
ด้านศิลปาชีพ



๒8๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

นับแต่ปี ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จแปร
พระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเยี่ยมเยียน
ราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ทรงพบเห็นราษฎร
ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนมากมาย 
เช่น ด้านโรคภัยไข้เจ็บ ด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น จึงมีพระราชดำริที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็น
อยู่ที่ ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ      
ได้ พระราชทานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก       
พระ ราชดำ ริ เ กี่ ย ว กั บ กา รจั ดห าแหล่ ง น้ ำ
ชลประทาน เพื่อส่ง เสริมอาชีพทางด้าน

เกษตรกรรม ซึ่ ง เป็นอาชีพหลักของจังหวัด
นราธิวาส นอกจากนี้พระองค์โปรดเกล้าให้สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน
ความช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจน
โดยพระราชทานกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับราษฎร
เพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำ และมี
รายได้ที่แน่นอนและเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็น
ที่มาของโครงการส่ง เสริมศิลปาชีพจังหวัด
นราธิวาส ประกอบด้วย โครงการจักสานย่าน
ลิเภา จักสานเสื่อกระจูด จักสานเสื่อปาหนัน   
จักสานใบลาน เรือกอและจำลอง ทรงเช่าสวน
ยางพาราเพื่ออนุรักษ์ย่านลิเภา เครื่องปั้นดินเผา 
(เซรามิค) ปักผ้า ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม      
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จักสานไม้ไผ่ แกะสลักไม้ 

โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดนราธิวาส



๒8๑

ด
้าน
ศ
ิล
ป
าช
ีพ


ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ดอกไม้ประดิษฐ์ ถักโครเชต์ ตัดเย็บเสื้อผ้า  
เขียนลายผ้าบาติก ทำมู่ลี่ฝ้ายผสมกระจูด เป็นต้น 

ในการดำเนินงานพระราชดำริดังกล่าว จะ
เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในความ
คิดริเริ่มการออกแบบรูปทรงและลวดลายต่างๆ 
ได้อย่างสวยงาม ทรงจัดระบบการบริหารจัดการ 
การผลิต และการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งได้
จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์ และจัดนิทรรศการ
ขึ้นทุกปี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และฝีมือแรงงาน
ของสมาชิกให้มีความประณีตและสวยงามขึ้น 
ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ทำงานศิลปะ  
สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดประเภทต่างๆ จะได้
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ   
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรง
เป็นพระราชินีที่ทรงอัจฉริยะในงานศิลปะที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
พสกนิกรชาวไทยทุกคน งานในโครงการศิลปาชีพ
ประเภทต่างๆ ที่พระราชทานแก่ราษฎรยากจนที่
เป็นชาวนาชาวไร่ ชาวประมง และลูกจ้างในสวน
ยางพารา กระจายเกือบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ของจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงทำให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี กินดี แม้ภาวะ
เศรษฐกิจจะตกต่ำ และบางปีฝนตกไม่ตรงตาม
ฤดูกาล แต่ก็มีงานทำที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน 
สำหรับโครงการศิลปาชีพในภาคใต้นั้นโปรดที่จะ
ให้เปิดกลุ่มต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ประชาชนจะได้

ทำงานที่บ้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะสตรีได้ทำงานอยู่กับบ้าน 
หรือทำงานในหมู่บ้านของตนเอง เป็นการสร้าง
ครอบครัวให้ผาสุก อบอุ่นและเข้มแข็งจะเห็นว่า
ในปัจจุบันนี้ คุณภาพชี วิ ตของประชาชนได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก กล่าวคือ มี
สุขภาพอนามัยดี บุตรหลานได้รับการศึกษาสูงขึ้น
ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเป็นอันมาก และดีขึ้นตามลำดับ 

พระองค์ทรงมีความรัก ความห่วงใย 
ความเอื้ออาทรต่อพสกนิกรทุกคนโดยไม่คำนึงถึง
ความแตกต่างของศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมแต่อย่างใด ประชาชนจึงมีความจงรัก
ภั ก ดี มี ค ว า ม ส ำ นึ ก แ ล ะ ซ า บ ซึ้ ง ใ น พ ร ะ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ชาวไทยมุสลิมเรียก
พระองค์ว่า “รายอกีตอบาเฮะ” และ “ประไมสุหร ี
กีตอบาเฮะ” แปลว่า “ในหลวงของเราดีและ 
พระราชินีของเราดี”  

สรุปโครงการศิลปาชีพเป็นโครงการส่วน
พระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำคัญยิ่ง
สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ในอันที่จะ “สู้ชีวิต” มี
กำลังใจที่จะพัฒนาตนเองได้อยู่อย่างพอกินพออยู่
อย่างมีความสุข  

จังหวัดนราธิวาสมี โครงการศิลปาชีพ
มากมายหลายประเภท กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุก
พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ที่สำคัญ ดังนี้ 



