
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน ้าบางนรา
อ้าเภอเมือง อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่ม
น ้าบางนรา ตั้งอยู่ในเขต 3 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมือง อ ำเภอ
ตำกใบ และอ ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส เป็น
โครงกำรที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระรำชเสำวนีย์ให้ฟื้นฟู
และพัฒนำพื้นที่ทิ้งร้ำงบริเวณลุ่มน้ ำบำงนรำ ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ ำ
มีน้ ำท่วมขัง ดินเป็นดินเปรี้ยวจัด ให้สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้ โดยเริ่มด ำเนินกำรในปี 2541 
ครอบคลุมพื้นที่ 2,454 ไร่ ประกอบด้วย 3 โครงกำรย่อย 
ดังน้ี

(1) โครงกำรพัฒนำพื้นที่บ้ำนโคก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ต ำบลจวบ อ ำเภอเจำะไอร้อง มีพื้นที่ 1,178 ไร่

(2) โครงกำรพัฒนำพื้นที่บ้ำนจูโว๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
ต ำบลมะรือโบออก อ ำเภอเจำะไอร้อง มีพื้นที่ 500 ไร่

(3) โครงกำรพัฒนำพื้นที่บ้ำนก ำแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
ต ำบลกะลุวอ อ ำเภอเมือง มีพื้นที่ 776ไร่



โครงการพัฒนาพื นที่บ้านโคก
หมู่ ๕ ต้าบลจวบ อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

โครงการพัฒนาพื นที่บ้านโคก ตั้งอยู่
หมู่ ท่ี  5 ต ำบลจวบ อ ำเภอเจำะไอร้อง 
จังหวัดนรำธิวำส ครอบคลุมพื้นท่ี ๑,๑๗๘ 
ไร่ เป็นพื้นท่ีท ำกำรเกษตร ๖๔๗ ไร่ และ
เป็ นพื้ น ท่ี ท้ิ ง ร้ ำ ง  ๕๓๑ ไ ร่  ปั จจุ บั นมี
ประชำกรท้ังหมด ๗๓ ครัวเรือน  ๒๙๐ 
รำย นับถือศำสนำอิสลำมท้ังหมด

สภาพพื นที่ 

โครงการพัฒนาพื นที่บ้านโคก สภำพ
พื้นที่เป็นที่รำบลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ ำมีน้ ำท่วม
ขัง ลักษณะดินส่วนใหญ่ เป็นดินเหนียว 
ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน3 ชุด แบ่งเป็น 
ชุดดินระแงะ (Ra) ชุดดินสงขลำ (Sng) ชุด
ดินตำกใบ (Ta) ซึ่งรำยละเอียดชุดดินเป็น
ดังนี้ ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน 3 ชุดดิน แบ่งเป็น ชุดดินระแงะ (Ra) เนื้อท่ี 0.43 ไร่ ชุดดินสงขลำ (Sng)
เนื้อท่ี 77.33 ไร่ ชุดดินตำกใบ (Ta) เนื้อท่ี 1170.89 ไร่



ชุดดินระแงะ (Ra) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็น    
ดินร่วน มีสีด ำหรือเทำปนด ำ เนื่องจำกมีอินทรียวัตถุมำก ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว  
หรือ  ดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปท่ีควำมลึก
ตั้งแต่      50-100 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทำปนน้ ำเงินท่ีมีสำรประกอบก ำมะถัน 
มำก มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกควำมเป็นกรดท่ีรุนแรงนี้เกิดจำกกำรเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข้ำไปในสำรประกอบก ำมะถัน

ชุดดินสงขลา (Sng) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมำก ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรำย มีสีน้ ำตำลหรือสีน้ ำตำลปนเหลือง ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรำย มีสีเทำและมีจุดประสีน้ ำตำลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด
มำกถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้ำตัดดิน

ชุดดินตากใบ (Ta) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมำก ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง มีสีเทำ ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีเทำ มีจุดประสีน้ ำตำลตลอดชั้นดินและ
อำจพบจุดประสีแดงในดินชั้นล่ำงถัดลงไป อำจพบชั้นดินตะกอนน้ ำทะเลในระดับควำมลึก 
ท่ีลึกกว่ำ 125 ซม. ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดปำนกลำง (pH 4.5-6.0)





สภาพเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านโคก มีจ ำนวนครัวเรือนท้ังหมด 106 ครัวเรือน ประชำกรมีกำร
ประกอบอำชีพแบ่งเป็น อำชีพภำคกำรเกษตร จ ำนวน 32 ครัวเรือน (30.18%) ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน 
87.5% เกษตรเชิงเดี่ยว 12.5% และอำชีพนอกภำคกำรเกษตร จ ำนวน 74 ครัวเรือน (69.81%) โดยมีกำร
ประกอบอำชีพรับจ้ำงท่ัวไปมำกท่ีสุด รองลงมำประกอบอำชีพรับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ ค้ำขำย พนักงำนเอกชน
และอื่นๆ

