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พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
จากนัน้ ร่วมพิธวี างพวงมาลาและพิธถี วายบังคมเบือ้ งหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสา “เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” ซึง่ จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น
เพื่ อ บ� ำ เพ็ ญ สาธารณะประโยชน์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส
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เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีกล่าวดุอาร์น้อมร�ำลึกส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณุ พร้อมชมนิทรรศการเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ
และโครงการพระราชด�ำริ ในจังหวัดนราธิวาส และร่วมรับฟัง
การเสวนาในหั ว ข้ อ “สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ กั บ มุ ส ลิ ม
ในแผ่นดินไทย” ณ หอประชุมบรมราชกุมารี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดนราธิวาส และเวลา 19.00 น. ร่วมพิธจี ดุ เทียน
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท�ำความสะอาดศาสนสถาน”
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรม
“จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท�ำความสะอาดศาสนสถาน” ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล
และน้อมร�ำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปี
พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
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พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกลุ ทองฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ�ำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จากนัน้ ร่วมพิธวี างพวงมาลาและถวายบังคม
เบือ้ งหน้าพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา 10.30 น. ร่วมพิธถี วายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พร้อมกล่าว
ดุอาร์นอ้ มร�ำลึก ณ หอประชุมบรมราชกุมารี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดนราธิวาส เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ท�ำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ณ สถานีรถไฟตันหยงมัส ต�ำบลตันหยงมัส
อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

4

4

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู

และเวลา 19.30 น. ร่วมพิธจี ดุ เทียนเพือ่ น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด�ำริ

โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153

โรงเรียนบานโคกสยา

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้า
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำ� เนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัย
ส�ำหรับจัดท�ำแปลงพืชผักภายในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสาธิต
วิธีการปลูกพืชผัก วิธีการดูแลรักษา โดยเน้นย�้ำให้มีการ ใช้ปุ๋ยหมักและ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10
น�้ำหมักชีวภาพในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อผลิตพืชผัก
ที่มีคุณภาพและไม่มีสารพิษตกค้าง แนะน�ำการจัดการพื้นที่ปลูกพืชผักในบล็อกซีเมนต์ และสาธิตการปลูกผัก
ยกแคร่โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ประกอบแคร่
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พร้อมทัง้ แนะน�ำวิธกี ารจัดการโรคและแมลงศัตรูพชื ให้แก่ครูและนักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนมีอาหาร
กลางวันบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ

โรงเรี
โรงเรียยนจรรยาอิ
นจรรยาอิสสลาม
ลาม
โรงเรียนจรรยาอิสลาม

โรงเรี
โรงเรียยนบ
นบาานศาลาใหม
นศาลาใหม
โรงเรียนบานศาลาใหม

โครงการส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริม
การจัดการสวนไม้ผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการ
หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มีเกษตรกร\เข้าร่วมโครงการ 30 ราย โดยในวันจันทร์ที่
4 พฤศจิกายน 2562 ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการตัด
แต่ ง กิ่ ง ไม้ ผ ลจ� ำ พวกส้ ม โอ มะนาว มั ง คุ ด ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ นะน� ำ
ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคหรือถูกแมลงเข้าท�ำลาย
รวมทั้งตัดแต่งกิ่งแขนงที่เกิดขึ้นมากเกินไป เพื่อให้มีแสงส่องอย่าง
ทั่วถึงทั้งทรงพุ่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืช
ท�ำให้พืชเจริญเติบโตและสะสมอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ให้ผลผลิตของพืช ในโอกาสนี้ได้สาธิตวิธีการผสมปุ๋ยใช้เอง
เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต แก่ เ กษตรกร
อีกทางหนึ่งด้วย
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กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
และปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึง้ ) เนือ่ งในวันรักต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ ประจ�ำปี 2562 ที่ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส จัดขึน้ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
หลั ง เก่ า โดยมี น ายเอกรั ฐ หลี เ ส็ น ผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

พิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ�ำปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกลุ ทองฯ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้สด เนือ่ งในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจ�ำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธรรมรงค์
คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี
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ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดินในพื้นที่ดินทรายจัด ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

