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ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 ศพท. เข้าร่วม
พิ ธี ว างพานพุ ่ ม ดอกไม้ ส ด เนื่ อ งในวั น พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูน
พระมหาสถาบันพระมหากษัตริย  ์ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี           
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักในสถานการณ์เชื้อโควิด-19
ศพท. ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์               
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร       
ที่สนใจ ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยศูนย์ฯ ได้รณรงค์           
ให้เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร มีการปลูกพืชผักกินเอง และได้มีการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ถั่วฝักยาว พริกชี พริกหยวก มะเขือเปราะ
ถั่วพู ฟักแฟง น�้ำเต้า กระเจี๊ยบเขียว และเมล็ดพันธุ์มันขี้หนู ส�ำหรับ    
น�ำไปปลูกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และเกษตรกร สามารถปลูกผักไว้บริโภคในบริเวณบ้านเพื่อเป็นการ     
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บ้านบาเลาะ จังหวัดปัตตานี
   
วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสายหยุด
เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
บ้านบาเลาะ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลปะเสยะวอ อ�ำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี โดยในปีงบประมาณ 2563 ศพท.        
ได้สนับสนุนกิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทาง
ล�ำเลียง จ�ำนวน 2.5 กิโลเมตร และกิจกรรมซ่อมแซม
ขุดลอกคูคลองระบายน�ำ 
้ จ�ำนวน 2 กิโลเมตรเพือ่ ให้
เกษตรกรสามารถขนย้ายผลผลิตจากแปลงเกษตร
สูช่ มุ ชน รวมถึงให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ ทัง้ นี้ ได้ตดิ ตามการด�ำเนินงานและตรวจเยีย่ มกลุม่ เกษตรกร
ปลูกพืชผักผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายจัด โดยกลุ่มเกษตรกรฯ มีการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ถั่วพู มะเขือยาว
แตงกวาฯลฯ สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ส่งจ�ำหน่ายในตลาดกลางอ�ำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี โอกาสนี้ ได้รับฟังปัญหาและให้ก�ำลังใจ
กลุ่มเก ษตรกร เพื่อร่วมด้วยและช่วยกันฝ่าวิกฤตช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกันในการจัดส่งน�้ำ             
จากแหล่งกักเก็บน�้ำไปยังพื้นที่แปลงนาข้าวได้อย่างต่อเนื่อง

ลงพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืชผัก หมู่บ้านบริวารของศูนย์ฯ
       งานพัฒนาที่ดิน ศพท. ลงพื้นที่หมู่บ้านบริวาร     
ของศูนย์ฯ บ้านเขาตันหยง บ้านโคกอิฐ-โคกใน เพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาพืน้ ทีก่ นิ เปรีย้ วส�ำหรับการปลูกพืชผักและไม้ผล
โดยการสาธิตการท�ำและการใช้ปยุ๋ หมักควบคูก่ บั ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมกันนี้ ได้ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการ          
ใช้ปุ๋ยหมัก/น�้ำหมักชีวภาพ ภายในแปลงเกษตรตามหลัก
วิชาการ เพือ่ รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี หันมาท�ำ
เกษตรแบบอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้
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ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ต้านภัยโควิด-19 ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริ

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ลงพืน้ ทีม่ อบปัจจัยการผลิตสนับสนุน
การด�ำเนินงานกิจกรรม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” แก่พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ  จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านป่าไผ่
บ้านตอหลัง บ้านโคกโก บ้านโคกไร่ใหญ่ บ้านปาฆาบือซา และบ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส โดยได้มอบปัจจัย
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 จ�ำนวน 110 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59 จ�ำนวน 80 กิโลกรัม
และเมล็ดพันธ์ุผัก (พริกชี พริกหยวก มะเขือเปราะ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว) จ�ำนวน 90 ซอง เพื่อมุ่งหวัง                     
เป็นสถานฝึกอาชีพให้ประชาชนมีความรู้จากการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงสนับสนุนพันธุก์ ล้าหญ้าแฝก จ�ำนวน 150,000 กล้า เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ ้ ป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    เป็นประธานการปลูกต้นในครั้งนี้

ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ศึกษาการ
พั ฒ นาพิ กุ ล ท องฯ ติ ด ตา มงานโครงก ารเกษต ร                                  
เพื่ออาหารก ลางวั น โร งเรียนโคก ศิลา ต .กะลุวอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส ซึ่งเ ป็นโ ครงการ ที่ด�ำเนิ นการอย่างต่อเนื่อง         
ในช่ ว งเปิ ด ภ าคเรี ยน แ ต่ ด ้ ว ยวิ ก ฤติ ก ารแ พร่ ร ะบาด                         
ของเชื้อไวรัสโควิด 1 9 จึงท�ำให้โรงเรี ยนยังไม่สามารถ           
เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่ยงั มีนกั เรียนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ กล้โรงเรียน
ยังเข้าไปใช้พื้น ที่ใ นโครงการฯป ลูกผัก เพื่อน�ำไปบริโภค          
ในครัวเรือน ซึ่งเ ป็นก ารช่วยแบ่ง เบาภาระ ของผู้ปกครอง        
ทั้งนี้ ศพท. ได้เข้าไปแนะน�ำให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
ในเรื่องการ ปรับป รุงบ�ำรุงดิน การ ดูแลรัก ษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว
นอกจากนั
กผักเพือ่ บริโภคแล้วยังช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน                  
4 กเรียคูนสามารถปลู
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          ให้
เป็นประโยชน์  อีกทางหนึ่งด้วย
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ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร.
เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
พลเอก ศิ ว ะ ภระมรทั ต ผบ.กกล.จอส.
พระราชทาน และคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน 904 วปร.
เดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย มโครงการฟาร์ ม ตั ว อย่ า ง                 
ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อติดตาม “โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19” ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส  โดยเข้าตรวจเยีย่ ม โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
บ้านรอตันบาตู บ้านโคกปาฆาบือซา บ้านตอหลัง บ้านป่าไผ่
และบ้านโคกไร่ใหญ่ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส ทหาร ต�ำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางสายหยุด  
เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย     
โดย ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้
และปล่อยปลาในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ     
ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ลงพื้นส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน�้ำ พื้นที่ที่มีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินการ
งานพัฒนาทีด่ นิ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
ลงพื้ น ที่ ที่ มี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การ ติ ด ตาม                    
ความก้าวหน้า งานจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ ้ (ขุดคู-ยกร่อง)
โดยในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาฯ ได้สนับสนุน
โครงการจั ด ท� ำ ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ  กิ จ กรรม        
ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกร่อง)  ทั้งนี้ได้ให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลจั ด การหญ้ า แฝกรวมถึ ง
ประโยชน์ท่ีได้รับของหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมเกษตรกร
และพั ฒ นาพื้ น ที่ ทิ้ ง ร้ า งให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์          
ท�ำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่พระราชทานให้กับโรงเรียนอาหารกลางวัน

งานปศุสตั ว์ ศพท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีป่ ศุสตั ว์อำ� เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ได้ดำ� เนินการส่งมอบ
พันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน อายุ 20 สัปดาห์ และอาหาร ให้กับโรงเรียนอาหารกลางวันจ�ำนวน 10 โรงเรียนๆละ
50 ตัว  ได้แก่   โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153   โรงเรียน บ้านท�ำเนียบ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา  
โรงเรียนนิรนั ดรวิทยา โรงเรียน ตชด.ไอบือแต โรงเรียนตชด.ลีนานนท์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ และโรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพุธ ที่ 3 มิถนุ ายน 2563 ศูนย์ศกึ ษาการ
พั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาส           
วั น เฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี โดยในช่วงเช้าเวลา 06.00น. ร่วมพิธี   
ลงนามถว ายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี โดยมี             
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา
ศาลากลา งจังหวัดนราธิวาส เวลา 10.00 น.      
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์” บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ บริเว ณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส และร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”       
(ตู้ปัน สุข) ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี                     
และส�ำนึ6กในพระมหากรุ
คุณที่มปีตาล์
่อพสกนิ
คู่มือการใช้ณปาธิระโยชน์
มสาคูกรชาวไทย
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พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส ฟื้ นผืนดินทราย
สู่เกษตรพอเพียง สร้างรายได้อย่ างยั่ งยื น
“ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้
พึ่ง พาตนเองในวิกฤตโควิด-19 ในช่ว งวิกฤตยุค             
โควิ ด -19 ท� ำ ให้ เ ห็ น การว่ า งงานของประชากร              
ในประเทศ และการค้าขายทีล่ ดลง ท�ำให้คนส่วนใหญ่
คิ ด ไปต่ า งๆ จนลื ม คิ ด ถึ ง การท� ำ การเกษตร                  
แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ทีป่ ลูกไว้กนิ               
ไว้ขาย และแจกจ่ายเพือ่ นบ้าน เหมือนค�ำโบราณทีว่ า่
“เอาแกงถ้วย ไปแลกผักแกล้มน�ำ้ พริก” อย่างทีก่ ล่าว ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้มโี ครงการต่างๆ   
ที่ส่งเสริมให้แก่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชด�ำริ บ้านโคกยามู หมู่ 7 ต�ำบล
ไพรวัน อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ ทรายจัดเพือ่ ปลูกพืชผัก จากการเข้าไป
ส่งเสริม และพัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านรู้จักการท�ำการเกษตร ในรูปแบบการท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ       
ลดการใช้สารเคมี โดยเน้นการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน และปุ๋ยพืชสด จนท�ำให้ปัจจุบัน
การท�ำการเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด ส่งผลให้ชาวบ้าน “มีกิน มีใช้ มีขาย และแบ่งปัน” และสามารถ
สร้างตลาดในชุมชน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษจ�ำหน่ายในทุกๆ วัน      
จากดิ น ทรายที่ ป ลู ก อะไรไม่ เ ห็ น ผล จนสร้ า งรายได้ แ ละพอเพี ย งในสิ่ ง ที่ มี “สู ่ ร อยยิ้ ม ” นี้ แ หละ                      
เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริสู่ชาวบ้าน

