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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินติดตามผลการด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
ติดตามผลการด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563    
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563               
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ทรงติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ต�ำบลสุคิริน           
อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นางสายหยุด เพ็. ชรสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                          
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

     
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ไปยั ง ห้ อ งประชุ ม 1 ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุ ด เพ็ ช รสุ ข                  
ผู้อำ� นวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ         
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ               
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ            
กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียน     
ที ม ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น คื อ เด็ ก ชายบั ร ซู น ดอเล๊ า ะ                            
และเด็ ก หญิ ง จณิ ส ตา สะอิ มิ จากที ม โรงเรี ย นพิ ม านวิ ท ย์      
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล
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จากนัน้ ประทับรถยนต์พระทีน่ งั่ เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง
แปลงเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ใ นพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วจั ด โดยมี                 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ นายลลิต
ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
งานโครงการฯ นายบุญพาศ รักนุย้ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส
นายศรีศกั ดิ์ ธานี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12
และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นางสายใจ มณีรัตน์
หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน กราบบังคมทูลถวาย
รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่แปลงสาธิต            
งานศึกษา ทดลอง วิจยั นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการ
เกษตรช�ำนาญการพิเศษ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกีย่ วกับ
การสาธิตการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด          
และนายแทน รังเสาร์ หัวหน้างานปศุสัตว์ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที            ่
จังหวัดนราธิวาส
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ต่อมา เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงติดตามการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส         
และโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ท่ี 1 ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี                          
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ
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ผักสวนครัว ปลูกเอง กินเอง
หนทางรอดภัยพิบัติ โควิด-19
การอยูร่ อดในแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกผักสวนครัว
กินเองนัน้ ไม่งา่ ย แต่กไ็ ม่ยากเสมอไป  หลายๆ ครัง้ ทีม่ ภี ยั พิบตั เิ กิดขึน้
ไม่ว่าจะเกิดในแห่งหนต�ำบลใด ก็มีผลกระทบมาถึงตัวเราเสียหมด  
โดยเฉพาะภัยพิบตั ิ โควิด-19 ณ ปัจจุบนั นี้ ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมหาศาล
ไม่ว่าด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาอื่นๆ ยังไงแล้ว
ประชาชนอย่างเราๆ ก็ยงั ต้องแบกรับภาระไม่มากก็นอ้ ยอยูด่ ี ดังนัน้ การไม่มปี ญั หา
หรือมีปญั หาเดือดร้อนให้นอ้ ยทีส่ ดุ อาจเป็นทางรอดทีเ่ ราจะพอกระท�ำได้ดว้ ยการ
พึง่ พาตนเอง แบบพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
การปลูกพืชผักสวนครัวด้วยหลักการ “ปลูกเอง กินเอง
หรือ ปลูกทุกอย่าง ทีก่ นิ   กินทุกอย่างทีป่ ลูก” ก็เป็นหนทาง
รอดอี ก หนทางหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เราสามารถอยู ่ ไ ด้ ใ นช่ ว ง
สถานการณ์ภยั พิบตั โิ ควิด-19 ด้วยการมี ผักสวนครัวเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย อีกทัง้ ยังให้ประโยชน์ทางโภชนาการ
และปราศจากสารพิษ ท�ำให้เราไม่ตอ้ งออกไปจับจ่ายซือ้ หา
ในตลาด  ซึ่งอาจต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย และน�ำมาซึ่ง
ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ส�ำหรับการปลูกพืชผัก                        
สวนครัวนัน้ สามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบ แม้ผทู้ มี่ พี นื้ ทีน่ อ้ ย
หรือจ�ำกัด ก็สามารปลูกได้ เช่น การปลูกลงดิน ปลูกใน
ภาชนะเหลือใช้ต่างๆ อาทิ กระถางพลาสติก ล้อยางรถยนต์ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้จดั ท�ำแปลงต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัวส�ำหรับพีน่ อ้ งประชาชนได้เข้า
มาศึกษาดูงาน เป็นสวนที่มีการท�ำเกษตรโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ประดับสถานที่และสามารถน�ำผลผลิตมาบริโภค
ประจ�ำวัน ในครัวเรือนได้ อาทิ กะเพรา แตงกวา บวบเหลี่ยม มะเขือ ฟักเขียว มะระขี้นก กระเจี๊ยบ และข้าวโพด ฯลฯ     
เป็นระบบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน และเปิดให้นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มาศึกษา เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ โดยสามารถติดต่อขอรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม และเข้าชม ได้ที่              
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือ  โทร  073 - 631033 , 073 - 631038   E-mail : cpt_1@ldd.go.th                       
Website : www.pikuthong.com
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กิจกรรมพิธีท�ำบุญสองศาสนาต้อนรับปีใหม่ 2563

         วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ         
จัดกิจกรรมวันปีใหม่ โดยช่วงเช้า ได้จดั ให้มพี ธิ ที ำ� บุญทางศาสนา ศาสนา
พุทธนิมนต์พระสงฆ์สวดให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล ท�ำบุญตักบาตร ถวาย
สังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 และศาสนาอิสลาม
ได้เชิญโต๊ะอิหม่ามบ้านเขาตันหยง บ้านตือลาฆอปาลัสบ้านโคกสยา
และบ้านจะแลเกาะ มาเป็นผู้น�ำท�ำพิธีละหมาดฮาญัติณ ห้องประชุม 2
และในช่ ว งบ่ า ยจั ด ให้ มี กิ จ กรรมจั บ รางวั ล แลกของขวั ญ โอกาสนี                     ้
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ      
ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ที่มาร่วมงาน กว่า 300 ราย

ประชุมติดตามผลการด�ำเนินงาน และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12 พร้อมคณะ ลงพืน้ ทีป่ ระชุมติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2563 โครงการ Smart LDD  พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมั่นคง  
และยั่งยื6น โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุป
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ผลการด�ำเนินงานและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ต่อจากนัน้ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
แปลงโครงการสาธิตการท�ำเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด�ำริ
ทฤษฎีใหม่ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด บ้านโคก ต�ำบลจวบ อ�ำเภอเจาะไอร้อง
ส�ำหรับพื้นที่แปลงโครงการฯ มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน
ชัดเจนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น�ำผลส�ำเร็จ                 
จากแปลงสาธิตการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ไปขยายผลในพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่ 20 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย/
โรงเรือน 2 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน/พืชผักหมุนเวียน 7.5 ไร่              
บ่อน�้ำ  4.5 ไร่ และนาข้าว 6 ไร่ โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุย                         
กับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร สร้างขวัญก�ำลังใจ ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมภายในแปลง เพือ่ ต่อยอดและพัฒนากลุม่ เครือข่าย
ให้เข้มแข็ง จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชมุ ชนในอนาคตต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ ที่ 13  มกราคม 2563 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานโครงการ      
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ จังหวัดนราธิวาส ครัง้ ที่ 1/2563 เพือ่ ติดตามผลการด�ำ เนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบตั งิ านในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู 7
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ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)
ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน

พืพื้น้นทีที่ศ่ศูนูนยยสสาขาที
าขาที่่ 33 โครงการหมู
โครงการหมูบบาานปศุ
นปศุสสัตัตวว-เกษตรมูโโนะ
นะ ม.4
ม.4 ต.โฆษิ
ต.โฆษิตต อ.ตากใบ
อ.ตากใบ จ.นราธิ
จ.นราธิววาส
าส
เกษตรมู

นฮูแแตทู
ตทูววออ ม.4
ม.4 ต.โคกเคี
ต.โคกเคียยนน
พืพื้น้นทีที่่ บบาานฮู
อ.เมือองง จ.นราธิ
จ.นราธิววาส
าส
อ.เมื

