
ด้านการส่งเสริมอาชีพ



๒๕๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งโครงการ 
ศูนย์สาขาและผลิตสัตว์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์

พัฒนา ๕ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา  
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เป็นการ

ดำเนินงานในการอำนวยการของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ โดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ทรงดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา   
ในพื้นที่ต่างๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยากไร้ ให้มีที่
อยู่อาศัยและที่ทำกิน ตลอดจนยกระดับความเป็น
อยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยการ 
ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ โดยทรงมีแนว 
พระนโยบายในการจัดตั้งหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา
ขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกราษฎรบุกรุกแล้ว
ถางป่า ซึ่งหากยังคงปล่อยให้ราษฎรดำเนินการ
ต่อไปเอง โดยไม่มีแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจน
แล้ว ป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละพื้นที่จะถูกทำลาย

ไปในที่สุด 
ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ส ด็ จ ฯ ท ร ง ป ฏิ บั ติ 

พระภารกิจของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ตามโครงการเร่งรัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้แก่เด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
ใกล้เคียงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๓๔ ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ดำเนินการจัดตั้ง
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ ขึ้นในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติกะลุบี ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส และได้ทรงมอบหมายให้หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัด
นราธิวาส รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้ง
หมู่บ้านโดยมีรูปแบบในการดำเนินงานในลักษณะ
ของหมู่บ้านเกษตรกรรม 


ปีที่เริ่มดำเนินงาน        

ปี ๒๕๓๖ 

โครงการสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป 
กิจกรรม หน่วยนับ ผลงานปี ๒๕๓๙ – ๒๕๕๑ ผลงาน 

๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก(จ.นราธิวาส) 
 -ผลิตลูกสัตว์ปีก (จ.นราธิวาส) 

ตัว 
ตัว 

ปีละ๗๐-๑๔๐ 
๑๔,๕๖๙ 

๑๐๐ 
๗๕๐ 

๒. ฝึกอบรมเกษตรกร 
 -ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน 

ราย 
ร.ร./คน 

๑,๕๒๐ 
๘/๒๔๐ 

๕๐ 
- 

๓. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
 -ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร 
 -ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

๑,๔๕๐/๒๐,๙๓๐ 
๒๐/๘๐ 
๑๒/๒๘๘ 

๕๐/๕๐๐ 
- 
- 

๔. ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน ร.ร./ตัว ๑๖/๑,๑๐๐ - 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
๑. เป็นจุดสาธิตในการเลี้ยงสัตว์แก่

เกษตรกร 
๒. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขาย

สัตว์ปีก 

๓. เกษตรกรมีอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอีก
ทางเลือก 

๔. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคใน
ครัวเรือน 



๒๕๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
ส
่งเ
ส
ร
ิม
อ
าช
ีพ


โครงการทดลองเลี้ยงปลากะรัง (เก๋า) จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งโครงการ 
หมู่ ๕ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตำบลศาลาใหม่ 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้    

มีความยากจนมาก อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนเหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่ควรดำเนินการ 
คือ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเก๋า ไก่เบตง และเป็ด
เทศหรือสัตว์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยในระยะ
แรกอาจตั้งเป็นศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้น ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี เพื่อให้ประชาชนมารับจ้างและฝึกงาน
ไปด้วย หากมีความพร้อมก็สามารถออกไป
ประกอบอาชีพด้วยตนเอง”

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ จึงได้ดำเนิน
การจัดตั้ง โครงการเลี้ยงปลากะรัง (เก๋า) อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ) เพื่อสนองพระราชประสงค์
ในการที่จะให้โอกาสแก่ราษฎรผู้มีฐานะยากจน มี
อาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๒  

ข้อมูลการเสด็จ 
๑. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม  
โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๓ 

๒. ส ม เ ด็ จ พ ร ะบ รม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม 
โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ 

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ ยม         
โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ให้คำแนะนำและแจกพันธุ์สัตว์น้ำแก่
สมาชิกโครงการฯ การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนี้ 





๒๕6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีงบประมาณ รายการ 
รวม  
(ตัว) 

รายได้
เฉลี่ย/ปี 
(ก.ก./
ราย) 

รายได้
เฉลี่ย/ปี 
(บาท) 

๒๕๔๒ สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๑,๐๐๐ ตัว/ราย)  

๔๒,๐๐๐ ๑๗.๑ ๓๙,๕๐๐ 

๒๕๔๓ สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๕๕๑ ตัว/ราย) 

๒๓,๑๔๒ ๑๐๐ ๒๒,๖๐๐ 

๒๕๔๔ สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๒-๔ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๔๙๐ ตัว/ราย)  

๒๐,๕๘๐ ๑๐๐ ๒๐,๓๓๐ 

๒๕๔๕ สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๓-๔ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๒๕๐ ตัว/ราย) 

๑๐,๕๐๐ ๘๕ ๑๙,๕๕๐ 

๒๕๔๖ สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๓-๔ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๕๐๐ ตัว/ราย) 

๒๑,๐๐๐ ๙๐ ๒๐,๕๐๐ 

๒๕๔๗  สนับสนุนพันธุ์ปลากะรัง ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๒๐๐ ตัว/ราย) 

๘,๔๐๐ ๒๕ ๕,๗๕๐ 

๒๕๔๘ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๔๒ ราย (๓๘๐ ตัว/ราย) 

๑๕,๙๖๐ ๕๕ ๕,๓๕๐ 

๒๕๔๙ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๒-๓ นิ้ว 
จำนวน ๒๒ ราย (๗๐๐ ตัว/ราย) 