๒8๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

เสื่อกระจูด

ที่ตั้งโครงการ/จำนวนสมาชิก 
สมาชิกทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ๘ ตำบล ๔ อำเภอ สมาชิกกลุ่มกระจูด รวม ๔๔๘ คน 

ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ได้ทอดพระเนตรเห็นเสื่อกระจูดที่ราษฎรนำมาปู
เป็นลาดพระบาทในการรับเสด็จฯ ก็ทรงสน
พระทัยมาก ทรงทราบว่ากระจูดเป็นพืชที่ขึ้นตาม
หนองน้ำ และพื้นที่ทั่วไปในภาคใต้ โดยเฉพาะที่
จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสื่อกระจูดที่ราษฎรนำมาปู
ถวายนั้นมีลวดลายสีสันงดงามแปลกตา จึงทรงตั้ง
กลุ่มจักสานเสื่อกระจูดขึ้น โดยให้ใช้ลวดลายแบบ
โบราณโปรดให้ เ ก็ บ รั กษ าลวดลายต่ า ง ๆ      

เหล่านั้นไว้ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยทรงจัดให้มี
การแข่งขันในการสาน การประกวดลวดลาย เพื่อ
ให้มีการพัฒนารูปแบบ และรูปทรงของผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ เช่น ทำซอง เป็นกล่อง        
เป็นกระเป๋า เพื่อใส่สิ่งของ เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ) 

อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) 

เมือง 


กะลุวอ ๒ ๕๐ 

ตากใบ 

บางขุนทอง ๖ ๙ 

กะลุวอเหนือ ๔ ๓๘ ศาลาใหม่ ๓ ๒๓ 

โคกเคียน ๑๐ ๓๘ พร่อน ๓ ๓๘ 

โคกเคียน ๔ ๓๐ รือเสาะ ลาโล๊ะ ๗ ๑๕ 

โคกเคียน ๒ ๙๙ 

บาเจาะ 

บาเระใต้ ๑ ๑๘ 

โคกเคียน ๑๑ ๓๒ บาเระใต้ ๒ ๒๕ 

โคกเคียน ๓ ๒๐ บาเระใต้ ๓ ๑๓ 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ/จำนวนสมาชิก 
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑๑ อำเภอ ๔๔ ตำบล ๑๐๕ หมู่บ้าน ๘,๙๖๕ คน 

อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) 









เมือง 

กะลุวอ ๓ ๒๐ 







รือเสาะ 

ลาโล๊ะ ๒ ๕๕ 

กะลุวอ ๔ ๖๔ ลาโล๊ะ ๕ ๑๐๐ 

กะลุวอ ๖ ๖๘ ลาโล๊ะ ๕ ๑๐๕ 

กะลุวอ ๖ ๑๓๐ รือเสาะ ๑ ๔๘ 

กะลุวอ ๖ ๔๐ รือเสาะ ๗ ๘๕ 

กะลุวอ ๗ ๑๙ โคกสะตอ ๔ ๕๗ 

กะลุวอ ๘ ๔๙ สามัคคี ๔ ๑๕๒ 

บางปอ ๒ ๑๙๖ สามัคคี ๗ ๑๐๐ 

บางปอ ๑๐ ๙๗ วาสุกรี ๓ ๕๐ 

โคกเคียน ๒ ๓๓ วาสุกรี ๓ ๒๕๗ 

โคกเคียน ๓ ๓๐ บาตง ๑ ๒๘ 

โคกเคียน ๖ ๓๗ 




สุคิริน 

ภูเขาทอง ๑ ๒๖ 

กะลุวอเหนือ ๔ ๗๕ ภูเขาทอง ๑ ๔๒ 

ลำภู ๔ ๔๖ ภูเขาทอง ๓ ๒๖ 




ระแงะ 

ตันหยงลิมอ ๔ ๑๗๕ ภูเขาทอง ๕ ๒๒ 

กาลิซา ๓ ๑๑๕ ร่มไทร ๔ ๑๖ 

มะรือโบตก ๒ ๙๐ มาโมง ๓ ๕๘ 

ตันหยงมัส ๑๐ ๑๑๑ สุคิริน ๑๓ ๗ 




ตากใบ 

ไพรวัน ๗ ๑๒๐ 





บาเจาะ 

บาเระใต้ ๒ ๕๒ 

บางขุนทอง ๑ ๑๖๘ บาเระใต้ ๒ ๔๒ 

บางขุนทอง ๖ ๑๔๐ บาเระใต้ ๒ ๗๑ 

โฆษิต ๕ ๕๐ บาเระใต้ ๒ ๑๒ 

เกาะสะท้อน ๘ ๔๖ บาเระใต้ ๓ ๒๐๐ 




ยี่งอ 

ละหาร ๓ ๑๒๖ บาเระใต้ ๓ ๑๓๘ 

ละหาร ๔ ๕๕ บาเระใต้ ๓ ๒๒๒ 

ละหาร ๘ ๘๒ บาเระใต้ ๓ ๓๔ 

ตะปอเยาะ ๒ ๑๖๐ บาเระใต้ ๓ ๔๓ 

ย่านลิเภา



๒8๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
ย่านลิเภา เป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปใน  

