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	 วนัจนัทร์	ที	่6	เมษายน	พ.ศ.	2563	ศพท.	เข้าร่วม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด	 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	และวันทีร่ะลกึมหาจกัรี

บรมราชวงศ์	เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัด	ีและเทดิทนู

พระมหาสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ		โดยม	ีนายไพโรจน์	จรติงาม 

รองผู้ว่าราชการ	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นประธานในพิธี											

ณ	 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	 พระชนมพรรษา	

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

	 ศพท.	 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์															

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต	 ให้กับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร							

ที่สนใจ	 ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยศูนย์ฯ	 ได้รณรงค์											

ให้เจ้าหน้าที่	 และเกษตรกร	 มีการปลูกพืชผักกินเอง	 และได้มีการ

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์	ได้แก่	ถั่วฝักยาว	พริกชี	พริกหยวก	มะเขือเปราะ	

ถั่วพู	 ฟักแฟง	น�้าเต้า	 กระเจี๊ยบเขียว	 และเมล็ดพันธุ์มันขี้หนู	 ส�าหรับ				

น�าไปปลูกในช่วงสถานการณ์โควิด-19	อีกด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่

และเกษตรกร	 สามารถปลูกผักไว้บริโภคในบริเวณบ้านเพื่อเป็นการ					

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักในสถานการณ์เชื้อโควิด-19

 2



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 32

				 วันพุธ	ที่	13	พฤษภาคม	2563	นางสายหยุด 

เพ็ชรสุข	 ผอ.ศพท.	 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

ของการด�าเนนิงานพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที	่

บ้านบาเลาะ	หมูท่ี	่5	ต�าบลปะเสยะวอ	อ�าเภอสายบรุี 

จังหวัดปัตตานี	 โดยในปีงบประมาณ	 2563	 ศพท.								

ได้สนับสนุนกิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทาง

ล�าเลยีง	จ�านวน	2.5	กโิลเมตร	และกจิกรรมซ่อมแซม

ขดุลอกคคูลองระบายน�า้	จ�านวน	2	กโิลเมตรเพือ่ให้	

เกษตรกรสามารถขนย้ายผลผลิตจากแปลงเกษตร

        

							 งานพัฒนาที่ดิน	 ศพท.	 ลงพ้ืนท่ีหมู่บ้านบริวาร					

ของศนูย์ฯ	บ้านเขาตนัหยง	บ้านโคกอฐิ-โคกใน	เพือ่ส่งเสรมิ

และพฒันาพ้ืนทีก่นิเปร้ียวส�าหรบัการปลกูพชืผกัและไม้ผล	

โดยการสาธิตการท�าและการใช้ปุย๋หมกัควบคู่กบัผลติภณัฑ์

เทคโนโลยีชีวภาพ	 พร้อมกันนี้	 ได้ให้ค�าแนะน�าวิธีการ										

ใช้ปุ๋ยหมัก/น�้าหมักชีวภาพ	 ภายในแปลงเกษตรตามหลัก

วชิาการ	เพือ่รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคม	ีหนัมาท�า 

เกษตรแบบอินทรีย์	ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมี	ลดรายจ่าย	

เพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้

สูช่มุชน	รวมถงึให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์	ทัง้นี	้ได้ติดตามการด�าเนนิงานและตรวจเยีย่มกลุม่เกษตรกร

ปลูกพืชผักผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายจัด	 โดยกลุ่มเกษตรกรฯ	มีการปลูกกระเจี๊ยบเขียว	ถั่วพู	มะเขือยาว	

แตงกวา	ฯลฯ	 สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย	 800	 กิโลกรัมต่อสัปดาห์	 ส่งจ�าหน่ายในตลาดกลางอ�าเภอสายบุรี	

จังหวัดปัตตานี	สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี	โอกาสนี้	ได้รับฟังปัญหาและให้ก�าลังใจ

กลุ่มเก ษตรกร	 เพื่อร่วมด้วยและช่วยกันฝ่าวิกฤตช่วงสถานการณ์โควิด-19	 ไปด้วยกันในการจัดส่งน�้า													

จากแหล่งกักเก็บน�้าไปยังพื้นที่แปลงนาข้าวได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

