
ด้านสวัสดิการสังคม



๓๐8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ  
ที่ตั้งโรงสีข้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะ

สะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เขตบริการของโรงสี รวม ๔ ตำบล 

คือ ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต 
และตำบลบางขุนทอง 


ความเป็นมา 

โครงการโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัด
นราธิวาส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานโรงสีข้าวที่บริษัท    
ซาตาเกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น 
ถวายให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปจัด
สร้าง ณ บริเวณโครงการชลประทานมูโนะ    
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ซึ่งหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จักรพันธ์ ได้พระราชทานชื่อว่า “โรงสีข้าวพิกุลทอง”
การบริหารโครงการอยู่ ในรูปคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส เป็นผู้จัดการด้านการบริหารโรงสีข้าว 

»

»

 เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชดำริฯ โดยสรุป 

“ให้ปรับปรุงโรงสีข้ าวพิกุลทองให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวน
ประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมี
ขนาดเท่ากับโรงสีที่อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ส่วนเครื่องเก่าให้
อนุรักษ์ ไว้ และปรับปรุงอาคารให้สวยงาม   
เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้สำนักงาน กปร. เร่งรัด
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 



โรงสีข้าวพระราชทานพิกุลทอง
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปี

จำนวนสมาชิก
ที่มาใช้บริการ


(คน)


จำนวนข้าว
เปลือก

ที่สมาชิก
นำมาสี

(กก.)


ปริมาณขาย
 ค่าใช้จ่าย


ปลายข้าว

(บาท)


รำข้าว

(บาท)


รวม

(บาท)


ค่าไฟฟ้า

(บาท)


ค่าซ่อม

เครื่อง

(บาท)


รวม
(บาท)


๒๕๔๘ ๒๙ ๒๘,๘๒๕ ๑,๖๘๗ ๑๑,๒๗๐ ๑๒,๙๕๗ ๑๑,๐๗๑ - ๑๑,๐๗๑ 

๒๕๔๙ ๑๓ ๑๕,๘๖๐ ๑,๐๔๗ ๑๐,๕๒๑ ๑๑,๕๖๘ ๗,๗๔๕ ๔,๖๐๐ ๑๒,๓๔๕ 

๒๕๕๐ ๑๒ ๑๓,๘๒๐ ๑,๒๗๔ ๕,๔๖๔ ๖,๗๓๘ ๗,๔๗๑ ๑,๓๖๗ ๘,๘๓๘ 

๒๕๕๑ ๙ ๑๑,๐๒๕ ๙๙๐ ๔,๓๗๐ ๕,๓๖๐ ๕,๔๓๒ ๒,๒๐๐ ๗,๖๓๒ 

ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

 โรงสีข้าวพิกุลทองได้เปิดให้บริการในปี 
๒๕๒๙ ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ฯ และตำบลใกล้เคียง โดยคิดค่าบริการราคา
ถูก ซึ่งในการสีข้าวแต่ละครั้งนั้น โรงสีข้าว   
พิกุลทองจะคืนข้าวสาร ปลายข้าว และรำ
ละเอียด ให้แก่เกษตรกรที่นำข้าวมาสี เงินรายได้
จากการสีข้าว ได้นำมาฝากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์เป็นรายได้ของศูนย์ฯ 
สำหรับเก็บไว้เป็นทุนของโรงสี ดำเนินงานโดยมี
คณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน โดยคณะ
กรรมการบริหาร มีรองผู้ ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เป็นประธาน มีสหกรณ์จั งหวัด
นราธิวาส เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับ
คณะทำงาน มีสหกรณ์อำเภอตากใบ เป็น
ประธานคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะทำงาน 

 โรงสีข้าวพิกุลทอง มีผลการดำเนินงาน 
โดยพิจารณาจากจำนวนสมาชิก ปริมาณขาย 
และค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 



๓๑๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงสีข้าวพิกุลทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปูยู 

ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงสีพิกุลทอง หมู่ที่ ๔ 
บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส  ได้มีพระราชกระแสกับนายจรัลธาดา 
กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และให้พิจารณาถึงจำนวน
ประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ 
ส่วนเครื่องเก่าให้อนุรักษ์ไว้ และปรับปรุงอาคาร
ให้สวยเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยให้สำนักงาน กปร. 
เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๒)  ให้ยุวเกษตรกรและกรรมการโรงสีได้
ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีข้าวตั้งแต่ต้น  
รวมทั้งศึกษาด้านบัญชีและหลักสูตรอื่นๆ ให้ครบ
วงจร 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. กปร.ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัด
สร้ า ง โ รงสี ข้ า วพิ กุ ลทองจั งหวั ดนราธิ วาส       
งบประมาณ ๔.๐๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย
เครื่องสีข้าว ๕๐๐ กิโลกรัมข้าวเปลือก/ชั่วโมง 
และเครื่องอบความชื้น 