การประกอบอาชีพ

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้เฉลี่ยประชำกรโครงการพัฒนาพืน้ท่ีบ้านโคก (106 ครัวเรือน)      
ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ในปี 2563 พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 153,302 บำท/ครัวเรือน
/ปี ซึ่งมีประชำกรท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 56 ครัวเรือน (52.83%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 50 ครัวเรือน (47.16%)          

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 9 8.49

50,001 - 100,000 25 23.58

100,001 - 150,000 22 20.75

150,001 - 200,000 20 18.86

มำกกว่ำ 200,000 30 28.30

รายได้ประชากร

* ผู้ท่ีท าอาชีพนอกภาคเกษตรและท าเกษตรเป็นอาชีพเสริม 45.94%
** ผู้สูงอายุ/ไม่มีอาชีพ

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
1. ภาคการเกษตร 32 30.18

- เกษตรผสมผสำน 28 26.41
- เกษตรเชิงเดียว 4 3.77

2. นอกภาคการเกษตร* 74 69.81
- รับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ 5 4.71
- รับจ้ำงท่ัวไป 60 56.60

- ค้ำขำย 4 3.77
- พนักงานเอกชน 0 0.00

3. อาชีพอื่นๆ** 5 4.71



สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้ประชำกรท่ีประกอบอำชีพภำคกำรเกษตร (32 ครัวเรือน)                
ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน จ ำนวน 28 ครัวเรือน (87.5%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จ ำนวน 4 ครัวเรือน (12.5%)

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 10 31.25

50,001 - 100,000 12 37.5

100,001 - 150,000 4 12.5

150,001 - 200,000 2 6.25

มำกกว่ำ 200,000 4 12.5

กลุ่มอาชีพ
จำกกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มอำชีพในพื้นท่ีบ้ำนโคก ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ในปี 

2563 พบว่ำ มีกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มท ำนำ กลุ่มปลูกพืชผัก กลุ่มท ำกำรเกษตรทฤษฎี
ใหม่ กลุ่มจักรเย็บผ้ำ กลุ่มปักผ้ำ (ลำยดอกไม้) กลุ่มท ำขนม กลุ่มเลี้ยงโค ดังนี้

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
ภาคการเกษตร 32 100

- เกษตรผสมผสำน 28 87.5
- เกษตรเชิงเดียว 4 12.5

ในปี 2563 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้จ ำแนกรำยได้ภำคกำรเกษตรของประชำกร    
บ้ำนโคก พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้จำกภำคกำรเกษตรเฉลี่ยเท่ำกับ 109,375 บำท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชำกรที่
มีรำยได้เฉลี่ยต่ ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 22 ครัวเรือน (68.75%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 10 
ครัวเรือน (31.25%) 

กลุ่ม จ้านวน (ราย) รับผิดชอบโดย

1. กลุ่มท ำนำ 106 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

2. กลุ่มปลูกพืชผัก 30 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

3. กลุ่มท ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 25 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

4. กลุ่มจักรเย็บผ้ำ 25 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

5. กลุ่มปักผ้ำ (ลำยดอกไม้) 20 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

6. กลุ่มท ำขนม 25 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

7. กลุ่มเลี้ยงโค 12 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ



การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ (ไร)่ ร้อยละ
1) พื นที่ใช้สอย 624 52.97

- ยำงพำรำ 311 23.40
- นำข้ำว 297 25.21
- ปำล์มน้ ำมัน 19 1.61

2) พื นที่ทิ งร้าง/สามารถใช้ประโยชน์ได้ 531 45.07
- พื้นท่ีท้ิงร้ำง 531 45.07

3) พื นที่สาธารณประโยชน์ 20 1.69
- โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 20 1.69

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนโคก มีพื้นท่ีท้ังหมด จ ำนวน 1,178 ไร่ ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน            
เป็นพื้นท่ีเพื่อกำรเกษตร จ ำนวน 624 ไร่ เป็นพื้นท่ีท้ิงร้ำง จ ำนวน 531ไร่ โดยพื้นท่ีท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่
เกษตรกรมีกำรปลูกยำงพำรำ จ ำนวน 311 ไร่ ท ำนำข้ำว จ ำนวน 297 ไร่ ปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน 19 ไร่ และ  
ศูนย์ศึกษำฯ ได้จัดท ำเป็นแปลงเรียนรู้กำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ จ ำนวน 20 ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน



ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563



1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

- เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำพื้นท่ีโดยกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมเส้นทำงล ำเลียง 
จ ำนวน 4.24 กิโลเมตร 

- เ กษตรกร ได้ รั บกำรพัฒนำพื้ น ท่ี โ ดยกำร ไ ถ เต รี ยมพื้ น ท่ี เพื่ อปลู ก ข้ ำ ว              
จ ำนวน 80ครัวเรือน (846 ไร)่ 

- กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกบนขอบถนน ไหล่ทำง         
ริมคลองสำธำรณะ จ ำนวน 250,000 กล้ำ

2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2.1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนวัสดุปรับปรุง (ปูนขำว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น ปุ๋ยหมัก 

พืชปุ๋ยสด) เพื่อใช้ปรับปรุงดินทรำยและดินเปรี้ยว เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดินในแปลงเกษตร
ส ำหรับกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล จ ำนวน 46 ครัวเรือน

(2) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว จ ำนวน 30 ครัวเรือน

(3) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จ ำนวน 32 ครัวเรือน

(4) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์พืช (ต้นพันธุ์มะพร้ำวน้ ำหอม ฝรั่งแป้นสีทอง 
เงำะโรงเรียน ส้มโอขำวทองดี แก้วมังกร เสำปูนแก้วมังกร) เพื่อส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ี
บริเวณบ้ำนและพื้นที่แปลงเกษตร จ ำนวน 26 ครัวเรือน

(5) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ เป็ด) เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
จ ำนวน 10 ครัวเรือน

(6) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ี   
จ ำนวน 13 ครัวเรือน

การพัฒนาพื นท่ีโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้ส ำรวจข้อมูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีเข้ำไปส่งเสริมและพัฒนำ
พื้นท่ีให้แก่เกษตรกรบ้ำนโคก ตั้งแต่ปี 2526–2563 ท้ังกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ กำรปรับรูป   
แปลงนำ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรฝึกอบรมวิชำชีพ กำรสำธิต   
ในพื้นท่ี ตลอดจนกำรศึกษำเรียนรู้ดูงำนในพื้นท่ีท่ีประสบผลส ำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถพัฒนำพื้นท่ีกำรเกษตร
ของตนเองและประกอบอำชีพกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ โดยเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ดังนี้



การพัฒนาพื นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

3.1) การสาธิตในพื นที่
(1) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรให้น้ ำระบบท่อ เพื่อให้มีน้ ำใช้ในแปลงเกษตร     

จ ำนวน 2 รำย

(2) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ำรุงดินก่อนกำรปลูกพืช 

จ ำนวน 35 รำย

(3) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรใช้วัสดุปูน (ปูนขำว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์) เพื่อ

ปรับปรุงดินในพื้นที่ดินเปร้ียวจัด จ ำนวน 50 รำย
(4) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรท ำ/กำรใช้น้ ำหมักชีวภำพ จ ำนวน 19 ครัวเรือน

4.1) การศึกษาดูงาน
(1) เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ซึ่งเป็นเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรกร

ตัวอย่ำงในพื้นที่ที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรศึกษำดูงำนในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในต่ำงจังหวัด (พัทลุง ตรัง สงขลำ) จ ำนวน 8 รำย

(2) เกษตรกรได้รับกำรศึกษำดูงำนของเกษตรกรท่ีประสบควำมส ำเร็จในพื้นท่ี  
จังหวัดนรำธิวำส จ ำนวน 46 รำย

3) การสนับสนุนองค์ความรู้

3.1) อบรม

(1) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดิน จ ำนวน 46 

ครัวเรือน

(2) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงสัตว์ปีก จ ำนวน 10 ครัวเรือน

(3) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงปลำในกระชัง จ ำนวน 3 ครัวเรือน

(4) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเลี้ยงปลำในบ่อดินเปรี้ยว จ ำนวน 10 ครัวเรือน

(5) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล จ ำนวน 26 ครัวเรือน

(6) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกข้ำวคุณภำพ จ ำนวน 30 ครัวเรือน





โครงการพัฒนาพื นที่บ้านจูโว๊ะ
หมู่ ๕ ต้าบลมะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

โครงการพัฒนาพื นที่บ้าน จูโว๊ ะ
ตั้ ง อยู่ ห มู่ ท่ี  ๕   ต าบลมะ รื อ โบออก   
อ า เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ครอบคลุมพื้ น ท่ี  ๕๐๐ ไร่  เป็นพื้ น ท่ี      
ท าการเกษตร ๘๐ ไร่ และเป็นพื้นที่ทิ้งร้าง 
นาร้าง ๔๒๐ ไร่  ปัจจุบันมีประชากร
ท้ังหมด ๓๘ ครัวเรือน ๑๕๖ ราย นับถือ
ศาสนาอิสลามท้ังหมด

