บานบูกิตอาวมะนาว
หมูที่ 12 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานบู กิ ต อาวมะนาว ตั้ ง อยู
ห มู ที่ 1 2 ตํ า บ ล ก ะ ลุ ว อ เ ห นื อ
อํ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส
ครอบคลุมพื้นที่ 705 ไร แบงเป+นพื้นที่
ทําการเกษตร เนื้อที่ 225 ไร เป+นพื้นที่
ลุ มต่ํ า แหลงน้ํ า ป- า เสื่ อ มโทรม และ
ชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ 480 ไร
มี ค รั ว เรื อ นทั้ ง หมด 222 ครั ว เรื อ น
ป4จจุบันมีประชากรทั้งหมด 1,118ราย
นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด

สภาพพื้นที่
บ7า นบู กิ ต อาวมะนาว มี ส ภาพ
พื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไป เป+ น ที่ ด อน สภาพดิ น
เป+ น ดิ น ทราย มี พื้ น ที่ น าเป+ น สภาพดิ น
เปรี้ยวทางด7านทิศตะวันออกซึ่งติดกับ
ทะเล สภาพพื้ นที่ราบเรียบถึ งลูกคลื่ น
ลอนลาด มีเนื้อดินเป+นดินทรายถึงดิน
ทรายปนดินรวน บริเวณตอนกลางของ
พื้นที่ซึ่งเป+นแนวขนานกับแนวแรก เป+น
หาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเลมี
เนื้อดินเป+นทรายจัด
พื้นที่บ7านบูกิตอาวมะนาว ประกอบด7วยชุดดิน จํานวน 4 ชุดดิน แบงเป+นชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่
407 ไร ชุดดินควนกาหลง (Kkl) เนื้อที่ 16 ไร ชุดดินป4ตตานี (Pti) เนื้อที่ 32 ไร ชุดดินท7ายเหมือง (Tim) เนื้อที่
52 ไร หาดทราย เนื้อที่ 103 ไร และพื้นที่น้ํา เนื้อที่ 95 ไร

ชุดดินบาเจาะ (Bc) เปนดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
ทรายหรือ ดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.5 - 6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน
มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดเล็กน+อย (pH 5.0 - 6.5)

ชุดดินควนกาหลง (Kkl) ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายขนาด
ปานกลางหรือหยาบ มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด
(pH 4.5-5.5)

ชุดดินป,ตตานี (Pti) ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว
สีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0) ดินลางเปนดินชั้นสลับ
ของดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน หรือรวนปนทรายแป0งของตะกอนน้ําทะเล
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0 - 8.0)

ชุดดินทายเหมือง (Tim) เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทราย
ปนดิน รวน มีสีน้ํา ตาล ดินลางมีเ นื้อดิ นเปนดินรวนเหนี ยวปนทรายหยาบ มี สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้นหินแกรนิตผุระหวางความลึก 50-100
ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหน+าตัดดิน

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บ7านบูกิตอาวมะนาว มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 254 ครัวเรือน ประชากรมีการประกอบ
อาชีพแบงเป+น อาชีพภาคการเกษตร จํานวน 12 ครัวเรือน (4.72%) ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน 3.14%
เกษตรเชิงเดี่ยว 1.57% และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน 210 ครัวเรือน (82.67%) โดยมีการประกอบ
อาชีพเกษตรมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจ7างของรัฐ รับจ7างทั่วไป ค7าขาย พนักงานเอกชน
และอาชีพอื่นๆ
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว
2. นอกภาคการเกษตร*
- รับราชการ/ลูกจ7างของรัฐ
- รับจ7างทั่วไป
- ค7าขาย
- พนักงานเอกชน
3. อาชีพอื่นๆ**

ครัวเรือน
12
8
4
210
12
174
16
2
6

รอยละ
4072
3.14
1.57
82.67
4.72
68.50
6.30
0.78
2.36

* ผู+ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 43.81 %
** ผู+สูงอายุ/ไมมีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจข7อมูลรายได7เฉลี่ยประชากรบ7านบูกิตอาวมะนาว (254ครัวเรือน) ของศูนยRศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ในปV 2563 พบวา ประชากรมีรายได7เฉลี่ยเทากับ 169,685 บาท/ครัวเรือน/ป" ซึ่งมี
ประชากรที่มีรายได7เฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ย จํานวน 90 ครัวเรือน (35.43%) และมีรายได7เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย
จํานวน 132 ครัวเรือน (51.96%)
รายได

ครัวเรือน

รอยละ

ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000

5
32

1.96
12.59

100,001 - 150,000
150,001 - 200,000

53
81

20.86
31.88

มากกวา 200,000

51

20.07

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการสํ า รวจข7 อ มู ล รายได7 ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ภาคการเกษตร (12 ครั ว เรื อ น)
ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน จํานวน 8 ครัวเรือน (3.14%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จํานวน 4 ครัวเรือน (1.57%)
อาชีพ

