
 

 

หมู่ที่ 1 ตําบลทรายขาว 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
 

1. ประวัตคิวามเป็นมา 
 บ้านใหญ่ ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่า  เน่ืองจากความนิยมของชาวบ้านสมัยก่อนนิยม
สร้างบ้านติดกัน  3-4  หลังโดยสร้างบันไดร่วมกันจึงทําให้ดูเป็นลักษณะบ้านที่ใหญ่สร้างกระจายกันทั่วบริเวณ
แล้วเรียกช่ือย่อยไปตามทิศบ้านใหญ่เหนือ  ใหญ่ใต้  ใหญ่ออก  ใหญ่ตก  ร่วมกันเรียกว่าบ้านใหญ่  ซึ่งคาดว่า
คนกลุ่มแรกที่มาอยู่ได้อพยพมาจากรัฐไทยบุรี ต่อมามีชาวบ้านบ่อทอง  อําเภอหนองจิก  ได้อพยพเข้ามา   
ปัจจุบันชาวบ้านในพ้ืนที่และชาวบ้านใกล้เคียงก็ยังเรียนว่าบ้านใหญ่แต่มีช่ือเรียนทางราชการว่า บ้านลําหยัง
เมื่อประมาณปี  2541  
2. สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ์
 2.1   ที่ตัง้    หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  6  กิโลเมตร 
 2.2    เนื้อที่  หมู่ที่  1  บ้านใหญม่ีเน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  3,062 ไร่ 
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  1  บา้นลําหยัง  
   ทิศเหนือ ติดหมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร์  ตําบลทรายขาว 
   ทิศใต้  ติดหมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตก  ตําบลทรายขาว 
   ทิศตะวันออก ติดหมู่ที่  3  บ้านทรายขาวออก  ตําบลทรายขาว 
   ทิศตะวันตก ติดหมู่ที่  6  บ้านลําอานและหมู่ที่  4  บ้านควนลังงา 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของหมู่ที่  1  จะเป็นที่ราบไม่ค่อยมีเนินเขา  ทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบที่เหมาะแก่การทํานา  ส่วนทางทศิใต้และทศิตะวันออกเป็นที่ราบที่มีการปลูกบ้านเรือน
อาศัย  และสวนผลไม้ต่างๆ  เช่น  ลองกอง  ทุเรียน  เงาะ  เป็นต้น 
4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของหมู่ที่  มี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 
-  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มทํานากัน  
ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
5.  จํานวนประชากร 
 ในพ้ืนที่หมู่ที ่ 1  บ้านใหญ่ ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  100  คน  
 

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นใหญ่  หมู่ที่ 1  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ 
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 430 501 931 
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โดยมีประชากรนับเป็นครัวเรือน ทั้งหมด 273 ครัวเรือน 
 
6.  ด้านการศึกษา 
  การศึกษาของเด็กส่วนใหญ่จบช้ันประถมศึกษาปีที่  6 จากโรงเรียนในพ้ืนที่และเข้าศกึษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพ้ืนที่บางส่วนและต่อในสถานศึกษาในตัวอําเภอ   ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเห็น
ความสําคัญในการศึกษาได้มีการ ส่งบุตร หลาน  เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหาของ
นักศึกษาที่เรียนจบแล้วเกิดการว่างงานเน่ืองจากไม่มีงานรองรับตามสายงานที่เรียนจบมา 

 
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 7.1  อาชพี  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  1  บ้านใหญ ่
  อาชพีหลกั  ได้แก่  สวนผลไม้  สวนยางพารา  และทํานา    พันธ์ุข้าวปลูกส่วนใหญ่ คอื  ช่อ
ลุง  ช่อขิง  ฯลฯ 
 อาชพีเสริม  ได้แก่  รับจ้าง  ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง  มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคเน้ือ  ไก่ 
8.  ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ ลักษณะ 
ด้านหมอพ้ืนบ้าน 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายหล่อ  มะดาเร๊ะ 84/2  หมู่ที ่ 1   - งูกัด/มะเร็ง/โรค
กระเพาะ 

- ดีซ่าน  อีสุกอีใส 
- ไส้เลื่อน  น่ิว  
- ไซนัส 

นายสะมะแอ  บาหมัด 65  หมู่ที่1      -      ไข้ทบัระดู 
-       เสื่อมสมรรถภาพทาง        
                เพศ 
- ไข้เด็ก (เด็กร้อง  
        กลางคืน)  

 
นายมะสัน  บากา 132   หมู่ที่  1          -     ต่อกระดูก 

 

9.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที ่  1  จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  คนในหมู่บ้านจะใช้นํ้าซึ่งมากจากนํ้าตก โดยมีคลองไหลผ่านที่นา  
ชาวบ้านจะใช้ท่อพีวีซีต่อจากลําคลองเข้าสู่ที่นาของตนเอง 
  พ้ืนที่ทําการเกษตรของคนในหมู่ที่  1  เฉลีย่แล้วมีประมาณ  5- 6  ไร่  แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้อยู่ในบริเวณหมู่ที่  1  แต่จะกระจายอยู่ในหมู่ที่  4  และ หมู่ที ่  6  ซึ่งมีการจับจองกันต้ังแต่อดีตโดยมี
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบนภูเขาเพ่ือจับจองที่ดินทําการเกษตร  แต่ภายหลงัรัฐได้เข้ามากําหนดเขตป่า
สงวน  ซึ่งปัจจบัุนเรื่องการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจึงหมดไป 
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10.  การคมนาคม 
  หมู่ที ่ 1  มีถนนสายโคกโพธ์ิ -  นาประดู่  ตัดผ่านเป็นถนนสายหลกัและมีถนนคอนกรีต
เช่ือมต่อภายในหมู่บ้าน 
11.  ผู้นําชมุชน 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสมาน               สีปูเตะ กํานัน 
2 นายวีระศักด์ิ           มิดคาดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 
3 น.ส.ปิยะวดี            แขวงบู แพทย์ประจําตําบล 
4 นายดนรอนิง          สมาน ผ.ร.ส. 
5 นายอับดุลวาฮับสาหลําสุหร ี ผ.ร.ส. 
6 นายวิมล บาเหมบูงา สมาชิก อบต. 
7 นายอิสมาแอล สีปูเตะ สมาชิก อบต. 
8 นายหาหรน  บาหมัด โต๊ะอีหม่าม 
9 นายมูหะหมัดกอเส็ม  บาหมดั โต๊ะคอเต็บ 
10 นายอับดุลกอเดร์  สาเมาะบาซา ประธาน  อสม. 
 
12.   ศิลปวฒันธรรม/ประเพณี  
  12.1  ด้านความเช่ือและพธิีกรรม 
   12.1.1  ประเพณเีกี่ยวกบัการเกดิ  เด็กเกิดใหม่ชาวบ้านจะนําไปใส่กระด้ง  หรือ
อาจจะให้พ่อ  แม่ หรือผู้ทีม่ีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีมาเป็นผู้  “อาซาน”  ให้เด็ก  (กล่าวเชิญชวนให้
สรรเสริญพระเจ้า)  โดยเด็กผู้ชายจะอาซานท่ีหูทั้ง  2  ข้าง  แต่เด็กผู้หญงิจะอาซานที่หูขวา  และ “อีกอมะห์”
ที่หูข้างซ้าย 
   12.1.2    พธิีละหมาดญามาอะห์วันศุกร์  ในเวลา  12.30  น. ของทุกวันศุกร์
จะมีการละหมาดร่วมกัน  ซึ่งเรียนว่า”ญามาอะห์วันศุกร์”  เฉพาะผู้ชายที่ผ่านการ  “เข้าสุหนัต”  แล้วต้องเข้า
ร่วมทุกคน  ยกเว้นผู้ที่ไม่สบายหรือติดภารกิจสําคัญ  ในการประกอบพิธีญามาอะห์น้ี  ชาวบ้านจะไปรวมกันที่
มัสยิดประจําหมู่บ้าน   
   12.1.3     การเข้าสหุนตั  เป็นพิธีของเด็กผู้ชาย  โดยการขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศ  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดส่วนในเด็กผู้หญิงก็จะทาํบ้างเป็นบางคนเท่าน้ันและจะทํากันใน
ตอนเด็ก 
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  12.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
   12.2.1  ด้านภาษา    ถงึแม้ชาวบ้านในหมู่ที่  1  จะนับถือศาสนาอิสลาม  แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร  การแต่งกายจะสอดคล้องกับหลักศาสนาคือแต่งกายมิดชิด 
   12.2.2   ด้านการสร้างทีอ่ยู่อาศัย  ลักษณะการต้ังบ้านเรือนจะต้ังใกล้กันหรือบาง
บ้านก็ติดกันมีทั้งบ้าน  2  ช้ันและช้ันเดียวซึ่งจะเป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอด  เพราะช้ันบนเป็นลักษณะบ้าน
ทรงมลายูเดิมที่สร้างด้วยไม้  ส่วนบริเวณใต้ถนุหรือช้ันล่างจะต่อเติมด้วยปูนซีเมนต์ ระหว่างบ้านแต่ละหลังจะ
มีซอยเป็นทางเดินแคบๆ  สําหรับเดินทางรอบๆ  หมู่บ้าน   
  12.3   ด้านประเพณ ี
   12.3.1  งานเมาลดิ  เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงวันที่ศาสดามูฮัมหมัดประสูติ  
ซึ่งจัดกันเป็นประจําทุกปีภายในเดือนรอบีอุลเอาวัล  หรือตรงกับเดือนกรกฎาคม  ในวันน้ีชาวบ้านทุกคนจะมา
ชุมนุมกันในมสัยิด  พร้อมกับอวยพรหรือกล่าวคําสวดพร้อมกัน  และจดัพิธีเลี้ยงโดยชาวบ้านให้ความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี 
   12.3.2  งานวันตรษุอีดลิฟติร ี  ตรงกับวันที่มุสลิมทุกคนทั่วโลกเฉลิมฉลอง
หลังจากที่ได้ถือศีลอดกันมาเป็นเวลา  1  เดือนเต็ม  ในวันน้ี  ชาวบ้านทุกคนจะร่วมพิธีการจัดเลี้ยงอาหาร
บริจาคคนยากจน  และทําพิธีละหมาดร่วมกันในบริเวณสนามหรือภายในมัสยิด  แล้วแต่ความเหมาะสม 
   12.3.3  งานวันตรษุอีดลิอัฎฮา  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลมิซึง่ชาวบ้านทุก
คนกระทําเป็นประจําทุกปี  ซึ่งวันน้ีจะอยู่ในช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์  ที่เมืองเม็กกะห์  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  สาํหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปทําพิธีน้ีได้  ก็จะจัดงานเลี้ยงและละหมาดร่วมกัน  
พอเสร็จพิธีก็จะมีการเชือดสัตว์  โดยเน้ือสัตว์ทั้งหมดชาวบ้านจะให้ทานแก่คนจน  หรอืไม่ก็จะร่วมกันประกอบ
อาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน 
   12.3.4   ประเพณวัีนขึ้นปีใหม่อิสลามหรือวันอาซูรอ  การทําขนมอาซูรอ
ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันโดยทกุคนจะนําข้าวสาร   เน้ือไก่  กล้วยดิบ  ฟักทอง ถั่ว  ข้าวโพด  เผือก  มัน  กะท ิ 
ฯลฯ  ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวชาวบ้านจะนํามาจากบ้านของแต่ละคน แล้วนํามากวนจนสุก  ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัด
ให้มีการประกวดการกวนอาซูรอขึ้นทุกปี  โดยมีการประกวดด้านรสชาติและความสวยงาม  โดยจะมีชาวบ้าน
จากหมู่ต่างๆ  เข้าร่วมประกวด 
13.   กลุ่ม/องค์กรในชุมชน   
ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร สมาชกิกลุ่ม ชื่อประธานหรอืเลขานกุาร 
1 กองทุนหมู่บ้าน 95 นายสมาน  สปูีเต๊ะ 
2 กลุ่มปลาสม้ 15 นางสาวปิยะวดี  แขวงบู 
3 ชมรมผู้สูงอายุ 20 นายหาหรน  บาหมัด 
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ส่วนที่  2 
ศักยภาพของชุมชน 

 
1. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดแข็ง”S  (Strength) 

1.1 มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน 
- ประปาหมู่บ้าน 
- ถนนคอนกรีตทั่วทุกสายภายในหมู่บ้าน 
- ไฟฟ้าสว่างทุกซอย 
- มีมัสยิดเป็นศูนย์รวมของชุมชน 
- มีโรงเรียนตาดีกา (โรงเรียนกีรออาตี) 
- มีกลุ่มอาชีพ  ได้แก่  กลุ่มปลาส้ม  กลุ่มออมทรัพย์ 
- มีชุด  ช.ร.บ.  ที่เข้มแข็ง 

1.2   ชาวบ้านมีความสามัคคี  รักใคร่  ปรองดองกัน 
1.3   เป็นหมูบ้่านที่น่าอยู่ 

2. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดอ่อน”W (Weakness) 
2.1 ชาวบ้านบางส่วนขาดความร่วมมือกับภาครัฐ 
2.2 ขาดการแสดงออกในเรื่องความคิดเห็น 
2.3 ผู้นําบางคนขาดความร่วมมือ 
2.4 ชาวบ้านบางกลุ่มขาดการเสยีสละ 

3. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น  “โอกาส”  O (Opportunity) 
3.1 ได้รับงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน 
3.2 มสีํานักงานบริหารราชการส่วนตําบลประจําอยู่ 

4. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น “ข้อจํากดั”T (Threat) 
4.1 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
4.2 พ่อค้าแม่ค้าไมก่ล้าเข้ามารับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร 
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ส่วนที่  3 
สภาพปญัหา  และแนวทางการพัฒนา 

 
ตารางที่  4.1  สรปุปญัหา 
ลําดบัที ่ ปัญหา หมายเหต ุ

1 ปัญหาขยะ  
2 ถนนชํารุด  
3 การระบายนํ้า  
4 บาลายชํารุด  
5 มัสยิดชํารุด  
6 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและสตรี  
7 ขาดอุปกรณ์ใช้ในการจัดประชุม  (โต๊ะและเก้าอ้ี)  

 
ตารางที่  4.2  สรปุสาเหตขุองปญัหา 
 
ปญัหาที่  1    ชื่อปญัหา....ขยะ............................................................................................................ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ปริมาณขยะแต่ละครัวเรือนมีมาก จัดให้มีการแนะนําเก่ียวกับการ

แยกขยะ 
 
ปญัหาที่  2    ชื่อปญัหา.............ถนนชํารดุ........................................................................................ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ผ่านการใช้งานมานาน อบต. จัดงบซ่อมแซม 

