บานสะปอม
หมูที่ ๑๓ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานสะปอม ตั้ ง อยู หมู ที่ ๑๓
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิว าส ครอบคลุม พื้นที่ ๑,๕๓0 ไร
แบงเป+ น พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร เนื้ อ ที่
๙๒๒ ไร (60.26) เป+ น พื้ น ที่ ลุ มต่ํ า
แหลงน้ํ า ป4 า เสื่ อ มโทรม และชุ ม ชน/
สถ า น ที่ ร า ชก า ร เ นื้ อที่ ๕ ๓ ๗ ไ ร
(35.09) มี ค รั ว เรื อ นทั้ ง หมด ๑๗0
ครั ว เรื อ น ป= จ จุ บั นมี ป ระชากรทั้ ง หมด
๗๙๗ ราย นับถือศาสนาอิสลาม ๗๔๕
ราย (93.48) ศาสนาพุ ท ธ ๕๒ ราย
(6.52)

สภาพพื้นที่
บานสะปอม มีสภาพพื้นที่เป+นที่
ร า บ ดิ น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ดิ น ท ร า ย
บางส่วนเป็ นพืนทีพรุ และน้ อยนิดเป็ น
พืนทีดินร่ วนปนทราย สภาพพืนทีเป็ น
สันทรายเก่ าหรื อสันทรายทะเล พืนที
ค่อนข้ างราบเรี ยบและบางส่วนพบเห็น
แนวยาว อยูตรงกลางพื้นที่ เนื้อดินเป+นดินทรายถัดมาเป+นหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล ซึ่งเกิดจาก
การทับถมของตะกอนน้ําทะเล ซึ่งขนานไปกับแนวทราย เนื้อดินเป+นทรายจัดในพื้นที่บFานสะปอมประกอบดFวยชุด
ดินจํานวน ๕ ชุดดิน ดังนี้ . ชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่ ๔๓๖.๗๙0 ไร ชุดดินบFานทอน (Bh) เนื้อที่๓๔๙.๔0๓
ไร ชุดดินเชียรใหญ เนื้อที่ ๕๔.๔๑๓ ชุดดินนราธิวาส (Nw) เนื้อที่ ๔๑๑.๙๗๓ไร ชุดดินทุงหวFา (Tg) เนื้อที่ ๒๖
0.๘๕๘ ไร

ชุดดินบาเจาะ (Bc) เปนดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0)
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
เหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กน+อย (pH 5.0 - 6.5)
ชุดดินบานทอน (Bh) ดินทรายหนาปานกลางถึงชันดานอินทรี ย์ เนือดินบน
เป็ นดินทรายหรื อดินทรายปนดินร่ วนสีเทาหรื อสีนําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัด
ถึงเป็ นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างตอนบนมีสีขาว ชันดินล่างถัดไประหว่างความ
ลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน มีสีนําตาลเข้ มหรื อสีนําตาลปนแดงทีเป็ นชันสะสมฮิวมัสและ
อะลูมินมั ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)
ชุดดินนเชียรใหญ (Cyi) ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก
ดินบนมีเนือดินเป็ น ดินร่ วนเหนียวปนทรายแป้งปนเศษพืช (หรื อมีชนดิ
ั นอินทรี ย์บางๆ
สีนําตาลเข้ มทับอยู่ด้านบน) มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) จากผิว
ดินเป็ นดินเลนสีเทาหรื อสีเทาปนนําเงินของตะกอนนําทะเลทีมีสารประกอบกํ ามะถัน
มาก ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดเล็กน้ อยถึงเป็ นกลาง (pH 6.5-7.0)
ชุด ดิน นราธิว าส (Nw) ลัก ษณะและสมบัติ ดิน ดิน ตอนบนมี อิ น ทรี ยวัต ถุ
(pwat) ทีมีปริ มาณ เส้ นใยไฟเบอร์ มากกว่า 75 % ซึ่งเรี ยกว่า fibric soil material
และอาจมีเศษไม้ ผุน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่ทัวไป ชันดินนีจะมีความหนามากกว่า
130 ซม. ส่วนดินชันล่างอาจพบดินเลนทีเป็ นตะกอนนําทะเลสีเทาซึงเป็ นกรดอย่างแรง
และมีค่าปฏิกิริยาดินทีวัดได้ ตํากว่า 4.0