๑๕,๔๐๐ ๙๐ ๒๐,๓๕๐ 

๒๕๕๐ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๒ นิ้ว 
จำนวน ๒๒ ราย (๗๐๐ ตัว/ราย) 

๑๕,๔๐๐ ๑๑๗  ๑๓,๔๐๐ 

๒๕๕๑ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๑๖ ราย (๒๐๐ ตัว/ราย) 

๓,๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒,๓๕๐ 

๒๕๕๒ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด ๔-๕ นิ้ว 
จำนวน ๑๖ ราย (๒๐๐ ตัว/ราย) 

๓,๒๐๐  



๒๕๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
ส
่งเ
ส
ร
ิม
อ
าช
ีพ


โครงการกลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ตั้งโครงการ 
๑. กลุ่มทักษิณศิลปและบาติกบ้านเขา

ตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
๒. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักรบ้าน

เขาตันหยง และบ้านตือลาฆอปาลัส อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านเขา
ตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๔. กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๕. กลุ่ มพัฒนาอาชีพบ้ านศาลาใหม่ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

๖. ก ลุ่ ม พั ฒ น า อ า ชี พ บ้ า น ล า โ ล ะ 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นเป็นครั้ งแรกที่
บ้ านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการ 
ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ทั้งการฝึก
อบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มี 
ในท้องถิ่น การช่วยหาตลาดในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการฝึกคิดต้นทุน การทำ
บัญชีต่างๆ เพื่อให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการได้
ด้วยตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงปัจจุบันการดำเนิน
งานได้ขยายไปยังครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ 
โครงการฯ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มอาชีพ 
ดังกล่าวรวม ๖ กลุ่ม 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปีงบประมาณ๒๕๔6



๒๕8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ชื่อ 
กลุ่มอาชีพ 

จำนวน
สมาชิก 

(กลุ่ม/คน) 

ทุนของกลุ่ม 
(บาท) 

จำหน่ายสินค้า 
ระหว่างปี 
(บาท) 

กำไรจากการ 
ดำเนินงาน 

(บาท) 

กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง ๓๕ ๘๔,๔๓๔.๒๙ ๕๔,๕๕๙.๖๖ ๑๖,๑๙๑.๖๒ 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตือลาฆือปาลัส ๑๙ ๙๔,๐๒๕.๕๘ ๗๘,๙๐๕.๐๐ ๓,๐๒๕.๕๘ 

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวฯ ๒๒ ๑๗๙,๓๐๐.๐๖ ๑๐๕,๙๔๗.๐๐ ๗๗๐.๐๐ 

กลุ่มเยาวชนศิลปบาติกฯ ๒๐ ๔๐๙,๔๑๗.๘๐ ๖๘,๒๓๐.๐๐ ๑,๗๘๓.๕๔ 

กลุ่มปักจักรลาโละ ๒๓ ๕๒,๐๐๕.๒๒ ๖๘,๓๓๔.๐๐ ๖,๒๒๕.๔๓ 

กลุ่มปักจักรศาลาใหม่ ๒๔ ๒๔๓,๔๘๕.๘๙ ๑๕๑,๘๖๐ ๑๐,๐๐๘.๘๘ 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป



๒๕๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
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าร
ส
่งเ
ส
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อ
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โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ครั้นเมื่อ
เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม 
ณ พระตำหนักทักษิณราชนิ เวศน์ จั งหวัด
นราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและ
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เป็นเนืองนิจ 
ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ชีวิตความ
เป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
ฟาร์มตัวอย่างขึ้นในอำเภอต่างๆ ของจังหวัด
นราธิวาส  

๑. เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและแหล่ง
ผลิตอาหารของจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทย
มุสลิม 

๒. เป็นสถานที่เรียนรู้อาชีพการเกษตร 
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ
การเกษตร และรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพึ่ง
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  

๓. ให้ราษฎรนำความรู้ที่ ได้จากฟาร์ม  
นำไปประกอบอาชีพที่บ้านด้วยตนเอง สามารถพึ่ง
ตนเองได้โดยไม่ต้องมาทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างอีก 

 ในจังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์ม
ตัวอย่างฯ จำนวน ๙ ฟาร์ม ประกอบด้วย 

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปา-
ฆาบือซา  

ที่ตั้ ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส มีพื้นที่จำนวน ๓๑๙.๕ ไร่

•



๒6๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถบ้านบาลูกากาปัส 

ที่ตั้ ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเอราวัณ 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  

๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสะแนะ  

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเรียง อำเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  

๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก 

ที่ตั้ ง หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

๕. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตั วอย่ างในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู  

ที่ตั้ ง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ 
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส  

•

•

•

•

๖. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง  

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

๗. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

๘. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ 

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

๙. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ 

ที่ตั้ ง บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส 

•

•

•

•



๒6๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
บ้านโคกปาฆาบือซา

ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่ทางแยกกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนสาย

นราธิวาส-ตากใบ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ อำเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  


พื้นที่ดำเนินการ 

๓๑๙.๕ ไร่  


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็น
อยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซึ่งขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทำการเกษตรและเกษตรกรที่ว่าง
งาน จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่ วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ประสานงานกับ
จังหวัดนราธิวาส จัดหาพื้นที่ เพื่อจัดทำฟาร์ม 
ตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้นในจังหวัดนราธิวาส 
เมื่อปี ๒๕๔๓ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และส่วนราชการที่
เกี่ ยวข้อง ได้ประสานขอใช้พื้นที่สาธารณ 
ป ร ะ โ ย ชน์ บ า ง ส่ ว น ข อ ง โ ค กป าฆ าบื อ ซ า  

