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	 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ	ระหว่างวันที่	20	-	21	กุมภาพันธ์	2563				

โดยในวันพฤหัสบดีที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2563															

เสด็จพระราชด�าเนินทรงติดตามการด�าเนินงาน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์	หมู่ที่	6	ต�าบลสุคิริน											

.อ�าเภอสุคิริน	 จังหวัดนราธิวาส	 ในการนี้	 นางสายหยุด	 เพ็ชรสุข	 ผู ้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ																										

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เฝ้า	ฯ	รับเสด็จ	

						 วันศุกร์	ที่	21	กุมภาพันธ์	2563	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	
ไปยังห ้องประชุม	 1	 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ		
พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นางสายหยุด	 เพ็ชรสุข																		
ผู้อ�านวยการศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ		ในฐานะประธาน
คณะกรรมการ	 จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ									
พระกนิษฐาธิราชเจ ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															
สยามบรมราชกุมารี	 ครั้งที่	 20	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 เฝ้าฯ												
กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน	 และเบิกนักเรียน					
ทีมชนะเลิศการแข ่งขัน	 คือ	 เ ด็กชายบัรซูน	 ดอเล ๊าะ																												
และเด็กหญิงจณิสตา	 สะอิมิ	 จากทีมโรงเรียนพิมานวิทย์						
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	เฝ้าฯ	รับพระราชทานถ้วยรางวัล	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด�าเนินติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
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	 จากนัน้ประทบัรถยนต์พระทีน่ัง่	เสดจ็พระราชด�าเนินไปยงั                        

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม ่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	 โดยมี																	

นางสาวเบญจพร	ชาครานนท์	อธิบดีกรมพัฒนาทีดิ่น	นายลลติ 

ถนอมสงิห์	รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน

งานโครงการฯ	นายบุญพาศ	รกันุ้ย	รองผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส 

นายศรศีกัดิ	์ธาน	ีผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาทีด่นิเขต	12	

และนางสายหยดุ	เพ็ชรสขุ	ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 ในการนี้	 นางสายใจ	 มณีรัตน	์

หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน	กราบบังคมทูลถวาย

รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่แปลงสาธิต												

งานศกึษา	ทดลอง	วิจยั	นางสาวคศิกาญจน์	สขุม	ีนกัวชิาการ

เกษตรช�านาญการพเิศษ	กราบบงัคมทลูถวายรายงานเกีย่วกบั 

การสาธิตการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด										

และนายแทน	รังเสาร์	หัวหน้างานปศุสัตว์	 กราบบังคมทูล

ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที	่											

จังหวัดนราธิวาส
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	 ต่อมา	เวลา	14.00	น.	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชด�าเนิน	 ทรงติดตามการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

โรงเรยีนบ้านเขาตนัหยงมติรภาพที	่153	หมูท่ี	่4	ต�าบลกะลวุอเหนอื	อ�าเภอเมอืงนราธวิาส	จงัหวดันราธวิาส									

และโรงเรียนบ้านบางมะนาว	 หมู ่ที่	 1	 ต�าบลกะลุวอเหนือ	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 โดยมี																										

นางสายหยุด	เพ็ชรสุข	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
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	 การอยูร่อดในแบบเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยการปลกูผกัสวนครวั

กนิเองนัน้	ไม่ง่าย	แต่กไ็ม่ยากเสมอไป		หลายๆ	ครัง้ทีม่ภียัพบิตัเิกดิขึน้ 

ไม่ว่าจะเกิดในแห่งหนต�าบลใด	 ก็มีผลกระทบมาถึงตัวเราเสียหมด		

โดยเฉพาะภยัพิบติั	โควดิ-19	ณ	ปัจจบัุนนี	้ทีส่่งผลกระทบอย่างมหาศาล	

ไม่ว่าด้านความเป็นอยู่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และปัญหาอื่นๆ	 ยังไงแล้ว	