สภาพพื นที่ 

โครงการพัฒนาพื นที่ บ้ านจู โว๊ ะ
สภำพพื้นท่ีเป็นท่ีรำบลุ่มและพื้นท่ีลุ่มต่ ำมี 
น้ ำท่วมขัง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียว ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน3 ชุด 
แบ่งเป็น ชุดดินระแงะ (Ra) ชุดดินตำกใบ 
(Sng) ชุดดินตำขุน (Tkn) ซึ่งรำยละเอียด
ชุดดินเป็นดังนี้ ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน 3 ชุดดิน แบ่งเป็น ชุดดินระแงะ (Ra) เนื้อท่ี 215.73 ไร่ ชุดดิน
ตำกใบ (Sng) เนื้อท่ี 274 ไร่ ชุดดินตำขุน (Tkn) เนื้อท่ี 9.95 ไร่ 



ชุดดินระแงะ (Ra) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดิน
ร่วน มีสีด ำหรือเทำปนด ำ เนื่องจำกมีอินทรียวัตถุมำก ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปท่ีควำมลึกตั้งแต่      
50-100 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทำปนน้ ำเงินท่ีมีสำรประกอบก ำมะถัน มำก ดินนี้    
มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกควำมเป็นกรดท่ีรุนแรงนี้ เกิดจำกกำรเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข้ำไปในสำรประกอบก ำมะถัน

ชุดดินตาขุน (Tkn) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมำก ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรำยถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำยมีสีน้ ำตำล ดินล่ำงเป็นชั้นสลับท่ีมีเนื้อ
ดินเป็นดินทรำยถึงเป็นดินร่วนเหนียวปำนกลำง มีสี น้ ำตำล อำจมีจุดประสีเหลืองมี ไมก้ำ
ตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้ำตัดดิน 
ระดับน้ ำใต้ดินลึก

ชุดดินตากใบ (Ta) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมำก ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง มีสีเทำ ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีเทำ มีจุดประสีน้ ำตำลตลอดชั้นดิน
และอำจพบจุดประสีแดงในดินชั้นล่ำงถัดลงไป อำจพบชั้นดินตะกอนน้ ำทะเลในระดับ
ควำมลึกท่ีลึกกว่ำ 125 ซม. ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดปำนกลำง (pH 4.5-
6.0)





สภาพเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านจูโว๊ะ มีจ ำนวนครัวเรือนท้ังหมด 49 ครัวเรือน ประชำกรมีกำร
ประกอบอำชีพแบ่งเป็น อำชีพภำคกำรเกษตร จ ำนวน 22 ครัวเรือน (44.89%) ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน 
44.89% เกษตรเชิงเดี่ยว 0.00% และอำชีพนอกภำคกำรเกษตร จ ำนวน 27 ครัวเรือน (55.10%) โดยมีกำร
ประกอบอำชีพรับจ้ำงท่ัวไปมำกท่ีสุด รองลงมำประกอบอำชีพค้ำขำยรับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ พนักงำนเอกชน
และอื่นๆ

การประกอบอาชีพ

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้เฉลี่ยประชำกรโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนจู โว๊ะ (49 ครัวเรือน) ของ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ในปี 2563 พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 177,551 บำท/ครัวเรือน/ปี 
ซึ่งมีประชำกรท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 16 ครัวเรือน (32.65%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย                  
จ ำนวน 33 ครัวเรือน (67.34%)          

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 2 4.08

50,001 - 100,000 2 4.08

100,001 - 150,000 12 24.48

150,001 - 200,000 13 26.53

มำกกว่ำ 200,000 20 40.81

รายได้ประชากร

* ผู้ท่ีท าอาชีพนอกภาคเกษตรและท าเกษตรเป็นอาชีพเสริม 34.69%
** ผู้สูงอายุ/ไม่มีอาชีพ

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
1. ภาคการเกษตร 22 44.89

- เกษตรผสมผสำน 22 44.89
- เกษตรเชิงเดียว 0 0.00

2. นอกภาคการเกษตร* 27 55.10
- รับจ้ำงท่ัวไป 11 22.44
- ค้ำขำย 8 16.32

- รับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ 3 6.12
- พนักงานเอกชน 3 6.12

3. อาชีพอื่นๆ** 2 4.08



สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้ประชำกรท่ีประกอบอำชีพภำคกำรเกษตร (22 ครัวเรือน)                
ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน จ ำนวน 22 ครัวเรือน (100%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จ ำนวน 0 ครัวเรือน (0.00%)

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 2 9.09

50,001 - 100,000 1 4.54

100,001 - 150,000 7 31.81

150,001 - 200,000 6 27.27

มำกกว่ำ 200,000 6 27.27

กลุ่มอาชีพ
จำกกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มอำชีพในพื้นท่ีบ้ำนจู โว๊ะ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ           

ในปี 2563 พบว่ำ มีกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มท ำนำ กลุ่มปลูกพืชผัก กลุ่มจักรเย็บผ้ำ/กลุ่มปักผ้ำ  (ลำย
ดอกไม้)/กลุ่มสตรี กลุ่มท ำขนม กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ ดังนี้ 