ชุดดินทุงหวา (Tg) ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึก ดินบนมีเนือดินเป็ น
ดินร่ วนปนทราย มีสีนําตาลหรื อสีนําตาล ปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บF า นสะปอม มี จํ า นวนครั ว เรื อ นทั้ ง หมด 1๘0 ครั ว เรื อ น ประชากรมี ก ารประกอบอาชี พ
แบงเป+ น อาชี พ ภาคการเกษตร จํ า นวน 17 ครั ว เรื อ น (9.44%) ซึ่ ง ทํ า การเกษตรผสมผสาน 23.52%
เกษตรเชิงเดี่ยว 76.47% และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน 163 ครัวเรือน (90.55%) โดยมีการประกอบ
อาชีพรับจFางทั่วไปมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพคFาขาย เกษตรกร รับราชการ/ลูกจFางของรัฐพนักงานเอกชน
และอาชีพอื่นๆ
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว
2. นอกภาคการเกษตร*
- รับราชการ/ลูกจFางของรัฐ
- รับจFางทั่วไป
- คFาขาย
- พนักงานเอกชน
3. อาชีพอื่นๆ**

ครัวเรือน
21
6
15
138
9
100
23
6
21

รอยละ
11.6
3.33
8.33
76.6
5
55.5
12.77
3.33
11.6

* ผู+ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 72.22 %
** ผู+สูงอายุ/ไมมีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจขFอมูลรายไดFเ ฉลี่ยประชากรบFานสะปอม (180 ครัวเรือน) ของศูนยYศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ในป\ 2563 พบวา ประชากรมีรายไดFเฉลี่ยเทากับ 125,000 บาท/ครัวเรือน/ป ซึ่งมีประชากร
ที่ มี ร ายไดF เ ฉลี่ ย ต่ํ า กวาคาเฉลี่ ย จํ า นวน 147 ครั ว เรื อ น (81.66%) และมี ร ายไดF เ ฉลี่ ย สู ง กวาคาเฉลี่ ย
จํานวน 33 ครัวเรือน (18.33%)
รายได

ครัวเรือน

รอยละ

ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000

28
67

15.55
37.22

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

52
24

28.88
13.33

มากกวา 200,000

9
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สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการสํ า รวจขF อ มู ล รายไดF ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ภาคการเกษตร (21 ครั ว เรื อ น)
ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน จํานวน 6 ครัวเรือน (3.33%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จํานวน 15 ครัวเรือน (8.33%)
อาชีพ

ครัวเรือน
รอยละ
ภาคการเกษตร
21
11.6
- เกษตรผสมผสาน
6
3.33
- เกษตรเชิงเดียว
15
8.33
ในป\ 2563 ศูนยYศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดFจําแนกรายไดFภาคการเกษตรของประชากรบFาน
โพธิ์ ท อง พบวา ประชากรมี ร ายไดF จ ากภาคการเกษตรเฉลี่ ย เทากั บ 125.000 บาท/ครั ว เรื อ น/ป
ซึ่งมีประชากรที่มีรายไดFเฉลี่ยต่ําคาเฉลี่ย จํานวน 147 ครัวเรือน (81.66%) และมีรายไดFเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย
จํานวน 33 ครัวเรือน (18.33%)
รายได
ครัวเรือน
รอยละ
ต่ํากวา 50,000
28
15.55
50,001 - 100,000
67
37.22
100,001 - 150,000
52
28.88
150,001 - 200,000
24
13.33
มากกวา 200,000
9
5

กลุมอาชีพ
จากการสํ า รวจขF อ มู ล กลุ มอาชี พ ในพื้ น ที่ บF า นสะปอม ของศู น ยY ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ
ในป\ 2563 พบวา มีกลุมอาชีพ จํานวน 1 กลุม ประกอบดFวย ปลูกผักหมุนเวียนบริเวณรอบบFาน ดังนี้
กลุ!ม

จํานวน (ราย)

