บานคีรี
หมูที่ 10 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานคีรี ตั้งอยูหมูที่ 10 ตําบล
กะลุ ว อเหนื อ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นราธิ วาส ครอบคลุม พื้ น ที่ 2,221 ไร
แบงเป*นพื้นที่ทําการเกษตร เนื้อที่ 864
ไร (38.90%) และเป* น พื้ น ที่ ลุ มต่ํ า
แหลงน้ํ า ป5 า เสื่ อ มโทรม และชุ ม ชน/
สถานที่ ร าชการ เนื้ อ ที่ 1,357 ไร
(61.10%) มี ค รั ว เรื อ นทั้ ง หมด 111
ครั ว เรื อ น 602 ราย นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม 597 ราย (99.17%) ศาสนา
พุทธ 5 ราย (0.83 %)

สภาพพื้นที่
บานคีรี มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เป* น ที่ ร าบสู ง เนื้ อ ดิ น เป* น ดิ น รวนปน
ทราย ลักษณะดินในพื้นที่ประกอบด?วย
ดินบนสันทราย ดินกรด ดิน และดินพรุ
ในพื้นที่บ?านคีรี ประกอบด?วยชุดดิน จํานวน 7 ชุดดิน แบงเป*นชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่ 13.06 ไร ชุด
ดินเชียรใหญ (Cyi) เนื้อที่ 24.60 ไร ชุดดินกาบแดง (Kd) เนื้อที่ 207.91 ไร ชุดดินควนกาหลง (Kkl) เนื้อที่
1342.19 ไร ชุดดินปJตตานี (Pti) เนื้อที่ 52.63 ไร ชุดดินตากใบ (Ta) เนื้อที่ 211.67 ไร ชุดดินตาขุน (Tkn)
เนื้อที่จํานวน 79.63 ไร และที่เหลือเป*นพื้นที่น้ํา 289.31 ไร

ชุดดินบาเจาะ (Bc) ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อ
ดิ น เปนดิ น ทรายหรื อ ดิ น ทรายปนดิ น รวน มี สี น้ํ า ตาลหรื อ สี น้ํ า ตาลปนเหลื อ ง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กน.อย (pH 5.0-6.5) ตลอดหน.าตัดดิน
ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก
ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแป/งปนเศษพืช (หรือมีชั้นดินอินทรีย3
บางๆ สีน้ําตาลเข.มทับอยูด.านบน) มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.55.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป/ง มีสีเทา มี จุดประสี
น้ําตาล ดินลางชั้นถัดไปภายในความลึก 50 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กน.อยถึง
เปนกลาง (pH 6.5-7.0) มีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน เมื่อถูก
ทําให.แห.ง
ชุดดินกาบแดง (Kd) ลักษณะและสมบัติดิน ดินอินทรียQหนาปาน
กลาง ดินบนเป*นชั้นวัสดุอินทรียที่สวนใหญมีการสลายตัวปานกลางถึงสลายตัวดีและ
ชั้นถัดไปการสลายตัวยังไมมากนัก มีความหนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเป*นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินชั้นลางเป*นดินเลนตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยา
ดินเป*นกรดจัดมากถึงเป*นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)
ชุดดินควนกาหลง (Kkl) ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึก
มาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดถึง
เป*นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเป*นดินรวนเหนียวปนทราย
ขนาดปานกลางหรื อ หยาบ มี สี น้ํ า ตาล และระหวางความลึ ก 50-100 ซม.
ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงเป*นกรดจัด (pH 4.5-5.5)

ชุดดินป$ตตานี (Pti) ลักษณะและสมบัติดิน เป*นดินลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินรวนปนทรายถึงเป*นดินรวนปนดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดถึง
กรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเป*นดินชั้นสลับของดินรวนปนทราย ดินทราย
ปนดิ น รวนหรื อ ดิ น รวนปนทรายแปY ง ของตะกอนน้ํ า ทะเลที่ กํ า ลั ง มี ก รดกํ า มะถั น
เกิดขึ้น ปฏิกิริยาดินเป*นกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)