บบาานตื
อลาฆอปาลั
บนตื
านตื
อาลาฆอปาลั
บลาฆอปาลั
นตือลาฆอปาลั
สสส ส

บาบนบางมะนาว
านโคกยามู
บาบนบางมะนาว
านบางมะนาว
านบางมะนาว
บาบนโคกยามู
นโคกยามู
บานโคกยามู
ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดินในพื้นที่ดิน
ทรายจัดให้เกษตรกร ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ส่งเสริมการท�ำและการใช้ปุ๋ยหมักบนพื้นที่ดินทรายจัด พร้อมสาธิตวิธีการท�ำน�้ำหมักชีวภาพ พด.2
โดยใช้วัสดุเศษปลาและเศษพืชผักในพื้นที่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินและปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ปลูกพืช ให้องค์ความรู้เรื่องการผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากนี้ได้ให้ค�ำแนะน�ำการสังเกตอาการของโรคพืช
ทีอ่ าจระบาดในช่วงฤดูฝน ตลอดจนการป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ทัง้ นีไ้ ด้เน้นให้เกษตรกรหันมาท�ำการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ รณรงค์ลดการใช้สารเคมี เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตส�ำหรับการท�ำเกษตร และไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลุ่มท�ำนาบ้านตอหลังทรายขาว
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วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
และคณะ ได้ลงพืน้ ทีบ่ า้ นตอหลัง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เยี่ ย มเยี ย นเกษตรกรกลุ ่ ม ท� ำ นาบ้ า นตอหลั ง ทรายขาว
ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
บ้ า นตอหลั ง -ทรายขาวอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
เป็นกลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีการท�ำนาอย่างต่อเนือ่ ง
ในพื้นที่กว่า 750 ไร่ มีสมาชิก 126 ราย โอกาสนี้ นางสายหยุด
เพ็ชรสุข ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ
ได้บรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการฯ นางสายใจ มณีรตั น์
หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ
และนายสุคนธ์ แก้วคงสุข ประธานกลุ่มท�ำนาบ้านตอหลัง
.
คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู ทรายขาว ได้น�ำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มฯ
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จากนั้นรัฐมนตรีช่วยฯ และคณะ ได้มอบบัตรดินดี
ตามโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิ ธี ร าชาภิ เ ษก ให้ แ ก่ เ กษตรกรในโครงการฯ
จ� ำ นวน 5 ราย และได้ พ บปะพู ด คุ ย กั บ เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ที่มาให้การต้อนรับ

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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นิทรรศการ “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 10
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “งานประชุม
วิชาการ และนิทรรศการครัง้ ที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีประจ�ำ ต�ำบลหน่องระเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เนือ่ งด้วยเป็นหน่วยงานสนองพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช (อพ.สธ.) โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย เป็นประธาน เปิดงาน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น�ำเสนอนิทรรศการในชื่อเรื่อง “ปาล์มสาคู
สู่เกษตรกร” และได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารวมงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงได้รับประเด็นค�ำถาม ที่น่าสนใจ และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในโครงการต่อไป

งานวันดินโลก “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE
: ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดงานวันดินโลก
ประจ�ำปี 2562 “STOP SOIL EROSION, Save our Future :
ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน” ขึน้ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม
2562 เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ดินและน�้ำ ป้องกันและ ลดการชะล้างการพังทลายของดิน
และเกิดจิตส�ำนึกในการช่วยอนุรกั ษ์ทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน
มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการประวัติ
ความเป็นมาวันดินโลก พิพธิ ภัณฑ์ดนิ ภาพยนตร์สารคดีสนั้
เกี่ยวกับดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
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ที่ส�ำคัญคือโครงการแกล้งดิน และมีกิจกรรมการ
ปลูกหญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ตลอดจนการจ�ำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร จากแปลงเกษตร ซึ่งตลอดทั้ง 3 วัน
ของการจัดงาน มีส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
คณะครูและนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จ�ำนวนกว่า
1,200 ราย

พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ร่วมท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธี
ถวายพานพุม่ ดอกไม้และพิธถี วายบังคมเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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งานวันดินโลก Would Soil Day 2019
“Stop Soil Erosion, Save our Future” จังหวัดราชบุรี

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมงานวันดินโลก
Would Soil Day 2019 “Stop Soil Erosion, Save
our Future” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์ศกึ ษาวิธกี ารฟืน้ ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ หมู่ 2
ต�ำบลเขาชะงุ้ม อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์กระจูด”

งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการท�ำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชกระจูด พร้อมทัง้ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคนิคการผลิต
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีโอกาสขยายตลาด
ให้แพร่หลายต่อไป โดยในระหว่างวันที่ 9-23 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าทีง่ านส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้ลงพืน้ ทีฝ่ กึ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “การเพิม่ ทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์
กระจูด” ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน บ้านโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินงานของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน มีสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 10 ราย
12 คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ”

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตร “การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตั ริ าชการ” ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
รุ่นที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี พ.ต.ท.สิรพิ งษ์ ศรีตลุ า ผูอ้ ำ� นวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 เป็นวิทยากรบรรยาย มีขา้ ราชการ
และพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน จาก ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
จ�ำนวน 100 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งขอบเขตใช้ดลุ ยพินจิ การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมต่อไป

