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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

1. ช่ือโครงการ 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2. ความเปนมาของโครงการ 
 ในระหวางวันที่ 18 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณเสด็จพระราชดําเนิน แปรประทับพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน ทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ทรงทราบถึงปญหาและความทุกขยาก
ของราษฎรอันเนื่องมาจากพื้นที่สวนใหญ เปนพ้ืนที่พรุสภาพดินเปนดินเปรี้ยวจัดไมสามารถปลูกพืชไดจึง
มีพระราชดํารัสกับเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของสรุปความวา  
 "...ศูนยศึกษาการพัฒนาท่ีมีอยูในจังหวัดนราธิวาสนี้ ก็เปนศูนยศึกษาที่เนนหนักไปในทาง
คนควาวิจัย และบริการในชีวิตความเปนอยูแบบที่เปนอยูในภาคใต หนักในทางดินที่เปนพรุ ซึ่งเปนปญหา
มากเพราะยังไมไดศึกษาพอ และเกี่ยวของกับกรมกองหลายกรมกอง ซึ่งอาจจะยัง ไมปรองดองกันคือไม
เขาใจ ก็มาวิจัยพรอมกันที่เดียวกันก็จะไดมีความเขาใจกันได..."  
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานัก งาน 
กปร.) จึงมีมติอนุมัติหลักการใหจัดตั้ง "ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ" 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2525 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนองพระราชดําริทีพระราชทานใหไวในการดําเนินงานศึกษาและพัฒนาใหครบถวนและ
ถูกตองโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชน
ในกลุมเปาหมายใหเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งพาตนเองพรอมไปกับการยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิต 
 3. เพ่ือใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลดวยมาตรการตางๆเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการ
ขยายผลในรูปแบบการทองเที่ยวในเชิงศึกษาและพัฒนาและการจัดการตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนดาน
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดําเนินงาน โดยยึดหลักการโครงการ
พระราชดําริและการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเปนแนวทางดําเนินงาน โดยการใชแผนเปนเครื่องมือ
ชี้นําไปในการดําเนินงาน 
4. ที่ตั้งโครงการ 
 ตั้งอยูระหวางบานพิกุลทอง และบานโคกสยา ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
มีพ้ืนที่ 1,740 ไร ตรงกับแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวาง 5321 I    
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เริ่มตน พ.ศ. 2524 เปนตนไป 
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6. ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 
1. ปาลม - ไมผล 

  
ปาลมนํ้ามัน มะพราว 

2. พืชไร (ดาหลา+สบูดํา) 
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3.ไมผล (สละ + ทุเรียนน้ํา) 

 
สละ 

4. พืชผัก 

  
ผัก (ผักหวานบาน ชะอม ผักกูด ) ขาวโพด 

5. ไมผล (ลองกอง)  
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6. และ 7.  ไมผล 

 
มะมวง สมโชกุน สมจุก สมตรา 

8. พืชไร พืชน้ํา 

 
9. นาขาว แปลงนาทดลอง 

แปลงนาสาธิต 
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10. พืชไร (สาคู หลุมพี) แปลงผักทดลอง 

  
หลุมพี ปาลมสาคู 

  
แปลงปลูกคะนา แปลงปลูกขาวโพด 
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11. สวนไมมงคล 

 

 
ไมมงคลประจําจงัหวัดภาคใต ไมมงคลประจําจงัหวัดภาคอีสาน ไมมงคลประจําจงัหวัดภาคเหนือ 

12. สวน 72 พรรษา 

 
ปายสวน 72 พรรษา ทางเดินในสวน สมุนไพร “จินฉี่หมาเยี่ย” 

 
สระนํ้าในสวน แปลงรวบรวมพันธุบัว แปลงรวบรวมกลวยไม 
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13. ทฤษฎีใหม 

 
ทฤษฎีใหม นาขาวในแปลงทฤษฎีใหม แปลงขาวโพด 

 
แปลงปลูกผลไม (สละ) แปลงผัก กองปุยหมัก 

 
คอกปด สระนํ้า ศาลาผลิตปุยอินทรียนํ้า 

15. แกลงดิน 
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แปลงนา 

 
พรุใหม พรุดั้งเดิม แปลงผัก , ขาวโพด 

16. ไมผล (มะพราว ทุเรียน) 

17. งานประมง 

 
งานประมง สํานักงาน โรงเพาะฟก 
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18. สวน 50 ป ครองราชย 

  
สวน 50 ปครองราชย พันธุปาลมมากกวา 60 ชนิด 

 
19. พรุจําลอง 

  
ทางเขาปาพรุจําลอง บริเวณภายในปาพรุจําลอง 
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20. งานปาไม 

 
งานปาไม กลาไมแจกจายฟรี โรงฝกหัตถกรรมไมเสม็ดขาว 

21. พระตําหนักรับรอง 

 
22. อาคารสํานักงาน 

 
ปายตรงสํานักงาน สํานักงาน งานสงเสริมอุตสาหกรรม 

23. อาคารสํานักงาน 

 
โรงงานสกัดปาลมนํ้ามัน สถานีจายนํ้ามันไบโอดีเซล สํานักงานปฏิบัติการ 
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24. พ้ืนที่อนุรักษ 

 
25. งานวิชาการเกษตร 

 
งานวิชาการเกษตร สํานักงาน ปลูกผักไฮโดรโพนิก 

 
ยอปา โกโกแซมมะพราว การใชประโยชนพื้นที่สวนยางปลูกสละ 

26. โรงเรือนเพาะเห็ด พ้ืนที่อนุรักษ 

 
งานคนควาทดลองการเพาะเห็ด โรงเพาะเห็ด พื้นที่อนุรักษ 
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27. สวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
สวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 
สระนํ้าในสวน แปลงสาธิตการจัดการดินกับการปลูก

พืช 

 
แปลงตัวอยางหญาแฝก 28 สายพันธุ การปลูกหญาแฝกแนวขอบตางระดับ สาธิตการอนุรักดินและนํ้า 

28. งานปศุสัตว 

 
งานปศุสัตว แปลงหญาเนเปยร โรงเรือนไก 

 
คอกเปด โรงเรือนแพะ แปลงหญาปลอยแทะเล็ม 
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29. สถานีวัดอุณหภูมิ , งานควบคุมโรคติดตอ 

 
บริเวณสถานีวัดอุณหภูมิ ตูเก็บอุณหภูมิ โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย 

 
งานควบคุมโรคติดตอ อาคารศูนยเรียนรูดานสุขภาพ ตนพญาไม ทรงปลูก 

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
 1. สนองแนวพระราชดําริในการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่ที่มีปญหาในจังหวัดนราธิวาส 
 2. ใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ชวยเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
 4. เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีปญหา 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 




