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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
บ้านพิกุลทอง หมู่ท่ี 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
เรื่องเดิม 
 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่น และเป็นสถานที่ที่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชน ใช้แลกเปลี่ยน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจําลองของพื้นที่ที่มีการพัฒนา 
แบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยา และมีการบริหารที่ เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน  
มีการประสานการดําเนินงานที่ มี เอกภาพ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ด เส ร็จในลักษณะของ  
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”รวมทั้งนําผลสําเร็จของโครงการฯ ขยายผลไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้กําหนดแผนการศึกษาดําเนินงาน 
แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานศึกษา ทดลองวิจัย ตามแนวพระราชดําริ 2) แผนงานขยายผล
การพัฒนา 3) แผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) แผนงานบริหารจัดการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

1) แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ 
   ระยะเวลาที่ผ่านมา 36 ปี เน้นการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุและพื้นที่ดินเปร้ียวให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด ตั้งแต่ปี 2528 – 2561 ได้ดําเนินการศึกษา 
ทดลอง และวิจัยไปแล้ว จํานวนทั้งสิ้น 307 เร่ือง โดยดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จํานวน 299 เร่ือง 
และอยู่ระหว่างการศึกษา จํานวน 8 เร่ือง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการ จํานวน 4 เร่ือง 
โดยมีงานศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้  
   1.1 งานวิจัยใหม่ จํานวน 1 เร่ือง 

      การใช้ยีสต์จากพ้ืนที่พรุ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์
และการผลิตเอทานอลเช้ือเพลิง : เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรยีสต์ที่แยกจากพื้นที่พรุ 
จังหวัดนราธิวาส ในรูปของโปรตีนเซลล์ เดี่ยวเพื่อการเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์  
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการศึกษาการคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการผลิต 
เอทานอลจากอาหารเหลวสังเคราะห์ อาหารเหลวกากน้ําตาล และอาหารเหลวนํ้าอ้อย โดยนํายีสต์
จํานวน 6 สายพันธุ์ ที่แยกได้จากดินอินทรีย์ ป่าพรุโต๊ะแดง คือ TD(1)05-1 TD(2)05-1 YNB28-2 
YNB31-2 YNB32-2 และ YNB33-2 ทําการหมักเอทานอลเพื่อขยายผลเปรียบเทียบกับยีสต์สายพันธุ์
ควบคุม S. cerevisiae SC90 (TISR5339) ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และ 
ยีสต์ทนร้อน K. marxianu sDMKU 3-1042 ในระดับฟลาสก์ โดยทําการทดลองในอาหาร 3 ชนิด 
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คือ อาหารเหลวสังเคราะห์ YPD broth อาหารเหลวกากน้ําตาล และอาหารเหลวน้ําอ้อย ที่อุณหภูมิ 
30 และ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่ายีสต์ทั้ง 6 สายพันธุ์ สามารถเจริญได้เล็กน้อยและมีช่วงระยะ
ปรับตัว (lag phase) ที่ค่อนข้างนาน สรุปได้ว่า ยีสต์มีศักยภาพตํ่าและไม่สามารถนําไปใช้เพื่อการ
ผลิตเอทานอลแข่งขันกับสายพันธุ์อื่นที่มีการใช้กันในปัจจุบันได้ 
   1.2 งานวิจัยต่อเนื่อง จํานวน 2 เร่ือง 
       องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดเช้ือราจากดินอินทรีย์ในพ้ืนที่พรุ 
จังหวัดนราธิวาส : ดําเนินการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 5 อย่าง ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 
( รักษาความผิดปกติของเ ม็ดสี )  ฤทธิ์ต้ านเอนไซม์แอลฟากลู โคซิ เดส  ( รักษาเบาหวาน )  
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิทิลคอลินเอสเตอเรส (รักษาโรคสมองเสื่อม, Alzheimer’s disease) ฤทธิ์ความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านม(รักษาโรคมะเร็ง) และฤทธิ์ต้านการอักเสบ (รักษาอาการอักเสบต่าง ๆ) 
โดยทําการทดสอบทั้งหมดจํานวน 104 ตัวอย่าง พบว่ามี 4 ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ SPSF318BE 
SPSF318CE SPSF224BE และ SPSF224CE  

 

        การนําจุลินทรีย์ที่แยกได้จากพ้ืนที่พรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการเกษตร (การปลูกข้าว) : เป็นการศึกษาการนําจุลินทรีย์ทนกรดที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พรุโต๊ะแดง 
ได้แก่ จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส จุลินทรีย์ย่อยโปรตีน จุลินทรีย์ย่อยอินทรียสารฟอสเฟต และ
เชื้อจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนอิสระมาทดลองใช้ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวซีบูกันตัง 5 โดยแบ่งเป็น  
2 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่เรือนกระจก และพื้นที่แปลงนาร้างในพื้นที่ดินเปร้ียวจัดของเกษตรกร บ้านตอหลัง 
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส  
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   1.3 งานทดสอบใหม่ จํานวน 1 เร่ือง 
        การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อน้ําเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว : เป็นการศึกษา 
การเจริญเติบโตและต้นทุนการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อน้ําเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว และเป็น 
จุดเรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อน้ําเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้วและขยายผล 
ให้ราษฎรประกอบเป็นอาชีพ ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การเตรียมบ่อ โดยสูบน้ําออกจากบ่อเลี้ยงให้แห้ง โรยปูนขาวอัตรา 100 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยคอก 100 – 200 กิโลกรัมต่อไร่ เอาน้ําเข้าบ่อสูง 
50 เซนติเมตร มีการกรองน้ําด้วยอวนตาถี่ ทิ้งไว้ให้เกิดอาหารธรรมชาติ 2 สัปดาห์ เติมน้ําเข้าในบ่อ
ให้สูงขึ้นเป็น 100 เซนติเมตร ทําการก้ันคอกในบ่อด้วยอวนตาถี่บริเวณมุมบ่อเพื่อฝึกอาหารลูกปลา 
เม่ือบ่อเกิดอาหารธรรมชาติประเภทสาหร่าย ขี้แดด สัตว์น้ําขนาดเล็ก เช่น ไรน้ํา   

2) การเตรียมพันธุ์ปลา ดําเนินการเตรียมลูกพันธุ์ปลาขนาด 2 – 3 เซนติเมตร  
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ นํามาอนุบาลต่อในบ่อดิน
เพื่อให้ได้ขนาดสําหรับปล่อยเลี้ยง (ขนาด 5 - 7 ซม.) ระยะเวลา 1 - 1.5 เดือน  
 

 