ประชาชนอย่างเราๆ	กย็งัต้องแบกรบัภาระไม่มากกน้็อยอยูดี่	ดงันัน้	การไม่มีปัญหา 

หรอืมปัีญหาเดือดร้อนให้น้อยทีส่ดุอาจเป็นทางรอดทีเ่ราจะพอกระท�าได้ด้วยการ 

พึง่พาตนเอง	แบบพอเพียง	ตามแนวพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที	่9	 

	 การปลกูพชืผกัสวนครวัด้วยหลักการ	“ปลูกเอง	กนิเอง 
หรอื	ปลกูทกุอย่าง	ทีก่นิ		กินทกุอย่างทีป่ลูก”	กเ็ป็นหนทาง
รอดอีกหนทางหนึ่งที่ท�าให ้เราสามารถอยู ่ ได ้ในช่วง
สถานการณ์ภยัพบิติัโควดิ-19	ด้วยการม	ีผกัสวนครัวเพือ่บรโิภค 
ในครวัเรอืน	ช่วยลดรายจ่าย	อกีทัง้ยังให้ประโยชน์ทางโภชนาการ 
และปราศจากสารพิษ	ท�าให้เราไม่ต้องออกไปจบัจ่ายซือ้หา
ในตลาด		ซึ่งอาจต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย	และน�ามาซึ่ง
ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค	 ส�าหรับการปลูกพืชผัก																								
สวนครวันัน้	สามารถท�าได้หลากหลายรปูแบบ	แม้ผูท้ีม่พีืน้ทีน้่อย               
หรือจ�ากัด	 ก็สามารปลูกได้	 เช่น	 การปลูกลงดิน	 ปลูกใน
ภาชนะเหลือใช้ต่างๆ	อาทิ	กระถางพลาสติก	ล้อยางรถยนต์	เป็นต้น 

	 ท้ังน้ี	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้จดัท�าแปลงต้นแบบด้านการปลกูพชืผกัสวนครวัส�าหรบัพ่ีน้องประชาชนได้เข้า
มาศึกษาดูงาน	 เป็นสวนท่ีมีการท�าเกษตรโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ประดับสถานที่และสามารถน�าผลผลิตมาบริโภค
ประจ�าวัน	ในครัวเรือนได้	อาทิ	กะเพรา	แตงกวา	บวบเหลี่ยม	มะเขือ	ฟักเขียว	มะระขี้นก	กระเจี๊ยบ	และข้าวโพด	ฯลฯ					
เป็นระบบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์	ไม่ใช้สารเคมี	เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	และเปิดให้นักเรียน	
นักศึกษา	 และผู้สนใจ	 ได้มาศึกษา	 เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ	 โดยสามารถติดต่อขอรับค�าแนะน�าเพิ่มเติม	 และเข้าชม	 ได้ที่														
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	หรือ		โทร		073	-	631033	,	073	-	631038			E-mail	:	cpt_1@ldd.go.th																							
Website	:	www.pikuthong.com

ผักสวนครัว ปลูกเอง กินเอง 

หนทางรอดภัยพิบัติ โควิด-19
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กิจกรรมพิธีท�าบุญสองศาสนาต้อนรับปีใหม่ 2563 

ประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 

	 	 	 	 	 	 	 	 	วันพุธที่	8	มกราคม	2563	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ									

จดักิจกรรมวันปีใหม่	โดยช่วงเช้า	ได้จดัให้มพีธิที�าบญุทางศาสนา	ศาสนา

พุทธนิมนต์พระสงฆ์สวดให้พรเพ่ือเป็นสิริมงคล	ท�าบุญตักบาตร	 ถวาย

สังฆทาน	และภตัตาหารแด่พระสงฆ์	ณ	ห้องประชมุ	1	และศาสนาอิสลาม

ได้เชญิโต๊ะอหิม่ามบ้านเขาตนัหยง	บ้านตือลาฆอปาลสับ้านโคกสยา 

และบ้านจะแลเกาะ	มาเป็นผู้น�าท�าพิธีละหมาดฮาญัติณ	ห้องประชุม	2	

และในช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ	 โอกาสนี	้																				

นางสายหยุด	 เพ็ชรสุข	 ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ						

ได้กล่าวอวยพรปีใหม่	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

ที่มาร่วมงาน	กว่า	300	ราย

ผลการด�าเนินงาน	 ปีงบประมาณ	 2562	 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน	