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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กิจกรรมฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่

การฝึกอบรมแก่เกษตรกร

8

อบรมเกษตรกร หลักสูตร "การบริหารจัดการกลุ่ม
เพื่อแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาด”

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริการจัดการกลุ่ม”

อบรมเกษตรกรกเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การทาธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์"

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล”

8

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักบนพื้น
ที่ดินทรายจัด"

อบรมเกษตรกรกเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การจัดการสวนไม้ผลคุณภาพแบบ
ครบวงจร"

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อผลิตผักสู่ตลาด"

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อปลูกแก้วมังกร”

การฝึกอบรมแก่บุคลากรศูนย์ฯ
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์"

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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ลงพื้นที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อโรค Covid-19 จึงได้ด�ำเนินการลงพื้นที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ำรอง
เพื่อช่วยเหลือกษตรกรในยามวิกฤต ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ โดยได้ลงพื้นที่หมู่บ้าน    
รอบศูนย์ พืน้ ทีศ่ นู ย์สาขา และพืน้ ทีท่ มี่ พี ระราชด�ำริ ด�ำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุพ์ ชื ผัก อาทิ พริกหยวก
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี ถั่วพู เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ        
มีพชื อาหารบริโภค สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการพึง่ พาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์                
ในครั้งนี้ จ�ำนวน 927 ราย
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10 คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู

ส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน พื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ

งานพัฒนาที่ดิน ศพท. ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงบ�ำรุงดินเพื่อปลูกผักในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่บ้านปีแนมูดอ  หมู่ที่ 10 ต�ำบลบูกิต อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยการส่งเสริมให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำ  การปรับ ปรุงบ�ำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพ เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน รวมถึงการป ลูกพืชผักบริเวณบ้านและในพื้นที่ร่องสวน ในครั้งนี้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ เช่น พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ถั่วพู และพริกชี ซึ่งเกษตรกรสามารถมีผลผลิตไว้บริโภค            
ในครัวเรือน ปลอดภัยจากสารพิษ เหลือแบ่งปันและจ�ำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไป

ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19
พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปาฆาบือซาและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
บ้านปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส เพือ่ ร่วมติดตามประเมินผลโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ  ต้านภัยโควิด 19 ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
ลงพื้นที่โครงการฟ าร์มตัวอย่างฯ  บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส      
โดยมี พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย ผบ.ม.5 พัน 20 รอ. เป็นหัวหน้าชุดประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
ในครั้งนี้

คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกชุมบก

วันจันทร์ ที่ 22 มิถนุ ายน 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผูอ้ ำ� นวยการ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า             
การด�ำเนินงานโครงการสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด
พืน้ ทีบ่ า้ นโคกชุมบก หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์สาขาของศูนย์ฯ  จ�ำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงเกษตร
ของนายเดช มินทการ นายบุญ หะยะมิน และนางมณฑา หมวกสกุล

ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19
พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ บ้านตอหลัง และบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ลงพืน้ ทีร่ ว่ มติดตามประเมินผลโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่บา้ นตอหลัง และบ้านป่าไผ่
จังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.ท.เกรียงไกร แก้วกระจาย ผบ.ม.5 พัน 20 รอ. เป็นหัวหน้าชุดประเมินผล
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการที่มุ่งเน้น          
ให้เกษตรกรในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิ-19 มีงานท�ำมีรายได้เลีย้ งตนเอง
และครอบครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกร        
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
12 คู่มือการใช้ประโยชน์ปาล์มสาคู
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ให้การต้อนรับ ผอ.สพข.12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

