางวัน จึงขอใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปชวยสนับสนุน และใหคําแนะนําทางดานวิชาการดวย...” 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ณ บริเวณนิทรรศการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 “...ไดพบวาสบูดํามีสารที่อาจกอใหเกิดโรงมะเร็งได ควรจะมีการศึกษาทดลองใหชัดเจน เพราะอาจมี
ผลกระทบตอคนที่ดําเนินการได…” 

 “...วาเมืองไทยเลี้ยงแพะไมสะอาด อาหารแพะไมมีคุณภาพและไมสะอาด ทําใหสัตวตาย และใหจัดหา
แพะตัวเมียจากบังคลาเทศพันธุแบล็คเบงกอล จํานวน ๑๐ ตัว สําหรับนํามาเปนแมพันธุ…”  

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก               
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คายสิรินธร จังหวัดปตตานี ความวา 

 “...มีหลายฝายทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุข และเจาหนาที่โภชนาการของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เขาไปดําเนินงานแกไขปญหาภาวะโภชนาการ โดยมีกลุมเปาหมายเดียวกัน แตภาวะโภชนาการของเด็กยังไมดีขึ้น...” 

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ บานเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความวา 

 “...ควรติดมุงลวดเพื่อปองกันแมลงเวลาทําครัว…”  

 และมีพระราชดําริ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางมะนาว ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง 

 “...เนื่องจากน้ํามันแพง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรสอนชาวบานใหชาวบานมาเรียนรู
เกี่ยวกับไบโอดีเซล และควรขยายการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซล... ”  

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการฟารมตัวอยางใน
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานโคกไรใหญ หมูที่ ๓ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

 “...ใหดําเนินงานโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานปาไผ ตําบล
ตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษไดกราบบังคมทูล
รายงานเพื่อชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนตอไป... ” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๙ 
 

วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ วัดสําเภาเชย ตําบลทาขาม 
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

 “...ควรปลูกหวายในพื้นที่ปาไม การปลูกหวายจะชวยมูลนิธิศิลปาชีพในการนํามาใชประโยชน 
นอกจากนี้ ควรดําเนินการปลูกตนดาหลา และทําการเลี้ยงหานในฟารมดวย...” 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดําริ ณ โครงการฟารมตัวอยางใน
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานลุตง อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 

 “.. .ใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ําใหกับพื้นที่ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี...” 

 “...โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานครองชีพ อําเภอบางแกว 
จังหวัดพัทลุง ชาวบานจะมารับจางและเรียนรูในฟารมแลวนําความรูกลับไปทําที่บาน...” 

 “...ในทางการแพทย นมแพะดีกวานมวัว ไมมันเกินไปเหมาะสําหรับคนแกจะไดแคลเซียม...” 

 “...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ที่นั่น
ดินเสีย ชาวบานใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ทําใหดินสีขาว ชาวบานรูวาถาเอาอะไรตออะไรมาจะมีผลราย...” 

 “...ที่ดินที่ใชไมไดจะนํามาทําโครงการฟารมตัวอยาง และไมใหราษฎรเดือดรอน...” 

 “...ที่โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานลุตง อําเภอแมลาน 
จังหวัดปตตานี รับสมาชิก ปกผาและทอผาดวย...” 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐.๑/๙๔๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ความวา สมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ  

 “...ใหจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ตําบลบางเขา 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เพื่อชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ไดมีแหลงจางแรงงาน แหลงผลิตอาหารและให
ความรูดานการเกษตรที่ถูกตอง…” 

 สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐.๑/๙๕๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ความวา  
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ   

 “...ใหจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหมูที่ ๖ และ               
หมูที่ ๘ ตําบลแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เพื่อชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ไดมีแหลงจางแรงงาน แหลงผลิต
อาหารและใหความรูดานการเกษตรที่ถูกตอง...” (สํานักงาน กปร., ๒๕๔๙) 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๐ 
 

 สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือที่ รล ๐๐๐๕.๕/๙๕๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ความวาดวย        
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ    

 “...ใหจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตําบลตาลีอายร 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี เพื่อเปนการชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงใหมีแหลงจางงาน แหลงผลิตอาหาร 
และใหความรูดานการเกษตรที่ถูกตอง...” 

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนียใหจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางใน 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ บานปาไผ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปน
การชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงใหมีแหลงจางแรงงาน แหลงผลิตอาหาร และใหความรูในดานการเกษตรที่
ถูกตอง ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๑๐.๑/๒๓๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ 

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จ 
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล๐๐๑๐.๑/๒๖๑๒ ณ พื้นที่บานโคกโก            
หมูที่ ๒ ตําบลโตะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เพื่อชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ไดมีแหลงจางแรงงาน
แหลงผลิตอาหาร และใหความรูดานการเกษตรที่ถูกตอง 

วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส   

 “...ใหประมวลตําราแกลงดินอยางตอเนื่อง...” 

 “...ใหดําเนินการจดลิขสิทธิ์โครงการแกลงดิน และใหจดลิขสิทธิ์ทุกโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว... ” 

วันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน คายสิรินธร จังหวัดปตตานี   

 “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริดําเนินการอบรมราษฎรในดาน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม เพื่อรองรับแรงงานเขามาทํางาน โดยสอนวิธีการสรางบาน สรางหองน้ํา การกําจัด
ขยะและของเสีย โดยทําเปนตัวอยาง และเนนใหราษฎรทําเอง เพื่อใหสามารถชวยตัวเองไดการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรไดดําเนินการพอสมควรแลว รวมทั้งใหความรูเรื่องการคาขั้นพื้นฐานการขายของชํา การจัดทํา
บัญชี และควรมีการรวมกลุม โดยเนนหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ยังมีปญหา… ” 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๑ 
 

วันที่  ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัส กับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สวนไมมงคล ๗๖ พรรษา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 “...ใหทดลองขยายพันธุตนหมอขาวหมอแกงลิงวา จะขยายพันธุดวยวิธีใด เชน ปกชํา แยกหนอ           
เพาะเมล็ด เพื่อจะไดนําไปขยายผลใหกับชาวบานในแถวน้ี จะไดมีรายไดมากขึ้น...” 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ กับเลขาธิการ กปร.    
ณ โครงการพัฒนาบานปแนมูดอ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส สรุปวา 

 “...ใหดําเนินการชวยเหลือราษฎรในการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายบานบราแง...” 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดํารัสกับ ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ สวน ๕๐ ป ครองราชย ความวา  

 “...ใหขยายผลในเรื่องการปลูกพืชแซมยางซึ่งทําใหชาวบานมีรายไดในชวงยางเล็กยังกรีดไมได...” 

 “...ใหปลูกตาลโตนดในพื้นที่วางเปลาที่ไมไดใชประโยชนเพื่อเปนมรดกแกเยาวชนรุนหลัง ในสภาพ
พื้นที่เหมาะสม...” 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดํารัสกับอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ณ สนามบินบานทอน จังหวัดนราธิวาส ความวา  

 “...ใหดําเนินการหาวิธีการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่สวนยางในบริเวณพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน…” 

วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริแก นายปกรณ สัตยวณิช 
รองเลขาธิการ กปร. และหมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ สํานักงาน กปร. 
สรุปวา   

 “...ควรปรับปรุงระบบกรองน้ํามันไบโอดีเซลที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่เดิมใชความรอนเปน
ระบบที่ใชเกลือในการกรอง…” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายปกรณ  สัตยวณิช 
รองเลขาธิการ กปร. และนายวารินทร บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส และเจาหนาที่เกี่ยวของ ความวา 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๒ 
 

 “...ในศูนยศึกษาฯ มีกิจกรรมซ้ําๆ กันมาก...” 

 “...การสาธิตแปลงสาธิตทํากันมาก แตไมคอยมีคนไปดู ควรทําในพื้นที่ที่มีการใชประโยชนจริง และ
เปนพื้นที่ของราษฎร...” 

 “...ควรมีการขยายผล ใหคําแนะนําแกกลุมเปาหมายนอกพื้นที่ เชน ที่โรงเรียนเด็กกําพราคุณสายลมที่
จังหวัดลําพูน มีการทดลองวิธีการกําจัดหอยเชอรรี่กันเอง โดยไมมีผูใหคําแนะนําวิธีถูกตองเหมาะสม...” 

 “...ในหลายพื้นที่ขาดยุงฉาง ไมมีรูปแบบที่เหมาะสมและเปนไปไดอยากใหไปดูตัวอยางที่โครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา...” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายสุพล ธนูรักษ  
ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สรุปความได
ดังนี้ 

 “...เรื่องบอนสีใหนําไปสอนเด็กนักเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการขยายพันธุบอนสี และนําไปจําหนายเพือ่
เปนรายไดเขาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตอไป...” 

 “...เอกสารเผยแพรความรู ตําราที่แจกจายไปแลว ควรมีการติดตามดูวาราษฎรมีการอาน และมีความ
เขาใจ เอาไปใชประโยชนไดจริงหรือเปลา ในลักษณะโครงการรักการอานแบบใหมเชิงเกษตร...” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายอําพล  
เสนาณรงค  องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน สรุปความได  

 “...ควรมีการศึกษาและผลิตปุยเคมีที่พอดีกับความตองการและเหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพ
ของดินในพื้นที่ เพื่อวางจําหนายที่รานคาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือรานคาในหมูบาน เนื่องจาก
ปจจุบันชาวบานไมมีที่ซื้อ ปุยที่นําเขามาจําหนายจากตางประเทศสวนใหญมีลักษณะผูกขาดและมีราคาแพง...” 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายจรัลธาดา   
กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

 “...ใหปรับปรุงโรงสีขาวพิกุลทองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใหพิจารณาถึงจํานวนประชากรที่มาใช
ประโยชน อยางนอยควรมีขนาดเทากับโรงสีที่ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธให
ประชาชนเขามาใชประโยชน สวนเครื่องเกาใหอนุรักษไว และปรับปรุงอาคารใหสวยเปนพิพิธภัณฑ โดยให
สํานักงาน กปร. เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๓ 
 

 “...ใหยุวเกษตรกร และกรรมการโรงสีไดศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีขาวตั้งแตตน รวมทั้งศึกษา
ดานบัญชีและหลักสูตรอื่น ๆ ใหครบวงจร...” 

 “...ที่นราธิวาสควรทําเสนทางทองเที่ยวเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ...” 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายเฉลิมเกียรติ 
แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวา
ราชการจังหวัดนราธิวาส นายวารินทร บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส 
นายจงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
สรุปความวา 

 “...เครื่องสีขาวเครื่องเดิมไมตองเดินเครื่องแลว ใหเก็บเอาไวตามสภาพที่เปนอยู เพราะวาสีไดไมนาน 
เครื่องก็เสีย...” 

 “...เนื้อหาในพิพิธภัณฑใหนําเสนอเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวทางในการ
แกไขปญหาในพื้นที่ ซึ่งมีจุดเริ่มตน คือ ระบบน้ําเพื่อการทํานา การกอสรางประตูระบายน้ํา การปรับปรุงดิน 
และขอใหสอนในเรื่องความรูทางวิชาการ เชน ขาวจังหวัดนราธิวาสมีความชื้นสูง เมื่อนํามาสีเมล็ดขาวจะหัก 
ตองมีการวัดความชื้นและทําการลดความชื้นในเมล็ดขาวกอนที่จะนําไปสี รวมทั้งจัดแสดงพันธุขาวที่ชาวบานใช
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่...” 

 “...ที่นี่ผลผลิตขาวไดมากที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ใหนําคนแกที่เลาเรื่องไดมาใหขอมูล               
ตั้งแตสมัยที่มีประตูระบายน้ําใหมๆ ตอนที่นายแสวง พูลสุข เปนอธิบดีกรมชลประทาน...” 

 “...ใหพาณิชยจังหวัดตรวจสอบขอมูลโรงสีเอกชนบริเวณใกลเคียงที่มี ๒ – ๓ แหง ดวยวาเมื่อมีการ
ปรับปรุงและใหบริการของโรงสีขาวพิกุลทองแลว รายไดของโรงสีเอกชนดังกลาวเปนอยางไร ไดรับผลกระทบ
หรือไมเพียงใด...” 

 “...ใหการเงินจังหวัดสอนเรื่องการทําบัญชีใหแกคณะกรรมการโรงสีดวย...” 

 “...ใหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขามามีสวนสนับสนุนโดย คณะวิศวะกรรม ดูแลรักษา
เครื่องจักร/โรงสี คณะวิทยาการจัดการ ดูแลเรื่องการบริหารจัดการ คณะเกษตร ดูแลเรื่องพันธุขาวและการดูแล
รักษา...” 

