บานบางมะนาว
หมูที่ 1 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานบางมะนาว ตั้งอยูหมูที่ 1
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิ ว าส ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 600 ไร
แบงเป)นพื้นที่ทําการเกษตร เนื้อที่ 84
ไร ( 14 %) และเป)นพื้นที่ลุมต่ํา แหลง
น้ํา ป0าเสื่ อมโทรม และชุมชน/สถานที่
ราชก ารเนื้ อ ที่ 516 ไ ร (86 %)
ป6 จ จุ บั น มี ป ระชากรทั้ ง หมด 322
ครั ว เรื อ น 1,929 ราย นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม 1,929 ราย (100 %)

สภาพพื้นที่
บานบางมะนาว มีสภาพพื้นที่
เป) น ที่ ร าบ ดิ น เป) น ดิ น ทรายจั ด และ
หาดทราย เกิ ด จากการทั บ ถมของ
ตะ ก อน ทรายทะเล สภ าพพื้ น ที่
คอนข=างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดเทอยูระหวาง 3-8 %
เนื้อดินเป)นดินทรายถึงดินรวนปนทรายมีทัศนียภาพติดทะเลจนถึงปากอาวแมน้ําบางนรา สภาพพื้นดินที่ติดกับ
แมน้ําบางนราเป)นที่ราบไมมีภูเขา มีป0าชายเลน ในพื้นที่บ=านบางมะนาว ประกอบด=วยชุดดิน จํานวน 3 ชุดดิน
แบงเป)น ชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่ 28.09 ไร ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) เนื้อที่ 149.31 ไร ชุดดินป6ตตานี (Pti)
เนื้อที่ 151.22 ไร สวนที่เหลือเป)นพื้นที่หาดทรายและพื้นที่น้ํา เนื้อที่ 272 ไร

ชุดดินบาเจาะ (Bc) เปนดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปน
ดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.5 - 6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน
มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดเล็กน+อย (pH 5.0 - 6.5)

ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแป-งปนเศษ มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมาก (pH 4.5-5.0) เปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินของตะกอนน้ําทะเลที่มี
สารประกอบกํามะถันมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กน+อยถึงเปนกลาง (pH
6.5-7.0)

ชุดดินป.ตตานี (Pti) ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดิน
รวนปนดินเหนียว สีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH
5.5 - 6.0) ดินลางเปนดินชั้นสลับของดินรวนปนทราย ดินทรายปนดิน
รวน หรือรวนปนทรายแป-งของตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0 - 8.0)

ลักษณะและสมบัติดนิ
ที่ลาดชันเชิงซอน (Sc)
ลักษณะเปนพื้นที่ที่ประกอบไปด+วยหินชนิดตางๆบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู
บริเวณหน+าดิน และปกคลุมไปด+วยป=าไม+แนนทึบ ไมเหมาะสมในการเพาะปลูก ควรคงสภาพไว+ป=าเหมือนเดิม มีความ
ลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทําการเกษตรจะเกิดการชะล+างพังทลายสูญเสียหน+าดินอยางรุนแรง ขาดแคลนน้ํา

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บ=านบางมะนาว มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 322 ครัวเรือน ประชากรในหมูบ=านมีการประกอบ
อาชีพแบงเป)น อาชีพภาคการเกษตร จํานวน 50 ครัวเรือน (15.52%) และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน
272 ครัวเรือน (84.47%) โดยมีการประกอบอาชีพรับจ=างทั่วไปมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพค=าขาย อาชีพ
อื่นๆ รับราชการ/ลูกจ=างของรัฐ และพนักงานบริษัท
อาชีพ
ครัวเรือน
1. ภาคการเกษตร
50
- เกษตรเชิงเดียว
50
- เกษตรผสมผสาน
2. นอกภาคการเกษตร
272
- รับจ=างทั่วไป
199
- รับราชการ/ลูกจ=างของรัฐ
2
- ค=าขาย
36
- พนักงานของบริษัท
4
3. อาชีพอื่นๆ
31
* ผู+ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 1.47 %
** ผู+สูงอายุ/ไมมีอาชีพ

รอยละ
15.52
100.00
84.47
72.10
0.70
13
1.40
11.20

รายไดประชากร

จากการสํารวจข=อมูลรายได=เฉลี่ยประชากรในปO 2563 พบวา โดยศูนยPศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ฯ พบวารายได=เ ฉลี่ย เทากับ 24,759.66 บาท/คน/ปO โดยพบวาประชากรมีร ายได=เฉลี่ยอยูในชวง ต่ํา กวา
50,000 บาท/คน/ปO จํานวน 269 ครัวเรือน (83.54%) และมีรายได=เฉลี่ยสูงกวา 50,000 บาท/คน/ปO
จํานวน 53 ครัวเรือน (16.46%)
รายได
ต่ํากวา 25,000

