บานโคกสยา
หมูที่ 8 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานโคกสยา ตั้ ง อยู หมู ที่ 8
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 3,514 ไร
แบงเป, น พื้ น ที่ ทํ า การเกษตร เนื้ อ ที่
2,051 ไร (58.36%) และเป,น พื้น ที่
ลุ มต่ํ า แหลงน้ํ า ป5 า เสื่ อ มโทรม และ
ชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ 1,463
ไร (41.63%) ป: จ จุ บั น มี ค รั ว เรื อ น
ทั้งหมด 259 ครัวเรือน นับถือศาสนา
อิ ส ลาม 1,266 ราย (94.76%)
ศาสนาพุทธ 70 ราย (5.24%)

สภาพพื้นที่
บานโคกสยา มี ส ภาพพื้ น ที่
เปนพื้นที่ราบ ติดภูเขารอบๆ ทางทิศ
ตะวันออกมีสภาพเปนพื้นที่ราบเรียบ
ถึงราบลุ$ม เปนที่ราบน้ําทะเลท$วมถึง
ซึ่งเกิ ดจากการทับถมของตะกอนน้ํ า
กร$อยและตะกอนน้ําทะเลเนื้อดินเปน
ดินเหนียวและพื้นที่ค$อยๆ สูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก มีสภาพพื้นที่เปนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงภูเขา ซึ่งเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนน้ํา เนื้อดินเปนดินร$วนปนทราย ในพื้นที่บ>านโคกสยา ประกอบด>วยชุดดิน จํานวน 6 ชุดดิน
แบงเป,น ชุดดินฉลอง (Chl) เนื้อที่ 287 ไร ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) เนื้อที่ 509 ไร ชุดดินมูโนะ (Mu) เนื้อที่
930 ไร ชุดดินระแงะ (Ra) เนื้อที่ 65 ไร ชุดดินสงขลา (Sng) เนื้อที่ 1,162 ไร และชุดดินทุงหว>า (Tg) เนื้อที่
561 ไร

ชุดดินฉลอง (Chl) เปนดินร$วนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินร$วนปนทราย
มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH4.5-6.0) ดินล$างมีเนื้อดิน
เปนดินร$วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)

ชุดดินเชียรใหญ, (Cyi) ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดิน
ร$วนเหนียวปนทรายแป8งปนเศษ มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) เปน
ดินเลนสีเทาปนน้ําเงินของตะกอนน้ําทะเลที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กน;อยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0)
ชุดดินมูโนะ (Mu) ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินร$วน
เหนียวปนทรายแป8ง มีสีดํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินล$างมีเนื้อดิน
เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรด
รุนแรงมากที่สุด (pH 3.5-4.0)
ชุดดินระแงะ (Ra) เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินร$วน มีสีดําหรือเทา
ปนดํา เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินล$างมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแป8ง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต$ 50-100
ซม. เปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินที่มีสารประกอบกํามะถันมากปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากความเปนกรดที่รุนแรงนี้เกิดจากการเติมออกซิเจน
ชุดดินสงขลา (Sng) เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินร$วนปน
ทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินล$างมีเนื้อดินเปนดินร$วนเหนียวปนทราย
มีสีเทาและมีจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5 - 5.5

ชุดดินทุ,งหวา (Tg) เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินร$วนปนทราย มี
สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล$างมีเนื้อดินเปน
ดินร$วนเหนียวปนทรายปนกรวด มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล และอาจพบจุดประสีแดงใน
ดินชั้นถัดลงพบในความลึก 50 ซม. และพบตลอดชั้นดินในปริมาณที่น;อยกว$า 35 %
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บ>า นโคกสยา มี จํ านวนครั ว เรื อ นทั้ งหมด 259 ประชากรในหมู บ> า นมี การประกอบอาชี พ
แบงเป,น อาชีพภาคการเกษตร จํานวน 21 ครัวเรือน (8.10 %) และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน 238
ครัวเรือน (91.89 %) โดยมีการประกอบอาชีพรับจ>างทั่วไปมากที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ ค>าขาย
ลูกจ>างของรัฐ พนักงานบริษัท และอาชีพอื่นๆ
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรเชิงเดียว
- เกษตรผสมผสาน
2. นอกภาคการเกษตร
- รับจ>างทั่วไป
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ
- ค>าขาย
-พนักงานเอกชน
3. อาชีพอื่นๆ

ครัวเรือน
21
21
238
215
13
2
1
7

รอยละ
8.10
0.00
8.02
81.89
82.06
7.25
0.76
0.00
1.91

* ผู;ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 4.62 %
** ผู;สูงอายุ/ไม$มีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจข>อมูลรายได>เฉลี่ยประชากรในปT 2563 โดยศูนยUศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
พบวา รายได>เฉลี่ยเทากับ 51,815 บาท/คน/ปT โดยมีรายได>เฉลี่ย อยูในชวง 25,001 - 50,000 บาท/คน/ปT
จํานวน 149 ครัวเรือน (57.53%) รองลงมามีรายได>เฉลี่ย ชวง 50,001 - 75,000 บาท/คน/ปT จํานวน 44
ครัวเรือน (16.99%)
รายได
ต่ํากวา 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 75,000