๒. ศอ.บต.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างลานตากข้าวโรงสีข้าวพิกุลทอง        
งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท เพื่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณตลาดนัดชุมชนและก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตล้อมรอบ สำหรับใช้เป็นตลาดนัด
ชุมชน ลานตากข้าว ลานกีฬา  

๓. การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารโรงสี
ข้าว พิกุลทอง (เก่า) ให้สวยงามเป็นพิพิธภัณฑ์   
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 



โครงการปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
นิคมสร้างตนเองสุคิริน อำเภอสุคิริน  

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม
ชมกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ และได้เสด็จเข้า
เยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาหมู่บ้าน อ.ก.ท. 
ทรงมีพระราชดำริ เกี่ยวกับโครงการเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ณ หมู่บ้าน อ.ก.ท. 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ความว่า  

 “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ขอให้
วิทยาลัยฯ ประสานงานกับนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดนราธิวาส ดูว่า เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา
จากวิทยาลัยฯ ไปแล้ว จะสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ 
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอิสระ เป็น
ตัวอย่างแก่บุคคลอื่นๆ จะได้หรือไม่” 

 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในเรื่องนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
จำเป็นจะต้องร่วมกันดำเนินงานหลายหน่วยงาน 
ซึ่งจังหวัดนราธิวาสและวิทยาลัยเกษตรกรรม
นราธิวาส ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
งานเพื่อคัดเลือกสมาชิกองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) ตามโครงการ
เกษตรกรในอนาคต เพื่อสมาชิกนิคมฯ ตามพระ
ราชดำริ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ 

สมาชิกขององค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส 
ที่ได้รับการคัดเลือก ในรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการ 
เข้าสู่นิคมสร้างตนเอง จำนวน ๒๐ ราย เป็นชาย 
๑๘ ราย และหญิง ๒ ราย สำเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส. ๑๕ คน และ ปวช. ๕ คน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกอยู่ใน
นิคมแว้ง จำนวน ๒๐ ราย ชาย ๑๘ คน หญิง  
๒ คน แต่ละรายจะได้รับพื้นที่ทำกิน รายละ ๑๐ 
ไร่ โดยแบ่งเป็นสัดส่วน 

ที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ 
ปลูกยางพารา ๕ ไร่ 
ปลูกไม้ผล ๔ ไร่ 

๒. สร้างบ้านพักเป็นของตนเองในพื้นที่ 
๑๐ หลัง กำลังก่อสร้าง ๔ หลัง 

๓. สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตามโครงการและอยู่ประจำในพื้นที่ ๔ ราย   
ส่วนอีก ๑๖ ราย ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น 
รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการ 

๔. ไม้ผล ยางพารา ที่สมาชิกได้ปลูก
ลงพื้นที่ เริ่มให้ผลผลิต ที่ทำรายได้แก่สมาชิก 




•
•
•

โครงการส่งเสริมสมาชิกศิษย์เก่าองค์การเกษตรกรในอนาคต              
แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง



๓๑๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ - ป่ากะรุบี 
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ และวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ    
ทรงปฏิบัติภารกิจ ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ 
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีกระแสรับสั่งให้จังหวัด
นราธิวาสดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ป่าสมาน
ใจ) ปลูกพรรณไม้ในวรรณคดี จัดตั้งกลุ่มเลี้ยง
นกเขา สวนสมุนไพร และศูนย์เพาะชำกล้วยไม้ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ 

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

 ๑. งานปลูกป่าใช้สอยชุมชน เนื้อที่ 
๔๐๐ ไร่ กล้าไม้ ๔๐,๐๐๐ กล้า ดังนี้ 

ปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้สอยในชุมชน 
(สะเดาเทียม และกระถินเทพา) 
เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ 