ครัวเรือน
156

รอยละ
48.45

25,001 - 50,000
50,001 - 75,000
75,001 - 100,000
มากกวา 100,000

๑๑๓
28
11
14

35.09
8.70
3.42
4.35

กลุมอาชีพ
ในพื้นที่บ=านบางมะนาว มีกลุมอาชีพในพื้นที่ จํานวน 3 กลุม ประกอบด=วย กลุมเลี้ยงปลากะพงขาว
33 ราย รับผิดชอบโดยประมงจังหวัด กลุมจักรสานปาหนัน 15 ราย รับผิดชอบโดยพัฒนาชุมชนนราธิวาส กลุม
เกษตร(ปลูกผัก) 14 ราย ชอบผิดชอบโดยศูนยPศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

การใชประโยชน;ที่ดิน
บานบางมะนาว มีพื้นที่ทั้งหมด ๖00 ไร ใช=ประโยชนPที่ดินเพื่อการเกษตร ๘๔ ไร เป)นพื้นที่ป0าเสื่อมโทรม
และทุงหญ=า 145 ไร แหลงน้ํา 190 ไร และชุมชน/สถานที่ราชการ 181 ไร พื้นที่ทําการเกษตร สวนใหญราษฎร
มีการปลูก ไม=ผล/ไม=ยืนต=นผสมผสาน 66 ไร รองลงมานาร=าง ยางพารา และมะพร=าว

การใชประโยชนที่ดิน
1) พื้นที่ทําการเกษตร
- ไม=ผล/ไม=ยืนต=นผสมผสาน
- ยางพารา
- มะพร=าว
- นาร=าง
2) ป0าเสื่อมโทรม
3) ที่ลุม/ทุงหญ=า
4) แหลงน้ํา
5) ชุมชน/สถานที่ราชการ

พื้นที่ (ไร&)
84
๖๖
๖
5
๗
๑๓๗
8
190
181

รอยละ
14.00
11
1
0.83
1.17
22.83
1.33
31.67
30.17

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยDศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข+าไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่บ+านบางมะนาวตั้งแตปG 2526 –
2563 พัฒนาด+านการสงเสริมและจัดฝLกอบรมวิชาชีพด+านตางๆ อาทิเชน ด+านประมง ด+านปศุสัตวD ด+านการเพาะ
เห็ด การสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให+เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาอาชีพพึ่งตนเองได+ โดยศูนยDศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ได+เข+าไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดังนี้

1) การส&งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.1) การสนับสนุนปจจัยการผลิต
(1) สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทP หินปูนฝุ0น ปุ[ยหมัก พืชปุ[ยสด)
ให=แกเกษตรกรเพื่อใช=ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณPแกดินสําหรับใช=
ในแปลงเกษตรปลูกพืชผัก พืชไร ไม=ผล แกเกษตรกร จํานวน 12 ครัวเรือน
(2) สนับสนุนเมล็ดพันธุPผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือนปลอดภัย
จากสารพิษ และจําหนายสร=างรายได=ในครัวเรือน ให=แกเกษตรกร จํานวน 12 ครัวเรือน
(3) สนับสนุนพันธุPพืช (กิ่งพันธุP ทอนพันธุPอ=อย ฝรั่ง มะนาว มะพร=าว ส=มโอ) เพื่อ
สงเสริมการใช=ประโยชนPพื้นที่บริเวณบ=าน และพื้นที่แปลงเกษตร ให=แกเกษตรกร จํานวน 5
ครัวเรือน
(4) สนับสนุนพันธุPปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน) เพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลาใน
กระชังและในรองสวนและบอดิน ให=แกเกษตรกร จํานวน 5 ครัวเรือน
(5) สนับสนุนพันธุPสัตวP (ไก แพะ เป)ด ) ให=แกเกษตรกร จํานวน 5 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค&ความรู*
(1) อบรม
- การปลูกพืชผักพืชไรและไม=ผลในพื้นที่ดินทรายจัดในบริเวณรอบบ=าน จํานวน
14 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2) การส&งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(1.) สงเสริมการเลี้ยงสัตวPปOก (ไก/เป)ด) พร=อมทั้งสนับสนุนพันธุPไ ก อาหารไก
จํานวน 5 ราย
(2.) อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถุงเสริมรายได= จํานวน 10 ครัวเรือน
(3.)อบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตวPปOก ไก/เป)ด จํานวน 5 ครัวเรือน
(4.)อบรมหลักสูตรการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 5 ครัวเรือน
(5.) อบรมหลั ก สู ต รการปรั บ ปรุ ง ดิ น ทรายจั ด เพื่ อ ปลู ก แก= ว มั ง กร จํ า นวน 3
ครัวเรือน
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการทําการใช=ปุ[ยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ จํานวน 5 ราย
(2.2) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการใช=ปุ[ยพืชสด จํานวน 1 ราย
(2.3) สงเสริมและสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ( ปูนขาว โดโลไมทP หินปูนฝุ0น)
จํานวน 5 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
(3.1) จัดทัศนะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนยPเรียนรู=และเกษตรกร
ตัวอยางในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 2 ราย
(3.2) ดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพของศูนยPเรียนรู= จํานวน 2 ราย

ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563