เจาะโลหิตส�ำรวจสัตว์รังโรคเท้าช้างในแมว

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 งานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าด�ำเนินการเจาะโลหิตส�ำรวจสัตว์รังโรคเท้าช้างในแมว จ�ำนวน 40 ตัว หมู่ที่ 2
ต�ำบลสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพยาธิโรคเท้าช้างจากแมวสามารถแพร่มาสู่คน
ได้โดยผ่านการถูกยุงกัด อ�ำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังคงเป็นในพื้นที่ระบาดของโรคเท้าช้าง
จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมโรคและการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างต่อไป
คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 13
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ประชุมหารือการด�ำเนินงาน
“โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ตามพระราชด�ำริ”
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมสนองพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้
ด�ำเนินการทดลองเลี้ยงไก่ไข่ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทาน
ด่านซ้าย ต�ำบลด่านซ้าย อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโตและสมรรถภาพการให้ผลผลิต และน�ำไปส่งเสริมและขยายผลให้แก่
โรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเกษตรกรต่อไป โดยในวันจันทร์
ที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ และนายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วม
.
ประชุม หารือการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทาน เขตพืน้ ที่
ภาคใต้ ตามพระราชด�ำริ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป
ณ ห้องประชุม 201 ส�ำนักงาน กปร. โดยมี นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 เป็นประธานการประชุม

โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมโครงการส่งความสุขปีใหม่
มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 ตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีใ่ ห้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพือ่ มอบเป็น
ของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนซึง่ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 –
3 มกราคม 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมบริการคณะนั่งรถลากพ่วง
ชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม จ�ำนวน 376 ราย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ น้อมน�ำศาสตร์พระราชา
ขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านบาเลาะ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ น้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลิกฟื้นดินทราย
ให้ ส ามารถท� ำ การเกษตรได้ แ ละน� ำ ผลส� ำ เร็ จ
ภายในศูนย์ศกึ ษาฯ ไปขยายผลแก่เกษตรกรในพืน้ ที่
บ้านบาเลาะ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลปะเสยะวอ อ�ำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี โดยจัดท�ำแปลงสาธิตการท�ำเกษตร
แบบผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายแปลงเกษตร
ของนายสุริยา สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านบาเลาะ พื้นที่ 8 ไร่
มีการจัดระบบบริหารพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตร แบ่งพืน้ ที่
ท�ำการเกษตร จ�ำนวน 7 ไร่ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย
จ�ำนวน 1 ไร่ ศูนย์ศกึ ษาฯ ได้สง่ เสริมการปรับปรุง
บ� ำ รุ ง ดิ น โดยการผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก น�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ
ส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ กั ก เก็ บ น�้ ำ
และธาตุอาหารในดิน ตลอดจนถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรต่างๆ ซึ่งภายในแปลงเน้นการปลูกพืชผักหมุนเวียน แบบผสมผสาน เช่น ถั่วพู แตงกวา
กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม พริกขี้หนู เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท
ปัจจุบนั สามารถขยายกลุม่ เครือข่ายปลูกพืชผัก
บนพืน้ ทีด่ นิ ทรายให้แก่พนื้ ทีช่ มุ ชนข้างเคียง คือ ชุมชน
บ้านบาเลาะ 60 ราย ชุมชนบ้านแป้น 20 ราย ชุมชน
บ้านช่องหมู่ 15 ราย และชุมชนบ้านตือลาฆอมาแฮ
20 ราย ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานดังกล่าว ท�ำให้
นายสุริยา สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านบาเลาะ สามารถ
คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัล
ผู ้ น� ำ หุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ (Engaged citizen)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จึงขอเชิญชวนพี่น้อง
เกษตรกรที่ ป ระสบปั ญ หาดิ น ทรายต่ อ การท� ำ การ
เกษตร หรือสนใจที่จะเรียนรู้การท�ำเกษตรปลูกพืชผัก
หมุนเวียนแบบผสมผสาน ตลอดจนการสร้างกลุม่ เครือข่าย
เกษตรกรผลิตพืชผัก สามารถขอค�ำปรึกษา และศึกษา
ดู ง านได้ ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ
ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เบอร์ติดต่อ 073-631033
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สรุปคณะเข้ าศึกษาดูงาน
ประจําไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
จํานวน 72 คณะ 5,131 ราย
เดือน

คณะ

ราย

ตุลาคม

20

1,333

พฤศจิกายน

23

914

ธันวาคม

29

2,884

72

5,131

รวม

รวมสะสมประจําป จำ�นวน
จํานวน 72
รายราย
รวมสะสมประจำ�ปี
823คณะ
คณะ5,131
64,021
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