โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวย
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็ จพระเจาลูกเธอเจ าฟาจุฬาภรณว ลัย ลักษณ
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แปรพระราชฐานประทับ แรม ณ พระตํ า หนั กทั ก ษิ ณ ราชนิ เ วศน จั งหวั ด นราธิ ว าส
ในระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๓ ตุลาคม ๒๕๒๔ พระองคเสด็จฯเยี่ยมราษฎร โดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ไดทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ และความจําเปนที่จะยกระดับความเปนอยูภาวะเศรษฐกิจของประชาชน
ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสใหดีขึ้น จึงไดมีพระราชดําริและพระราชกระแสรับสั่งตอเจาหนาที่และผูติดตาม
เสด็จฯ ใหพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ ไดมีพระราชกระแสรับสั่งถึง
ม.จ.จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน
ผูชวยอธิบดีกรมชลประทาน นายวารินทร บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายอําเภอทองที่ และขาราชการ
อื่นที่มีสวนเกี่ยวของ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
พื้นที่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนที่ลุมต่ํา มีน้ําขังตลอดป ดินมีคุณภาพต่ํา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ ไร เกษตรกรสวนมากไมมีที่ดินทํากิน แมเมื่อระบายน้ําออกแลวก็ยังยากที่จ ะใชประโยชนทาง
การเกษตรใหไดผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท เมื่อแหงทําใหเกิดกํามะถัน เปนสาเหตุใหดินเปรี้ยว
ควรปรับปรุงดินใหดีขึ้น โดยใหพนักงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการศึกษาและพิจารณาพื้นที่พรุรวมกัน
แบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปนแบบอยางในการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุอื่นในโอกาสตอไป
หลั งจากพระองคทรงมีพระราชดํ าริ แล ว ไดมีการประชุมรว มกัน ระหว างจังหวั ดและสํ านั กงานเลขานุการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมี ม.จ.จักรพันธุเพ็ญศิริ
จักรพันธุ เปนประธาน เพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา โดยใชชื่อวา "ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง" ซึ่งกําหนดแนวทางในการดําเนินงานโครงการโดยยึดหลักพระราชดําริเปนแนวทางและ
กปร. มีมติอนุมัติหลักการในการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ โดยให
สํานักงานเลขานุการ กปร. เปนผูประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณสนับสนุน
วัตถุประสงค
(๑) เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย รวมทั้งดินที่มีปญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุใหสามารถนํามาใชประโยชน
ในทางการเกษตร และดานอืน่ ๆ ตามขอกําหนดการใชประโยชนพื้นที่พรุที่แบงเปนเขตสงวน เขตอนุรักษ และ
เขตพัฒนาไวแลว
(๒) วิเคราะห ทดลอง วิจัย ทดสอบ เกี่ยวกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว รวมทั้งการเกษตรอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พรุ และใหผลตอบแทนสูงสุด

(๓) เปนศูนยกลางบริการขอมูลดานการวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการรวมทั้งเปนศูนยกลางการ
สาธิต เผยแพรความรูดานการเกษตรสาขาอื่น ๆ
(๔) เปนศูนยกลางการฝกอบรมการพัฒนาอาชีพ ทั้งดานการเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทําจากวัสดุ
พื้นเมือง ใหกับราษฎรทั้งในหมูบานบริวาร ศูนยสาขาและผูสนใจทั่วไป
(๕) เพื่อเพิ่มรายไดใหแกราษฎร และพัฒนาสภาพความเปนอยูทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความจําเปน
พื้นฐานของหมูบานบริวาร และศูนยสาขา ใหสูงขึ้น
(๖) เพื่อนําผลการศึกษาและพัฒนาไปเปนแบบอยางใชกับโครงการพัฒนาแหลงอื่น ๆ ตอไป
พื้นที่เปาหมายดําเนินงาน
(๑) พื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ ๒๖๑,๘๖๐ ไร
(๒) หมูบานบริวารของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ๘ หมูบาน เนื้อที่ ๒๓,๐๖๘ ไร ไดแก
บานยาบี หมูที่ ๑ ตําบลกะลุวอ บานบางมะนาว หมูที่ ๑ ตําบลกะลุวอเหนือ บานคีรี หมูที่ ๒ ตําบลกะลุวอเหนือ
บานเปล หมูที่ ๓ ตําบลกะลุวอเหนือ บานเขาตันหยง หมูที่ ๔ ตําบลกะลุวอเหนือ บานใหมสะปอม หมูที่ ๕