ครัวเรือน
12
8
4

ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว

รอยละ
4.72
3.14
1.57

ในปV 2563 ศูนยRศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได7จําแนกรายได7ภาคการเกษตรของประชากรบ7าน
บู กิ ต อาวมะนาว พบวา ประชากรมี ร ายได7 จ ากภาคการเกษตรเฉลี่ ย เทากั บ 169,685 บาท/ครั ว เรื อ น/ป"
ซึ่งมีประชากรที่มีรายได7เฉลี่ยต่ําคาเฉลี่ย จํานวน 90 ครัวเรือน (54.90%) และมีรายได7เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย
จํานวน 132 ครัวเรือน (45.10%)
รายได
ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
มากกวา 200,000

ครัวเรือน
5
32
53
81
51

รอยละ
1.96
12.59
20.86
31.88
20.07

กลุมอาชีพ
จากการสํารวจข7อมูลกลุมอาชีพในพื้นที่บ7านบูกิตอาวมะนาว ของศูนยRศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ในปV 2563 พบวา มีกลุมอาชีพ จํานวน 1 กลุม คือ กลุมปลูกผักบริเวณบ7านเพื่อบริโภค
กลุม
1 ปลูกผักบริเวณบ7านเพื่อบริโภค
2. ปลูกผักไร7ดิน

จํานวน (ราย)
รับผิดชอบโดย
6
ศูนยRศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
10

1. ศูนยRศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2. งานวิชาการเกษตร

การใชประโยชน:ที่ดิน
บานบูกิตอาวมะนาว มีพื้นที่ทั้งหมด 705 ไร โดยแบงเป+น
1) พื้น ที่ ใ ช7 ส อย จํ า นวน 225 ไร เชน การปลู ก ไม7 ผ ล/ไม7 ยื น ต7 น ผสมผสาน 184 ไร ปลู ก ยางพารา 7 ไร
นาร7าง 34 ไร
2) พื้นที่ทิ้งร7าง/สามารถใช7ประโยชนRได7 จํานวน 219 ไร เชนพื้นที่ป-าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม 219 ไร
3) พื้นที่สาธารณประโยชนR จํานวน 261 ไร เชน ชุมชน/สถานที่ราชการ 261 ไร
การใชประโยชน.ที่ดิน
1) พื้นที่ใชสอย
- ไม7ผล/ไม7ยืนต7นผสมผสาน
- ยางพารา
- นาร7าง
2) พื้นที่ทิ้งราง/สามารถใชประโยชน.ได
- ป-าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
3) พื้นที่สาธารณประโยชน.
- ชุมชน/สถานที่ราชการ

พื้นที่ (ไร)
225
184
7
34
219
219
261
261

รอยละ
31.91
26.10
0.99
4.82
31.07
31.07
37.02
37.02

ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย:ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยBศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได+สํารวจข+อมูลกิจกรรมการดําเนินงานที่เข+าไปสงเสริมและพัฒนา
พื้นที่ให+แกเกษตรกรบ+านบูกิตอาวมะนาว ตั้งแตปE 2526–2563 ทั้งการพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน อาทิ การปรับ
รูปแปลงนา การสนับสนุนปJจจัยการผลิต การสนับสนุนองคBความรู+ด+านตาง ๆ อาทิ การฝMกอบรมวิชาชีพ การสาธิต
ในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู+ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อให+เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ของตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได+ โดยเกษตรกรได+รับการสงเสริมและสนับสนุน
ในกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากศูนยBศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
1) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
(1) เกษตรกรได7รับการพัฒนาพื้นที่โ ดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกรอง)
จํานวน 7 ครัวเรือน (2 ไร)
2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนป"จจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได7รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทR ปุXยหมัก
น้ําหมัก) เพื่อใช7ปรับปรุงดินทรายจัด เพิ่มความอุดมสมบูรณRแกดิน สําหรับใช7ในแปลงเกษตรปลูก
พืชผัก พืชไร ไม7ผล จํานวน 28 ครัวเรือน
(2) เกษตรกรได7รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุRผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคใน
ครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ และจําหนายสร7างรายได7ในครัวเรือน จํานวน 25 ครัวเรือน
(3) เกษตรกรได7รับการสนับสนุนพันธุRพืช (กิ่งพันธุR ฝรั่ง มะนาว) เพื่อสงเสริมการใช7
ประโยชนRพื้นที่บริเวณบ7าน และพื้นที่แปลงเกษตร จํานวน 2 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค)ความรู(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรได7รับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไรและไม7ผลในพื้นที่ดินทราย
จัดบริเวณรอบบ7าน จํานวน 12 ครัวเรือน
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.2) เกษตรกรได7 รั บ การสาธิ ต การทํ า /การใช7 ปุX ย หมั ก และน้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ
จํานวน 27 ราย
(2.3) เกษตรกรได7 รั บ การสาธิ ต การใช7 วั ส ดุ ปู น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดิ น ( ปู น ขาว
โดโลไมทR หินปูนฝุ-น) จํานวน 27 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
(3.1) เกษตรกรที่ไ ด7รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป+นเกษตรกรศูนยRเรียนรู7และ
เกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ โดยการศึกษาการดูงานในพื้นที่ของเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จในตางจังหวัด (พัทลุง ตรัง สงขลา) จํานวน 4 ราย