บ้านบาเลาะ จังหวัดปัตตานี

 ลงพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืชผัก หมู่บ้านบริวารของศูนย์ฯ
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	 วนัจันทร์	ที	่18	พฤษภาคม	2563	นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	ผอ.ศพท.	ลงพืน้ทีม่อบปัจจยัการผลิตสนบัสนนุ
การด�าเนินงานกิจกรรม	“โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”	แก่พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ		จ�านวน	6	แห่ง	ได้แก่	บ้านป่าไผ่	           
บ้านตอหลงั	บ้านโคกโก	บ้านโคกไร่ใหญ่	บ้านปาฆาบือซา	และบ้านรอตนับาต	ูจงัหวดันราธวิาส	โดยได้มอบปัจจยั
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง	5	จ�านวน	110	กิโลกรัม	เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา	59	จ�านวน	80	กิโลกรัม	
และเมล็ดพันธ์ุผัก	 (พริกชี	 พริกหยวก	 มะเขือเปราะ	 ถ่ัวพู	 กระเจี๊ยบเขียว)	 จ�านวน	 90	 ซอง	 เพื่อมุ่งหวัง																					
เป็นสถานฝึกอาชีพให้ประชาชนมีความรู้จากการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
รวมถงึสนับสนนุพนัธุก์ล้าหญ้าแฝก	จ�านวน	150,000	กล้า	เพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้	ป้องกนัการชะล้างพงัทลาย
ของดิน	โอกาสนี้	ได้ร่วมปลูก	“ต้นรวงผึ้ง”	ณ	โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ	บ้านป่าไผ่	โดยมีนางพาตีเมาะ	สะดียามู	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส				เป็นประธานการปลูกต้นในครั้งนี้

	 วันอังคาร		ที่		19		พฤษภาคม		2563		ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุ ลท องฯ	 ติ ดตา มงานโครงก าร เกษต ร																																		
เพื่ออาหารกลางวั น	 โร งเรียนโคกศิลา	 ต .กะลุวอ	 อ.เมือง	
จ.นราธิวาส	 ซ่ึงเ ป็นโ ครงการ	 ที่ด�าเนิ นการอย่างต่อเนื่อง									
ในช่วงเปิดภ าคเรี ยน	 แ ต่ด้วยวิก ฤติการแ พร่ระบาด																									
ของเช้ือไวรัสโควิด	 1 9	 จึงท�าให้โรงเรี ยนยังไม่สามารถ											
เปิดเรยีนได้ตามปกต	ิแต่ยงัมนีกัเรยีนทีพ่กัอาศยัอยูใ่กล้โรงเรยีน 
ยังเข้าไปใช้พ้ืน ที่ใ นโครงการฯป ลูกผัก	 เพื่อน�าไปบริโภค										
ในครัวเรือน ซึ่งเ ป็นก ารช่วยแบ่ง เบาภาระ ของผู้ปกครอง								
ทั้งนี้	ศพท.	ได้เข้าไปแนะน�าให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
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ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ต้านภัยโควิด-19 ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ

ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ในเรื่องการ ปรับป รุงบ�ารุงดิน	 การ ดูแลรัก ษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและปลอดภัยจากสารเคมี	 ซ่ึงโครงการฯ	 ดังกล่าว

นอกจากนกัเรยีนสามารถปลกูผักเพ่ือบริโภคแล้วยงัช่วยส่งเสรมิให้นกัเรียนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน																		

										ให้เป็นประโยชน์		อีกทางหนึ่งด้วย
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	 พลเอก	 ศิวะ	 ภระมรทัต	 ผบ.กกล.จอส.
พระราชทาน	และคณะ	ศอญ.จอส.พระราชทาน	904	วปร.
เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร ์มตัวอย ่าง																	
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เพื่อติดตาม	 “โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ	 ต้านภัยโควิด-19”	 ในพื้นที่จังหวัด
นราธวิาส		โดยเข้าตรวจเยีย่ม	โครงการฟาร์มตวัอย่างฯ	
บ้านรอตนับาต	ูบ้านโคกปาฆาบือซา	บ้านตอหลงั	บ้านป่าไผ่ 
และบ้านโคกไร่ใหญ่	โดยมี	นายเอกรัฐ	หลีเส็น	ผู้ว่าราชการ 
จงัหวดันราธิวาส	ทหาร	ต�ารวจ	และหวัหน้าส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ	ในการนี้	นางสายหยุด		
เพ็ชรสุข	 ผอ.ศพท.	 ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย					
โดย	ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน	ได้ให้เกยีรตปิลกูต้นไม้
และปล่อยปลาในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ					
ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