2 ขาดการดูและรักษา จัดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาถนนภายในหมู่บ้าน 

3 เกิดจากนํ้าในฤดูฝน อบต. จัดงบซ่อมแซมและหาแนวทาง
ร่วมกับประชาชนในการแก้ไข 

 
ปญัหาที่  3    ชื่อปญัหา.......การระบายน้าํ....................................................................................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดการดูแลรักษาคูระบายนํ้า จัดให้มีการขุดลอกคูระบายนํ้า 

2 เมื่อฝนตกไม่มทีางระบายนํ้าทําให้เกิดนํ้าขังส่งกลิ่น
เหม็น 

สร้างคูระบายนํ้าเพ่ิมเติม 
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ปญัหาที่  4    ชื่อปญัหา..............บาลายชํารดุ/มัสยิดชาํรดุ.............................................................. 
ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมานาน จัดการซ่อมแซม 

 
 
ปญัหาที่  5    ชื่อปญัหา..............ส่งเสริมอาชพีผู้สงูอายุและสตรี................................................ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 การว่างงานและมีรายได้ไม่ เพียงพอกับรายจ่าย จัดหางบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ 

ส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพ 
 
ปญัหาที่  6    ชื่อปญัหา..............ขาดอุปกรณใ์ช้ในการจัดประชุม  (โต๊ะและเกา้อ้ี)......................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเน่ืองจากอุปกรณ์มี

ราคาแพง 
จัดทําโครงการขอสนับสนุนจาก 
อบต.และหน่วยงานต่างๆ 
 

 
ตารางสรุปปญัหาและสาเหตขุองหมู่ที่  1  บา้นลําหยัง 

ที ่ ปญัหา/ความต้องการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1 ปัญหาขยะ ปริมาณขยะแต่ละครัวเรือนมีมาก จัดให้มีการแนะนําเก่ียวกับ

การแยกขยะ 
2 ถนนชํารุด ผ่านการใช้งานมานาน อบต. จัดงบซ่อมแซม 

ขาดการดูและรักษา จัดให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เกิดจากนํ้าในฤดูฝน อบต. จัดงบซ่อมแซมและหา
แนวทางร่วมกับประชาชนใน
การแก้ไข 

3 การระบายนํ้า ขาดการดูแลรักษาคูระบายนํ้า จัดให้มีการขุดลอกคูระบาย
นํ้า 

เมื่อฝนตกไม่มทีางระบายนํ้าทําให้
เกิดนํ้าขังส่งกลิ่นเหม็น 

สร้างคูระบายนํ้าเพ่ิมเติม 

4 บาลายชํารุด เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมานาน จัดการซ่อมแซม 
5 มัสยิดชํารุด เน่ืองจากมีอายุการใช้งานมานาน จัดการซ่อมแซม 
6 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและสตรี การว่างงานและมีรายได้ไม่ เพียงพอ

กับรายจ่าย 
จัดหางบประมาณในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพ 

7 ขาดอุปกรณ์ใช้ในการจัดประชุม  
(โต๊ะและเก้าอ้ี) 

ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
เน่ืองจากอุปกรณ์มีราคาแพง 

จัดทําโครงการขอสนับสนุน
จาก อบต.และหน่วยงาน
ต่างๆ 



 

 

หมู่ที่ 2 ตําบลทรายขาว 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
 

1. ประวัตคิวามเป็นมา 
บา้นหลวงจันทร์  หมู่ที่  2  ตามประวัติที่เล่ามา  เมื่อประมาณ  200  ปี  ทีผ่่านมาตา

หลวงจันทร์ได้อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านน้ีเป็นคนแรกแต่สรุปหาสาเหตุไม่ได้ว่าคํานําหน้าช่ือของท่านว่า “หลวง” 
น้ันเพราะเหตุใด บ้างก็ว่าเป็นช่ือของข้าหลวงที่ช่ือจันทร์หรือจากผู้ที่ศึกจากพระภิกษุเป็นฆราวาส ก็มีคํา
นําหน้าภาษาท้องถิ่นว่า “หลวง”จึงเรียกว่าหลวงจันทร์ตามช่ือของท่าน 

ในอดีตพ้ืนที่ของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นป่าใหญ่ผสมทุ่งหญา้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
เพราะเป็นทางผ่านไปยังเมืองต่างๆ  โดยเฉพาะเส้นทางการแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือและของป่าเมื่อเป็นทําเล
เหมาะสมจึงได้ต้ังเป็นที่อยู่อาศัยและเริ่มมีผูอ้พยพตามมาเรื่อยๆ  ปัจจบัุนคนในชุมชนส่วนใหญม่ีอาชีพทําสวน
ยางพารา  นาข้าว  สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์  คา้ขาย  รับราชการและลูกจ้าง 

เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านเมื่อปี  2533  ประปาชุมชนเมื่อ  2523  ปัจจุบันมีถนนลาดยางใน
หมู่บ้านระยะทางประมาณ  4,500  เมตร  และถนนคอนกรีต 
2. สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ์
 2.1   ที่ตัง้    หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  5  
กิโลเมตร 
 2.2    เนื้อที่  หมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร์มเีน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  2,738 ไร ่
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร ์
    ทิศเหนือ ติดหมู่ที่  ตําบลป่าบอน 
    ทิศใต้  ติดหมู่ที่  1  บ้านลําหยัง และ หมู่ที่  3 บ้านทรายขาว
ออก 
    ทิศตะวันออก ติดหมู่ที่  3  บ้านทรายขาวออก  ตําบลทรายขาว 
    ทิศตะวันตก ติดหมู่ที่  1  บ้านลําหยัง 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บ้านหลวงจันทร์  เป็นหมูบ้่านที่มีที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ดินอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา  ไม้ผล  และมะพร้าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขาส่วนใหญ ่ 
ส่วนพ้ืนที่ทํานาเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณรอบๆ  หมู่บ้าน 
  
4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของหมู่ที่  ม ี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน -  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้าน
เริ่มทํานากัน  ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
5.  จํานวนประชากร 
  ในพ้ืนที่หมู่ที ่  2  บ้านหลวงจันทร์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  99.00 % และอิสลาม 
01.00  %   
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จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นหลวงจันทร์  หมู่ที่ 2  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ ์
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 286 278 564 
โดยมีประชากรทั้งหมด จํานวน 171 ครัวเรือน 
 
6.  ด้านการศึกษา 
  ระดับการศึกษาของคนในหมูบ้่าน  แบ่งเป็น  3  ช่วง  คือ  อายุ  50  ปีขึ้นไป  จบ
การศึกษาช้ัน  ป.4  หรือ ป.7  อายุต้ังแต่  30  ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ปวช. /ปวส.  และมี
บางส่วนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สว่นอายุน้อยกว่า  30  ปี  ยังอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งมีระดับ
แตกต่างกันไป 
  ประชากรส่วนใหญใ่นหมู่บ้านเห็นความสําคัญในด้านการศึกษาโดยจะส่งบุตรหลานให้เรยีน
ในระดับที่สูงขึน้  และนิยมส่งไปเรียนยังตัวเมือง  เมื่อจบการศึกษาจะในระดับสูงสุดที่ตนเองพอใจแล้ว  ส่วน
หน่ึงก็จะกลับมายังหมู่บ้านเพ่ือมาทํางาน  และบางส่วนก็ทํางานนอกหมู่บ้าน 
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 7.1   อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร์ 
  อาชพีหลกั  ได้แก่  สวนยางพารา  สวนผลไม้     
 อาชพีเสริม  ได้แก่  ทํานา  รบัจ้าง   ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง  มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคเน้ือ  ไก่หม ู
8.  ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ 
ด้านหมอพ้ืนบ้าน 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายเพียร  ทองทราย 
 

70/1  หมู่ที ่  2 

นายจวน  เพชรศรี 
 

8/2    หมู่ที่ 2 

นายเจริญ  แก้ววิชิต 
 

7/2    หมู่ที่   2 

ด้านหัตถกรรม นางเคลือบ  ขนุฤทธ์ิ   24     หมู่ที ่  2   
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9.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที่  2 จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  จะใช้นํ้าจากแม่นํ้าลําคลองภายในหมู่บ้านซึ่งสะอาด  ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งนํ้า  และทางนํ้าไหลจะเป็นนํ้าที่มาจากนํ้าตกโดยทางหมู่บ้านจะต่อนํ้าจากนํ้าตกทรายขาวเข้านา
และสวน  นํ้าและดินของหมูบ้่านถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสมบูรณ์มาก  โดยมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มีสี
ดําแดง  แหล่งนํ้าที่สําคัญ ได้แก่  ทํานบบ้านควนและทาํนบบ้านตกหลา เป็นฝายกั้นนํ้าไว้ใช้ในการเกษตร   
คลองท่าขี้เหลก็  มลีักษณะเป็นคลองมีนํ้าไหลตลอดทั้งปีโดยมีต้นนํ้าจากนํ้าตกทรายขาว ใช้ประโยชน์ในการทํา
นา  ทําสวน    
10.  การคมนาคม 
  บ้านหลวงจันทร์มีถนนลาดยางตลอดเส้นทางถึงอําเภอโคกโพธ์ิ  และมถีนนคอนกรีตตลอด
ทางเข้าแต่ละบ้านเส้นทางถึงอําเภอที่ใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 
นาท ี
11.  ผู้นําชมุชน 
   

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
1 นายไสว  พรหมเทพ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายนิวัฒน์  แก้วอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3 นางกานดา  คงแสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4 นายมานพ  แก้วสมหนู ผ.ร.ส. 
5 นายสนิท  ขุนฤทธ์ิ สมาชิกสภา  อบต. 
6 นายจรุง  คงสกุล สมาชิกสภา  อบต. 

 
12.   ศิลปวฒันธรรม/ประเพณี  
  12.1  ด้านความเช่ือ 
   ความเช่ือของคนในหมู่บ้าน  จะมีลักษณะคล้ายกับคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  เช่น  การต้ัง
ศาลพระภูมิ  จะต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันออก   
   นอกจากน้ียังมีความเช่ือในด้านการไหว้เจ้าที่  เช่น  การแต่งงานจะมีการทําขนมโค  
เพ่ือเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ  เพ่ือเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่ามีสมาชิกเพ่ิมเข้ามาในครอบครัว และเพ่ือเป็นสิริมงคล
แก่ครอบครัว  มีการไหว้เจ้าที่นาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  โดยจะไหว้ปีละคร้ัง  ก่อนหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าว 

12.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
   12.2.1  ด้านภาษา    ชาวบ้านในหมู่ที่  2  ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร  
   12.2.2   ด้านการสรา้งที่อยู่อาศัย  ลักษณะการต้ังบ้านเรือนโดยภาพรวมแล้ว
บริเวณบ้านเรือนจะมีเน้ือที่ไม่มากนัก  และมีสวนผลไม้รอบบ้าน  ได้แก่  เงาะ  ลองกอง  ประมาณ  5 – 10  
ต้น  โดยลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้ซึ่งเป็นไม้เก่า  เน้ือแข็ง  รูปทรงเรือนเป็นแบบเรือนไทยภาคใต้ ถ้าบ้านไหน
เก่ามากจะปรับปรุงบ้านโดย  ช้ันล่างจะก่ออิฐแทน  และแต่ละบ้านจะไม่มีรั้วบ้าน  แต่จะทําเป็นรั้วต้นไม้ที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้  เช่น  ต้นกระถิน  ต้นชะอม  เป็นต้น 
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ปฏทินิวัฒนธรรมหมู่ที่  2  บา้นหลวงจันทร ์
ประเพณวัีฒนธรรม/

เดือน 
อ้าย ย่ี สาม สี ่ หา้ หก เจ็ด แปด เกา้ สบิ สบิ

เอ็ด 
สบิ
สอง 

1.  วันสงกรานต์             
2.  วันขึ้นปีใหม่             
3.  วันลองกระทง             
4.  บวช             
5.  แต่งงาน             
6.  ทําบุญป่าช้า             
7.  งานกฐิน             
8.  ออกพรรษา             
9.  อาบนํ้าพระ             
10.  ชักพระ             
11.  เข้าพรรษา             
12.  ทําบุญเดือนสิบ             

  
หมายเหต ุ อ้าย ตรงกับ  พ.ย. - ธ.ค.  เจ็ด ตรงกับ  พ.ค. –  มิ.ย.  
  ย่ี ตรงกับ  ธ.ค. - ม.ค.    แปด ตรงกับ  มิ.ย. –  ก.ค. 
  สาม ตรงกับ  ม.ค. - ก.พ.    เก้า ตรงกับ  ก.ค. –  ส.ค. 
  สี่ ตรงกับ  ก.พ. - มี.ค.    สิบ ตรงกับ  ส.ค. –  ก.ย. 
  ห้า ตรงกับ  มี.ค. - เม.ย.   สิบเอ็ด ตรงกับ  ก.ย. –  ต.ค. 
  หก ตรงกับ  เม.ย- พ.ค.    สิบสอง ตรงกับ  ต.ค. –  พ.ย. 
 