           ก้าวหน้าการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน      
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. บรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน
มีเจ้าหน้าที่ ศพท. ร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ศพท. ต่อจากนัน้ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
โครงการจัดท�ำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ 
้ พืน้ ทีบ่ า้ นใหม่ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
และบ้านตอหลัง-ทรายขาว อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรกรโครงการสาธิตการเกษตรยัง่ ยืน
ตามแนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ของนายเดช มินทการ และนายบุญ หะยะมิน บ้านโคกชุมบก
หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางขุนทอง อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ    
การผลิตพืชผักเพื่อการตลาดของกลุ่มเกษตรกรบ้านบาเลาะ ต�ำบลปะเสยะวอ อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผูใ้ หญ่บา้ น และกลุม่ เกษตรกร สร้างขวัญก�ำลังใจ ในการด�ำเนินกิจกรรมภายในพืน้ ที่
เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชุมชนในอนาคตต่อไป

พัฒนาพื้นที่การเกษตรโดยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำบ้านฮูแตทูวอ
ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ศพท. ด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ น�ำ้ ท่วมขัง ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยการจัด
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  (ขุดคู-ยกร่อง) ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ศึกษาฯ ได้รับสนับสนุนโครงการ      
จัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกร่อง) ในพื้นที่บ้านฮูแตทูวอ        
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หมู่ที่ 4 ต�ำบลโคกเคียน  อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวมพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ เกษตรกร 3 ราย เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรและพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างให้สามารถใช้ประโยชน์ท�ำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปลดล็อคโควิด-19 เปิดประตูสู่รั้ว “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก      
พระราชด�ำริ (ศพท.) ได้ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และวิจัย      
เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการท�ำเกษตรบนพื้นที่ดินเปรี้ยว       
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอยู ่ เ คี ย งคู ่ เ กษตรกรชาวจั ง หวั ด
นราธิวาส มาเกือบ 40 ปี ตลอดจน ได้มกี ารจัดแสดงกิจกรรม
การท�ำเกษตรในรูปแบบ “พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทมี ชี วี ติ ” โดยการ
น�ำเอาผลส�ำเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ อีกมากมาย                
มาจัดแสดงภายในศูนย์ฯ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกร ประชาชนได้เข้ามาศึกษาดูงาน
ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 073-631033,038 www.pikunthong.com
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ผลการด�ำเนินงานไตรมาส 3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ลำดับ
ที่

1.

2.

แผนงำน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
(ร้อยละ)

ปริมาณ

หน่วย

แผน

แผนงำนบริหำรจัดกำรองค์กร

34

โครงกำร

53.07

53.07

1.งานจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ

148

โครงการ

75

75

2. การบริหารจัดการด้านต่างๆ

-

-

63.47

63.47

3. เอกสารเผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-

-

53.97

53.97

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ดูแลรักษา และซ่อมบารุง

3

กิจกรรม

44

44

5.จัดซื้อคุรุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการฯ

17

รายการ

60.35

60.35

6.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

5

กิจกรรม

13.2

13.2

แผนงำนกำรขยำยผลและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

37

โครงกำร

54.14

54.14

1.งานสาธิต ได้แก่
- งานสาธิตใหม่
- งานสาธิตต่อเนื่อง

11

โครงการ

52.28

52.28

2. งานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ได้แก่
- พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ
- พื้นที่ศูนย์สาขา
- พื้นที่ซึ่งมีพระราชดารให้ดาเนินการ
- พื้นที่ / โครงการอื่นๆ

19

โคงการ

59.53

59.53

3. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
- โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ลสาเร็จของศูนย์ฯ
- โครงการฝึ ก อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นา
คุณภาพและกระบวนการผลิตเส้นใยพืชและผ้าทอพื้นเมือง
- โครงการฝึ กอบรมเชิง ปฏิ บัติ การ หลั กสู ตร การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยพืช
- โครงการฝึกอบรมการค้นคว้าคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนและ
โรคเท้าช้ าง โดยอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่ บ้านและ
ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

4

โครงการ

57.5

57.5

4.งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- โครงการเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาว
ในงานหัตถกรรมและสิ่งก่อสร้าง
- การเพาะชากล้าไม้สนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนและ
ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

3

โครงการ

53.33

53.33
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ผล

15

15

สรุปคณะเข้ าศึกษาดูงาน
ประจาไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
จำนวน 172 คณะ 13,370 รำย
คณะ

ราย

หมายเหตุ

เมษายน

-

143

ติดต่อราชการ

พฤษภาคม

-

388

ติดต่อราชการ

มิถุนายน

16

1,203

รวม

172

13,370

เดือน

รวมสะสมประจำปี จำนวน 1,071 คณะ 83,331 รำย
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