ชุดดินตากใบ (Ta) ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนหยาบลึกมาก
ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินทรายปนรวนหรือดินรวนปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ําตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงเป*นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อ
ดินเป*นดินรวนปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล
และมีศิลาแลงออน (plinthite) ในปริมาณที่มากกวา 50 %โดยปริมาตร หรือพบ
ตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึง
เป*นกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ชุดดินตาขุน (Tkn) ลักษณะและสมบัติดิน เป*นดินลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินเป*นดินรวนปนทรายถึงเป*นดินรวนเหนียวปนทรายมีสีน้ําตาล ดินลางเป*นชั้น
สลับที่มีเนื้อดินเป*นดินทรายถึงเป*นดินรวนเหนียวปานกลาง มีสี น้ําตาล อาจมีจุดประ
สีเหลือง มีไมก?าตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH4.5 5.5)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บานคีรี มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 111ครัวเรือน ประชากรมีการประกอบอาชีพแบงเป*น อาชีพ
ภาคการเกษตร จํานวน 10 ครัวเรือน (9.0%) ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน (7.2%) เกษตรเชิงเดี่ยว (1.8%) และ
อาชีพ นอกภาคการเกษตร จํ านวน 96 ครั วเรือ น (86.4%) โดยมีก ารประกอบอาชีพ รับ จ?า งทั่ วไปมากที่สุ ด
รองลงมาประกอบอาชีพภาคการเกษตร รับราชการ/ลูกจ?างของรัฐ อาชีพอื่นๆ ค?าขาย และพนักงานเอกชน
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว
2. นอกภาคการเกษตร*
- รับราชการ/ลูกจ?างของรัฐ
- รับจ?างทั่วไป
- ค?าขาย
- พนักงานเอกชน
3. อาชีพอื่นๆ**

ครัวเรือน
10
8
2
96
7
87
1
1
5

รอยละ
9.0
7.2
1.8
86.4
6.3
78.3
0.9
0.9
4.5

* ผู.ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 13.51 %
** ผู.สูงอายุ/ไมมีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจข?อมูลรายได?เฉลี่ยประชากรบ?านคีรี (111 ครัวเรือน) ของศูนยQศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ในปa 2563 พบวา ประชากรมีรายได?เฉลี่ยเทากับ 169,820 บาท/ครัวเรือน/ป5 ซึ่งมีประชากรที่มี
รายได? เ ฉลี่ ย ต่ํ า กวาคาเฉลี่ ย จํ า นวน 74 ครั ว เรื อ น (66.66%) และมี ร ายได? เ ฉลี่ ย สู ง กวาคาเฉลี่ ย
จํานวน 37 ครัวเรือน (33.33%)
รายได

ครัวเรือน

รอยละ

ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000

3
19

2.7
17.1

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

20
32

18.0
28.8

มากกวา 200,000

37

33.3

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการสํ า รวจข? อ มู ล รายได? ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ภาคการเกษตร (10 ครั ว เรื อ น)
ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน จํานวน 8 ครัวเรือน (80%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จํานวน 2 ครัวเรือน (20%)
อาชีพ

ครัวเรือน
10
8
2

ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว

รอยละ
100
80
20

ในปa 2563 ศูนยQศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได?จําแนกรายได?ภาคการเกษตรของประชากรบ?าน
คี รี พบวา ประชากรมี ร ายได? จ ากภาคการเกษตรเฉลี่ ย เทากั บ 180,000 บาท/ครั ว เรื อ น/ป5
ซึ่งมีประชากรที่มีรายได?เฉลี่ยต่ําคาเฉลี่ย จํานวน 6 ครัวเรือน (60%) และมีรายได?เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวน 4
ครัวเรือน (40%)
รายได
ต่ํากวา 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
มากกวา 200,000

ครัวเรือน
4
2
4

รอยละ
0.0
0.0
40
20
40

กลุมอาชีพ
จากการสํารวจข?อมูลกลุมอาชีพในพื้นที่บ?านคีรี ของศูนยQศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในปa 2563
พบวา มีกลุมอาชีพ จํานวน 2 กลุม คือ กลุมอาชีพสตรี กลุมปลูกผักดังนี้
กลุ6ม
1 กลุมอาชีพสตรี
2. กลุมปลูกผัก

จํานวน (ราย)
รับผิดชอบโดย
15
พัฒนาชุมชนนราธิวาส
17

ศูนยQศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

การใชประโยชน5ที่ดิน
บานคีรี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,221 ไร โดยแบงเป*น 1) พื้นที่ใช?สอย จํานวน 821 ไร เชน ยางพารา 543 ไร
ไม?ผล/ไม?ยืนต?นผสมผสาน 205 ไร ปาลQมน้ํามัน 49 ไร มะพร?าว 24 ไร 2) พื้นที่ทิ้งร?าง/สามารถใช?ประโยชนQได?
จํานวน 222ไร เชนนาร?าง 43 ไร ป5าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม 179 ไร 3) พื้นที่สาธารณประโยชนQ จํานวน
1,178 ไร เชน แหลงน้ํา 297 ไร บอดิน 631 ไร ชุมชน/สถานที่ราชการ 250 ไร

การใชประโยชน=ที่ดิน
1) พื้นที่ใชสอย
- ยางพารา
- ไม?ผล/ไม?ยืนต?นผสมผสาน
- ปาลQมน้ํามัน
- มะพร?าว
2) พื้นที่ทิ้งราง/สามารถใชประโยชน=ได
- นาร?าง
- ป5าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
3) พื้นที่สาธารณประโยชน=
- แหลงน้ํา
- บอดิน
- ชุมชน/สถานที่ราชการ

