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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินติดตามผลการด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังงานวันลองกอง
ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา
การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชา เป็นสุข” ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวดลองกอง รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา และทอดพระเนตร
นิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการของส่วนราชการต่างๆ
ซึ่งศูนย์ได้จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา
ต่อยอด จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
ต่อมา เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงติดตามการด�ำเนินงาน
สนองพระราชด�ำริโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกศิลา หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
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วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปยังงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
ในการนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ
รวบรวมพั น ธุ ์ ก ล้ ว ยพื้ น เมื อ งตามพระราชด� ำ ริ
และทอดพระเนตร นิทรรศการกล้วยพื้นเมืองภาคใต้
และความก้า วหน้าของโครงการรวบรวมพันธุ์กล้ว ย
พื้นเมืองตามพระราชด�ำริ จากนั้นนางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด�ำเนินงาน โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ต่อจากนั้นนายสมคิด พรหมเจริญ ประธานสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำมัน
ปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ และกราบบังคมทูลรายงานการด�ำเนินงานของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ต่อมาประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยัง
งานปศุสัตว์ ทอดพระเนตรนิทรรศการส่งเสริมการ
เลี้ ย งไก่ ไ ข่ พ ระราชทาน ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นราธิ ว าส และรั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป ผลการ
ด� ำ เนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม ไก่ ไข่ พ ระราชทาน
ในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ พระราชทานวโรกาสให้ขา้ ราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา จ�ำนวน 126 ราย
จากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด
เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการโครงการ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 19
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศ คือ
เด็กชายชามิล ปาละวัล และเด็กชายอลิฟ อุเซ็งแม
จากทีมโรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง จังหวัดยะลา
เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล
ต่อจากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย และดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผล
การด�ำเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และการน�ำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่พรุ
ไปใช้ประโยชน์
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ฝึกอบรม“การผลิตข้าวคุณภาพและการจัดตั้งกลุ่ม”

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าว
คุณภาพและการจัดตัง้ กลุม่ ” ให้แก่เกษตรกรพืน้ ทีท่ มี่ พี ระราชด�ำริให้ศนู ย์ศกึ ษาฯ เข้าไปด�ำเนินการตามโครงการพัฒนา
พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดบ้านโคกสะตอ ต�ำบลสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาพืน้ ทีพ่ รุแฆแฆ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ บ้านป่าทุง่ ต�ำบลบางเก่า อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน 60 ราย ณ ห้องประชุม
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิตข้าวต่อพืน้ ทีป่ ลูกและมีการจัดตัง้
กลุ่มเพื่อการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามและ
ประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกิจกรรม
การขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่
10 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562
โดยในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่บ้านทุ่งพัก ต�ำบลทุ่งนุ้ย อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล บ้านคลองขามเหนือ
ต�ำบลควนเมา อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง บ้านหนองหว้า ต�ำบลชุมพล อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และพื้นที่
บ้านโคกพระ ต�ำบลโรง อ�ำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและการน�ำ
องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีการท�ำการเกษตร
คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 5
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แบบผสมผสาน และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
การแก้ปัญหาการท�ำการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตร รวมถึง
การจัดการดินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำการเกษตรให้ดขี นึ้ และได้มอบเมล็ดพันธุผ์ กั ให้แก่เกษตรกรในโครงการด้วย

จัดโครงการจิตอาสา “เราท�ำ ดี ด้วยหัวใจ” (จิตอาสาพัฒนา)

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้จดั โครงการจิตอาสา “เราท�ำดี ด้วยหัวใจ”
(จิตอาสาพัฒนา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมมือ
ร่วมใจท�ำกิจกรรมอาสาพัฒนาด้วยการดูแลบ�ำรุงรักษา ท�ำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และสระน�ำ้ ภายในพืน้ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาฯ
โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หัวหน้าหน่วยงานร่วม เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ และจิตอาสา
จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมท�ำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เป็นไปตามพระบรมราโชบายและวัตถุประสงค์เพือ่ เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมในการดู
ลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ
6 คู่มือแการใช้
ประโยชน์ปาล์มสาคู
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ร่วมสัมมนาเชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมสัมมนา
เชิงบูรณาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพือ่ ร่วมพิจารณาร่างแผนแม่บท
การบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น ระหว่างวันที่
6 –7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโสภาพิสยั โรงแรมตันหยง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลลิต ถนอม รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธี
เปิดสัมมนา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าว
รายงานการสัมมนา ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมน�ำเสนอบทสรุปทบทวนผลการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เมื่อวันที่
17-18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะแนวคิดในการพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ ในครั้งนี้ด้วย

จัดโครงการจิตอาสา “เราท�ำ ดี ด้วยหัวใจ” (จิตอาสาพัฒนา)