ปีงบประมาณ	2563	โครงการ	Smart	LDD		พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์	ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมั่นคง		

และยั่งยืน	โดยมี	นางสายหยุด	เพ็ชรสุข	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	บรรยายสรุป	

	 วันศุกร์	ที่	10	มกราคม	2563	นายศรีศักดิ์	ธานี	ผู้อ�านวย

การส�านกังานพฒันาทีด่นิ	เขต	12	พร้อมคณะ	ลงพืน้ท่ีประชมุตดิตาม	           
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ประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 

ผลการด�าเนินงานและรับมอบนโยบายดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	1	 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองฯ	ต่อจากน้ัน	ได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม

แปลงโครงการสาธิตการท�าเกษตรย่ังยืนตามแนวพระราชด�าริ

ทฤษฎใีหม่ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั	บ้านโคก	ต�าบลจวบ	อ�าเภอเจาะไอร้อง 

ส�าหรับพื้นที่แปลงโครงการฯ	มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน

ชัดเจนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้น�าผลส�าเร็จ																	

จากแปลงสาธติการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ภายในศนูย์ศกึษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	ไปขยายผลในพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่	20	ไร่	เป็นที่อยู่อาศัย/

โรงเรือน	2	ไร่	ปลูกไม้ผลผสมผสาน/พืชผักหมุนเวียน	7.5	ไร่														

บ่อน�้า	4.5	ไร่	และนาข้าว	6	ไร่	โอกาสนี้	ได้พบปะพูดคุย																									

กับผู้ใหญ่บ้าน	 และกลุ่มเกษตรกร	 สร้างขวัญก�าลังใจ	 ในการ

ด�าเนนิกิจกรรมภายในแปลง	เพือ่ต่อยอดและพฒันากลุม่เครอืข่าย               

ให้เข้มแขง็	จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชมุชนในอนาคตต่อไป

ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองฯ	จงัหวดันราธวิาส	ครัง้ที	่1/2563	เพือ่ตดิตามผลการด�า	เนนิงาน	

ปีงบประมาณ	2562	และแผนการปฏบิตังิานในปีงบประมาณ	2563	ณ	ห้องประชมุ	1	ศนูย์ศกึษาการพฒันา

พิกุลทองฯ	โดยมีนายเอกรัฐ	หลีเส็น	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส		และนางพาตีเมาะ	สะดียามู	รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนราธิวาส		 เป็นประธาน	ในการประชุม	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

	 วนัจันทร์	ที	่13		มกราคม	2563	ศนูย์ศึกษาการพฒันา 

พิกุลทองฯ		จัดประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินงานโครงการ						   
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พ้ืนท่ีศูนยสาขาท่ี 3 โครงการหมูบานปศุสัตว-

เกษตรมูโนะ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ี บานฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเคียน 

 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ีบานโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ 

 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ีบานคีรี ต.กะลุวอเหนือ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
พ้ืนท่ีบานกําแพง ต.กะลุวอเหนือ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ีศูนยสาขาท่ี 3 โครงการหมูบานปศุสัตว-

เกษตรมูโนะ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ี บานฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเคียน 

 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ีบานโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ 

 อ.เมือง จ.นราธิวาส 

พ้ืนท่ีบานคีรี ต.กะลุวอเหนือ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 
พ้ืนท่ีบานกําแพง ต.กะลุวอเหนือ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) 

ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน 

งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข

 จัดอบรมให้ความรู้ในการเจาะโลหิตเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง

	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองฯ	ลงพืน้ทีข่บัเคลือ่นโครงการบตัรดนิด	ี(ID	Din	Dee)	ตามนโยบายของ               
กรมพฒันาทีดิ่น	ซึง่ศนูย์ศกึษาฯ	ได้ด�าเนนิการแจกจ่ายบตัรดนิดใีห้แก่เกษตรกรในพ้ืนทีข่ยายผลเพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ตรวจสุขภาพดิน	และมีความรู้ด้านการดูแลจัดการดิน	เพื่อน�าไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	และ
สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลกูต่อไป	ซึง่ในครัง้นี	้เจ้าหน้าทีไ่ด้ลงพืน้ท่ีตดิตามการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของเกษตรกร																			
พบว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบ�ารุงดินผ่านข้อมูลบัตรดินดี	 มีการรวมกลุ่มเครือข่าย					
แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการดินซ่ึงกันและกัน	 ทั้งนี้ได้ให้ค�าแนะน�าการปรับปรุงดินตามสภาพพื้นที่ของตนเอง																						
เน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก/น�้าหมักชีวภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือลดการใช้สารเคมี	 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อลักษณะ
กายภาพของดิน	รวมถึงเกษตรกรสามารถผลิตพืชที่ปลอดภัย	ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้บริโภคด้วย

		 วนัพุธที	่15	มกราคม	2563	งานควบคุมปราบปราม
โรคติดต่อและการสาธารณสขุ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ     
จดัอบรม	ให้ความรู	้พร้อมสาธติและฝึกปฏบิติัในการเจาะโลหติ 
เพ่ือค้นหาและเฝ้าระวังโรคเท้าช้างให้แก่	 อสม.	 หมู่ที่	 6										
(บ้านยูโย)	 ต�าบลบางขุนทอง	 อ�าเภอตากใบ	 โดยมุ่งเน้นให้
ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงั	ค้นหาผูป่้วยรายใหม่ในชมุชน 
เนือ่งจากเป็นบคุคลทีค่ลุกคลกัีบคนในชมุชนมากกว่าเจ้าหน้าท่ี

 8 8
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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตอยอด องคความรู ขยายผลสูการพัฒนา 

สงผลใหเกิดประโยชนในชุมชนในแงของการลดการแพรเช้ือในพื้นท่ีลดความ

พิการหากไดรับการรักษาไดเร็ว ปองกันการกลับมาแพรโรคใหมและไมเปน

ปญหาทางดานสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาสอีกตอไป 

 

     ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินการตอยอด

องคความรู ขนายผล สูการพัฒนา ในพื้นท่ีขยายผลของศูนยฯ              

ซึ่งไดเขาไปดําเนินการพัฒนาพื้นท่ี โดยการนําผลสําเร็จ     

ท่ีไดจากการศึกษา ทดลองวิจัย ไปสงเสริมแกราษฎร       

ใหสามารถประกอบอาชีพมาอยางตอเนื่อง อาทิ ดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนองคความรูดานการเกษตร โดยสาธิต

วิธีการปลูกพืชผัก การดูแลรักษา เนนยํ้าใหเกษตรกรหันมา

ทําเกษตรอินทรีย ใชปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพในการ

ปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใชปุยเคมี เพื่อผลิตพืชผักท่ีมี

คุณภาพและไมมีสารพิษตกคาง ทําใหมีผลผลิตท่ีสะอาด         

และปลอดภัยไวบริโภค ท้ังน้ีเกษตรกรในพ้ืนท่ียังสามารถ                   

นําองคความรูท่ีไดไปขยายผล แกเกษตรกรรายอ่ืนๆ  ตอไป 

โรงเรียนบานบางมะนาว 

โรงเรียนคีรีราษฎรรังสฤษฎ โรงเรียนบานหัวเขา 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ 

พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ  

พ้ืนท่ีบานปลักปลา พ้ืนท่ีบานตอหลัง-ทรายขาว 

โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานสะแนะ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานรอตันบาตู  

โรงเรียนบานบางมะนาว 

โรงเรียนคีรีราษฎรรังสฤษฎ โรงเรียนบานหัวเขา 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ 

พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ  

พ้ืนท่ีบานปลักปลา พ้ืนท่ีบานตอหลัง-ทรายขาว 

โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานสะแนะ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานรอตันบาตู  

โรงเรียนบานบางมะนาว 

โรงเรียนคีรีราษฎรรังสฤษฎ โรงเรียนบานหัวเขา 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ 

พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ  

พ้ืนท่ีบานปลักปลา พ้ืนท่ีบานตอหลัง-ทรายขาว 

โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานสะแนะ  

โครงการฟารมตัวอยางฯ 

บานรอตันบาตู  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต่อยอด องค์ความรู้ ขยายผลสู่การพัฒนา

ส่งผลให้เกดิประโยชน์ในชมุชนในแง่ของการลดการแพร่เชือ้ในพืน้ที่
ลดความพิการหากได้รบัการรกัษาได้เรว็	ป้องกันการกลบัมาแพร่โรคใหม่
และไม่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุของจงัหวดันราธวิาสอกีต่อไป

					 	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้ด�าเนนิการ 
ต่อยอดองค์ความรู้	 ขนายผล	สู่การพัฒนา	 ในพื้นที่
ขยายผลของศนูย์ฯ	ซ่ึงได้เข้าไปด�าเนนิการพฒันาพืน้ที่ 
โดยการน�าผลส�าเร็จที่ได้จากการศึกษา	ทดลองวิจัย	
ไปส่งเสริมแก่ราษฎร	 ให้สามารถประกอบอาชีพ						
มาอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	ด�าเนนิการส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
องค์ความรูด้้านการเกษตร	โดยสาธติวธิกีารปลกูพชืผกั 
การดแูลรกัษา	เน้นย�า้ให้เกษตรกรหนัมาท�าเกษตรอนิทรย์ี	
ใช้ปุ๋ยหมกัและน�า้หมกัชีวภาพในการปรบัปรงุบ�ารงุดิน	
ลดการใช้ปุย๋เคม	ีเพ่ือผลิตพชืผกัทีม่คีณุภาพและไม่มี
สารพิษตกค้าง	 ท�าให้มีผลผลิตท่ีสะอาด	 และปลอดภัย				
ไว้บริโภค	ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังสามารถน�าองค์ความรู ้
ที่ได้ไปขยายผล	แก่เกษตรกรรายอื่นๆ	ต่อไป

      วันจันทรท่ี 20 มกราคม 2563 นางสาวภัทราภรณ               

โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด านบริหาร                

นางสายหยุด เพช็รสุข ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ รวมตอนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นท่ี

ติดตามความกาวหนาการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส                  

และพบปะประชาชน ณ อาคารร่ืนอรุณ เทศบาลเมือง              

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

โครงการพัฒนาพื้นที่หมูบานรอบศูนย  

พ้ืนท่ีบานสะปอม  พ้ืนท่ีบานโคกสยา  

โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนยสาขา 

ศูนยสาขาท่ี 2 โครงการ

พัฒนาหมูบานปแนมูดอ  
ศูนยสาขาท่ี 4 โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีบานโคกชุมบก  

รวมจัดประชุมคณะปฏิบัติการในพ้ืนที่ศูนยสาขาที่ 3  

โครงการหมูบานปศุสัตว-เกษตรมโูนะ ครั้งที่ 1/2563  

    วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ             

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดประชุมคณะปฏิบัติการในพื้นท่ีศูนย

