บานเปล
หมูที่ 3 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ขอมูลทั่วไป
บานเปล ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลกะลุ
วอเหนื อ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส
ครอบคลุมพื้นที่ 3,413 ไร แบงเป*นพื้นที่
ทําการเกษตร เนื้อที่ 2,961 ไร และเป*น
พื้ น ที่ ลุ มต่ํ า แหลงน้ํ า ป/ า เสื่ อ มโทรม และ
ชุ ม ชน/สถานที่ ร าชการ เนื้ อ ที่ 452 ไร
ป5จจุบันมีครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด 708 ราย ประชากรสวน
ใหญนั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม จํ า นวน 601
ราย (84.88%) ศาสนาพุทธ จํานวน 107
ราย (15.12%)

สภาพพื้นที่
บานเปล เป*นที่ราบลุมสลับสันทราย
ลัก ษณะดิ น สวนใหญเป* น ดิ นเหนี ยวปนดิ น
ทราย ในพื้ นที่ ลุ มต่ํ า น้ํ า ทวมขั ง ดิ น มี
คุ ณ สมบั ติ เ ป* น ดิ น เปรี้ ย วจั ด สวนพื้ น ที่ ที่ มี
ลักษณะเป*นสันทรายใช@เป*นที่อยูอาศัย ทํา
สวนและปลูกไม@ยืนต@นชนิดตาง ๆ
พื้นที่บ@านเปล ประกอบด@วยชุดดิน จํานวน 8 ชุดดิน แบงเป*นชุดดินเชียรใหญ (Cyi) เนื้อที่ 12 ชุดดินมูโนะ(Mu)
เนื้อที่ 83 ไร ชุดดินกาบแดง (Kd) เนื้อที่ 590 ไร ชุดดินป5ตตานี (Pti) เนื้อที่ 361 ไร ชุดดินสงขลา (Sng)
เนื้อที่ 810 ไร ชุดดินตากใบ (Ta) เนื้อที่ 1,224 ไร ชุดดินตาขุน(Tkn) เนื้อที่ 16 ไร ชุดดินต@นไทร (Ts) เนื้อที่
49 ไร และพื้นที่น้ํา เนื้อที่ 207 ไร

ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) เป*นดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวน
เหนียวปนทรายแปUงปนเศษพืช มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) จากผิวดิน
เป*นดินเลนสีเทาหรือสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดเล็กน@อยถึงเป*นกลาง (pH 6.5-7.0)
ชุดดินมูโนะ (Mu) เป*นดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวน
เหนียวปนทรายแปUงปนเศษพืช มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) จากผิว
ดินเป*นดินเลนสีเทาหรือสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดเล็กน@อยถึงเป*นกลาง (pH
6.5-7.0)
ชุดดินกาบแดง (kd) เปนดินอินทรียหนาปานกลาง ดินบนเปนชั้นวัสดุอินทรีย
มีความหนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินล*างเปน
ดินเลนตะกอนน้ําทะเล มีสารประกอบไพไรตมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 4.5-6.0)
ชุดดินป+ตตานี (Pti) เป*นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินรวนปนทรายถึงเป*นดิน
รวนปนดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเป*น
ดินชั้นสลับของดินรวนปนทราย มีสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดปานกลางถึงดางปาน
กลาง (pH 6.0-8.0)
ชุดดินสงขลา (Sng) เป*นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวนปนทราย มีสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเป*นดินรวนเหนียวปนทราย มีสีเทาและมีจุดประ
สีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ชุดดินตากใบ (Ta) เป*นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวนปนทรายแปUง
หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปUง มีสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเป*นดินรวนเหนียวปนทรายแปUงหรือ
ดินรวนปนดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)
ชุดดินตาขุน (Tkn) เป*นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป*นดินรวนปนทรายถึง
เป*นดินรวนเหนียวปนทรายมีสีน้ําตาล ดินลางเป*นชั้นสลับที่มีเนื้อดินเป*นดินทรายถึงเป*นดิน
รวนเหนียวปานกลาง มีสี น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ชุ ด ดิ น ตนไทร (Ts) เป* น ดิ น ลึ ก ดิ น บนเป* น ดิ น รวนหรื อ ดิ น รวนปนทราย
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 - 5.5) ดินลาง
เป*นดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนปฏิกิริยาดินเป*นกรดจัดถึงกรดปานกลาง
(pH 5.5 - 6.0)