 13.   กลุ่ม/องค์กรในชมุชน   
  13.1.  กลุ่มขา้วซ้อมมือบา้นหลวงจันทร์  ประธานกลุ่ม  นางรัตนา  แก้วอ่อน   
   13.2.  กลุ่มจักสานย่านลิเภา  ประธานกลุ่ม  นางเคลือบ  ขุนฤทธ์ิ     

13.3  กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลติ  ประธาน นางส่อง  คงยอดแก้ว   
  13.4  กองทนุหมู่บ้าน  ประธาน  นายสันต์  แสงจันทร ์
  13.5  กลุ่มเลีย้งหมู 
  13.6  ชมรมผู้สูงอายุ  ประธาน  นายเคลื่อน  คงสกุล 
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ส่วนที่  2 
ศักยภาพของชุมชน 

 
1. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดแข็ง”S  (Strength) 

1.1 อาคารอเนกประสงค์  เป็นทีท่ําการผู้ใหญ่บ้านและจัดกิจกรรมต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน 
1.2 กลุ่มข้าวซ้อมมอื  เป็นกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน 
1.3 กลุ่มออมทรัพย์   
1.4 กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมทีี่ทําการกลุ่มถาวร 
1.5 มีชมรมผูสู้งอายุ 
1.6 คนในชุมชนมคีณุภาพชีวิตที่ดี 
1.7 มีกลุ่มเลี้ยงหม ูเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือน 
1.8 มีการผลิตนํ้ายาล้างจาน  แชมพู  ไว้ใช้ในครัวเรือน  
1.9 มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
1.10   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
1.11   มีการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง 
1.12   ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านและการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี 

2. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดอ่อน”W (Weakness) 
2.1 ประชาชนมีการศึกษาค่อนข้างน้อย 
2.2 บุคลากรบางคนในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือ 
2.3 พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง 

3. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น  “โอกาส”  O (Opportunity) 
3.1 ได้รับงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน 
3.2  ได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ  จากภาครัฐอยู่เสมอ  ไม่ว่า กศน.  ธกส. พัฒนาชุมชน  เกษตร 

4. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น “ข้อจํากดั”T (Threat) 
4.1 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
4.2 พ่อค้าแม่ค้าไมก่ล้าเข้ามารับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร 
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ส่วนที่  3 
สภาพปญัหา  และแนวทางการพัฒนา 

 
ตารางที่  4.1  สรปุปญัหาของหมู่ที่  2  บา้นหลวงจันทร์ 
ลําดบัที ่ ปัญหา หมายเหต ุ

1 คุณภาพการศึกษาของประชาชนตํ่า  
2 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  
3 รายได้ของคนในชุมชนตกตํ่า  
4 ระบบระบายนํ้าขาดคุณภาพ  
5 สาธารณภัย (นํ้าท่วม)  
6 ภูมิทัศน์ของชุมชนไม่สวยงาม  
7 ขาดสถานที่ทํากิจกรรมกลุม่แม่บ้าน  

ตารางที่  4.2  สรปุสาเหตขุองปญัหา 
ปญัหาที่  1    ชื่อปญัหา.............คณุภาพการศกึษาของประชาชนต่ํา.................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดเงินทุนการศึกษา เข้าโครงการกู้ยืม 

พ่อแม่ขยันหาเงิน 
เด็กช่วยเหลือตนเอง 

2 พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่/ครอบครัวแตกแยก อบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง 

3 เด็กไม่ขยันเรียน สร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
4 เรียนไม่จบ  สร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
5 ปัญหาสังคม/เพ่ือน/ยาเสพติดในโรงเรียน ผู้ปกครอง/ครูต้องช่วยกันดูแล 

ปญัหาที่  2    ชื่อปญัหา.............ชุมชนขาดความเข้มแขง็........................ 
ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดความสามัคคี ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน 

2 ยาเสพติด ปลูกจิตสํานึกทุกฝ่าย 
ชุมชนช่วยกันดูแล 

3 ขโมย ส่งเสริมให้มีรายได้ 

4 ความเห็นแก่ตัว ปลูกจิตสํานึกทุกฝ่าย 

5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนช่วยกันดูแล 
ภาครัฐสนับสนุนร่วมวางแผนและ
ป้องกัน 

6 ภัยธรรมชาติ ภาครัฐสนับสนุนร่วมวางแผนและ
ป้องกัน 

7 การเจ็บไข้/สุขภาพไม่ดี ส่งเสริมด้านสุขภาพ/ผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมด้านกีฬา 
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ปญัหาที่  3    ชื่อปญัหา.......รายได้ของคนในชุมชนตกต่ํา...................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้อง

เฉพาะด้าน 

2 ขาดเงินทุนในการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนเงินทนุทั้งภาครัฐและทุน
ในชุมชน 

3 ขาดการส่งเสริมแนะนําที่ดี ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เฉพาะด้าน 

4 ค่าครองชีพสูง ปรับวิถีชีวิตยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 ขาดตลาดรองรับผลผลิต ศึกษาและวางแผนการตลาดที่ดี 

6 ว่างงาน/เลือกงาน ให้โอกาสท่ีดี/สร้างงานภายใน
ชุมชน 

 
ปญัหาที่  4    ชื่อปญัหา..............ระบบระบายน้าํขาดคณุภาพ.................. 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ท่อระบายนํ้าขนาดเล็กและอุดตัน ขุดลอกและขยายท่อ 

 
ปญัหาที่  5    ชื่อปญัหา..............สาธารณภัย (น้าํท่วม)........................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ระบบการระบายนํ้าไม่ดี ร่วมกันวางแผนหาแนวทางป้องกัน 
2 คูคลองต้ืนเขิน ขุดลอกคูคลอง 

 
ปญัหาที่  6    ชื่อปญัหา..............ภูมิทัศนข์องชุมชนไม่สวยงาม............ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดการดูแลจากผู้ที่เก่ียวข้องและขาดงบประมาณ

สนับสนุน 
ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจัดกิจกรรมพัฒนา 

 
ปญัหาที่  7   ชื่อปญัหา.........ขาดสถานทีท่าํกิจกรรมกลุม่แม่บ้าน........ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 สถานที่เดิมมีอายุการใช้งานมากและมีสภาพทรุด

โทรม 
ขอรับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการก่อสร้างใหม ่
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ตารางสรุปปญัหาและสาเหตขุองหมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร ์
ที ่ ปญัหา/ความต้องการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1 คุณภาพการศึกษาของ

ประชาชนตํ่า 
ขาดเงินทุนการศึกษา เข้าโครงการกู้ยืม/พ่อแม่ขยันทํางาน 

เด็กช่วยเหลือตนเอง 
พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่/
ครอบครัวแตกแยก 

อบรมให้ความรู้แก่พ่อแมผู่้ปกครอง 

เด็กไม่ขยันเรียน สร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
เรียนไม่จบ  สร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
ปัญหาสังคม/เพ่ือน/ยาเสพติดใน
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง/ครูต้องช่วยกันดูแล 

2 ชุมชนขาดความ
เข้มแข็ง 

ขาดความสามัคคี ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
ยาเสพติด ปลูกจิตสํานึกทุกฝ่าย 

ชุมชนช่วยกันดูแล 
ขโมย ส่งเสริมให้มีรายได้ 
ความเห็นแก่ตัว ปลูกจิตสํานึกทุกฝ่าย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนช่วยกันดูแล 

ภาครัฐสนับสนุนร่วมวางแผนและ
ป้องกัน 

ภัยธรรมชาติ ภาครัฐสนับสนุนร่วมวางแผนและ
ป้องกัน 

การเจ็บไข้/สุขภาพไม่ดี ส่งเสริมด้านสขุภาพ/ผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมด้านกีฬา 

3 รายได้ของคนในชุมชน
ตกตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เฉพาะด้าน 

ขาดเงินทุนในการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนเงินทนุทั้งภาครัฐและทุนใน
ชุมชน 

ขาดการส่งเสริมแนะนําที่ดี ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เฉพาะด้าน 

ค่าครองชีพสูง ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ขาดตลาดรองรับผลผลิต ศึกษาและวางแผนการตลาดที่ดี 
ว่างงาน/เลือกงาน ให้โอกาสท่ีดี/สร้างงานภายในชุมชน 
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ตารางสรุปปญัหาและสาเหตขุองหมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร ์
ที ่ ปญัหา/ความต้องการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
4 ระบบระบายนํ้าขาด

คุณภาพ 
ท่อระบายนํ้าขนาดเล็กและอุดตัน ขุดลอกและขยายท่อ 

5 สาธารณภัย (นํ้าท่วม) ระบบการระบายนํ้าไม่ดี ร่วมกันวางแผนหาแนวทางป้องกัน 
คูคลองต้ืนเขิน ขุดลอกคูคลอง 

6 ภูมิทัศน์ของชุมชนไม่
สวยงาม 

ขาดการดูแลจากผู้ที่เก่ียวข้องและ
ขาดงบประมาณสนับสนุน 

ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัด
กิจกรรมพัฒนา 

7 ขาดสถานที่ทํากิจกรรม
กลุ่มแม่บ้าน 

สถานที่เดิมมีอายุการใช้งานมากและ
มีสภาพทรุดโทรม 

ขอรับงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการก่อสร้างใหม ่
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หมู่ที่ 3 ตาํบลทรายขาว 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 
 

1. ประวตัคิวามเปน็มา 
บา้นทรายขาวออก  เดิมชาวบา้นเรียกว่า บา้นทีพ่ลู     เน่ืองจากคนกลุ่มแรกจากไทรบุร ี 

น้ันเริ่มขยายทีท่ํากินและสร้างบ้านเรือนอาศัยไปทางทิศตะวันออกจากชุมชนเดิมบริเวณวัดทรายขาวจึงเรียกว่า 
“บ้านทรายขาวออก” ตามช่ือทิศโดยในระยะหน่ึงได้เรียกว่าบ้าน  “ที่พูล”  เน่ืองจากเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกพลูไว้มากเพ่ือกินกับหมากซึ่งเป็นที่นิยมของคนโบราณสภาพเดิมเป็นป่าและทุ่งหญา้แต่ปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็นสวนยางพารา  ส่วนผลไม้  และนาข้าว 
  บ้านทรายขาวออก  (ที่พลู)  แบ่งออกเป็น  4  หมู่บ้านย่อยๆ  คือ  บ้านตีนวัด (ทิศเหนือของ
วัด)  บ้านที่พล ู (บริเวณที่ปลกูพลู)  บ้านออก  (ทิศตะวันออกของวัด)  และบ้านป่ายาง 
2. สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร ์
 2.1   ที่ตัง้    หมู่ที่ 3  บ้านทรายขาวออกห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  6    
ก.ม. 
 2.2    เนื้อที่  หมู่ที่  3  บ้านทรายขาวออกมีเน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  5,085  ไร ่
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  3  บา้นทรายขาวออก 
   ทิศเหนือ   ติด  หมู่ที่  2  บ้านหลวงจันทร์  
   ทิศใต้        ติด   หมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตก 
   ทิศตะวันออก   ติด   ตําบลนาประดู่           
   ทิศตะวันตก   ติด   หมู่ที่  1  บ้านลําหยัง  และหมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตก 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บ้านทรายขาวออก  (ที่พลู)  เป็นหมู่บ้านต้ังอยู่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นที่ราบเชิงเขา
เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดินอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่สว่นใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา  ไม้ผล  
และมะพร้าวซึง่เป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขาส่วนใหญ่  ส่วนพ้ืนที่ทาํนาเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณรอบๆ  หมู่บ้าน 
4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของหมู่ที่  ม ี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน -  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้าน
เริ่มทํานากัน  ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 
5.  จํานวนประชากร 
 

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นทรายขาวออก  หมู่ที่ 3  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ ์
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 335 349 684 
โดยมีประชากรทั้งหมด จํานวน 264 ครัวเรือน 
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6. ดา้นการศกึษา 
  ชาวบ้านหมู่ที่  3  ที่มีอายุต้ังแต่  50  ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนผู้ทีม่ีอายุประมาณ  25  ปีถึง  49  ปี  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาที่มีระดับสูงกว่า  
คือช้ัน  ป.7  หรือ ม.ศ.5  และมีบางส่วนศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซึ่งจะศึกษาในด้านวิชาชีพครู  และ
ประกอบอาชีพครู  อาจารย์  สว่นบุตรหลานจะได้รับการศึกษากันเกือบทุกคนโดยมักจะไปศึกษาต่างถิ่น  เช่น  
ในตัวเมืองปัตตานี   จังหวัดใกล้เคียง   และกรุงเทพฯ  ซึ่งจะได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  แต่บุตร
หลานที่จบการศึกษาแล้ว  มกัจะไม่กลับมาประกอบอาชีพในพ้ืนที่เดิม  แต่จะทํางานในเขตเมือง     
 
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 7.1  อาชพี  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  3 บ้านทรายขาวออก 
  อาชพีหลกั  ได้แก่  สวนยางพารา  ทําสวนผลไม้  และทํานา 
       อาชพีเสริม  ได้แก่  รับจ้าง  ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา    ลองกอง  ทุเรียน   มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคเน้ือ  ไก่ 
 7.4  หน่วยธรุกิจได้แก่  ร้านค้า  5  แห่ง   
8.  ผู้มีความรู ้ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ ลักษณะ 
ด้านหมอพืน้บา้น 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายพรั่ง  หนูทราย 48  หมู่ที ่ 3 ริดสีดวงทวาร 
อัมพฤกษ์/อัมพาต 
ดีซ่าน 
เริ่ม/งูสวัด 
 

นายเอิบ  ทองบุญเอียด 29/1  หมู่ที ่ 
3 

น่ิว 
 

ด้านดนตรีไทย นายเอิบ  ทองบุญเอียด 29/1  หมู่ที ่ 
3 

สอนดนตรีไทย 
 

ด้านอาหาร นางมลิดา  พรหมสุข 95/2  หมู่ที ่ 
3 

การแปรรูปผลไม้ 
 

ด้านหตัถกรรม น.ส.นัชฎาภรณ์  พรหมสุข 94  หมู่ที ่ 3 การทอผ้าลายจวนตานี
และลายอ่ืนๆ 
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9.   สถานทีส่าํคญัในหมู่บา้น 
  9.1   วัดทรายขาว 

วัดทรายขาว  ต้ังอยู่เลขที่  111  บ้านทรายขาวออก  หมูท่ี่  3 ตําบล
ทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินต้ังวัดเน้ือที่  29  ไร ่  1  งาน  
32  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว  102  วา ติดต่อกับถนนลาดยาง  ทิศใต้ยาว  102  วา  ติดต่อกับที่
ของนายเอียด  ทิศตะวันออกยาว  95  วา  ติดต่อกับที่นาของนายทองแก้ว  ทิศตะวันตกยาว  135  วา  
ติดต่อกับที่นาของนายพร้อม  มีที่ธรณีสงฆ์  18  แปลง  เน้ือที่  351  ไร่  3  งาน  55  ตารางวา 

พ้ืนที่ต้ังวัดเป็นที่ราบเชิงเขา  ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน มีกําแพงวัดล้อมรอบ  หน้าวัด
อยู่ทางทิศตะวันออก  ภายในบริเวณวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาต้ังอยู่ด้วย  อาคารเสนาสนะต่างๆ  มีอุโบสถ  
กว้าง  10  ยาว  32  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.2478  โครงสร้างก่ออิฐถือปูน  มีลูกกรงคอนกรีต  3  ด้าน  
สําหรับด้านหลังก่ออิฐถือปูนทึบ  ศาลากาเปรียญ  กว้างประมาณ  15  เมตร  ยาวประมาณ  35  เมตร  หอ
ฉันกว้าง  12  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้าง  พ.ศ.2503  เป็นอาคารไม้ยกพ้ืนสูง  มีกุฏิสงฆ์  จํานวน  7  
หลัง  โครงสร้างเป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 

วัดทรายขาว  ได้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ  พ.ศ.2300  โดยมีท่านภักดีชุมพล  
(นายเพ็ง)  ซึ่งได้อพยพครอบครัวมาจากรัฐเคดาห์  หรือเมอืงไทรบุรี  ประเทศมาเลเซีย  ได้มาต้ังบ้านเรือนอยู่
ที่น่ี  ต่อมาได้บริจาคที่ดินพร้อมกับบ้านที่อยู่อาศัย  สร้างเป็นวัด  แลว้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จําพรรษา  วัด
ทรายขาวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือ่วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2432  เก่ียวกับการศึกษา  
เน่ืองจากวัดทรายขาว  มีที่ดินมากจึงได้จัดที่ดินภายในเขตวัดส่วนหน่ึงต้ังเป็นโรงเรียน  และได้เปิดทําการสอน
เมื่อปี  พ.ศ.2460  เป็นต้นมา  ทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ตลอดมา 

