บานยาบี
หมูที่ 1 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานยาบี ตั้ ง อยู หมู ที่ 1 ตํ า บล
กะลุว อ อํา เภอเมือง จังหวั ดนราธิวาส
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 2,984 ไร แบงเป, น
พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร เนื้ อ ที่ 2,043 ไร
(68.46%) และเป,นพื้นที่ลุมต่ํา แหลง
น้ํา ป5าเสื่ อมโทรม และชุมชน/สถานที่
ราชการ เนื้อที่ 941 ไร (31.54%) มี
ครั ว เรื อนทั้ ง หมด 260 ครั ว เรื อ น อยู
นอกพื้ น ที่ 3 ครั ว เรื อ น ป; จ จุ บั น มี
ครั ว เรื อ นทั้ ง หมด 257 ครั ว เรื อ น
1,576 ราย นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
ทั้งหมด

สภาพพื้นที่
บานยาบี สภาพพื้นที่เป,นที่ราบ
สูง เหมาะกับการเพาะปลูกไม>ผล และ
สวนยางพารา สวนที่ราบลุมเหมาะกับ
การทํานา และมีแมน้ําบางนราเหมาะ
กับการประกอบอาชีพประมงน้ําจืดทาง
ทิศเหนือ พื้นที่คอนข>างราบเรียบ
เนื้อดินเป,นดินเหนียว และคอยๆสูงขึ้นไปทางทิศใต> พื้นที่เป,นที่ลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเป,นดินรวนปนในพื้นที่
บ>านยาบี ประกอบด>วยชุดดิน จํานวน 8 ชุดดิน แบงเป,น ชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่ 61 ไร ชุดดินเชียรใหญ
(Cyi) เนื้อที่ 73 ไร ชุดดินกาบแดง (Kd) เนื้อที่ 7 ไร ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) เนื้อที่ 975 ไร ชุดดินระแงะ
(Ra) เนื้อที่ 236 ไร ชุดดินตากใบ (Ta) เนื้อที่ 198 ไร ชุดดินท>ายเหมือง (Tim) เนื้อที่ 1,126 ไร และชุดดิน
ต>นไทร (Ts) เนื้อที่ 270 ไร ที่เหลือเป,นพื้นที่น้ํา 37 ไร

ชุดดินบาเจาะ (Bc) เปนดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0)
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
เหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กน+อย (pH 5.0 - 6.5)

ชุดดินเชียรใหญ( (Cyi) เปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายแป-งปนเศษพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อ
ดินแปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป-ง สีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กน+อยถึงเปน
กลาง (pH 6.5 - 7.0)

ชุ ด ดิ น กาบแดง (Kd) เปนดิ น อิ น ทรี ย4 ห นาปานกลาง ดิ น บนเปนชั้ น วั ส ดุ
อินทรีย4มีความหนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดิน
ลางเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล มีสารประกอบไพไรต4มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)
ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายมีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทรายมีสีน้ําตาล
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)

ชุดดินระแงะ (Ra) เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน มีสีดําหรือเทาปน
ดํา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป-ง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต 50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินที่มี
สารประกอบกํามะถันมาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากความเปนกรดที่รุนแรง
ชุดดินตากใบ (Ta) เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแป-ง
หรือดินรวนเหนียวปนทรายแป-ง มีสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแป-ง
หรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลตลอดชั้นดินและอาจพบจุดประสีแดงใน
ดินชั้ นลางถัด ลงไป อาจพบชั้ นดิน ตะกอนน้ํ าทะเลในระดับ ความลึ กที่ลึ กกวา 125 ซม.
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)

ชุดดินทายเหมือง (Tim) เปนดินลึกดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน
หรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงเปนดิน
เหนียวปนทรายหยาบ สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง พบชั้นหินแกรนิตผุระหวางความลึก
50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหน+าตัดดิน

ชุดดินเชียรใหญ( (Cyi) เปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายแป-งปนเศษพืช ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อ
ดินแปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป-ง สีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กน+อยถึงเปน
กลาง (pH 6.5 - 7.0)

ชุดดินตนไทร (Ts) เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 - 5.5) ดินลางเปนดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ถัดไป
ระหวางความลึก 50 - 100 ซม. พบชั้นดินตะกอนน้ําทะเลที่มีสารประกอบซัลไฟด4 อยูสูง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บ>านยาบี มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 257 ครัวเรือน ประชากรในหมูบ>านมีการประกอบอาชีพ
แบงเป,น อาชีพภาคการเกษตร จํานวน 41 ครัวเรือน (15.95 %) ซึ่งทําการเกษตรผสมผสานทั้งหมด 15.95
% และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน 216 ครัวเรือน (84.05 %) โดยมีการประกอบอาชีพรับจ>างทั่วไป
มากที่สุด รองลงมาประกอบรับราชการ พนักงานของรัฐ ค>าขาย และอาชีพอื่นๆ
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรเชิงเดียว
- เกษตรผสมผสาน
2. นอกภาคการเกษตร *
- รับจ>างทั่วไป
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ
- ค>าขาย
-พนักงานเอกชน
3. อาชีพอื่นๆ **