2) แผนงานขยายผลการพัฒนา 
   2.1 งานสาธิต ซึ่งมีลักษณะเป็นงานสาธิตต่อเนื่อง จํานวนทั้งหมด 9 โครงการ แบ่งเป็น 
งานสาธิตใหม่ จํานวน 5 โครงการ และงานสาธิตต่อเนื่อง จํานวน 4 โครงการ โดยมีตัวอย่าง ดังนี้  
              สาธิตการทําเกษตรย่ังยืนตามแนวพระราชดําริทฤษฏีใหม่ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
บ้านโคก ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส : ดําเนินการในพื้นที่ 14 ไร่ มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 25 ราย โดยเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการปรับปรุงบํารุงดินเป็นพื้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ําหมักชีวภาพภายในแปลง 
และการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่าย  
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            สาธิตการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดโครงการแกล้งดิน ระยะที่ 4 : จัดทําแปลงสําหรับ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดสําหรับปลูกข้าวและพืชชนิดต่าง ๆ 
มีการดําเนินงาน 6 แปลง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน พบว่า 
ดินในแต่ละแปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรดจัดมากจนถึงเป็นกรดรุนแรงมากมีค่าระหว่าง 4.1 – 4.9  
ทั้งนี้ การปรับปรุงบํารุงดินเปร้ียวจัดให้สามารถปลูกพืชผักและพืชไร่ควรจะต้องมีการใส่วัสดุปูน 
เป็นระยะ สําหรับการให้ผลผลิตพืช ได้ทําการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในแปลงแกล้งดิน ได้แก่ ข้าวพันธุ์
ซีบูกันตัง 5 ซึ่งพบว่าข้าวที่ปลูกในแปลงทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นเพื่อปลูกข้าว  
ให้ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 549 กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้ง การให้ผลผลิตผักและพืชไร่  
จากการศึกษาการปลูกผกัจํานวน 4 ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน และถั่วฝักยาว 
พบว่า การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดโดยใช้หินปูนฝุ่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีอย่างใดอย่างหน่ึง ทําให้ผัก 
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ อาจจะเจริญเติบโตได้แต่จะให้ผลผลิตในอัตราที่ต่ํา ส่วนแปลงที่ มี 
การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดโดยใช้หินปูนฝุ่น ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีร่วมกัน พืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตได้ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เย่ียมชมงานสาธิตดังกล่าว จํานวน 20 คณะ 320 ราย 
 

 
  สาธิตการปลูกพันธ์ุฝร่ังกิมจูในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ จํานวน 3 พ้ืนที่ (บ้านค่าย บ้านใหม่ 
และบ้านโคกสยา) : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้แก่ บ้านค่าย บ้านใหม่ และบ้านโคกสยา ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ได้ดําเนินการส่งเสริมเร่ืองการปลูก การดูแลรักษาฝร่ังกิมจูและสนับสนุนก่ิงพันธุ์ฝร่ัง จํานวน 300 ก่ิง 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จํานวน 36 กระสอบ ปุ๋ยคอก จํานวน 105 กระสอบ  
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   สาธิตการทําเกษตรย่ังยืนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด :                   
              แปลงสาธิตการทําการเกษตรย่ังยืนตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดิน
เปร้ียวจัด เร่ิมดําเนินการตั้งแต่ปี 2541 และมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าเย่ียมชม 
จํานวน 76 คณะ 3,473 ราย  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการดงันี้  
    (1) พื้นที่แหล่งน้ํา จํานวน 4.5 ไร่ ดําเนินการปล่อยเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนขาว 
ลงในสระ จํานวน 10,000 ตัว อัตรา 5 ตัว/ตารางเมตร ให้อาหารปลาอัดเม็ดเป็นประจําทุกวัน 
ผลผลิตปลาที่จับขาย ได้แก่ ปลานิล 6 กิโลกรัม ปลาบ้า 3 กิโลกรัม ปลาตะเพียนขาว 3 กิโลกรัม ปลา
ย่ีสก 5.5 กิโลกรัม และปลาที่เหลือในบ่อ นําไปปล่อยในแปลงเลี้ยงปลาในนาข้าว  
    (2) พื้นที่นาข้าว จํานวน 7 ไร่ แบ่งเป็น แปลงที่ 1 แปลงปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 
พื้นที่ 2 ไร่ ผลผลิตข้าวที่ ได้ 720 กิโลกรัม และข้าวนาปรังดําเนินการปลูกข้าวชัยนาท 1  
ยังไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ สําหรับแปลงที่ 2 และแปลงที่ 3 แปลงเลี้ยงปลาในนาข้าว พื้นที่ 5 ไร่ 
โดยนาปีปลูกข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 ผลผลิตข้าวที่ได้ 260 กิโลกรัม และข้าวนาปรังดําเนินการ 
ปลูกข้าวชัยนาท 1 ยังไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
     (3) พื้นที่พืชไร่ พืชผัก และพืชสวน พื้นที่จํานวน 9.25 ไร่ แบ่งเป็น แปลงพืชไร่ 
(ข้าวโพดหวาน) พื้นที่ 2 ไร่ สามารถเก็บผลผลิตได้ 836.5 กิโลกรัม แปลงพืชผัก พื้นที่ 0.75 ไร่  
ปลูกผลผลิตที่เก็บเก่ียว ได้แก่ บวบ 3.6 กิโลกรัม มะระ 21.5 กิโลกรัม พริกชี 49.2 กิโลกรัม 
ถั่วฝักยาว 114.6 กิโลกรัม โหระพา 7.5 กิโลกรัม มะเขือเปราะ 46.9 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว  
238.4 กิโลกรัม แปลงไม้ผล พื้นที่ 6.25 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเก่ียว ได้แก่ ทุเรียน 87.8 กิโลกรัม  
เงาะ 47 กิโลกรัม มังคุด 172.5 กิโลกรัม กระท้อน 14 กิโลกรัม มะพร้าวน้ําหอม 1,648 ลูก  
แปลงไม้ดอก (มะลิ) พื้นที่ 0.25 ไร่ เก็บเก่ียวผลผลิตดอกมะลิ ได้ 28 ลิตร 
     (4) พื้นที่สําหรับที่อ ยู่อาศัยและสิ่ งอํานวยความสะดวก จํานวน 2.25 ไ ร่  
ประกอบด้วย ที่พักอาศัย โรงเก็บเคร่ืองมือเกษตร โรงเลี้ยงเป็ด เรือนเพาะชํา และโรงเพาะเห็ด 
สําหรับโรงเรือนเพาะเห็ด ได้ผลผลิต 8.6 กิโลกรัม (เปิดก้อนเชื้อ 1 คร้ังต่อปีในเดือนมกราคม) 
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 2.2 งานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา 
ทักษะการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของราษฎรและความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่อ 
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น โดยดําเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที ่
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีพระราชดําริให้ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดําเนินการ โดยในปีงบประมาณ 2561 ดําเนินโครงการต่าง ๆ 
จํานวน 19 โครงการ ซึ่งสนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 684 ครัวเรือน โรงเรียนในโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวน 28 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ขยายผลจํานวน 9 โรง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น 
ซึ่งสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการ ดังนี้ 