บ้านจาเราะสโตร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 
๒๐๕ ไร่ และที่ราชพัสดุ ๑๔.๕ ไร่ เป็นพื้นที่
ดำเนินการ นับเป็นฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกของ
จังหวัดนราธิวาส และได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร
คัดเลือกผู้ว่างงานเข้าฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
เพื่อศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ  

ต่อมาในการเสด็จพระราชดำเนินติดตาม
การดำเนินงานเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ ได้มี
พระราชดำริเพิ่มเติมให้ทดลองเลี้ยงนกกระจาบ 
และให้ขอใช้พื้นที่ติดกับด้านทิศเหนือของพื้นที่
เดิมอีก ๑๐๐ ไร่ เพื่อให้สามารถผลิตอาหารให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยให้เน้น
การปลูกพืชเป็นหลัก 



๒6๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๓ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน

๑. กิจกรรมสวนป่าสัตว์ป่า พื้นที่  
๔๗ .๕๐ ไร่ 

 สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
๒๑ (เดิมสำนักงานป่าไม้จังหวัดนราธิวาส เป็น
ผู้รับผิดชอบ) เลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 

กรงเลี้ยงไก่ป่า ไก่ตอก ไก่งวง 
จำนวน ๔ กรง  
กรงนกสวยงาม จำนวน ๒๗ กรง 
เลี้ยงนกเขียวคราม นกกางเขนดง 
กางเขนบ้าน นกเขาเปล้า 
นกเขาใหญ่ นกเขาดิน นกเขา
เขียวนกเขาชวา นกกาเหว่า นก
ขมิ้นท้ายทอยดำ นกปรอทหัวโขน 
ฯลฯ 
ท ำท า ง เ ดิ น ศึ ก ษ า ธ ร รม ช าติ 
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร  
ร่วมกับสวนสัตว์สงขลาจัดทำกรง
เพาะเลี้ยงนกกระจาบ ๑ กรง เมื่อ
ปี ๒๕๔๕ 

•

•

•

•

๒. กิจกรรมปศุสัตว์ พื้นที่ ๕๓.๕๐ ไร่ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส 
ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ และทำแปลงหญ้าอาหาร
สัตว์  

นกกระจอกเทศพ่อแม่พันธุ์ ๒ ตัว 
แพะนมแม่พันธุ์ ๔๙ ตัว พ่อพันธุ์ 
๓ ตัว แพะรุ่น ๕ ตัว ลูกแพะ 
๔๕ ตัว 
ไก่ไข่ จำนวน ๘๐๐ ตัว 
เป็ดอี้เหลียง พ่อแม่พันธุ์ ๔๐ ตัว  
ห่าน ๑๐ ตัว 
ไก่กระทง ๕๐๐ ตัว 

๓. งานพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ ๑๓๔ ไร่  
ปลูกพืชผักไม้ผล และพืชไร่

ปลอดภัยจากสารพิษ พื้นที่บางส่วนปลูกยางพารา
เป็นพืชหลัก แซมด้วยสับปะรด กล้วย และสร้าง
โรงเรือนเพาะเห็ด 

๔. งานประมง 
พื้นที่ ๓๒ ไร่ ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ใน

ฟาร์มฯ และเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง พื้นที่
ปลูกข้าว พื้นที่ซึ่ งเป็นที่ลุ่ม จำนวน ๑๔ ไร่      
๒ งานปลูกข้าวพันธุ์ กข.๑๓ และบางส่วนใช้เป็น 
อาหารนก 

๕. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๒๙๐ คน 

ข้ า ร า ชกา รป ร ะจ ำ โ ค ร งกา ร 
จำนวน ๒ คน 
ลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๕ คน 
ลูกจ้างรายวันตามวุฒิ จำนวน 
๒ คน 
หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๘ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒๔๓ คน 
(ปฏิบัติงานที่พระตำหนักฯ จำนวน 
๓๐ คน ปฏิบัติ งานที่ฟาร์มฯ 
จำนวน ๒๑๓ คน) 
ทหารชุดปฏิบัติ งาน จำนวน 
๓๐ นาย 

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•



๒6๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 
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โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านบาลูกากาปัส

ที่ตั้งโครงการ  
บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ ๑ ตำบลเอราวัณ 

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  


ความเป็นมา  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ราษฎร ในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจในการ
ทำงานเกษตร และว่างงาน จึงมีพระราชดำริกับ 
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และคณะ) ให้ประสาน
งานกับจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาที่ดินจัดทำ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และได้ที่ดิน 
สาธารณประโยชน์ที่ ทุ่ งปะลุกาลุวะ บ้าน
บาลูกากาปัส หมู่ที่ ๑ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ ๖๐๓-๐-๐๐ ไร่ เพื่อจัด
ทำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

“ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้ เพื่อสอน  
ชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้น จะได้ไม่มีปัญหา 
เรื่องอาหารการกิน และอย่างที่ ๒ คือต้องการ
ให้ทุกๆ คน ที่ข้าพเจ้าได้พบปะได้มีอาชีพ มีทาง
ทำมาหากิน คือรับเขาเข้ามา แล้วจ่ายเงินให้เขา
เป็นลูกจ้างในฟาร์ม เวลาเดียวกัน เขาก็ได้เลี้ยง

เป็ด เลี้ยงแกะ เลี้ยงอะไรทั้งหลายอย่าง ได้เงิน
และได้ค่าจ้างทุกวัน ข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคน
งานมากเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำ” ณ 
ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖  


