


ร่วมประชุมรับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมพฒันาที่ดนิ
ปีงบประมาณ 2565 และประชุมติดตามงาน ของ สพข.12 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ปีงบประมาณ2565 และประชุมติดตามงาน ของ สพข.12
ณ ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และผ่านระบบ Video 
Conference ในการนี้ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จัดกิจกรรมวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการ
สร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกันท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ บ ารุงรักษา
ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์
พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศูนย์ศึกษากาพัฒนาพิกุลทองฯ



ร่วมประชุมหารือคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการ
โครงการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้าน
วิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยมีนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักวิจัยที่ร่วมน าเสนอโครงการวิจัย จ านวน 4 ราย 
ได้แก่ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน นายจรัส สิงประจิม 
หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล นางสาวคศกิาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ และนายสมพงศ์ พรหมฉ่ า นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ พร้อมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564
ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) จังหวัดสตูล

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานแด่พระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการนี้
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย



องคมตรีติดตามการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 
ครั้งที่ 6/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 6/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ได้รายงานการน าผลส าเร็จงานศึกษา ทดลอง วิจัย ไปพัฒนา ต่อยอดและขยายผลสู่ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ และรายงานผลการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรน่า2019
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอ าเภอเมืองนราธิวาส รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์สาขาที่ 1 โครงการสวนยางพระต าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอ าเภอเจาะไอร้อง รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ปีแนมูดอ นายสังคม เกิดก่อนายอ าเภอตากใบ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 
และ ศูนย์สาขาท่ี 4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านโคกอิฐ-โคกใน ยูโย โคกชุมบก และนายสมพร ภู่ศิริ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์สาขาที่ 5 โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ



จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ 
ครั้งที่ 2/2564 ในระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งท่ี 2/2564 เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส ารอง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชด าริ โครงการส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน 
โครงการทดสอบการปลูกกระจับในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ท้ังนี้ ได้เสนอแผนการปฏิบัติงานในการด าเนินงาน ตามแผนงานต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 และการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ 
ห้องประชุม ศพท. 



ลงพื้นที่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนตชด.การท่าอากาศยานฯ หมุ่ที่ 8 และโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและวางแผนการด าเนินกิจกรรมภายในแปลงเกษตรในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการปรับปรุง
บ ารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอก และการจัดการโรคและแมลงภายในแปลงเกษตร พร้อมสนับสนุนปัจจัย
การผลิต อาทิ เมล็ดพันธ์ุพืชผัก พืชไร่ กล้าพันธุ์ผัก สมุนไพร และปุ๋ยมูลไก่ เพื่อให้ครูนักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมภายในแปลงเกษตร
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตภายในแปลงเกษตร นักเรียนมีผลผลิตไปประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย
จากสารพิษ มีผลผลิตบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

ส่งเสริมการท าการเกษตรในพื้นที่ดนิทรายจัด (หมูบ่้านรอบศูนย์)

วันศุกร์ ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพ้ืนท่ีส่งเสริมการท าการเกษตรในพ้ืนท่ีดินทรายจัด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ้านบุกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 13 หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาฯ โดยในครั้งนี้ ได้ให้ค าแนะน าปรับปรุงบ ารุงดินทรายจัด เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ การปลูกพืชผักในภาชนะ และการปลูกผัก
ยกแคร่ เน้นให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอก ในการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดินได้ในอีกทางหนึ่ง รวมถึงการจัดการน้ าภายในแปลง และการสังเกตโรคและแมลง ตลอดจนการบริหารจัดการแปลง การวางแผน
การเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ท าให้เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพืชผัก
ไว้บริโภคและจ าหน่ายต่อไป 



จัดงานวันดินโลก ประจ าป ี2564 ภายใต้แนวคิด 
“Halt soil salinization, boost soil productivity 

: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในรูปแบบออนไลน์

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจ าปี 2564 ภายใต้
แนวคิด “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในรูปแบบออนไลน์ 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเผยแพร่การถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทั้งนี้ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการดินเค็มหนึ่งในสาเหตุหลักของดินเสื่อม
โทรมที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานเปิดงาน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการประวัติความเป็นมาวันดินโลก 
พิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการแกล้งดิน สารคดีสั้นเกี่ยวกับดินเค็ม และคลิป VDO Good soil Good life พลิกดินเปรี้ยว
สู่ความยั่งยืน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร สถานศึกษาต่างๆ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย



วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลองฯ จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า เนื่องในโอกาสงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Halt soil salinization, boost soil productivity 
พิ ชิ ตดิ น เค็ ม  เติ ม เต็ มผลผลิ ต  สร้ าง ชี วิ ต เกษตรกร ” ทั้ งนี้ เพื่ อน้ อมร าลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่า และรู้จัก
การน าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจ้าหน้าที่โครงการโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
บ้านรอตันบาตู ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 จ านวน 10,000 กล้า ณ บริเวณรอบสระเก็บน้ า โครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ต าบล กะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อย่างพร้อมเพรียงกัน

จัดกิจกรรมรณรงค์การปลกูหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรกัษ์ดนิและน้ า เนื่องในโอกาส
งานวันดินโลก (World Soil Day) ประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิด 

“Halt soil salinization, boost soil productivity 
: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”