  2.2.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชไร่และไม้ผล  
   พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการให้แก่เกษตรกร จํานวนทั้งสิ้น 
14 หมู่บ้าน ราษฎร 210 ครัวเรือน แบ่งเป็น 
 1) พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   
   1.1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2559 : 60 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านยาบี บ้านเปล 
บ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา บ้านโพธิ์ทอง และบ้านคีรี อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉล่ียมีความรู้ที่ระดับมาก ร้อยละ 57  
ด้านการนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตนเองและความพึงพอใจจากการที่เข้าร่วมโครงการฯ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 91 สามารถนําความรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาพื้นที่ตนเอง และสามารถนําความรู้ถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านและชุมชนได้ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 65 
   1.2) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 50 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านยาบี บ้านเปล บ้านพิกุลทอง 
บ้านโคกสยา บ้านโพธิ์ทอง และบ้านคีรี อําเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร่ ไม้ผลสู่ระบบการตลาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 -   
1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จํานวน  
50 ราย รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ พัฒนาศักยภาพ 
การบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร – เครือข่าย  โดยศึกษาดูงานในพื้นที่ จํานวน 3 จุด 
ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านนายธีรพงศ์ ชาญแท้ บ้านโคกอิฐ – โคกใน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
จุดที่ 2 บ้านนายจันทร์ ชาญแท้  บ้านโคกกระท่อม ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ
จุดที่ 3 บ้านนายธีรนิตย์ เสาร์พูล บ้านโคกยาง ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
อีกทั้ง  ส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยจาก
สารเคมี และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  
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โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล 
(พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ) 

 
 2) พ้ืนที่ศูนย์สาขา   
   2.1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 10 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านบางขุนทอง ตําบล
บางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร่ ไม้ผลสู่ระบบการตลาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 -   
1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/ 
น้ําหมักชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย  
โดยนํากลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานจํานวน 1 จุด ได้แก่ นายเมธี บุญรักษ์  การปลูกพืชแบบผสมผสาน
ด้านไร่นาสวนผสม บ้านโล๊ะลือแบ ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  
   2.2) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 : 20 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านปีแนมูดอ  
ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอร้อง และบ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ จังหวัดนราธิวาส  
        กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
ดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผล ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ และส่งเสริม 
การปลูกผักปลอดจากสารพิษ  
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โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล (พื้นที่ศูนย์สาขา) 
 

 3) พ้ืนที่อื่น ๆ  ซึ่งมีพระราชดําริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดําเนินการ 
   3.1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2559 : 50 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านป่าทุ่ง ตําบลบางเก่า 
และบ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และบ้านตอหลัง บ้านทรายขาว 
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยมีความรู้ที่ระดับปานกลาง ร้อยละ 78  
ด้านการนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตนเองและความพึงพอใจจากการที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงดีมากและมีเกษตรกร ร้อยละ 46 อีกทั้ง เกษตรกรสามารถนําความรู้
ถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านและชุมชนได้ระดับปานกลางถึงดีมาก 
   3.2) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 20 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านกําแพง ตําบลกะลุวอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส และบ้านโคกกระท่อม ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร่ ไม้ผลสู่ระบบการตลาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 -   
1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จํานวน 50 ราย 
รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่ม
แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร – เครือข่าย  โดยศึกษาดูงานในพื้นที่ จํานวน 1 จุด ได้แก่  
นายเมธี บุญรักษ์  การปลูกพืชแบบผสมผสานด้านไร่นาสวนผสม บ้านโล๊ะลือแบ ตําบลสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อีกทั้ง  ส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  
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โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล (พื้นที่อืน่ ๆ) 
 
  2.2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินทรายจัดเพ่ือปลูกพืชไร่และไม้ผล  
   พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการให้แก่เกษตรกร จํานวนทั้งสิ้น 
7 หมู่บ้าน ราษฎร 131 ครัวเรือน แบ่งเป็น 
 1) พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   
   1.1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2559 : 80 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านบางมะนาว  
บ้านเขาตันหยง บ้านใหม่ บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านบูกิตอ่าวมะนาว และบ้านสะปอม อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

  กิจกรรม : ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยมีความรู้ที่ระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 
94 ด้านการนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตนเองและความพึงพอใจจากการที่เข้าร่วม
โครงการฯ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงดีมากและมีเกษตรกร ร้อยละ 60 สามารถนําความรู้
ถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านและชุมชนได้  
   1.2) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 40 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านบางมะนาว 
บ้านเขาตันหยง บ้านใหม่ บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านบูกิตอ่าวมะนาว และบ้านสะปอม อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 
        กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร่ ไม้ผลสู่ระบบการตลาด จัดขึ้นระหว่างวันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2561  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/ 
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น้ําหมักชีวภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร – เครือข่าย   
โดยศึกษาดูงานในพื้นที่ จํานวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 นายมะยีดิง แลแร การปลูกฝร่ังกิมจูในพื้นที่ 
ดินทรายจัดบ้านป่าทุ่ง ตําบลบางเก่า อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และจุดที่ 2 นายสุริยา สะมะแอ 
การปลูกพืชผักผสมผสาน บ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อีกทั้ง 
ส่งเสริมพัฒนาการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ มี คุณภาพและปลอดภัย 
จากสารเคมี และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  
 

 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล 
(พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ) 

 
 2) พ้ืนที่อื่น ๆ  ซึ่งมีพระราชดําริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดําเนินการ 
   2.1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 11 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยะวอ 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
          กิจกรรม : ดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร หลักสูตรการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตพืชผักพืชไร่ ไม้ผลสู่ระบบการตลาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -  8 กรกฎาคม 2561 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมัก
ชีวภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร – เครือข่าย  โดยศึกษา 
ดูงานในพื้นที่ จํานวน 1 จุด ได้แก่ นายสมพงษ์ แก้วสําอาง ด้านการเกษตรผสมผสาน ณ บ้านตอหลัง 
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล (พื้นที่อื่น ๆ) 
 

