
  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินงาน
สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค เปนระยะเวลาไมนอยกวา 28 ป โดย
เนนทางดานการศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
พรุ และดินเปรี้ยวใหสามารถทําการเกษตรได และนําผล
สําเร็จที่ไดจากการศึกษา คนควา ไปขยายผลการพัฒนาใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อใหราษฎรในพ้ืนที่อยูดีกินดีและสามารถพ่ึง
ตนเองได 
  เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จจากงานขยายผลของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

ศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(ดานเกษตรผสมผสาน) 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

  - ผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง พด .1 สําหรับ
ปรับปรุงบํารุงดิน 
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใชสารเรง พด.2 เพื่อเรง
การเจริญเติบโตของพืช 
  - ผลิตเชื้อจุลินทรียเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 
โดยใชสารเรง พด.3 
  - ผลติสารปองกนัแมลงศตัรูพชื โดยใชสารเรง พด.7 
  - ปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน 
 5. จุดอบรม, รับคณะ ศึกษาดูงาน  
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อายุ 59 ป  
บานโคกอิฐ-โคกใน หมูที่ 2 
ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส สมาชิกในครอบครัว 6 
คน แรงงานภาคเกษตร 3 คน 
แรงงานจาง 1 คน 

 - พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 12 ไร 
 - พื้นที่เชาเพ่ือการปลูกขาว จํานวน 2 ไร  
กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนที่ 
 1. ดานพืช 
  - พืชหมุนเวียน : เชน แตงโม, ขาวโพดหวาน,  
   พริก, มะเขือ, ถั่วฝกยาว ถั่วพู  
  - ไมผล เชน มะพราวน้ำหอม , มะมวงเบา ,  
   มะละกอ, มะนาว, ฝรั่ง, สม, กระทอน, มะกรูด  
 2. ดานประมง เลี้ยงปลาในรองสวน เชน ปลาแรด,  
  ปลาบา, ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และเพาะพันธุปลาแรด 
  เพื่อจําหนาย 
 3. ดานปศุสัตว เลี้ยงไก 
 4. ดานพัฒนาที่ดิน 
  - พืชปุยสด สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 

 ดานประมง เลี้ยง
ปลาในรองสวน เชน ปลา
แรด, ปลาบา, ปลาจาระ
เม็ดน้ำจืด และเพาะพันธุ
ปลาแรดเพื่อจําหนาย 

ดานปศุสัตว • เลี้ยงไก 

พืชปุยสด สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 

 ผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง พด.1 
สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน และผลิตน้ำ
หมักชีวภาพโดยใชสารเรง พด.2 เพื่อ
เรงการเจริญเติบโตของพืช 

ปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน 

จุดอบรมใหความรู ดานตางๆ,  
รับคณะศึกษาดูงาน 
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อายุ 58 ป  
บานโคกกระทอม หมูที่ 3 ตําบลพรอน  
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สมาชิกในครอบครัว 6 คน แรงงานภาค
เกษตร 3 คน  
- พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 11 ไร  

กิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ 
 1. ดานพืช - พืชสวน : เชน ปลูกมะพราว ,  
     เงาะ, มะนาว 
    - การทํานา 
 2. ดานประมง - เชน เลี้ยงปลาทับทิม, ปลานิล,  
     ปลาแรด, ปลาตะเพียน  
 3. ดานปศุสัตว - เลี้ยงวัว จํานวน 2 ตัว 
    - เลี้ยงสุกร จํานวน 3 ตัว  

ดานพืช : พืชสวน เชน ปลูกมะพราว, 
มะนาว, เงาะ 

ดานประมง : เลี้ยงปลาทับทิม, 
ปลานิล, ปลาแรด, ปลาตะเพียน 

ดานปศุสัตว : เลี้ยงวัว 
จํานวน 2 ตัว, เลี้ยงสุกร 
จํานวน 3 ตัว 
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บานเปล หมูที่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
สมาชิกในครอบครัว 4 คน แรงงานภาค
เกษตร 2 คน แรงงานเขามาใชพื้นที่เพื่อ
ทําการเกษตร จํานวน 2 คน 
- พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 20 ไร 

กิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ 
 1. ดานพืช - พืชผัก เชน พริก, ตะไคร, บวบ,   
     ขาวโพดหวาน, มะละกอ  
    - ไมผล เชน กลวย, มะพราว, เงาะ 
    - ปลูกปาลมน้ำมัน จํานวน 13 ไร  
     บนพื้นที่ขุดคู-ยกรอง 
    - ปลูกสะเดา 
 2. ดานประมง - บอปลา จํานวน 4 บอ เชน เลี้ยง 
     ปลานิล, ปลาบา, ปลาแรด 
 3. ดานปศุสัตว - เลี้ยงวัว , แพะ  
 4. ดานพัฒนาท่ีดิน 
  - พืชปุยสด สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 
  - ผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง พด .1 สําหรับ
ปรับปรุงบํารุงดิน 
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใชสารเรง พด.2 เพ่ือเรง
การเจริญเติบโตของพืช 
  - ใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน หินปูนฝุน 
  - ปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน 

รายไดภาคเกษตร ประมาณ 200,000 บาท/ป 

ดานพืช    ดานประมง เชน เลี้ยง
ปลานิล, ปลาบา, ปลาแรด 
 

ดานปศุสัตว 
เลี้ยงวัว, แพะ 
 

พืชปุยสด สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 
ปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน 

ผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง 
พด.1 สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 
และผลิตน้ำหมักชีวภาพ 

โดยใชสารเรง 
พด.2 เพื่อเรง
การเจรญิเติบโต
ของพืช 

รายไดภาคเกษตร ประมาณ 200,000 บาท/ป 

รายไดภาคเกษตร ประมาณ 70,000 บาท/ป 
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กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนที่ 
 1. ดานพืช - พชืผกั เชน พรกิ, มะเขือ, ถัว่ฝกยาว,  
     แตงกวา, พริกหยวก, แตงโม 
    - ไมผล เชน มะมวง, มะพราว, กลวย 
    - ทํานา 
 2. ดานประมง - เลี้ยงปลาในรองสวน เชน ปลาดุก,  
     ปลานิล 
 3. ดานปศุสัตว - เลี้ยงไก, เปด 

รายไดภาคเกษตร ประมาณ 30,000 บาท/ป 

บานโคกสะตอ เลขท่ี 121 หมูที่ 7 
ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส สมาชิกในครอบครัว  
5 คน แรงงานภาคเกษตร 2 คน  
- พื้นท่ีทําการเกษตร จํานวน 2 ไร 
- นาขาว จํานวน 3 ไร 
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กิจกรรมดําเนินการในพื้นที่ 
1. ดานพืช - กิจกรรมหลัก : ทํานาผักบุง 

    - กิจกรรมรอง : ไมผล เชน เงาะ,  
     มะนาว, กลวย, มะละกอ 
    - กิจกรรมเสริม : ปลูกผัก เชน  
     ตะไคร, ชะอม, สาระแหน, พริก,  
     แตงกวา, ถั่วฝกยาว, ผักกวางตุง 

2. ดานประมง - เลี้ยงตามธรรมชาติในนาผักบุง  
     เชน ปลาสลิด, ปลาหมอ, ปลาชอน 
 3. ดานพัฒนาท่ีดิน 
  - พืชปุยสด สําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 
  - ผลิตปุยหมักโดยใชสารเรง พด .1 สําหรับ 
   ปรับปรุงบํารุงดิน 
  - ผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใชสารเรง พด.2 เพื่อเรง 
   การเจริญเติบโตของพืช 

บานพิกุลทอง เลขท่ี 52/3 หมูที่ 6 
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส สมาชิกในครอบครัว 5 คน 
เปนชาย 1 คน หญิง 4 คน แรงงานภาค
เกษตร 3 คน  
- พื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 5 ไร 

  - ใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน หินปูนฝุน 
4. จุดอบรม รับคณะ ศึกษาดูงาน 

รายไดภาคเกษตร ประมาณ 300,000 บาท/ป  

กิจกรรมหลัก : การทํานาผักบุง 

ไมผล , พืช-ผัก 

เลี้ยงปลาธรรมชาติในนาผักบุง 

ปลกูพืชปุยสด สําหรับ
ปรับปรุงบํารุงดิน 

ผลิตปุยหมัก โดยใช
สารเรง พด.1 สําหรับ
ปรับปรุงบํารุงดิน 

ผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช
สารเรง พด.2 เพ่ือเรงการเจริญ
เติบโตของพืช 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทรศัพท 0-7363-1033, 0-7363-1038 โทรสาร 0-7363-1034 
E-mail : cpt_1@ldd.go.th Website : www.pikuthong.com 