สาขาท่ี 3 โครงการหมูบานปศุสัตว -เกษตรมูโนะ ครั้งท่ี 1/2563              

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณาแผนการดําเนินงาน                  

. 
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โครงการพัฒนาพื้นที่หมูบานรอบศูนย  

พ้ืนท่ีบานสะปอม  พ้ืนท่ีบานโคกสยา  

โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนยสาขา 

ศูนยสาขาท่ี 2 โครงการ

พัฒนาหมูบานปแนมูดอ  
ศูนยสาขาท่ี 4 โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีบานโคกชุมบก  

โครงการพัฒนาพื้นที่หมูบานรอบศูนย  

พ้ืนท่ีบานสะปอม  พ้ืนท่ีบานโคกสยา  

โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนยสาขา 

ศูนยสาขาท่ี 2 โครงการ

พัฒนาหมูบานปแนมูดอ  
ศูนยสาขาท่ี 4 โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีบานโคกชุมบก  

 10

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

ร่วมจัดประชุมคณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 

โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ครั้งที่ 1/2563 

	 วนัจนัทร์ที	่20	มกราคม	2563	นางสาวภทัราภรณ์ 

โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร																

นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันา 

พิกุลทองฯ	ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี	ในโอกาสลงพื้นที ่

ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส																		

และพบปะประชาชน	ณ	อาคารรืน่อรณุ	เทศบาลเมอืง														

สุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส

					 วันอังคารที่	28	มกราคม	2563	ศูนย์ศึกษา

การพฒันาพกิลุทองฯ	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก						

พระราชด�าริ	 จัดประชุมคณะปฏิบัติการในพื้นที	่								

ศูนย์สาขาที่	3	โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์	-	เกษตรมูโนะ	

ครัง้ท่ี	1/2563	เพือ่ตดิตาม	ผลการด�าเนนิงาน	และ	

พจิารณาแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	2563	
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ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกในพื้นที่โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-										
เกษตรมูโนะ	 การขอขึ้นทะเบียนรับรองสิทธิในท่ีดิน	 การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่การพัฒนาอาชีพ													
รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่โครงการฯ	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ณ	 ห้องประชุม																					
ทีว่่าการอ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธิวาส	โดยม	ีนางพาตเีมาะ	สะดียาม	ูรองผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส	
เป็นประธานการประชุม

	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองฯ	ร่วมเฝ้ารบัเสดจ็	

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา												

เทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา															

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส	

ระหว่างวันท่ี	 2-5	 กุมภาพันธ์	 2563	 โดยมีหน่วยงาน										

ส่วนราชการ	 หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน																		

และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ		อย่างพร้อมเพรียง
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ให้การต้อนรับภริยาเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทยและคณะ

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

	 วันพุธ		ที่	4	มีนาคม	2563	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ให้การต้อนรับ	Madam	Anita	Rusdi	
ภริยาเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	Mrs.	 Svarina	 Fachry	 ภริยากงสุลใหญ่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าจังหวัดสงขลา	โดยมี
นายกิตติ ศักดิ์	 ประชุมทอง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 กล่าวต้อนรับ	
พร้อมบรรยายสรปุเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาและรปูแบบการด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารขิองศนูย์ศกึษาฯ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
โอกาสนี	้คณะได้เยีย่มชมร้านค้าจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ	และผลติภณัฑ์ชมุชนภายใต้ชือ่	“พกุิลทอง”	ซึง่ศูนย์ศึกษาฯ 
ได้เป็นศนูย์กลางส�าหรับการจ�าหน่ายสนิค้า/ผลติภณัฑ์นานาชนดิจากชมุชนในพืน้ทีข่ยายผลของศนูย์ฯ	ด้วย

ทัว่ประเทศไทย	และรณรงค์ให้ประชาชน	ในหน่วยงานได้มส่ีวนร่วมเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษก 

และปลูกจติส�านกึของประชาชนให้ความส�าคัญของการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้สนอง	