เจ้าอาวาสของวัดทรายขาว  มี  6  รูป  ได้แก่   
1. พระอธิการราชแก้ว 
2. พระอธการหมาน 
3. พระครูศรีรัตนากร  เป็นเจ้าอาวาสต้ังแต่ปี  พ.ศ.2463 – 2493 
4. พระอธิการเลื่อน     เป็นเจ้าอาวาสต้ังแต่ปี  พ.ศ.2494 – 2510 
5. พระครูธรรมกิจโกศล  เป็นเจา้อาวาสต้ังแต่ปี  พ.ศ.2511 – 2542 
6. พระปลัดเพ็ง  ปมุตโต  เป็นเจ้าอาวาสต้ังแต่ปี  พ.ศ.2543  เป็นต้นมา   

วัดทรายขาว  ในปัจจุบันน้ีได้พัฒนามาโดยลําดับ  โดย  พระครูธรรมกิจโกศล (นอง  
ธมมภูโต)  ในเรื่องของเสนอาสนะต่างๆ  มีการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ  สร้างวิหารอดีตเจ้าอาวาส  สร้างวิหาร
จัตุรมุขหลวงพ่อหินอ่อน  สรา้งกุฏิที่พักสงฆ์  สร้างมณฑป  สร้างหอสมุด  สร้างศาลาการเปรียญ  สร้างศาลา
หินอ่อนเล็ก ๆ  10  หลัง  สร้างหอระฆัง  สร้างเมรุเผาศพ  สร้างศาลาบําเพ็ญกุศลศพ   

9.2  องค์การบรหิารส่วนตําบลทรายขาว 
9.3  หน่วยประสานงานปอ้งกันรักษาปา่  
9.4  ศูนย์ฝกึอาชีพ 
9.5  โรงเรียนวัดทรายขาว 
9.6  สถานทีส่ักการะหลวงพ่อศรแีก้ว 
9.7  หน่วยผสมเทียมโค 
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10.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที่  3 จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  จะใช้นํ้าจากแม่นํ้าลําคลองภายในหมู่บ้านซึ่งสะอาด  ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งนํ้า  และทางนํ้าไหลจะเป็นนํ้าที่มาจากนํ้าตกโดยทางหมู่บ้านจะต่อนํ้าจากนํ้าตกทรายขาวเข้านา
และสวน  นํ้าและดินของหมู่บ้านถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสมบูรณ์มาก   
11.  การคมนาคม 
  บ้านทรายขาวออก  มีถนนสัญจรเป็นเสน้ทางหลักที่ลาดยางและตัดผ่านกลางหมู่บ้านเป็น
เส้นทางที่สามารถใช้เดินทางไปยังตําบลนาประดู่  และภายในหมู่บ้านมีเส้นทางย่อยเล็กซึ่งเป็นถนนคอนกรีต
และถนนลูกรัง  ในอดีตถนนในหมู่บ้านเป็นลูกรังและมีการลาดยางในปี  2536  และมีการขยายถนนในป ี 
2544  โดยได้รับงบประมาณจาก  รพช.  หลังจากราดยางถนนในปี  2536  ความเจริญได้เข้ามาสู่หมู่บ้าน  
ปัจจุบันในหมูบ้่านมีรถจักรยานยนต์ทุกครัวเรือน  และมรีถยนต์  ส่วนมากจะเป็นรถกระบะ  ซึ่งเอาไว้ใช้ขน
ของจากสวน  
 
12.  ผู้นําชุมชน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตาํแหน่ง 
1 นายอรุณ                   ทองทราย ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายไพรัชย์พรหมสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
3 นายจรูญ                    ขวัญเหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4 นายสมนึก                 แก้วทอง ผ.ร.ส. 
5 นายขาว                    ขุนฤทธ์ิ ผ.ร.ส. 
6 นายสมใจ                 ศรนารายณ์ สมาชิก อบต. 
7 นายอนันต์                หนูทราย สมาชิก อบต. 
8 นายเคียง                   สุขรักษา อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
9 นายจําลอง                เจรญิมูล อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
10 น.ส.ยุพิน                 ขุนฤทธ์ิ อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
11 น.ส.อรอุมา              หนูทราย อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
12 นางนงเยาว์              ตันติวุฒิ ประธาน  อสม. 
13 นางมลิดา                พรหมสุข ประธานกลุ่มอาชีพ 
14 น.ส.นัชฎาภรณ์        พรหมสุข ประธานกลุ่มอาชีพ 

 
13.   ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณ ี  
  13.1  ด้านความเช่ือ 

ความเช่ือของคนในหมู่บ้าน  จะมีลักษณะคล้ายกับคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  เช่น  การต้ัง
ศาลพระภูมิ  จะต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันออก   

นอกจากน้ียังมีความเช่ือในด้านการไหว้เจ้าที่  เช่น  การแต่งงานจะมีการทําขนมโค  
เพ่ือเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ  เพ่ือเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่ามีสมาชิกเพ่ิมเข้ามาในครอบครัว และเพ่ือเป็นสิริมงคล
แก่ครอบครัว  มีการไหว้เจ้าที่นาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  โดยจะไหว้ปีละคร้ัง  ก่อนหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าว 
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13.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 

13.2.1  ดา้นภาษา    ชาวบ้านในหมู่ที่  3   ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร   
13.2.2  ด้านการสร้างทีอ่ยู่อาศัย       ลักษณะการต้ังบ้านเรือนจะมีการต้ัง

บ้านเรือนติด ๆ กันตามแนวถนน  โดยหันหน้าบ้านออกสู่ถนน ส่วนใหญ่บ้านกลุ่มน้ีจะเป็นร้านค้า  และมีการ
ต้ังบ้านเรือนติดกันเป็นหมู่ๆ  ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้องกัน  และในส่วนของการต้ังบ้านใน
สวน  คือ  ในบริเวณน้ีจะมีส่วนหน่ึงเป็นบ้านที่อยู่อาศัย  ส่วนรอบๆ  บ้านจะมีการปลูกผลไม้ไว้โดยรอบ
เน่ืองจากมีพ้ืนที่มาก  จึงได้จดัทําเป็นสวนรอบๆ  บ้าน   
  13.3  ด้านประเพณ ี

13.3.1  ประเพณีวันขึน้ปีใหม่  จัดขึ้นในแรม  1  ค่ํา  เดือนห้า  ในตอนเช้าจะมี
พิธี ทําบุญตักบาตรกันที่วัดเพ่ือเป็นสิริมงคล  และกลางคนืก็จะมีการจัดงานเริงที่วัด 

13.3.2  ประเพณสีงกรานต์   จะมีการจัดพิธีรดนํ้าดําหัวที่วัดทรายขาว  โดยนํา
ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพมารดนํ้าดําหัวเป็นการแสดงความกตัญญ ู
   13.3.3  ประเพณชีักพระ 
    1. ชักพระไปอําเภอโคกโพธ์ิ  จัดในวันแรม  10  ค่ํา  เดือน  11   

2.ชักพระขึ้นนํ้าตกทรายขาว  เป็นประเพณีที่ระลึกถึงเจ้าอาวาสวัด  
ทรายขาว  พระครูศรีรัตนากร  (หลวงพ่อสีแก้ว)  เป็นคนบุกเบิกสร้างถนนขึ้นสู่นํ้าตกทรายขาว  สรา้งความ
เจริญให้กับหมูบ้่านทรายขาว  จัดขึ้นในวันแรม  6  ค่ํา  เดือน  6   

ปฏทินิวัฒนธรรมหมู่ที่  3  บา้นทรายขาวออก 
ประเพณวัีฒนธรรม/

เดือน 
อ้า
ย 

ย่ี สาม สี ่ หา้ หก เจ็ด แปด เกา้ สบิ สบิ
เอ็ด 

สบิ
สอง 

1.  วันสงกรานต์             
2.  วันขึ้นปีใหม่             
3.  วันลองกระทง             
4.  บวช             
5.  แต่งงาน             
6.  ทําบุญป่าช้า             
7.  งานกฐิน             
8.  ออกพรรษา             
9.  อาบนํ้าพระ             
10.  ชักพระ             
11.  เข้าพรรษา             
12.  ทําบุญเดือนสิบ             

  
หมายเหต ุ อ้าย ตรงกับ  พ.ย. - ธ.ค.  เจ็ด ตรงกับ   พ.ค. –  มิ.ย.  
  ย่ี ตรงกับ  ธ.ค. - ม.ค.    แปด ตรงกับ  มิ.ย. –  ก.ค. 
  สาม ตรงกับ  ม.ค. - ก.พ.    เก้า ตรงกับ  ก.ค. –  ส.ค. 
  สี่ ตรงกับ  ก.พ. - มี.ค.    สิบ ตรงกับ  ส.ค. –  ก.ย. 
  ห้า ตรงกับ  มี.ค. - เม.ย.   สิบเอ็ด ตรงกับ  ก.ย. –  ต.ค. 
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  หก ตรงกับ  เม.ย- พ.ค.    สิบสอง ตรงกับ  ต.ค. –  พ.ย. 
 14.   กลุ่ม/องค์กรในชุมชนและกิจกรรมที่มีในหมู่บา้น 

 14.1  กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป  ประธานกลุ่ม  นางมลิดา  พรหมสุข 
 14.2  กลุ่มทอผ้า  ประธานกลุ่ม  น.ส.นัชฎาภรณ์  พรหมสุข 
 14.3  กลุ่มออมทรัพย์  ประธาน  นายประเสริฐ  ราสโร 
 14.4  กองทุนหมู่บ้าน  ประธาน  นายประเสริฐ  ราสโร 
 14.5  ชมรมผูสู้งอายุ  ประธาน  นายชวน  พรหมสทีอง 
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ส่วนที่  2 

ศักยภาพของชุมชน 
 

5. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดแข็ง”S  (Strength) 
5.1 เป็นที่ต้ังของ  อบต. /โรงเรียนวัดทรายขาว/สถานที่สักการะหลวงพ่อศรีแก้ว  
5.2 เป็นที่ต้ังหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่า  (ศูนย์เพาะชํากล้าไม้) 
5.3 กลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง                              
5.4 กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมทีี่ทําการกลุ่มถาวร 
5.5 มีชมรมผูสู้งอายุและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
5.6 คนชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.7 มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น  (OTOP) ที่มีช่ือเสียงได้แก่  ผ้าลายจวนตานี  และผลิตภัณฑ์

ส้มแขก 
5.8 เป็นที่ต้ังของวัดทรายขาวซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวทรายขาว 
5.9 มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
5.10   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
5.11   มีการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง 
5.12 ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านและการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี 
5.13   เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของตําบลและเป็นสถานที่ดูงานของบุคคลทั่วไป 
5.14   เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปนํ้าตกทรายขาว 

6. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดอ่อน”W (Weakness) 
6.1 บุคลากรบางคนในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือ 

7. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น  “โอกาส”  O (Opportunity) 
7.1 ได้รับงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน 
7.2  ได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ   จากภาครัฐอยู่เสมอ  ไม่ว่า  กศน.  ธกส.  พัฒนาชุมชน  เกษตร 
7.3   ผู้นําชุมชนได้รับการส่งเสริมความรู้อยู่เสมอ 
7.4  เป็นจุดศึกษาดูงานด้านอาชีพ       
7.5 เป็นจุดรับนักท่องเที่ยว 

8. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น “ข้อจํากดั”T (Threat) 
8.1 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
8.2 พ่อค้าแม่ค้าไมก่ล้าเข้ามารับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร 
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ส่วนที่  3 

สภาพปญัหา  และแนวทางการพฒันา 
 
ตารางที่  4.1  สรปุปญัหาของหมู่ที่  3 บา้นทรายขาวออก 
 

ที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ 

1 สร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ิมเติม 
2 ปัญหาขยะ 

3 ปัญหาด้านประปาหมู่บ้าน 
4 ปัญหาด้านสุขภาพ  (เครื่องออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพ) ฟิตเน็ต 

5 ซื้อเคร่ืองย่อยสลายเศษวัสดุ (เปลือกมะพร้าว) 
6 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูบ้่านและสถานที่สําคัญๆ  ในหมู่บ้าน 
8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชน 
9 ปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/การอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

10 การส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา 
11 ปัญหายาเสพติด 
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หมู่ที่ 4 ตาํบลทรายขาว 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
 

1. ประวัตคิวามเป็นมา 
ตามคําบอกเล่าของชาวบ้าน  หมู่ที่  4  ตําบลทรายขาว  แห่งน้ีได้เล่าว่า  แต่เดิมน้ันหมู่บ้าน

เหล่าน้ีเรียกว่า  “บ้านควน”  แต่ปัจจุบัน ที่ได้เปลี่ยนมาเป็น  “บ้านควนลังงา” เน่ืองมาจากคนในชุมชนได้มา
สร้างโรงเรียนแห่งใหม ่  ในเขตปอเนาะร้างซึ่งได้ย้ายมาจากมัสยิดนัจมุดดีน  และชาวบ้านต้องการให้มีช่ือเรียก
โรงเรียนเป็นทางการซึ่งจากการสันนิฐานเช่ือว่าเดิมที่เรียกกันในตอนแรกคือ  “บ้านควนกระดังงา”  เน่ืองจาก
ในชุมชนมีต้นกระดังงา  เมื่อเรียกกันมาเรื่อยๆ  จึงเปลี่ยนมาเป็นบ้านควนลังงาในปัจจุบัน   สภาพเดิมหมู่บ้าน
มีป่าทึบและทุง่หญ้าปัจจุบันเป็นสวนผลไม้  สวนยางพาราและนาข้าว  คนในชุมชนส่วนใหญม่ีอาชีพ  ทําสวน
ผลไม้  ยางพารา  และทํานา  ค้าขาย  รับจา้งและรับราชการเป็นบางส่วน 