ท้องที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่มีราคา
จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นดินพรุตามป่าและในสวน
ยางพาราทั่วไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงทราบมาก่อนว่าประชาชนในบาง
ท้องที่ของจังหวัดภาคใต้ได้นำย่านลิเภามาประ
ดิษฐ์เป็นกระเป๋าย่านลิเภา แต่ไม่มีการจำหน่าย 
ต้นลิเภาที่ ใช้สานก็หยาบ ดังนั้น จึงทรงจ้าง
ราษฎรที่มีความรู้ในการจักสานลิเภาให้เป็นครู
สอน และได้พระราชทานให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้
สนใจในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในท้องที่ที่เป็นสวน
ยางพาราที่ห่างไกลและทุรกันดารอย่างแพร่หลาย 
มีการพัฒนารูปแบบ รูปทรงและลวดลาย แต่ทรง
อนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาว

ใต้ไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นงาน
ประณีต ละเอียด เส้นเล็ก ทำยากและใช้เวลาใน
การทำนาน ราคาจึงสูง แต่เป็นที่นิยมของคนไทย
และชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย  

ปัจจุบันย่านลิเภาจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเช่า
สวนยางพาราของราษฎรบางส่วนที่มีเส้นลิเภาขึ้น
ดก และงดงาม เพื่อเก็บการอนุรักษ์ย่านลิเภาประ
เภทสีดำ และสีน้ำตาลให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติ
ตลอดไป 


หน่วยงานรับผิดชอบ 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ) 

อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก (คน) 

ยี่งอ 

ตะปอเยาะ ๓ ๑๔๑ 

บาเจาะ 

บาเระใต้ ๓ ๓๐ 

ตะปอเยาะ ๓ ๑๒๔ บาเระใต้ ๔ ๕๙ 

ตะปอเยาะ ๔ ๑๖๕ บาเระใต้ ๔ ๘๐ 

ตะปอเยาะ ๔ ๙๐ บาเระใต้ ๔ ๑๐๙ 

ตะปอเยาะ ๕ ๑๐๗ บาเระใต้ ๕ ๑๐๕ 

ตะปอเยาะ ๕ ๑๑๗ บาเระเหนือ ๑ ๕๗ 

ลูโบะบายะ ๑ ๗๕ บาเระเหนือ ๑ ๔๐ 

ลูโบะบายะ ๒ ๗๐ บาเระเหนือ ๓ ๗๐ 

ลูโบะบายะ ๔ ๑๙๘ บาเระเหนือ  ๓๐ 

ลูโบะบายะ ๔ ๓๐๖ กาเยาะมาตี ๓ ๓๕ 

ลูโบะบายะ ๔ ๗๕ กาเยาะมาตี ๓ ๘๕ 

ยี่งอ ๒ ๕๖ กาเยาะมาตี ๓ ๑๑๗ 

ยี่งอ ๗ ๕๒ กาเยาะมาตี ๕ ๑๕๕ 

จอเบาะ ๑ ๖๐ กาเยาะมาตี ๕ ๗๕ 

จอเบาะ ๓ ๒๖๕ ปะลุกาสาเมาะ ๘ ๕๐ 

จอเบาะ ๕ ๙๓ บาเจาะ ๑ ๑๑๘ 

ลูโบะบือซา ๓ ๔๙ บาเจาะ ๓ ๑๕๐ 

จะแนะ 
ดุซงญอ ๒ ๕๗ บาเจาะ ๕ ๔๖ 

ช้างเผือก ๗ ๑๐๕ ลูโบะสาวอ ๑ ๑๗๓ 

สุไหงปาดี สุไหงปาดี ๗ ๙๐ ลูโบะสาวอ ๒ ๔๙ 




ศรีสาคร 

กาหลง ๑ ๓๙ เชิงคีรี ๔ ๑๐๐ 

กาหลง ๒ ๖๔ ศรีบรรพต ๔ ๖๔ 

กาหลง ๖ ๖๕ สากอ ๕ ๔๗ 

เชิงคีรี ๑ ๑๓๖ 
เจาะไอร้อง 

มะรือโบออก ๗ ๓๗ 

เชิงคีรี ๒ ๕๘ จวบ ๔ ๓๕ 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ/สมาชิก 
หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

นราธิวาส จำนวนสมาชิก ๕๐ คน และหมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน
สมาชิก ๖๓ คน 