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชกระแสกับนายเฉลิมเกียรติ 
แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญฯ 
กรมชลประทาน นายสงา เดชารัตน เกษตรจังหวัดนราธิวาส และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปความวา 

 “...ใหนําขอมูลเกี่ยวกับการปลูกขาวของกลุมราษฎรทํานาตําบลเกาะสะทอนและตําบลโฆษิต อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปแสดงในพิพิธภัณฑโรงสีพิกุลทองดวย...” 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๔ 
 

 “...เมื่อมีระบบสงน้ําเพื่อการทํานาสมบูรณแลว ตอไปควรวางแผนทําการเกษตรใหเต็มที่ จะสามารถ
ทํานาไดปละ ๒ ครั้ง จึงตองแนะนําใหราษฎรรูจักวิธีการวางแผนปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยใหถูกวิธีเพื่อ
ปองกันมิใหดินเสื่อมโทรม รวมทั้งสงเสริมเรื่องการตลาดและพันธุขาวที่จะปลูกดวย...” 

 “...ใหบริการจัดการโดยคํานวณดูวาขาวจะเขาโรงสีไดเมื่อไหร โรงสีพิกุลทองทําแลวใหชาวบานมาใช
ประโยชน...” 

 “...ใหนํารูปแบบการเพาะเห็ดฟางแบบตูไปขยายผลในพื้นที่สลัมที่อยูในโครงการพระราชดําริและ
ขยายผลสูโรงเรียน...” 

 “...จมูกขาวเปนสวนที่มีคุณคาทางอาหารสูงมาก ถานําไปทิ้งก็จะเปนที่เสียดายมาก สามารถนํามาแปร
รูปไดหลายอยาง...” 

 “...ควรปลูกขาวเพื่อบริโภคเปนหลักที่เหลือจึงนําไปขาย...” 

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา 

 “....เรื่องจุลินทรียเปนเรื่องใหม ตอไปสําคัญ...” 

 “...ใหนํานิทรรศการโครงการผันน้ําจากลุมน้ําโก-ลก ไปยังลุมน้ําบางนรา และโครงการบริหารจัดการ
น้ําปาพรุโตะแดง ไปจัดแสดงใหกับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลฯ ในศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวงวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓...” 

 “...เรื่องการปรับปรุงภาวะโภชนาการตอไปจะใหเจาหนาที่โครงการที่บังคลาเทศมาดูงานที่พวกเรา...”  

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรและติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการการศึกษาการใชเชื้อจุลินทรีย ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ไดจากแปลงโครงการแกลงดินเพื่อปลูก
ขาและขาวโพดหวานภายในบริเวณแปลงทดลองวิจัยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้ไดมีพระราชดําริ
แกเลขาธิการ กปร. ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และผูทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 

 “...ควรทําเปนการศึกษาจุลินทรียในพื้นที่ดินพรุ ในพื้นที่ที่ยังไมถูกทําลาย เพื่อหาชนิดของจุลินทรีย
ชนิดใหม ๆ...” 

 “...ใหนําจุลินทรียที่คัดแยกไดไปทดลองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ยังไมถูกรบกวน เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกับการดําเนินงานในพื้นที่แปลงทดลองของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ...” 

 “...เนื่องจากพื้นที่พรุ ถูกทําลายบางสวน เห็นควรใหทุกหนวยประสานกัน เพื่อจัดทําการแบงเขตการ
ใชที่ดิน (Zoning) ตามที่ไดจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตการใชที่ดินในพื้นที่พรุไวแลว...” 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๕ 
 

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จติดตามผลการดําเนินงาน พื้นที่ศูนยสาขาที่ 
๔ หมูบานปศุสัตว–เกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระราชดําริกับผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความวา 

 “...การจัดสรางพิพิธภัณฑโรงสีขาวพิกุลทอง ตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให
พิจารณาดําเนินการปรับปรุง และรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช โดยดําเนินการอยางประหยัด...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๖ 
 

๓.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 ในชวงที่ผานมาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดดําเนินงานในดานตาง ๆ 
หลายแขนง โดยใชการพัฒนาในลักษณะบูรณการงานที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และแบงการดําเนินงาน
ออกเปน ๓ ดาน คือ 

๓.๑ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

 ในชวงระยะที่ผานมาศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดมีการดําเนินงาน ศึกษา ทดลอง วิจัยตามแนว
พระราชดําริที่พระราชทานไวในการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก จากขอมูลการรวบรวม
ผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งแตเริ่มดําเนินการโครงการจนถึงป ๒๕๕๓ 
พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๕๒ เรื่อง ประกอบดวยงานศึกษาวิจัย ๙ ประเภท ไดแก การพัฒนาปรับปรุงดิน การ
พัฒนาเกษตรกรรม(พืช) การพัฒนาปศุสัตวและโคนม การพัฒนาประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาและ
อนุรักษ สัตวปา การพัฒนาปาไม การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนาควบคุมโรคติดตอ และการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมุงเนนการดําเนินการในเรื่องของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ดังนี้ 

 ๑) รวบรวมผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึงปจจุบัน โดย 
  : เนนการตรวจสอบความครบถวนของกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
กับแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
  : เนนการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่สามารถแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๒) แยกผลการศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบความสําเร็จแลว และอยูระหวางดําเนินการ 

 ๓) คัดเลือกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบความสําเร็จแลว และพรอมที่จะนําไปขยายผลสู
ประชาชน 

 ๔) นําผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ไดรับมาคัดเลือกจัดทําเปนบัญชีหลัก (MENU) ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 

 ๕) จัดทําคูมือในแตละเรื่องของบัญชีหลัก โดยระบุขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตตนจนถึงผลผลิตและ
รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

๓.๒ ดานการขยายผล มุงเนนการดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑) นําความรูที่ไดจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จัดทําเปนหลักสูตรการฝกอบรม 

 ๒) จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมกันโดยกําหนดใหมีองคกร
เปนการเฉพาะหนาในรูปของคณะทํางาน รับผิดชอบในการพิจารณาแผนงานขยายผล 

 ๓) เนนการมีสวนรวมของราษฎร โดยการจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในระดับผูนํา
หมูบาน แกนนําชุมชน และราษฎรในพื้นที่ 

 ๔) จัดใหมีการฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๗ 
 

 ๕) สรางเครือขายการเรียนรู โดย 
  - สงเสริมใหเกษตรกรตัวอยางและปราชญชาวบานใหความรูแกเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
  - จัดทําแผนงานการศึกษาดูงานแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และขาราชการ (หลักสูตร กพ. กษ. และ
อื่น ๆ เพื่อขยายผลดานองคความรู) 

 ๖) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ในระดับพื้นที่ของราษฎร เพื่อที่จะไดสามารถ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขยายผลไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของราษฎรและปญหาของ 
แตละพื้นที่ 

๓.๓ ดานการบริหารจัดการ 

 ๑) องคกรบริหารและอัตรากําลัง 

  พิจารณาโครงสรางและจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจการดําเนินงาน ปรับปรุง
องคกรดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดกลุมภารกิจออกเปน ๓ 
ดาน คือ ดานการบริหารและประสานงาน ดานวิชาการ และดานเผยแพรและขยายผล 

 ๒) แผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชเปนกรอบและแนว
ทางการดําเนินงาน และประสานงานรวมกัน 

 ๓) การประชาสัมพันธและเผยแพร 
  - เนนเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรม หรือผลสําเร็จ ของแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ในเชิงรุก 
โดยเฉพาะปายสื่อความหมายในแตละกิจกรรม 
  - จัดใหมีระบบการสื่อสาร เชื่อมโยงของขอมูลระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ที่จะใหบริการเผยแพร
ในทันที 
  - เผยแพรองคความรู โดยการผลิตสื่อในทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ วารสาร สื่อ
ทองถิ่น และนิทรรศการเผยแพรความรู ฯลฯ 
  - สงเสริมใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา 
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๔.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของวิสัยทัศน 

๔.๑ วิสัยทัศน 

  เปนศูนยกลางการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอยางยั่งยืนของประเทศ 

๔.๒ พันธกิจ 

 ๑) สนองพระราชดําริ ที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ ทั้งในคราวเสด็จพระราชดําเนินทรงติดตามงานใน
พื้นที่ และในโอกาสที่มีพระราชดําริที่เกี่ยวของในวโรกาสอื่น ๆ 

 ๒) ดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาพื้นที่ที่มีปญหาตามแนวพระราชดําริ พรอมทั้งดําเนินการหา
วิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดําเนินการ 

 ๓) ประสานงานการดําเนินงานสนองแนวพระราชดําริระหวางหนวยงานในพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางบูรณาการ และครบถวน 

 ๔) ถายทอดกระบวนการองคความรูที่ไดรับจากการศึกษา วิจัย ตามแนวพระราชดําริไปสูงานขยายผลใน
พื้นที่อยางเปนรูปธรรม มุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาพื้นที่ และประชาชนอยางยั่งยืน 

 ๕) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการในรูปแบบตาง ๆ แกบุคคลทั่วไป พรอมทั้งจัดการเผยแพรใน
รูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

๔.๓ เปาประสงคหลัก 

 ๑)  เพื่อนําองคกรไปสูการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ และสนองพระราชดําริที่พระราชทานใหไวในการ
ดําเนินงานศึกษา และพัฒนาใหครบถวนและถูกตอง  

 ๒)  แกไขปญหาความยากจน และโอกาสของประชาชนในการพึ่งตนเองและใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานขยายผลเพื่อถายทอดองคความรูในการพัฒนาพื้นที่ 

 ๓)  การจัดการตั้งศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถายทอดองคความรูในการพัฒนาพื้นที่ 

 ๔)  เนนการทองเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

๔.๔ วัตถุประสงค 

 ๑) เพื่อสนองพระราชดําริที่พระราชทานใหไวในการดําเนินงานศึกษาและพัฒนาใหครบถวนและถูกตอง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 ๒) เพื่อแกไขปญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะความผันผวนทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ํามันและความผันผวนทางดานสภาวะการเงินการคลังโดยเพิ่มขีดความสามารถ และ
โอกาสของประชาชนในการพึ่งตนเองพรอมไปกับการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต 

 ๓) เพื่อใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลดวยมาตรการตาง ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายผลใน
รูปแบบการทองเที่ยวในเชิงศึกษาและพัฒนาการจัดการตั้งศูนยเรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียงและประชา
สังคม 
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 ๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการตามแนวพระราชดําริและการ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเปนแนวทางดําเนินงานโดยการใชแผนเปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน 

๔.๕ กลุมเปาหมาย 

 ๑) ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ไดแก 
  ๑.๑ เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวพื้นที่งานขยายผล 
  ๑.๒ หนวยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดนราธิวาส หนวยงานเอกชน และองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

 ๒) ผูรับบริการ ผูที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน ไดแก 
  ๒.๑ เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวและพื้นที่งานขยายผล ที่ไดรับการสงเสริมโดยหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งองคการบริหารสวนทองถิ่น  
  ๒.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผูเขามาศึกษา เรียนรู ดูงาน และเยี่ยมชมผลการ
ดําเนินงานในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
  ๒.๓ เจาหนาที่หนวยราชการ หนวยงานรวมดําเนินการสนองแนวพระราชดําริในพื้นที่ ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการการทํางาน มีการประสานงานรวมกัน และดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  
มุงผลสําเร็จในการพัฒนาที่ตรงตามแนวพระราชดําริที่ครบถวน 
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๕.  ยุทธศาสตร เปาประสงคของยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

  เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนไปตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย จึงไดกําหนดยุทธศาสตรของศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ออกเปน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การขยายผลและถายทอดองคความรูในการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตร การศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 เพื่อสนองพระราชดําริที่พระราชทานไวในการดําเนินงานดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาให
ครบถวนและถูกตอง ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงปริมาณไปสูเชิงคุณภาพใหมากขึ้น โดยจะตองมีการ
คนควาวิจัยที่เรียบงาย ประหยัด  มีความสอดคลองตามภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อที่จะสามารถนําผลที่ไดไปสูการ
ปฏิบัติในทันที สามารถรูเห็นและสัมผัสไดในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๑. ศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริในดาน
การพัฒนาพื้นที่พรุ ทั้งในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และ
พื้นที่ดินอินทรียในลักษณะบูรณาการในดานดิน 
น้ํา พืช สัตว ปาไม และการฟนฟูอนุรักษสภาพ 
แวดลอมใหครบถวนและถูกตอง 

-  รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการทดลอง วิจัย ในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย 

 
 