1. ปลูกผักหมุนเวียนบริเวณรอบบFาน

14

รับผิดชอบโดย
ศูนยYศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

การใชประโยชน<ที่ดิน
บานสะปอม มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 1,530 ไร ใชF ป ระโยชนY ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร 992 ไร เป+ น พื้ น ที่
ป4าเสื่อมโทรม ที่ลุม ทุงหญFา 457 ไร และชุมชนสถานที่ราชการ 58 ไร บอดิน 12 ไร และแหลงน้ํา 11 ไร พื้นที่
ทําการเกษตรสวนใหญราษฎรมีการปลูกไมFผล/ไมFยืนตFนผสม 334 ไร รองลงมาปลูกยางพารา 297 ไร มะพรFาว
ปาลYมน้ํามัน พืชผักผสมผสาน และอFอย

การใชประโยชน-ที่ดิน
1) พื้นที่ใชสอย
- ยางพารา
- ปาลYมน้ํามัน
- มะพรFาว
- อFอย
- ไมFผล/ไมFยืนตFนผสมผสาน
- พืชผักผสมผสาน
2) พื้นที่ทิ้งราง/สามารถใชประโยชน-ได
- ป4าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
- พื้นที่ลุม/ทุงหญFา
3) พื้นที่สาธารณประโยชน- ชุมชน/สถานที่ราชการ
- แหลงน้ํา
- บอดิน

พื้นที่ (ไร!)
992
297
134
182
1
334
44
457
437
20
81
58
11
12

รอยละ
64.83
19.41
8.75
11.89
0.06
21.83
2.87
29.86
28.56
1.30
5.29
3.79
0.71
0.78

ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย<ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยMศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได+สํารวจข+อมูลกิจกรรมการดําเนินงานที่เข+าไปสงเสริมและพัฒนา
พื้นที่ให+แกเกษตรกรบ+านสะปอม ตั้งแตปS 2526–2563 ทั้งการพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน อาทิ การปรับรูป
แปลงนา การสนับสนุนปXจจัยการผลิต การสนับสนุนองคMความรู+ด+านตาง ๆ อาทิ การฝ[กอบรมวิชาชีพ การสาธิตใน
พื้นที่ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู+ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อให+เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของ
ตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได+ โดยเกษตรกรได+รับการสงเสริมและสนับสนุนใน
กิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากศูนยMศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
1) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
(1) เกษตรกรไดFรับการพัฒนาพื้นที่โ ดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกรอง)
จํานวน 26 ครัวเรือน (292 ไร)
(2) เกษตรกรไดF รับการพัฒนาพื้น ที่โ ดยการจัดระบบอนุ รักษM ดิน และน้ําโดยใช+ ระบบทอ
จํานวน 1 ครัวเรือน (๔ ไร)
(3) การจั ด ระบบอนุ รั ก ษY ดิ น และน้ํ า โดยการปลู ก หญF า แฝกบริ เ วณขอบถนน ไหลทาง
ริมคลองสาธารณะ จํานวน 2,590,000 กลFา
2) การส!งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนปจจัยการผลิต
(1) เกษตรกรไดFรับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทY หินปูนฝุ4น
ปุaยหมัก พืชปุaยสด) เพื่อใชFปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด เพิ่มความอุดมสมบูรณYแกดิน สําหรับใชFในแปลง
เกษตรปลูกพืชผัก พืชไร ไมFผล จํานวน 14 ครัวเรือน
(2) เกษตรกรไดFรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุYผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคใน
ครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ และจําหนายสรFางรายไดFในครัวเรือน จํานวน 15 ครัวเรือน
(5) เกษตรกรไดFรับการสนับสนุนพันธุYสัตวY (ไก เป+ด) จํานวน 3 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค'ความรู+
(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรไดFรับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไรและไมFผลในพื้นที่ดินทรายจัด
บริเวณรอบบFาน จํานวน 28 ครัวเรือน
(1.2) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตวYป\ก จํานวน 5 ครัวเรือน
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการทําการใชFปุaยหมักน้ําหมักชีวภาพ
จํานวน 28 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย<ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2) การส!งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ต!อ)
(2.2) สงเสริมและสนั บสนุ นวัส ดุปรั บปรุ งบํารุ งดิน (ปู นขาว โดโลไมทY หินปู นฝุ4น )
จํานวน 19 ครัวเรือน
(3) การศึกษาดูงาน
(3.1) จั ด ทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านโครงการพั ฒ นากระบวนการประชาสั ม พั น ธY
จํานวน 13 ราย