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
ภาคการเกษตร 22 100

- เกษตรผสมผสำน 22 100
- เกษตรเชิงเดียว 0 0.00

ในปี 2563 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้จ ำแนกรำยได้ภำคกำรเกษตรของประชำกร    
บ้ำนจูโว๊ะ พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้จำกภำคกำรเกษตรเฉลี่ยเท่ำกับ 165,909 บำท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชำกร
ท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่ ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 10 ครัวเรือน (45.45%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 12
ครัวเรือน (54.54%) 

กลุ่ม จ้านวน (ราย) รับผิดชอบโดย

1. กลุ่มท ำนำ 15 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

2. กลุ่มปลูกพืชผัก 10 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

3. กลุ่มจักรเย็บผ้ำ/กลุ่มปักผ้ำ
(ลำยดอกไม)้/กลุ่มสตรี

25 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

4. กลุ่มท ำขนม 15 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

5. กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ 12 ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ



การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ (ไร)่ ร้อยละ
1) พื นที่ใช้สอย 80 10

- ยำงพำรำ 17 3.4
- นำข้ำว 63 12.6

2) พื นที่ทิ งร้าง/สามารถใช้ประโยชน์ได้ 420 84
- พื้นท่ีท้ิงร้ำง 135 27
- นำร้ำง 285 57

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนจูโว๊ะ มีพื้นท่ีท้ังหมด จ ำนวน 500 ไร่ ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน            
เป็นพื้นท่ีเพื่อกำรเกษตร จ ำนวน 80 ไร่ เป็นพื้นที่ทิ้งร้ำง จ ำนวน 420 ไร่ โดยพื้นท่ีท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่
เกษตรกรมีกำรปลูกยำงพำรำ จ ำนวน 17 ไร่ ท ำนำข้ำว จ ำนวน 63 ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน





1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

- เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำพื้นท่ีโดยกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมเส้นทำงล ำเลียง 
จ ำนวน 2 กิโลเมตร 

- เ กษตรกร ได้ รั บกำรพัฒนำพื้ น ท่ี โ ดยกำร ไ ถ เต รี ยมพื้ น ท่ี เพื่ อปลู ก ข้ ำ ว              
จ ำนวน 44 ครัวเรือน (200 ไร่) 

2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2.1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขำว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น          

ปุ๋ยหมัก พืชปุ๋ยสด) เพื่อใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยว เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดินในแปลงเกษตร
ส ำหรับกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล จ ำนวน 36 ครัวเรือน

(2) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว (ซีบูกันตัง 5) จ ำนวน 20 ครัวเรือน

(3) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดภัย
จำกสำรพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน จ ำนวน 8 ครัวเรือน

(4) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ เป็ด) พร้อมท้ังสนับสนุนอำหำร
ส ำเร็จรูปเพ่ือส่งเสริมอำชีพด้ำนปศุสัตว์ จ ำนวน 10 ครัวเรือน

(5) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำ (ปลำนิล ปลำดุก ปลำตะเพียน ปลำหมอ)
พร้อมท้ังสนับสนุนอำหำรส ำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรท ำประมงในกระชังและบ่อดิน 
จ ำนวน 35 ครัวเรือน

การพัฒนาพื นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้ส ำรวจข้อมูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีเข้ำไปส่งเสริมและพัฒนำ
พื้นท่ีให้แก่เกษตรกรบ้ำนจูโว๊ะ ตั้งแต่ปี 2526–2563 ท้ังกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ กำรปรับรูปแปลง
นำ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรฝึกอบรมวิชำชีพ กำรสำธิตในพื้นท่ี 
ตลอดจนกำรศึกษำเรียนรู้ดูงำนในพื้นท่ีท่ีประสบผลส ำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถพัฒนำพื้นท่ีกำรเกษตรของ
ตนเองและประกอบอำชีพกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ โดยเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ดังนี้



การพัฒนาพื นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

3.1) การสาธิตในพื นที่
(1) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรให้น้ ำระบบท่อ เพื่อให้มีน้ ำใช้ในแปลงเกษตร     

จ ำนวน 1 รำย
(2) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อกำรปรับปรุงบ ำรุงดินก่อนเพำะปลูก 

จ ำนวน 35 รำย
(3) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรใช้วัสดุปูน (ปูนขำว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์) เพื่อ

ปรับปรุงดินในพื้นท่ีดินเปร้ียวจัด จ ำนวน 48 รำย
(4) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรท ำ/กำรใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ  จ ำนวน 25

รำย

4.1) การศึกษาดูงาน
(1) เกษตรกรได้รับกำรศึกษำดูงำนของเกษตรกรท่ีประสบควำมส ำเร็จในพื้นท่ีจังหวัด