นคีรรีี ต.กะลุ
ต.กะลุววอเหนื
อเหนืออ
พืพื้น้นทีที่บ่บาานคี
อ.เมือองง จ.นราธิ
จ.นราธิววาส
าส
อ.เมื

นโคกสยา ต.กะลุ
ต.กะลุววอเหนื
อเหนืออ
พืพื้น้นทีที่บ่บาานโคกสยา
อ.เมือองง จ.นราธิ
จ.นราธิววาส
าส
อ.เมื

นกําาแพง
แพง ต.กะลุ
ต.กะลุววอเหนื
อเหนืออ
พืพื้น้นทีที่บ่บาานกํ
อ.เมือองง จ.นราธิ
จ.นราธิววาส
าส
อ.เมื

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ลงพืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) ตามนโยบายของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ ศูนย์ศกึ ษาฯ ได้ดำ� เนินการแจกจ่ายบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีข่ ยายผลเพือ่ ให้เกษตรกรสามารถ
ตรวจสุขภาพดิน และมีความรู้ด้านการดูแลจัดการดิน เพื่อน�ำไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อไป ซึง่ ในครัง้ นี้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของเกษตรกร                   
พบว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบ�ำรุงดินผ่านข้อมูลบัตรดินดี มีการรวมกลุ่มเครือข่าย     
แลกเปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด การดิ น ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ การปรั บ ปรุ ง ดิ น ตามสภาพพื้ น ที่ ข องตนเอง                      
เน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก/น�้ำหมักชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อลักษณะ
กายภาพของดิน รวมถึงเกษตรกรสามารถผลิตพืชที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้บริโภคด้วย

งานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข
จัดอบรมให้ความรู้ในการเจาะโลหิตเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 งานควบคุมปราบปราม
โรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
จัดอบรม ให้ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบตั ใิ นการเจาะโลหิต
เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคเท้าช้างให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6          
(บ้านยูโย) ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง ค้นหาผูป้ ว่ ยรายใหม่ในชุมชน
เนือ่ งจากเป็
ลุกคลีปกระโยชน์
บั คนในชุปมาล์
ชนมากกว่
8 นบุคคูคลที
่มือค่การใช้
มสาคู าเจ้าหน้าที่
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สงผลใหเกิดประโยชนในชุมชนในแงของการลดการแพรเชื้อในพื้นที่ลดความ

ส่งผลให้เพิกิกดารหากได
ประโยชน์
ในชุมชนในแง่ของการลดการแพร่เชือ้ ในพืน้ ที่
รับการรักษาไดเร็ว ปองกันการกลับมาแพรโรคใหมและไมเปน
ลดความพิปกญารหากได้
รบั การรักขษาได้
ร็วดนราธิ
ป้องกัวาสอี
นการกลั
หาทางดานสาธารณสุ
ของจังเหวั
กตอไปบมาแพร่โรคใหม่
และไม่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาสอีกต่อไป

ศูนย์ศูศนึกยษาการพั
ฒนาพิ
กุลกทองฯ
ฒนา
นา
ศึกษาการพั
ฒนาพิ
ุลทองฯต่อตยอด
อยอดองค์
องคคความรู
วามรู้ ขยายผลสู
 ขยายผลสู่กการพั
ารพัฒ