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
๑. งานวิชาการเกษตร  

พืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว ผักกาด 
มะเขือ พริก บวบ  
พืชไร่ เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน 
ข้าวโพดหวาน อ้อย ไผ่หวาน 
ไม้ผล เช่น แก้วมังกร เงาะ 
น้ำตาลกรวด ชมพู่ทับทิมจัน ฝรั่ง 
มะพร้าวน้ำหอม ส้มแขก มะละกอ 
มังคุด พุทรา ทุเรียน ลองกอง 
กล้วย  

๒. งานประมง 
เลี้ยงปลาทับทิมในบ่อดิน 

๓. งานปศุสัตว์  
เลี้ยงแพะนม พันธุ์ซาแนน เลี้ยง
ไก่ ไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยง 
เป็ดไข่ 

•

•

•

•

•



๒6๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ                  
บ้านสะแนะ

ที่ตั้ง 
หมู่ที่ ๑ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส  


พื้นที่ดำเนินการ 
๓๐๐ ไร่  


ความเป็นมา 
พื้นที่บ้านสะแนะ มีสภาพภูมิประเทศ

ทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับภูเขาสูงต่ำ สภาพพื้นที่
เป็นป่าไม้เบญจพรรณ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในปัจจุบันทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบกับปัญหาการ
ตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์ ทำให้สภาพป่าไม้
โล่งเตียน คูคลองตื้นเขิน นอกจากนั้นยังพบว่า
พื้นที่ทำการเกษตรมีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
จนเกินความจำเป็น ทำให้มีผลกระทบต่อน้ำและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนและเกษตรกรใน
พื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบ
อาชีพ ดังจะเห็นได้จากเมื่อปี ๒๕๓๑ ราษฎรบ้าน
สะแนะได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัด 
ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน (วัว-แพะ) รวม
พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และได้ขยายพื้นที่เพิ่ม
เติมอีก ๒๐๐ ไร่ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อการปลูกพืช
ผักไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือนำออก
จำหน่ายในหมู่บ้าน แต่ดำเนินการได้ระยะหนึ่ง
ก็ได้เลิกราไป ทำให้พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ ถูกปล่อยทิ้ง
ร้างให้เป็นป่าละเมาะ คงเหลือเฉพาะพื้นที่เป็นทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์เพียง ๑๐๐ ไร่เท่านั้น ในปี  ๒๕๔๗

นายสะรี มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสะแนะ
มีความต้องการให้เกษตรกรในพื้นที่มีงานทำและมี
รายได้ต่อวันที่แน่นอน จึงได้ประสานงานผ่าน  
พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และ 
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ-
พระราชวัง เพื่อใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย
ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗  


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

แบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้  
๑. งานประมง เลี้ ยงปลานิลแดงใน

กระชัง  
๒. งานพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ ๘๙ ไร่ ปลูก

พืชผักกินใบ ผักกินผล ไม้ผล และการเพาะเห็ด 
นางฟ้าในโรงเรือน  

๓. การปศุสัตว์ เลี้ยงแพะนมในโรงเรียน 
และไก่พื้นเมือง 

จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๑๓๐ คน 

ลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒ คน 
หัวหน้าคนงาน จำนวน ๙ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๑๑๙ คน 

•
•
•



๒6๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
ส
่งเ
ส
ร
ิม
อ
าช
ีพ


โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านรอตันบาตู

ที่ตั้ง 
หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อจัดสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำ
ของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งเป็นการสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพและ
รายได้ เริ่มก่อตั้งในเดือนกันยายน ๒๕๔๗ บน
พื้นที่ ๗๑๖ ไร่  

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 
ปี๒๕๔๗


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

มีพื้นที่จำนวน ๓๘๗ ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อใช้ 
ประโยชน์เป็น ๖ กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ ๑ เขตพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ ๕๐ ไร่ ขุดบ่อ
เพื่อผลิตพ่อ- แม่พันธุ์ ปลาแรด 
และปลานิล บ่ออนุบาล ลูกปลา 
เลี้ยงปลานิลดำ ปลานิลแดงใน
กระชัง เลี้ ยงกบพันธุ์ ไทยใน 
บ่อซีเมนต์ 

•

กิจกรรมที่ ๒ เขตปศุสัตว์ พื้นที่ 
๔๖ ไร่ เลี้ยงเป็ด แพะนม แพะ
เนื้อ ไก่งวง นกกระจอกเทศ ไก่
ลูกผสมและไก่เนื้อ  
กิจกรรมที่ ๓ เขตทำนา พื้นที่ ๕๙
ไร่ ดำเนินการปั้นคันนา และปลูก
ข้ า ว พั น ธุ์ เ ล็ บ น ก ปั ต ต า นี 
สุพรรณบุรี หลังฤดู เก็บเกี่ ยว    
ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ ตลอดทั้งปี  
กิจกรรมที่ ๔ เขตพัฒนาเพื่อปลูก
พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล พื้นที่ ๑๑๒ 
ไร่ เดิมมีปัญหาน้ำท่วมขัง จึงขุด
คู-ยกร่อง ปลูกพืชผัก พืชไร่ และ
ไม้ผล และจะสร้างอาคารผสมปุ๋ย 
และอาคารผลิตเชื้อเห็ด  
กิจกรรมที่ ๕ การเพาะเห็ด สร้าง
โรงเรือนเปิดดอก และโรงเรือน
บ่มเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า  
กิจกรรมที่ ๖ อนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ สร้างสะพานเป็นเส้น 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติความยาว 
๑๓๐ เมตร ศึกษาพรรณไม้นานา
ชนิดและระบบนิเวศน์ในป่า  

จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๒๕๐ คน 

ข้ า ร า ชกา รป ร ะจ ำ โ ค ร งกา ร 
จำนวน ๔ คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการรายเดือน จำนวน 
๑ คน 
ลูกจ้างรายวันตามวุฒิ จำนวน 
๑ คน 
หัวหน้าคนงาน จำนวน ๑๖ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒๒๘ คน 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•



๒66 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ                     
บ้านโคกโก

ที่ตั้งโครงการ 
บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง 

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงมีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ราษฎร ในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจในการ
ทำงานเกษตร และว่างงาน จึงมีพระราชดำริกับผู้
ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และคณะ) ให้ประสาน
งานกับจังหวัดนราธิวาส จัดหาที่ดิน ได้ที่
สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ 
ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี ซึ่ งมี เนื้อที่
ประมาณ ๓๑๔ ไร่ ๒ งาน อยู่ในความดูแลรักษา
ของกระทรวงมหาดไทย (ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ป่าโคก
ไสเงาะสาธารณประโยชน์) เพื่อจัดทำฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  



ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ   
เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. งานวิชาการเกษตร 
พืชขึ้นค้าง เช่น ปลูกบวบเหลี่ยม 
มะระจีน ฟักเขียว แตงกวา 
แตงร้าน ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม  
พืชกินผล เช่น มะเขือเปราะ 
(เจ้าพระยา) มะเขือเปราะคางกบ 
มะเขือยาว (เขียว) พริกหยวก 
พริกขี้หนูชี้ฟ้า กระเจี๊ยบ   
พืชกินใบ เช่น กะหล่ำปลี 
บล็อกโคลี่ ผักกาดหอม ผัก
กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา  
ผักกาดขาว ผักกวางตุ้งฮ่องเต้  
พืชกินดอก เช่น ต้นแคปลูก
บริเวณรอบๆ ริมคูน้ำที่ขุดเอาไว้ 
โดยสลับกับกล้วยน้ำว้า  

•

•

•
•

•
•



๒6๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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ต้นตะไคร้ ดอกไม้จีน ดาหลา  
พืชไร่ เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าว
โพดฝักอ่อน ข่า ขิง และเผือก 
ไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น พุทรา เงาะ
น้ำตาลกรวด มะพร้าวน้ำหอม 
ชมพู่ทับทิมจัน  
กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร ฝรั่งไร้
เมล็ด  
พืชสวน เช่น ยางพารา ต้นหม่อน 
เพาะเห็ดฟาง 

๒. งานประมง 
เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง จำนวน 
๑๐ กระชังๆ ละ ๕๐๐ ตัว  
เลี้ยงปลาสวายในกระชัง จำนวน 
๖ กระชังๆ ละ ๕๐๐ ตัว 
เลี้ ย งปลาดุ กบิ๊ กอุ ย ในกระชั ง 
จำนวน ๑๒ กระชังๆ ละ ๑,๐๐๐ 
ตัว 
เลี้ยงปลาแรด ในบ่อดิน จำนวน ๑ 
บ่อๆ ละ ๔,๐๐๐ ตัว  

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

๓. งานปศุสัตว์ 
เลี้ยงแพะเนื้อ   
เลี้ ยงไก่พันธุ์พื้น เมือง จำนวน 
๓๐๐ ตัว  

๔. งานแปรรูป 
แปรรูปกล้วย เป็นกล้วยฉาบ 
กล้วยกวน กล้วยอบ แปรรูป 
ขนมคาว – หวานต่าง ๆ 

•
•

•



๒68 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังตามพระราชดำริ

ที่ตั้งของโครงการ 
หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ที่

ประสงค์จะเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๔๗ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ อบรม
เกษตรกรผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการ 
จำนวน ๕๓ ราย 
๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ จดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรชื่อ “กลุ่มเกษตรกร
ทำประมงตอหลัง ตันหยงลิมอ” 
ตุลาคม ๒๕๔๗ ดำเนินการเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชัง จำนวน 
๒๕ กระชัง 

•

•

•

ในรุ่นต่อมา-ปัจจุบัน เกษตรกรได้
เลี้ยงปลาหลายชนิดขึ้นตามความ
นิยมของการบริโภค เช่น ปลานิล 
ปลาทับทิม ปลาดุก และปลาหมอ 
สภาพปัญหา เรื่องของคุณภาพน้ำ
เป็นกรด ทำให้ปลาที่เลี้ยงค่อน
ข้างจะโตช้า และสภาพต้นทุน 
การผลิต อาหารปลามีราคาสูง 
เกษตรกรส่วนใหญ่จับปลาบริโภค
ในครัวเรือนมากกว่าการจำหน่าย 

•



๒6๙ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
ส
่งเ
ส
ร
ิม
อ
าช
ีพ


โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านตอหลัง

ที่ตั้ง  
หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส  
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ มี เนื้อที่ 