นรำธิวำส จ ำนวน 36 รำย

3) การสนับสนุนองค์ความรู้

3.1) อบรม

(1) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดิน จ ำนวน 46 

ครัวเรือน

(2) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงสัตว์ปีก จ ำนวน 10 ครัวเรือน

(3) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงปลำในกระชัง จ ำนวน 5 ครัวเรือน
(4) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน จ ำนวน 30 ครัวเรือน
(5) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลในพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

จ ำนวน 8 ครัวเรือน
(6) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกข้ำวคุณภำพ เพื่อพัฒนำพื้นท่ีนำร้ำง       

จ ำนวน 20 ครัวเรือน
(7) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเพำะเห็ดถุงเสริมรำยได้ จ ำนวน 10 ครัวเรือน





โครงการพัฒนาพื นที่บ้านก้าแพง
หมู่ที่ ๒ ต้าบลกะลุวอ อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

โ ค ร ง ก า รพั ฒ น าพื น ที่ บ้ า น
ก้าแพง เป็นโครงกำรหนึ่งในโครงกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำกำรเกษตรในเขตลุ่มน้ ำ
บำงนรำ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๒ ต ำบลกะลุวอ 
อ ำ เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด น ร ำ ธิ ว ำ ส 
ครอบคลุมพื้นท่ี ๗๗๖ ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ี
ท ำกำรเกษตร 571 ไร่ และเป็นพื้นท่ี
ป่ ำ เสื่ อม โทรม แหล่ งน้ ำ  205 ไร่ 
ปั จจุบันมีประชำกร ท้ังหมด 175 
ครัวเรือน 561 รำย ส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ 560 รำย ศำสนำอิสลำม 
1 รำย

สภาพพื นที่ 

โครงการพัฒนาพื นที่บ้านก้าแพง 
สภำพพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ ำ
มีน้ ำท่วมขัง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็น
ดินเหนียว ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน 
4 ชุด แบ่งเป็น ชุดดินเชียรใหญ่(Cyi)
ชุดดินคลองนกกระทุ่ง (Knk) ชุดดินระ
แ ง ะ  ( Ra)  ชุ ด ดิ น ต ำ ก ใ บ  ( Ta)           
ซึ่งรำยละเอียดชุดดินเป็นดังนี้
ประกอบด้วยชุดดิน จ ำนวน 4 ชุดดิน แบ่งเป็น ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) เนื้อท่ี 255.11 ไร่ ชุดดินคลองนกกระทุ่ง 
(Knk) เนื้อที่ 9.10 ไร่ ชุดดินระแงะ (Ra) เนื้อท่ี 212.62 ไร่ ชุดดินตำกใบ (Ta ) เนื้อท่ี 293.74 ไร่   และส่วน
ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีน้ ำ เนื้อท่ี 5.80 ไร่



ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมำก     
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้งปนเศษพืช (หรือมีชั้นดินอินทรีย์บำงๆ        
สีน้ ำตำลเข้มทับอยู่ด้ำนบน) ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง (pH 6.5-7.0)
มีศักยภำพเป็นดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดก ำมะถัน เมื่อถูกท ำให้แห้ง

ชุดดินระแงะ (Ra) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินร่วน มีสีด ำหรือเทำปนด ำ เนื่องจำกมีอินทรียวัตถุมำก ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีเหลืองและถัดลงไปท่ีควำมลึก
ตั้งแต่ 50-100 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทำปนน้ ำเงินท่ีมีสำรประกอบก ำมะถัน 
มำก ดินนี้มีปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกควำมเป็นกรดท่ีรุนแรงนี้เกิดจำกกำรเติม
ออกซิเจน (oxidized) เข้ำไปในสำรประกอบก ำมะถัน

ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) ลักษณะและสมบัติดิน ดินร่วนละเอียดลึกมำก 
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำย มีสีน้ ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรด 
ปำนกลำง (pH 4.5-6.0) ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย ชั้นดินล่ำงถัดไปอำจ   
พบดินเหนียวปนทรำย มีสีน้ ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-
5.5)

ชุดดินตากใบ (Ta) ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมำก ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง มีสีเทำ ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีเทำ มีจุดประสีน้ ำตำลตลอดชั้นดินและ
อำจพบจุดประสีแดงในดินชั้นล่ำงถัดลงไป อำจพบชั้นดินตะกอนน้ ำทะเลในระดับควำมลึก   
ท่ีลึกกว่ำ 125 ซม. ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดปำนกลำง (pH 4.5-6.0)





สภาพเศรษฐกิจและสังคม

โครงการพฒันาพืน้ท่ีบา้นก าแพง  มีจ ำนวนครัวเรือนท้ังหมด 51 ครัวเรือน ประชำกรมีกำร
ประกอบอำชีพแบ่งเป็น อำชีพภำคกำรเกษตร จ ำนวน 32 ครัวเรือน (62.74%) ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน 
45.09% เกษตรเชิงเดี่ยว 17.64% และอำชีพนอกภำคกำรเกษตร จ ำนวน 19 ครัวเรือน (37.25%) โดยมีกำร
ประกอบอำชีพรับจ้ำงท่ัวไปมำกท่ีสุด รองลงมำประกอบรับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ พนักงำนเอกชนอำชีพค้ำขำย
และอื่นๆ