	 งานพฒันาทีด่นิ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 

ลงพื้นที่ที่มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการ	 ติดตาม																				

ความก้าวหน้า	งานจดัระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้	(ขดุค-ูยกร่อง) 

โดยในปีงบประมาณ	 2563	 ศูนย์ศึกษาฯ	 ได้สนับสนุน

โครงการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 กิจกรรม								

ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่	3	(ขุดคู-ยกร่อง)		ทั้งนี้ได้ให้

ความรู ้ เกี่ยวกับการดูแลจัดการหญ้าแฝกรวมถึง

ประโยชน์ที่ได้รับของหญ้าแฝก	 เพื่อส่งเสริมเกษตรกร

และพัฒนาพื้นที่ทิ้ งร ้างให ้สามารถใช ้ประโยชน	์									

ท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร.

เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน�้า พื้นที่ที่มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการ
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	 งานปศสุตัว์	ศพท.	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันราธวิาส		ได้ด�าเนนิการส่งมอบ

พันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน	อายุ	20	สัปดาห์	และอาหาร	ให้กับโรงเรียนอาหารกลางวันจ�านวน	10	โรงเรียนๆละ	

50	 ตัว		 ได้แก่	 	 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ	ที่	 153	 	 โรงเรียน	 บ้านท�าเนียบ	 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา		

โรงเรยีนนรัินดรวิทยา	โรงเรียน	ตชด.ไอบอืแต	โรงเรยีน	ตชด.ลนีานนท์		โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	โรงเรยีนบ้านค่าย

โรงเรียน	ตชด.บ้านละโอ	และโรงเรียน	ตชด.บ้านตืองอ

ลงนามถว ายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	 โดยมี													
นายเอกรัฐ	หลเีสน็	ผูว่้าราชการจังหวัดนราธวิาสเป็นประธานในพธิ	ีณ	หอประชมุ	
เฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	เฉลิมพระชนมพรรษา	
ศาลากลา งจังหวัดนราธิวาส	 เวลา	 10.00	 น.						
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“เราท�าความ	ดี	เพื่อชาติ	
ศาสน์	กษัตริย์”	บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

	 วนัพธุ	ที	่3	มถินุายน	2563	ศนูย์ศกึษาการ
พัฒนาพิ กุลทองฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส											
วันเฉลิ มพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชนิ	ีโดยในช่วงเช้าเวลา	06.00น.	ร่วมพธิี			
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ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่พระราชทานให้กับโรงเรียนอาหารกลางวัน 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ	บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 อ.เมือง	 จ.นราธิวาส	 และร่วมกิจกรรม	 “มีแล้วแบ่งปัน”							
(ตู ้ปัน สุข)	 ณ	 บริเวณหน้าจวนผู ้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 ทั้งนี้เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี																					
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 76

	 “ดินทรายจัด”	 สู่การพัฒนา	 สร้างรายได้

พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-19	 ในช่วงวิกฤตยุค													

โควิด-19	 ท�าให้เห็นการว่างงานของประชากร														

ในประเทศ	และการค้าขายท่ีลดลง	ท�าให้คนส่วนใหญ่ 

คิดไปต ่างๆ	 จนลืมคิด ถึงการท�าการเกษตร																		

แบบ	“เศรษฐกจิพอเพยีง	ตามรอยพ่อ”	ทีป่ลกูไว้กนิ														

ไว้ขาย	และแจกจ่ายเพือ่นบ้าน	เหมอืนค�าโบราณท่ีว่า

“เอาแกงถ้วย	ไปแลกผกัแกล้มน�า้พรกิ”	อย่างทีก่ล่าว	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้มโีครงการต่างๆ			

