
ข้อมูลทั่วไป

โครงการพัฒนาพื้นที่พรุกาบแดง ตั้งอยู่
ท่ีบ้านโคกยามู หมู่ 7 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินการ
1,548 ไร่  เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด าริ เมื่อวันท่ี 
8 กันยายน 2540 ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ น าผลการทดลองปลูกปาล์มน้ ามันของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขยายผลไปยัง
พื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีประชากรเข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 65 ครัวเรือน 388 ราย นับถือศาสนา
อิสลาม 51 ครัวเรือน พุทธ 14 ครัวเรือน

สภาพพ้ืนที่ 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับสันทราย โดยดินส่วนใหญ่ชุดดินนราธิวาสที่มีลักษณะเป็นดินอินทรีย์ (peat) 
ซึ่งดินชั้นล่างอาจพบดินเลนตะกอนน้ าทะเลท่ีมีสารไพไรท์ (FeS2) อยู่เป็นจ านวนมาก ในพื้นที่ประกอบด้วยชุดดิน
จ านวน 3 ชุดดิน ดังนี้

โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง
หมู่ 7 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



ชุดดินบ้านทอน (Bh) ลักษณะเป็นดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดาน

อินทรีย์ ดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนสีเทาหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างตอนบนมีสีขาว ชั้นดินล่างถัดไประหว่าง

ความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน มีสีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงท่ีเป็นชั้นสะสม

ฮิวมัสและอะลูมินั่มหรือมีเหล็กด้วย ค่า pH 5.5 - 6.0

ชุดดินบาเจาะ (Bc) ลักษณะเป็นดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
ก ร ด ป า น ก ล า ง  ดิ น ล่ า ง เ ป็ น ดิ น ท ร า ย ห รื อ ดิ น ท ร า ย ป น ดิ น ร่ ว น  มี สี น้ า ต า ล 
สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง มีค่า pH 5.5 - 6.0

ชุดดินระแงะ (Ra) ดินลึก ดินบนเป็นดินร่วน มีสีด าหรือเทาปนด า มี
อินทรียวัตถุมาก ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาล
ปนปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากความเป็นกรดท่ีรุนแรงดินนี้จะเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็วถ้ามีการท าให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานาน (pH 4.0 - 5.5)





สภาพเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
1. ภาคการเกษตร 63 96.92

- เกษตรผสมผสาน

- เกษตรเชิงเดี่ยว

57

6

87.69

9.23
2. นอกภาคการเกษตร* 2 3.07

- พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

- รับจ้างท่ัวไป

- ค้าขาย

2

-

-

3.07

-

-
3. อาชีพอื่นๆ** - -

การประกอบอาชีพ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 65 ครัวเรือน ประชากรในพื้นท่ีมีการ

ประกอบอาชีพแบ่งเป็นอาชีพภาคการเกษตร จ านวน 63 ครัวเรือน  (96.92%) ซึ่งท าการเกษตรผสมผสาน 
87.69%, เกษตรเชิงเดี่ยว 9.23% และอาชีพนอกภาคการเกษตร จ านวน 2 ครัวเรือน (3.07%) โดยมีการ
ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ท่ีท าอาชีพนอกภาคการเกษตรมีการท าเกษตรเป็นอาชีพเสริม
ทั้งหมด 

* ผู้ท่ีท ำอำชีพนอกภำคเกษตรและท ำเกษตรเป็นอำชีพเสริม 100%
** ผู้สูงอำยุ/ไม่มีอำชีพ

รายได้ประชากร
จากการส ารวจข้อมูลรายได้เฉลี่ยประชากรโครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง (65 ครัวเรือน) ของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในปี 2563 พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 222,240 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ซึ่งมีประชากรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 50 ครัวเรือน (76.93%) และมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยจ านวน 15 ครัวเรือน (23.07%) 