ครัวเรือน
38
149
44

รอยละ
14.67
57.53
16.99

75,001 - 100,000
มากกวา 100,000

20
8

7.72
3.09

การใชประโยชน?ที่ดิน
บานโคกสยา มีพื้นที่ทั้งหมด 3,514 ไร ใช>ประโยชนUที่ดินเพื่อการเกษตร 2,151 ไร เป,นพื้นที่ป5าเสื่อม
โทรม 1,134 ไร แหลงน้ํา 48 ไร และชุมชน/สถานที่ราชการ 120 ไร พื้นที่ทําการเกษตร สวนใหญราษฎรมีการ
ปลูกยางพารา 1,489 ไร ไม>ผล/ไม>ยืนต>นผสมผสาน 325 ไร รองลงมาพืชผักผสมผสาน 161 ไร ปาลUมน้ํามัน
143 ไร นาร>าง 61 ไร และมะพร>าว 33 ไร
การใชประโยชนที่ดิน
1) พื้นที่ทําการเกษตร
- ไม>ผล/ไม>ยืนต>นผสมผสาน
- พืชผักผสมผสาน
- ยางพารา
- ปาลUมน้ํามัน
- มะพร>าว
- นาร>าง
2) ป5าเสื่อมโทรม
3) แหลงน้ํา
4) ชุมชน/สถานที่ราชการ

พื้นที่ (ไร)
2,151
325
161
1,489
143
33
61
1,134
48
120

รอยละ
61.21
15.10
7.48
69.23
6.64
1.53
2.84
32.27
1.37
3.41

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย?ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยEศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข;าไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่บ;านโคกสยาตั้งแต$ปI 2526 – 2563
ทั้งการพัฒนาด;านโครงสร;างพื้นฐาน อาทิเช$น การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ เพื่อปรับสภาพพื้นที่ทํากินของ
ราษฎรให;สามารถนํามาใช;ประโยชนEทางการเกษตรได; การก$อสร;างและซ$อมแซมเส;นทางลําเลียง ด;านการส$งเสริม
และจัดฝPกอบรมวิชาชีพด;านต$างๆ อาทิเช$น ด;านประมง ด;านปศุสัตวE ด;านการเพาะเห็ด การส$งเสริมการปรับปรุง
บํารุงดิน เพื่อให;เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาอาชีพพึ่งตนเองได; โดยศูนยEศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได;เข;าไปดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่ดังนี้
1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ปรับสภาพพื้นที่โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกรอง) จํานวน 49.2 ไร
จํานวน 5 ครัวเรือน
2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนปจจัยการผลิต
(1) สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทU หินปูนฝุ5น ปุ\ยหมัก พืชปุ\ยสด)
ให>แกเกษตรกรเพื่อใช>ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณUแกดินสําหรับใช>
ในแปลงเกษตรปลูกพืชผัก พืชไร ไม>ผล แกเกษตรกร จํานวน 12 ครัวเรือน
(2) สนับสนุนเมล็ดพันธุUผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือนปลอดภัย
จากสารพิษ และจําหนายสร>างรายได>ในครัวเรือน ให>แกเกษตรกร จํานวน 10 ครัวเรือน
(3) สนับสนุนพันธุUพืช (กิ่งพันธุU ทอนพันธุUอ>อย ฝรั่ง มะนาว มะพร>าว ส>มโอ) เพื่อ
สงเสริมการใช>ประโยชนUพื้นที่บริเวณบ>าน และพื้นที่แปลงเกษตร ให>แกเกษตรกร จํานวน 6
ครัวเรือน
(4) สนับสนุนพันธุUปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน) เพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลาใน
กระชังและในรองสวนและบอดิน ให>แกเกษตรกร จํานวน 2 ครัวเรือน
(5) สนับสนุนพันธุUสัตวU (ไก แพะ เป,ด กบ) ให>แกเกษตรกร จํานวน 3 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค'ความรู+
(1) อบรม
(1.1) การปลูกพืช ผักพืชไรและไม>ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจั ดในบริเวณรอบบ>า น
จํานวน 9 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย?ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2) การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
(1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา และการจัดการสวนยางพาราอยางถูกวิธี
จํานวน 12 ครัวเรือน
(1.3) การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพื่อเพิ่มรายได>ในครัวเรือน จํานวน 10
ครัวเรือน
(1.4) การเลี้ยงแพะ – แกะสูเกษตรกร จํานวน 6 ราย
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการทําการใช>ปุ\ยหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ จํานวน 8 ราย
(2.2) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการใช>ปุ\ยพืชสด จํานวน 2 ราย
(2.3) สงเสริมและสาธิตการใช>สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ( ปูนขาว โดโล
ไมทU หินปูนฝุ5น) จํานวน 12 ราย
(2.4) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยการสาธิตการปลูกหญ>าแฝกในพื้นที่แปลง
เกษตรและพื้นที่ขุดยกรองเพื่อป_องกันการชะล>างพังทลายของหน>าดิน และเพิ่มความชุมชื้นแก
ดิน 1 ราย
(2.5) สาธิตการให>น้ําระบบทอ เพื่อให>มีน้ําใช>ในแปลงเกษตรและสะดวกรวดเร็ว
จํานวน 1 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
- จั ด ทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของศู น ยU เ รี ย นรู> แ ละเกษตรกร
ตัวอยางในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 3 ราย

ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2563