ที่ส่งเสริมให้แก่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชด�าริ	บ้านโคกยามู	หมู่	7	ต�าบล

ไพรวนั	อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธวิาส	ในโครงการพฒันาพืน้ทีด่นิทรายจดัเพือ่ปลกูพชืผกั	จากการเข้าไป

ส่งเสริม	 และพัฒนาพ้ืนที่ให้ชาวบ้านรู้จักการท�าการเกษตร	 ในรูปแบบการท�าปุ๋ยหมัก	 น�้าหมักชีวภาพ							

ลดการใช้สารเคมี	โดยเน้นการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก	สูตรพระราชทาน	และปุ๋ยพืชสด	จนท�าให้ปัจจุบัน

การท�าการเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด	 ส่งผลให้ชาวบ้าน	 “มีกิน	 มีใช้	 มีขาย	 และแบ่งปัน”	 และสามารถ

สร้างตลาดในชุมชน	 สร้างรายได้ให้กับพื้นที่	 มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษจ�าหน่ายในทุกๆ	 วัน						

จากดินทรายที่ปลูกอะไรไม่เห็นผล	 จนสร้างรายได้และพอเพียงในสิ่งท่ีมี	 “สู ่รอยยิ้ม”	 นี้แหละ																						

เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด�าริสู่ชาวบ้าน
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พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ฟ้ืนผนืดินทราย
สู่เกษตรพอเพยีง สร้างรายได้อย่างย่ังยืน



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 98
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กิจกรรมฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงดิน
เปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล” 

อบรมเกษตรกร หลักสูตร "การบริหารจัดการกลุ่ม
เพื่อแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาด”  

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริการจัดการกลุ่ม” 

อบรมเกษตรกรกเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
 “การท าธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์"  

การฝึกอบรมแก่เกษตรกร 



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 98
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อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ 
 หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักบนพื้น

ที่ดินทรายจัด" 

อบรมเกษตรกรกเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร "การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบ

ครบวงจร"  

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ 
 หลักสูตร "การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อผลิตผักสู่ตลาด" 

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกแก้วมังกร” 

หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์"  

การฝึกอบรมแก่บุคลากรศูนย์ฯ 



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 1110

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยเหลือดูแล	และสร้างรายได้	

ให้แก่เกษตรกร	และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร	ในช่วงสถานการณ์การระบาด

ของเชื้อโรค	 Covid-19	 จึงได้ด�าเนินการลงพื้นที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์	 จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ารอง

เพื่อช่วยเหลือกษตรกรในยามวิกฤต	 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ	 โดยได้ลงพื้นที่หมู่บ้าน				

รอบศนูย์	พ้ืนทีศ่นูย์สาขา	และพืน้ทีท่ีม่พีระราชด�าร	ิด�าเนนิการสนบัสนนุเมลด็พนัธ์ุพชืผกั	อาท	ิพรกิหยวก	

กระเจี๊ยบเขียว	 มะเขือเปราะ	 พริกชี	 ถั่วพู	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ								

มพีชือาหารบริโภค	สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้ด้วยการพึง่พาตนเอง	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน	สร้างความ

มั่นคงทางอาหาร	 และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย	 มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์																

ในครั้งนี้	จ�านวน	927	ราย
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ลงพื้นที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 1110

		 วันท่ี	 22	 มิถุนายน	 2563	 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ	 ลงพื้นท่ีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ	

บ้านปาฆาบือซา	หมู่ที่	 5	ต�าบลกะลุวอ	อ�าเภอเมือง	

จังหวดันราธิวาส	เพือ่ร่วมตดิตามประเมนิผลโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างฯ		 ต้านภัยโควิด	 19	 ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ	และช่วงบ่ายของวนัเดยีวกนั

	 งานพัฒนาที่ดิน	ศพท.	ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดินเพื่อปลูกผักในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่บ้านปีแนมูดอ		หมู่ที่	10	ต�าบลบูกิต	อ�าเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส	โดยการส่งเสริมให้ความรู้