    
ศูศูนนย์ยศศกึ ึกษาการพั
นาพิกกุลลุ ทองฯ
ทองฯไดได้ดดําเนิำ� เนินการต
นการอยอดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ
ษาการพัฒฒนาพิ
ต่อยอดองค์
ค
วามรู
้
ขนายผล
สู
ก
่
ารพั
ฒ
นา
ในพื
้นที่ นยฯ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ
องคความรู ขนายผล สูการพัฒนา ในพื้นที่ขยายผลของศู
ขยายผลของศู
ฯ ซึาเนิ
ง่ ได้นเการพั
ข้าไปด�
ำเนิน้นการพั
ฒนาพืาผลสํ
น้ ที่ าเร็จ
ฒนาพื
ที่ โดยการนํ
ซึ่งไดเขนาย์ไปดํ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาพระราชดําริ
โดยการน�ที่ำไดผลส�
ำเร็จทีก่ไษา
ด้จทดลองวิ
ากการศึจกั ยษาไปสทดลองวิ
จากการศึ
งเสริ มแกจรัยาษฎร
ไปส่งเสริใหมสแก่
ราษฎร ให้สพามารถประกอบอาชี
ามารถประกอบอาชี
มาอยางตอเนื่อง อาทิ ดําเนิพน       การ
มาอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
สงเสริมและสนับสนุนองคความรูดานการเกษตร โดยสาธิต
นหยงมิตรภาพที่ 153
โรงเรียนบานบางมะนาว
ยนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
โรงเรียนบานบางมะนาว
องค์ความรูด้ า้ นการเกษตร โดยสาธิตวิธกี ารปลูกพืชผัก โรงเรียนบโรงเรีานเขาตั
วิธีการปลูกพืชผัก การดูแลรักษา เนนย้ําใหเกษตรกรหันมา
การดูแลรักษา เน้นย�ำ้ ให้เกษตรกรหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์
เกษตรอิ
ใช ปุ ยหมักและน้บําปรุ
หมังกบ�ชีำวรุภาพในการ
โรงเรียนบานบางมะนาว
ใช้ปยุ๋ หมัทํกาและน�
ำ้ หมันทรี
กชียว ภาพในการปรั
งดิน โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ารุอ่ งดิผลิ
น ตลดการใช
เพื่ อผลิ ตพื ชผัมกี ที่ มี
ลดการใช้ปรัปบยุ๋ ปรุ
เคมีงบํเพื
พืชผักทีปม่ ุ ยเคมี
คี ณ
ุ ภาพและไม่
คุณภาพและไม
ารพิษตตกค
าง ทําใหและปลอดภั
มีผลผลิ ตที่สยะอาด
สารพิษตกค้
าง ท�ำให้มมีผีสลผลิ
ที่สะอาด
    
โรงเรียยนบ
นบาานหั
นหัววเขา
เขา
รีราษฎร
รังสฤษฎ
โรงเรี
โรงเรียโรงเรี
นคีรยีรนคี
าษฎร
รังสฤษฎ
ทั
้
ง
นี
้
เ
กษตรกรในพื
้
น
ที
่
ย
ั
ง
สามารถ
และปลอดภั
ย
ไว
บ
ริ
โ
ภค
ไว้บริโภค ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังสามารถน�ำองค์ความรู้
นําองคความรูแก่ที่ไเดกษตรกรรายอื
ไปขยายผล แกเกษตรกรรายอื
ๆ ตอไป
ที่ได้ไปขยายผล
่นๆ ต่อ่นไป
พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ

โรงเรียนคีรีราษฎรรังสฤษฎ

โรงเรียนบานหัวเขา

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ

พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ

พื้นที่ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการ

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ

พื้นที่บานปลักปลา

พื้นที่บานปลักปลา

พื้นที่บานตอหลัง-ทรายขาว

พื้นที่บานสะปอม

โครงการฟารมตัวอยางฯ

พื้นที่บานตอหลัง-ทรายขาว

บานสะแนะ
โครงการฟาร
มตัวอยางฯ
บานสะแนะ

พื้นที่บานตอหลัง-ทรายขาว

โครงการฟารมตัวอยางฯ
บานรอตันบาตู

โครงการฟารมตัวอยางฯ
บานสะแนะ

โครงการพัฒนาพื้นที่หมูบานรอบศูนย

พื้นที่บานปลักปลา

โครงการฟารมตัวอยางฯ

บานรอตั
บาตู
โครงการฟาร
มตัวนอย
างฯ
บานรอตันบาตู

พื้นที่บานโคกสยา

โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนยสาขา

คู่มือการใช้ประโยชน์
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ศูนยสาขาที่ 4 โครงการ