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ากว่า 50,000 27 41.53

50,001 - 100,000 11 16.93

100,001 - 150,000 6 9.23

150,001 - 200,000 3 4.62

มากกว่า 200,000 18 27.69



สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จากการส ารวจข้อมูลรายได้ประชากรท่ีประกอบอาชีพภาคการเกษตร (63 ครัวเรือน)                 
ซึ่งท าการเกษตรผสมผสาน จ านวน 57 ครัวเรือน (90.48%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จ านวน 6 ครัวเรือน (9.52%)

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ากว่า 50,000 38 60.31

50,001 - 100,000 11 17.47

100,001 - 150,000 4 6.35

150,001 - 200,000 2 3.18

มากกว่า 200,000 8 12.69

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
ภาคการเกษตร 63 100

- เกษตรผสมผสาน 57 90.48
- เกษตรเชิงเดี่ยว 6 9.52

ในปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จ าแนกรายได้ภาคการเกษตรของประชากร
โคร งก ารพัฒนาพื้ น ท่ีพ รุ ก าบแด ง  พบว่ า  ป ระช ากรมี ร าย ไ ด้ จ ากภาคการ เกษตร เฉลี่ ย เ ท่ ากั บ 
138,782 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชากรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ าค่าเฉลี่ย จ านวน 49 ครัวเรือน (77.78%) และมี
รายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 14 ครัวเรือน (22.22%) 

กลุ่มอาชีพ
จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นท่ี โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง ของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ ในปี 2563 พบว่ามีกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้

กลุ่ม จ านวน (ราย) รับผิดชอบโดย

กลุ่มกระจูดรายา 20 ส านักงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มกระจูดนราบาฮาเกีย 20 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

กลุ่มปลูกผักในพื้นท่ีแปลง 66 ไร่ 63 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

กลุ่มปลูกแตงโมปลอดสารพิษ 10 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 4 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ



การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร)่
ปาล์มน้ ามัน 1,482
พืชผัก 66

โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,548 ไร่ ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท าเกษตรท้ังหมด 
โดยมีการปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวน 1,482 ไร่ และการปลูกพืชผัก 66 ไร่ 



๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๑) ปรับปรุงพื้นท่ีโดยวิธีการยกร่องและปรับปรุงดินโดยใช้หินปูนฝุ่น
(๒) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคู-ยกร่อง) 1,482 ไร่
(3) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบถนน ไหล่ทาง

ริมคลองสาธารณะ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

(๑) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น 
ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 
ส าหรับใช้ในแปลงเกษตรปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล จ านวน 30 ครัวเรือน

(๒) ส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักในดินทราย (ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ) พื้นท่ี 
๖๖ ไร่

(3) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา (ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า) เพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จ านวน 4 ครัวเรือน

(4) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (เป็ด ไก่) จ านวน 30 ครัวเรือน
2.2) การสนับสนุนองค์ความรู้

(1) อบรม
(1.1) เกษตรกรได้รับการอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมท้ังได้รับการสนับสนุน

พันธุ์ไก่ (พื้นเมือง) และอาหารไก่ จ านวน 28 ราย
(1.2) เกษตรกรได้รับการอบรมการเลี้ยงเป็ดเทศ พร้อมท้ังได้รับการสนับสนุนพันธุ์

เป็ดเทศ และอาหารเป็ด จ านวน 14 ราย

(1.3) เกษตรกรได้รับการอบรมการเล้ียงไก่ลูกผสมพื้นเมือง พร้อมท้ังได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศ และอาหารเป็ด จ านวน 20 ราย

(1.4) เกษตรกรได้รับการอบรมการจักรสานผลิตภัณฑ์ (กระจูด) จ านวน 20 ราย

การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุกาบแดง ท้ัง
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2526-2563 อาทิเช่น ปรับปรุงพื้นท่ีโดยวิธีการยกร่อง การปรับรูป
แปลงนาลักษณะท่ี 3 เพื่อปรับสภาพพื้นท่ีท ากินราษฎรให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปรัปปรุงดิน การปลูกผักในพื้นท่ีดินทราย  และ
ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ ามันในดินอินทรีย์ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
หมู่บ้าน และความต้องการของเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไป
ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีดังนี้