2.2.3 โครงการเพาะชําพันธ์ุหม่อนผลสด-หม่อนใบ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

    ดําเนินการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์หม่อนผลสด และหม่อนใบให้แก่เกษตรกร 
เป็นอาชีพเสริมและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ในปีงบประมาณ 2561  
ได้ดําเนินการเพาะชําก่ิงหม่อนผลสดชําถุง จํานวน 6,000 ถุง และหม่อนใบ จํานวน 5,000 ก่ิง  
พร้อมทั้งให้ความรู้ แนะนํา เก่ียวกับการปลูก การดูแลรักษา และการแปรรูปผลหม่อน ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 

 

โครงการเพาะชําพันธุ์หม่อนผลสด-หม่อนใบ 
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
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  2.2.4 โครงการขยายผลการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแล้ว 
        พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการในพื้นที่ บ้านยาบี  
บ้านค่าย บ้านเปล บ้านพิกุลทอง และบ้านคีรี ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 20 ราย 
         กิจกรรม : ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร “การขยายผลการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว” เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และเข้าใจ 
ในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลานิล 2,000 ตัว อาหารปลา  
13 กระสอบ ฟางอัด 10 ก้อน ปูนขาว 10 ถุง และปุ๋ยคอก 15 กระสอบ  
 

 

โครงการขยายผลการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว 
 

  2.2.5 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
        พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการในพื้นที่ บ้านเปล  
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จํานวน 20 ราย 
         กิจกรรม : ดําเนินการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่หลักสูตร “ส่งเสริม
การแปรรูปสัตว์น้ํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูป
ปลานิลอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จํานวน 20 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่  
พันธุ์ปลานิล 650 กิโลกรัม ถุงบรรจุภัณฑ์ 100 กิโลกรัม มีด 10 เล่ม และเกลือ 10 กระสอบ 
 

 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
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  2.2.6 โครงการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 
ปั้นคันนา)  
        พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการในพื้นที่บ้านโคกสะตอ 
ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
         กิจกรรม : ดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรหลักสูตรการจัดการและการ
วางแผนการปลูกข้าวคุณภาพ ระหว่างวันที่  25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จํานวน 30 ราย อีกทั้ง ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ 1 (ป้ันคันนา) 
จํานวน 100 ไร่ เพื่อรักษาระดับน้ํา และเป็นคันทางเดินขนย้ายผลผลิตข้าวได้ รวมทั้ง การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เชน่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี  และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (หินปูนฝุ่น) 

 

 

โครงการปรับปรุงพัฒนาพืน้ทีเ่พื่อการเพาะปลูก (ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1) 
 

  2.2.7 โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาหลังน้ําท่วมเพ่ือการทํานาข้าวอย่างครบวงจร 
   พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ในพื้นที่ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทํานา กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่มโรงสีข้าว และกลุ่มทอผ้า ของบ้านทรายขาว 
และบ้านตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
   1) เกษตรกรรายเดิม ปี 2559 : 106 ครัวเรือน  
        กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลโครงการฯ พบว่า ร้อยละ 80  
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และร้อยละ 60 มีความรู้เร่ืองการจัดการดินเปร้ียวจัดเพื่อการปลูกข้าว 
ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 60 มีข้าวพอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน และเกษตรกรร้อยละ 40 
มีข้าวพอเพียงต่อการบริโภคและเหลือเพื่อจําหน่าย รวมทั้ง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตร 
การแปรรูปผลผลิตข้าว ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จํานวน 77 ราย  
           2) เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 : 20 ครัวเรือน  
          กิจกรรม : อบรมเกษตรกรในหลักสูตรการลดต้นทุนผลผลิต และ 
เพิ่มผลผลิตข้าว ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จํานวน 20 ราย รวมทั้ง ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ  
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โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาหลังน้ําท่วมเพื่อการทํานาข้าวอย่างครบวงจร 
  
  2.2.8 โครงการพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าว 
   พื้นที่ดําเนินการ : ปีงบประมาณ 2561 ดําเนินการในพื้นที่บ้านโคกชุมบก 
ตําบลบางขุนทอง บ้านโคกกระท่อม ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และบ้านโคก  
ตําบลจวบ บ้านจูโว๊ะ ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  
   กิจกรรม : ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร “การผลิตข้าว
คุณภาพ” ระหว่างวันที่  25-26 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมี
เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 ราย รวมทั้ง สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (หินปูนฝุ่น) 
 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 
 

  2.2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ดินพรุด้านปศุสัตว์ 
   - กิจกรรมการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง : เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 และเกษตรกรทุกรายจะต้องสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงไก่เอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2  
บ้านปีแนมูดอ จํานวน 20 ราย อีกทั้ง สนับสนุนพันธุ์ ไก่ลูกผสม 600 ตัว อาหารสําเร็จรูป  
1,800 กิโลกรัม ยาปฏิชีวนะ 26 ซอง     
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             - กิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่หลังบ้าน : เกษตรกรได้ รับการฝึกอบรม 
หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 และเกษตรกรทุกรายจะต้องสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงไก่เอง  ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพธิ์ทอง บ้านสะปอม จํานวน  
20 ราย อีกทั้ง สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ 200 ตัว อาหารไก่ไข่ 1,800 กิโลกรัม และยาปฏิชีวนะ 26 ซอง  
               - กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ : เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร
การเลี้ยงสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 และเกษตรกรทุกรายจะต้องสร้างโรงเรือน
เลี้ยงเป็ดเอง ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ที่มีพระราชดําริให้
ดํ า เนินการของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิ กุลทองฯ  จํ านวน  2  หมู่ บ้าน  ได้แ ก่  บ้านจู โว๊ ะ  
บ้านโคกสะตอ จํานวน 40 ราย อีกทั้ง สนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศเพศผู้ 160 ตัว พันธุ์เป็ดเทศเพศเมีย 
640 ตัว อาหารสําเร็จรูป 2,800 กิโลกรัม และยาปฏิชีวนะ 40 ซอง  

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ดินพรุด้านปศุสัตว์ 
 
  2.2.10 โครงการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
   ปีงบประมาณ 2561 ดําเนินการในพื้นที่บ้านป่าทุ่ง ตําบลบางเก่า และ 
บ้านบาเลาะ ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 
2 ราย โดยดําเนินการจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดให้กับเกษตรกร จํานวน 2 โรงเรือน และแจกจ่าย 
ก้อนเชื้อเห็ดให้กับเกษตรกร จํานวน  4,000 ก้อน  

 

โครงการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
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  2.2.11 โครงการขยายผลการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแล้ว 
   พื้นที่เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2561 ดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้านรอบ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้แก่ บ้านพิกุลทอง และพื้นที่ศูนย์สาขา ได้แก่ บ้านปีแนมูดอ และ
พื้นที่ที่มีพระราชดําริให้ดําเนินการ ได้แก่ บ้านบาเลาะและบ้านโคกสะตอ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 15 ราย 
    กิจกรรม : การฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร “การขยายผลการเลี้ยงปลาหมอ
ในบ่อดินเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว” เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลาหมอ 3,000 ตัว อาหารปลาดุกเล็ก 150 กระสอบ 
อาหารปลาดุกกลาง 210 กระสอบ และตาข่ายมุ้งฟ้า 30 ม้วน  

 
 

 
 

โครงการขยายผลการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว 
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  2.2.12 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริและเกษตรกรตัวอย่าง  
   ดําเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ  
ได้สนับสนุนวัสดุในการสาธิตการทําปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ โดยเน้นให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้และ
เกษตรกรตัวอย่างเป็นผู้ปฎิบัติและสาธิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายในหมู่บ้าน รวมทั้ง สนับสนุน
บล็อกปุ๋ยหมัก จํานวน 10 บล็อก ขนาด 2 × 4 เมตร ให้แก่เกษตรศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่าง 
จํานวน 10 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนําวัสดุเหลือใช้ที่มีในพื้นที่มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ใน 
แปลงเกษตร อีกทั้ง สนับสนุนซุ้มปลูกผัก จํานวน 5 ซุ้ม ให้แก่ศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่าง 
จํานวน 5 ราย พร้อมให้คําแนะนําการปลูกพืชผัก ปรับปรุงร้ัวศูนย์เรียนรู้ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายธีรนิตย์ 
เสาร์พูล และปรับปรุงป้าย ให้แก่ศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่าง จํานวน 12 ป้าย 

  

 

โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริและเกษตรกรตัวอย่าง 

  2.2.13 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณผลิตผลในโรงเรียนโครงการเกษตร 
เพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   พื้นที่ดําเนินการ : โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จํานวน  
28 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จํานวน 17 โรง สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน จํานวน 6 โรง และ สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 5 โรง 
   กิจกรรม : ดําเนินการฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน  
28 โรง ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก/ 
น้ําหมักชีวภาพ สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว) จํานวนโรงเรียนละ 10 กระสอบ  
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สนับสนุนวัสดุปรับปรุงแปลงปลูกพืชผัก ได้แก่ บล็อกปุ๋ยหมัก 10 บล็อก ให้แก่ 10 โรง และสายยาง
พร้อมตาข่ายทําค้าง ให้แก่ 12 โรง รวมทั้ง ส่งเสริมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน  
โดยการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดโรงเรียนละ 900 ก้อน ให้แก่ 28 โรง นอกจากนี้ ได้ดําเนินโครงการ
อนุรักษ์บอนสีในโรงเรียน จํานวน 10 โรง โดยการสนับสนุนพันธุ์บอนสีพันธุ์ลูกผสม จํานวน 30 ต้น 
ดินเพาะ(ดินก้ามปู) จํานวน 20 กระสอบ กระถางพลาสติก จํานวน 10 กระถาง และการดําเนิน
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพในโรงเรียน จํานวน 7 โรง โดยส่งเสริมให้ความรู้ 
และคําแนะนําการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร จํานวน 20 ชนิด กระถาง
ดินเผา จํานวน 10 กระถาง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร
ชนิดต่าง ๆ ที่นํามาปลูกภายในแปลงเกษตรของโรงเรียน  

  

  

โครงการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผลิตผลในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

  2.2.14 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน 
      พื้นที่ดําเนินการ : 13 อําเภอ 77 ตําบล 589 หมู่บ้าน เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  
      กิจกรรม : ดําเนินการอบรมให้โภชนาการศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กน้ําหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ (เด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (เตี้ย-ผอม) จํานวน 1,564 คน ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 
2561 รวมทั้ง จัดฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน  
560 คน (จํานวน 2 คร้ัง) หลักสูตรกิน กอด เล่น เล่า ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด 
ถึง 72 เดือน ระหว่างวันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2561 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กผู้รับผิดชอบ 
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งานโภชนาการและผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 436 คน 
หลักสูตร กิน กอด เล่น เล่า นอนเฝ้าดูฟัน ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน 
 

  

  
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน 

 2.3 งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการนําผลสําเร็จจากการศึกษา ทดลอง 
และวิจัย มาจัดทําเป็นกิจกรรมในงานขยายผลโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎร 
ในพื้นที่ได้นําองค์ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิต 
และเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี โดยปีงบประมาณ 2561 มีราษฎรที่เข้ารับการอบรม 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 1,830 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการ ดังนี้ 
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      1) หลักสูตรสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จํานวน 21 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 922 คน  
 

ที่ หลักสูตร จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาการอบรม 

1 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล  
สู่ระบบการตลาด  

80 25 – 26 ก.ค. 61 

2 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล 
สู่ระบบการตลาด  

49 7 – 8 ก.ค. 61 

3 การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชผกั พืชไร่ และไม้ผล 20 10 – 11 ก.ค. 61 
4 การแปรรูปผลผลิตข้าว 78 12 – 13 ก.ค. 61 
5 การลดต้นทุนผลผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว 20 28 – 29 มิ.ย. 61 
6 การจัดและการวางแผนการปลูกข้าวคุณภาพ 30 25 – 26 ก.ค. 61 
7 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 100 5 – 6 ก.ค. 61 
8 เสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุพ์ืช 40 17 ส.ค. 61 
9 การปลูกพืชผัก พืชไร่ ให้ปลอดภัยจากสารพิษ 30 12 ก.พ. 61 
10 การปลูกผักไร้ดิน 50 13 ก.พ. 61 
11 การผลิตก้อนเชื้อเห็ด 120 14 ก.พ. 61 
12 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแล้ว 20 4 ก.ค. 61 
13 การขยายผลการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดนิเปร้ียวที่ปรับปรุงแล้ว 15 3 ก.ค. 61 
14 การแปรรูปสัตว์น้ํา 20 5 ก.ค. 61 
15 พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก 140 21 ธ.ค. 60 
16 เกษตรกรผู้นําเศรษฐกิจพอเพียง 10 22 ธ.ค. 60 
17 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และกองทุนผลิตภัณฑ์ 10 21 มี.ค. 61 
18 SMART แพะ 10 16 ส.ค. 61 
19 การเลี้ยงไก่ไข่หลังบ้าน 20 17 – 18 ก.ค. 61 
20 การเลี้ยงเป็ดเทศ 40 19 – 20 ก.ค. 61 
21 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม 20 23 – 24 ก.ค. 61 
 รวม 21 หลักสูตร 922  
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      2) หลักสูตรสําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จํานวน 15 หลักสูตร ผู้เข้ารับ 
การอบรม จํานวน 908 คน 
 