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ
บ@านเปล มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน ประชากรมีการประกอบอาชีพแบงเป*น
อาชีพภาคเกษตร จํานวน 24 ครัวเรือน (17.64%) ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน 17 % เกษตรเชิงเดี่ยว 7 %
และอาชีพนอกภาคการเกษตร จํานวน 100 ครัวเรือน (73.53%) โดยมีการประกอบอาชีพรับจ@างทั่วไปมาก
ที่สุด รองลงมาประกอบอาชีพทําการเกษตร รับราชการ/ลูกจ@างของรัฐ ค@าขาย และอื่นๆ
อาชีพ
1. ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว
2. นอกภาคการเกษตร*
- รับราชการ/ลูกจ@างของรัฐ
- รับจ@างทั่วไป
- ค@าขาย
3. อาชีพอื่นๆ**

ครัวเรือน
24
17
7
100
12
78
10
12

รอยละ
17.65
12.50
5.15
73.53
8.82
57.35
7.35
8.83

* ผู5ที่ทําอาชีพนอกภาคเกษตรและทําเกษตรเปนอาชีพเสริม 28.67%
** ผู5สูงอายุ/ไม*มีอาชีพ

รายไดประชากร
จากการสํารวจข@อมูลรายได@เฉลี่ยประชากรบ@านโพธิ์ทอง (136 ครัวเรือน) ของศูนย`ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ในปc 2563 พบวา ประชากรมีรายได@เฉลี่ยเทากับ 221,577 บาท/ครัวเรือน/ป9 ซึ่งมีประชากร
ที่ มี ร ายได@ เ ฉลี่ ย ต่ํ า กวาคาเฉลี่ ย จํ า นวน 87 ครั ว เรื อ น (63.93%) และมี ร ายได@ เ ฉลี่ ย สู ง กวาคาเฉลี่ ย
จํานวน 49 ครัวเรือน (36.03%)
รายได

ครัวเรือน

รอยละ
5.88

ต่ํากวา 50,000

8

50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000

12
24

8.82
23.53
17.65

มากกวา 200,000

60

44.12

32

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการสํ า รวจข@ อ มู ล รายได@ ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ภาคการเกษตร (24 ครั ว เรื อ น)
ซึ่งทําการเกษตรผสมผสาน จํานวน 17 ครัวเรือน (70.83%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จํานวน 7 ครัวเรือน (29.17%)
อาชีพ
ภาคการเกษตร
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรเชิงเดียว

ครัวเรือน
24
17
7

รอยละ
100
70.83
29.17

ในปc 2563 ศูนย`ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได@จําแนกรายได@ภาคการเกษตรของประชากรบ@าน
เปล พบวา ประชากรมีรายได@จากภาคการเกษตรเฉลี่ยเทากับ 198,696 บาท/ครัวเรือน/ป9 ซึ่งมีประชากรที่มี
รายได@เฉลี่ยต่ําคาเฉลี่ย จํานวน ครัวเรือน (54.90%) และมีรายได@เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวน 23 ครัวเรือน
(45.10%)
รายได
ครัวเรือน
รอยละ
ต่ํากวา 50,000
2
8.33
50,001 - 100,000
2
8.33
100,001 - 150,000
7
29.17
150,001 - 200,000
3
12.50
มากกวา 200,000
10
41.67

กลุมอาชีพ

จากการสํ า รวจข@ อ มู ล กลุ มอาชี พ ในพื้ น ที่ บ@ า นโพธิ์ ทอง ของศู น ย` ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ
ในปc 2563 พบวา มีกลุมอาชีพ จํานวน 4 กลุม ประกอบด@วย กลุมเลี้ยงไก กลุมเลี้ยงโคพื้นบ@าน กลุมปลูกผัก
อินทรีย` และกลุมร@านค@าชุมชน ดังนี้
กลุ:ม
จํานวน (ราย)
รับผิดชอบโดย
1. กลุมปลูกผักบริเวณบ@านเพื่อบริโภค
13
ศูนย`ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2. กลุมเลี้ยงปลานิลในบอดินเปรี้ยวที่
15
ศูนย`ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ปรับปรุงแล@ว
3. กลุมแปรรูปสัตว`น้ํา (ปลานิลส@ม)
20
1. ศูนย`ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2. สํานักงานปศุสัตว`อําเภอเมือง
4. ร@านค@าชุมชน
136
สํานักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดนราธิวาส

การใชประโยชน5ที่ดิน
บานเปล มี พื้น ที่ทั้ ง หมด 3,413 ไร โดยแบงเป* น 1) พื้ นที่ ใ ช@ส อย จํ านวน 2,370 ไร เชนการปลู ก
ยางพารา 1,727 ไร ปาล`มน้ํามัน 336 ไร ไม@ผล/ไม@ยืนต@นผสมผสาน 250 ไร และพืชผักผสมผสาน 39 ไร และ
มะพร@าว 18 ไร 2) พื้นที่ทิ้งร@าง/สามารถใช@ประโยชน`ได@ จํานวน 717 ไร เชนพื้นที่ป/าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
385 ไร นาร@าง 166 ไร พื้นที่ลุม 90 ไร และ ขุดยกรองร@าง 76 ไร และ 3) พื้นที่สาธารณประโยชน` จํานวน
326 ไร เชน ชุมชน/สถานที่ราชการ 262 ไร แหลงน้ํา 34 ไร
การใชประโยชน?ที่ดิน
1) พื้นที่ใชสอย
- ยางพารา
- ปาล`มน้ํามัน
- ไม@ผล/ไม@ยืนต@นผสมผสาน
- พืชผักผสมผสาน
- มะพร@าว
2) พื้นที่ทิ้งราง/สามารถใชประโยชน?ได
- ป/าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
- นาร@าง
- พื้นที่ลุม
- ขุดยกรองร@าง
3) พื้นที่สาธารณประโยชน?
- ชุมชน/สถานที่ราชการ
- แหลงน้ํา

