
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



๓๑8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการแข่งขันเรือกอและด้วยฝีพายชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง 

ปี
 ประเภทเรือกอและ
 ประเภทเรือยาว
 ประเภทเรือยอกอง


๒๕๑๘ 
เรือสิงภักดี กลุ่มชาวประมงบาเละฮิเล 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

- 

๒๕๑๙ เรือนาคราช อำเภอสุไหงโก-ลก - - 

๒๕๒๐ งดการแข่งขัน - - 

๒๕๒๑ เรือนาคราช อำเภอสุไหงโก-ลก - - 

๒๕๒๒ เรือนาคราช อำเภอสุไหงโก-ลก เรือตะเคียนทอง จังหวัดปัตตานี - 

๒๕๒๓ เรือกระทิงรือเสาะ อำเภอรือเสาะ เรือสิทธิชัย อำเภอแว้ง - 

๒๕๒๔ เรือสิงห์ปรีดา จังหวัดปัตตานี เรือสิทธิชัย อำเภอแว้ง - 

๒๕๒๕ งดการแข่งขัน งดการแข่งขัน - 

๒๕๒๖ เรือสิงห์ตากใบ อำเภอตากใบ เรือศรีบ้านทอน กรม ร.๓ พล.นย. - 

ที่ตั้งของโครงการ 
พลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช

สมบัติครบรอบ ๕๐ ปี แม่น้ำบางนรา อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

 ด้วยนายเจริญ วัฒนายากร ได้นำความ
กราบบั งคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน     
พระบรมราชานุญาตจัดการแข่งขันเรือกอและ

ด้วยฝีพายที่ เป็นชาวประมงต่อหน้าพระที่นั่ ง   
โดยชาวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะจัดเป็นประเพณี
ทุกๆ ปีตลอดไป ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน
แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส และขอ
พระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขัน จำนวน   
๑ ถ้วย โดยคณะพ่อค้าของจังหวัดนราธิวาสจะ
เป็นผู้ออกทุนและแบบถ้วยพระราชทาน 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

 สิงหาคม ปี ๒๕๑๘  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

 สถิติเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตั้งแต่ปี 
๒๕๑๘-ปัจจุบัน 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปี
 ประเภทเรือกอและ
 ประเภทเรือยาว
 ประเภทเรือยอกอง


๒๕๒๗ เรือลูกพ่อขุน กองร้อยที่ ๕ ตชด. 
เรือศรีปลักปลา สำนักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบทจังหวัดนราธิวาส 

- 

๒๕๒๘ เรือเทคนิคนรา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เรือกุมารทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒๕๒๙ เรือพ่อขุนอิงค์ กองทัพภาคที่ ๔ เรือสินสมุทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 

๒๕๓๐ เรือโพธิ์ทอง กองกำกับ ตชด.ที่ ๔๔ เรือสินสมุทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 

๒๕๓๑ เรือโพธิ์ทอง กองกำกับ ตชด.ที่ ๔๔ 
เรือ ร.พ.ช. สำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทจังหวัดนราธิวาส 

- 

๒๕๓๒ 
เรือฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ 
พล.นย. 

เรือ ร.พ.ช. สำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทจังหวัดนราธิวาส 

- 

๒๕๓๓ เรือพญาลิไท กองกำกับ ตชด.ที่ ๔๔ ยะลา 
เรือเจ้าแม่บ้านทอน กรม ร.๓ 
พล.นย. 

- 

๒๕๓๔ เรือพญาลิไท กองกำกับ ตชด.ที่ ๔๔ ยะลา 
เรือสิงห์ ๓ เฟือง สนง.เร่งรัดพัฒนา
ชนบท โยธาธิการและผังเมืองและ
แขวงการทางนราธิวาส 

- 

๒๕๓๕ เรือพญาลิไท กองกำกับ ตชด.ที่ ๔๔ ยะลา 
เรือลูกพระนเรศวร โรงเรียนตำรวจ
ภูธร ๙ ยะลา 

- 



๓๒๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปี
 ประเภทเรือกอและ
 ประเภทเรือยาว
 ประเภทเรือยอกอง


๒๕๓๖ 
เรือพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนเขตที่ ๙ ยะลา 

เรือเจ้าแม่บางนรา กองกำกับการ   
ตชด.ที่ ๔๔ 

- 

๒๕๓๗ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. 
เรือนางสาวงาม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 

๒๕๓๘ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. เรือค่ายจุฬาภรณ์ ร.๓ พล.นย. - 

๒๕๓๙ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. เรือเทพเสรี กองทัพภาคที่ ๔ 
เรือกรือฏอมัส อำเภอ
ตากใบ 

๒๕๔๐ เรือสิงห์ตากใบ อำเภอตากใบ เรือเทพเสรี กองทัพภาคที่ ๔ เรือเอสโซ่ ชุมชนบือละ 

๒๕๔๑ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. เรือเทพเสรี กองทัพภาคที่ ๔ เรือซาฮาตี เอ ปัตตานี 

๒๕๔๒ เรือพญาตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 
เรือเทพทินกร ชมรมเรือพาย
หลังสวน 

เรือซาฮาตี เอ ปัตตานี 

๒๕๔๓ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. 
เรือเทพทินกร ชมรมเรือพาย
หลังสวน 

เรือสิงห์วาสุกรี 
เทศบาลตำบลตะลุบัน 

๒๕๔๔ เรือพญาตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 
เรือ ตชด.เทพสิงห์ ๒ บก.ตชด.๔๑ 
ชุมพร 

เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๔๕ เรือพญาตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 
เรือ ตชด.เทพสิงห์ บก.ตชด.๔๑ 
ชุมพร 

เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๔๖ เรือจุฬามณี เทศบาลเมืองปัตตานี 
เรือเทพอุทุมพร เทศบาลเมือง
ปัตตานี 

เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๔๗ เรือนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส เรือนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรือนราทัศน์ ๑ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

๒๕๔๘ เรือนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส เรือสันติวารี กรมชลประทาน 
เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๔๙ เรือนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส เรือนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๕๐ เรือค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.๓ พล.นย. เรือเทพทินภัทร จังหวัดปัตตานี 
เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 

๒๕๕๑ เรือสันติวารี ชลประทาน เรือเทพทินภัทร จังหวัดปัตตานี 
เรือ อบต.โคกเคียน 
อำเภอเมืองนราธิวาส 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือ
นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับปัญหา
กับความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ให้ได้รับการ

»

»

»

ศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าในวิชาการอย่างดี
พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่า
เทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูทำหน้าที่ครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๖ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติพบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในวิชา
หลัก ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าร้อยละ 
๕๐ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่า
เรื่องคุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหาอยู่และ
ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก และ เ ย า วชน ในถิ่ น
ทุรกันดารมีความรู้เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต หรือแข่งขันกับผู้อื่นเมื่อต้องศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้นได้ 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามพระราชดำริ



๓๒๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ ์
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่าการปลูกฝัง หลักการ
สหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียน
เป็นอันดับแรกจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง 
ร่วมใจในกลุ่มของนักเรียน ตลอดจนครูและ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นระบบและต่อเนื่อง จะ
เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่

»

»

»

ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมี
พระราชกระแสรับสั่งกับอธิบดีกรมตำรวจ ณ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูต่าง 
อำเภอโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่         
๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ดำเนินการสหกรณ์ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทรงมี 
พระราชกระแสรับสั่ งแก่อธิบดีกรมส่งเสริม
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ลำดับที่
 รายการ
 จำนวน


๑. แนะนำการสอนวิชาสหกรณ์แก่ครู (คน /โรงเรียน) ๘๔/๒๘ 

๒. ฝึกทักษะบริหารจัดการแก่นักเรียน (คน) ๒๖๗ 

๓. เสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดและการออมฯ (คน) ๖,๖๐๓ 

๔. ฝึกทักษะบัญชี (คน) ๕๖๙ 

๕. ฝึกทักษะการประชุม (คน) ๒๖๗ 

๖. ฝึกทักษะการเลือกตั้งและประชาธิปไตย (คน) ๖,๓๒๙ 

๗. ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (คน) ๑,๑๙๗ 

สหกรณ์ ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  
๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ 
ให้แพร่หลายไปยังนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน กรมตำรวจและกรมส่งเสริม
สหกรณ์ จึงได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี ๒๕๓๔  
เป็นต้นมา รวมทั้งขยายไปสู่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
ตามพระราชดำริ 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๕ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

เสริมสร้างความรู้ พฤติกรรมและทักษะ
การสหกรณ์ทุกชั้นเรียน ในโรงเรียนโครงการ 
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๘ โรง 



๓๒๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
 โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดเวลานาน
กว่า ๒๐ ปี ด้วยทรงพระเมตตาที่จะช่วยให้เด็ก
และเยาวชนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยในขั้นต้น ทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนก่อน และในเวลาต่อมาทรงมี       
พระราชดำริให้ดำเนินโครงการอื่นๆ และขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากที่หลายหน่วย

»

»

»

งานมาร่วมดำเนินงาน จึงมีพระราชดำริให้จัดทำ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น  
ดังนี้ 

แผนระยะที่ ๑ ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙  
แผนระยะที่ ๒ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔  
แผนระยะที่ ๓ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ 


ปีที่เริ่มดำเนินงาน  

ปี ๒๕๓๘ 


•
•
•



๓๒๕
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โรงเรียน อำเภอ 

ผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๐ 
ชนิดสัตว์ สนับสนุน 

(ตัว) 

อาหารสัตว์ 

ชนิด(กก.) 

เวชภัณฑ์ส่งมอบ 

๑. ตชด.บ้านไอร์บือแต จะแนะ ไก่ไข่ (CP ๔๗) - - 
๒. บ้านไอร์โซ จะแนะ ไก่ไข่ (CP ๕๐) - - 
๓. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษฏ์ ศรีสาคร ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ 
๔. บ้านป่าไผ่ ศรีสาคร ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ 
๕. ตชด.บ้านตืองอ ศรีสาคร ไก่ไข่ (CP ๔๙) - - 
๖. บ้านปาหนัน ศรีสาคร เป็ดเทศ ๕๐ ๑,๐๘๐ 
๗. อัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ ศรีสาคร ไก่ไข่ (CP ๕๐) - - 
๘. ตชด.การท่าอากาศยาน ฯ รือเสาะ ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ 
๙. บ้านธรรมเจริญวิทยา รือเสาะ ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ 
๑๐. อิบตีดาวิทยา รือเสาะ ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ ยาถ่ายพยาธิ 
๑๑. ต้นตันหยง รือเสาะ ไก่ไข่ (CP ๕๐) - - น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม

แอมโมเนียม 
๑๒. บ้านศาลาใหม่ ตากใบ ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ คลอไรด์และแอลดีไฮด์ 
๑๓. จรรยาอิสลาม ตากใบ ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ 
๑๔. ดารุลอิกมะห์ ระแงะ ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ วิตามินละลายน้ำ 
๑๕. ตชด.บ้านลีนานนท์ สุคิริน ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ ขวดน้ำ , ถังอาหาร 
๑๖. บ้านโคกสยา เมือง ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ ถาดเก็บไข่ 
๑๗. บ้านโคกศิลา เมือง ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ 
๑๘. บ้านเปล เมือง ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ 
๑๙. ไทยรัฐวิทยา ๑๐ เมือง เป็ดเทศ ๕๐ ๑,๐๘๐ 
๒๐. บ้านบางมะนาว เมือง ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ 
๒๑. บ้านหัวเขา เมือง ไก่พื้นเมือง ๕๐ ๑,๐๘๐ 
๒๒. บ้านทำเนียบ เมือง ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ 
๒๓. นิรันดรวิทยา เมือง ไก่ไข่ ๓๐ ๑,๑๑๐ ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ 
๒๔. บ้านปลักปลา เมือง ไก่เนื้อ ๒๗๕ ๙๙๐ ยาถ่ายพยาธิ 
๒๕. ตชด.บ้านละโอ ศรีสาคร ไก่ไข่ (CP) - - น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่ม

แอมโมเนียม 
๒๖. บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่

๑๕๓ 

เมือง ไก่ไข่ (CP) - 



- 



คลอไรด์และแอลดีไฮด์

๒๗. บ้านค่าย เมือง ไก่ไข่ (CP) - - วิตามินละลายน้ำ  
๒๘. วัดพระพุทธ ตากใบ ไก่ไข่ ๑๐๐ ๓,๗๕๐ ขวดน้ำ , ถังอาหาร 

รวม
(อำเภอ)
 ๗
 -
 ๓,๓๕๕
 ๓๘,๔๓๐
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. โรงเรียนสามารถผลิตอาหารโปรตีน 

เนื้อสัตว์ ไข่ เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน 
๒. นักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติ

ด้วยตัวเอง สามารถนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ 

๓. การส่งเสริมในครัวเรือน ทำให้เด็กมี
ปัญหาขาดสารอาหารได้รับประทานโปรตีนเพิ่ม
ขึ้น ช่วยลดอัตราการขาดสารอาหาร และทำให้  
ผู้ปกครองมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น 





๓๒6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

ที่ตั้งของโครงการ 
ตชด.บ้านไอร์บือแต หมู่ ๔ ตำบลช้าง

เผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ตชด.บ้านละโอ หมู่ ๒ ตำบล 

ศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินกิจกรรมงาน
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
เป็นต้นมา เนื่องจากทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๖ แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้่ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน 
และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์พระราชทาน  
พระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้น ได้มี
โอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสมของระดับสติ
ปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อ
สำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ ที่ได้รับกลับไป
พัฒนาชุมชนของตนเองสืบไป  



»

»

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การดำเนินกิ จกรรมงานนัก เรี ยนใน 
พระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานทั้งในด้านการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน 
ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แนะแนว
ทางการศึกษา และวางแผนการศึกษาในอนาคต
ให้แก่นักเรียน การปลูกฝังและเสริมสร้าง
จิตสำนึกในความเป็นไทย ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งการติดตาม
ดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนทั้งใน
ด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงิน
พระราชทาน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีงาน
ทำตามคุณวุฒิของนักเรียน 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจาก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนใน
พื้นที่ โครงการตามพระราชดำริทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยเข้ า เป็นนัก เรี ยนในพระราชา 
นุเคราะห์ 





๓๒๗
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
วัดในจังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
ด้วยกรมราชองครักษ์ ได้ รับพระราช

เสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ให้จัดทำโครงการ “พระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้” 
โดยนิมนต์พระสงฆ์ไปจำพรรษาใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อ เป็นที่พึ่ งทางใจของ
ประชาชนและเป็นหลักชัยในการจรรโลงพระพุทธ
ศาสนาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คงอยู่
เป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
 ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

 เป็นโครงการที่ต้องการให้พระสงฆ์จำ
พรรษาอยู่ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อย่างน้อยวัดละ ๕ รูป เพื่อให้
สามารถรับกฐินได้ในช่วงเทศกาลทอดกฐินและ
ปฏิบัติศาสนกิจได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 
๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน 




โครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้



๓๒8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งโครงการ 
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ที่ ๓๙    

บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียน
ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เริ่มครั้งแรกในการก่อสร้างโรงเรียน 
จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ภาคใต้ 
เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อนชื่อ “พายุแฮเรียต” พัด
ผ่านทางตอนใต้ทำความเสียหายอย่างหนักที่
บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตลอดจนจังหวัดภาคใต้ถึง ๑๒ 
จังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง  
พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า โ ป ร ด ก ร ะ ห ม่ อ ม
พระราชทานให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์   
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและทางจังหวัดของ
แต่ละจังหวัด สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๑ - ๑๒ ตามลำดับ คำว่า “ราชประชานุเคราะห์” 

ความหมายว่า “พระราชา” และ“ประชาชน”
อนุ เคราะห์ ซึ่ งกันและกัน เป็นการแสดง       
น้ำพระทัยว่า เวลาทำงานควร จะได้ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมด้วย ต่อมาได้ก่อสร้างโรงเรียนราช-
ประชานุเคราะห์ ๓๕ - ๓๘ จำนวน ๔ โรงเรียนที่
จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และระนอง ตามลำดับ 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ  

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๓๙ - 
๔๓ ได้ก่อสร้างในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
สงขลา ตามลำดับ มีเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆ เช่น      
เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบ 
เด็กยากจน เป็นต้น โดยไม่เลือกว่าจะนับถือ
ศาสนาใด 

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 
๓๙ จังหวัดนราธิวาส วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ ตั้งอยู่ที่ดินราชพัสดุ บ้านบ่อทอง 
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
เนื้อที่ ๑๕๗ ไร่ สภาพแวดล้อมเดิมเป็นที่     
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ราบกว้าง น้ำท่วมสูงประมาณ ๒ เมตร มีระดับ
ต่ำกว่าถนนหลักของอำเภอ ประมาณ ๓ เมตร 
ในหน้าแล้งชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่รองรับเด็กด้อยโอกาส 
เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มี
โอกาสและความเสมอภาคที่จะได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีความรักชาติ 



ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๘  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๙ 
นราธิวาส เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่
ประจำ จะรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 
๑ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในช่วงแรกจะรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน 
๑๓๙ คน ต้องเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ตามที่โรงเรียนกำหนด และจะฝากให้นักเรียน
เรี ยนในโรง เรี ยนที่ นั ก เรี ยนกำลั ง เ รี ยนอยู่ 
(โรงเรียนเดิม ต้องจำหน่ายนักเรียนคนนั้นออก
จากทะเบียนโรงเรียน) และทางโรงเรียนจะไปให้
ความช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ คือ  

๑ เครื่องแต่งกาย  
๒. ค่าอาหาร  
๓. วัดสุอุปกรณ์การเรียน 






๓๓๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 

ความเป็นมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี ๒๕๓๑ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาใน
ระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่
เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้
จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ ๑ โรง โดย
มีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนอง 
พระราชดำริฯ 

»

»

»

โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนตามพระราชดำริ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะ 
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

 ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

เริ่มโครงการในปี ๒๕๔๙ ได้ฝึกทักษะการ
ทำขนมไทย การสานที่รองจานจากกระจูด การ
ขยายพันธุ์บอนสี การปักผ้า ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

»

»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมอุโบสถวัด 
โต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๑.๖๙๕ ล้านบาท 
ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 




ที่ตั้งของโครงการ 
วัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโต๊ะโมะ ตำบล
ภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
ทรงมนัสการเจ้าอาวาสวัดโต๊ะโมะ และทอด
พระเนตรกิจกรรมกลุ่มงานศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ 
ได้พระราชทานพระราชดำริความว่า 

เมรุเผาศพของวัดโต๊ะโมะได้ถวายเงิน 
จำนวน 1 แสนบาท ให้ปรับปรุงสภาพพื้นที่โดย
ลาดพื้นคอนกรีต และการซ่อมแซมหลังคาอุโบสถ
ของวัดเพื่อใช้เป็นทั้งโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และ
ศาลาทรงธรรม ขณะนี้หลังคารั่วต้องดำเนินการ
เร่งด่วน 



โครงการซ่อมแซมอุโบสถวัดโต๊ะโมะ 