•

สร้างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 
เรื่องอิ เหนา ปลูกพรรณไม้ ใน
วรรณคดีเรื่องอิเหนา จำนวน ๕๖ 
ชนิด รวม ๒,๐๐๐ ต้น พื้นที่ ๒๓ 
ไร่ 
สร้ างสวนพรรณไม้มงคลเพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๖๐ พรรษา เนื้อที่ ๖๐ ไร่ 
ใช้พรรณไม้มงคล ๙ ชนิด จำนวน 
๖,๖๖๐ ต้น 
ปลูกสร้างสวนรุกขชาติป่าสมานใจ 
เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ โดย
รวบรวมพรรณไม้ป่าที่มีค่าทาง
ภ า ค ใ ต้ ม า ป ลู ก เ ส ริ ม ใ น ป่ า
ธรรมชาติ ใช้กล้าไม้ ๑,๐๐๐ ต้น 
ปลูกต้นไม้บริเวณถนน สถานที่
ราชการและที่ว่างเปล่าทั่วไป ใช้
พันธุ์ไม้สะเดาเทียม กระถินเทพา 
และตำเสา ดำเนินการแล้ว 
จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น 

๒. ปลูกป่าระบบวนเกษตร โดยปลูกไม้ผล 
สมุนไพร หวาย และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เสริมใน
ป่าธรรมชาติ เนื้อที่ ๕๘๓ ไร่ กล้าไม้    
๔๐,๐๐๐ ต้น 

•

•

•

•

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๓. เพาะพันธุ์หมาก เพื่อปลูกเป็นแนวรั้ว 
ได้ทำการเพาะชำแล้ว จำนวน ๕๕,๐๐๐ ต้น 

๔. เพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายประชาชน 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น 

๕. ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ยช.ป.)  

๖. ก่อสร้างที่ทำการ บ้านพัก ศาลา ทำ
ถนน สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ ในบริเวณพื้นที่
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ 

๗. จัดหาพันธุ์กล้วยไม้ป่า เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาทางวิชาการ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
กล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติ จำนวน ๕ ชนิด ๙๕๐ 
ต้น โดยนำมาจากป่าธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย 

๘. สร้างกรงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
นกเขาชวา จำนวน ๖ ชุด ๑๒ กรง จัดหาพ่อ
พันธุ์ แม่พันธุ์จากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จำนวน ๒๔ คู่ 

๙. งานปศุสัตว์ 
๑) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ 

สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 
๓๔๐ ตัว 
ผลิตลูกสัตว์ปีก จำนวน ๑๖,๕๙๒ 
ตัว 

•

•

    ๒) การฝึกอบรม 
ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 
๑,๔๙๐ ราย 
ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน 
จำนวน ๘ รุ่น ๒๔๐ ราย 

     ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
ส่ ง เสริมการเลี้ ย งสู่ เ กษตรกร 
จำนวน ๑,๓๖๐ ราย / ๒๐,๐๓๐ 
ตัว 
ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก จำนวน ๑๒ 
แห่ง / ๒๘๘ ตัว 
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร 
จำนวน ๒๐ ราย / ๘๐ ตัว 

      ๔) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 
จำนวน ๑๖ โรงเรียน / ๘๐๐ ตัว 

๑๐. ในปี ๒๕๕๒ ศอ.บต.ได้ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่
สมาชิกร้องขอ ได้แก่การซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อขนาดใหญ่ของ
หมู่บ้าน ๒ แห่ง การจัดทำคอกวัวรวม การทำ 
ปุ๋ยหมัก และเพาะพันธ์ุยางจำนวน ๒๕,๐๐๐ ต้น 

•

•

•

•

•



๓๑๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอกาเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบล

ภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุคิริน   

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
บ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง   

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
ธนาคารข้าวบ้านไอกาเปาะ ธนาคาร

ข้าวนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชทานแก่ชาวไอกาเปาะ  

ด้วยทรงซาบซึ้งที่ชาวไอกาเปาะได้แสดง
น้ำใจงาม เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯ
ตก  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐  เริ่มดำเนิน
การ ปี ๒๕๔๑ จากเงินพระราชทานฯ 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท ให้บริการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

ธนาคารข้าวบ้านลีนานนท์ ธนาคาร
ข้าวนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานแก่หมู่บ้านลีนานนท์ เมื่อปี ๒๕๔๒  
เนื่องจากหมู่บ้านนี้ได้รับพระราชทาน ธงพิทักษ์
ป่าในปี ๒๕๔๑  เริ่มดำเนินการปี ๒๕๔๒  จาก
เงินพระราชทานฯ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ให้บริการ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ธนาคารข้าวบ้านโต๊ะโมะ ธนาคาร
ข้าวนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่หมู่บ้านโต๊ะโมะ เมื่อปี ๒๕๔๘ 
กรณีหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์