นโยบายและจดักจิกรรมดงักล่าวขึน้	ในวันองัคาร	ที	่10	มีนาคม		2563	โดยมบีคุลากรศนูย์ฯ	จ�านวน	100	ราย เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างพร้อมเพรียง		โดยปลูกต้นทองอุไร	จ�านวน	120	ต้น		ณ		บริเวณงานปศุสัตว์	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

	 ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ														
สิ่งแวดล้อม	 ได้ก�าหนดจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้																																
และปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิ	ี                             
บรมราชาภเิษก	ภายใต้ชือ่	“รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพือ่แผ่นดิน”                            
สืบสานสู่	100		ล้านต้น		โดยได้ด�าเนินปลูกต้นไม้ในแต่ละพื้นที ่                               
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ร่วมประชุมคณะท�างานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดท�าตัวชี้วัด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 5/2563 

ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สัมคม 

โครงการต้นแบบการพัฒนาชุมชนรอบป่าตามพระราชด�าริ

	 ศนูย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองฯ	ร่วมประชมุคณะท�างาน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดท�าตัวชี้วัดโครงการ																		
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิครัง้ที	่5/2563	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันา 
อ่าวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิอ.ท่าใหม่	จ.จนัทบรุี	
ระหว่างวันที่	10	-	11		มีนาคม	2563	โดยมี	ดร.พิสุทธิ์	วิจารสรณ์           
ทีป่รกึษาด้านการพฒันาทีด่นิ	กรมพัฒนาทีด่นิ	เป็นประธานการประชมุ 

	 วันพธุ		ท่ี	11	มนีาคม	2563	ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ	
ร่วมกจิกรรมการจดัเวทปีระชาคมคนืข้อมลูเศรษฐกจิ-สมัคม	โครงการ
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนรอบป่าตามพระราชด�าริ	พื้นที่บ้านโคกยามู	
บ้านพรกุาบแดง	หมู	่7	ต.ไพรวนั	อ.ตากใบ	จ.นราธวิาส	ภายใต้การดแูล
ของสถาบั นส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน						
แนวพระราชด�าริ	เป็นการจัดเวทีร่วมวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ

และแลกเปล่ียนข้อมลูเชิงกายภาพ	ผลการพัฒนาพ้ืนทีข่องหน่วยงานต่างๆ	ณ	อาคารแหล่งรวบรวมผลผลติทางการเกษตร	และ 
งานหัตถกรรมบ้านโคกยามู-พรุกาบแดง	โดยมีนายเอกรัฐ	หลีเส็น	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	เป็นประธานในการเปิดพิธี
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รณรงค์และส่งเสริมการท�าเกษตรบริเวณบ้าน

แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนิกุลทองฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day

 ต้าน COVID-19 “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ห่างไกล COVID-19” 

	 วันพฤหัสบดี	ที่	12	มีนาคม	2563	นางสายหยุด	 เพ็ชรสุข    

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 เป็นประธานการประชุม 

รณรงค์และส่งเสริมการท�าเกษตรบริเวณบ้านให้แก่เจ้าหน้าที่														

ของศูนย์ศึกษาฯ	 โดยการน�าองค์ความรู ้จากการปฏิบัติงาน															

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง	เน้นการท�าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ           

ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี	เพื่อมีพืชผักไว้บริโภคอย่างปลอดภัย	และเหลือบริโภคสามารถจ�าหน่ายได้	เป็นการลด
รายจ่าย	 เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน	 อีกทั้ง	 สามารถเป็นทางเลือกเสริมในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป																							
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน	ณ	ห้องประชุม	1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