๒. ศึกษาวิธีการปรับปรุงดิน และน้ํา ดวยวัสดุปูน และ
การปรับปรุงดินดวยวัสดุอื่นนอกเหนือจากวัสดุปูน 
เชน การใชนํ้าจืด จุลินทรีย และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เปน
ตน โดยยึดแนวพระราชดําริเปนหลัก พรอมทั้ง
ดําเนินการอยางประหยัด และคุมคาที่สุด 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการวิจัยการปรับปรุงดิน 
และน้ําในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

๓. รวบรวมองคความรูจากผลการศึกษาทดลองวิจัยที่
เปนตัวอยางการพัฒนา ในรูปแบบของแปลงสาธิต
การทําการเกษตรในพื้นที่พรุตามแนวพระราชดําริ 
เพื่อสามารถถายทอดองคความรูใหแกผูรับบริการ
ไดรับรูในรูปแบบที่สามารถสัมผัสไดจริง 

- รอยละที่ เพิ่มขึ้นของคูมือองคความรูจากการ 
ศึกษาทดลองวิจัยในพื้นที่พรุ 

-  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนความครบถวนของ
ขอมูลองคความรูที่สามารถถายทอดในรูปแบบ
ของแปลงสาธิตที่สามารถสัมผัสได 

 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๑ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๔. จัดทําแปลงตนแบบในพื้นที่โดยยึดแนวพระราชดําริ
เปนแนวทางในการจัดการในรูปแบบแปลงสาธิตใน
รูปของการบูรณาการ พรอมทั้งจัดทําและบันทึก
ขอมูลตามความเปนจริง เพื่อเปนตนแบบใหเกษตรกร
ในพื้นที่ไดเรียนรูตอยอดตอไป 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของแปลงสาธิตในรูปของการบูร
ณาการในพื้นที่โดยยึดแนวพระราชดําริ เปน
แนวทางในการจัดการ 

 

๕.  พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการศึกษา
ทดลองวิจัย เพื่อนําไปสูองคความรูในการพัฒนา 
และอนุรักษพื้นที่พรุ 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนขอมูลองคความรูที่
เปนปจจุบัน ที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การขยายผลและถายทอดองคความรูในการพัฒนา 

เปาประสงคของยุทธศาสตร  

 ใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลในรูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงศึกษาและพัฒนา รวมทั้งจัดตั้งศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ใหมีการขยายผลทั้งในพื้นที่
เปาหมายเดิม และพื้นที่ที่มีพระราชดําริเพิ่มเติมใหดําเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่หมูบานยากจนที่มีรายไดต่ํากวา
เกณฑความจําเปนพื้นฐาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๑. บูรณาการสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูนําทองถิ่น
ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีสวนรวมอยางจริงจัง
ในการพัฒนางานขยายผลไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นที่ 

 

๒. จัดทําและพัฒนาพื้นที่ใหเปนตัวอยางแหงความ 
สําเร็จในรูปแบบของศูนยเรียนรูประจําพื้นที่ขยาย
ผล เพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนางานดานตางๆ ที่
ครบถวนและถูกตอง 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๓. สนับสนุน และพัฒนาพื้นที่เปาหมายใหเหมาะสม
ตอวิถีชีวิต และสภาพภูมิสังคมของทองถิ่นนั้น ๆ 
ทั้งในดานการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาแหลงน้ํา 
และการพัฒนาอาชีพทั้งในภาคเกษตรและอาชีพ
นอกภาคเกษตร 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม 

๔. สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาดูงานในศูนยเรียนรู
ประจําพื้นที่ขยายผล เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 
และเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายผล 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการนําองคความรูที่ไดไป
ขยายผลสูเกษตรกรเปาหมาย 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๒ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๕. จัดการประชุม อบรม สัมมนา และประชาสัมพันธ
องคความรู เพื่อสรางความเขาใจในการขยายผล
การพัฒนาที่ถูกตอง และยั่งยืนในพื้นที่เปาหมาย 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเกษตรกรที่เขาศึกษา
เรียนรูในศูนยเรียนรูประจําพื้นที่ขยายผล 

 

๖. พัฒนาระบบการเสริมสรางและเฝาระวังภาวะ
โภชนาการในเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน  ตามแนว
พระราชดําริ ทั้งในตัวเด็กเล็ก และผูปกครอง 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน 
ที่มีภาวะโภชนาการดี 

 

๗. ควบคุม ปองกัน และเฝาระวังภาวะโรคติดตอนํา
โดยแมลงที่มีผลมาจากพื้นที่พรุ ทั้งในบริเวณพรุ 
และบริเวณขอบพรุ 

 -  รอยละของประชากรกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค
เทาชางในจังหวัดนราธิวาสที่ไดรับการคุมครอง
จากการปองกัน และควบคุมโรค 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม 
โดยเฉพาะปาพรุผืนสุดทายใหคงอยูตอไปตามแนวพระราชดําริ จึงจําเปนตองดําเนินการรณรงคในการฟนฟู และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง รวมทั้งจําเปนตองมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานให
ครบถวน เพื่อใชเปนขอมูลในการฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นํามาเผยแพร
ประชาสัมพันธใหราษฎรมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขสถานการณที่จะมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

 ๑. การรณรงค ประชาสัมพนัธสรางจิตสํานกึการมสีวน
รวมในการฟนฟู อนุรกัษทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของการถายทอดความรูแกผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่ ใหเกิดจิตสํานึกและมี
สวนรวมในการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 ๒. การเตรียมการปองกันรักษา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสงิแวดลอมในพื้นที่ ทั้งใน
ภาวะปกติ และในสถานการณฉุกเฉิน 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทางที่ดีขึ้น 

 

๓. สํารวจ และศกึษาทรัพยากรในพื้นที่ปาพรุ ใหมี
ความครบถวนและถูกตอง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
อนุรักษ และฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําร ิ

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของขอมูลทรัพยากรที่ไดรับการ
สํารวจ และศึกษาในพื้นที่ปาพรุ 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๓ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๔.  ส ง เสริมการอนุรั กษพันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดําริ ทั้งในสวนของพันธุไมพื้นเมือง และ
พันธุไมปาหายากชนิดตาง ๆ 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการอนุรักษพันธุไมพื้นเมือง 
และพันธุไมหายากในพื้นที่ 

   

๕. สงเสริม และสนับสนุนการปลูกไมมีคา และไมสาม
อยางประโยชนสี่อยางในพื้นที่ขยายผล และพื้นที่
อื่น ๆ 

-  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการขอรับการสนับสนุนพันธุ
ไมเพื่อปลูกในพื้นที่ 

  
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงคของยุทธศาสตร  

 เพื่อใหการดําเนินงานบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเปนไปอยางครบถวน และถูกตอง 
จําเปนตองยึดแนวพระราชดําริ และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท จึงตองมีการปรับปรุงกลไกการ
ดําเนินงาน ระบบขอมูล ใหมีความถูกตอง ครบถวนและทันสมัย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการติดตามการ
ดําเนินงานผูปฏิบัติงานและผูประสานงาน เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะบูรณาการอยาง
แทจริง และเปดโอกาสใหราษฎรและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๑.  ประสานงานหนวยงานปกครองทองถิ่น และ
หนวยราชการทีเ่กี่ยวของในการปฏบิัติงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกันในรูปแบบบรูณาการตาม
แนวพระราชดําริทีม่ีใหถูกตองและครบถวน 

 -  ร อยละที่ เพิ่ มขึ้นของการมีสวนรวมในการ
ปฎิบัติงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 

๒. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริตาง ๆ ในทุกกิจกรรม /งาน/
โครงการ พรอมทั้งการบริการแกผูมีสวนไดสวน
เสียและผูรับบริการ 

 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของผู
รวมปฎิบัติงานในโครงการ 

 

๓. จัดการเผยแพรประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งองค
ความรูจากผลงานทดลองวิจัย การจัดการพื้นที่ 
การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ การฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -  รอยละที่ เพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการเผยแพรองคความรู และ
ผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๔ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานในพื้นที่
เปาหมายทีร่ับผิดชอบใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานที่ดทีี่สุด 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการประหยัดงบประมาณใน
การดําเนินการ 

๕. จัดทํากรอบ โครงสรางการปฏบิัติงานในพื้นทีท่ี่
เหมาะสม และเปนไปตามวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งศูนยศึกษาการพฒันาพิกลุทองฯ  

 

 -  รอยละที่เพิ่มขึ้นของความถูกตองครบถวนของ
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ 

 
  

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๕ 
 

๖.  การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ 

๖.๑ การอํานวยการกํากับดูแล 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคณะปฏิบัติการในพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
มีลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ ใชมุมมองการแกไขปญหาจากหลาย ๆ ดานมาใชในการบริหารจัดการ โดย
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประกอบดวย 

 ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  เปนองคกรสูงสุดของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ ๒ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มี 
นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานและมีเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ  มีหนาที่ใน
การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางบริหารโครงการ อํานวยการควบคุมกํากับดูแล และ
ติดตามการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

 ๒. คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เปนประธาน 
และมีผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เปนอนุกรรมการและมีผูอํานวยการสํานักศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ สํานักงาน กปร. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย ควบคุม 
กํากับดูแลและประสานในการดําเนินการศึกษา คนควา ทดลองและวิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

 ๓. คณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
  ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธาน 
และมีที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ สํานักงาน กปร. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่จัดทํา
แนวทางดานโครงสราง อัตรากําลัง และเสนอแนะแนวทางดานการบริหารจัดการงบประมาณของศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ 

 ๔.คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
  ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีเลขาธิการ กปร. เปนประธาน และมีที่ปรึกษาดาน
การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน กปร. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ              
มีหนาที่ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําแผนของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการและงบประมาณประจําปตามที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
เสนอขอรับการสนับสนุน 
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 ๕. คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
  ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ มีผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสเปนประธาน และ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล
ประสานการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนแมบทฯ จัดทําแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจําป และใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตาง ๆ ที่รวมปฏิบัติงานในโครงการฯ สําหรับการปฏิบัติงานได
มอบหมายใหผูแทนกรมพัฒนาที่ดินเปนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

  ๖. คณะทํางานดานอํานวยการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ มีผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เปนประธาน และหัวหนางานวิชาการและประสานงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ มีหนาที่ในการกําหนดแผนงานโครงการ และเปาหมายการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ
ประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงานในโครงการฯ พรอมทั้งติดตามการดําเนินงาน 
ประเมินผล และประสัมพันธโครงการฯ 

  ๗. คณะทํางานดานวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ มีผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เปนประธาน และหัวหนางานวิชาการและประสานงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ มีหนาที่กําหนดแผนงานศึกษาวิจัยและทดลองใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ ควบคุมกํากับดูแลการ
ดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยใหเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน พรอมทั้งรวบรวมและเผยแพรผลงานศึกษา
ทดลองวิจัยที่สําเร็จเปนรูปธรรม 

  ๘. คณะทํางานดานสงเสริมและขยายผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
   ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส(ดาน
เศรษฐกิจ) เปนประธาน และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนคณะทํางานและเลขานุการ  
มีหนาที่ในการกําหนดแผนงานโครงการ และเปาหมายการดําเนินงานสงเสริมและขยายผลในพื้นที่ขยายผลของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดําริ  

  ๙. คณะปฏิบัติการในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   ปจจุบันแตงตั้งตามคําสั่งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ จึงไดแตงตั้งคณะ
ปฏิบัติการในพื้นที่ตาง ๆ จํานวน ๕ คณะ ดังนี้ 

  ๑) คณะปฏิบัติการในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ ๑๓ หมูบาน 

     ๒) คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ ๑ โครงการสวนยางเขาตันหยง  
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  ๓) คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ 

  ๔) คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ ๓ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ 

  ๕) คณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนยสาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาบานโคกอิฐ-โคกใน บานยูโย 

๖.๒ หนวยงานรวมดําเนินการ ประกอบดวย 

 ๑. กรมพัฒนาที่ดิน 
  - เปนหนวยงานหลัก ทําหนาที่เปนสวนเลขานุการโครงการฯ เปนแกนกลางในการบริหาร 
ประสานงาน ติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
  - จัดทําแผนและดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืน้ที่พร ุ
  - สาธิต แนะนํา และบริการเกษตรกรดานการพฒันาที่ดิน 
  - สํารวจดินอยางละเอียดและวางแผนการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เปาหมาย 
   - จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําภายในพื้นที่เปาหมาย 
  - สํารวจ ออกแบบ วางผัง และควบคุมระดบัน้ําในแปลงทดลองวิจัยในพื้นที่พร ุ 
  - บรหิารจัดการสิ่งกอสราง และอาคารภายในพื้นที่โครงการฯ 
  - สนับสนุนการดําเนินงานใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานโครงการฯ ตามกรอบนโยบาย
และทรัพยากรที่มีอยู 