ที่ หลักสูตร จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาการอบรม 

1 การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปร้ียวจัด 50 2 – 3 ก.ย. 61 
2 การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) 48 27 – 28 ส.ค. 61 
3 การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้ 50 4 – 5 ก.ย. 61 
4 การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชผกั 50 25 – 26 ส.ค. 61 
5 การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกข้าว 48 25 – 26 ส.ค. 61 
6 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 7 ธ.ค. 60 
7 การทําปลาส้ม 42 7 ก.พ. – 9 มี.ค. 61 
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เตย 53 4 พ.ย. 60 – 11 ส.ค. 61 
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 82 4 ธ.ค. 60 – 31 ส.8. 61 
10 การพัฒนาการผลิตผ้าทอพืน้เมือง 30 8 ธ.ค. 60 – 15 ก.ค. 61 
11 การพัฒนาการผลิตผ้าทอยกดอก 10 18 – 27 ธ.ค. 60 
12 การผลิตข้าวคุณภาพ 80 25 – 26 ก.ค. 61 
13 วัยใสไกด์ธรรมชาติ 120 21 – 22 มิ.ย. 61 
14 ผู้พิทักษ์อนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดง 120 25 – 26 มิ.ย. 61 
15 ค่ายเพื่อนชาวพรุ 120 28 – 29 มิ.ย. 61 
  รวม  15  หลักสูตร  908 

 
 

 ทั้งนี้ มีตัวอย่างกิจกรรมการฝึกอบรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
     2.3.1  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จํานวน 5 หลักสูตร ๆ ละ 50 ราย ดังนี้ 
      - หลักสูตรที่ 1 การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปร้ียวจัด ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2561 
อบรมให้ความรู้เร่ืองการเตรียมพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาหลังน้ําลด วิธีการปรับปรุงบ่อ วิธีการเลี้ยง และ 
การดูแลรักษาปลา ฝึกปฏิบัติการแปรรูปปลา การจัดทําบัญชีในครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาดุก 7,500 ตัว และอาหารลูกปลาดุก 25 กระสอบ  
   - หลักสูตรที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) ระหวา่งวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 
อบรมให้ความรู้เร่ืองการเตรียมพื้นที่หรือโรงเรือน วิธีการเลี้ยง และการดูแลรักษาสัตว์ปีก (ไก่/เป็ด) 
ฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก การจัดทําบัญชีในครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ไก่พื้นเมือง 300 ตัว และอาหารไก่พื้นเมือง 17 กระสอบ 
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   - หลักสูตรที่ 3 การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 
อบรมให้ความรู้เร่ืองการเตรียมพื้นที่หรือโรงเรือน วิธีการเพาะเห็ดถุง และการดูแลรักษา ฝึกปฏิบัติการ 
เพาะเห็ดถุง การจัดทําบัญชีในครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด 4,000 ก้อน 
   - หลักสูตรที่ 4 การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกพืชผัก ระหว่างวันที่  
22-23 สิงหาคม 2561 จํานวน 50 ราย ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคพืช ฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อรา
ป้องกันโรคพืช การจัดทําบัญชีในครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์เมล็ดถั่วฝักยาว 
200 ซอง พันธุ์พริกหยวก 200 ซอง พันธุ์มะเขือ 200 ซอง และปุ๋ยเคมี 25 กระสอบ  
   - หลักสูตรที่ 5 การปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกข้าว ระหว่างวันที่  
24 – 25 สิงหาคม 2561 จํานวน 50 ราย ให้ความรู้เร่ืองการปลูกข้าว การเก็บเก่ียว และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเก่ียว พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราป้องกันโรคข้าว และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 จํานวน 50 กระสอบ 

 
  

 
  

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 จํานวน 5 หลักสูตร ๆ ละ 50 ราย 
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 2.3.2 โครงการพัฒนากระบวนการนําเสนอและประชาสัมพันธ์ของเกษตรกร 
ศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

     ปีงบประมาณ 2561 ได้แบ่งการดําเนินการออกเป็น จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 รวมจํานวนทั้งสิ้น 52 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล สําหรับรุ่นที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 รวมจํานวนทั้งสิ้น 
40 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  
โครงการพัฒนากระบวนการนําเสนอและประชาสัมพันธ์ของเกษตรกร 

ศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 2.3.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน 

     ปีงบประมาณ 2561 ดําเนินการจัดอบรมเก่ียวกับศาสตร์พระราชากับ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนมีความรักและหวนแหนทรัพยากรป่าไม้ 
ระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2561 จํานวน 5 รุ่น โดยมีโรงเรียนที่เข้าอบรม จํานวน 5 โรงเรียน 
538 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสยา จํานวน 113 ราย โรงเรียนบ้านหัวเขา จํานวน 144 ราย 
โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 จํานวน 105 ราย โรงเรียนบ้านเปล จํานวน 100 ราย และ
โรงเรียนบ้านบางมะนาว จํานวน 106 คน รวมทั้ง สนับสนุนต้นพันธุ์ตะลิงปิง จํานวน 600 ต้น 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชา 
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน 

 2.3.4 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “เพ่ือนชาวพรุ” 
           - กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวัยใสไกด์ธรรมชาติ รุ่นที่ 19 
ระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561 จํานวน 8 โรงเรียน 120 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านตือระ 
มิตรภาพท่ี 172 โรงเรียนัญธารวิทยา โรงเรียนแสงธรรมวิทยา โรงเรียนบ้านมูโนะ โรงเรียนบ้านลาแล 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โรงเรียนรังผึ้ง และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  
           - กิจกรรมฝึกอบรม  "ผู้พิทั กษ์อนุ รักษ์ ป่ าพ รุ โต๊ ะแดง " ระหว่ างวันที่   
25 - 26 มิถุนายน 2561 จํานวน 9 โรงเรียน 120 ราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านซรายอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 
โรงเรียนบ้านปูโปะ โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง โรงเรียนบ้านกูแบอีแก โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ  
โรงเรียนบ้านมือบา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา และโรงเรียนบ้านกวาลอซีรา  
           -  กิจกรรมฝึกอบรม "ค่ายเพื่อนชาวพรุ" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 
จํานวน 9 โรงเรียน 120 ราย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง) โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านตันหยงลิมอ) โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน 
โรงเรียนบ้านปลักปลา โรงเรียนบ้านปาดังยอ โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ และโรงเรียนบ้านตาเซะใต้  
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กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวัยใสไกด์ธรรมชาติ รุ่นที่ 19 
  