พื้นที่ (ไร6)
821
543
205
49
24
222
43
179
1,178
297
631
250

รอยละ
36.97
24.44
9.23
2.20
1.10
10.00
1.10
8.05
53.03
13.38
28.41
11.25

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย5ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนย3ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได.สํารวจข.อมูลกิจกรรมการดําเนินงานที่เข.าไปสงเสริมและพัฒนา
พื้นที่ให.แกเกษตรกรบ.านคีรี ตั้งแตปE 2526–2563 ทั้งการพัฒนาด.านโครงสร.างพื้นฐาน อาทิ การสนับสนุนปKจจัย
การผลิต การสนับสนุนองค3ความรู.ด.านตาง ๆ อาทิ การฝMกอบรมวิชาชีพ การสาธิตในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษา
เรียนรู.ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อให.เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและประกอบ
อาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได. โดยเกษตรกรได.รับการสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ จากศูนย3ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) จัดระบบอนุรักษQดินและน้ํากอสร?างและซอมแซมเส?นทางลําเลียง ระยะทาง 0.21
กิโลเมตร
(2) เกษตรกรได?รับการพัฒนาโดยการการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 (การปJbนคันนา)
จํานวน 22 ราย (250 ไร)
(3) เกษตรกรได?รับการพัฒนาพื้นที่โดยการการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกรอง)
จํานวน 19 ราย (539 ไร)
2) การส6งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนป#จจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได?รับการสนับสนุนวัสด้ดุปารันบปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมทQ หินปูนฝุ5น
ปุdยหมัก พืชปุdยสด) ให?แกเกษตรกรเพื่อใช?ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบู ร ณQแ กดิ นสํ า หรั บใช? ใ นแปลงเกษตรปลู ก พื ชผั ก พืช ไร ไม? ผ ล แกเกษตรกร จํ า นวน 15
ครัวเรือน
(2) เกษตรกรได?รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุQผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคใน
ครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ และจําหนายสร?างรายได?ในครัวเรือน ให?แกเกษตรกร จํานวน
15 ครัวเรือน
(3) เกษตรกรได? รั บ การสนั บ สนุ น พั น ธุQ พื ช (กิ่ ง พั น ธุQ ทอนพั น ธุQ อ? อ ย ฝรั่ ง มะนาว
มะพร?าว ส?มโอ) เพื่อสงเสริมการใช?ประโยชนQพื้นที่บริเวณบ?าน และพื้นที่แปลงเกษตร ให?แก
เกษตรกร จํานวน 15 ครัวเรือน
(4) เกษตรกรได? รั บ การสนั บ สนุ น พั น ธุQ ป ลา (ปลานิ ล ปลาดุ ก ปลาตะเพี ย น) เพื่ อ
สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและในรองสวนและบอดิน ให?แกเกษตรกร จํานวน 7 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย5ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2) การสนับสนุนองค=ความรู
(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรได?รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสวนไม?ผลผสมผสานในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัด จํานวน 5 ครัวเรือน
(1.2) เกษตรกรได?รับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไรและไม?ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัดในบริเวณรอบบ?าน จํานวน 15 ครัวเรือน
(1.3) เกษตรกรได?รับการอบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 15
ครัวเรือน
(1.4) เกษตรกรได?รับการอบรมการปลูกข?าวจํานวน 22 ครัวเรือน
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) เกษตรกรได?รับการสาธิตการทําการใช?ปุdยหมัก น้ําหมักชีวภาพ จํานวน 15
ราย
(2.2) เกษตรกรได?รับการสาธิตการใช?ปุdยพืชสด จํานวน 2 ราย
(2.3) เกษตรกรได?รับการสาธิตการใช?วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน ( ปูนขาว โดโลไมทQ
หินปูนฝุ5น) จํานวน 15 ราย
ด้าน
(2.4) เกษตรกรได?รับการสาธิตสาธิตการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มรายได?ใน
ครัวเรือน จํานวน 5 ราย
(2.5) เกษตรกรได?รับการสาธิตการผลิตผลิตภัณฑQปYองกันยุงกัดจากพืชสมุนไพร
ไลยุงในท?องถิ่นและการควบคุมโรคที่นําโดยยุง จํานวน 5 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
เกษตรกรที่ได?รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป*นเกษตรกรศูนยQเรียนรู?และเกษตรกร
ตัว อยางในพื้น ที่ที่ ประสบผลสํ าเร็จ โดยการศึ กษาการดูง านในพื้น ที่ข องเกษตรกรที่ ประสบ
ความสําเร็จในตางจังหวัด จํานวน 2 ราย