 ๒. กรมชลประทาน 
  - บริหารจัดการน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการศึกษา ทดลองและการดําเนินงานของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
  - ควบคุมและดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุมน้ําตามที่ไดรับมอบหมาย 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ํา เพื่อการเกษตรกรรม การ
สาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา ติดตามและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการ
ปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ําภายในพื้นที่ลุมน้ําที่รับผิดชอบ 
  - บํารุงรักษาอาคารชลประทาน ถนนชลประทาน และปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหเกิดประโยชน
ในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่โครงการ 
  - แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและปองกันบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งการปองกันและแกไขปญหา
เรื่องคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่รับผิดชอบ 
  - ใหความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมแกผูใชน้ํา 

 ๓. กรมวิชาการเกษตร 
  - ทําการศึกษาและวิจัยหาพันธุพืชที่เหมาะสม เพื่อปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวใหไดรับผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจคุมคา 
  - นําผลการศึกษา วิจัยที่ประสบผลสําเร็จแลวไปขยายผลสูเกษตรกรพื้นที่เปาหมาย 
  - ใหบรกิารทางวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
  - ฝกอบรมใหความรูถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช และเห็ด 
  - จัดทําแปลงสาธิตการผลิตพืช และเห็ด 
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 ๔. กรมปศุสัตว 
  - ศึกษา ทดลอง คนควา และวิจัยการปลูกพืชอาหารสัตวในพื้นที่ดินพรุ ดินเปรี้ยว ดินทราย การใช
วัสดุทองถิ่นเลี้ยงสัตว พันธุสัตวที่เหมาะสมและแนวทางการสงเสริมอาชีพปศุสัตวที่เหมาะสม รวมทั้งปญหาการ
เกิดโรคในสัตวเลี้ยง 
  - สงเสริมการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร 
  - ฝกอบรมเพื่อใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร 
  - ปรับปรุงพันธุสัตวพื้นเมืองในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศูนยสาขา โดยใชพอ
แมพันธุดีและ/หรือวิธีผสมเทียม 
  - ปรับปรุงทุงหญาเลี้ยงสัตวสาธารณะ แปลงหญาในสวนมะพราว และแปลงหญาสวนครัวใน
หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศูนยสาขา ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ๕. กรมประมง 
  - ศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพแหลงน้ําในเขตพื้นที่พรุ 
  - ทดลอง และวิจัยหาพันธุปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงและแกไขความเปนกรดของน้ําอยางถูกตอง
และประหยัด 
  - สงเสริมและเผยแพรการเลี้ยงปลาสูเกษตรกร เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน 
  - ศึกษาหาวิธีการขยายพันธุสัตวน้ําที่เปนที่ตองการของตลาด 
  - ศึกษา รวบรวม และเพาะพันธุสัตวน้ําที่หายากและใกลสูญพันธุในพื้นที่พรุ 

 ๖. กรมสงเสริมการเกษตร 
  - สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรใหมีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินคาเกษตรตาม
ความตองการของตลาด 
  - ใหบริการทางการเกษตรตามสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกร 
  - ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน 
  - สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได 
  - สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรใหมีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินคาเกษตรตาม
ความตองการของตลาด 

 ๗. กรมสงเสริมสหกรณ 
  - สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มั่นคง ชวยตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  - เผยแพรการสหกรณ  เพื่อใหประชาชนรูจัก เขาใจ ยอมรับ ศรัทธา และเขามารวมในขบวนการ
สหกรณ หรือใหกลุม/องคกรในพื้นที่ใช “ระบบการสหกรณ” ในการดําเนินงาน 
  - พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ และเทคโนโลยี ใหแกสหกรณและ
กลุมเกษตรกร เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอํานวยประโยชนทางเศรษฐกิจ
สังคมแกมวลสมาชิกและชุมชน 
  - เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนการใช  
“ทุนทางสังคม”  ในการสรางความมั่นคงและชุมชนเขมแข็ง 
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  - เสริมสรางเครือขายการผลิต การตลาด และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใหการผลิตดานการเกษตรมี
ความมั่นคง ประชาชนสามารถยึดเปนอาชีพไดและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน 
๘. สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
  - ชวยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการศูนยฯ 
  - ขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการศูนยฯ และพื้นที่มี
พระราชดําริ 
  - กํากับ ดูแล และพัฒนาขาราชการและลูกจางในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  - ประชาสัมพันธ และเผยแพรการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 

 ๙. กรมหมอนไหม 
  - ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหมอนไหม ผลิตภัณฑจากหมอนไหมและผลพลอยได 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานหมอนไหม ผลิตภัณฑจาก
หมอนไหม และผลพลอยได 
  - ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตและสงเสริมสนับสนุนดานหมอนไหม และวัสดุยอมสี 
  - สงเสริม สนับสนุน เผยแพรองคความรู บริการขอมูล และพิพิธภัณฑการเรียนรูดานหมอนไหม 

 ๑๐. กรมการขาว 
  - ศึกษา วิจัย ทดลองพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูปและมาตรฐานขาว 
  - ดําเนินการผลิตและสงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาว  
  - สงเสริม สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการขาวรวมทั้งอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว  
  - ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว  
  - สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินคา การแปรรูปขาวและ
ผลิตภัณฑ และสนับสนุนการตลาดขาว 

 ๑๑. กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
  - ทําการสํารวจเกี่ยวกับพันธุไม สัตวปา และอื่น ๆ ในปาพรุ เพื่อใหทราบถึงลักษณะ ชนิดที่ตั้ง 
และนิเวศวิทยาตามธรรมชาติในปาพรุ และทําการศึกษา ทดลอง วิจัยเกี่ยวกับการปลูก การขยายพันธุ ระบบ
นิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอมในปาพรุ รวมถึงดานการใชประโยชนและการจัดการปาพรุที่ยั่งยืน 
  - ทําการฝกอบรมและเผยแพรใหความรู เกี่ยวกับปาพรุและสภาพแวดลอมรวมทั้งการปองกันไฟ
ไหมปาพรุโตะแดง ตลอดถึงประชาสัมพันธรณรงค สรางจิตสํานึกใหมีความรักความหวงแหนทรัพยากรปาพรุ 
  - จัดทําแปลงสาธิต “แปลงนิทรรศการที่มีชีวิต” ประเภทตาง ๆ เชน แปลงฟนฟูปาพรุ แปลงสาธิต
การปลูกไมโตเร็ว แปลงสมุนไพร เพื่อใชปนไมพลังงานและไมเศรษฐกิจ และแปลงสาธิตการใชประโยชนของปาพรุ 
รูปแบบตาง ๆ 
  - พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของปาพรุใหคงสภาพตามระบบนิเวศ 
วิทยาดวยมาตรการตาง ๆ และเนนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนเพื่อสรางเครือขายเพื่อนชาวพรุ 
  - ฟนฟูปาพรุเสื่อมโทรมในเขตอนุรกัษใหกลับสมบูรณ เปนปาพรุดั้งเดิม 
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  - สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน จัดใหมีการเดินศึกษาธรรมชาติ ทางลองเรือ
ศึกษาธรรมชาติทางน้ํา เปนตน 

 ๑๒. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
  - สนับสนุนการปลูกยางพันธุดีทดแทนยางพันธุเกาหรือยางพันธุพื้นเมือง ในหมูบานรอบศูนยฯ
พรอมทั้งใหการสงเคราะหตามวิธีการที่มีอยู 

 ๑๓. จังหวัดนราธิวาส 
  - ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ตามอํานาจและหนาที่
รับผิดชอบในดานตาง ๆ 
  - บริหาร และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานรวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ           
โดยแผนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในศูนยฯ ควรบรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับ
กระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม 

 ๑๔. สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนราธิวาส 
  - จัดและกระจายบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ และ หมูบานรอบศูนยฯ รวมทั้ง
พื้นที่ที่มีพระราชดําริ 
  - พัฒนาคุณภาพอนามัยแมและเด็ก ดําเนินการแกไขปญหาการขาดสารอาหาร และการขาดสาร
ไอโอดีน 
  - สนับสนุนและใหความรูดานอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 ๑๕. กรมควบคุมโรค 
  - ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกัน บําบัด และรักษาโรคเทาชางกับหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ 
  - ศึกษา วิจัย โรคที่เปนปญหาที่นําโดยแมลง 
  - เปนศูนยแหงการเรียนรู และเผยแพรวิชาการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนงานเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
  - ใหบริการรักษา และปฐมพยาบาลเบื้องตนแกเจาหนาที่ และประชาชนในพื้นที่รอบศูนยฯ 
  - ปองกัน ควบคุมมโรคติดตอนําโดยแมลง และโรคที่เกิดจากพยาธิอื่น ๆ รวมทั้งโรคที่เกิดจากสัตว
มาสูคน 

 ๑๖. กรมการพัฒนาชุมชน 
  - จัดระเบียบชุมชนในหมูบานรอบศูนยฯ  พรอมทั้งในการพัฒนาแกสตรีเด็กและเยาวชนในหมูบาน
โดยเฉพาะกิจกรรมศูนยเด็กเล็กตามแนวพระราชดําริ 
  - จัดตั้งกลุมหรือรวมกลุมผูสนใจภายใตโครงสรางของ อบต. และจัดการฝกอบรมความรูเบื้องตน  
การทํางานในรูปกลุมและบทบาทของประธานและคณะกรรมการกลุม  และกําหนดระเบียบขอบังคับของกลุม
เปนการมุงพัฒนาคุณลักษณะผูนํา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาของหนวยงานอื่น ๆ 
  - ฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูในการประกอบศิลปาชีพ โดยการประสานงานดานวิทยาการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 ๑๗. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  - ฝกอบรมราษฎรดานหัตถกรรม เพื่อเปนอาชีพเสริมแกเกษตรในพื้นที่ 
  - สงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหแกเกษตรกร โดยใชวัตถุดิบเสนใยพืชชนิดตาง ๆ ใน
พื้นที่ 
  - ใหการสงเสริมดานการตลาดแกเกษตรกรในพื้นที่ 

 ๑๘. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
  - ฝกอาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสตามพื้นที่โครงการที่มีพระราชดําริ 

 ๑๙. กองทัพภาคที่  4  
  - พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการในหมูบานปศุสัตว – เกษตรมูโนะ ประสานสวน
ราชการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในหมูบานปศุสัตว- เกษตรมูโนะ  
  - พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการหมูบาน ปศุสัตว-เกษตรมูโนะ พรอม
ทั้งปรับปรุงดานบริหารจัดการ 

 ๒๐. กรมแผนที่ทหาร 
  - สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานโครงการดานภาพถาย โดยการถายภาพทางอากาศ จดัทาํ แผนที ่
เพื่อใชศึกษาและประกอบแบงเขตการใชประโยชน และขอบเขตพื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการตามความ
เหมาะสม 

 ๒๑. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (กรป.กลางเดิม) 
  - กอสรางและปรับปรุงเสนทางเขาสูพื้นที่โครงการ รวมทั้งหมูบานรอบศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
  - กอสรางและปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 ๒๒. กรมท่ีดิน 
  - สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินตามที่
ไดรับการรองขอ 

 ๒๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  - ศึกษาและพัฒนากรรมวิธี รวมถึงกระบวนการสกัดน้ํามันปาลม และแปรรูปตอเนื่องจนถึงขั้น
บริโภค โดยเนนการดําเนินการในเชิงคุณภาพ พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดําเนินงาน 
  - ศึกษาการนําผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตนําใชประโยชนอื่น ๆ 
  - ศึกษาการพัฒนาการใชน้ํามันปาลมผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลและสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล
ทดแทนน้ํามันดีเซลภายในพื้นที่โครงการ 

 ๒๔. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
  - จัดบริการดานการศึกษาตามแนวพระราชดําริ 
  - รวมดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่พรุ และเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่ 

 ๒๕. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
  - จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาอาชีพ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร โดยมุงเนนผูดอยโอกาส และการเสริมสรางความ
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เขมแข็งของชุมชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายการศึกษาสรางชาติ การศึกษา
สรางคน และการศึกษาสรางงาน 

 ๒๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
  - จัดบริการดานการศึกษาระดับประถมศึกษาใหกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ของโครงการฯ พรอมทั้งเรง
พัฒนาคุณภาพของบริการการศึกษาใหมากขึ้น 

 ๒๗. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
  - เปนเครือขายของชุมชนในการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อถายทอดการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัญชญาเศรฐกิจพอเพียง 

 ๒๘. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
  - การเจาะสํารวจและรักษาคุณสมบัติดินอินทรีย เพื่อเปนแนวทางใน การใชประโยชนดาน
อุตสาหกรรม พรอมทั้งถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกรในโครงการ 

 ๒๙. สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส 
  - กอสรางและปรับปรุงเสนทางเขาสูพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งดูแลรักษา
และซอมแซมตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ๓๐. การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  - ขยายเขตพื้นที่บริการไฟฟาใหทั่วถึงในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่ที่มี
พระราชดําริ 

 ๓๑. สํานักงานพาณิชยจังหวัดนราธิวาส 
  - ใหความรูความเขาใจและสนับสนุนการจัดการดานการตลาดแกกลุมและประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบโครงการศูนยฯ 

 ๓๒. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนราธิวาส 
  - ใหการพัฒนาและชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูประสบความทุกขยากเดือดรอนในกรณีตาง ๆ 
พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหประชากรกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให
พึ่งตนเองได 

 ๓๓. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใตเขต ๓ 
  - ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับ “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต” และผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ 

 ๓๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - รวมดําเนินงาน และใหการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ที่มีพระราชดําริ 
  - ประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานในพื้นที่ในรูปแบบของการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 ๓๕. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) 
  - กําหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหเปนไปตามแนว
พระราชดําริอยางสอดคลองครบถวน และมีประสิทธิภาพ 
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  - กํากับ ดูแล กําหนดการดําเนินงาน และบริหารโครงการใหสอดคลองตามแนวพระราชดําริ 
  - พิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ  ในการดําเนินงานตามความจําเปน
และเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานสามารถสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - ประเมินผลการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

๖.๓ การบริหารงานในโครงการ 

  การบริหารงานภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนการดําเนินงานในรูปแบบของการบูรณา
การระหวางหนวยงานตางๆ เขามารวมพัฒนา และแกไขปญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ไดพระราชทานใหไวในวโรกาสตางๆ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สามารถสนองแนวพระราชดําริไดครบถวนสมบรูณ 
จึงจําเปนตองมีการแบบการบริหารงานภายในศูนยฯ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการศูนยฯ 

สํานักงานเลขานุการโครงการศูนยฯ 

สังกัด งานพัฒนาที่ดิน 
หนวยงานรวมดําเนินงานภายในศูนยฯ 

งานบริหารทั่วไป 

สวนวิเคราะหดิน สพข. ๑๒ 

งานวิชาการและประสานงาน 

งานสงเสริมและขยายผล 

งานวิชาการเกษตร 

งานปศุสัตว 

งานประมง 

งานสงเสริมการเกษตร 

งานสงเสริมอุตสาหกรรม 

งานควบคุมโรคติดตอ 

งานปาไม 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

๑. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ 

 ๑) เปนศูนยศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center) 
  เมื่อดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวก็จะนําไปขยายผลใหกับเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปไดนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษาและพัฒนา 

 ๒) พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต คํานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม 
  ประการแรก เปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรมการประกอบ
อาชีพของทองถิ่น และประสบการณในการแกไขปญหาใหกับทองถิ่น 
  ประการที่สอง มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยูตลอดเวลา เพราะมีการ
ดําเนินการ ศึกษา ทดลอง คนควา พัฒนาขยายผลอยูเสมอ 
  ประการที่สาม มีประโยชนแกราษฎร จะมองเห็นสิ่งที่เปนวิวัฒนาการที่สามารถเขามาศึกษานําความรู
ตาง ๆ ภายในศูนยฯ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

 ๓) ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ดวยพระองคเอง เพื่อเปนตัวแทนของภูมิภาค 
  เพื่อจุดประสงคใหศูนยศึกษาการพัฒนาแตละจุดกระจายอยูในพื้นที่ ๖ ภูมิภาคเปน ๖ แบบจําลอง
ของภาคนั้น ๆ เปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับภูมิภาคและเปนตัวอยางของภูมิภาคอยางแทจริงที่เกษตรกร
สามารถนําไปปฏิบัติได 

 ๔) เปนตัวอยางของการบริหารงานรูปแบบใหม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) 
  หากมองในลักษณะการวิเคราะหของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองคกรแลว จะพบวาศูนยศกึษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออุบัติการณของการจัดการรูปแบบการบริหารราชการแผนดินไทยที่รวม
เอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกันเปนลักษณะ “รวมศูนย” และยิ่งไป
กวานั้น ยังมีสวนของเอกชน และองคกรที่มิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย การดําเนินงานใน
รูปแบบดังกลาว เปนการผสานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหบริการประชาชน โดยปรับลดอัตตวิสัยของ
แตละหนวยงาน ซึ่งมักคุนเคยกับความเปนเจาของและอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จของแตละสวนราชการการ
จัดรูปแบบการบริหารศูนยฯ โดยมิไดมีหนวยงานใดเปนเจาของ หากแตรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อให
ผลประโยชนตกอยูแกประชาชนตามพระราชดํารินั้น เปนปรัชญาการทํางานแนวใหม ที่ยังไมเคยมีปรากฏมากอน
ในประวัติการบริหารราชการแผนดินของไทย 

 ๕) เปน “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers) 
  ในอดีตที่ผานมา งานบริหารที่จะใหแกประชาชนและชุมชน ดูจะเปนเรื่องที่มีขั้นตอนและสลับซับซอน
อยูไมนอย เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะหชวยเหลือในดานการทํามาหากินตองเสียเวลาในการ
เดินทางไปติดตอขอรับการบริการจากหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็อยูไกลตางสถานที่กัน ทําใหเปนปญหา
อุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ วัตถุประสงคหลักสําคัญ
ประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทําหนาที่ “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for 
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the farmers) กลาวคือเกษตรกรและประชาชนผูสามารถสนใจสามารถกาวเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแหงใด
แหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแตเรื่องการใชพื้นที่ดาน
การเกษตร ดานน้ํา ดานเมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทํามาหากิน 
ตลอดจนการฝกอบรมโดยเสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดทั้งเวลา คาใชจายใน
คราวเดียวกันดวย (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 
๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการพัฒนาฯ : ประโยชนสุขสูปวงประชา,๒๕๕๒ :๙-๑๑) 

๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลักคือ การพัฒนาคนใหพอ
อยูพอกินและพึ่งตนเองได  โดยทรงยึดหลักการดําเนินงานบนทางสายกลางเปนขั้นตอนบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวยมรรควิธีที่เรียบงายและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดงันี ้

 ๑) ระเบิดจากขางใน 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดํารัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” 
นั้นหมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนาใหมีสภาพ
พรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

 ๒) แกปญหาที่จุดเล็ก 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Macro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม 

 ๓) ทําตามลําดับขั้น 
  ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุขเมื่อมี
รางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็สามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปไดจากนั้นจะเปนเรื่องสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อ
ประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบ
งายเนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชน
สูงสุด 

 ๔) องครวม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) ทรงมองสิ่งตาง ๆ ที่เกิดอยางเปน
ระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเปนพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมตอกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ
หนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงดังเชนกรณีของ “ทฤษฎีใหม” ที่
พระราชทานเปนแนวทางดําเนินชีวิตแกปวงชนชาวไทย อันเปนแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่งพระองคทรง
มองอยางเปนองครวม ต้ังแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐-๑๕ ไร การบริหาร
จัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําการเกษตรแลวจะ
สงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการ
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และการตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมภายนอกไดอยางครบวงจร นั้นคือแนวทางการดําเนินงานทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ 

 ๕) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 
  การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูล
รายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนจากเอกสารตาง ๆ แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่
นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทานความ
ชวยเหลือไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม 

 ๖) การมีสวนรวม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหทุกฝายทั้งสาธารณชน
ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดเขารวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกันทํางานโครงการพระราชดําริโดย
คํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความตองการของสาธารณชนดวย 
  สําหรับวิธีการมีสวนรวมพระองคทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชในการบริหารจัดการดําเนินงานซึ่ง
เปนวิธีการที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยหากจะทําโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจําเปนและผลกระทบที่เกิด
กับประชาชนทุกฝาย รวมทั้งผูนําชุมชนในทองถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นดวยแลว หนวยราชการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและรวมดําเนินการมีความพรอม จึงจะพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินโครงการนั้น ๆ ตอไป 

 ๗) ประโยชนสวนรวม 
  การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกรใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

 ๘) ประหยัด เรียบงาย ทําใหงาย 
  นอกจากนี้ ในการพัฒนาชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักการดําเนินงานดวยความเรียบงายหรือทําใหงาย 
ราษฎรสามารถทําไดเอง สอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยไมตองลงทุนสูงหรือใหเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก 

 ๙) ขาดทุนคือกําไร 
  “...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain)...การเสีย คือ การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และ
การที่คนอยูดีมสีุข เปนการนบัที่เปนมลูคาเงินไมได...” 

  จากพระราชดํารัสดังกลาว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย “การให” 
และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร 

 ๑๐) เศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ใหดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
  ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชน ในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุ
มีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนํา
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วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี 

 ๑๑) ไมติดตํารา 
  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับ
สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน เปนการใชตําราอยางอะลุมอลวยกันไม
ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม คือ “ไมติดตํารา” 

 ๑๒) ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ และตองการใหประชาชนใกลชิดกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขา
ชวยเหลือ เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทานพระราชดําริ “การปลูกปาโดยไมตองปลูก” ปลอย
ใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง “การปลูกปา ๓  อยางประโยชน ๔ อยาง” ไดแก ปลูกไม
เศรษฐกิจ ไมผลและไมฟน นอกจากไดประโยชนตามประเภทของการปลูกแลวยังชวยสรางความชุมชื้นใหแก
พื้นดินดวย พระองคจึงทรงเขาใจธรรมชาติและมนุษยที่อยูอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไมไดอยาง
ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,กษัตริยนักพัฒนา, 
๒๕๕๒ : ๒๕-๓๑) 

๓.  ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว 
ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุด
ตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตางๆ ทั้งในสวนองคกรบริหาร
สวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม 

 ๒) ดานการวิจัยและพัฒนา  

  ๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  ๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตางๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรมหรืองาน
พื้นฐานมากเกินไป 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕๙ 
 

  ๒.๔) ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด 

  ๒.๕) เนนการถายทอดผลงานวิจัย หรือขยายผลงานวิจัยใหมากขึ้นตามอัตรากําลังและขีดความสามารถ 

 ๓) ดานการขยายผลงานวิจัย 

  ๓.๑) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยฯ ใหมากขึ้น 

  ๓.๒) การขยายผลงานวิจัยนอกศูนยฯ ควรเนนการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่นี้โดยตรง
และมีงบประมาณ อาทิ 
   - สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมการปกครอง เปนตน 
   - องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร 
กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
   - องคกรที่ทํางานขยายผล อาทิ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราษฎรประชาอุทิศ มูลนิธิ
ปดทองหลังพระ เปนตน 

  ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุมผูเขา
ฟงการบรรยาย / อบรม 

  หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังนี้ 

   ๑) เนนความพอเพียง 

   ๒) เกษตรยั่งยืน 

   ๓) การแกปญหาโลกรอน 

๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารรัฐสภา ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนที่ปรึกษา กปร. นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน ๑๖ หนวยงาน เปน
กรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกลาวที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้ 

  ๑) เรื่องอัตรากําลังที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ คณะกรรมการ
บริหารศูนยศึกษาฯ ไดแกปญหาโดยใชพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวโครงการเปนสวนเสริม โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ. จัดทําและอนุมัติกรอบโครงการพนักงานราชการในแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลตามแผนแมบทได แตหากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ สามารถไดขาราชการที่มีความรู 
และประสบการณสูง เพื่อถายทอดองคความรูแกผูสนใจมาศึกษา ดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเขาใจได
อยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดประโยชน จึงเห็นควรมีขาราชการที่เกี่ยวของกับดานงานศึกษา ทดลอง วิจัย และการ
ขยายผลสูความสําเร็จไปสูประชาชน มาปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเต็มเวลามากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
ตองเสริมสรางองคความรูใหกับพนักงานราชการเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนกับศูนยศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๖๐ 
 

  ๒) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แหง ไดขยายการสงเสริม ฝกอบรม และขยายผลสูภาคการปฏิบัติใน
พื้นที่ของราษฎรมากยิ่งขึ้น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ทั้ง ๖ แหง ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มรับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตร
การฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่ง อปท. สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีประธาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามา
ศึกษาเรียนรูตัวอยางความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อนําไปพิจารณาสงเสริมการขยายผลสูประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบตามภูมิสังคม และความตองการของประชาชน 