ภายในชุมชนแบ่งออกเป็นสองฝั่ง  คือ  บ้านตะหลิ่งออกและบ้านตะหลิ่งตก  สาเหตุที่เป็น
เช่นน้ี เน่ืองจากในชุมชนน้ีมีบริเวณตรงใจกลางหมู่บ้านในอดีตมีป่ารกและโขกหินทําให้ชาวบ้านไม่สามารถ
สร้างบ้านเรือนและสญัจรไปมาได้จึงทําให้แบ่งหมู่บ้านออกเป็นตะหลิ่งออกและตะหลิ่งตกในปัจจุบัน 
2. สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร ์
 2.1   ที่ตัง้      หมูท่ี่  4  บ้านควนลังงาห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  7  
กิโลเมตร 
 2.2   เนื้อที่    หมู่ที่  4  บ้านควนลังงา มีเน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  2,684 ไร ่
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  4  บา้นควนลงังา  
     ทิศเหนือ   ติด  หมู่ที่  1  บ้านลําหยัง    
     ทิศใต้        ติด   ภูเขาสันกาลาคีรี     
     ทิศตะวันออก   ติด   หมู่ที่  1  บ้านลําหยัง    
     ทิศตะวันตก   ติด   หมู่ที่  6  บ้านลําอาน 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บ้านควนลังงา         เป็นหมู่บ้านต้ังอยู่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นที่ราบสูงเชิงเขาเหมาะ
แก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดินอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลกูยางพารา  ไม้ผล  และ
มะพร้าว  ส่วนพ้ืนที่ทํานาเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณรอบๆ  หมู่บ้าน 
 
 
4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของหมู่ที่  ม ี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน -  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้าน
เริ่มทํานากัน  ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 
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5.  จํานวนประชากร 
  ในพ้ืนที่หมู่ที ่ 4  บ้านควนลงังา   ประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  100.00คน ใน  

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นควนลังงา หมู่ที่ 4  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ ์
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 365 391 756 
โดยมีประชากรทั้งหมด จํานวน 200 ครัวเรือน 
 
 
6.  ด้านการศึกษา 
  การศึกษาของเด็กส่วนใหญ่จบช้ันประถมศึกษาปีที่  6 จากโรงเรียนในพ้ืนที่และเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพ้ืนที่บางส่วนและต่อในสถานศึกษาในตัวอําเภอ   ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเห็น
ความสําคัญในการศึกษาได้มีการ ส่งบุตร หลาน  เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น   
  ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ในหมูท่ี ่ 4  บ้านควนลังงา  มีโรงเรียนต้ังอยู่ในพ้ืนที่ทําให้เด็กๆ  ใน
พ้ืนที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปเรียนใกล้บ้าน  และมีการจัดต้ังโรงเรียนตาดีกาโดยจะเปิดสอนศาสนาทุกวันเสาร์
และอาทิตย์   
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 7.1   อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  4  บ้านควนลังงา 
  อาชพีหลกั   ได้แก่  สวนยางพารา  สวนผลไม้     
 อาชพีเสริม  ได้แก่  ทํานา  รบัจ้าง   ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง  มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคขุน  ไก่ 
8.  ผู้มีความรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ ลักษณะ 
ด้านหมอพ้ืนบ้าน 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายอับดลขารีม  หมัดส ู 15  หมู่ที ่ 4   การต่อกระดูก 

 
9.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที ่  4  จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  คนในหมู่บ้านจะใช้นํ้าซึ่งมากจากนํ้าตก โดยมีคลองบ้านควนลัง
งาและคลองทุ่งแรด ไหลผ่านที่นา 
  พ้ืนที่ทําการเกษตรของคนในหมู่ที ่  4  เฉลี่ยแล้วมีประมาณ  5- 10  ไร ่  ลักษณะการใช้
ประโยชน์ของท่ีดินเป็นแบบเกษตรผสมผสานและเป็นที่ดินมรดกจากบรรพบุรุษ  มีการจับจองกันต้ังแต่อดีต
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โดยมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าบนภูเขาเพ่ือจับจองที่ดินทําการเกษตร  แต่ภายหลังรัฐได้เข้ามากําหนดเขต
ป่าสงวน  ซึ่งปัจจุบันเรื่องการลักลอบตัดไม้ทาํลายป่าจึงหมดไป 
10.  การคมนาคม 
  บ้านควนลังงามีถนนลาดยางซึ่งเป็นสายหลกั คือ ถนนสายสะบ้าย้อยที่แยกตัวจากสี่แยกวัด
ทรายขาว ซึง่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง ส่วนถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จะมีบ้างบางเส้นทางซึ่งยังเป็นถนนลูกรัง   
11.  ผู้นําชมุชน  
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายฮาสัน                   หมัดสู ผู้ใหญ่บ้าน 
6 นายฮาเบน                 โต๊ะสา สมาชิก อบต. 
7 นายนพดล                  สมานขาเดร์ สมาชิก อบต. 
 
12.   ศิลปวฒันธรรม/ประเพณี  
  12.1  ด้านความเช่ือและพธิีกรรม 
   12.1.1  ประเพณเีกี่ยวกบัการเกดิ  เด็กเกิดใหม่ชาวบ้านจะนําไปใส่กระด้ง  หรือ
อาจจะให้พ่อ  แม ่ หรือผูท้ีม่ีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีมาเป็นผู้  “อาซาน”  ให้เด็ก  (กล่าวเชิญชวนให้
สรรเสริญพระเจ้า)  โดยเด็กผูช้ายจะอาซานท่ีหูทั้ง  2  ข้าง  แต่เด็กผู้หญงิจะอาซานที่หูขวา  และ “อีกอมะห์”
ที่หูข้างซ้าย 
   12.1.2    พธิีละหมาดญามาอะห์วันศุกร์  ในเวลา  12.30  น. ของทุกวันศุกร์
จะมีการละหมาดร่วมกัน  ซึ่งเรียนว่า”ญามาอะห์วันศุกร์”  เฉพาะผู้ชายที่ผ่านการ  “เข้าสุหนัต”  แล้วต้องเข้า
ร่วมทุกคน  ยกเว้นผู้ที่ไม่สบายหรือติดภารกิจสําคัญ  ในการประกอบพิธีญามาอะห์น้ี  ชาวบ้านจะไปรวมกันที่
มัสยิดประจําหมู่บ้าน   
   12.1.3     การเข้าสหุนตั  เป็นพิธีของเด็กผู้ชาย  โดยการขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศ  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดส่วนในเด็กผู้หญิงก็จะทาํบ้างเป็นบางคนเท่าน้ันและจะทํากันใน
ตอนเด็ก 
  12.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
   12.2.1  ด้านภาษา    ถงึแม้ชาวบ้านในหมู่ที่  4  จะนับถือศาสนาอิสลาม  แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร  การแต่งกายจะสอดคล้องกับหลักศาสนาคือแต่งกายมิดชิด 
   12.2.2   ด้านการสร้างทีอ่ยู่อาศัย  ลักษณะการต้ังบ้านเรือนจะต้ังใกล้กันหรือบาง
บ้านก็ติดกันมีทั้งบ้าน  2  ช้ันและช้ันเดียวซึ่งจะเป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอด  เพราะช้ันบนเป็นลักษณะบ้าน
ทรงมลายูเดิมที่สร้างด้วยไม้  ส่วนบริเวณใต้ถุนหรือช้ันล่างจะต่อเติมด้วยปูนซีเมนต์ ปัจจุบันการสร้างบ้าน
ชาวบ้านเริ่มหันมานิยมสร้างบ้านด้วยอิฐฉาบปูนทั้งหลังตามสมัยนิยมมากข้ึน     
  12.3   ด้านประเพณ ี
   12.3.1  งานเมาลดิ  เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงวันที่ศาสดามูฮัมหมัดประสูติ  
ซึ่งจัดกันเป็นประจําทุกปีภายในเดือนรอบีอุลเอาวัล  หรือตรงกับเดือนกรกฎาคม  ในวันน้ีชาวบ้านทุกคนจะมา
ชุมนุมกันในมสัยิด  พร้อมกับอวยพรหรือกล่าวคําสวดพร้อมกัน  และจดัพิธีเลี้ยงโดยชาวบ้านให้ความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี 
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   12.3.2 งานวันตรษุอีดิลฟติร ี ตรงกับวันที่มุสลมิทุกคนทั่วโลกเฉลิมฉลองหลังจาก
ที่ได้ถือศีลอดกันมาเป็นเวลา  1  เดือนเต็ม  ในวันน้ี  ชาวบ้านทุกคนจะร่วมพิธีการจัดเลี้ยงอาหารบริจาคคน
ยากจน  และทําพิธีละหมาดร่วมกันในบริเวณสนามหรือภายในมัสยิด  แล้วแต่ความเหมาะสม 
   12.3.3  งานวันตรษุอีดลิอัฎฮา  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมซึง่ชาวบ้านทุก
คนกระทําเป็นประจําทุกปี  ซึ่งวันน้ีจะอยู่ในช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์  ที่เมืองเม็กกะห์  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  สําหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปทําพิธีน้ีได้  ก็จะจัดงานเล้ียงและละหมาดร่วมกัน  
พอเสร็จพิธีก็จะมีการเชือดสัตว์  โดยเน้ือสัตว์ทั้งหมดชาวบ้านจะให้ทานแก่คนจน  หรอืไม่ก็จะร่วมกันประกอบ
อาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน 
   12.3.4   ประเพณวัีนขึ้นปีใหม่อิสลามหรือวันอาซูรอ  การทําขนมอาซูรอ
ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันโดยทกุคนจะนําข้าวสาร   เน้ือไก่  กล้วยดิบ  ฟักทอง ถั่ว  ข้าวโพด  เผือก  มัน  กะท ิ 
ฯลฯ  ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวชาวบ้านจะนํามาจากบ้านของแต่ละคน แล้วนํามากวนจนสุก  ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัด
ให้มีการประกวดการกวนอาซูรอขึ้นทุกปี  โดยมีการประกวดด้านรสชาติและความสวยงาม  โดยจะมีชาวบ้าน
จากหมู่ต่างๆ  เข้าร่วมประกวด 
 
 13.   ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน 
  1.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นควนลังงา     ผลิตภัณฑ์กลุ่มได้แก่  ส้มแขกแห้ง  สะตอดอง  
ถั่วคั่วทราย  ถัว่เค็ม  ถั่วสมุนไพร  ประธานกลุ่ม  นางฟารีเด๊าะหมัดเด็มสา 
  2.  น้ําผลไม้และน้าํสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   นํ้ามะพร้าว  นํ้าลําไย  นํ้ากระเจ๊ียบ  ฯลฯ 
ประธานกลุ่ม  นางประทีป  สาหลําสุหร ี
  3.  กลุ่มแพทย์พืน้บา้น  บริการ  นวด  อบ  และประคบ  ด้วยสมุนไพรแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้านประธานกลุ่ม    นายอับดลขารีม  หมัดส ู
14.  ข้อมูลกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
  1.  กองทุนหมูบ้่าน    ประกอบด้วยสมาชิก   จํานวน  81  คน  ก่อต้ังเมื่อ ปี พ.ศ.  2544 
 2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนลังงา  ประกอบด้วยสมาชิก  จํานวน  23  คน  ก่อต้ังเมื่อ ปี   พ.ศ.  
2548 
  3.  กลุม่ชมรมจักรยานเสือภูเขาฯ  ประกอบด้วยสมาชิก  จาํนวน  60  คน  ก่อต้ังเมื่อ   
ปี  พ.ศ.  2546  
  4.  กลุม่เกษตรไม้ผลเพ่ือการผลิต  ประกอบด้วยสมาชิก  จํานวน  112  คน  ก่อต้ังเมื่อ                   
ปี    พ.ศ.  2525 
  5.  ชมรมผู้สูงอายุ   
15.  สถานทีส่ําคญัของหมู่บา้น 

1. โรงเรียนบ้านควนลังงา 
2. ลานกีฬา    
3. มัสยิดนัจมุดดิน (มัสยิด  300 ปี) 
4. ตลาดนัดชุมชน  
5. โรงเรียนตาดีกานัจมุดดีน 
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ส่วนที่  2 
ศักยภาพของชุมชน 

 
9. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดแข็ง”S  (Strength) 

9.1 เป็นที่ต้ังของมัสยิดโบราณ  300  ปี   
9.2 มีโรงเรียนตาดีกา 
9.3 เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านควนลังงา 
9.4 บุคลากรทางการบริหารมีความสามัคคี/ผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
9.5 ชาวบ้านมีความขยันในการประกอบอาชีพ 
9.6 มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
9.7 เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
9.8 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
9.9 มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

10. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดอ่อน”W (Weakness) 
10.1 มัสยิดโบราณมอีายุมากก่อให้เกิดการชํารุด 
10.2 กรรมการมัสยิดขาดความเป็นเอกภาพ 
10.3 ชาวบ้านไม่มีเวลาให้แก่ส่วนรว่ม 
10.4 ขาดศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ 
10.5 ขาดการประชาสัมพันธ์เอกลักษ์สารสนเทศข้อมูลด้านต่างๆ 
10.6 ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
10.7 ขาดการวางผังหมู่บ้าน 
10.8 ประชากรอยู่กันหนาแน่น 
10.9 ปัญหาการกําจัดขยะ 

11. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น  “โอกาส”  O (Opportunity) 
11.1 ได้รับงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน 
11.2  ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
11.3 ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

12. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น “ข้อจํากดั”T (Threat) 
12.1 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
12.2 ภาครัฐขาดความต่อเน่ืองในการสนับสนุน 
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ส่วนที่  3 
สภาพปญัหา  และแนวทางการพัฒนา 

 
ตารางที่  4.1  สรปุปญัหาของหมู่ที่  4  บา้นควนลังงา 
 
ลําดบัที ่ ปัญหา หมายเหต ุ

1 ปัญหารายได้น้อย  
2 เยาวชนบางกลุ่มเริ่มยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
3 ขยะมูลฝอย  
4 รั่วมัสยิดชํารุด  
5 คูระบายนํ้าชํารุด  
6 บาลายเซาะชํารุดทรุดโทรม  
7 ขยายเส้นทางถนน  
8 ขยายเส้นทางถนนคอนกรีต   
9 ฝาปิดคูนํ้า  

10 ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  
11 ติดต้ังไฟฟ้ากุโบร์สายทุ่งเหนือ  

 
ตารางที่  4.2  สรปุสาเหตขุองปญัหา 
 

ปญัหาที่  1    ชื่อปญัหา.............ปญัหารายได้น้อย.................... 
ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ค่าครองชีพสูง ลดรายจ่ายและหาอาชีพเสริม 

ขาดตลาดรองรับผลผลิต ศึกษาและวางแผนการตลาดที่ดี 

 
ปญัหาที่  2    ชื่อปญัหา.............เยาวชนบางกลุ่มเริ่มยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ.............. 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เยาวชนมีเวลาว่างมาก จัดกิจกรรมด้านการกีฬาให้แก่

เยาวชน 
2 เยาวชนขาดการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด ฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด 

 
ปญัหาที่  3    ชื่อปญัหา.......................ขยะมูลฝอย..................................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขยะจากในครวัเรือนไม่มีสถานที่กําจัด จัดซื้อถังขยะ 
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ปญัหาที่  4    ชื่อปญัหา..............รั่วมัสยิดชาํรดุ......................................... 
ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เกิดจากนํ้าฝนกัดเซาะขอบร่ัว ของบสนับสนุนการซ่อมแซม 

 
ปญัหาที่  5    ชื่อปญัหา..............คูระบายน้ําชาํรดุ........................... 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ระบบการระบายนํ้าไม่ดี ร่วมกันวางแผนหาแนวทางป้องกัน 
2 ขาดงบประมาณในการซ้อมแซม ของบ สนับสนุนจาก อบต. 