ความเป็นมา 

เรือกอและเป็นเรือที่ชาวประมงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ใช้ในการหาปลาในทะเล จังหวัด
นราธิวาสได้จัดให้มีการแข่งขันเรือกอและหน้า
พระที่นั่งเป็นประจำทุกปี เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอด
พระเนตรการแข่งขันเรือกอและก็ทรงพอพระทัย
ในรูปทรง ลวดลายศิลปะของเรือกอและที่มีสีสัน
ลวดลายที่แปลกและสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชาวใต้ จึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญา 
และมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว พร้อมทั้งมีพระราช
ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่ม จึงมี
พระราชดำริให้ราษฎรทำเรือกอและจำลองเป็น
ของที่ระลึกเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่ม
เรือกอและจำลองแก่ราษฎรที่สนใจ ต่อมาได้จัด
ให้มีการประกวดทำเรือกอและจำลอง เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งรูปทรงและลวดลายโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เรือกอและจำลอง

ของเรือกอและสืบไป 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ) 



๒86 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
รวม ๓ กลุ่ม สมาชิก จำนวน ๗๑ คน 

ประกอบด้วย 
๑. อำเภอเมืองนราธิวาส 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส มีสมาชิก 
๓๖ คน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอเหนือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส มีสมาชิก 
๒๑ คน 

๒. อำเภอตากใบ 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอ
ตากใบ มีสมาชิก ๑๔ คน 

•

•

•

ความเป็นมา 
ปี ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรตำบล   
กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ทอด
พระเนตรเสื่ อปาหนันที่ ราษฎรนำมาถวาย     
ทรงเห็นสีสันและลวดลายที่สวยงาม แต่คนสาน
เสื่อปาหนันมีน้อยมาก จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้าน นางบีเด๊าะ 
สือแม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
นราธิวาส และทรงจ้างให้ เป็นครูผู้สอนเพื่อ    
อนุรักษ์ศิลปาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านให้มั่นคง
สืบไป 


หน่วยงานรับผิดชอบ 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ) 

ผลิตภัณฑ์ปาหนัน
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ/สมาชิก 
สมาชิก ๓ ตำบล ๔ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 

๑๐๓ คน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเคียน อำเภอ

เมืองนราธิวาส มีสมาชิก ๓๔ คน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเคียน อำเภอ

เมืองนราธิวาส มีสมาชิก ๒๖ คน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอ อำเภอ

เมืองนราธิวาส มีสมาชิก ๓๓ คน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ 

อำเภอเมืองนราธิวาส มีสมาชิก ๑๐ คน 

ความเป็นมา 
ด้วยในปี ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่วัด  
โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส มีราษฎรรายหนึ่ง ชื่อนาง    
บุญทอง ขวัญเอียด ชาวบ้านตำบลโคกเคียน ได้
นำผลิตภัณฑ์ซองแว่นตา และซองใส่ยาเส้นที่ทำ
จากผลิตภัณฑ์ใบลาน ได้ถวายแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อพระองค์ได้ทอด
พระเนตรเห็นสิ่งของที่ราษฎรได้นำมาถวายนั้น มี
รูปทรงแปลก สีสันและลวดลายสวยงามมากก็
ทรงสนพระทัยเป็นอันมากและทรงทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทใบลานมีความละเอียดอ่อน ทำ
ยาก หาคนทำได้ยาก ตลอดทั้งต้นลานหรือใบ
ลานเป็นต้นไม้ที่คนทั่วไปรู้จักน้อย พระองค์จึงมี
พระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ
พื้นเมืองประเภทนี้ให้คงอยู่ต่อไป จึงทรงขอให้
นางบุญทอง ขวัญเอียด รวบรวมราษฎรผู้สนใจตั้ง
เป็นกลุ่มสมาชิกสอนผลิตภัณฑ์ใบลานขึ้น โดยให้
คงลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านไว้ 



»

»

»

»

ผลการดำเนินงาน 
จัดประชุมครู / ประธานกลุ่มทุก

เดือน และเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ
สมาชิกตามศูนย์ต่างๆ 

จัดประชุมครู / สมาชิก ติดตามผล
ทุกเดือน 

รวบรวมผลิตภัณฑ์ ตีราคา จัดส่งกอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จฯ ทุกเดือน 

นำเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของ
เดือนที่แล้วมอบให้กับสมาชิกเป็นประจำ 

ติดตามงานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงสั่งหรือการบ้านที่กองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จฯ มอบหมาย 

ทำให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้ตลอด
ปี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ 

ทำให้มีความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 


หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 
(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ) 

»

»

»

»

»

»

»

ผลิตภัณฑ์ใบลาน



๒88 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ/สมาชิก 
ศู นย์ ศิ ลป าชี พ เ ค รื่ อ งปั้ น ดิ น เ ผ า      

ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ หมู่ที่ ๔ ตำบล  
กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส มีสมาชิกรวม ๔๔ คน 

ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบล    
กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
มีสมาชิกรวม ๒๔ คน 


ความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทราบว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งที่มีดินขาวที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถนำมาทำเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้อย่างสวยงาม และ
ราษฎรมีความสามารถอยู่แล้ว จึงมีพระราช
เสาวนีย์ให้ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรให้เรียนรู้
การปั้น และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเครื่องปั้นดินเผา
ภายในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่จากกรม
วิทยาศาสตร์ เป็ นวิทยากรฝึกอบรมการทำ
เครื่องปั้นดินเผาให้แก่ราษฎร ต่อมาได้จัดให้มีการ
ประกวด การปั้น เขียนลวดลายบนเครื่องปั้น    
ดินเผา เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นตามลำดับ 

ในการดำเนินงานตามพระราชดำริ     
ดังกล่าว จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชา

»

»

สามารถในความคิดริเริ่มการออกแบบรูปทรงและ
ลวดลายต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ทรงจัดระบบการ
บริหารจัดการ การผลิต และการตลาดอย่างครบ
วงจร รวมทั้งได้จัดให้มีการประกวดฝีมือในงาน
ต่างๆ และจัดนิทรรศการขึ้นทุกปี ณ พระตำหนัก
ทักษิณราชนิ เวศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และฝีมือของสมาชิกให้มีความประณีต
และสวยงามขึ้นตลอดเวลา สร้างขวัญและกำลัง
ใจให้แก่ผู้ทำงานศิลปะ สำหรับผู้ชนะการประกวด
ประเภทต่างๆ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
รางวัลงาน    โครงการศิลปาชีพประเภทต่างๆ ที่
พระราชทานแก่ราษฎรยากจนที่ เป็นชาวนา 
ชาวไร่ และลูกจ้างในสวนยางพารา กระจายไป
ทุกพื้นที่ 


ผลการดำเนินงาน 

๑. มีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เป็นประจำทุกวัน หยุดวันอาทิตย์ ๑ วันเป็น
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน, ผลิตภัณฑ์ เป็นชุด และผลิต
ตามแผนงานของศูนย์และตามที่ทรงสั่ง 

๒. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
มีจำหน่าย ณ ศูนย์ศิลปาชีพ 
ออกงานนิทรรศการ การสาธิต 
การจำหน่ายในงานสำคัญๆ 
ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสวนจิตรลดา 

๓. รายได้ของสมาชิกเป็นรายวันและรายเดือน 

•
•

•

เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

การปักผ้า

ที่ตั้งโครงการ/สมาชิก 

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

เมือง 

โคกเคียน ค่ายจุฬาภรณ์ ๓๓๕ 

ตากใบ 

โฆษิต บ้านปลักปลา ๒๘ 

 วัดพนาสณฑ์ ๕๕ พร่อน บ้านพระพุทธ ๔๑๖ 

กะลุวอเหนือ บ้านกำแพง ๔๗  บ้านยูโย ๑๘๕ 

บาเจาะ 

บาเจาะ บ้านบูเก๊ะสูดอ ๑๐๒ 
รือเสาะ 

รือเสาะ ราษฎร์สโมสร ๑๘๔ 

 บ้านแปะบุญ ๔๘  ไอร์สาเมาะ ๗๗ 

 บ้านยือลอ ๒๘๔ จะแนะ ช้างเผือก ไอร์บาลอ ๗๖ 

บาเระใต้ บ้านชูโว ๑๐๗ เจาะไอร้อง จวบ บ้านโคก ๑๖๑ 

กาเยาะมาตี บ้านยะลูตง ๕๖ สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง โต๊ะเด็ง ๑๙๙ 

ปะลุกาสาเมาะ บ้านบือแนปีแย ๗๖ แว้ง กายูคละ น้ำขาวยะกา ๕๗ 

ระแงะ ตันหยงลิมอ บ้านตอหลัง ๒๕๖ สุคิริน สุคิริน นิคมสุคิริน ๔๘๓ 



๒๙๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มปักผ้า
ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พระองค์ทรงเห็นว่า
ราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศิลปะในการ
ปักผ้าได้ละเอียด ประณีต และสวยงาม โดยใน
เดือนกันยายน ๒๕๒๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบำรุง
ขวัญทหารนาวิกโยธินในค่ายจุฬาภรณ์ ทรงมี 
พระราชประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย
ให้กับครอบครัวทหารนาวิกโยธินในค่ายจุฬาภรณ์ 
โดยทรงคัดเลือกภรรยาของทหารนาวิกโยธินไป
ฝึกหัดการปักผ้า หลังจากนั้นได้คัดเลือกผู้ที่มีฝีมือ
ดีเป็นครูสอนปักผ้า จำนวน ๑๒ คน ทำการสอน
ให้แก่ภรรยาของทหารนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ 
และราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง และได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ปักผ้าขึ้นภายในค่ายจุฬาภรณ์  มีสมาชิกครั้งแรก 
จำนวน ๑๓ คน 