ค�าแนะน�า	การปรับปรุงบ�ารุงดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ	 เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดิน	 รวมถึงการปลูกพืชผักบริเวณบ้านและในพื้นที่ร่องสวน	 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่	 เช่น	 พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว	 ถั่วพู	 และพริกชี	 ซ่ึงเกษตรกรสามารถมีผลผลิตไว้บริโภค												

ในครัวเรือน	ปลอดภัยจากสารพิษ	เหลือแบ่งปันและจ�าหน่าย	เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไป

ลงพื้นที่โครงการฟ าร์มตัวอย่างฯ		 บ้านรอตันบาตู	 หมู่ที่	 7	 ต�าบลกะลุวอ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส						

โดยม	ีพ.ท.เกรยีงไกร	แก้วกระจาย	ผบ.ม.5	พนั	20	รอ.	เป็นหวัหน้าชดุประเมนิผลโครงการฟาร์มตวัอย่างฯ	

ในครั้งนี้	
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 ส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ

ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 

พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 1312

		 วนัจันทร์	ท่ี	22	มิถนุายน	2563	นางสายหยดุ	เพช็รสุข	ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า													
การด�าเนนิงานโครงการสาธติการเกษตรทฤษฎใีหม่ในพืน้ท่ีดนิเปรีย้วจดั	
พืน้ทีบ้่านโคกชมุบก	หมูท่ี	่5	ต�าบลบางขนุทอง	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์สาขาของศูนย์ฯ		จ�านวน	3	แปลง	ได้แก่	แปลงเกษตร
ของนายเดช	มินทการ	นายบุญ	หะยะมิน	และนางมณฑา	หมวกสกุล	

	 วันที	่23	มถินุายน	2563	ศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกลุทองฯ	ลงพืน้ทีร่่วมตดิตามประเมนิผลโครงการ

ฟาร์มตัวอย่างฯ	ต้านภัยโควิด	19	ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่บา้นตอหลัง	และบ้านป่าไผ่  

จังหวัดนราธิวาส	 โดยมี	 พ.ท.เกรียงไกร	 แก้วกระจาย	 ผบ.ม.5	 พัน	 20	 รอ.	 เป็นหัวหน้าชุดประเมินผล

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ	 ในครั้งนี้	 ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19	 เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้น										

ให้เกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิ-19	มงีานท�ามรีายได้เล้ียงตนเอง

และครอบครัว	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวพระราชด�าริเกษตรทฤษฎีใหม่	 ให้เกษตรกร								

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
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 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกชุมบก

ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19

 พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ บ้านตอหลัง และบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส



คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 1312

											 ก้าวหน้าการด�าเนินงาน	 ปีงบประมาณ	 2563	 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�าเนินงาน						
ของกรมพัฒนาที่ดิน	ปีงบประมาณ	2563	โดยมีนางสายหยุด	เพ็ชรสุข	ผอ.ศพท.	บรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน 
มเีจ้าหน้าที	่ศพท.	ร่วมรบัมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรยีง	ณ	ห้องประชมุ	1	ศพท.	ต่อจากนัน้ได้ลงพืน้ทีต่รวจเย่ียม
โครงการจัดท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้	พืน้ทีบ้่านใหม่	หมูท่ี่	5	ต�าบลกะลวุอเหนอื	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดนราธิวาส	
และบ้านตอหลงั-ทรายขาว	อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธวิาส	พืน้ทีแ่ปลงเกษตรกรโครงการสาธติการเกษตรย่ังยนื
ตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยว	ของนายเดช	มินทการ	และนายบุญ	หะยะมิน	บ้านโคกชุมบก 
หมู่ที่	 5	 ต�าบลบางขุนทอง	 อ�าเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 และพื้นที่โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ				
การผลิตพืชผักเพ่ือการตลาดของกลุ่มเกษตรกรบ้านบาเลาะ	ต�าบลปะเสยะวอ	 อ�าเภอสายบุรี	 จังหวัดปัตตาน	ี
โอกาสน้ี	ได้พบปะพูดคยุกับผูใ้หญ่บ้าน	และกลุม่เกษตรกร	สร้างขวญัก�าลงัใจ	ในการด�าเนนิกจิกรรมภายในพืน้ที่	
เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง	จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชุมชนในอนาคตต่อไป