 
ปญัหาที่  6    ชื่อปญัหา..............บาลายเซาะชํารดุทรดุโทรม............ 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เน่ืองจากมีอายุการก่อสร้างเป็นเวลาหลายสิบปี ของบสนับสนุนการซ่อมแซม 

 
ปญัหาที่ 7  ชื่อปญัหา.................ขยายเส้นทางถนน............................................ 

 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ถนนเดิมมีขนาดเล็กและแคบทําให้การสันจรไปมาไม่

สะดวก 
นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

 
ปญัหาที่ 8  ชื่อปญัหา.................ขยายเส้นทางถนนคอนกรตี............................ 

 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ถนนเดิมมีขนาดเล็กและแคบทําให้การสันจรไปมาไม่

สะดวก 
นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

 
ปญัหาที่ 9  ชื่อปญัหา...........................ฝาปดิคนู้ํา............................................... 

 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 คูนํ้าไม่มีฝาปิดทําให้เกิดกลิ่นเหม็น นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

 
ปญัหาที่ 10  ชื่อปญัหา...............ขยายไฟฟา้ภายในหมู่บา้น...................... 

 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 แสงสว่างไม่เพียงพอการสัญจรในยามค่ําคืนไม่

สะดวก 
นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 
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ปญัหาที่ 11   ชื่อปญัหา...............ตดิตัง้ไฟฟา้กุโบร์สายทุ่งเหนือ...................... 
 

ที ่ สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 แสงสว่างไม่เพียงพอทําให้การประกอบศาสนกิจ

เป็นไปอย่างไม่สะดวก 
นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

 
 

ตารางสรุปปญัหาและสาเหตขุองหมู่ที่  4  บา้นควนลงังา 
ที ่ ปญัหา/ความต้องการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1 ปัญหารายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ลดรายจ่ายและหาอาชีพเสริม 

ขาดตลาดรองรับผลผลิต ศึกษาและวางแผนการตลาดที่ดี 
2 เยาวชนบางกลุ่มเริ่มยุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติด 
เยาวชนมีเวลาว่างมาก จัดกิจกรรมด้านการกีฬาให้แก่

เยาวชน 
เยาวชนขาดการอบรมความรู้เรื่องยาเสพ
ติด 

ฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด 

3 ขยะมูลฝอย ขยะจากในครวัเรือนไม่มีสถานที่กําจัด จัดซื้อถังขยะ 
4 รั่วมัสยิดชํารุด เกิดจากนํ้าฝนกัดเซาะขอบร่ัว ของบสนับสนุนการซ่อมแซม 
5 คูระบายนํ้าชํารุด ระบบการระบายนํ้าไม่ดี ร่วมกันวางแผนหาแนวทาง

ป้องกัน 
ขาดงบประมาณในการซ้อมแซม ของบ สนับสนุนจาก อบต. 

6 บาลายเซาะชํารุดทรุดโทรม เน่ืองจากมีอายุการก่อสร้างเป็นเวลา
หลายสิบปี 

ของบสนับสนุนการซ่อมแซม 

7 ขยายเส้นทางถนน ถนนเดิมมีขนาดเล็กและแคบทําให้การ
สันจรไปมาไมส่ะดวก 

นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

8 ขยายเส้นทางถนนคอนกรีต  ถนนเดิมมีขนาดเล็กและแคบทําให้การ
สันจรไปมาไมส่ะดวก 

นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

9 ฝาปิดคูนํ้า คูนํ้าไม่มีฝาปิดทําให้เกิดกลิ่นเหม็น นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 
10 ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน แสงสว่างไม่เพียงพอการสัญจรในยามค่ํา

คืนไม่สะดวก 
นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 

11 ติดต้ังไฟฟ้ากุโบร์สายทุ่งเหนือ แสงสว่างไม่เพียงพอทําให้การประกอบ
ศาสนกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก 

นําเข้าแผนพัฒนาสามปี  อบต. 
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หมู่ที่ 5 ตาํบลทรายขาว 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 

 
1. ประวตัคิวามเปน็มา 

คาดว่าคนกลุ่มแรกได้อพยพมาจากไทรบุรี  จะมาอยู่ที่น่ีและเริ่มสร้างวัดทรายขาวขึ้น  ทาง
ทิศตะวันออกของหมู่บ้านจึงได้เรียกช่ือตามทิศว่าบ้านตก  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง  เดิมเป็นป่าดงดิบมีคลอง
จากนํ้าตกไหลผ่านมีที่ราบทุ่งหญ้าเป็นบางส่วน  มีความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตจากป่ามากมายแต่ปัจจุบันป่าได้
ถูกทําลายเป็นที่อยู่อาศัย  สวนผลไม้  และนาข้าวคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนผลไม้  รับราชการ  ทํา
นา  ค้าขาย  และรับจ้าง 

ในปี  พ.ศ. 2549  บ้านทรายขาวตกได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหน่ึงตําบล  หน่ึง
ผลิตภัณฑ์  (OVC) ซึ่งเป็นหมูบ้่านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น  เป็นสขุ” 

หมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  เขต  ได้แก่ 
  1.  เขตบ้านเหนือวัด     ม ี นายพยพ  พรหมเพชร   เป็นหัวหน้าเขต 
  2.  เขตบ้านต้นซ่าน      มี  นายกิตติศกัด์ิ  เศียรอินทร์ เป็นหัวหน้าเขต 
  3.  เขตบ้านออกทาง มี  นายเกษียร  อุดมละมลุ เป็นหัวหน้าเขต 
  4.  เขตบ้านตกทาง มี  นายน้อย  ไฝสีดํา  เป็นหัวหน้าเขต 
 
2. สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร ์
 2.1   ที่ตัง้    หมู่ที่ 5  บ้านทรายขาวตกห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  6    
ก.ม. 
 2.2    เนื้อที่  หมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตกมีเน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  10,733  ไร ่
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  5  บา้นทรายขาวตก 
   ทิศเหนือ   ติด  อุทยานแห่งชาตินํ้าตกทรายขาว 
   ทิศใต้        ติด   หมู่ที่  1  บ้านลําหยัง 
   ทิศตะวันออก   ติด   หมู่ที่  3  บ้านทรายขาวออก 
   ทิศตะวันตก   ติด   หมู่ที่  4  บ้านควนลังงา 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บ้านทรายขาวตก เป็นหมู่บ้านต้ังอยู่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดินอุดมสมบูรณ์  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา  ไม้ผล  และมะพร้าว
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขาส่วนใหญ่  ส่วนพ้ืนทีท่ํานาเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณรอบๆ  หมู่บ้าน 
4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของหมู่ที่  ม ี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน -  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้าน
เริ่มทํานากัน  ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 
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5.  จํานวนประชากร 
  ประชาชนส่วนใหญใ่นพ้ืนที่มกีารนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  95  และศาสนาอิสลาม  ร้อย
ละ  5  คน     

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นทรายขาวตก หมู่ที่ 5  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ ์
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 249 279 528 
โดยมีประชากรทั้งหมด จํานวน 177 ครัวเรือน 
 
6.  ด้านการศกึษา 
  ชาวบ้านหมู่ที่  5  ที่มีอายุต้ังแต่  50  ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ส่วนผู้ทีม่ีอายุประมาณ  25  ปีถึง  49  ปี  ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาที่มีระดับสูงกว่า  
คือช้ัน  ป.7  หรือ ม.ศ.5  และมีบางส่วนศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซึ่งจะศึกษาในด้านวิชาชีพคร ู และ
ประกอบอาชีพครู  อาจารย์  ส่วนบุตรหลานจะได้รับการศึกษากันเกือบทุกคนโดยมักจะไปศึกษาต่างถิ่น  เช่น  
ในตัวเมืองปัตตานี   จังหวัดใกล้เคียง   และกรุงเทพฯ  ซึ่งจะได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  แต่บุตร
หลานที่จบการศึกษาแล้ว  มกัจะไม่กลับมาประกอบอาชีพในพ้ืนที่เดิม  แต่จะทํางานในเขตเมือง     
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 7.1  อาชพี  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  5  บ้านทรายขาวตก 
  อาชพีหลกั  ได้แก่  สวนยางพารา  ทําสวนผลไม้  และรับราชการ 
       อาชพีเสริม  ได้แก่  รับจ้าง  ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา    ลองกอง  ทุเรียน   มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคเน้ือ  ไก่ 
 7.4  หน่วยธรุกิจได้แก่  ร้านค้า  2  แห่ง   
8.  ผู้มีความรู ้ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ 
ด้านหมอพ้ืนบ้าน 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายเหมือน  ขวัญทุม 10   หมูท่ี่  5 
นายสมบูรณ์  แก้วทองคง 45/7  หมู่ที ่5 

นายดํารงค์  พรหมดํา 79/1  หมู่ที ่ 5 

นางวิไล  พรหมรักษา 8  หมูที่  5 

ด้านอาหาร นาจํารูญ  แก้วลอย 31   หมูท่ี่  5 
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9.   สถานทีส่าํคญัในหมู่บา้น 
  9.1   อุทยานแห่งชาติน้าํตกทรายขาว 

อุทยานแห่งชาตินํ้าตกทรายขาว   ต้ังอยู่   หมู่ที่   5    ตําบลทรายขาวอําเภอโคก
โพธ์ิ จังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อ3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา และ
สงขลา มีพ้ืนที ่43,482 ไร่ หรือประมาณ   69.5712 ตารางกิโลเมตร  

นํ้าตกทรายขาว เดิมชาวบ้านเรียกว่า “น้ําตกกระโถน” ถูกค้นพบโดยพระครูศรี
รัตนากร  (ท่านศรีแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2475 และท่านได้ชักชวน
ราษฎร    ทาํการปรับปรุงเส้นทางขึ้นสู่นํ้าตก และบริเวณนํ้าตก ต่อมาน้ําตกแห่งน้ีก็ได้รับการพัฒนามาเป็น
ลําดับ จนถึงปัจจุบันอยู่ ในความรับผิดชอบของกลุ่มอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
         
10.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที่  5 จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  จะใช้นํ้าจากแม่นํ้าลําคลองภายในหมู่บ้านซึ่งสะอาด  ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งนํ้า  และทางนํ้าไหลจะเป็นนํ้าที่มาจากนํ้าตกโดยทางหมู่บ้านจะต่อนํ้าจากนํ้าตกทรายขาวเข้านา
และสวน  นํ้าและดินของหมู่บ้านถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสมบูรณ์มาก  โดยมีแหล่งนํ้าสําคญั ได้แก่  ท่อระบายนํ้า
วังพลายบัว  และฝ่ายคลองช่องเรือ     

 
11.  การคมนาคม 
  บ้านทรายขาวตก  มถีนนสัญจรเป็นเส้นทางหลักที่ลาดยางเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางสู่นํ้าตก
ทรายขาว  และภายในหมู่บ้านมีเส้นทางย่อยเล็กซึ่งเป็นถนนคอนกรีต  
 
12.  บรกิารสาธารณในหมู่บา้น 
  12.1.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน  1  แห่ง 
  12.2.  หอกระจายข่าว   จํานวน  1  แห่ง 
  12.3.  อาคารอเนกประสงค์  จํานวน  1  แห่ง 
  12.4  สถานีอนามัย   จํานวน  1  แห่ง 
 
 
13.  ผูน้ําชุมชน 
 

13.1  รายนามผู้นําหมู่บา้น 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายกอบศักด์ิ  ไฝสีดํา  ผู้ใหญ่บ้าน 
5 นายกิตติศักด์ิ เศียรอินทร ์ สมาชิก อบต.   
6 นายพงศ์ศักด์ิ คชอ่อน  สมาชิก อบต. 
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14.   ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณ ี  
  14.1  ด้านความเช่ือ 

ความเช่ือของคนในหมู่บ้าน  จะมีลักษณะคล้ายกับคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  เช่น  การต้ัง
ศาลพระภูมิ  จะต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันออก   

นอกจากน้ียังมีความเช่ือในด้านการไหว้เจ้าที่  เช่น  การแต่งงานจะมีการทําขนมโค  
เพ่ือเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ  เพ่ือเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่ามีสมาชิกเพ่ิมเข้ามาในครอบครัว และเพ่ือเป็นสิริมงคล
แก่ครอบครัว  มีการไหว้เจ้าที่นาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  โดยจะไหว้ปีละคร้ัง  ก่อนหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าว 

14.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
14.2.1  ดา้นภาษา    ชาวบ้านในหมู่ที่  5 ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร   
14.2.2  ด้านการสร้างทีอ่ยู่อาศัย       ลักษณะการต้ังบ้านเรือนจะมีการต้ัง

บ้านเรือนติด ๆ กันตามแนวถนน  โดยหันหน้าบ้านออกสู่ถนน ส่วนใหญ่บ้านกลุ่มน้ีจะเป็นร้านค้า  และมีการ
ต้ังบ้านเรือนติดกันเป็นหมู่ๆ  ซึ่งกลุ่มคนเหลา่น้ีส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้องกัน  และในส่วนของการต้ังบ้านใน
สวน  คือ  ในบริเวณน้ีจะมีส่วนหน่ึงเป็นบ้านที่อยู่อาศัย  ส่วนรอบๆ  บ้านจะมีการปลูกผลไม้ไว้โดยรอบ
เน่ืองจากมีพ้ืนที่มาก  จึงได้จดัทําเป็นสวนรอบๆ  บ้าน   
  14.3  ด้านประเพณ ี

14.3.1  ประเพณีวันขึน้ปีใหม่  จัดขึ้นในแรม  1  ค่ํา  เดือนห้า  ในตอนเช้าจะมี
พิธี ทําบุญตักบาตรกันที่วัดเพ่ือเป็นสิรมิงคล  และกลางคนืก็จะมีการจัดงานรื่นเริงที่วัด 

14.3.2  ประเพณสีงกรานต์   จะมีการจัดพิธีรดนํ้าดําหัวที่วัดทรายขาว  โดยญาติ  
ผู้ใหญ่ที่เคารพมารดน้ําดําหัวเป็นการแสดงความกตัญญ ู
   14.3.3   ประเพณชีกัพระ 
    1. ชักพระไปอําเภอโคกโพธ์ิ  จัดในวันแรม  10  ค่ํา  เดือน  11   