	 วนัพธุ	ที	่25	มนีาคม	2563	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองฯ	จัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ต้าน	COVID-19 
“ตระหนกั	แต่ไม่ตระหนก	ห่างไกล	COVID-19“	โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที	่ท�าความส	ะอาด	ฆ่าเชือ้โรค	บรเิวณภายใน 
อาคาร	ห้องท�างาน	ห้องประชุม	และบริเวณโดยรอบ	เพื่อให้สถานที่ท�างานมีความสะอาด	ปลอดภัย	ปลอดเชื้อโรค 
ป้องกนัการแพร่กระจายของโรค	COVID-19	ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากรได้ตระหนกัถึงสถานการณ์	COVID-19	โดยก�าหนด           
ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	มีการจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ต้าน	COVID-19	“ตระหนัก																	
แต่ไม่ตระหนก	 ห่างไกล	 COVID-19“	 ทุกวันพุธ	 ตามมาตรการยับยั้งการแพร่กระจายของโรค	 COVID-19																																	
ที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะน�าไว้
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“อ้อยคั้นน�้า” ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

							 “อ้อยคัน้น�า้”	เป็นพชืทีไ่ด้รบัความสนใจและเป็น

พชืทางเลอืกทีส่ามารถสร้างรายได้	เนือ่งจากมรีสชาติหอมหวาน     

มปีระโยชน์และคณุค่าหลายประการ	และเป็นทีน่ยิมบรโิภค	

เป็นอย่างมากในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยเฉพาะช่วง	

เทศกาลถอืศลีอดของชาวไทยมุสลมิแต่พืน้ทีท่�าการเพาะปลกู 

และแปลงผลติอ้อยในจังหวัดนราธิวาสนัน้มีปรมิาณไม่มากนกั 

เนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวจัด	 จ�าเป็นต้องมี    

การปรบัสภาพดนิให้เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต	รวมถงึ

การคัดเลอืกพนัธ์ุทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะพ้ืนที	่ดงันัน้	ศนูย์ศกึษา 

การพฒันาพกิลุทองฯ	จงึได้จดัท�าแปลงสาธติการปรบัปรงุ

ดนิเปรีย้วจดัเพือ่ปลกูอ้อยคัน้น�า้	โดยด�าเนินการบนพืน้ท่ีขดุยกร่อง 

เนื้อที่	3.75	ไร่	ปลูกอ้อยพันธุ์สิงค์โปร์	พันธุ์สุพรรณบุรี	50	

และพนัธุส์พุรรณบรีุ	72	ปรับปรุงดินด้วยวัสดุปูน	(หินปูนฝุน่) 

และเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนอายุ	8	เดือน	ซึ่งจากการศึกษา	พบว่า 

อ้อยคั้นน�้า	ทั้ง	3	สายพันธุ์	สามารถเจริญเติบโตและ												

ให้ผลผลิตได้ดี	 โดยในรอบปีที่ผ่านมาสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลติได้จ�านวน	4,450	กโิลกรมั	ส�าหรบัเกษตรกรทีส่นใจ

สามารถเข้ามาศึกษา	 ดูงานการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด

เพื่อการเกษตรได้ที่	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู PB16
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สรุปคณะเข้าศึกษาดูงาน 

ประจาํไตรมาสที ่2 (มกราคม - มนีาคม 2563) 

จํานวน 76 คณะ 5,940 ราย 

เดือน คณะ ราย 

มกราคม 31 2,574 

กมุภาพนัธ์ 33 2,533 

มีนาคม 12 833 

รวม 76 5,940 

รวมสะสมประจําป จํานวน 76 คณะ 5,940 ราย 

สรุปคณะเข้าศึกษาดูงาน 

ประจาํไตรมาสที ่2 (มกราคม - มนีาคม 2563) 

จํานวน 76 คณะ 5,940 ราย 

เดือน คณะ ราย 

มกราคม 31 2,574 

กมุภาพนัธ์ 33 2,533 

มีนาคม 12 833 

รวม 76 5,940 

รวมสะสมประจําป จํานวน 76 คณะ 5,940 ราย 
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รวมสะสมประจ�าปี จ�านวน 899 คณะ 69,961 ราย