๕๒ ไร่ ๒ งาน ๕๙ ตารางวา เริ่มดำเนินการ
เดือนกันยายน ๒๕๔๗  


ความเป็นมา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนิน ไปยังวัดตันติการาม บ้านตอหลัง 
หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส เพื่อทรงนมัสการพระสงฆ์และทรงงาน 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงนมัสการ 
พระสงฆ์และทรงงานเยี่ยมราษฎร ในการนี้ 
นายชัยยุทธ์ ไชยยาว ผู้ ใหญ่บ้านตอหลังและ 
นายไสว ศรีชัย กำนันตำบลตันหยงลิมอ ได้กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเพาะปลูกของราษฎรบ้านตอหลัง บ้านโคก
เนียง บ้านโคกตราด หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล
ตันหยงลิมอ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ มีพระราชดำริกับนายสหัส          
บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร ผู้อำนวย
การกรมชลประทาน และหม่อมหลวงจิรพันธุ์ 
ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการฯ 
๔ สำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรม
พิเศษ ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรเพื่อ
ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมทั้งให้
ดำเนินการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรโดยจัดตั้งกลุ่ม

ศิลปาชีพในพื้นที่โครงการเลี้ยงปลากดเหลืองใน
กระชังที่คลองปรักเตยและจัดทำโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้นในพื้นที่สาธารณ 
ประโยชน์บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕๒ ไร่  
๒ งาน ๕๙ ตารางวา เป็นพื้นให้แก่ราษฎรในการ
ดำเนินการ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
แบ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ คือ  
๑. การปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นปลูก

พืชผักกินผล และผักกินใบ เช่น แตงกวา 
ถั่วฝักยาว  

๒. การประมง เลี้ยงปลานิลดำและปลา
ทับทิมในกระชัง  

๓. การปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่ใน
โรงเรือน ๓ หลัง  

๔. การแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและการถนอมอาหาร เช่น การทำข้าว
เกรียบจากพืชผักและผลไม้ ทำน้ำกระเจี๊ยบ ใน
ช่วงฤดูผลไม้ รับซื้อและคัดแยกไม้ผลจาก
เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เงาะ ลองกอง 
มังคุด ฯลฯ ส่งจำหน่ายทั่วไป 

๕. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๗๕ คน 

ข้าราชการ จำนวน ๓ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๑ คน 
หัวหน้าคนงาน จำนวน ๗ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๖๔ คน 

•
•
•
•



๒๗๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านโคกไร่ใหญ่

ที่ตั้ง  
หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส 


พื้นที่ดำเนินการ 
จำนวน ๓๒๕ ไร่  


ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่วัดประชุมชลธารา ตำบล
สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ก่อนหน้านั้นคณะทำงานในหมู่บ้าน นำโดยกำนัน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้าน
ได้เข้าพบหารือกับหัวหน้าคณะทำงานฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 
ราชินีนาถ ชุดที่ ๑ โดยการนำของ พลเรือเอก
นคร พิบูลสวัสดิ์ ว่าให้ชาวบ้านผู้ว่างงานและ
เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มีงานทำ หัวหน้าคณะทำงาน
ฟาร์มตัวอย่าง ชุดที่ ๑ ได้สอบถามคณะทำงาน
ในหมู่บ้าน ว่ามีพื้นที่ว่างที่ไหนพอที่จะตั้งฟาร์มได้ 
คณะทำงานหมู่บ้าน จึงนำไปดูพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ที่ทำฟาร์มตัวอย่างบนพื้นที่ประมาณ 
๓๒๕ ไร่ บ้านโคกไร่ ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

หลังจากนั้นคณะทำงานในหมู่บ้านจึงได้ทำ
เรื่ อ ง เสนอไปยั งหั วหน้ าคณะทำงานฟาร์ม
ตัวอย่างฯ ชุดที่ ๒ โดยการนำของ พลโทวีระ 
สินธุวงศานนท์ ต่อจากนั้น พลเอกณพล บุญทับ 
รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  
ได้เข้าดูพื้นที่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน
งานฟาร์มดังกล่าว 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ โดยรับสมัคร
เกษตรกร และผู้ว่างงานในพื้นที่เข้าปฏิบัติงานใน
ฟาร์มฯ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

กิจกรรมการดำเนินงานภายในฟาร์ม ดังนี้ 
๑.
 ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงแพะนม แพะเนื้อ 

ไก่งวง เป็ดอี้เหลียง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ  
๒.
 ด้านพืชเศรษฐกิจ ปัจจุบันกำลัง

ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ แบ่งพื้นที่เป็น ๔ แปลง 
คือ  



๒๗๑ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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ไม้ผล พื้นที่ ๓๗.๘ ไร่ ปลูกพุทรา 
มะม่วง มะยมชิด มะปราง 
น้อยหน่า ขนุน มะเฟือง ละมุด 
ฝรั่ง แก้วมังกร มะละกอพันธุ์เรด
เลดี้ กล้วยไข่  
แปลงพืชผัก พื้นที่ ๑๘ ไร่ ปลูก
มะเขือยาว มะเขือเปราะ แตงกวา 
กระเจี๊ยบเขียว ถั่วแขก ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน 
พริกไทย มะนาว 
ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าและ
สร้างโรงเรือนบ่มเชื้อ จำนวน ๑๐ 
โรงเรือน 

๓. ด้านการประมง  
ชลประทาน ดำเนินการขุดสระน้ำ

ขนาดใหญ่ ขนาด กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร เพื่อเก็บกักน้ำจืดใช้ในการเกษตร    

•

•

•

ขุดบ่อดินเพื่อกักน้ำไว้ ใช้ ในฟาร์ม
ทั้งหมด ๒ บ่อ ปัจจุบันเลี้ยงปลานิลดำในบ่อดิน 
จำนวน ๑ บ่อ เลี้ยงปลาสวาย จำนวน ๑ กระชัง 
เลี้ยงปลาดุก จำนวน ๓ กระชัง ส่วนอีก ๑ บ่อ 
เป็นบ่อรวมกับพื้นที่สระน้ำ 