พื้นที่ (ไร:)
2,370
1,727
336
250
39
18
717
385
166
90
76
326
292
34

รอยละ
69.44
50.60
9.84
7.32
1.15
0.53
21.01
11.28
4.86
2.64
2.23
9.55
8.56
0.99

ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย5ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได5สํารวจข5อมูลกิจกรรมการดําเนินงานที่เข5าไปส*งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ให5แก*เกษตรกรบ5านโพธิ์ทอง ตั้งแต*ปG 2526–2563 ทั้งการพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน อาทิ การปรับรูปแปลง
นา การสนับสนุนปKจจัยการผลิต การสนับสนุนองคความรู5ด5านต*าง ๆ อาทิ การฝNกอบรมวิชาชีพ การสาธิตในพื้นที่
ตลอดจนการศึกษาเรียนรู5ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อให5เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของ
ตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรอย*างยั่งยืนและพึ่งตนเองได5 โดยเกษตรกรได5รับการส*งเสริมและสนับสนุนใน
กิจกรรมต*างๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้
1) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
(1) เกษตรกรได@รับการพัฒนาพื้นที่โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกรอง) จํานวน 17
ราย (จํานวน 643 ไร)
(2) เกษตรกรได@รับการพัฒนาพื้นที่โดยการกอสร@างและซอมแซมเส@นทางลําเลียง จํานวน 6 กิโลเมตร
(3) เกษตรกรได@รับการพัฒนาพื้นที่โดยการจัดระบบอนุรักษ`ดินและน้ําโดยใช@ระบบทอ จํานวน 1 ไร
(จํานวน 5 ไร)
(4) การจั ดระบบอนุรักษ`ดินและน้ําโดยการปลูก หญ@าแฝกขอบถนน ไหลทาง ริมคลองสาธารณะ
จํานวน 1,700,000 กล@า
2) การส:งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1) การสนับสนุนป#จจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได@รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท` หินปูนฝุ/น ปุeยหมัก
พืชปุeยสด) เพื่อใช@ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด เพิ่มความอุดมสมบูรณ`แกดิน สําหรับใช@ในแปลงเกษตรปลูก
พืชผัก พืชไร ไม@ผล จํานวน 35 ครัวเรือน
(2) เกษตรกรได@รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ`ผัก เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือน
ปลอดภัยจากสารพิษ และจําหนายสร@างรายได@ในครัวเรือน จํานวน 32 ครัวเรือน
(3) เกษตรกรได@รับการสนับสนุนพันธุ`พืช (กิ่งพันธุ` ฝรั่ง มะนาว มะพร@าว ส@มโอ) เพื่อสงเสริม
การใช@ประโยชน`พื้นที่บริเวณบ@าน และพื้นที่แปลงเกษตร จํานวน 22 ครัวเรือน
(4) เกษตรกรได@รับการสนับสนุนพันธุ`ปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน) เพื่อสงเสริมการ
เลี้ยงปลาในกระชังและบอดิน จํานวน 15 ครัวเรือน
(5) เกษตรกรได@รับการสนับสนุนพันธุ`สัตว` (ไก เป*ด) จํานวน 8 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค*ความรู.
(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรได@รับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไรและไม@ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณ
รอบบ@าน จํานวน 10 ครัวเรือน
(1.2) เกษตรกรได@รับการอบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 25 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย5ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2) การส:งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ต:อ)
(1.3) เกษตรกรได@รับการอบรมการปลูกปาล`มน้ํามันในพื้นที่ดินพรุ จํานวน 5 ครัวเรือน
(1.4) เกษตรกรได@รับการอบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพื่อเพิ่มรายได@ในครัวเรือน จํานวน 5 ครัวเรือน
(1.5) เกษตรกรได@รับการอบรมการทําผลิตภัณฑ`หัตถกรรมจากกก กระจูด และหญ@าแฝก
และแปรรูปขนม จํานวน 10 ครัวเรือน
(1.6) เกษตรกรได@รับการอบรมการเลี้ยงสัตว`ปcก (ไก/เป*ด) พร@อมทั้งได@รับการสนับสนุน
พันธุ`ไก และอาหารไก จํานวน 5 ราย
(1.7) เกษตรกรได@รับการอบรมการเลี้ยงปลาหมอในกระชังในบอดินเปรี้ยวที่ปรับปรุงแล@ว
พร@อมทั้งได@รับการสนับสนุนพันธุ`ปลาหมอ และอาหารปลาขนาดเล็ก จํานวน 10 ราย
(1.8) เกษตรกรได@รับการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว`น้ํา พร@อมทั้งได@รับการสนับสนุนพันธุ`
ปลาดุก และอาหารปลาขนาดเล็ก จํานวน 5 ราย
(1.9) เกษตรกรได@รับการอบรมการผลิตภัณฑ`ปUองกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไลยุงในท@องถิ่น
และการการควบคุมโรคที่นํายุงโดยยุง จํานวน 2 ครัวเรือน
(1.10) เกษตรกรได@ รับการอบรมการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพยางพารา และการจั ดการสวน
ยางพาราอยางถูกวิธี จํานวน 5 ครัวเรือน
(1.11) เกษตรกรได@รับการอบรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ด@วยขี้เลื่อยไม@ยางพาราและ
ผักตบชวา เพื่อเพิ่มรายได@ในครัวเรือน จํานวน 5 ครัวเรือน
(1.12) เกษตรกรได@รับการอบรมการแปรรูปปลานิลส@ม จํานวน 15 ราย
(2) การสาธิตในพื้นที่
(2.1) เกษตรกรได@รับการสาธิตการใช@ปุeยพืชสด จํานวน 5 ราย
(2.2) เกษตรกรได@รับการสาธิตการทํา/การใช@ปุeยหมักและน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 35 ราย
(2.3) เกษตรกรได@รับการสาธิตการใช@วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน ( ปูนขาว โดโลไมท` หินปูน
ฝุ/น) จํานวน 12 ราย
(3) การศึกษาดูงาน
(3.1) เกษตรกรที่ได@รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป*นเกษตรกรศูนย`เรียนรู@และเกษตรกร
ตัวอยางในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ โดยการศึกษาการดูงานในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใน
ตางจังหวัด (พัทลุง ตรัง สงขลา) จํานวน 3 ราย
(3.2) เกษตรกรได@รับการศึกษาดูงานของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จภายในจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 21 ครัวเรือน
(4) อื่นๆ
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (โครงการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ในหมู บ@า น 10
หมูบ@าน) มีเกษตรกรบ@านโพธิ์ทองเข@ารวม จํานวน 13 ครัวเรือน