	 ศพท.	ด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่ต�า่น�า้ท่วมขงั	ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยการจดั

ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 (ขุดคู-ยกร่อง)	 ในปีงบประมาณ	 2563	 ศูนย์ศึกษาฯ	 ได้รับสนับสนุนโครงการ						

จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่	3	(ขุดคู-ยกร่อง)	ในพื้นที่บ้านฮูแตทูวอ								
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ให้การต้อนรับ ผอ.สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาพื้นที่การเกษตรโดยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบ้านฮูแตทูวอ

 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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หมู่ที่	4	ต�าบลโคกเคียน		อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	รวมพื้นที่ทั้งหมด	36	ไร่	เกษตรกร	3	ราย	เพื่อส่งเสริม

เกษตรกรและพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างให้สามารถใช้ประโยชน์ท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

น�าเอาผลส�าเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน	 ปศุสัตว์	 ประมง	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย																

มาจดัแสดงภายในศนูย์ฯ	เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู	้เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกร	ประชาชนได้เข้ามาศกึษาดงูาน	

ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก						

พระราชด�าริ	(ศพท.)	ได้ศึกษา	ทดลอง	ค้นคว้า	และวิจัย						

เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด�าร	ิ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการท�าเกษตรบนพื้นที่ดินเปรี้ยว							

มาอย่างต่อเน่ือง	 และอยู ่เคียงคู ่เกษตรกรชาวจังหวัด

นราธวิาส	มาเกอืบ	40	ปี	ตลอดจน	ได้มกีารจดัแสดงกจิกรรม

การท�าเกษตรในรปูแบบ	“พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิมีชีวีติ”	โดยการ

	 ผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	09.00-16.00	น. 

เว้นวันหยุดราชการ	หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์	073-631033,038 www.pikunthong.com
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ปลดล็อคโควิด-19 เปิดประตูสู่รั้ว “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ผลการด�าเนินงานไตรมาส 3 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ หน่วย แผน ผล 

1. แผนงำนบริหำรจัดกำรองค์กร 34 โครงกำร 53.07 53.07 

1.งานจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ 148 โครงการ 75 75 

2. การบริหารจัดการด้านต่างๆ - - 63.47 63.47 

3. เอกสารเผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ - - 53.97 53.97 

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง 3 กิจกรรม 44 44 

5.จัดซื้อคุรุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการฯ 17 รายการ 60.35 60.35 

6.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 5 กิจกรรม 13.2 13.2 

2. แผนงำนกำรขยำยผลและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 37 โครงกำร 54.14 54.14 

1.งานสาธิต ได้แก่ 
   - งานสาธิตใหม่  
     -  งานสาธิตต่อเนื่อง  

11 โครงการ 52.28 52.28 

2. งานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ 
   - พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ  
     -  พื้นที่ศูนย์สาขา 
     -  พื้นที่ซึ่งมีพระราชด ารให้ด าเนินการ 
     -  พื้นที่ / โครงการอ่ืนๆ  

19 โคงการ 59.53 59.53 

3. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ 
    - โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ลส าเร็จของศูนย์ฯ 
    - โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพและกระบวนการผลิตเส้นใยพืชและผ้าทอพื้นเมือง 
    -  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยพืช 
    - โครงการฝึกอบรมการค้นคว้าคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและ
โรคเท้าช้าง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 

4 โครงการ 57.5 57.5 

4.งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
    - โครงการเพาะช ากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย 
    - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาว
ในงานหัตถกรรมและสิ่งก่อสร้าง 
    - การเพาะช ากล้าไม้สนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนและ
ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

3 โครงการ 53.33 53.33 
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สรุปคณะเข้าศึกษาดูงาน 
ประจ าไตรมาสที ่3 (เมษายน - มถิุนายน 2563) 

จ ำนวน 172 คณะ 13,370 รำย 
เดือน คณะ ราย หมายเหตุ 

เมษายน - 143 ติดต่อราชการ 
พฤษภาคม - 388 ติดต่อราชการ 
มิถุนายน 16 1,203 

รวม 172 13,370 

รวมสะสมประจ ำปี จ ำนวน 1,071 คณะ 83,331 รำย 