ปัจจุบันนำผลผลิตภายในฟาร์มมาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการถนอมอาหาร 

๔. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๙๑ คน 

ลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒ คน 
ลูกจ้างรายวันตามวุฒิ จำนวน 
๓ คน 
ธุรการรายวัน จำนวน ๒ คน 
หัวหน้าคนงาน จำนวน ๓ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๘๑ คน 

•
•

•
•
•



๒๗๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านป่าไผ่

ที่ตั้ง  
หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส 


พื้นที่ดำเนินการ 
จำนวน ๒๐๐ ไร่  


ความเป็นมา 
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรผู้บริสุทธิ์ที่ประสบ
เหตุการณ์ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังกรณีการทารุณกรรม
ลอบสังหารชีวิตนาวิกโยธิน ๒ นาย ณ บ้าน
ตันหยงลิมอ เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๔๘ ที่
ผ่านมา ปัจจุบันราษฎรผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้านลาลู 
บ้านทุ่ งขมิ้น บ้านลูกเขา บ้านป่าไผ่ และ
บ้านจุฬาภรณ์ ต่างก็มีความหวาดกลัวภัยอันตราย 
ไม่กล้าเดินทางออกนอกบ้าน เพื่อประกอบอาชีพ
ทำสวนยางหรือเก็บผลไม้ นอกจากนั้นผู้ก่อ 

การร้าย ยังได้ใช้อาวุธสงครามมาทำการยิงข่มขู่ 
จนเป็นสาเหตุให้ราษฎรผู้บริสุทธิ์อพยพ ย้าย
ถิ่นฐานออกนอกหมู่บ้าน ทิ้งพื้นที่ทำกิน และบ้าน
เรือนให้รกร้างว่างเปล่า ความทราบถึงพระเนตร
พระกรรณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ กรมราชองครักษ์
ทำการสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะเพื่อนำมาจัด
ทำฟาร์มตัวอย่างให้ราษฎร ใช้ เป็นสถานที่
ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนรวม โดยมี
เจ้าหน้าที่ เข้าไปให้ความคุ้มครองดูแลความ
ปลอดภัย และให้ความรู้ทางด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ และการประมง อย่างถูกหลักวิชาการ 

คณะทำงานกองงานในพระองค์ ได้
ทำการสำรวจพื้นที่ แล้วพบว่าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส มีพื้นที่ดินว่างเปล่าอยู่แปลง
หนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวอยู่ใกล้
โรงเรียนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตันหยงลิมอ 
พื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ 


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  



๒๗๓ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
้าน
ก
าร
ส
่งเ
ส
ร
ิม
อ
าช
ีพ


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

แบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
คือ  

๑.
 ด้านพืช ปลูกพืชผักกินใบและผักกิน
ผล เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว 
พริก มะเขือ ผักกาดขาว ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย 
สับปะรด ไผ่หวาน ปลูกไม้ผล เช่น เงาะโรงเรียน 
มังคุด ชมพู่ และการเพาะเห็ด เช่น การเพาะเห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรม  

๒.
 ด้านประมง เลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน 
จำนวน ๑๐ บ่อ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา
หมอไทย ปลาดุกอุย ปลานิล เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ในบ่อดิน จำนวน ๒ บ่อ เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
จำนวน ๖ บ่อ เลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง จำนวน 
๙๐ กระชัง ได้แก่ ปลากดเหลือง ปลากือเลาะ 
ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิลดำ 

๓.
 ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงแพะนม ๓๐ ตัว 
๑ โรงเรือน เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว ๒ 
โรงเรือน เลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน ๓๐๐ ตัว ๑ โรง
เรือน เลี้ยงเป็ดปักกิ่ง จำนวน ๓๐๐ ตัว ๑ โรง
เรือน เลี้ยงห่าน จำนวน ๕๐ ตัว ๑ โรงเรือน 
เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน ๓๐๐ ตัว ๑ โรงเรือน 

๔.
 ด้านแปรรูป การนำผลผลิตมา
แปรรูป เช่น การทำข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบ
ผัก ปลาแดดเดียว น้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพ 

จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
รวมทั้งหมด ๕๕ คน 

ข้ า ร า ชกา รป ร ะจ ำ โ ค ร งกา ร 
จำนวน ๑ คน 
ลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๒ คน 
ลูกจ้างรายวันตามวุฒิ จำนวน 
๒ คน 
ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๕๐ คน 

•

•
•

•



๒๗๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการส่งเสริมการผลิตไหมไทย

ที่ตั้งของโครงการ 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด

นราธิวาส จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  


ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ
ให้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัด
นราธิวาสขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพแก่ราษฎรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขต 
ภาคใต้ตอนล่างให้มีรายได้เสริม ซึ่งเป็นการ
อนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และ
เพื่อให้เกิดการรักอาชีพ รักถิ่นฐานอันนำไปสู่
ความมั่นคงของท้องถิ่นต่อไป 


ปีที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๘ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

๑. กลุ่ มศิ ลปาชีพทอผ้ าวั ดพระพุทธ 
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อบรมโครงการปลูกหม่อนและ
เ ลี้ ย ง ไ หมแบบ เ น้ น หลั ก สู ต ร 
จำนวน ๓๐ ราย และอบรม
เทคนิคการผลิตชาใบหม่อนแบบ
ครัว เรือนและมาตรฐานชาใบ
หม่อน จำนวน ๒๐ ราย 