ในปี ๒๕๓๑ ท่านผู้หญิงสุประภาดา 
เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ  
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีหนังสือขอให้
กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน รับผิดชอบ 
กำกับ ดูแล ประสานงาน และอำนวยความ
สะดวกระหว่างสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้
จัดตั้งอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ยะลา และปัตตานี กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อ
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยในปี ๒๕๕๒ กรมทหารราบที่ ๓ กองพล
นาวิกโยธิน มีกลุ่มปักผ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
จำนวน ๒๑ กลุ่ม และกลุ่มปักผ้าที่จัดครูไปสอน 
จำนวน ๑๒ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น ๓๓ กลุ่ม มีสมาชิก 
จำนวน ๔,๗๗๐ คน  


หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินได้
จัดตั้งกองอำนวยการบริหารงานโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง
สมาชิกศิลปาชีพที่อยู่ในความรับผิดชอบกับกอง
ศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ และรับผิดชอบ
งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม    
ราชินีนาถ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ประสานงาน 
และอำนวยความสะดวกระหว่างสมาชิกศิลปาชีพ
กลุ่มต่างๆ ซึ่งได้จัดตั้งอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี กับ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

การทอผ้า

ที่ตั้งโครงการ 
มีกลุ่มทอผ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑๐ กลุ่ม  
มีสมาชิก จำนวน ๓๓๖ คน  

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

เมือง กะลุวอ รอตันบาตู ๑ ศรีสาคร กาหลง โคกโพธิ์สันติ ๓๑ 

ศรีสาคร 

กาหลง กาหลง ๔๙ 

รือเสาะ 

ลาโละ ไทยสุข ๓๔ 

กาหลง ป่าไผ่ ๓๘ รือเสาะ 
วัดราษฎร์
สโมสร 

๓๔ 

กาหลง สายบน ๒๘ รือเสาะ บากง ๔๔ 

กาหลง สันคีรี ๓๖ โคกสะตอ 
บ้านสันต์ภักดี
และศรีภิญโญ 

๓๘ 



๒๙๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
เมื่อปี ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จแปรพระราชฐานมา
ประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  
และเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส ทรงเห็นว่าสตรีในหมู่บ้านมีเวลาว่าง
มาก  จึงได้คัดเลือกราษฎร จำนวน ๒ คน เข้า
เรียนการทอผ้า ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
และที่สวนจิตรลดาเพื่อกลับมาเป็นครูสอนทอผ้า
ให้กับสตรีภายในหมู่บ้าน  ทรงมีพระราชประสงค์
ที่จะเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับราษฎร  
โดยมีสมาชิกทอผ้าครั้งแรก จำนวน ๒๒ คน  มีกี่
ทอผ้า จำนวน ๒๒ หลัง 



ในปี ๒๕๓๑ ท่านผู้หญิงสุประภาดา 
เกษมสันต์  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีหนังสือขอให้ 
กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน รับผิดชอบ 
กำกับ ดูแล ประสานงาน และอำนวยความ
สะดวกระหว่างสมาชิกศิลปาชีพกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้
จัดตั้งมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา และจังหวัดปัตตานี กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อ
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยในปี ๒๕๕๒ กรมทหารราบที่ ๓ กองพล
นาวิกโยธิน มีกลุ่มทอผ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
จำนวน ๑๐ กลุ่ม  มีสมาชิก จำนวน ๓๓๖ คน 

มีกลุ่มทอผ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๑ 
กลุ่ม มีสมาชิก จำนวน ๖๒๙ คน  

•

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

อำเภอ ตำบล กลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

เมือง 
กะลุวอเหนือ วัดพิกุลทอง ๖๓ 

ตากใบ 

พร่อน วัดพระพุทธ ๑๑๒ 

กะลุวอเหนือ วัดเขานาคา ๓๕ พร่อน โคกไผ่ ๔๓ 

ตากใบ 

บางขุนทอง โคกชุมบก ๖๑ พร่อน ปลักช้าง ๕๕ 

บางขุนทอง ทุ่งฝ้าย ๓๐ พร่อน โคกม่วง ๓๐ 

ไพรวัน วัดทรายขาว ๔๒ โฆษิต ปศุสัตว์ 
เกษตรมูโนะ 

๑๐๒ 

ไพรวัน ตอหลัง ๕๖  
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ครอบครัว คือ

บ้านเลขที่ ๗/๑ และบ้านเลขที่ ๑๐๕ ตำบล   
กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
พื้นที่หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ ครอบครัว คือบ้านเลขที่ 
๑๒๙/๑ ,๒๗, ๔๓ และบ้านเลขที่ ๕๗ ตำบล  
กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รวมทั้งสิ้น ๑ ตำบล ๒ หมู่บ้าน ๖ ครอบครัว 