  

กิจกรรมฝึกอบรมผู้พิทักษ์อนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดง  
  

  

กิจกรรมฝึกอบรม "ค่ายเพื่อนชาวพรุ" 
 2.3.5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้นใยพืช 

และผ้าทอพ้ืนเมือง จํานวน 3 หลักสูตร 
          - หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด จํานวน 4 รุ่น  

รุ่นที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด รุ่นที่ 1 จํานวน 10 ราย ได้แก่  
บ้านบาเดาะมาตี หมู่ที่ 9 ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2561 

รุ่นที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด รุ่นที่ 2 จํานวน 10 ราย ได้แก่  
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 5 ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2561  

รุ่นที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด รุ่นที่ 3 จํานวน 10 ราย ได้แก่  
บ้านกาแนะ หมู่ที่ 3 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561  
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รุ่นที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด รุ่นที่ 4 จํานวน 10 ราย ได้แก่  
บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2561 
        - หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตย (ปาหนัน) จํานวน 10 ราย ระหว่างวันที่  
2 – 11 สิงหาคม 2561 ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 5 ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
      - หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จํานวน 10 ราย ระหว่างวันที่ 
3 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 4 ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
 

  

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด 
  

  

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตย (ปาหนัน) 
 

  

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 
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 2.4 แผนงานฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ดําเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์  
โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ มี ค่า ย่ิง  โดยเฉพาะป่าพรุ  ซึ่ ง เ ป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้   
โดยปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
        การเพาะชํากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป จํานวน 100,000 กล้า ซึ่งได้ดําเนินการ
แจกจ่ าย ให้ แ ก่ประชาชนทั่ ว ไป  จํ านวน  302  ราย  และหน่ วยงานราชการ  จํ านวน  
105 หน่วยงาน  โดยพันธุ์ไม้ที่แจกจ่าย ได้แก่ ต้นตําเสา ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะเคียนทอง ต้นมะฮอกกานี 
ต้นกระถินเทพา ขี้เหล็กบ้าน ต้นสะเดาเทียม ต้นมะขาม ต้นมะม่วงเบา ต้นระไม ต้นมันปู และต้นส้มจี๊ด 

  

การเพาะชํากล้าไม้ จํานวน 100,000 กล้า 
        การเพาะชํากล้าไม้ป่าพรุ สนับสนุนโครงการประชารัฐฟื้นฟูป่าพรุโต๊ะแดง จํานวน 
100,000 กล้า ซึ่งได้ดําเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 25 ราย และหน่วยงานราชการ 
จํานวน 27 หน่วยงาน  โดยพันธุ์ไม้ที่แจกจ่าย ได้แก่ ต้นหว้านา ต้นกระบุย ต้นโงงัง ต้นสักน้ํา ต้นขี้ใต้ 
ต้นแตยอ ต้นฝาดขาว ต้นหัวหงอก ต้นเลือดควาย และต้นชะเมาน้ํา 

 

  

การเพาะชํากล้าไม้ป่าพรุ จํานวน 100,000 กล้า 
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         การเพาะชํากล้าไม้สนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน และปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง แบ่งเป็น เพาะชํากล้าไม้ป่ามีค่า จํานวน 50,000 กล้า จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ ต้นหมากแดง  
ต้นพะยูง ต้นจําปุหริง ต้นส้มแขก สะเดาปัก และต้นใบไม้สีทอง รวมทั้ง เพาะชํากล้าไม้ทั่วไป จํานวน 
200,000 กล้า จํานวน 20 ชนิด ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นมันปู ต้นมะฮอกกานี ต้นขี้ เหล็ก  
ต้นตะลิงปิง ต้นยาง และต้นสะเดา 

  

การเพาะชํากล้าไม้สนับสนนุโครงการปลกูป่าในใจคนและปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

          โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าริมแม่น้ําบางนรา โดยดําเนินการเพาะชํา 
กล้าไม้ จํานวน 30,000 กล้า ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพิกุล ต้นบานบุรี ต้นราชพฤกษ์ ต้นโกสน  
ต้นเข็มเหลือง ต้นลําพู และต้นตําเสา รวมทั้ง จัดทําป้ายสื่อความหมายตามจุดดูงานต่าง ๆ จํานวน  
10 ป้าย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มีคณะเข้ามาศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4  
บ้านกําปงตาโก๊ะ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ครู 10 คน นักเรียน 130 คน 

  

โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าริมแม่น้ําบางนรา 

         ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในงานหัตถกรรม และ
สิ่ ง ก่อสร้าง โดยการพัฒนารูปแบบการใช้ไม้เสม็ดขาวให้เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประชาชน  
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดําเนินการศึกษาการแปรรูปไม้เสม็ดขาว ในขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน 
เพื่อนํามาจัดทําเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และหาวิธีการนําไม้เสม็ดขาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ป้ายสื่อความหมาย บ้านออมสิน และกรอบรูป รวมทั้ง ได้นําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการขยายผลไปสู่ประชาชน 
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ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในงานหัตถกรรม และสิ่งก่อสร้าง 
 

                  ส่งเสริมปลูกไม้เสม็ดและไม้โตเร็วในพื้นที่ดินเปร้ียว  โดยดําเนินการเพาะชํากล้าไม้
เสม็ดและไม้โตเร็ว จํานวน 15,000 กล้า แบ่งเป็น ไม้เสม็ด 5,000 ต้น และกระถินเทพา 10,000 กล้า  
 

  

ส่งเสริมปลูกไม้เสม็ดและไม้โตเร็วในพื้นที่ดินเปร้ียว 

         โครงการสวนป่าสร้างรายได้ เป็นการดําเนินงานสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธารที่ถูกทําลาย โดยดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างจิตสํานึกถึงการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดําริ ได้ดําเนินการ 
ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งก่ิง กําจัดวัชพืช 
 

  

โครงการสวนป่าสร้างรายได ้
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             โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ตามพระราชดําริเพื่อฟื้นฟูป่าพรุโต๊ะแดง โดยการรวบรวม
พันธุ์ไม้ป่าพรุ จํานวน 2,500 ต้น 

  

โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ตามพระราชดําริเพื่อฟื้นฟูป่าพรุโต๊ะแดง 

3) แผนงานบริหารจัดการ 
 3.1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในพื้นที ่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตัวอย่างเช่น 
 1) โครงการพืชสวนครัวประดับ พื้นที่ 2 ไร่  เป็นแปลงสาธิตการปลูกพืช 
แบบพลาสติกคลุมดิน การปลกูพืชลงแปลง และการปลูกพืชในภาชนะ ทั้งนี้ มีคณะเข้ามาศึกษาดูงาน 
จํานวน 98 คณะ 10,473 คน 

 2) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  พื้นที่  14 ไ ร่  ได้จัดทําขึ้น 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561  
ได้ดําเนินการ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปลูกพืชแบบพึ่งพาและเกื้อกูล เป็นการปลูกผักแบบอาศัย 
ร่มเงาปลูกใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ ปลูกพืชโดยไม่ทําลายโครงสร้างดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูก
พืชแบบข้ามฤดู การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกพืชในโรงเรือน ทั้งนี้ มีคณะเข้ามาศึกษาดูงาน 
จํานวน 78 คณะ 6,019 คน 
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 3) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ดําเนินการในพื้นที่ 9.3 ไร่  
มีการสํารวจพันธุ์ไม้ จํานวนทั้งสิ้น 25 ชนิด 150 ต้น เช่น มเหสักข์ สักสยามินทร์ จําปาป่า ยางนา 
กันเกรา และชมพู่น้ํา ฯลฯ 
 

 

 4) โครงการรวบรวมพันธ์ุบัวและไม้หอม ดําเนินการจัดทําสวนโครงการรวบรวม
พันธุ์บัวและไม้หอม พื้นที่ จํานวน 7.26 ไร่ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวพื้นเมือง พันธุ์บัวลูกผสม 
และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หอมในท้องถิ่น พันธุ์ไม้หอมจากต่างถิ่น และพันธุ์ไม้หอมหายาก 
 

 

 5) โครงการสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ดํา เนินการจัดทําสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  ในพื้นที่ 
จํานวน 12 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวมพรรณไม้ 
ที่มีลักษณะของดอก ผล ใบ ลําต้น และส่วนต่าง ๆ ที่มีสีม่วง รวมถึงพืชประจําถิ่น พืชต่างถิ่น  
พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ไม้ป่าและไม้เกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ปัจจุบันได้รวบรวมพันธุ์ไม้ไว้ 143 ชนิด อาทิ กระพี้จั่น กันเกรา คราม 
โคลงเคลง ชํามะเลียง แซะ ตะเคียนชันตาแมว ตะแบก ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์ และผกากรอง  
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 3.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยดําเนินกิจกรรม
ภายในโครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ดําเนินเก็บข้อมูลต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง  
และพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ 85 ไร่ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เก็บตัวอย่างแห้ง 
ในส่วนของใบ ก่ิง ผล และดอกของพันธุ์ไม้ จํานวน 56 ชนิด และเก็บตัวอย่างดอง ในส่วนของผล 
และดอก จํานวน 26 ชนิด กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้
ในภายในแปลง โดยการตัดแต่งก่ิงและทรงพุ่ม กําจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย จํานวน 8 แปลง ได้แก่ หวาย 
ดาหลา สมุนไพร หม้อข้าวหม้อแกงลิง กล้วยไม้ พันธุ์ไม้หายาก มเหสักข์ – สักสยามินทร์ และบัว 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ทั้งในส่วนของการเลี้ยงด้วงสาคู ซึ่งสามารถผลิต 
ด้วงสาคูในปีงบประมาณ 2561 ได้ 16.9 กิโลกรัม กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรม 
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนโคกศิลา 
และโรงเรียนพิมานวิทย์ อีกทั้ง เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย คร้ังที่ 9 “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ตําบลชําพักแพว อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  

  

  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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 3.3 โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเขตพ้ืนที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 30 ไร่ แบ่งเป็น 
 - พื้นที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าว จํานวน  2 ไร่ 
 - พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าวและการลดต้นทุนการผลิต จํานวน  8 ไร่ 
 - พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง จํานวน 10 ไร่ 
 - พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59 จํานวน 10 ไร่ 
      ทั้งนี้ ข้อมูลการเจริญเติบโต พบว่า ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 150 วัน 
และข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 เก็บเก่ียวเม่ืออายุ 135-140 วัน โดยผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้แก่  
     

รายการ ผลิต
(กิโลกรัม) 

แจกจ่าย คงเหลือ  
(กิโลกรัม) กิโลกรัม ราย 

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59 120 - - 120 
เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 1,945 1,215 2 730 

 

  

  

สภาพแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
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 3.4 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุสํารองเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิ กุลทองฯ ได้ดําเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสํารอง 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่มีความจําเป็นต้องใช้และเหมาะสม 
ต่อสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นคลังเมล็ดพันธุ์สํารองและสนับสนุนให้แก่ราษฎรที่มีความสนใจ โดยปีงบประมาณ 
2561 มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่สามารถแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนี้ 

  

  

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สํารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
1) การผลิตและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก พืชไร่ 

รายการ เป้าการผลิต
(กิโลกรัม) 

ผลิต แจกจ่าย คงเหลือ  
(ซอง) กิโลกรัม ซอง ซอง ราย 

มะเขือเปราะ 3 3.89 1,556 820 149 736 
พริกหยวก 2 3.00 1,166 826 153 340 
น้ําเต้าคอก่ิว 5 0.35 35 - - 35 
ฟักแฟง 5 0.55 53 2 1 51 
พริกชี 4 4.00 1,620 - - 1,620 
ถั่วพู 60 3.80 92 - - 92 
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  2) การจัดทําทะเบียนแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ตามพระราชดําริ  

ลําดับ รายการ 
ปีงบประมาณ (ราย) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 สะสม 
1 เมล็ดพันธุ์พืชผัก  - - 103 102 102 818 1,125 
2 เมล็ดพันธุ์พืชไร่  57 61 56 49 20 9 252 
3 เมล็ดพันธุ์ข้าว  - - - 73 37 2 112 
4 ท่อนพันธุ์ออ้ย  - - - 115 117 3 235 

รวม  57 61 159 339 276 832 1,724 
 
  

 
 

 
  



 
 

 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

พิกัด 47 NRH 176 – 069 ระวาง 5321 I ลําดับชุด L7018 
ขยายจากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 

SERIES             SHEET
ลําดับชุด L7018  ระวาง 5321 I
พิกัด 47 NRH 176 - 069

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 