๓) การศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิต
(1) ศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินระดับความลึกของการปลูกปาล์มน้ ามันในดิน 

อินทรีย์ด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2533 – 2544 จากผลการทดลอง พบว่า ปาล์มน้ ามันที่ปลูกใน
ระดับความลึกท่ีแตกต่างกัน การใส่หินปูนฝุ่นในอัตราต่างกัน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ได้ท าให้
ปาล์มน้ ามันมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกัน มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน และ
การให้ผลผลิตดีไม่แตกต่างกันประมาณ 4.22 ต้น/ไร่ ในปีท่ี 6 ของการให้ผลผลิต

(2) โครงการขยายผลการปลูกปาล์มน้ ามันในดินอินทรีย์ในพื้นท่ีพรุกาบแดง เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2555 สนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ ามันให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 13 รายเป็นผู้ดูแลแปลง ผลการทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันในดินอินทรีย์
พื้นท่ีพรุกาบแดง พบว่า อัตราการเจริญเติบโตดีและใกล้เคียงกันเกือบทุกด้าน การเก็บข้อมูลการ
ปลูกปาล์มน้ ามันในดินอินทรีย์พื้นท่ีพรุกาบแดง ขณะท่ีปาล์มน้ ามันอายุ 6 ปี พบว่า การปลูก
ปาล์มน้ ามันในปี 2551 ปาล์มน้ ามันเจริญเติบโตดี ด้านผลผลิตปาล์มน้ ามันในปี 2551 สูงกว่า
ปี 2550 ต ารับท่ีมีการใส่ปูนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูง ด้านปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ใน
ระดับท่ีเพียงพอต่อความต้องการผลผลิตปาล์มน้ ามันในปีแรกๆ มีผลผลิตไม่ดี ต่อมาได้ใส่ปุ๋ยตาม
ความต้องการของปาล์มน้ ามันท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ต่อ)
(1.5) เกษตรกรได้รับการอบรมการจัดการและการวางแผนการปลูกพืชตามฤดู เพื่อ

เพิ่มคุณภาพผลผลิต จ านวน 20 ราย
(1.6) เกษตรได้รับการอบรมภายใต้ผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

จ านวน 4 หลักสูตร เกษตรกรเข้ารับการอบรมจ านวน 20 ราย
(2) การสาธิตในพื้นที่

(2.๑) เกษตรกรดีรับการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด จ านวน 18 ราย
(2.๒) เกษตรกรได้รับการสาธิตการท า/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพ จ านวน 60 

ราย
(2.3) เกษตรกรได้รับการสาธิตการใช้วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท์

หินปูนฝุ่น) จ านวน 20 ราย
(3) การศึกษาดูงาน

(3.1) เกษตรกรได้รับการศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ โดย
การศึกษาดูงานในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในต่างจังหวัด (พัทลุง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช) จ านวน 2 ราย
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๓) การศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิต (ต่อ)
(3) ทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พื้นท่ีพรุกาบแดง พรุ

บาเจาะ และบ้านทรายขาวหลังจากการจัดการดินโดยการขุดยกร่อง โดยมีการปรับสภาพดิน 
ด้วยหินปูนบดหรือโดโลไมท์ พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ปฏิกิริยา
ดินยังเป็นกรดรุนแรงถึงกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยู่ระดับต่ า ส่วนการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต พบว่า ปาล์ม
น้ ามันท่ีปลูกในพื้นท่ีพรุบาเจาะ สามารถให้ผลผลิตเมื่ออายุ 5 ปี (2541) โดยผลผลิตมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จนถึงปี 2547 การให้ผลผลิตไม่ค่อยมีการเปลี่ยนมากนัก และเมื่อปาล์ม อายุ 17 ปี 
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเริ่มลดลง โดยปัจจุบันยังมีการศึกษาและเก็บข้อมูลการวิจัยอย่างต่อเนื่องใน
พื้นท่ีเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ
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