ศูนยสาขาที่ 2 โครงการ
พัฒนาหมูบานปแนมูดอ

พัฒนาพื้นที่บานโคกชุมบก
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พัฒนาหมูบานปแนมูดอ

พัฒนาพื้นที่บานโคกชุมบก

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวภัทราภรณ์
โสเจยยะ รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า นบริ ห าร                
นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส                  
และพบปะประชาชน ณ อาคารรืน่ อรุณ เทศบาลเมือง              
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ร่วมจัดประชุมคณะปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 3
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ครั้งที่ 1/2563
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วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก      
พระราชด� ำ ริ จั ด ประชุ ม คณะปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที         ่
ศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ
ครัง้ ที่ 1/2563 เพือ่ ติดตาม ผลการด�ำเนินงาน และ
พิจารณาแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2563

โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกในพื้นที่โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-          
เกษตรมูโนะ การขอขึ้นทะเบียนรับรองสิทธิในที่ดิน การบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่การพัฒนาอาชีพ             
รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่โครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม                     
ทีว่ า่ การอ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานการประชุม

ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภานเรนทิ ร า            
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา               
ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหน่วยงาน          
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคเอกชน                  
และราษฎรในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  อย่างพร้อมเพรียง
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ให้การต้อนรับภริยาเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทยและคณะ

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ Madam Anita Rusdi
ภริยาเอก อัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย Mrs. Svarina Fachry ภริยากงสุลใหญ่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำจังหวัดสงขลา โดยมี
นายกิตติ ศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง กล่าวต้อนรับ
พร้อมบรรยายสรุปเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาและรูปแบบการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริของศูนย์ศกึ ษาฯ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โอกาสนี้ คณะได้เยีย่ มชมร้านค้าจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก และผลิตภัณฑ์ชมุ ชนภายใต้ชอื่ “พิกลุ ทอง” ซึง่ ศูนย์ศกึ ษาฯ
ได้เป็นศูนย์กลางส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์นานาชนิดจากชุมชนในพืน้ ทีข่ ยายผลของศูนย์ฯ ด้วย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ              
สิ่งแวดล้อม ได้ก�ำหนดจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้                                
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ภายใต้ชอื่ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่นดิน”
สืบสานสู่ 100  ล้านต้น  โดยได้ด�ำเนินปลูกต้นไม้ในแต่ละพื้นที่
ทัว่ ประเทศไทย และรณรงค์ให้ประชาชน ในหน่วยงานได้มสี ว่ นร่วมเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
และปลูกจิตส�ำนึกของประชาชนให้ความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้สนอง
นโยบายและจัดกิจกรรมดังกล่าวขึน้ ในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม  2563 โดยมีบคุ ลากรศูนย์ฯ จ�ำนวน 100 ราย เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างพร้12
อมเพรียคูง  โดยปลู
นทองอุไปร าล์
จ�ำมนวน
่มือการใช้กปต้ระโยชน์
สาคู120 ต้น  ณ  บริเวณงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

12

ร่วมประชุมคณะท�ำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดท�ำตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 5/2563
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ร่วมประชุมคณะท�ำงาน
ติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดท�ำตัวชี้วัดโครงการ                  
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ครัง้ ที่ 5/2563 ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 10 - 11  มีนาคม 2563 โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นประธานการประชุม

ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สัมคม
โครงการต้นแบบการพัฒนาชุมชนรอบป่าตามพระราชด�ำริ
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สัมคม โครงการ
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนรอบป่าตามพระราชด�ำริ พื้นที่บ้านโคกยามู
บ้านพรุกาบแดง หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภายใต้การดูแล
ของสถาบั นส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน      
แนวพระราชด�ำริ เป็นการจัดเวทีร่วมวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ
และแลกเปลีย่ นข้อมูลเชิงกายภาพ ผลการพัฒนาพืน้ ทีข่ องหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และ
งานหัตถกรรมบ้านโคกยามู-พรุกาบแดง โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดพิธี
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รณรงค์และส่งเสริมการท�ำเกษตรบริเวณบ้าน
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนิกุลทองฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุม
รณรงค์และส่งเสริมการท�ำเกษตรบริเวณบ้านให้แก่เจ้าหน้าที่              
ของศู น ย์ ศึ ก ษาฯ โดยการน� ำ องค์ ค วามรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน               
ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เน้นการท�ำเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เพื่อมีพืชผักไว้บริโภคอย่างปลอดภัย และเหลือบริโภคสามารถจ�ำหน่ายได้ เป็นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน อีกทั้ง สามารถเป็นทางเลือกเสริมในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป                       
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day
ต้าน COVID-19 “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ห่างไกล COVID-19”

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้าน COVID-19
“ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ห่างไกล COVID-19“ โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ท�ำความส ะอาด ฆ่าเชือ้ โรค บริเวณภายใน
อาคาร ห้องท�ำงาน ห้องประชุม และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สถานที่ท�ำงานมีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บคุ ลากรได้ตระหนักถึงสถานการณ์ COVID-19 โดยก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้าน COVID-19 “ตระหนัก                 
แต่ไม่ตระหนก
วันพุธ ตามมาตรการยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19                                 
14 คูห่่มาืองไกล
การใช้COVID-19“
ประโยชน์ปาล์ทุมกสาคู
ที14
่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำไว้ 14

“อ้อยคั้นน�้ำ” ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
       “อ้อยคัน้ น�ำ้ ” เป็นพืชทีไ่ ด้รบั ความสนใจและเป็น
พืชทางเลือกทีส่ ามารถสร้างรายได้ เนือ่ งจากมีรสชาติหอมหวาน
มีประโยชน์และคุณค่าหลายประการ และเป็นทีน่ ยิ มบริโภค
เป็นอย่างมากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมแต่พนื้ ทีท่ ำ� การเพาะปลูก
และแปลงผลิตอ้อยในจังหวัดนราธิวาสนัน้ มีปริมาณไม่มากนัก
เนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวจัด จ�ำเป็นต้องมี
การปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมถึง
การคัดเลือกพันธุท์ เี่ หมาะสมกับลักษณะพืน้ ที่ ดังนัน้ ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกลุ ทองฯ จึงได้จดั ท�ำแปลงสาธิตการปรับปรุง
ดินเปรีย้ วจัดเพือ่ ปลูกอ้อยคัน้ น�ำ ้ โดยด�ำเนินการบนพืน้ ทีข่ ดุ ยกร่อง
เนื้อที่ 3.75 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์สิงค์โปร์ พันธุ์สุพรรณบุรี 50
และพันธุส์ พุ รรณบุรี 72 ปรับปรุงดินด้วยวัสดุปนู (หินปูนฝุน่ )
และเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนอายุ 8 เดือน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า
อ้อยคั้นน�้ำ  ทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถเจริญเติบโตและ            
ให้ผลผลิตได้ดี โดยในรอบปีที่ผ่านมาสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้จำ� นวน 4,450 กิโลกรัม ส�ำหรับเกษตรกรทีส่ นใจ
สามารถเข้ามาศึกษา ดูงานการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด
เพื่อการเกษตรได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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สรุปคณะเข้ าศึกษาดูงาน
ประจําไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
จํานวน 76 คณะ 5,940 ราย
เดือน

คณะ

ราย

มกราคม

31

2,574

กุมภาพันธ์

33

2,533

มีนาคม

12

833

76

5,940

รวม

รวมสะสมประจําป จำ�นวน
จํานวน 899
76 คณะ
รายราย
รวมสะสมประจำ�ปี
คณะ5,940
69,961
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