โครงการศิลปาชีพบ้านเขาสำนัก

ความเป็นมา  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

มีพระราชเสาวนีย์ให้ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ 
ล่ามในขบวนเสด็จฯ คัดเลือกราษฎรที่ยากจน 
ไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน ๖ ครอบครัว ได้สร้าง
บ้านพระราชทานให้อยู่รอบภูเขา ๖ หลัง เพื่อทำ
หน้าที่ดูแลสัตว์ป่าและป่าไม้บริเวณเขาสำนัก
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส โดยให้สมาชิกในครอบครัวสมัครเป็น
สมาชิกในโครงการศิลปาชีพประเภทใดก็ได้ตาม
ความสมัครใจ

ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๒๖ 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 

(ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ) 
๒. ปา่ไมจ้งัหวดันราธวิาส (ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม) 
๓. อำเภอเมืองนราธิวาส 
๔. กองพันทหารพัฒนาที่ ๔  



๒๙๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมฯ บริเวณบ้าน

ไอร์ปาโจ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส พิกัด RG ๐๒๘๔๕๓ 


ความเป็นมา 

ด้วยคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสก
นิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ณ ศาลา
ทรงงานวัดโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๓๗ ได้มีราษฎรบุตร-หลานสมาชิก
ศิลปาชีพที่ยากจนเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลขอ
พระราชทานที่ดินทำกิน จึงทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้
ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน พิจารณาจัดตั้ง
หมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
สุคิริน โดยจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ ๓ ถึง ๕ 
ไร่ และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเป็น

รายได้เสริม ซึ่งนิคมฯ ได้ดำเนินการสนองพระ
ราชดำริตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา โครงการนี้มี
คณะทำงานรวม ๑๗ หน่วยงาน โดยนิคมฯ เป็น
เลขานุการคณะทำงานฯ ร่วมกันจัดทำ-แผน
แม่บท เพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ เป้าหมาย 
๕๐ ครอบครัว และกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ได้อนุญาตให้นิคมฯ ใช้พื้นที่สงวนเพื่อ
กิจการนิคมฯ บริเวณบ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
พิกัดที่ RG ๐๒๘๔๕๓ พื้นที่ ๗๕๐ ไร่ ไว้สำหรับ
จัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพ และคัดเลือกราษฎรกลุ่ม
เป้าหมายในพื้นที่นิคมฯ เข้า-อยู่อาศัยทำกินใน 
โครงการฯ แล้ว จำนวน ๓๘ ครอบครัว อยู่ใน
ระหว่างที่คณะทำงานฯ ให้การส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร งานศิลปาชีพต่างๆ รวมทั้งการ
อนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าได้ อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ตามแนว
พระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ 



โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่



๒๙๕

ด
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑
 การบรรจุสมาชิกเข้าโครงการฯ ปี 
๒๕๓๙ จำนวน ๑๐ ครอบครัว ปี ๒๕๔๐ จำนวน
๑๕ ครอบครัว ปี ๒๕๔๔ จำนวน ๑๐ ครอบครัว 
ปี ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ครอบครัว และปี ๒๕๔๗ 
จำนวน ๒ ครอบครัว รวมบรรจุสมาชิกเข้า
โครงการแล้ว ๓๘ ครอบครัว สำหรับแผนการ
บรรจุสมาชิกให้ครบตามเป้าหมายอีก ๑๒ 
ครอบครัว คณะทำงานฯ จะดำเนินการ เมื่อทรง
มีพระราชกระแสรับสั่งฯ เนื่องจากได้คัดเลือก
ราษฎรเตรียมเข้าเป็นสมาชิกโครงการไว้แล้ว 

๒
 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ


นิคมสร้างตนเองสุคิริน
ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าหมู่บ้านและ
ที่ทำกิน ระยะทาง ๗.๒ กม. 
ก่อสร้างท่ออุโมงค์ ๓ แห่ง และ
วางท่อระบายน้ำตามแบบแปลน 
ปรับพื้นที่ปลูกสร้างบ้านสมาชิก 
และบ้านพักเจ้าหน้าที่ รวม ๔๑ 
หลัง พื้นที่รวม ๒๐.๕ ไร่ 

»
•

•

•

 ปรับปรุงพื้นที่ทำกินและจัดสรรให้
สมาชิกแล้ว ๓๘ ครอบครัว พื้นที่
รวม ๑๙๐ ไร่ 
ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน 
ระยะทาง ๓.๓๒๐ กม. ตามแผน
งานฯ ปี ๒๕๔๕  

กองพันพัฒนาที่
๔
ก่อสร้างบ้านพักสมาชิก ๔๑ หลัง 
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑ หลัง 

โครงการชลประทานนราธิวาส
ปี ๒๕๔๕ ดำเนินการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง  

เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฯ ระยะที่ 
๒ ขนาด ของอ่างเก็บน้ำ มีทำนบดินกว้าง ๖ 
เมตร สูง ๒๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ความจุ 
๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ แห่ง 
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้ งสิ้น
ประมาณ ๒๐.๐ ล้านบาท (ไม่รวมค่าปรับปรุง
ฐานราก) ปัจจุบันระบบส่งน้ำเข้าสนับสนุนสมาชิก
โครงการประสบปัญหาด้านเทคนิค อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไข 

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สุไหงโก-ลก

ดำเนินการขยายระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนสมาชิกโครงการฯ 
ครบทุกครัวเรือน 

๓
การส่งเสริมอาชีพ
จัดสวัสดิการสังคม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การส่งเสริมอาชีพการเกษตร
บริเวณที่อยู่อาศัย ๒ งาน ส่งเสริม
ให้สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัว 
ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ 
และ เพาะ เห็ ดไ ว้ บ ริ โ ภคและ
จำหน่ายเป็นรายได้เสริม ส่วนใน
พื้นที่ทำกิน ๕ ไร่ ส่งเสริมให้ปลูก
ไม้ผลเศรษฐกิจ ได้แก่ เงาะ 
ลองกอง ทุเรียน ฯลฯ ปลูกแซม
ด้วยกล้วย มะนาว สับปะรด ฯลฯ  

•

•

»
•
•

»
•

»

•

»
•
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การส่งเสริมงานศิลปาชีพ  นิคมฯ 
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแยกเป็นกลุ่ม / 
กิจกรรม ดังนี้ 

กลุ่มทอผ้าไหม จำนวน ๑๓ ราย 
กลุ่มจักสานลิเภา จำนวน ๒๗ ราย
กลุ่มแกะสลักไม้ จำนวน ๑๘ ราย 
กิจกรรมปักผ้า ๒ ราย ถักโครเชต์ 
๑ ราย และทอผ้าฝ้าย ๑ ราย 

การจัดสวัสดิการสังคม
ปี ๒๕๔๑ สำนักงานประชา 
ส ง เ ค รา ะห์ จั ง ห วั ด น ราธิ ว า ส 
สนั บ สนุ น เ งิ น ทุ น ส ง เ ค ร า ะห์
ครอบครัว จำนวน ๒๕,๐๐๐.- 
บาท สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินการ
เริ่มแรก กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการ
หมู่บ้าน การดำเนินงานต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๔๘ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ให้การสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยแก่สมาชิกโครงการฯ ๒๐ 
ครอบครัวๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท 
สำหรับจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียน
ใ น ก า ร พั ฒ น า ห มู่ บ้ า น อ ย่ า ง     
ต่อเนื่อง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี ๒๕๔๑ จัดตั้ ง เป็นหมู่บ้ าน
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าแล้ว 
ปี ๒๕๔๒ ดำเนินการปลูกหวาย
ตามพระราชดำริ พื้นที่ ๕๐ ไร่
โดย ปตท. สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน

»

•
•
•
•

»
•

•

»
•

•

การปลูก และบำรุงรักษา ปัจจุบัน 
หวายพันธุ์ตะคร้าทอง จำนวน 
๕,๐๐๐ ต้น เจริญเติบโตดีมาก 
สำหรับใช้ในงานศิลปาชีพต่อไป 
ปี ๒๕๔๘ ดำเนินการปลูกหญ้า
แฝกบริเวณไหล่ถนน และบริเวณ
ที่มีการชะล้าง พังทลายของดินสูง 
โดย สสว.๑๒ สนับสนุนงบประมาณ
ปี ๒๕๔๙ นิคมฯ จัดฝึกอบรม
สมาชิกโครงการฯ หลักสูตรการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพจำนวน ๑ 
รุ่น ๒๐ ราย เพื่อให้สมาชิกผลิต
ปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง เป็นการลด
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์     
สิ่งแวดล้อม 

๔.
 ข้อมูลรายได้สมาชิกโครงการฯ
 ปี

๒๕๕๑

สมาชิกโครงการฯ ๓๘ ครอบครัว มีราย
ได้เฉลี่ย ๖๔,๒๕๐.- บาท /ครอบครัว / ปี  
ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป ร่อน
ทอง และงานศิลปาชีพ เพราะเหตุว่าสมาชิก 
เพาะเห็ด เลี้ยงไก่-เป็ดเทศ เลี้ยงปลาบริโภคใน
ครัวเรือน ส่วนไม้ผลเศรษฐกิจ (เงาะ ลองกอง) มี
ราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  





•

•

ปี
 ๒๕๔๓
 นิคมสร้างตนเองสุคิริน

ให้การสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียน
 โครงการ
สนับสนุนกลุ่มปลูกพืช จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท 
แก่สมาชิก สำหรับจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนฯ 
จัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้สมาชิกกู้ยืมและส่ง
ใช้คืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การดำเนิน
งานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

»