2.ชักพระขึ้นนํ้าตกทรายขาว  เป็นประเพณีที่ระลึกถึงเจ้าอาวาสวัด  
ทรายขาว  พระครูศรีรัตนากร  (หลวงพ่อสีแก้ว)  เป็นคนบุกเบิกสรา้งถนนขึ้นสู่นํ้าตกทรายขาว  สรา้งความ
เจริญให้กับหมูบ้่านทรายขาว  จัดขึ้นในวันแรม  6  ค่ํา  เดือน  6   
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ปฏทินิวัฒนธรรมหมู่ที่  5  บา้นทรายขาวตก 
ประเพณวัีฒนธรรม/

เดือน 
อ้าย ย่ี สาม สี ่ หา้ หก เจ็ด แปด เกา้ สบิ สบิ

เอ็ด 
สบิ
สอง 

1.  วันสงกรานต์             
2.  วันขึ้นปีใหม่             
3.  วันลองกระทง             
4.  บวช             
5.  แต่งงาน             
6.  ทําบุญป่าช้า             
7.  งานกฐิน             
8.  ออกพรรษา             
9.  อาบนํ้าพระ             
10.  ชักพระ             
11.  เข้าพรรษา             
12.  ทําบุญเดือนสิบ             

  
หมายเหต ุ อ้าย ตรงกับ  พ.ย. - ธ.ค.  เจ็ด ตรงกับ   พ.ค. –  มิ.ย.  
  ย่ี ตรงกับ  ธ.ค. - ม.ค.    แปด ตรงกับ  มิ.ย. –  ก.ค. 
  สาม ตรงกับ  ม.ค. - ก.พ.    เก้า ตรงกับ  ก.ค. –  ส.ค. 
  สี่ ตรงกับ  ก.พ. - มี.ค.    สิบ ตรงกับ  ส.ค. –  ก.ย. 
  ห้า ตรงกับ  มี.ค. - เม.ย.   สิบเอ็ด ตรงกับ  ก.ย. –  ต.ค. 
  หก ตรงกับ  เม.ย- พ.ค.    สิบสอง ตรงกับ  ต.ค. –  พ.ย. 
 
 15.   กลุ่ม/องค์กรในชุมชนและกิจกรรมที่มีในหมู่บา้น 
 15.1  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรน้ําตกทรายขาว(ช่ือผลิตภัณฑ์กล้วยเสน้ปรงุรสสมุนไพร) 
  ก่อต้ังขึ้น โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนํ้าตกทรายขาว และได้จดทะเบียน เป็นทางการ เมือ่
วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2531  มีสมาชิกเริ่มแรก  20  คน มีการลงหุ้นของสมาชิก  จํานวน  20  หุ้น  
หุ้นละ  100  บาท เป็นเงินทุนกลุ่ม  2,000  บาท  ในปัจจุบันมีสมาชิก  45  คน 
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ส่วนที่  2 

ศักยภาพของชุมชน 
 

1. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดแข็ง”S  (Strength) 
1.1 กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  
1.2 มีข้าราชการหลายหน่วยงานอยู่ในหมู่บ้าน 
1.3 มีสถานที่สําคญัหลายแห่ง  ได้แก่  นํ้าตกทรายขาว  สถานีอนามัย   
1.4 กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
1.5 มีชมรมผูสู้งอายุที่เป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง 
1.6 ประชากรในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์  จปฐ. 
1.7 มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น  (OTOP) ที่มีช่ือเสียงได้แก่  กลุ่มกลว้ยเส้น 
1.8 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  OVC  ระดับประเทศ 
1.9 มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
1.10   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
1.11   มีการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง 

2. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ปน็  “จุดอ่อน”W (Weakness) 
2.1 บุคลากรบางคนในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือ 
2.2 พ้ืนที่ทํากินมีน้อยเน่ืองจากติดเขตป่าสงวน 
2.3 พ้ืนที่นาร้างมีมาก 
2.4 ปัญหาขยะ 
2.5 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านมีน้อย 

3. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น  “โอกาส”  O (Opportunity) 
3.1 ได้รับงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน 
3.2  เป็นชุมชนที่มปีระชาชนและนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน 
3.3   ผู้นําชุมชนได้รับการส่งเสริมความรู้อยู่เสมอ 
3.4  ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 

4. ปัจจัยภายนอกชุมชนทีเ่ป็น “ข้อจํากดั”T (Threat) 
4.1 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
4.2 จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์ 
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ส่วนที่  3 
สภาพปญัหา  และแนวทางการพฒันา 

 
ตารางที่  4.1  สรปุปญัหาของหมู่ที่  5  บา้นทรายขาวตก 
 
ลําดบัที ่ ปญัหา หมายเหต ุ

1 เยาวชนอยู่นอกพ้ืนที่เป็นส่วนมาก  
2 ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย  
3 พ้ืนที่ทําการเกษตรมีน้อย  
4 ที่นาร้าง  
5 ปัญหาขยะ  
6 ปรับปรุงที่ทําการกลุ่มแม่บ้าน  

 
ตารางที่  4.2  สรปุสาเหตขุองปญัหา 
 

ปญัหาที่  1    ชื่อปญัหา.............เยาวชนอยู่นอกพืน้ทีเ่ปน็ส่วนมาก................... 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ไม่มีงานทําในพื้นที่ ให้รัฐบาลหางานให้เยาวชนทําใน

พ้ืนที่ 

 
ปญัหาที่  2    ชื่อปญัหา.....ประชาชนในหมู่บา้นให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย..... 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 
 

มุ่งแต่ทํางานสวนตัว/ไม่มีเวลาพบปะกัน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน
อาทิตย์ละ  1  ครั้ง 

 
ปญัหาที่  3    ชื่อปญัหา.......พื้นทีท่าํการเกษตรมีน้อย...................... 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 แนวเขตป่าสงวนไม่ชัดเจน ให้กรมป่าไม้จดัแนวเขตป่าสงวน

ให้ชัดเจน 

2 ติดเขตป่าสงวน ให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินทํากินให้กับ
คนยากจน 

ปญัหาที่  4    ชื่อปญัหา..............ทีน่าร้าง.................. 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ไม่มีคนทํานา ให้พัฒนาที่ดินมาขุดยกร่องพ้ืนที่

นาร้างเพ่ือเป็นที่ทํากิน 
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ปญัหาที่  5    ชื่อปญัหา..............ปญัหาขยะ........................... 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ไม่มีสถานทีท่ิ้งขยะและกําจัดขยะ สร้างเตาเผ่าขยะ 
2 ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่น 

 
ปญัหาที่  6    ชื่อปญัหา..............ปรบัปรงุทีท่าํการกลุ่มแม่บ้าน........... 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ปริมาณการผลิตมีเพ่ิมมากขึ้น ขยายและปรับปรุงที่ทําการกลุ่ม

เพ่ือรองรับการผลิต 

รองรับนักท่องเที่ยว  

 
ตารางสรุปปญัหาและสาเหตขุองหมู่ที่  5 บา้นทรายขาวตก 

ที ่ ปญัหา/ความต้องการ สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1 เยาวชนอยู่นอกพ้ืนที่เป็นส่วนมาก ไม่มีงานทําในพื้นที่ ให้รัฐบาลหางานให้เยาวชนทําในพ้ืนที่ 

 
2 ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ

ค่อนข้างน้อย 
มุ่งแต่ทํางานสวนตัว/ไม่มี
เวลาพบปะกัน 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันอาทิตย์ละ  
1  คร้ัง 
 

3 พ้ืนที่ทําการเกษตรมีน้อย แนวเขตป่าสงวนไม่
ชัดเจน 

ให้กรมป่าไม้จดัแนวเขตป่าสงวนให้
ชัดเจน 
 

ติดเขตป่าสงวน ให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินทํากินให้กับคน
ยากจน 
 

4 ที่นาร้าง ไม่มีคนทํานา ให้พัฒนาที่ดินมาขุดยกร่องพ้ืนที่นา
ร้างเพ่ือเป็นที่ทํากิน 
 

5 ปัญหาขยะ ไม่มีสถานทีท่ิ้งขยะและ
กําจัดขยะ 
 

สร้างเตาเผ่าขยะ 

ขาดการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง 
 

ร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานท้องถิ่น 
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หมู่ที่  6  ตําบลทรายขาว   
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 
บา้นลําหยัง  หมู่ที่  6  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตัตานี   

 
1. ประวตัคิวามเปน็มา 

 “บ้านลําหยัง”  เหตุที่มีช่ือว่า  “ลําหยัง”  เน่ืองมาจากสามีนางย่อ ได้นําไม้ไผ่หน่ึงลําไป
หย่ังลงในบึงเพ่ือวัดความลึกของบึง  บึงน้ันมีความลึกมากทําให้ต้องนําไม้ไผม่าอีกหน่ึงลํามาผูกต่อเข้าด้วยกัน
และเมื่อหย่ังลงไปในนํ้าอีกคร้ัง  ปรากฏว่าไม้ไผ่ที่หย่ังลงไปน้ันถึงก้นบึงพอดี  ต้ังแต่น้ันมาหมู่บ้านน้ีจึงได้ช่ือว่า 
“บ้านลําหยัง” 
 หมู่บ้านลําหยัง ก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณ  70  ปีที่แล้ว  โดยกลุ่มคนที่ก่อต้ังหมู่บ้านคือ  นาง
ย่อ  อพยพมาจากเมืองไทรบุรี  นางเมาะยา อพยพมาจากเมืองจีน และนางล่อ  นางเตะ  ซึ่งได้อพยพมาจาก
บ้านใหญ ่ ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  สาเหตุที่คนกลุ่มน้ีอพยพมาต้ังถิ่นฐานที่หมู่บ้านลํา
อาน  เน่ืองจากหนีภัยสงครามมาอยู่ที่บ้านใหญ่  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปัตตานี  ต่อมาก็ได้
อพยพมาอยู่ที่บ้านลําอาน  เน่ืองจากที่บ้านใหญม่ีจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น  คนกลุ่มน้ีจึงอพยพมาจับจอง
ที่ดินและต้ังเป็นที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน 

เริ่มมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านเมื่อปี  2518  ประปาชุมชนเมื่อ  2544  ปัจจุบันมีถนนในหมู่บ้าน
ระยะทางประมาณ  5,000  เมตร  และเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตประมาณ2,000  เมตร 

2. สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร ์

 2.1   ที่ตัง้      หมูท่ี่  6  บ้านลําหยัง ห่างจากที่ว่าการอําเภอโคกโพธ์ิ  ประมาณ  8  
กิโลเมตร 
 2.2   เนื้อที่    หมู่ที่  6  บ้านลําหยัง มีเน้ือที่โดยประมาณทั้งสิ้น  3,262 ไร ่
 2.3    อาณาเขตของหมู่ที่  6  บา้นลําอาน  
   ทิศเหนือ   ติด   ตําบลช้างให้ตก 
   ทศิใต้  ติด ภูเขาสันกาลาคีรี 
   ทิศตะวันตก ติด ตําบลช้างให้ตก 
   ทิศตะวันออก ติด หมู่ที่  1  บ้านใหญแ่ละ 
      หมู่ที่  4  บ้านควนลังงา  ตําบลทรายขาว 
 
 
3.  ลักษณะทางภูมิประเทศ 
  บ้านลําหยัง เป็นหมู่บ้านต้ังอยู่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นที่ราบสูงเชิงเขาเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดินอุดมสมบูรณ์  พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา  ไม้ผล  และมะพร้าว  
ส่วนพ้ืนที่ทํานาเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณรอบๆ  หมู่บ้าน 
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4.  ลักษณะทางภูมิอากาศ 

  ภูมิอากาศของหมู่ที่  มี 2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ซึ่งฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน -  ธันวาคม  และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุก  ซึง่เป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มทํา
นากัน  ส่วนฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 

5.  จํานวนประชากร 

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสาํรวจ  
ปี  2558 

บา้นลําหยัง หมู่ที่ 6  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธ์ิ 
ประชากร 

 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

ประชากร 323 338 661 
โดยมีประชากรทั้งหมด จํานวน 149 ครัวเรือน 
 
6.  ด้านการศกึษา 

  คนในหมู่บ้านส่วนใหญใ่ห้ความสําคัญกับการศึกษามาก  โดยเห็นได้จากการส่งเสียให้บุตร
หลานได้ศึกษาในระดับที่สูง  และมีการสอนศาสนาควบคู่กับการให้บุตรหลานเรียนสายสามัญไปด้วย  ซึ่งเด็ก
ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ และกลับมาประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
  และทําสําคญัในพ้ืนที่หมู่ที่  6  มีโรงเรียนบ้านลําหยัง  ซึง่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่  โดยเป็นโรงเรียน
สอนศาสนาควบคู่กับการสอนสายสามัญ  และมีการจัดต้ังโรงเรียนตาดีกาโดยจะเปิดสอนศาสนาทุกวันเสาร์
และอาทิตย์  ให้แก่เด็กๆ  ในพ้ืนที่ 
7.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 7.1   อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่  6  บ้านลําหยัง 
  อาชพีหลกั   ได้แก่  สวนยางพารา  สวนผลไม้     
 อาชพีเสริม  ได้แก่  ทํานา  รบัจ้าง   ค้าขายและอ่ืน ๆ 
 7.2  พืชเศรษฐกิจไดแ้ก่  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง  มะพร้าว 
 7.3  สัตว์เศรษฐกิจ ไดแ้ก่  โคขุน  ไก่ 
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8.  ผู้มีความรู ้ ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ชื่อ -  สกุล ที่อยู่ ลักษณะ 
ด้านหมอพ้ืนบ้าน 
(แพทย์แผนไทย) 
 

นายจรัส  เวาะหล ี 17  หมู่ที ่ 6   อีสุก  อีใส 

นายอุมา  ดอเลาะ 134  หมู่ที ่ 
6 

ไทร์รอย 

ด้านการเกษตร นายมนูญหมัดมูซา 19  หมู่ที ่ 6   หมอดิน 

ด้านการจักสาน นายอีนสาอิสาหัด -  หมู่ที่  6 สานเคร่ืองมือจับปลา 

นายดาโฮ๊ะ  อาหมัด 14  หมู่ที ่ 6 ตะกร้าก้านมะพร้าว 

 