ครัวเรือน
41
41
216
183
9
5
19

รอยละ
15.95
0.00
15.95
84.05
71.21
3.50
1.95
0.00
7.39

* ผู>ที่ทําอาชีพนอกภาคการเกษตรและทําเกษตรเป,นอาชีพเสริม 13.43%
** ผู>สูงอายุ / ไมมีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจข>อมูลรายได>เฉลี่ยประชากรบ>านยาบี (257 ครัวเรือน) ของศูนยWศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ในปZ 2563 พบวา ประชากรรายได>เฉลี่ยเทากับ 188,240 บาท/ครัวเรือน/ป$ ซึ่งมีประชากรที่มี
รายได>เฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ย จํานวน 149 ครัวเรือน (57.98%) และมีรายได>เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 108
ครัวเรือน (42.02 %)
รายได
ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000

ครัวเรือน
21
33
34

รอยละ
8.17
12.84
16.75

150,001 - 200,000
มากกวา 200,000

91
78

44.83
38.42

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการสํารวจข>อมูลรายได>ประชาการที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร ( 41 ครัวเรือน) ซึ่งทํา
เกษตรผสมผสานทั้งหมด 41 ครัวเรือน (100 %)
อาชีพ

ครัวเรือน
41
41
-

ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว

รอยละ
15.95
100.00
0.00

ในปZ 2563 ศูนยWศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได>จําแนกรายได>ภาคการเกษตรของประชากรบ>าน
ยาบี พบวา ประชากรมีรายได>ภาคการเกษตรเฉลี่ยเทากับ 197,955 บาท/ครัวเรือน/ป$ ซึ่งมีประชากรที่มี
รายได>เฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ย จํานวน 26 ครัวเรือน (63.41%) และมีรายได>เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 15
ครัวเรือน (36.59 %)
รายได
ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000

ครัวเรือน
4
7
6
10

รอยละ
9.71
17.07
14.63
24.39

14

34.15

มากกวา 200,000

กลุ(มอาชีพ
จากการสํารวจข>อมูลกลุมอาชีพในพื้นที่บ>านยาบี ของศูนยWศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในป
2563 พบวา มีกลุมอาชีพ จํานวน 3 กลุม ประกอบด>วย กลุมแปรรูปกระจูด กลุมปลูกผัก และกลุมผู>ใช>น้ํา
ดังนี้
กลุ่ม
1. กลุมแปรรูปกระจูด
2. กลุมปลูกผัก
3. กลุมผู>ใช>น้ํา

จํานวน (ราย)
20
11
25

รับผิดชอบโดย
อุตสาหกรรมจังหวัดและ
สํานักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส
ศูนยWศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
สํานักงานชลประทาน

การใชประโยชน>ที่ดิน
บานยาบี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,984 ไร โดยแบงเป,น 1) พื้นที่ใช>สอย จํานวน 1,884 ไร เชน การปลูก
ยางพารา 1,472 ไร ปาลWมน้ํามัน 77 ไร มะพร>าว 15 ไร ปลูกไม>ผล/ไม>ยืนต>นผสมผสาน 317 ไร และพืชผัก
ผสมผสาน 16 ไร 2) พื้นที่ทิ้งร>าง/สามารถใช>ประโยชนWได> จํานวน 421 ไร เชน ป5าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
262 ไร และพื้นที่นาร>าง/พื้นที่ยกรองร>าง 159 ไร และ 3) พื้นที่สาธารณะประโยชนW จํานวน 679 ไร เชน
ชุมชน/สถานที่ราชการ 155 ไร แหลงน้ํา/บอดิน 524 ไร
การใชประโยชน+ที่ดิน
1) พื้นที่ใชสอย
- ยางพารา
- ปาลWมน้ํามัน
- มะพร>าว
- ไม>ผล/ไม>ยืนต>นผสมผสาน
- พืชผักผสมผสาน
2) พื้นที่ทิ้งราง/สามารถใชประโยชน+ได
- ป5าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
- นาร>าง/พื้นที่ยกรองร>าง
3) พื้นที่สาธารณะประโยชน+
- ชุมชน/สถานที่ราชการ
- แหลงน้ํา/ บอดิน