๕. ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธานคณะอนุกรรมการ
วิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุง เทพฯ  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑. ในดานการตลาด   
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด 
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่
เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ ไดอีกประการหนึ่ง 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล 
  นักเรียน นักศึกษา ไดเยี่ยมชมนิทรรศการประจําปที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจัดข้ึนเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียน นักศึกษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศูนยศึกษาฯ มีโครงการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมที่เกี่ยวของกับการคนควาผลงาน
ของศูนยศึกษาฯ และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัล
ทุนการศึกษา เปนตน 
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๖. แผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

   สํานักงาน กปร. ไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ ๓ ยุทธศาสตรหลัก   โดยมียุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

        ๑.๑) ศึกษารวบรวมแนวพระราชดําร ิขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทบทวนการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะที่ผานมาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดระบบหมวดหมู จัดลําดับ ความสําคัญ วิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
ดําเนินการแกไข และนําไปสูการขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น 

  ๑.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวรการบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให
เปนระบบครบวงจร มุงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนหลัก เริ่มตั้งแตการติดตามเสด็จฯ และรับ
สนองพระราชดําริ การประสานการดําเนินงาน และการประสานการปฏิบัติ พิจารณาจัดทําโครงการฯ วิเคราะห
โครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ใหเห็น
เปนรูปธรรม มุงเนนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงานโครงการฯ โดยนําหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อนเปนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดยึดและนําไปปฏิบัติตอไป 

  ๑.๓) การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสรางและสงเสริม
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอนในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสานรวมวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกัน คือ ประโยชนสุขของประชาชน 

  ๑.๔) การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และประชาชน ให
เขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกขั้นตอนตั้งแตการคิด
วิเคราะห รวมจัดทําแผน รวมดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ตลอดจนสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง โปรงใน ของการดําเนินงานโครงการ 

 ๒) ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ  

  ๒.๑) การจัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริ โดย 
    - จัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีระบบฐานขอมูลตามแนวพระราชดําริดานตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเปนปจจุบัน
มีการจัดระบบหมวดหมูของขอมูล สามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว 
    - จัดทําศูนยใหบริการ การเรียนรูสํานักงาน กปร. ขึ้น เพื่อนเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
แหลงอางอิงแนวพระราชดําริ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน กปร.  

  ๒.๒) การคนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดย 
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    - คนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดยสรางศูนยตนแบบตามแนวพระราชดําริกระจาย
อยูทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเปนศูนยศึกษาการเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ ที่นอมนําแนวพระราชดําริมาใชประโยชน 
และสาธิตแสดงไวใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
    - คนหาตัวแบบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชจนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องคกรธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อนํามาเปนแบบอยางใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 

  ๒.๓) การขายผลและสรางเครือขายองคความรู โดย 
    - มุงเนนการขยายผลและสรางเครือขายการเรียนรูเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง  ๖ แหงทั่วประเทศ 
เปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละภูมิภาค 
    - ภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการวางงาน สํานักงาน กปร. จะเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนําโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชดําริดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงานและสรางรายได มาสนับสนุนและชวยแกไขบรรเทา
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
    - สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนตาง ๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น 
    - ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูองคกรชุมชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดย
ประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยมีการใชแผนชุมชน
เปนเครื่องชี้นําการดําเนินงาน 
    - ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสํานักงาน กปร. เปนองคกรกลางในการดําเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ 

  ๒.๔) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ โดย 
    - มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ ในการพัฒนา
และดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
    - พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนวพระราชดําริ
และผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและตอเนื่อง ผานสื่อทุก
ประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนความศรัทธา และการใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ
เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต 
    - มุงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร และถายทอดองคความรูตามแนว
พระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น 
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    - เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จและไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะ
มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,๒๕๕๓ : ๑๗-๒๘) 

๗. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงที่ผานมา สํานักงาน กปร. ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง ใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้ 

  ๑) การผลิตขาวครบวงจร โดยมุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนศูนยกลางในการผลิตขาวแบบ
ครบวงจร เริ่มตั้งแต การผลิตเมล็ดพันธุขาว การปลูก การดูแลรักษา การปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บเกี่ยว การ
ตาก (ลานตาก) การเก็บรักษา (ยุงฉาง) การสีขาว(โรงสี) การแปรรูป และดานการตลาด เปนตน 

  ๒) ปุยสั่งตัด สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดิน
ของแตละพื้นที่ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคา
วิเคราะหดินมาเปนตัวกําหนดสูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม รวมทั้งสงเสริมให
เกษตรกรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย 

  ๓) พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงเปนศูนยสาธิตการ
นําพลังงานทดแทนมาใชในการปฏิบัติงานจริง ในกิจกรรมตาง ๆ โดยใหสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ 

  ๔) การประชาสัมพันธ และปายสื่อความหมายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเปนแนวการประชาสัมพันธ 
อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหแกผูเขามาศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ โดยใหเหมาะสมกับ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในสวนที่ เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

  มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

  มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

  มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕) 
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๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

  การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๘ – ๑๐ 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุล
การพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ  จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทย
ป พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้ 

  “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว โดย
มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและ
ขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

  ๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

  ๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

  ๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม 

  ๔) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน 
พระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่สรางคนเปน
คนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการ
แขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙),
๒๕๕๓ : ๕๓) 

๑๐. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ เรื่องความ
มั่นคงแหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมี
เปาหมายเชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักใน
การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ     
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๑๑. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปตตานี) พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การคุมครองความปลอดภัย การอํานวยความเปนธรรมเพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมั่น ในอํานาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง 

  ๑) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการรักษาความปลอดภัยใหสนับสนุนกันและ
กัน เพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและการสรางความมั่นใจแก
เจาหนาที่รัฐในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม รวมทั้งสรางความรู ความ
เขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยผานเครือขายยุติธรรมชุมชนศูนยดํารงธรรม
จังหวัดอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๓) ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบอยางเปนธรรมและทั่วถึงทั้งการจายเงิน
ชดเชยแกผูเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพยสิน การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บและการฟนฟูดานจิตใจ การ
ชวยเหลือเด็กกําพรา การชวยเหลือดานทุนการศึกษา และเงินยังชีพแกเด็กกอนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาที่
กําลังศึกษา เปนตน 

  ๔) ปรับความคิดความเชื่อกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับขบวนการกอความไมสงบ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานดานสังคมจิตวิทยา งานมวลชนสัมพันธ และงานการประชาสัมพันธเชิงรุก และการจัด
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคง โดยใหความสําคัญในการตรวจสอบกํากับดูแลชวยเหลือ
ควบคุม และจัดระบบนิเทศจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) สถาบัน
ปอเนอะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจัดระบบการเรียนรูภาษาไทยที่เขมแข็งและจัดการศึกษาที่
มุงปลูกฝงการดําเนินชีวิตตามแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี 

  ๕) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมโดยการ “เปดพื้นที่” ใหแกภาคีตาง ๆ ไดมีโอกาสและชองทางใน
การดําเนินกิจกรรมเชิงสรางสรรคและ/หรือนําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบเพื่อใหผูมีความเห็นที่แตกตาง
เขามารวมสรางสันติสุขในสังคม เชน การสนับสนุนใหมีเวทีแสดงความคิดเห็นและความตองการของกลุมเยาวชน 
สตรี ฯลฯ และการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาของพื้นที่ อาทิ กิจกรรม
ตอตานยาเสพติด เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีโอกาสเขารวมทํางานกับภาครัฐมากขึ้น 

  ๖) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ครบวงจร และตอเนื่อง โดยระดมพลังการมีสวน
รวมจากทุกฝายและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหาทัง้ดานการ
ปองกันและสรางภูมิคุมกันกลุมเสี่ยง การปราบปรามทําลายโครงสรางเครือขายการผลิตและการคายาเสพติด และ
อิทธิพลผลประโยชนทีเกี่ยวของ และพัฒนาระบบการขาวใหมีประสิทธิภาพทันสถานการณการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางครบขั้นตอน ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมและความมั่นคงทาง
อาชีพและการมีงานทํา ใหผูรับการบําบัดสามารถคืนสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การเสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและรายไดแกผูมีรายไดนอยให
พึ่งตนเองได มีแนวทางหลักดังนี้ 

  ๑) พัฒนาความมั่นคงดานอาชีพและรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยมี
แนวทางคือ 
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   - แกไขปญหาความยากจนตามสภาพปญหาและความตองการของผูจดทะเบียนตนจนไดแกผูมี
ปญหาที่ดินทํากิน ๒.๔ แสนคน ปญหาหนี้สิน ๑.๖ แสนคนและปญหาที่อยูอาศัย ๑.๒๕ แสนคน และผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 
   - บูรณาการทุกภาคสวนในการแกปญหาความยากจนในการจัดทําแผนงานโครงการสนับสนุน
การเพิ่มรายไดและลดรายจายของกลุมเกษตรกรยากจน โดยเฉพาะกลุมประมงพื้นบาน กลุมชาวนา กลุม
ชาวสวนผลไม โดยการพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาการประกอบอาชีพอยางครบวงจร เหมาะสม สอดคลองกับ
วิถีชีวิตและชุมชน และฐานทรัพยากรในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - สงเสริมการประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น และวัตถุดิบในพื้นที่เชน การ
ผลิตเครื่องแตงกายมุสลิม เปนตน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา และการบรรจุภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

  ๒) สนับสนุนกระบวนการชุมชนเขมแข็ง เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนผานการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อเปนเครื่องมือการแกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จใหครบ
ทุกชุมชน 

  ๓) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอาชีพและการอยู
รวมกันระหวางคนและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเฉพาะทรัพยากรประมงชายฝงในจังหวัดปตตานี 
นราธิวาส สงขลา และสตูล ทรัพยากรดิน ไดแก ดินพรุ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และ
สงขลา ตลอดทั้งการจัดการแกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร ในเขตปาบริเวณอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด- 
สุไหงปาดี 

  ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสรางโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต มี
แนวทางหลักดังนี้ 

  ๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทุกระดับอยางจริงจัง เพื่อฟนฟูและพัฒนาจังหวัดภาคใต
ชายแดน โดย 
   - จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตอัตลักษณความหลากหลายทางวัฒนธรรมความตองการ
ของทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบดวยการพัฒนา
หลักสูตร การปรับกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการศึกษาเพื่อสรางอาชีพ โดยใหความสําคัญกับการเสริมสราง
เครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
   - ขยายโอกาสการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทั้งหลักสูตรทั่วไปของสถาบัน การศึกษาในจังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใต และหลักสูตรอิสลามศึกษาใน ๓ จังหวัดภาคใตชายแดนเพื่อขยาย
โอกาสการศึกษาในพื้นที่และรองรับนักศึกษาจากภายนอกทั้งในและตางประเทศ 

  ๒) พัฒนาระบบริการสาธารณสุขใหเพียงพอ มีคุณภาพไดมาตรฐาน และประชาชนเขาถึงบริการอยาง
ทั่วถึง 
   - เพื่อบุคลากรทางการแพทยและปรับปรุงสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจงัหวดั 
โรงพยาบาลอําเภอ และสถานีอนามัยใหมีอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งการกอสรางสถานพยาบาล
เพิ่มเติมในพื้นที่ขาดแคลน เชน โรงพยาบาลอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนตน 
   - พัฒนางานดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคลองกับวิถีชุมชนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน 
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  ๓) พัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสรางศักยภาพกลุมคน โดยเฉพาะสตรีและ
เยาวชนใหมีบทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากขึ้น โดยเฉพาะใน ๓ จังหวัดภาคใตชายแดน 

  ๔) สงเสริมการใชทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน การนําหลักศาสนบัญญัติความเชื่อ 
ประเพณีทองถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

  ๕) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ตางประเทศ โดยรัฐสนับสนุนในการจัดหาตลาดแรงงานรองรับที่เพียงพอ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางความเขมแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่และการพัฒนาความ
รวมมือกับตางประเทศ มีแนวทางหลักดังนี ้

  ๑) ขยายฐานการผลิตดานการเกษตรใหหลากหลายเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด โดย
การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนาระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรปู 

  ๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรอุตสาหกรรม การคาและการ
บริการ 

  ๓) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตโครงการ IMT-GT โดยการพัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจสงขลา - ปนัง - เมดาน (Economic Corridor) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อบานมากระตุนการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใตชายแดน ทั้งดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

  ๔) สรางโอกาสใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ดวยการเปดประตูทางทะเลสูนานาชาติ เพื่อ
เหนี่ยวนําการลงทุนใหม ๆ สูพื้นที่ 

๑๒. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

    ประเด็นยุทธศาสตรเปนประเด็นหลักของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรเพื่อใหภารกิจโดยหนาที่ และ
ภารกิจของวิสัยทัศนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้มี  ๓ ประเด็นยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตร ๑ : สงเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตอเน่ืองและการคา
ระหวางประเทศ  

 กลยุทธ 

 ๑.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขยายฐานการผลิตและการตลาดดานการเกษตรใหเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
แปรรูป 

  ๑.๒ พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตร ผูประกอบการและกลุมผูผลิตสินคาชุมชนใหมีศักยภาพดานการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการเขาถึงแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น 

 ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ สินคา และบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ ให
เอื้อตอการสงออกสินคาและบริการระหวางประเทศ 

 ๑.๔ เรงรัดพัฒนาพื้นที่ดานพรมแดน ใหมีความพรอมตอการสินคาและบริการ และการปรับปรุงโครงขาย
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศ 

 ๑.๕ สงเสริมการทองเที่ยว และบริการในพื้นที่ครบวงจร 
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 ยุทธศาสตร ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ 

 ๒.๑ เสริมสรางความรู  ความเขาใจแกประชาชน พัฒนาและแกไขปญหา ความยากจน การศึกษา 
สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๒ การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริและการประยุกตใชในพื้นที่ 

 ๒.๓  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
ศาสนา 

 ๒.๔  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และประชาชน และขาราชการ 

 ๒.๕  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพ ที่มีอยูในพื้นที่ 

 ยุทธศาสตร ๓ :  การพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่พิเศษ 

 กลยุทธ 

 ๓.๑ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเมือง หมูบานใหมีสวนรวมและชวยตนเองในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชนและหมูบาน 

 ๓.๒ สงเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการอํานวย ความเปนธรรมและเสริมสราง
ความสมานฉันท 

 ๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐใหมีความเขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 

 ๓.๔ สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนยการเรียนศาสนาอิสลาม
ที่มัสยิด ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน 

 ๓.๕ สงเสริมและพัฒนาดานกีฬาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพในระดับความเปนเลิศและระดับอาชีพ 

๑๓. การประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถสรุปผลการประเมินดังนี้ 

  ๑) โครงการขยายผลควรถอดบทเรียนกรณีชาวบานที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องนั้นแลว โดยนําไปขยาย
ผลตอไป ควรถอดบทเรียนใหรอบดาน การขยายผลควรจัดในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประสบ
ความสําเร็จและชาวบานกลุมเปาหมาย โดยศูนยเปนแมงานในการขับเคลื่อนกระบวนการ 

  ๒) ชวงทางการขยายผลสูชาวบานควรใชชองทางที่เกิดจากฐานทางดานวัฒนธรรมเดิมของพวกเขา 
หมายความวา ศูนยควรใชวิธีเลือกกลุมที่เขารับการขยายผลโดยวิธีการคัดเลือกอันมีฐานทุนทางวัฒนธรรมที่ชุม
ชมมีอยูหรือใชอยู เชน หากผูเขารวมโครงการเปนไทยพุทธ อาจใชวิธีการใหสมัครเขารวมโครงการ โดยใช
คุณสมบัติเดียวกับผูเขารวมโครงการขยายผลที่ประสบความสําเร็จแลวเปนเกณฑ หากผูเขารวมโครงการเปนชาว
ไทยมุสลิม ควรใหโตะอิหมามพรอมดวยกรรมการประจํามัสยิดเปนผูคัดเลือก และพิจารณาบุคคลเหลานั้นตาม
หลักเกณฑของคุณสมบัติกลางอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถแกปญหาการเลือกปฏิบัติได 
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  ๓) การดําเนินการโครงการขยายผลควรเริ่มตนที่การศึกษา ไดองคความรู ขยายผลสูชาวบาน บน
บริบทจริงของชุมชน หมายความวา การปรับเนื้อหากิจกรรมโครงการขยายผลโดยใชโจทยจากชุมชน จากนั้น
ศึกษาคนหาองคความรู ทดลองอยางเปนระบบ เมื่อประสบผลสําเร็จแลวจึงนําโจทยดังกลาวไปสูชาวบาน 

  ๔) ควรหาแนวทางในการแกปญหาการถือครองที่ดินของกลุมไทยมุสลิม โดยศูนยควรมีพื้นที่ใหชาว
มุสลิมไดใชประโยชนรวมกัน เปนเจาของรวมกัน 

  ๕) ควรใหความสําคัญตอเจาหนาที่ผูประสานงานระดับชุมชนใหเดนชัด ในเรื่องอํานาจการตัดสินใจใน
กิจกรรมการขยายผล เนื่องจากมีสถานะเปนเพียงลูกจางชั่วคราวเทานั้น 

  ๖) ควรมีบทบาทในการอนุรักษ ดูแลปจจัยพื้นฐานอันเปนทรัพยากรเพื่อการดําเนินชีวิตไดตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ศูนยควรมีบทบาทในการคุมครองปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น้ํา ปา 
เพราะหากสิ่งเหลานี้ยังคงอยู ความเปนอยูอยางพอเพียงก็จะมีความเปนไปไดสูง 

๑๔. การประเมินสถานการณ 

 ๑) ภาพรวมสถานการณการพัฒนาประเทศและแนวโนม 
  การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปที่ผานมา ยังยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ เสรินิยม (ทุนนิยม) 
เนนการเติบโตเชิงปริมาณ มุงสรางความมั่งคั่งและรายไดเปนหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยังมีความ
ออนแอ ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และราคาน้ํามันที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น การผลิตตองพึ่งพิงจาก
ภายนอกทั้งพลังงาน เทคโนโลยีและวัตถุดิบตาง ๆ  ประกอบกับการออมมีจํากัด ตองกูเงินเพื่อการลงทุนผลิตภาพ
ทุนและแรงงานมีปญหาซึ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ โครงสรางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงจากภาค
เกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เนนการผลิตเพื่อการสงออกและสนับสนุนการลงทุนจาก
ตางประเทศ ทําใหประเทศไดกาวสูประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางสภาพความยากจนของประเทศลดลงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๓ โดยในป ๒๕๕๐ มีคนจนจํานวนประมาณ ๕.๔ ลานคน หรือ รอยละ ๘.๔๘ ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด แตยังมีปญหาการกระจายรายไดโดยชองวางรายไดของกลุมคนที่รวยที่สุดของประเทศและ
กลุมคนที่จนที่สุดของประเทศแตกตางกันถึง ๑๒.๒ เทา ซึ่งแมวาผลการพัฒนาโดยรวมจะสงผลใหคุณภาพชีวิต
ของคนไทยดีขึ้นในทุกระดับ แตในขณะเดียวกันก็ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว รากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมออนแอลง คนไทยและสังคมไทยมี คานิยมและพฤติกรรมที่เนน
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยมุงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวา
ประโยชนของสังคมสวนรวม สถาบันครอบครัวเกิดความแตกยก ชุมชนออนแอลง ทําใหประชาชนสวนหนึ่งดอย
โอกาสประสบความทุกขยากเดือนรอนและไมสามารถพึ่งตนเองได 

 ๒) สภาวะแวดลอมการพัฒนาและแนวโนม  
  สําหรับสภาวะแวดลอมการพัฒนาและแนวโนม ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของคนไทย และสังคมไทย ใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ไดแก 

       ๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
          ภาคเกษตรยังเปนรากฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ แตภาวการณผลิตทางการเกษตรตองเผชิญกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง รวมทั้งเนื้อที่ชลประทานของประเทศที่ขยายตัวไดไมมากนักประมาณ
รอยละ ๑.๔๗ ตอป สงผลใหภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยไดเพียงรอยละ ๒.๘๒ ตอป ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา โดย
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ปริมาณการผลิตทาการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีปจจัยมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากกวาการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกขาว และพืชอาหารมีแนวโนมคงที่และลดลง และปรับเปลี่ยนแบงพื้นที่ไป
เพาะปลูกพืชพลังงานแทน เชน ปาลมน้ํามัน ทําใหราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู
วิกฤตอาหาร และวิกฤตพลังงานตอไปได 

      ๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม 
   โครงสรางของสังคมไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น เนื่องจากความ
เจริญกาวหนาของระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายคมนาคม เทคโนโลยี การสื่อสารสาระสนเทศ การ
จัดระบบบริการสังคม และการโอนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนไปโดยมีลักษณะตางคนตางอยู ขาดปฏิสัมพันธเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลกันในระดับครอบครัวและ
ชุมชน โครงสรางครอบครัวมีขนาดเล็กลงแตมีแนวโนมออนแอ ชุมชนจะมีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนามาก
ขึ้น มีการรวมกลุมเปนกลุมอาชีพ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรม ฯลฯ แตวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเดิมอาจถูก
กลืนหายไป นอกจากนี้สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น โดยจํานวนประชากรวัยสูงอายุ (๖๐ ป           
ขึ้นไป) มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

      ๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการแกไข และหลายเรื่องอยูในสถานการณที่แยลงกวาเดิม ทรัพยากรธรรมชาติ
หลายอยางถูกใชไปถึงระดับที่เสื่อมโทรมโดยถาวร ในขณะที่ยังมีประชาชนและเกษตรกรจํานวนมากยังตอง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการเปนแหลงน้ําสะอาด แหลงอาหาร และยารักษาโรค เพื่อความอยูรอดในการ
ดํารงชีวิต สําหรับภาวะวิกฤตที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 
   - ภาวะวิกฤตทรัพยากรนํ้า ปจจุบันน้ําตนทุนที่มีอยูสามารถสนองความตองการใชน้ําไดประมาณ
สองในสามของความตองการรวมของประเทศในป ๒๕๕๑ (๗๓,๗๘๘ ลานลูกบาศกเมตรตอป) โดยความ
ตองการน้ําการเกษตรมากสุดรอยละ ๗๖ และการอุปโภคบริโภครอยละ ๔ ซึ่งความตองการน้ําดังกลาวปริมาณ
น้ําตนทุนที่มีอยูที่สามารถควบคุมไดตามแหลงน้ําตางๆ สามารถสนองความตองการไดประมาณรอยละ ๗๑ ของ
ความตองการใชน้ําโดยรวม ดังนั้น สภาพปญหาการขาดแคลนน้ําในอดีตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามความตองการ
น้ําที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและดวยขอจํากัดตางๆ ในการลงทุนพัฒนาแหลงน้ํา ดังนั้น สภาวะขาดแคลนน้ําจะ
รุนแรงขึ้นอยางมากจนถึงขั้นวิกฤต 
   - ภาวะวิกฤตทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและภาคการผลิต
ทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชน ศูนยกลางเศรษฐกิจ โดยมีความจําเปนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งสาธารณูปโภค ทําใหพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น ปจจุบันเหลือพื้นที่ปาจริงเพียง 
๑๐๔.๗ ลานไร หรือรอยละ ๓๒.๖ ของพื้นที่ทั่วประเทศ และคาดวาอาจสูญเสียพื้นที่ปาอีกประมาณ ๑๐ ลานไร 
ใน ๒๐ ปขางหนา ซึ่งการลดลงของพื้นที่ปาเปนการลดลงของถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แหลงน้ํา และความอุดมสมบรูณของธาตุอาหารในดินซึ่งสงผลตอภาคการผลิต 
   - ภาวะโลกรอน ในชวง ๒๐ ปที่ผานมามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหบรรยากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงโดยมีกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
อยางรวดเร็วเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ธารน้ําแข็งและหิมะละลาย สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
ประมาณ ๐.๐๙ – ๐.๘๘ เมตร พื้นผิวโลกซึ่งรอยละ ๗๐ เปนพื้นที่ผิวน้ําจะดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซด ทําให
น้ําทะเลเปนกรดมากขึ้น และทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ๑.๕ – ๕.๑ องศาเซลเซียส และมีโอกาสสูง
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มากกวา ๕ องศา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงผลกระทบตอระบบนิเวศของประเทศไทย  
โดยเกิดภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัยอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ สภาพพื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากขึ้น 
ทรัพยากรประมงและพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝงและปากแมน้ําสูญเสียและเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกอใหเกิดความทุกขยากเดือดรอนแกประชาชนอยางกวางขวาง 

 ๓) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  
  ดําเนินการวิเคราะหสถานการณโดยระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะกรรมการ 
คณะทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งภาคประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ ดังนี้  