»

»

»

»

»

»

ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนิน
การปี ๒๕๔๘ จากเงินพระราชทานฯ 
๓๐๐,๐๐๐.- บาท ให้บริการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ธนาคารข้าวบ้านไอกาเปาะ เริ่ม
ดำเนินการ  ปี ๒๕๔๑ 

ธนาคารข้าวบ้านลีนานนท์ เริ่ม  
ดำเนินการ ปี ๒๕๔๒ 

ธนาคารข้าวบ้านโต๊ะโมะ เริ่ม  
ดำเนินการ ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ธนาคารข้าวบ้านไอกาเปาะ สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกนิคมฯ ราษฎรบ้านไอกาเปาะ 
และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน ๗๐ ครอบครัว   
ได้รับประโยชน์รวม  ๓๖๐  คน 

ธนาคารข้าวบ้านลีนานนท์
 สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกนิคมฯ บ้านลีนานนท์ผัง ๑-๔   
จำนวน  ๗๑  ครอบครัว  ได้รับประโยชน์  ๓๒๖  
คน และราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑๒  จำนวน ๕ 
ครอบครัว ได้รับประโยชน์ ๒๖ คน รวมได้รับ
ประโยชน์ ๗๖ ครอบครัว  ๓๕๒ คน  

ธนาคารข้าวบ้านโต๊ะโมะ สามารถให้
บริการแก่สมาชิกนิคมฯ บ้านโต๊ะโมะ และ
หมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน ๑๑๕ ครอบครัว ได้รับ
ประโยชน์รวม ๔๕๗  คน 




»

»

»

»

»

»

โครงการธนาคารข้าวตามพระราชดำริ
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
 บ้านรอตันบาตู  หมู่ที่ ๗  ตำบลกะลุวอ   

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชดำริ ณ พระตำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  

“ . . . ให้ดำ เนินงานโครงการหมู่ บ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง 
ขึ้น ณ บริเวณหมู่บ้านรอตันบาตู หมู่ ๗ ตำบล
กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โดยให้จัดซื้อที่ดินว่างเปล่า มาทำการจัดสรรแบ่ง
แปลงและจัดสร้างหมู่บ้านเพื่อทำการช่วยเหลือ
ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรม จาก
การกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ภาคใต้…” (สำนักงาน กปร.,๒๕๔๗) 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่ 
๓๓๘ ไร่ แบ่งพื้นที่สำหรับสร้างบ้านและทำการ
เกษตรหลังละ ๒ ไร่ จำนวน ๑๕๐ หลัง มีผู้เข้า
อยู่อาศัยแล้ว ๑๔๗ หลัง จำนวน ๔๕๔ ราย แยก
ตามสาเหตุการเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้ 

๑. ผู้ได้รับผลกระทบสมาชิกในครอบครัว
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต จำนวน  ๑๐๔ ราย 

๒. ผู้ได้รับผลกระทบถูกทำร้ายจนพิการ  
จำนวน ๔ ราย 

๓. ผู้ ได้รับผลกระทบที่ ไม่สามารถอยู่  
ภูมิลำเนาได้ จำนวน ๑๔ ราย 

๔. สมาชิกที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน  
จำนวน ๗ ราย 

๕. สมาชิกที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน
ปลดประจำการแล้ว จำนวน ๙ ราย 

๖. สมาชิกอื่นๆ (บ้านพักทหารและอาคาร
เซรามิก) จำนวน ๙ ราย 

๗. เป็นสมาชิกและไม่เข้าอยู่ จำนวน      
๑๕ ราย 


การประกอบอาชีพของสมาชิกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. รับราชการ จำนวน ๒๔ ราย 
๒.สมาชิกฝึกอาชีพเครื่องปั้นดินเผา

จำนวน ๓๙ ราย 
๓. สมาชิกหัตถกรรมทอผ้า จำนวน ๑๖ ราย
๔.สมาชิกได้รับความช่วยเหลือจากการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๖๒ ราย 
๕. สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน ๑๙ ราย
๖. สมาชิกอิฐบล็อกประสาน จำนวน ๑๒ ราย
๗. สมาชิกทำการเกษตร จำนวน ๕๑ ราย
๘. ประกอบอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๗ ราย 


โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรอตันบาตู           
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส




