
ด้านการเกษตร



๒๐6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการประกวดลองกองและผลงานด้านการเกษตร

ที่ตั้งโครงการ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีการปลูก

ลองกองมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นถิ่น
กำเนิดลองกองคุณภาพดีที่มีชื่ อ เสียง คือ 
ลองกองซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ลองกองนราธิวาสเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง
มาก เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือ เมื่อผลสุก 
มีรสชาติหวานหอม และเป็นพืชที่ทำรายได้ให้
จังหวัดนราธิวาสปีละหลายร้อยล้านบาท จึงได้มี
การส่งเสริมให้มีการปลูกและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตลองกองเพื่อแข่งขัน และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

งานวันลองกองจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๙ และ
จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ ๒๑- 
๒๕ กันยายน จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๓๓ ซึ่ง
ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน 
๒๕๕๒ กิจกรรมที่ทุกคนสนใจและเข้าชมมาก
ที่สุด คือ การประกวดผลผลิตลองกองและ
นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และที่สำคัญที่สุด

ในงานวันลองกองที่นราธิวาส คือ ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปี นับ
เป็นขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงโดยทั่วกัน 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

เดือนกันยายน ๒๕๑๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. การเผยแพร่เทคโนโลยี 
ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้จากการ

แสดงนิทรรศการ/ออกร้าน แนวคิดในการใช้วิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและศักยภาพในพื้ นที่ มา
ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตที่เต็มรูปแบบ เช่น 
การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร การทำไร่
นาสวนผสม การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ
เทคนิคในการบริหารจัดการด้านการเกษตร 



๒๐๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 
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๒. การส่งเสริมการตลาด 
การจำหน่ ายสินค้ าจากสถาบัน

เกษตรและวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ชมได้มีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพ
และหลากหลายชนิด ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภค (ผู้ชมงาน) 
ในด้านคุณภาพสินค้า ทั้งรสชาติ
และบรรจุภัณฑ์ 
ก ลุ่ ม ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ถึงรูปแบบ
การจัดงานและการจำหน่ายอย่าง
เป็นระบบ 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
 เกษตรกร 

ได้เรียนรู้จากการดูงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับพืช สัตว์ การ
ป ร ะม ง ใ น รู ป แบบ เ ศ รษ ฐกิ จ 
พอเพียงตลอดจนแนวคิดด้านการ
ทำอาชีพเสริม เกิดการตื่นตัว และ
กระตือรือร้น ที่จะนำไปพัฒนา
ตนเองได้อย่างดี 

•

•

•

รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
และเจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่การ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
และความร่วมมือ 

เจ้าหน้าที่ 
ได้เรียนรู้การวางแผนการเตรียม
งานและเกิดประสบการณ์ในการ
จัดงานจากการปฏิบัติจริง ข้อมูลที่
เป็นวิชาการตลอดจนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกันเองและปราชญ์ชาวบ้าน 

•

•



๒๐8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการปลูกพืช ๑๔ ชนิด จำลองงานเกษตร

ที่ตั้งโครงการ 
ภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส ในเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมชมกิจการและทรงงานในพื้นที่ของโรงเรียน
เกษตรกรรมนราธิวาส ทรงมีพระราชดำริให้
โรงเรียนเกษตรกรรมนราธิวาส จำลองงานเกษตร
จังหวัด ทำแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทาง
สำนักงานเกษตร ได้ส่งเสริมเกษตรกรมาไว้ในพื้น
ที่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างสาธิตให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
ส่งเสริมการฝึกอบรมแก่นักศึกษาและเกษตรกรใน
พื้นที่ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๐    

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ไม้ผลพื้นเมืองชนิดต่างๆ ในลักษณะสวน
ผสมผสาน พื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ มีพันธุ์ไม้ผล
ที่อยู่ปัจจุบัน  

๑. ชมพู่มะเหมี่ยว ๔๖ ต้น 
๒. ลองกอง ๑๓๐ ต้น 
๓. ส้มโอ  ๙๐ ต้น 
๔. เงาะ  ๗๗ ต้น 
๕. ขนุน  ๘๐ ต้น 
๖. มังคุด  ๔๘ ต้น 
๗. มะพร้าวน้ำหอม ๒๐ ต้น 
๘. ละมุด  ๓๐ ต้น 
๙. ละไม  ๔๐ ต้น 
๑๐. มะไฟ  ๕ ต้น 
๑๑. ลำไย  ๕ ต้น 
๑๒. ทุเรียน  ๑๕ ต้น 
๑๓. กระท้อน ๑๐ ต้น 
๑๔. ฝรั่ง  ๑๐ ต้น 



๒๐๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 
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โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ที่ตั้งโครงการ 
หน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้าน

เขาตันหยง หมู่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

เมื่อปี ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมง
จัดหาพันธุ์ปลาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือราษฎร 
ในเขตจังหวัดนราธิวาส ให้มีการเพาะเลี้ยงปลา
เพิ่มมากขึ้น เพื่อบริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้
สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎร และพระองค์ 
ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์บริเวณหน้า 
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ให้ 
จัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพื่อพระราชทานขึ้น
โดยกรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการ ต่อมากรมประมงได้ขอพระราชทาน
ก่อตั้งเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนราธิวาส ขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ เพื่อรับผิดชอบ
งานโครงการดั งกล่าวและงานประมงด้าน 
อื่นๆ ในการจัดการบริหารทรัพยากรประมงน้ำจืด
รวมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัย และส่ง
เสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๐  


ผลการดำเนินงาน 
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่

แหล่งน้ำเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ความอุดม
สมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
โปรตีนให้ราษฎร และสนับสนุนเกษตรกรนำไป
เลี้ยงเป็นการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโดยสนับสนุนพันธุ์ปลา
เพื่อนำไปเลี้ยงบริโภคในครัวเรือน 

๓. ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนเพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อาหารโปรตีนที่ได้จากปลาโดยผลผลิตที่ได้จะนำ
ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและเป็นการ
ปูพื้นฐานอาชีพการเกษตรให้นักเรียน โดย
โรงเรียนจะเป็นแหล่งสาธิตเผยแพร่เทคโนโลยี 
ไปสู่นักเรียนและชุมชน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ให้เกิดทักษะความรู้และความชำนาญ สามารถนำ
ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ลดปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารโปรตีน เสริมสร้างให้เด็กและ
เยาวชนมีร่างกาย สติปัญญาที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำให้แก่เยาวชนของชาติ 

๔. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

๕. ติดตามผลและให้คำแนะนำด้านการ
เลี้ยงปลา 



๒๑๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) หน่วยนราธิวาส

ที่ตั้งของโครงการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

ได้จัดตั้ง อกท. หน่วยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๒๓ โดยใช้ชื่ อว่า องค์การเกษตรกรใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยนราธิวาส ได้
ดำเนินกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มาตั้งแต่เป็นโรงเรียนเกษตรกรรม
นราธิวาส วิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรม
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และได้โอนย้ายสังกัดตามพระราช
บัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และได้ดำเนิน
กิจกรรมขององค์การตลอดมา 


ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน 

ปี ๒๕๒๓ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

อกท. หน่วยนราธิวาส วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม อกท. มาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่ดีให้มีความรู้ความสามารถ ความ
เป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่



๒๑๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


ดีของชาติ ภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ก า ร 
ดำเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ เพื่อ
กำหนดนโยบายและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น 
ประกอบด้วยนักศึกษาที่ได้รับการ
แต่งตั้ ง มีหน้าที่ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา 
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ อกท. 

๒. รว่มงานประชมุวชิาการ อกท. ระดบัภาค
ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุราษฎร์ธานี 

๓. ร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบุรี 

๔. จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนิน
งานโครงการศิษย์เก่า อกท. สู่นิคมสร้างตนเอง 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในงานประชุม 
วิชาการ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส 

๕. นางสาวเจนจิรา มิ่งเชื้อ นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สมาชิก 
อกท.หน่วยนราธิวาส ได้รับการคัดเลือกให้ไปดู
งานด้านการเกษตร ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

•

•

๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ
ตามกิจกรรมดังนี้ คือ 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
กิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจและ
ออมทรัพย์ 
กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
ความเป็นผู้นำ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
กิ จกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
ชุมชน 


๗. ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการจัด

กิจกรรม อกท. 
นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเกษตร
มากขึ้น 
นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ดคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษามากขึ้น 
นักศึกษาได้พัฒนาด้านความคิด
และกล้ า แสด งออกในทา งที่ 
เหมาะสม 
สร้ า งความรั บผิ ดชอบในการ 
ทำงานแก่นักศึกษา 
นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



๒๑๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

นาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริ

๑. นิคมสร้างตนเองสุคิริน 

สุคิรินในขณะนั้น และนายยาลี มูดอ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 

“ให้กรมชลประทานพิจารณาตรวจสอบ
พื้นที่ และจัดสร้างฝายทดน้ำที่คลองยาเด๊ะ และ
ให้นิคมฯ ร่วมกับกิ่งอำเภอสุคิริน ตรวจสอบพื้นที่
ที่สามารถทำนาได้ ให้ประชุมชี้แจงราษฎร วาง
ระเบียบหลักเกณฑ์จัดสรรที่นาและระบบการ  
ส่งน้ำให้ราษฎรเดิม หากมีพื้นที่ยังเหลือให้
พิจารณาจัดแบ่งสรรให้สมาชิกนิคมใกล้เคียง 
เช่น บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านไอจือเราะ พื้นที่
ประมาณ ๖๐๐ ไร่ หรือหากขยายได้ถึง ๑,๐๐๐ 
ไร่ ก็ให้จัดทำและให้จัดแบ่งที่นาให้ราษฎรและ
สมาชิก ครัวเรือนละ ๕ ไร่ ในรูปของสหกรณ์ 
ให้สามารถปลูกข้าวได้ ปีละ ๒ ครั้ง” 

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอ

สุคิริน จังหวัดนราธิวาส  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ เวลา 

๑๔.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการ 
พระราชดำริในนิคมฯ ณ บริเวณ โครงการนาข้าว
ขั้นบันไดบ้านไอกาเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน และได้เสด็จพระราชดำเนินมายัง 
บริเวณลำธารไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง 
อำเภอสุคิริน ทรงมีพระราชดำริแก่นายทวีป    
ทวีพานิชย์ รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์   
นายทรงธรรม์ สวนียะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
สุคิริน นายอุดม ธรรมเจริญ หัวหน้ากิ่งอำเภอ



๒๑๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
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เก
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ต
ร


ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๗  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. ปี ๒๕๒๙ นิคมสร้างตนเองสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็น
นาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเด๊ะ พื้นที่ประมาณ 
๔๐๐ ไร่ และได้จัดแบ่งให้ราษฎรทำการ 
เพาะปลูกข้าวและพืชล้มลุกชนิดต่างๆ จำนวน 
๔๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๕ - ๑๐ ไร่  

๒. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา นิคม 
สร้างตนเองสุคิริน ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ซึ่งเป็นงบปกติค่อนข้างจำกัด สำหรับเป็นค่าใช้
จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อการคงสภาพไว้เป็น 
นาข้าวขั้นบันได และส่งเสริมให้ราษฎรสามารถ
เพาะปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ได้  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ได้แก่ 
ค่าถากถางกำจัดวัชพืชบนคันนา และรอบบริเวณ 
ค่าซ่อมแซมท่อน้ำชลประทาน ค่าซ่อมแซมเสริม
แต่งคันนา ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์/
ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึ่งงบประมาณที่ได้
จัดสรรในแต่ละปีมีไม่เพียงพอที่จะคงสภาพและ
ดูแลพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดให้ครบทั้ง ๔๐๐ ไร่ได้ 
นิคมฯ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
เติมจาก สำนักงาน กปร.,ศอ.บต. รวมทั้งหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลและคงสภาพ    
นาข้าวขั้นบันได เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓. ผลผลิตข้าวที่ได้รับจากโครงการฯ ตั้ง
แต่ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๕๐ ได้รับเฉลี่ย ๔๕ ถัง/ไร่ 
หรือประมาณ ๖๗๕ กิโลกรัมข้าวเปลือก สาเหตุ
ที่ได้รับผลผลิตต่อไร่ต่ำ เนื่องจากมีโรคแมลงศัตรู
ข้าวระบาดเข้าทำลายต้นข้าวและผลผลิตทุกระยะ 

ศัตรูพืชที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกอ แมลงสิง นก
กุลาดำ และหนู ซึ่งยากในการป้องกันและกำจัด 
เพราะรอบพื้นที่โครงการเป็นป่าเขา 

๔. ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๑ 
แผนงานปกติ (ใช้งบจังหวัด
นราธิวาสและงบปกติของหน่วย
งานดำเนินการ) เป้าหมาย ๒๐๐ 
ไร่ มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๔๐ ครอบครัว เพาะปลูก
ข้าวพันธุ์ชัยนาท ๑ จำนวน ๒ 
ครั้ง ได้รับผลผลิตเฉลี่ย ๕๐ ถัง/
ไร่ หรือประมาณ ๗๕๐ กิโลกรัม
ข้าวเปลือก 
แผนงานขยายพื้นที่เพิ่มเติม (ใช้งบ 
ศอ.บต.ดำเนินการ) เป้าหมาย 
๒๐๐ ไร่ สามารถปรับปรุงพื้นที่นา
ข้าวขั้นบันได ให้สามารถเพาะ
ปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่ง
พื้นที่ดังกล่าวโครงการชลประทาน
นราธิวาสจะดำเนินการก่อสร้าง
ระบบส่ งน้ ำ เข้ าสนับสนุนในปี 
๒๕๕๒ 

๕ แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๒ 
นิคมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องส่งเสริมให้ราษฎรบ้านยาเด๊ะ 
๔๐ ครอบครัว เพาะปลูกข้าวพันธุ์
สุพรรณบุรี ๒ เป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดที่คาด
ว่าระบบน้ำชลประทานจะส่งไปถึง
และสภาพดินมีความเหมาะสม 
พื้ นที่ ส่ วนที่ เ หลื อจะพิ จารณา    
ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะปลูกพืชผัก 
พืชไร่ และพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน
ไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้
เสริมในครอบครัว 

•

•

•



๒๑๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

นิคมฯ จะให้การสนับสนุนแก่
ราษฎรกลุ่มทำนาผลิตข้าวซ้อมมือ
ไว้บริโภคเองและจำหน่าย โดย
ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อม
ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
แก่กลุ่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท 
นิคมฯ จะสนับสนุนให้กลุ่มเด็ก
และเยาวชนบ้านยาเด๊ะ ที่ ไม่ได้
เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ เลี้ยง
ไก่พันธุ์พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม 
รายได้ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้
และสนับสนุนเงินทุน จำนวน 
๒๐,๐๐๐.- บาท สำหรับเป็นค่า
จัดสร้างโรงเรือน ค่าจัดซื้อพันธุ์ไก่ 
วัสดุอุปกรณ์ อาหาร และ     
เวชภัณฑ์ต่อไป 
การดูแลเครื่องสีข้าวพระราชทาน
ขนาดเล็ก ซึ่งหมู่บ้านยาเด๊ะได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๐ เป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 
แบบลูกหินเดี่ยวแนวนอน มีอัตรา
การสีข้าวเปลือกได้ ๘๕ กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง ใช้เครื่องยนต์ดี เซล
เป็นต้นกำลัง นิคมฯจะจัด 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงออกให้คำ
แนะนำแก่คณะกรรมการกลุ่ม 
สีข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้
เครื่องสีข้าวเป็นไปตามพระราช
ประสงค์ 
นิคมฯ จะประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์การ
เ รี ยนรู้ ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่
โครงการนาข้าวขั้นบันไดตาม 
พระราชดำริบ้านยาเด๊ะ เพื่อเป็น
ตัวอย่างและนำไปขยายผลในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป 

•

•

•

•

๒. นิคมสร้างตนเองศรีสาคร 
ที่ตั้งของโครงการ 

นิคมฯ หมู่ที่ ๑ ตำบลกาหลง อำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

บ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลโคก
สะตก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. ส่งเสริมให้สมาชิกนิคมรวมกลุ่ม 
ปลูกข้าว 

๒. ส่งเสริมให้สมาชิกนิคมทำนาและปลูก
พืชผักหมุนเวียนหลังเก็บเกี่ยวบริเวณที่ทำการ
นิคมฯ 

๓. จัดฝึกอบรมกลุ่มสมาชิก ให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืช 

๔. บริการให้การสนับสนุนแก่สมาชิกกลุ่ม 
เช่น ไถเตรียมพื้นที่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์
กำจัดวัชพืช และโรคพืช 

»

»



๒๑๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

ที่ตั้งของโครงการ 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงดำริผ่านท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 
ราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
แจ้งให้วิทยาลัยฯ ทราบว่าทรงรับสั่งให้วิทยาลัยฯ 
สำรวจพันธุ์ ไก่ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปแจก
ประชาชนที่มีฐานะยากจน ให้เลี้ยงไก่ในเวลาว่าง 
ซึ่งวิทยาลัยฯสนองตามพระราชดำริทุกประการ 
โดยกราบทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทผ่านท่านผู้หญิง
สุประภาดา เกษมสันต์ ให้ทราบว่าชาวบ้านน่าจะ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์
แล้วซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
และท้องถิ่น เพราะถ้าเลี้ยงไก่พันธุ์  ชาวบ้านต้อง
ลงทุนสูง ในที่สุดให้วิทยาลัยฯ จัดการอบรมการ
เลี้ยงไก่หลักสูตรพิ เศษตามพระราชดำริแก่
เกษตรกร ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ๑ รุ่น และให้วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ
จัดทำโครงการปรับปรุงพันธุ์ ไก่พื้นเมืองตาม  
พระราชดำริขึ้น 

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ตาม
พระราชดำริ จึงได้ เริ่มขึ้นตั้ งแต่ ปี ๒๕๒๖ 
กำหนดแผนปฏิบัติการดังนี้  

๑. ดำเนินการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไก่
พื้น เมือง ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัด 
ใกล้เคียง 

๒. ทำการคัดเลือกลักษณะ รูปร่าง 
ขนาด น้ำหนัก 

๓. จัดทำฝูงผสมพันธุ์ เพื่อปรับปรุงให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพเลี้ยงดูของท้องถิ่น 

๔. ทดสอบพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อ
ดูการเจริญเติบโตในสภาพการเลี้ ยงดูของ
เกษตรกรเพื่อเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 

๕. นำพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ได้ทดสอบพันธุ์
แล้ว ดำเนินการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่ 
ส่งเสริมเผยแพร่สู่เกษตรกร  


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม 
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมบริการ

วิชาชีพแก่เกษตรกร 
๓. ผลิตลูกไก่พื้นเมือง ๕๐๐ ตัว 

จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงราคาต้นทุน 
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แจกพ่อ

แม่พันธุ์ ไก่ ให้ เกษตรกรและโรงเรียนต่างๆ  
จำนวน ๔๐ คู่ 

๕. ผลิตลูกไก่พื้นเมือง ๑,๕๐๐ ตัว 
จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงราคาต้นทุน 

๖. ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงโรงเรือน
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่ทั้งหมด 



๒๑6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการรวบรวม ศึกษาบอนและเผือก

ที่ตั้งของโครงการ 
แปลงรวบรวมและศึกษาพันธุ์บอนและ

เผือก คณะวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ได้เสด็จเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทรงมี
พระราชดำริให้วิทยาลัยฯ ทำการรวบรวมและ
ศึกษาพันธุ์บอนและเผือก ที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวน
หลายชนิด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ ได้ปลูกไว้เพื่อ 
รับประทาน เพื่อที่จะใช้เป็นแปลงศึกษารวบรวม
และขยายพันธุ์ส่งเสริมให้แก่เกษตรกร 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๙  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ปัจจุบันได้ปลูกศึกษาพันธุ์และผลผลิต ณ 
แปลงศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส 



๒๑๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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โครงการปรับปรุงการเลี้ยงโคนม

ที่ตั้งของโครงการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเลี้ยง
โคนมของวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส หลัง
จากได้เสด็จทอดพระเนตรเยี่ยมชมกิจการของ
วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๒๙ ได้พระราชทานกระแส     
พระราชดำริเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยฯ เรื่องการ
เลี้ยงโคนมในวิทยาลัยฯ ความว่า 

“ โ ค ร ง ก า ร เ ลี้ ย ง โ ค น มที่ วิ ท ย า ลั ย
เกษตรกรรมนราธิวาส เป็นตัวอย่างในการสอน
นักเรียนและชาวบ้าน น่าจะปรับปรุงวิธีการเลี้ยง
ให้ดีกว่านี้ น้ำนม ยังมีกลิ่นสาบอยู่ ขอให้
ประสานกั บศู นย์ แพร่ พั นธุ์ สั ต ว์ นราธิ ว าส       
ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสู่ชาวบ้านด้วย” 

 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๒๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การดำเนินการได้หยุดดำเนินการช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันมีแม่พันธุ์โคนมใช้สำหรับ
การเรียนการสอน จำนวน ๓ ตัว ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เพิ่ม
จำนวนโคนมแพะนม เพื่อการเรียนการสอนและ
ศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป 



๒๑8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และ
สมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ที่วัดโต๊ะโมะ 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่       
๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ ทรงมีพระราชดำริ ให้
ดำเนินการก่อตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพสำหรับบุตร
หลานสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิรินและกลุ่ม
ศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย ประกอบ
อาชีพมีรายได้มั่นคง โดยโครงการนี้จัดที่ดินทำกิน
ในพื้นที่บ้านไอร์ปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๕๐ ไร่ ให้
สมาชิกครอบครัวละ ๔ – ๕ ไร่ จำนวน ๕๐ 
ครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีพระราชดำริให้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร 
ในพื้นที่ที่ได้รับแต่ละครอบครัว อย่างผสมผสาน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบงานพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรโดยดำเนินการ
ทดสอบและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน นำ
ผลงานที่ผ่านการวิจัยแล้วไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในลักษณะการทดสอบและพัฒนาลงสู่พื้นที่   
เป้าหมาย ในรูปแบบระบบการเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อให้ได้รูปแบบ
ที่ เหมาะสมเฉพาะพื้นที่และเพิ่มทักษะให้แก่
สมาชิก เพื่อคุณภาพชีวิต รายได้ และเป็นอาชีพที่
มั่นคงต่อไป 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้ 
๑ งานพัฒนาการปลูกพืช 

งานพัฒนาการปลูกพืชผักอนามัย
สำหรับบริโภคและจำหน่ายเป็น 
รายได้ โดยได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์

•



๒๑๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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ผัก พร้อมด้วยวัสดุการเกษตร
ต่างๆ และได้มีการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติ
ดูแลรักษาพืชผักแก่สมาชิกใน 
โครงการฯ รวมทั้งมีการติดตามให้
คำแนะนำเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้สมาชิกในโครงการฯ มี
ผ ล ผ ลิ ต พื ช ผั ก ไ ว้ บ ริ โ ภ ค ใ น 
ครัวเรือน และสามารถจำหน่าย
เป็นรายได้เสริม 
ง า น พั ฒ น า ก า ร ป ลู ก ไ ม้ ผ ล
เศรษฐกิจ โดยได้สนับสนุนต้นพันธุ์ 
ไ ม้ ผ ล ที่ มี ค ว า ม ส ำ คั ญ ท า ง
เศรษฐกิจ ได้แก่ เงาะ, มังคุด, 
ลองกอง ฯลฯ พร้อมด้วยวัสดุ
การเกษตรต่างๆ และได้มีการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษาสวนไม้
ผลแก่สมาชิกในโครงการฯ รวม
ทั้งมีการติดตามให้คำแนะนำเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิก
ในโครงการฯมีผลผลิตไม้ผลไว้
บริโภคในครัวเรือน และสามารถ
จำหน่ายทำให้เกิดรายได้ 
งานพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวน
ไม้ผล โดยได้สนับสนุนพันธุ์พืช
เพื่อปลูกแซมในสวนไม้ผล ได้แก่ 
กล้วยและสับปะรด และได้มีการ
แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษาพืชแซม
แก่สมาชิกในโครงการฯ รวมทั้งมี
การติดตามให้คำปรึกษาเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกใน 
โครงการฯมีผลผลิตกล้วยและ
สับปะรด และสามารถจำหน่าย
ทำให้เกิดรายได้ 

 ๒. งานพัฒนาการเพาะเห็ด 
งานเพาะเห็ด เพื่ อบริ โภคและ
จำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยได้

•

•

•

สนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อม
ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการเพาะเห็ด และได้มีการ
อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
เพาะเห็ดแก่สมาชิกในโครงการฯ 
รวมทั้งมีการติดตามให้คำแนะนำ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้
สมาชิกในโครงการฯ มีผลผลิต
เห็ดไว้บริโภคในครัวเรือน และ
สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 
น อ ก จ า ก นั้ น แ ล้ ว ส ม า ชิ ก ใ น 
โครงการฯ ยังมีการผลิตและ
จำหน่ายในรูปก้อนเชื้อเห็ดซึ่งช่วย
ให้มีรายได้อีกทางหนึ่ง 
งานศึกษาวิจัยการเพาะเห็ด โดย
ได้ทำการทดลองเพาะเห็ดชนิด
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบ
การ เ จริญ เติ บ โตและการให้
ผลผลิต แล้วนำผลที่ ได้ ไป
ถ่ายทอดและแนะนำแก่สมาชิกใน
โครงการฯ ต่อไป 

 ๓. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของ

สมาชิกไม่แน่นอน บางช่วงมีมากไม่สามารถ
จำหน่ายได้หมดในพื้นที่ แต่ก็มีไม่มากพอที่จะ 
ส่งไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นหรือต่างอำเภอ หรือ 
ในบางช่วงที่ ไม่มีแม่ค้ามารับซื้อผลผลิต จาก
ปัญหาข้างต้นจึงได้มีการจัดตั้ งกลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเป้าหมาย คือ 
ส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการฯ ได้รวมกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้มีการอบรมให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการใช้เครื่องมือและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรแก่สมาชิกในโครงการฯ โดยมีการ
แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยอบ แปรรูปสับปะรดเป็น
ไวน์สับปะรด และแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ด 
ไส้กรอกเห็ด และเห็ดปรุงรส 

•



๒๒๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว (แมลงหล่า)

ที่ตั้งของโครงการ 
บ้านใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส 
๑๓ อำเภอ 


ความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ได้ทรงทราบปัญหาแมลงหล่าระบาดดูดกินน้ำ
เลี้ ยงบริ เวณโคนกอข้าว ทำให้ต้นข้าวตาย 
เกษตรกรประสบปัญหาอย่างรุนแรงในท้องที่
ตำบลต่างๆ ของอำเภอตากใบ อำเภอเมือง
นราธิวาส อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงโก-ลก อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ และ
อำเภอเจาะไอร้อง รวมเนื้อที่ปลูกข้าว จำนวน 
๑๔๒,๕๒๗ ไร่ นั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนิน
การควบคุมการระบาดของแมลงดังกล่าว 

»

»

ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สามารถควบคุมการระบาดของแมลงหล่า 
ได้เป็นบริเวณพื้นที่ ๑๔,๕๐๓ ไร่ ให้อยู่ในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดย
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่อง
พ่นสารเคมีสูบโยกสะพายหลัง,สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช,หลอดไฟล่อแมลง 



๒๒๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์งบประมาณขยายผลพัฒนา 
ตามพระราชดำริการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเพศเมีย

ที่ตั้งโครงการ 
๑. หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๒. หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ตำบล
โฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๓. หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ยูโย ตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๔. หมู่บ้ านเปล ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๕. หมู่บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๖. หมู่บ้ านโคกไผ่ ๑ ตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๗. หมู่บ้ านโคกไผ่ ๒ ตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๘. หมู่บ้านโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๙. หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๑๐. หมู่บ้านยาบี ตำบลกะลุวอ อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๑๑. หมู่บ้านวัดใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๑๒. หมู่บ้ านทุ่ งนาหว่าน ตำบลพร่อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

๑๓. หมู่บ้านโคกบ้าน ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม -
ราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้ เกษตรกรใน
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะเลี้ยงโคขุน
และจัดทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งสมาชิกจะ
มีรายได้จากการจำหน่ายโคและพืชอาหารสัตว์อีก
ทางหนึ่ง (จากประมวลกระแสพระราชดำรัส 
พระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ และข้อแนะนำฯ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, พฤศจิกายน 
๒๕๓๙) เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพที่เกษตรกรในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
ทำกันมานานแล้ว แต่เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
คือ ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติ โดยอาศัยทุ่งหญ้า
ธรรมชาติที่มีอยู่ เพราะเกษตรกรยังไม่เห็นความ
สำคัญในด้านการจัดการเรื่องหญ้าและอาหาร



๒๒๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีที่เริ่มดำเนินงาน  
ปี ๒๕๔๔  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลงานปี 

๒๕๔๔ - ๒๕๕๑ 
ผลผลิตลูกโค 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ปี ๒๕๔๗ 
ราย/ตัว 


๓๘/๙๗ ๖ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ปี ๒๕๔๘ 
ราย/ตัว 


๕๐/๓๘ ๑๔ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ปี ๒๕๔๙ 
ราย/ตัว 


๖๐/๔๕ ๑๒ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม ปี ๒๕๕๐ 
ราย/ตัว 


๖๐/๒๗  ๑๑ 

สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส จึงร่วม
มือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
และศูนย์วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส จัดทำ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม โดยให้
เกษตรกรในหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่บ้าน
บริวารรอบศูนย์ฯและศูนย์สาขาฯ มีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ เพื่อพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักที่ทำ
รายได้อย่างถาวรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามพระราชดำริต่อไป 





ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ปริมาณโคมีคุณภาพและลักษณะดี
เพิ่มขึ้นทุกปี 

๒. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสร้างราย
ได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขา และหมู่บ้าน
บริวารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

๓. ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของโครงการฯ 
และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน 



๒๒๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งของโครงการ 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามแผนจังหวัด

เคลื่อนที่ และในโอกาสวันสำคัญ 


ความเป็นมา 
การใช้ เทคโนโลยีการเกษตร หรือ 

นวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
พัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้าง
แรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาค
การเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร 
ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร
เป้าหมาย ที่จะต้องนำความรู้ วิทยาการใหม่ และ
การบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง 
(Channel) ต่างๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ
ต้องการ และทันต่อเหตุการณ์  

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่ง
หวังเร็วขึ้น ซึ่งการ ดำเนินงานในรูปแบบนี้จะ
เป็นการบูรณาการ นักวิชาการแต่ละสาขา ทั้ง
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดย
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน 
สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูด
ใจให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป้าหมาย 
เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และ
ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ 
พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดทำ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูล
ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ใน
พ ร ะ ร า ช า นุ เ ค ร า ะ ห์ ท ร ง พ ร ะ ร า ช ท า น 
พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ใน
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๕  

ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ได้ดำเนินงานโครงการโดยการเข้าร่วม
ออกให้บริการฯ แนะนำให้ความรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแล
รักษาพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
และพืชอื่นๆ รวมทั้งแจกจ่ายเอกสารคำแนะนำ 
พันธุ์พืช สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลง และสาร
จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช แก่เกษตรกรผู้ที่เข้ารับ
บริการฯ และมีการติดตามผล ให้คำปรึกษา
แนะนำ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง 



๒๒๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

๒. โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

๓. โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 
ทรงพบเห็นปัญหาความยากจน ขาดแคลนอาหาร
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ประชาชนเป็นโรคขาด
สารอาหาร และสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่แข็ง
แรง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงมีพระราชดำริ
ให้โรงเรียนจัดตั้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันขึ้น 



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

จั ดตั้ ง คณะกรรมการประมง
โรงเรียน ประกอบด้วย ครู ๓ คน 
นักเรียน ๗ คน 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์
ปลา และอาหารปลา) 
ติดตามผลให้คำแนะนำ ส่งเสริม 
จำนวน ๔ ครั้ง/แห่ง/ปี 
ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ า กกา รด ำ เ นิ น
โครงการ นำไปประกอบเป็น
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 

•

•

•

•



๒๒๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

๒. โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน ๑๗ โรง  

๓. โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา 
เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี 

๒๕๒๓ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิต
ที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบ
อาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงาน
ของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็ก
นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้าน
การเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบ
เป็นอาชีพ  

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้
ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมา

ประกอบอาหาร 
ประกอบด้วยกิจกรรม 
๑. ปลูกพืชผักในแปลงปลูก จำนวน ๒๘ 

โรงเรียน 
๒. ปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) จำนวน

๑๔ โรงเรียน 
๓. ปลูกบอนสี จำนวน ๒๘ โรงเรียน 
๔. การเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน ๒๒ 

โรงเรียน 
๕. การเลี้ยงไก่พันธุ์ ไข่ จำนวน ๒๘ 

โรงเรียน 
๖. การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๒๘ 

โรงเรียน 
๗. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 

๒๘ โรงเรียน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การดำเนินโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ส่งผลให้เด็กที่ขาด
สารอาหาร มีจำนวนลดน้อยลง 
นัก เรี ยนทุกคนได้ รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  คิด
เป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

•

•



๒๒6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการส่งเสริมการปลูกลองกอง

ที่ตั้งโครงการ 
พื้นที่ ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
ด้วยในปี ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและแปรพระราชฐาน
ประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
ทรงพบเห็นปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
เนื่องจากผลผลิตลองกองราคาตกต่ำ จึงได้มี 
พระราชเสาวนีย์ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันช่วย
แก้ไขปัญหาด้านผลผลิตลองกองราคาตกต่ำให้
เกษตรกรอย่างทั่วถึงด้วย ประกอบกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการจัดตั้ง

ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
รวบรวมคัดเกรดผลผลิตลองกองจำหน่ายสู่ตลาด 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

มีแปลงเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ลองกอง ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ   
๗๕ ตำบล 
มีระบบเครือข่ายแปลงเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพลองกอง 
ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ ตลาดมี
ความต้องการ 

•

•

•



๒๒๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการส่งเสริมการทำนาปรัง

ที่ตั้งโครงการ 
- พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอ

ตากใบ, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุคิริน และ
พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก 


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัด
นิทรรศการงานของดี เมืองนรา และได้มี      
พระราชดำริกับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ       
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ขยายผล
โครงการพื้นที่ชลประทานที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น้ำที่มีความเข้มแข็ง ให้มีการใช้ประโยชน์ของน้ำ
ได้อย่างเต็มพื้นที่ 

เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
นราธิวาส มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมี
ระบบส่งน้ำของกรมชลประทานให้มากขึ้น เพื่อ
ผลิตข้าวไว้บริ โภคในครัวเรือน และเลี้ ยง
ประชากรในจังหวัดนราธิวาสได้อย่างเพียงพอตาม
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

เกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 
สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงและ
พัฒนาอาชี พของตน เอง ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รู้จักหลักการประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น ๕,๐๐๐ บาท/ปี/คน 
รู้จักการทำงานเป็นทีมในลักษณะ
กลุ่มเพื่อเสริมสร้างความรักความ
สามัคคี 
เกษตรกรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา 
เกษตรกรรู้ จั กการจัดทำบัญชี  
ครัวเรือนเพื่อให้รู้สถานะความเป็น
อยู่ของตนเอง 

•

•

•

•

•

•

•



๒๒8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนวัดพระพุทธ อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านไอโซร์ อำเภอจะแนะ 

จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง อำเภอจะ

แนะ จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านทำเนียบ อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านหัวเขา อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านเปล อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนนิรันดรวิทยา อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

»

»

»

»

»

»

»

»

โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อำเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนการท่าอากาศยาน อำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนบ้านลีลานนท์ อำเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส 

»

»

»

»



๒๒๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


ความเป็นมา 
ด้วยเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ได้เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านไอโซร์ ตำบล
ช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้
มีพระราชดำริกับนายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอโซร์ นายสง่า เดชา-
รัตน์ เกษตรจังหวัดนราธิวาส และนายวารินทร์ 
บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

“การปลูกพืชผักในโรงเรียน ถ้าหาก
โรงเรียนมีพื้นที่การเกษตรน้อย สภาพพื้นที่หรือ
ดินมีปัญหา ให้ทำการปลูกพืชผักโดยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน) ทดลองปลูกเพื่อ
เปรียบเทียบให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาด้วย ถ้าเป็น
ไปได้ให้ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดลองทำ 
เช่น ไม้ไผ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชผักจัดทำอาหาร
กลางวันได้เพียงพอ”  

และในวันเดียวกันได้เสด็จฯ ทรงงานและ
เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่บ้านโต๊ะเหม ตำบล
ไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้มี 
พระราชดำริกับนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร นายยงยุทธ รัตนพันธุ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗ว สำนักงาน

เกษตรจังหวัดนราธิวาส และนายพรเทพ 
เศียรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธ 
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