  ๓.๑) ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินงาน 

    จุดแข็ง  

     ๑. กรอบการดําเนินงาน (แนวพระราชดําริ) เปนหนวยงานที่มีภาพลักษณที่ดี โดยมีแนว
พระราชดําริเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 

     ๒. โครงสรางองคกร เปนองคกรแบบบูรณาการมีการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงานรวม
แกไขปญหาเดียวกันในลักษณะการประสานงานกันระหวางหนวยงาน 

     ๓. การบริหารจัดการองคกร 
       ๓.๑ การนําองคกร มีแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปเปน
เครื่องมือและกรอบในการปฏิบัติราชการ 
           ๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน มีกฎ ระเบียบ กําหนดพันธะกิจและหนาที่รับผิดชอบ ระบุ
รายละเอียดการปฏิบัติงานของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไวชัดเจน 
 

          ๓.๓ ระบบบริหารงานบุคคล บุคลากรมีความสัมพันธอันดีตอกัน ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มี
จิตมุงใหบริการ ไมมีการทุจริต 

           ๓.๔ งบประมาณ มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมคลองตัว 

    ๔. การจัดการความรู เปนแหลงขอมูลองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริที่สมบูรณ มีทักษะสูงใน
การจัดการองคความรูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

    ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องมือและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงใหทันสถานการณอยางตอเนื่อง 

    ๖. การประชาสัมพันธและการสรางเครือขายขององคกร มีความสัมพันธและเครือขายที่
สนับสนุนงานประชาสัมพันธหลายสื่อ โดยสื่อใหความสําคัญกับงานประชาสัมพันธของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในเกณฑสูง 

        จุดออน 

     ๑. โครงสรางองคกร เปนการดําเนินการรวมจากหลายๆ หนวยงาน การปฏิบัติงานบางสวน
ตองผานข้ันตอนหลายระดับ ทําใหงานบางอยางลาชา 

        ๒. การบริหารจัดการองคกร 
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     ๒.๑ การนําองคกร บุคลากรบางสวนขาดความสนใจและใหความสําคัญกับการใชแผนเปน
เครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติงาน สงผลใหทิศทาง การดําเนินงานเปลี่ยนแปลงบอย เกิดความไมชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 

            ๒.๒  แนวทางการดําเนินงาน การปฏิบัติงานยังมีลักษณะเปนงานประจํา (เชิงรับ) บางสวน
ยังมีจุดออนในการประสานงานในระหวางหนวยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางเปนระบบ
ยังไมชัดเจนพอ และไมเห็นความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนํามาใชประโยชนเทาที่ควร 

            ๒.๓  ระบบบริหารงานบุคคล ยังขาดบุคลากรบางลักษณะงาน อัตรากําลังสวนหนึ่งมีปญหา
ดานขวัญกําลังใจจากหนวยงานตนสังกัด 

            ๒.๔  งบประมาณ บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาในระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิที่จะตองมีผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานที่ชัดเจน  

         ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดความรูและประสบการณจากรุนสูรุนยังไมเพียงพอ การ
ประสานการใชขอมูลภายในองคกรมีนอยและยังไมมีประสิทธิภาพพอ ขาดการติดตามการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง 

         ๔. เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรบางสวนขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรยังใชไมเต็มศักยภาพ 

         ๕. การประชาสัมพันธและการสรางเครือขายขององคกร ภาพลักษณของสํานักงาน ยังไมเปนที่
รูจักกวางขวาง การดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกร ยังขาดการประเมินผลอยางเปนระบบ บุคลากรยังขาด
ความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อนําไปสูการประชาสัมพันธเชิงรุก 

  ๓.๒) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงาน 

         โอกาส 

    ๑. ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยดํารงอยูใน
ฐานะอันเปนที่เคารพสักการะของประชาชน ทําใหการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับความ
รวมมือที่ดีจากทุกภาคทุกสวนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

    ๒. ความเชื่อมั่นเชื่อถือตอองคกร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนองคกรที่ไดรับการ
ยอมรับ และไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเกณฑสูง โดยเปนหนวยงาน
สนองพระราชดําริที่สามารถบูรณาการเรื่องตาง ๆ ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

    ๓. การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม แนวทางการบริหารราชการภาครัฐแนวใหมเพื่อมุง
ผลสัมฤทธ์ิ เอื้อตอการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีการปรับ
โครงสรางและอัตรากําลังใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันตอสถานการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สงผลใหศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ เพิ่มความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาองค
ความรูตามแนวพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากขึ้น 

    ๔. วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการณเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอสถานการณเศรษฐกิจใน
ประเทศโดยรวมทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ กอใหเกิดปญหาการสงออกและการเลกิจาง
แรงงาน ซึ่งมีแนวโนมความรุนแรงขึ้น ประชาชนประสบความทุกขยากเดือนรอน จึงเปนโอกาสในการนํา
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โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริที่มีอยูเขาไปชวยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกขยากเดอืนรอนเปนการ
เฉพาะหนาได 

    ๕. เศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณทางการเมืองของประเทศใน
ปจจุบันเปนโอกาสที่จะนําแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรขยายผล เพื่อเปนทางออก
ในการลดปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน
เสริมสรางความสามัคคีและชวยลดปญหาความขัดแยงทางการเมืองไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ สามารถนําไปปรับ
ใชในการแกไขปญหาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืนได 

    ๖. มีพื้นที่พรุสมบรูณตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดในประเทศ สามารถบริหารจัดการใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และสามารถเปนตนแบบในงานขยายผลได 

    อุปสรรค/ภัยคุกคาม 

    ๑. ปญหาการบูรณาการการทํางาน ปจจุบันการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ใหความสําคัญกับผลลัพธและประโยชนของโครงการฯ มากขึ้น จําเปนตองมีการบูรณาการการทํางานของทุก
หนวยเขาดวยกัน แตหนวยงานตาง ๆ ยังมุงดําเนินงานตามหนาที่ของตนเปนหลัก ขาดการกําหนดจุดมุงหมาย
รวมในการดําเนินงาน (Common Goal) ทําใหโครงการฯ ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
เทาที่ควร 

    ๒. ความซ้ําซอนในภารกิจการดําเนินงาน ปจจุบันหนวยงานที่ดําเนินงานสนองพระราชดําริมี
จํานวนเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย ทําใหการปฏิบัติงานมีความซ้ําซอนและคลายกับการดําเนินงานของศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ สงผลใหเกิดความสับสนและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดําเนินงาน 

    ๓. แนวพระราชดําริและคํารับรองการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ขึ้นอยูกับแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวเปนหลัก ในขณะที่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามภารกิจของ
หนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

    ๔. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมสูยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันโครงสรางสังคมไทยไดเปลี่ยนจาก
สังคมชนบทไปสูสังคมเมือง สงผลใหวัฒนธรรมและคานิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่มีประชาชนสวน
หนึ่งปรับตัวไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาพดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในดานสงเสริมและขยายผลการดําเนินงาน โดยกลุมเปาหมายบางกลุมอาจจะไมเห็น
ดวยหรือเสียผลประโยชน ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งตองการความชวยเหลือโดยเร็ว 

    ๕. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมปจจุบันเปนยุคสังคมขาวสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวนําการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ศกัยภาพและขดี
ความสามารถของหนวยงานรวมดําเนินการมีขอกําจัด ทั้งในดานอุปกรณ เครื่องมือและบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหการเชื่อมโยงขาวสารไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

    ๖. การยอมรับในระดับสากล แมวาในปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไดรับความสนใจ
และยอมรับจากประเทศตาง ๆ มากขึ้นในสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีปญหา แตดวยขอกําจัดทั้งในดานความรู
ความเขาใจและตัวอยางความสําเร็จที่จะประยุกตใชในระดับสากล ทําใหการเผยแพรขยายผลยังไมกวางขวาง
เทาที่ควร 
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    ๗. สภาพความไมสงบในพื้นที่ มีปญหาการกอการราย สงผลกระทบเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของพื้นที่ รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 

    ๘. วิกฤตเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบตอสถานการณเศรษฐกิจในประเทศทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และภาคบริการ กอใหเกิดการเลิกจางแรงงาน และอัตราคาจางแรงงานประเทศเพื่อนบานสูงกวา 

๑๕. พื้นที่เปาหมาย 

  ๑. พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑,๗๔๐ ไร 

  ๑.๑ พื้นที่แปลงศึกษา ทดลอง วิจัย ในพื้นที่พร ุจํานวน ๓๐๘ ไร 

  ๑.๒ พื้นที่แปลงสาธิตบนที่ดอนและอาคารตาง ๆ จํานวน ๒๐๒ ไร 

  ๑.๓ พื้นที่สวนยางเขาสํานัก จํานวน ๒๐๐ ไร 

  ๑.๔ พื้นที่อางเก็บน้ําใกลบาน จํานวน ๑,๐๓๐ ไร 

 ๒. หมูบานรอบศูนยฯ ๑๓ หมูบาน พื้นที่ ๒๘,๗๙๕ ไร ประกอบดวย 

  ๒.๑ บานยาบี หมูที่ ๑ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๒ บานบางมะนาว หมูที ่๑ ตําบลกะลุวอเหนอื อําเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๓ บานคาย หมูที ่๒ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๔ บานเปล หมูที ่๓ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๕ บานเขาตันหยง หมูที ่๔ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๖ บานใหม หมูที ่๕ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๗ บานพิกุลทอง หมูที ่๖ ตําบลกะลุวอเหนอื อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๘ บานโคกสยา หมูที ่๘ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมอืง จังหวดันราธิวาส 

  ๒.๙ บานโพธิ์ทอง หมูที ่๙ ตําบลกะลุวอเหนอื อําเภอเมือง จังหวดันราธิวาส 

  ๒.๑๐ บานคีรี หมูที ่๑๐ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๑๑ บานลาฆอปาละ หมูที ่๑๑ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๑๒ บานบูกิตอาวมะนาว หมูที่ ๑๒ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๑๓ บานสะปอม หมูที่ ๑๓ ตําบลกะลุวอเหนอื อําเภอเมอืง จงัหวัดนราธิวาส 

 ๓. ศูนยสาขา 4 แหง ประกอบดวย 

  ๓.๑ ศูนยสาขาที่ ๑ โครงการสวนยางเขาตันหยง ตั้งอยูในเขตพระราชฐานพระตําหนักทักษิณราช
นิเวศน หมูที่ ๔ บานเขาตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร 

  ๓.๒ ศูนยสาขาที่ ๒ โครงการพัฒนาหมูบานปแนมูดอ ต้ังอยูที่หมู ๑๐ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอ
รอง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑๓๕ ไร 

  ๓.๓ ศูนยสาขาที่ ๓ โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ต้ังอยูที่หมู ๔ บานโคกไทร ตําบลโฆษิต 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๕ 
 

  ๓.๔ ศูนยสาขาที่ ๔ โครงการพัฒนาหมูบานโคกอิฐ-โคกใน บานยูโย ตั้งอยูบริเวณบานโคกไผ 
(โคกอิฐ-โคกใน) หมูที่ ๒ ตําบลพรอน บานบางขุนทอง หมูที่ ๑ บานโคกงู หมูที่ ๓ บานโคกชุมบก หมูที่ ๕ บานยู
โย หมูที่ ๖ ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๓๐,๐๖๕ ไร 

 ๔. พื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส เน้ือท่ี ๒๖๑,๘๖๐ ไร แบงเปน 

  ๔.๑ เขตสงวน เนื้อที่ ๕๖,๙๐๗ ไร 

  ๔.๒ เขตอนุรักษ เนื้อที่ ๑๐๙,๙๓๘ ไร 

  ๔.๓ เขตพัฒนา เนื้อที่ ๙๕,๐๑๕ ไร 

 ๕. พื้นที่อ่ืน ๆ (พื้นที่ซึ่งมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เขาไปดําเนินการ) 

  ๕.๑ โครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ําบางนรา อําเภอตากใบ อําเภอเมือง และ
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๕,๙๖๙ ไร 

  ๕.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร 

  ๕.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่บานปลักปลา อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๔๑๑.๐๕ ไร 

  ๕.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บานโคกสะตอ ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 
๔๖๕ ไร 

  ๕.๕ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จํานวน ๗ ฟารม 

  ๕.๖ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน ๑๗ ศูนย 

  ๕.๗ โครงการปรับปรงุภาวะโภชนาการของเด็กอาย ุ๐-๗๒ เดือน จังหวัดนราธิวาส 

  ๕.๘ โครงการพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดําร ิ๖ โรงเรียน 

  ๕.๙ โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดําริ ๒๘ โรงเรียน 

 

 