พื้นที่ (ไร)
1,884
1,472
77
15
317
3
421
262
159
679
155
524

รอยละ
63.13
49.33
2.58
0.50
10.62
0.10
14.11
8.78
5.33
22.75
5.19
17.57

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย>ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนย4ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได+สํารวจข+อมูลกิจกรรมการดําเนินงานที่เข+าไปสงเสริมและพัฒนา
พื้นที่ให+แกเกษตรกรบ+านยาบี ตั้งแตปD 2526 – 2563 ทั้งการพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน อาทิ การปรับรูปแปลง
นา การกอสร+างและซอมแซมเส+นทางลําเลียง การสนับสนุนปIจจัยการผลิต การสนับสนุนองค4ความรู+ด+านตาง ๆ
อาทิ การฝLกอบรมวิชาชีพ การสาธิตในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู+ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จเพื่อให+
เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได+ โดย
เกษตรกรได+รับการสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากศูนย4ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ ดังนี้ ในพื้นที่พัฒนาอาชีพพึ่งตนเองได+ โดยศูนย4ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) เกษตรกรได>รับการพัฒนาพื้นที่โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (การป;]นคันนา)
จํานวน 26 ราย (100 ไร)
(2) เกษตรกรได>รับการพัฒนาพื้นที่โ ดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกรอง)
จํานวน 24 ครัวเรือน (155.5 ไร)
(3) กอสร> า งและซอมแซมเส> น ทางลํ า เลี ย ง เพื่ อ เป, น เส> น ทางสั ญ จรและลํ า เลี ย งผลผลิ ต
ทางการเกษตร ระยะทาง 27 กิโลเมตร
(4) การจัดระบบอนุรักษWดินและน้ําโดยการปลูกหญ>าแฝก บริเวณขอบถนน ไหลทาง ริม
คลองสาธารณะจํานวน 800,000 กล>า
2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนป#จจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได>รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทW หินปูนฝุ5น
ปุ_ยหมัก พืชปุ_ยสด) ให>แกเกษตรกรเพื่อใช>ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบู ร ณWแ กดิ นสํ า หรั บใช> ใ นแปลงเกษตรปลู ก พื ชผั ก พืช ไร ไม> ผ ล แกเกษตรกร จํ า นวน 27
ครัวเรือน
(2) เกษตรกรได>รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุWผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคใน
ครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ และจําหนายสร>างรายได>ในครัวเรือน ให>แกเกษตรกร จํานวน 15
ครัวเรือน
(3) เกษตรกรได> รั บ การสนั บ สนุ น พั น ธุW พื ช (กิ่ ง พั น ธุW ทอนพั น ธุW อ> อ ย ฝรั่ ง มะนาว
มะพร>าว ส>มโอ) เพื่อสงเสริมการใช>ประโยชนWพื้นที่บริเวณบ>าน และพื้นที่แปลงเกษตร ให>แก
เกษตรกร จํานวน 6 ครัวเรือน
(4) เกษตรกรได> รั บ การสนั บ สนุ น พั น ธุW ป ลา (ปลานิ ล ปลาดุ ก ปลาตะเพี ย น) เพื่ อ
สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและในรองสวนและบอดิน ให>แกเกษตรกร จํานวน 9 ครัวเรือน
(5) สเกษตรกรได>รับการนับสนุนพันธุWสัตวW (ไก แพะ เป,ด กบ) ให>แกเกษตรกร จํานวน
6 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย>ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2) การสนับสนุนองค*ความรู.
(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรได>รับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไรและไม>ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัดในบริเวณรอบบ>าน จํานวน 10 ครัวเรือน
(1.2) เกษตรกรได>รั บ การอบรมการผลิต ผั ก ปลอดภั ย จากสารพิ ษ จํ านวน25
ครัวเรือน
(1.3) เกษตรกรได>รับการอบรมการปลูกปาลWมน้ํามันในพื้นที่ดินพรุ จํานวน 5
ครัวเรือน
(1.4) เกษตรกรได>รับการอบรมการปลูกข>าวจํานวน 26 ครัวเรือน
(1.5) เกษตรกรได>รับการอบรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด>วยขี้เลื่อยไม>ยางพารา
และผักตบชวา เพื่อเพิ่มรายได>ในครัวเรือนจํานวน 10 ครัวเรือน
(1.6) เกษตรกรได>รับการอบรมการทําผลิตภัณฑWจักรสานจากกก กระจูด และ
หญ>าแฝกจํานวน 10 ครัวเรือน
(1.7) เกษตรกรได>รับการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวWน้ํา พร>อมทั้งสนับสนุนพันธุWปลา
ดุกและอาหารปลาขนาดเล็ก จํานวน 9 ราย
(1.8) เกษตรกรได>รับการอบรมการเลี้ยงสัตวWปZก (ไก/เป,ด) พร>อมทั้งสนับสนุนพันธุW
ไก อาหารไก จํานวน 5 ราย
(1.9) เกษตรกรได>รับการอบรมการผลิตผลิตภัณฑWปcองกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไล
ยุงในท>องถิ่นและการควบคุมโรคที่นําโดยยุง จํานวน 1 ครัวเรือน
(1.10) เกษตรกรได>รับการอบรมการผลิตผลิตภัณฑWปcองกันยุงกัดจากพืชสมุนไพร
ไลยุงในท>องถิ่นและการควบคุมโรคที่นําโดยยุง จํานวน 1 ครัวเรือน
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) เกษตรกรได>รับการสาธิตการทําการใช>ปุ_ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ จํานวน 40
ราย
(2.2) เกษตรกรได>รับการสาธิตการใช>ปุ_ยพืชสด จํานวน 1 ราย
(2.3) เกษตรกรได>รับการสาธิตการใช>วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน ( ปูนขาว โดโลไมทW
หินปูนฝุ5น) จํานวน 23 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
(3.1) เกษตรกรได> รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดยการศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ ข อง
เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในพื้นที่ตางจังหวัด จํานวน 3 ราย
(3.2) เกษตรกรได>รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่ขยายผล
ของศูนยWฯที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 17 ราย
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