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือ
การด�ำเนินงานโครงการศูนย์ศกึ ษา การพัฒนาพิกลุ ทองฯ
เพื่อติดตามการด�ำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกลุ ทองฯ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณคู่มห้ืออการใช้
งประชุปม ระโยชน์
1 ศูนย์ศึกปษาการพั
าล์มสาคูฒนาพิก7ุลทองฯ
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ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในภาคเช้า เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส จากนัน้ เข้าร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในเวลา 10.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส และในเวลา 10.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา เราท�ำดี ด้วยหัวใจ ”
โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ จ�ำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน�้ำใกล้บ้าน ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส และประชาชน
จิตอาสา จากส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ในภาคบ่าย วันเดียวกันได้ร่วมพิธีเจริญ
พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดประชุมชลธารา
ต�ำบลสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในพิธี และในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 โดยมี
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดนราธิวาส และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส
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คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู

ทีมโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส คว้าถ้วยรางวัลการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิชาการฯ ครั้งที่ 20ประจ�ำปี 2562

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน
สมัครเข้าร่วม การแข่งขัน จ�ำนวน 55 โรงเรียน 109 ทีม โดยได้ท�ำการ
สอบแข่งขันคัดเลือก ให้เหลือ 5 ทีม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 และ
ได้ท�ำการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
โดยมี น างพาตี เ มาะ สะดี ย ามู รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นราธิ ว าส
เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาฯ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.บัรซูน ดอเล๊าะ และด.ญ.จณิสตา สะอิมิ จากทีม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัญญาณัฐ สมิงแก้ว และด.ญ.พลอยชมพู จันทร์ร้อยเอ็ด จากทีมโรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง
จังหวัดยะลา
รางวัลชมเชย จ�ำนวน 3 ทีม คือ
ทีมที่ 1 ด.ช. ธนิสร จิตรหมั้น และด.ญ.ปัณณพร สุวรรณพฤกษ์ จากทีมโรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง จังหวัดยะลา
ทีมที่ 2 ด.ช.วรชาติ พวงทับทิม และด.ญ.วารยา การดา จากทีมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ทีมที่ 3 ด.ญ.ชนิตา กาญจนคลอด และด.ช.นนทพล หิรัญ จากทีมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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พิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ
ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก
องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้
ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี 2562 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่
22 - 28 สิงหาคม 2562 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับ
ส�ำนักงาน กปร. และจังหวัดนราธิวาส จัดขึน้ เพือ่ ให้พนี่ อ้ งประชาชน
ได้ ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง และพระบรมวงศานุวงค์
ทีม่ ตี อ่ พสกนิกร ทัว่ ประเทศ และเพือ่ เป็นการสืบสานแนวพระราชด�ำริ
และเผยแพร่ผลส�ำเร็จจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกลุ ทองฯ ให้แก่พสกนิกร สามารถน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบตั ิ
ต่ อ ตนเองและชุ ม ชนให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต ่ อ ไป โอกาสนี้
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับประธาน
และผู้มีเกียรติ นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร.
กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
ร่วมพิธีเปิด ในการนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี
มอบรางวั ล และเกี ย รติ บั ต ร ให้ แ ก่ ผู ้ ช นะเลิ ศ การประกวด
เกษตรกรต้
ทางการเกษตร
10 นคูแบบและการประกวดผลผลิ
่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มตสาคู
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จากนัน้ ร่วมชมนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชมร้านจ�ำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล ของศูนย์ฯ
และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล จ�ำนวน
6,700 ตัว และชมนิทรรศการผลการด�ำเนินงานโครงการรวบรวม
พันธุ์กล้วยพื้นเมือง และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในยามวิกฤติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โดยในช่วงเช้า ได้ติดตามการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
โครงการส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาลุ ่ ม น�้ ำ บางนราอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ณ ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปผล
การด�ำเนินงานโครงการฯ จากส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ในการนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รายงานผลการ
ด�ำเนินงานการขยายผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่โครงการส่
งน�้ำและบ�
ำรุงรักษาลุ
บางนรา 11
คู่มือการใช้
ประโยชน์
ปาล์่มน�ม้ำสาคู
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โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชผัก
จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุส์ ำ� รองฯ ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานอนุ ก รรมการติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการ
ส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาลุม่ น�ำ้ โก-ลกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ณ อาคารบังคับน�ำ้
กลางคลองมูโนะ ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผอู้ ำ� นวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาลุ่มน�้ำโก-ลก บรรยายสรุป และได้เดินทางไป
ติดตามการขยายผลการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่เขตโครงการ
ส่งน�้ำฯ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ในการนี้ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานการขยายผล.
การพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ำรองฯ
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมโรงสีข้าวกลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐ-โคกใน
ในช่วงบ่าย วันเดียวกัน องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปติดตามงานการจัดหาน�้ำและการพัฒนาอาชีพการเกษตร
ในพื้นที่บ้านบาวง ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยส�ำนักงานชลประทานที่ 17 บรรยายสรุปการจัดหาน�้ำ
ในพื้นที่ท�ำการเกษตร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปการขยายผลการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร
ในพืน้ ที่ โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุข์ า้ วแก่ผแู้ ทนกลุม่ เกษตรกร และพบปะเกษตรกรในพืน้ ที่ พร้อมหว่านข้าว
ในแปลงนาของเกษตรกรบ้านบาวงในครั้งนี้ด้วย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้จดั งานสัมมนาวิชาการ และพิธมี อบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ
อนาคตเปลี่ยน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนีศ้ นู ย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี.
ภายใต้ชอื่ ผลงาน “พลิกดินทราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขสูช่ มุ ชน” ประเภทรางวัลสัมฤทธิผ์ ลประชาชนมีสว่ นร่วม
(Effective Change) โดยมีนาย ถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเกษตรกรเครือข่าย 2 ราย ได้แก่ นายอาลียะห์ อาแว และนายอาแว มามะ เข้ารับรางวัล
และประเภทรางวัลผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) โดยนายสุริยา สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5
ต�ำบลปะเสยะวอ อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ เข้ารับรางวัล
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ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมกับส�ำนักงาน กปร. และศูนย์ศกึ ษา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อีก 5 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็คงรู้จัก
อ� ำ เภอตากใบกั น ดี เพราะเป็ น แหล่ ง ปลู ก ข้ า วหอมกระดั ง งา
ทีม่ รี สชาติดี ติดอันดับ 1 ด้วยสภาพทีเ่ ป็นพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ใดๆ ได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนี พันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อปี 2541 ให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ พัฒนาพื้นที่บ้านตอหลัง ให้เกษตรกรสามารถ
ใช้พื้นที่ท�ำการเกษตรได้
บ้านตอหลัง เป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ของอ�ำเภอตากใบ เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์พนื้ ทีเ่ พือ่ ปลูกข้าว
ตัง้ แต่ปี 2541 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง เช่น จันทร์เต๊ะ จันทร์หอม รวมทัง้ ข้าวหอมกระดังงา
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรกลุ่มท�ำนา
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว และการแปรรูปข้าว ท�ำให้เกษตรกร
ในพืน้ ทีม่ คี วามรูใ้ นการประกอบอาชีพมากขึน้ และสามารถปลูกข้าวเพือ่ การจ�ำหน่ายอีกด้วย ปัจจุบนั
มีเกษตรกรบ้านตอหลัง จ�ำนวน 73 ราย ด�ำเนินการปลูกข้าวบนพื้นที่ 725 ไร่
“ข้าวหอมกระดังงา 59” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอ�ำเภอตากใบ
เดิมเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน อ�ำเภอตากใบ ได้ปลูกข้าวหอม
กระดังงาเป็นแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหากรับประทานแบบ
ข้าวกล้องหอมกระดังงาแล้วจะให้แคลเซียมสูง จึงเป็นที่นิยมบริโภค
ของพี่ น ้ อ งประชาชนอย่ า งกว้ า งขวาง ท� ำ ให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่
อ�ำเภอตากใบหันมาปลูกข้าวหอมกระดังงามากขึ้น เพื่อการบริโภค
ในครัวเรือนและเพื่อการจ�ำหน่าย
ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มท�ำนาบ้านตอหลัง
ให้มีการแปรรูปข้าวหอมกระดังงา 59 เป็น “ข้าวกล้องหอมกระดังงา” พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ด้านการออกแบบ และการท�ำบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มท�ำนา สามารถผลิตข้าวกล้อง เพื่อการจ�ำหน่ายได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้
เพิ่มในครัวเรือน และชุมชน ให้มีความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพปลูกข้าวต่อไป
“ข้าวกล้องหอมกระดังงา” เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มท�ำนาบ้านตอหลังได้ผลิตขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน ซึ่งได้จัดท�ำบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ จัดจ�ำหน่าย
เพียงราคากิโลกรัมละ 55 บาท หรือครึ่งกิโลกรัม ราคา 30 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งจองโดยตรงได้ที่กลุ่มท�ำนาบ้านตอหลัง หมู่ที่ 3
ต�ำบลไพรวัน อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 086-2981879 และ 084-7477010 หรือสั่งจองผ่านทางศูนย์ศึกษา
คู่มพือท์การใช้
ประโยชน์
ปาล์มสาคู 15
การพัฒนาพิกุลทองฯ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศั
073-631033
/ 073-631038
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โทรสาร 073-631034 หรือ E-mail cpt_1@ldd.g0.th

สรุปคณะเขาศึกษาดูงาน
ประจําไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
จํานวน 527 คณะ 45,307 ราย
เดือน

คณะ

ราย

กรกฎาคม

61

4,007

สิงหาคม

453

38,494

กันยายน

13

2,806

527
45,307
รวม
รวมสะสมประจํ
าปำปีจําจ�นวน
รวมสะสมประจ�
ำนวน751751คณะ
คณะ58,890
58,890รายราย
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