9.   ทรพัยากรธรรมชาต ิ

  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ที ่  6 จะทําการเกษตรและในการทําการเกษตรของชาวบ้านต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ  เช่น  ในการทํานา  ทําสวน  คนในหมูบ้่านจะใช้นํ้าซึ่งมากจากนํ้าตก โดยมีคลองบ้านลําหยัง
ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากวังพลายบัวนํ้าตกทรายขาว เป็นคลองที่มีนํ้าตลอดปี  และมคีลองต้นประดู่ ลักษณะ
เป็นคลองไหลผ่านบ้านลําอานออกสู่บ้านมะปรางมัน ตําบลช้างให้ตก ซึ่งเกิดจากบึงรับนํ้าฝนมีนํ้าตลอดปี 
  
10.  การคมนาคม 

  บ้านลําหยังมีถนนลาดยางซึ่งเป็นสายหลัก คือ ถนนสายสะบ้าย้อยที่แยกตัวจากสีแ่ยกวัด
ทรายขาว ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง ส่วนถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จะมีบ้างบางเส้นทางซึ่งยังเป็นถนนลูกรัง   

11.  ผูน้ําชุมชน 
 1.นายดาโฮะ    สะมะแอ  ผู้ใหญ่บ้าน  
 2.  นายนัสเซอร์  มินแลเหม็ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 3.  นายดอเล๊าะ  ดอล่าโดย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4.  นายอับดลลาซิส  หมัด   ผ.ร.ส   
 5.  นายตอเย็บ    สาเมาะยูโสะ  สมาชิกสภา อบต.  
 6.  นายดลลาซิ    ด่อลาโดย  สมาชิกสภา  อบต.  
 7.  นายดลกาเดร์  บาเหมบูงา  บิหลั่น/ศอช.ม.  
 8.  นายอับดลเลาะ     มิดขาดี   อีหม่าม/ผู้นําอาชีพ  
 9.  นายดอรอหมาน  ขาเหร็มเหล็ม  คอเต็บ   
    10. นายดลวาหะ         ยาโกะ   ผู้นําอาชีพ 
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 12.   ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณ ี  

  12.1  ด้านความเช่ือและพธิีกรรม 
   12.1.1  ประเพณเีกี่ยวกบัการเกดิ  เด็กเกิดใหม่ชาวบ้านจะนําไปใส่กระด้ง  หรือ
อาจจะให้พ่อ  แม่ หรือผู้ทีม่ีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีมาเป็นผู้  “อาซาน”  ให้เด็ก  (กล่าวเชิญชวนให้
สรรเสริญพระเจ้า)  โดยเด็กผู้ชายจะอาซานท่ีหูทั้ง  2  ข้าง  แต่เด็กผู้หญงิจะอาซานที่หูขวา  และ “อีกอมะห์”
ที่หูขา้งซ้าย 
   12.1.2    พธิีละหมาดญามาอะห์วันศุกร์  ในเวลา  12.30  น. ของทุกวันศุกร์จะ
มีการละหมาดร่วมกัน  ซึ่งเรียนว่า”ญามาอะห์วันศุกร์”  เฉพาะผู้ชายที่ผ่านการ  “เขา้สุหนัต”  แลว้ต้องเข้า
ร่วมทุกคน  ยกเว้นผู้ที่ไม่สบายหรือติดภารกิจสําคัญ  ในการประกอบพิธีญามาอะห์น้ี  ชาวบ้านจะไปรวมกันที่
มัสยิดประจําหมู่บ้าน   
   12.1.3     การเข้าสหุนตั  เป็นพิธีของเด็กผู้ชาย  โดยการขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศ  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดส่วนในเด็กผู้หญิงก็จะทําบ้างเป็นบางคนเท่าน้ันและจะทํากันใน
ตอนเด็ก 
  12.2  ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
   12.2.1  ด้านภาษา    ถงึแม้ชาวบ้านในหมู่ที่  6  จะนับถือศาสนาอิสลาม  แต่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร  การแต่งกายจะสอดคล้องกับหลักศาสนาคือแต่งกายมิดชิด 
   12.2.2   ด้านการสร้างทีอ่ยู่อาศัย  ลักษณะการต้ังบ้านเรือนจะต้ังใกล้กันหรือบาง
บ้านก็ติดกันมีทั้งบ้าน  2  ช้ันและช้ันเดียวซึ่งจะเป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอด  เพราะช้ันบนเป็นลักษณะบ้าน
ทรงมลายูเดิมที่สร้างด้วยไม้  ส่วนบริเวณใต้ถุนหรือช้ันล่างจะต่อเติมด้วยปูนซีเมนต์ ปัจจุบันการสร้างบ้าน
ชาวบ้านเริ่มหันมานิยมสร้างบ้านด้วยอิฐฉาบปูนทั้งหลังตามสมัยนิยมมากข้ึน     
  12.3   ด้านประเพณ ี
   12.3.1  งานเมาลิด  เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงวันที่ศาสดามูฮัมหมัดประสูติ  
ซึ่งจัดกันเป็นประจําทุกปีภายในเดือนรอบีอุลเอาวัล  หรือตรงกับเดือนกรกฎาคม  ในวันน้ีชาวบ้านทุกคนจะมา
ชุมนุมกันในมสัยิด  พร้อมกับอวยพรหรือกล่าวคําสวดพร้อมกัน  และจัดพิธีเลี้ยงโดยชาวบ้านให้ความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี 
   12.3.2 งานวันตรษุอีดิลฟติรี  ตรงกับวันที่มุสลมิทุกคนทั่วโลกเฉลิมฉลองหลังจาก
ที่ได้ถือศีลอดกันมาเป็นเวลา  1  เดือนเต็ม  ในวันน้ี  ชาวบ้านทุกคนจะร่วมพิธีการจัดเลี้ยงอาหารบริจาคคน
ยากจน  และทําพิธีละหมาดร่วมกันในบริเวณสนามหรือภายในมสัยิด  แล้วแต่ความเหมาะสม 
   12.3.3  งานวันตรษุอีดลิอัฎฮา  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมซึง่ชาวบ้านทุก
คนกระทําเป็นประจําทุกปี  ซึ่งวันน้ีจะอยู่ในช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์  ที่เมืองเม็กกะห์  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  สําหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปทําพิธีน้ีได้  ก็จะจัดงานเล้ียงและละหมาดร่วมกัน  
พอเสร็จพิธีก็จะมีการเชือดสัตว์  โดยเน้ือสัตว์ทั้งหมดชาวบ้านจะให้ทานแก่คนจน  หรอืไม่ก็จะร่วมกันประกอบ
อาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน 
   12.3.4   ประเพณวัีนขึ้นปีใหม่อิสลามหรือวันอาซูรอ  การทําขนมอาซูรอ
ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันโดยทกุคนจะนําข้าวสาร   เน้ือไก่  กล้วยดิบ  ฟักทอง ถั่ว  ข้าวโพด  เผือก  มัน  กะทิ  
ฯลฯ  ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวชาวบ้านจะนํามาจากบ้านของแต่ละคน แล้วนํามากวนจนสุก  ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัด
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ให้มีการประกวดการกวนอาซูรอขึ้นทุกปี  โดยมีการประกวดด้านรสชาติและความสวยงาม  โดยจะมีชาวบ้าน
จากหมู่ต่างๆ  เข้าร่วมประกวด 

 
ปฏทินิวัฒนธรรมหมู่ที่  6 บา้นลําหยัง 

ประเพณี
วัฒนธรรม/

เดือน 

มุร
ฮรั
รอม 

ซอ
ฟรั 

รอบ ิ
อุล

เอาวัล 

รอ
บิอุล
อาดริ 

ยา
มาดลิ
เอาวัล 

ยา
มาดลิ
อาคิร 

รอ
ยัน 

ซะ
บลั 

รอม 
ฎอน 

เชาวัล ซุล
เกียะ
ดะ 

ซุล
ฮิจญะ 

1.  อาซูรอ             
2.  เมาลิด                
3.  ถือศลิอด             
4.  ฮารีรา
ยออิด้ิลฟิตรี 

            

5.  ถือศลิอด
สุนัต 

            

6.  เย่ียมกุ
โบร์ 

            

7.  ประกอบ
พิธีฮัจญ์ 

            

8.  ถือศลิอด
สุนัต 
(ก่อนรายอ
ฮัจญ์) 

            

9.  ฮารีรายอ
อิดอลอัฎฮา 

            

10.  ทํา
กุรบาน 

            

11.  อาแก
กะฮ์ 

            

12.  คอต่าน             
  
หมายเหต ุ มุฮัรรอม   ตรงกับ  มี.ค. – เม.ย.  รอยัน               ตรงกับ  ก.ย. – 
ต.ค. 
  ซอฟัร  ตรงกับ  เม.ย. - พ.ค.    ชะบัล  ตรงกับ  ต.ค. –  พ.ย. 
  รอบิอุลเอาวัล ตรงกับ  พ.ค. - มิ.ย.    รอมฎอน ตรงกับ  พ.ย. –  ธ.ค. 
  รอบิอุลอาคิร ตรงกับ  มิ.ย. - ก.ค.    เชาวัล ตรงกับ  ธ.ค. –  ม.ค. 
  ยามาดิลเอาวัล ตรงกับ  ก.ค. - ส.ค.   ซุลเกียะดะ ตรงกับ  ม.ค. –  ก.พ. 
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  ยามาดิลอาคิร ตรงกับ  ส.ค- ก.ย.    ซุลฮิจญะ ตรงกับ  ก.พ. –  มี.ค. 
 
 
 
 
 13.   ผลติภณัฑ์ทีน่่าสนใจของหมู่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตร  หมู่ที่  6  ผลิตภัณฑ์กลุ่มได้แก่  ไมก้วาดก้านมะพร้าว   กระเป๋าลูกปัด
ผลิตภัณฑ์จากกะลา  สมาชกิ  จํานวน  54  คน  ก่อตั้งเม่ือ  เดือน  ธันวาคม  2548  

14.  สถานทีส่ําคญัของหมู่บา้น 
 โรงเรียนบ้านลําหยัง  
    อาคารเอนกประสงค์ 
 มัสยิดดารุสสะฮาดะห์ 
 โรงเรียนตาดีกา 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 
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ส่วนที่  3 
สภาพปญัหา  และแนวทางการพฒันา 

บา้นลําหยัง  หมู่ที่  6  ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตัตานี   

ตารางที่  4.1  สรปุปญัหาของหมู่ที่  6   บา้นลําอาน 
 
ลําดบัที ่ ปญัหา หมายเหต ุ

1 ความก้าวหน้าของกลุ่มแม่บ้านยังมีน้อย  
2 ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้น้อย  
3 กําแพงก้ันนํ้าบริเวณมัสยิด  
4 อาคารอเนกประสงค์  
5 ป้อมยามหมู่บ้าน  
6 ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  
7 ขาดอุปกรณ์การกีฬา  
8 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ไมท่ั่วถึง  
9 อาคารประกอบอาชีพกลุ่มต่างๆ  

10 ปลูกพืชฤดูแลง้  (ถั่ว ข้าวโพด)  
11 การว่างงานของเยาวชน  
12 อุปกรณ์ประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่มไม้กวาด และสะตอดอง)  

 
ตารางที่  4.2  สรปุสาเหตขุองปญัหา 
 

        ปญัหาที่  1    ชื่อปญัหา.............ความกา้วหนา้ของกลุ่มแม่บา้นยังมีน้อย.......... 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ขอรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม 

 
 

ปญัหาที่  2    ชื่อปญัหา.............ประชาชนในหมู่บา้นมีรายได้น้อย.............. 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 

2 ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า จัดหาตลาดรองรับสินค้า 
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ปญัหาที่  3    ชื่อปญัหา............กําแพงกัน้น้ําบรเิวณมัสยิด....................... 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เน่ืองจากช่วงหน้าฝนปริมาณนํ้าในคลองไหลแรงทํา

ให้ตลิ่งพังและเพ่ือความปลอดภัย 
จัดสร้างกําแพงก้ันนํ้ารอบบริเวณ
มัสยิด 

 
ปญัหาที่  4    ชื่อปญัหา..............อาคารอเนกประสงค์............................. 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เน่ืองจากอาคารที่มีอยู่มีพ้ืนทีจ่ํากัดไม่สามารถทํา

กิจกรรมทีม่ีขนาดใหญ่ได้ 
ของบประมาณในการจัดสรา้ง
อาคารใหม ่

 
ปญัหาที่  5    ชื่อปญัหา..............ปอ้มยามหมู่บา้น................................ 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 สถานการณ์ความไม่สงบ 

 
จัดสร้างป้อมยามที่มีมาตรฐาน 
 

 
ปญัหาที่  6    ชื่อปญัหา.............ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บา้น............ 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดที่อ่านหนังสือเพ่ือเยาวชนและคนในหมูบ้่านได้มี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
จัดสร้างที่อ่านหนังสือในหมู่บ้าน 
 

 
ปญัหาที่ 7  ชื่อปญัหา............ขาดอุปกรณก์ารกีฬา.......................... 

 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เยาวชนในหมู่บ้านขาดอุปกรณ์การกีฬา จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา 

 
 
 

ปญัหาที่ 8  ชื่อปญัหา........การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ไม่ทั่วถึง...... 
 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ข่าวสารในหมูบ้่านจําเป็นที่ต้องมีการแจ้งใหช้าวบ้าน

ทราบแต่ยังขาดหอกระจายข่าวที่คลอบคลมุทั้ง
หมู่บ้าน 

จัดสร้างหอกระจายข่าวที่สามารถ
กระจายข่าวทั่วทั้งหมู่บ้านได้ 
 
 

 
ปญัหาที่ 9  ชื่อปญัหา...............อาคารประกอบอาชีพกลุ่มตา่งๆ  ........................ 
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ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 กลุ่มต่างๆ  ในหมู่บ้านไม่มีทีท่ําการถาวร  จัดสร้างอาคารทําการกลุ่ม 

 
 
 
 

ปญัหาที่ 10  ชื่อปญัหา...............ปลกูพชืฤดูแล้ง  (ถ่ัว ข้าวโพด)...................... 
 

ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 เน่ืองจากการปลูกพืชฤดูแล้งของชาวบ้านในปัจจุบัน

ขาดพันธ์ุที่ดีและขาดการสนับสนุนปุ๋ย 
ขอสนับสนุนพันธ์ุพืชที่มีคุณภาพ
และปุ๋ย 
 

 
ปญัหาที่ 11   ชื่อปญัหา...............การว่างของเยาวชน...................... 

 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ไม่มีงานในพ้ืนที่รองรับ จัดฝึกอบรมอาชีพให้เยาวชน 

 
ปญัหาที่ 12   ชื่อปญัหา   อุปกรณป์ระกอบอาชพีของกลุ่มแม่บ้าน (กลุ่มไม้กวาด และสะตอดอง) 

 
ที ่ สาเหตุของปญัหา แนวทางแก้ไข 
1 ขาดอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมกลุม่ ของบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์

ในการประกอบกิจกรรมกลุม่ 
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