ตําบลกะลุวอเหนือ บานพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ และบานโคกสยา หมูที่ ๘ ตําบลกะลุวอเหนือ
(๓) ศูนยสาขา ๓ แหง ไดแก ศูนยสาขาที่ ๑ เนื้อที่ ๑๕.๘ ไร ศูนยสาขาที่ ๒ เนื้อที่ ๑๓๕ ไร และศูนย
สาขาที่ ๓ เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร
(๔) พื้นที่ที่ไดมีพระราชดําริใหดําเนินการ บานโตกอิฐ - โคกใน หมูที่ ๒ ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
การดําเนินงานในสวนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
เกี่ยวกับการบริหารโครงการโรงสีขาวพิกุลทอง ภายใตแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจของโครงการและเกี่ยวกับการ
เผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจแก ร าษฎรด า นสหกรณ ภายใต แ ผนงานบริ ห าร ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และ
ประชาสัมพันธของโครงการ รายละเอียดของงานในความรับผิดชอบ เปนดังนี้
งานโรงสีขาวพิกุลทอง
ความเปนมา ดวยบริษัทซาตาเกะเอ็นจิเนียริง จํากัด ประเทศญี่ปุน เห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงหวงใยและชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ยากจน บริษัทฯ จึงยินดีถวายเครื่องสีขาว โดยไดเขาพบปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเพื่อมอบเครื่องสีขาวใหแกโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จํานวน ๑ เครื่อง
ในวันเปดโรงสีผูจัดการบริษัทฯ ไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดนอมเกลาฯ ถวายอีก ๒ เครื่อง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวา จะสรางโรงสีขาวพระราชทานตามศูนยศึกษาการพัฒนา
ตาง ๆ และไดพระราชทานพระราชดํารัสกับ นายสิทธิลาภ วสุวัต เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ใหจัดสรางโรงสี ณ บริเวณโครงการชลประทานนูโมะ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๒๘ ม.จ.จักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ ไดประทานชื่อโรงสีนี้วา "โรงสีขาวพิกุลทอง" เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๒๘ และ คุณสมศักดิ์ เจริญลาภ ไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการจึงไดบริจาคเงิน จํานวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนทุนในการกอสรางอาคารโรงสี โดยไดเริ่มทําการกอสรางตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๒๙ เริ่มเปดบริการ
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินงานใน
รูปแบบ "สหกรณ" เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาระบบธนาคารขาว และบริการขาวเปลือกแกเกษตรกร
สถานที่ตั้งโรงสี อยูที่หมู ๑ บานปูยู ตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กําลังผลิตของ
เครื่องสีขาว ๒๔ ตันตอ ๒๔ ชั่วโมง หนวยงานผูรับผิดชอบสวนภูมิภาค ทําหนาที่บริหารโรงสี คือ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดนราธิวาส สวนกลางทําหนาที่ประสานงาน คือ ฝายสงเสริมสหกรณโครงการพิเศษ และฝาย
สงเสริมการตลาดกองสหกรณการเกษตร
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดานโรงสี
(๑) เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสที่จะใชบริการโรงสีขาวดวยความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบ

(๒) เพื่อเปนศูนยกลางพัฒนาและบริหารขาวเปลือกและขาวสารใหกับธนาคารขาวตาง ๆ ตลอดจน
สถาบันเกษตรกรที่มีอยูในจังหวัดนราธิวาส ไดมีศูนยกลางการใชบริการโดยไมตองผานพอคาคนกลาง
(๓) เพื่อเปนสถานที่รับฝากขาวเปลือกและบริการขาวสาร
(๔) เพื่อเปนการศึกษาคนควา หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองของขบวนการผลิตขาวสาร ตั้งแตการเก็บ
เกี่ยวผลิตผล สีเปนขาวสาร จนถึงการรับขาวสารไปบริโภคและจัดจําหนาย
การดําเนินงาน แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ เปนระยะเริ่มโครงการ กําหนดใหกรมชลประทานดําเนินการเรื่องโรงสี ติดตั้งเครื่องสีขาว
กอสรางฉางขาว กรมสงเสริมการเกษตร สํารวจเกษตรกรผูทํานากรมสงเสริมสหกรณดําเนินการบริหารโรงสี
ขาว
ระยะที่ ๒ เปนระยะที่มีการตั้งสหกรณแลว คณะกรรมการบริหารโรงสีขาวพิกุลทอง จะมอบกิจกรรม
ทั้งหมดใหสหกรณรับผิดชอบตอไป