“ให้ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดสาร
อาหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้
โรงเรียนวัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนนำร่อง” 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพืช
ผักไร้ดิน (โรงเรือน) ขนาดแปลง ๗.๒ x ๒ เมตร 
พร้อมติดตั้ งอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ โรงเรียน 
เป้าหมาย และอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ผลิตและการดูแลรักษาแก่ครู-อาจารย์และเด็ก
นักเรียน รวมทั้งได้มีการติดตามให้คำแนะนำและ
จัดเก็บข้อมูลเป็นระยะและทางโรงเรียนได้ทำการ
ผลิตพืชผักชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตอย่าง 
ต่อเนื่อง 



๒๓๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทาน 
แบบบูรณาการตามพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส

๑. กิจกรรมการเพาะเห็ด 

ที่ตั้งของโครงการ 
พื้นที่สถานีสูบน้ำยะกัง ๙ และ
แปลงสาธิต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส จำนวน ๑ กลุ่ม  
พื้ น ที่ ฝ า ย ท ด น้ ำ ฝ า ย ค ล อ ง 
ไอร์ยาเด๊ะหมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
จำนวน ๑ กลุ่ม  
พื้นที่อ่างเก็บน้ำโคกยาง หมู่ที่ ๒ 
และ ๑๒ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ
สุไหงปาดี จั งหวัดนราธิวาส 
จำนวน ๒ กลุ่ม 
พื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 
๑ กลุ่ม 

•

•

•

•

พื้นที่บ้านจาเราะ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส จำนวน ๑ กลุ่ม  
พื้นที่ฝายกาเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ 
ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ กลุ่ม 


ความเป็นมา 

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร 
การจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา โดยได้มี 
พระราชดำริกับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส ให้ขยายผลพื้นที่ โครงการ
ชลประทานที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้น้ำที่มีความ 
เข้มแข็ง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของน้ำได้อย่าง

•

•



๒๓๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


เต็มพื้นที่ จากพระราชดำริ ดังกล่าวข้างต้น 
จังหวัดนราธิวาสจึงได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่
โครงการชลประทาน และจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทาน  

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส เป็นหน่วย
งานหนึ่งที่ ได้เข้ามีส่วนสนับสนุนและเข้าร่วม
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กิจกรรม 
การเพาะเห็ดเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ ซึ่ง
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาสได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบและดำเนินการ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

จัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้เกษตรกรเสนอ
กิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ   
แล้วทำการประชุมชี้แจงและจัดฝึกอบรมให้ความ
รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก พร้อมทั้งจัดสร้าง
โรงเรือนเพาะเห็ดให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรม กลุ่มละจำนวน ๑ โรงเรือน และให้การ
สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด กลุ่มละจำนวน ๒,๐๐๐ – 
๓,๐๐๐ ก้อน รวมทั้งได้มีการติดตามให้คำแนะนำ 

และจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบัน การดำเนินงานโครงการเป็นการ

ให้คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแก่กลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด
เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม ใ ห้ 
คำแนะนำและจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะอย่าง 
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 


๒. กิจกรรมทำนา 
ที่ตั้งของโครงการ 

หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลมูโนะ อำเภอ 
สุไหงโก-ลก 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ส่งเสริมให้เกษตรกร จำนวน ๓๒ ราย ทำ
นาในเขตชลประทาน พื้นที่ดำเนินการ ๓๐๙ ไร่ 
มีกำไรเฉลี่ยต่อไร่ ๔,๓๑๒.๙๗ บาท 

»



๒๓๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ที่ตั้งของโครงการฯ 
ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ใน 

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เกิดขึ้นจากพระปณิธานของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร-
ชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร ได้ทรงตระหนักถึงการเตรียม
พ ร ะ อ ง ค์ ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น สุ ข ภ า พ 
พระพลานามัย โดยให้ความสำคัญกับโครงการ 
ตั้งแต่เริ่มตั้งพระครรภ์และทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์จึงทรงให้ดำเนินโครงการฯ เป็น 
แห่งแรกที่ จังหวัด ๑๙๓ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ สำหรับให้ข้าราชบริพาร 
ในพระองค์และครอบครัว เป็นสวัสดิการบำรุง
ขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นการลดภาระในการ
เลี้ยงดูบุตร – ธิดา และเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๔๘ ในพื้นที่นำร่อง ๓ จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ต่อมาในปี ๒๕๕๐ ขยายผลอีก 
๗๖ จังหวัดๆ ละ ๑ จุด และในปี ๒๕๕๑ ดำเนิน
การนอกจุดขยายในทุกอำเภอๆ ละ ๑ จุด และ
ในปี ๒๕๕๒ ดำเนินการเพิ่มอีกอำเภอละ 
๒ จุดๆ ละ ๒ ตำบล  


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ปี ๒๕๕๐ ดำเนินการในอำเภอเมือง
นราธิวาส จำนวน ๑ จุด มีสมาชิกเข้าร่วม 
โครงการฯ จำนวน ๓๑ ราย 

»

ปี ๒๕๕๑ ดำเนินการในอำเภอ ๑๒ 
อำเภอ ๑๒ จุด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน ๔๑๓ ราย 

ปี ๒๕๕๒ ดำเนินการในทุกอำเภอ 
๑๓ อำเภอ ๆ ละ ๒ จุด มีสมาชิกเข้าร่วม     
โครงการฯ จำนวน ๕๔๐ ราย 

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

๑. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน ๒ ครั้ง 

๒. ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่สมาชิก 
จำนวน ๙๘๔ ราย 

๓. จัดเก็บข้อมูลประวัติสมาชิกและ
สำรวจความต้องการของสมาชิก ด้านการดำเนิน
กิจกรรมการเกษตร และความต้องการด้านอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น การทำขนม 
เย็บผ้า หัตถกรรม จำนวน ๙๘๔ ราย 

๔. อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมที่
ต้องการ จำนวน ๙๘๔ ราย ด้านการดูแลสุขภาพ
แม่ลูก โภชนาการ การจัดการบ้านเรือน การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลา การเลี้ยง 
สัตว์ปีก การทำบัญชีครัวเรือนตลอดจนอบรมด้าน
อาชีพเสริม 

»

»



๒๓๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


๕. ส นั บ ส นุ น ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ด้ า น
การเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์
ปลา อาหารปลา พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ 
เป็นต้น เพื่อดำเนินกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนสุขภาพ (เศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 
๙๘๔ ราย 

๖. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่ม
แม่บ้ าน เกษตรกรโครงการสายใยรั กแห่ ง
ครอบครัว จำนวน ๗๒ กลุ่ม สมาชิก ๑,๓๐๙ 
ราย กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกรโครงการสายใยรัก

แห่งครอบครัว จำนวน ๓๔ กลุ่ม สมาชิก ๓๘๓ 
ราย กลุ่มยุวเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว จำนวน ๒๐ กลุ่ม สมาชิก ๒๙๓ ราย 
และกลุ่มแม่บ้านงานครัว จำนวน ๑๓ กลุ่ม 
สมาชิก ๑๓๘ ราย 

๗. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มแม่
บ้านฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จำนวน ๓๙ กลุ่ม แบ่ง
เป็นกลุ่มแปรรูปอาหาร จำนวน ๒๙ กลุ่ม ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ กลุ่ม และศิลป-
หัตถกรรม จำนวน ๔ กลุ่ม 

๘. ติดตามงานและประเมินผลคณะ
กรรมการระดับอำเภอ ติดตามการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มและสมาชิก เดือนละ ๑-๒ ครั้ง 
คณะกรรมการระดับจังหวัดติดตามการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มและสมาชิก จำนวน ๒ ครั้ง / ปี 

๙. รายงานผลการปฏิบัติ งานระดับ
อำเภอ รายงานผลการดำเนินงานในเดือน
สิงหาคม และจังหวัดรวบรวมและประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนรายงานผลในเดือนกันยายน 
๒๕๕๒ 



๒๓๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการส่งเสริมการปลูกบอนสี

ที่ตั้งของโครงการ 
ฟาร์มรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ศาลาสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีพระราชเสาวนีย์ให้มีการประกวดบอนสี ความว่า   
“ขอขอบใจที่ ได้จัดให้มีการประกวด  

บอนสีขึ้น บอนสีที่ ได้รับรางวัลเป็นบอนสีที่
สวยงามมาก ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกบอน
สีมากๆ เพื่อการอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์และในปี
ต่อไป ขอให้มีการจัดประกวดบอนสีในลักษณะนี้
ขึ้นอีก” 





»

»

ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบอนสี 
อบรมการปลูกบอนสีให้แก่หัวหน้า

ส่วนราชการ ข้าราชการสำนักงานเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเกษตรอำเภอ 
ต่างๆ และผู้สนใจ 

จัดนิทรรศการบอนสี ณ ศาลา
สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

»
»

»



๒๓๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการขยายผลส่งเสริมการปลูกบอนสี จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งของโครงการ 
๑. โรงเรียนบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
๒. โรงเรียนบ้านปลักปลา ตำบลลำภู 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
๓. โรงเรียนบางมะนาว ตำบลกะลุวอ

เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
๔. โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
๕. โรงเรียนบ้านตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ 

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

๖. โรงเรียนบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอ
เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๗. โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอ
เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๘. โรงเรียนเปล ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๙. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ ตำบล 
กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

๑๐. โรงเรียนโคกศิลา ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จไปยังงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส เพื่อทอดพระเนตรงานส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งจัดทำแปลงสาธิตในรูปแบบ “ศูนย์
การเกษตรเบ็ดเสร็จ” ในการนี้ได้พระราชทาน
พระราชกระแสกับนายสุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริม
การเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง สรุป     
ได้ความ ดังนี้ 

“เรื่องบอนสีให้นำไปสอนเด็กนักเรียนใน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนประถม
ศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์



๒๓6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

บอนสี และนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้าโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป” 

 
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๕๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. งบ
ประมาณ ๘๙,๑๔๐ บาท เพื่ออบรมการขยาย
พันธุ์บอนสีเป็นการเสริมสร้างรายได้และให้ความ
รู้แก่นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ 
จำนวน ๑๒ โรงเรียน รวม ๗๒ คน 

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดย
งานส่งเสริมการเกษตร ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงาน กปร. ในกิจกรรมส่ง
เสริมและอนุรักษ์บอนสีในโรงเรียน ตชด. และ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยแบ่งเป็นการให้
ความรู้ แก่ ครู และนักเรียนในโรงเรียน และการ
สนับสนุนการปลูกและเพาะขยายพันธุ์บอนสีใน
โรงเรียน เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กใน
โรงเรียนต่อไป 



๒๓๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
เก
ษ
ต
ร


โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตชลประทาน

ที่ตั้งของโครงการ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็ จพระราชดำ เนินไปยั งสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อ
พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร รางวัลเจ้าของนกเขาที่ชนะการ
แข่งขัน พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการตัดสินรางวัล และทรงพระดำเนิน
ไปทอดพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวด และ 
ซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ในการนี้ได้มีพระราช
กระแสพระราชดำริความว่า 

“ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแต่ข่าว
สถานการณ์ความไม่สงบ ส่วนเรื่องดีๆ ในเรื่อง
การพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตชลประทาน
ควรนำมาประชาสัมพันธ์ด้วย” 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๕๒ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์
เ รื่ อ ง กา รพัฒนาอาชี พกา ร เ กษตรใน เ ขต
ชลประทานที่สำคัญๆ ดังนี้ 

๑. การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ ดังนี้ 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ การ
ลงแขกดำนาตามโครงการฟื้นฟู 

•



๒๓8

นาร้างบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบล
พร่อน อำเภอตากใบ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ “งาน
วันปักดำข้าวนาปรัง”ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังในเขต
ชลประทาน ตำบลลำภู อำเภอ
เมืองนราธิวาส 

๒. ผลิตรายงานพิ เศษ (สกู๊ป) ออก
อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องความสำเร็จ
ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ตำบล
ตันหยง-ลิมอ อำเภอระแงะ 

๓. ประสานทีมผลิตรายการโทรทัศน์มา
ถ่ายทำรายการในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๒ ทีมงานรายการ “ร้อยใจไทยใต้ร่มเย็น” 
จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เรื่องฟื้นนา
ร้างเป็นนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
นราธิวาส และเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ทีม
งานรายการ “ด้วยลำแข้ง” จากสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ เรื่อง การทำแปลงเกษตรผสม

•

ผสานตามทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรตัวอย่าง นาย
สมโชค สำราญ ,เรื่องการทำไร่นาสวนผสมของ
นายจันทร์ ชาญแท้ บ้านโคกอิฐ-โคกใน อำเภอ
ตากใบ และเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตัน อำเภอเมืองนราธิวาส 

๔. ประสานขอความอนุเคราะห์สถานี
วิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 