การประกอบอาชีพ

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้เฉลี่ยประชำกรโครงการพัฒนาพืน้ท่ีบา้นก าแพง (51ครัวเรือน)     
ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ในปี 2563 พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยเท่ำกับ 168,627 บำท/
ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชำกรที่มีรำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 21 ครัวเรือน (41.17%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูง
กว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 30 ครัวเรือน (58.82%)          

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 3 5.88

50,001 - 100,000 5 9.80

100,001 - 150,000 13 25.49

150,001 - 200,000 7 13.72

มำกกว่ำ 200,000 23 45.09

รายได้ประชากร

* ผู้ท่ีท าอาชีพนอกภาคเกษตรและท าเกษตรเป็นอาชีพเสริม 29.41%
** ผู้สูงอายุ/ไม่มีอาชีพ

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
1. ภาคการเกษตร 32 62.74

- เกษตรผสมผสำน 23 45.09
- เกษตรเชิงเดียว 9 17.64

2. นอกภาคการเกษตร* 19 37.25
- รับจ้ำงท่ัวไป 12 23.29
- ค้ำขำย 0 0.00

- รับรำชกำร/ลูกจ้ำงของรัฐ 4 7.84
- พนักงานเอกชน 0 0.00

3. อาชีพอื่นๆ** 0 0.00



สภาพเศรษฐกิจและสังคม

จำกกำรส ำรวจข้อมูลรำยได้ประชำกรท่ีประกอบอำชีพภำคกำรเกษตร (32 ครัวเรือน)                
ซึ่งท ำกำรเกษตรผสมผสำน จ ำนวน 23 ครัวเรือน (71.87%) และเกษตรเชิงเดี่ยว จ ำนวน 9 ครัวเรือน 
(28.12%)

รายได้ ครัวเรือน ร้อยละ

ต่ ำกว่ำ 50,000 20 62.5

50,001 - 100,000 7 21.87

100,001 - 150,000 2 6.25

150,001 - 200,000 1 3.12

มำกกว่ำ 200,000 2 6.25

กลุ่มอาชีพ
จำกกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มอำชีพในพื้นท่ีบ้ำนก ำแพง ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ           

ในปี 2563 พบว่ำ มีกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มปลูกผักหมุนเวียน กลุ่มกระจูด กลุ่มจักรสำนใบลำน
ดังนี้ 

อาชีพ ครัวเรือน ร้อยละ
ภาคการเกษตร 32 100

- เกษตรผสมผสำน 32 71.87
- เกษตรเชิงเดียว 9 28.12

ในปี 2563 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้จ ำแนกรำยได้ภำคกำรเกษตรของประชำกร    
บ้ำนก ำแพง พบว่ำ ประชำกรมีรำยได้จำกภำคกำรเกษตรเฉลี่ยเท่ำกับ 81,250 บำท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชำกร
ท่ีมีรำยได้เฉลี่ยต่ ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 20 ครัวเรือน (62.5%) และมีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย จ ำนวน 12 
ครัวเรือน (37.5%) 

กลุ่ม จ้านวน (ราย) รับผิดชอบโดย

1. กลุ่มปลูกผักหมุนเวียน 4 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

2. กลุ่มกระจูด 14 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน

3. กลุ่มจักรสำนใบลำน 12 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน



การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ (ไร)่ ร้อยละ
1) พื นที่ใช้สอย 339 43.68

- ยำงพำรำ 269 34.66
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสำน 24 3.09
- พืชผักผสมผสำน 23 2.96
- ปำล์มน้ ำมัน 21 2.70
- มะพร้ำว 2 0.25

2) พื นที่ทิ งร้าง/สามารถใช้ประโยชน์ได้ 431 55.54
- พื้นท่ีนำร้ำง 134 17.26
- ป่ำเส่ือมโทรม/พรุเสื่อมโทรม 199 25.64
- พื้นท่ีขุดยกร่อง 98 12.62

3) พื นที่สาธารณประโยชน์ 6 0.77
- แหล่งน้ ำ 6 0.77

โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบ้ำนก ำแพง มีพื้นท่ีท้ังหมด จ ำนวน 776 ไร่ ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เป็นพื้นท่ีเพื่อกำรเกษตร จ ำนวน 339 ไร่ เป็นพื้นที่ทิ้งร้ำง จ ำนวน 431 ไร่ โดยพื้นท่ีท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่
เกษตรกรมีกำรปลูกยำงพำรำ จ ำนวน 311 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสำน จ ำนวน 24 ไร่ พืชผักผสมผสำน 
จ ำนวน 23 ไร่ ปำล์มน้ ำมัน จ ำนวน 21 ไร่ และมะพร้ำว จ ำนวน 2 ไร่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน





1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

- เกษตรกรได้รับกำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ เพื่อพัฒนำพื้นท่ีกำรเพำะปลูก      
โดยกำรปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 (ขุดคันล้อมนำ) และ กำรปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 3  
(ขุดคูยกร่อง) จ ำนวน 55 รำย (437 ไร่)

- เ กษตรกร ได้ รั บกำรพัฒนำพื้ น ท่ี โ ดยกำร ไ ถ เต รี ยมพื้ น ท่ี เพื่ อปลู ก ข้ ำ ว              
จ ำนวน 10 รำย (326 ไร่)

- กิจกรรมก่อสร้ำงและซ่อมแซมเส้นทำงล ำเลียง เพื่อเป็นเส้นทำงสัญจรและล ำเลียง
ผลผลิตทำงกำรเกษตร ระยะทำง 4 กิโลเมตร

- กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำโดยกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกบริเวณริมคลอง 
ขอบบ่อ ไหล่ทำง และริมคลองสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 350,000กล้ำ

2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2.1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(1) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขำว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น          

ปุ๋ยหมัก พืชปุ๋ยสด) เพื่อใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยว เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดินในแปลงเกษตร
ส ำหรับกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล จ ำนวน51ครัวเรือน

(2) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด ส่งเสริมกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน จ ำนวน 3 ครัวเรือน

(3) เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดภัย
จำกสำรพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน จ ำนวน 51 ครัวเรือน

(4)เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ปลำ (ปลำนิล ปลำดุก ปลำตะเพียน ปลำหมอ)
พร้อมท้ังสนับสนุนอำหำรส ำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรท ำประมงในกระชังและบ่อดิน 
จ ำนวน 1 ครัวเรือน

การพัฒนาพื นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้ส ำรวจข้อมูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีเข้ำไปส่งเสริมและพัฒนำ
พื้น ท่ีให้แก่ เกษตรกรบ้ำนก ำแพง ตั้ งแต่ปี  2526–2563 ท้ั งกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ                 
กำรปรับรูปแปลงนำ กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
กำรสำธิตในพื้นท่ี ตลอดจนกำรศึกษำเรียนรู้ดูงำนในพื้นท่ีท่ีประสบผลส ำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถพัฒนำพื้นท่ี
กำรเกษตรของตนเองและประกอบอำชีพกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ โดยเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ดังนี้



การพัฒนาพื นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

3.1) การสาธิตในพื นที่
(1 ) เกษตรกรได้ รับกำรสำธิตกำรท ำ /กำรใช้ปุ๋ ยหมักและน้ ำหมักชี วภำพ

จ ำนวน 61 รำย
(2) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรใช้วัสดุปูน (ปูนขำว, หินปูนฝุ่น ,โดโลไมท์)            

เพ่ือปรับปรุงดินในพื้นท่ีดินเปร้ียวจัด จ ำนวน 61 รำย
(3) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรให้น้ ำระบบท่อ เพื่อให้มีน้ ำใช้ในแปลงเกษตร     

จ ำนวน 1 รำย

(4) เกษตรกรได้รับกำรสำธิตกำรผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยกำรผลิตปุ๋ย 

จ ำนวน 51 รำย

4.1) การศึกษาดูงาน
(1) เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพซึ่งเป็นเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรกร

ตัวอย่ำงในพื้นที่ที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรศึกษำดูงำนในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ( สุรำษฏร์ธำนี สตูล พัทลุง ตรัง สงขลำ) จ ำนวน 4 รำย

(2) เกษตรกรได้รับกำรศึกษำดูงำนของเกษตรกรท่ีประสบควำมส ำเร็จในพื้นท่ี   
จังหวัดนรำธิวำส จ ำนวน 3 รำย

3) การสนับสนุนองค์ความรู้

3.1) อบรม
(1) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้ำว           

จ ำนวน 51 ครัวเรือน
(2) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเล้ียงปลำในกระชัง จ ำนวน 1 ครัวเรือน
(3) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลในพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

จ ำนวน 51 ครัวเรือน
(4) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรเพำะเห็ดถุงเสริมรำยได้ จ ำนวน 4 ครัวเรือน
(5)เกษตรกรได้อบรมกำรปรับปรุงดินเปรี้ ยวจัด เพื่ อปลูกพืชผักและไม้ผล        

จ ำนวน 51 ครัวเรือน
(6) เกษตรกรได้รับกำรอบรมกำรปลูกข้ำวคุณภำพ เพื่อพัฒนำพื้นท่ี นำร้ำง       

จ ำนวน 20 ครัวเรือน