•



๒๗๕ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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าร
ส
่งเ
ส
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อบรมโครงการฟอกย้อมเส้นไหม
ด้วยสีเคมี จำนวน ๖๐ ราย 
อบรมโครงการฟอกย้อมเส้นไหม
ด้วยสีธรรมชาติ จำนวน ๖๐ ราย 
อบรมการบริหารจั ดการและ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหม่อนและ
ไหม จำนวน ๒๐ ราย 

๒. กลุ่ มศิ ลปาชีพทอผ้ าบ้ านตอหลั ง 
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อบรมโครงการปลูกหม่อนและ
เ ลี้ ย ง ไ หมแบบ เ น้ น หลั ก สู ต ร 
จำนวน ๒๐ ราย 

๓. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ ใหญ่ 
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จั งหวัด
นราธิวาส 

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ไหมไทยคุณภาพดี จำนวน ๒๐ 
ราย 
อบรมเกษตรกรการผลิตชาแบบ
ครัว เรือนและมาตรฐานชาใบ
หม่อน จำนวน ๕ ราย 

๔. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ตำบล
โต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

•

•

•

•

•

•

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ไหมไทยคุณภาพดี จำนวน ๒๐ 
ราย 
อบรมเกษตรกรการผลิตชาแบบ
ครัว เรือนและมาตรฐานชาใบ
หม่อน จำนวน ๕ ราย 

๕. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ไ ห ม ไ ท ย คุ ณ ภ า พ ดี จ ำ น ว น 
๑๐ ราย 

๖. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกป่าฆาบือซา 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ไ ห ม ไ ท ย คุ ณ ภ า พ ดี จ ำ น ว น 
๑๐ ราย 

๗. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ตำบล
ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

อบรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ไ ห ม ไ ท ย คุ ณ ภ า พ ดี จ ำ น ว น 
๑๐ ราย 
อบรมเกษตรกรการผลิตชาแบบ
ครัว เรือนและมาตรฐานชาใบ
หม่อน จำนวน ๕ ราย 

•

•

•

•

•

•



๒๗6 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านเจาะเกาะ

ที่ตั้ง 
บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบูกิต 

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  
พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕๑ ไร่ ๒ งาน 

๕๗.๕ ตารางวา 


ความเป็นมา 
จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังอำเภอเจาะไอร้อง

จากราษฎรที่อพยพออกนอกพื้นที่ไปแล้ว และ
ราษฎรที่มีความประสงค์จะขายที่ดิน จำนวน 
๑๕๑ ไร่ จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
บ้านประกอบเร่งด่วน (Knock down) จำนวน ๓๐ 
หลัง รวมพื้นที่ ๒๖ ไร่ โดยให้ทหารพรานที่ปลด
ประจำการและมีความประพฤติดีเข้าอยู่อาศัย 
พร้อมทั้งจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๒ งานและ
เป็นพื้นที่ใช้สอยในหมู่บ้าน ๑๑ ไร่ ส่วนพื้นที่อีก 
๑๒๕ ไร่ จัดทำฟาร์มตัวอย่างแบบไร่นาสวนผสม 
ปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อให้
ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การทำการ
เกษตร ปศุสัตว์ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็น ธนาคาร

อาหารชุมชน (Food Bank) จัดทำระบบป้องกัน
หมู่บ้านโดยทำการฝึกกองกำลังรักษาหมู่บ้าน 
และจัดตั้งสาธารณูปโภคที่สำคัญของชุมชน 
ได้แก่ สถานีจ่ายไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน และตู้
โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน สร้างหอ
กระจายข่าวสำหรับเตือนภัย จัดทำรั้วลวดหนาม
รอบพื้นที่ โครงการ จัดตั้ งธนาคารข้าว
พระราชทานสำหรับให้ราษฎรยืมในยามฉุกเฉิน 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  


ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง
ปัจจุบัน 

แบ่งพื้นที่ในโครงการ เป็น ๒ ส่วน คือ  
พื้นที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ  
พอเพียง พื้นที่ ๒๖ ไร่  
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พื้นที่ 
๑๒๕ ไร่ ดำเนินกิจกรรม ดังนี้  

•

•



๒๗๗ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ด
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๑. งานปศุสัตว์ เนื้อที่ ๑๓.๔๖ ไร่ 
ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ ๑ โรงเรือน 

(ปัจจุบันกำลังพักคอก ณ เดือนพฤษภาคม) 
๒. งานพืชเศรษฐกิจ เนื้อที่ ๙๐ ไร่  

ปลูกพืช และพืชไร่ ผักกินใบ ดอก 
ผล เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพด
หวาน ถั่วฝักยาว มะระ กะหล่ำ
ดอก บล็อกโคลี่ ฯลฯ 
เพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน ๘ โรง
เรือน ขนาด ๔ x ๖ เมตร  
ปลูกยางพาราพันธุ์ นาทวี ๒๕๑ 
จำนวน ๒๔ ไร่  

•

•

•

๓. งานส่งเสริมการเกษตร เนื้อที่ 
๓.๒๙ ไร่ 

ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การเกษตร 
เลี้ยงแพะพื้นเมือง จำนวน ๓ ตัว ๑ โรงเรือน 
ปลูกกล้วยหิน จำนวน ๒ งาน บ่อเลี้ยงปลา 
ขนาด ๑๐ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๑ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และปุ๋ย
ให้แก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ ในโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๐ ครัวเรือน  

นอกจากนี้ ในพื้นที่ฟาร์มฯได้แบ่งพื้นที่ 
เพื่อจัดทำ สนามเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๕.๖๔ ไร่ 
สร้างพลับพลาที่ประทับ จำนวน ๑ ไร่ 




