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วิธกีารศกึษา 
การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการทํานาตําบลโฆษิต 

 
 
 
วิธีการศึกษาการบริหารจัดการน้าํเพื่อการทํานาตําบลโฆษิต 

› การจัดทํากรอบแนวคิด 
› การจัดทําแนวคําถาม 
› สนทนากลุ่ม focus group 
› เดินสํารวจ survey 
› สังเกต observe 
› สรุปข้อมูล 
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1. ขอมลูพื้นทีต่ําบลโฆษติ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 
1) ความเป็นมาขององค์การบรหิารส่วนตําบลโฆษิต  

  อบต. โฆษิตได้รับการจัดต้ังเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540โดยมีเน้ือที่ 19.844 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,402.500 ไร่  

คําขวัญองค์การบริหารส่วนตําบลโฆษิต 
                 ชายแดนมาเลย์      เสน่ห์ชนงามตา 
                 รักใคร่ศาสนา            การค้ารุ่งเรอืง 
                 เลื่องลืองานปัก          ปศุสัตว์ หลุมพี 
              ของดีโฆษิต              พิชิตความยากจน 
 

2) ความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน 
ตําบลโฆษิตจัดต้ังเป็นตําบลเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยแยกเขตการปกครองออกจากตําบลพร่อน 

มีเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน คือ  
   หมู่ที่ 1 บ้านสะหร่ิง   โอนจากหมู่ที่ 5  ตําบลพร่อน 
   หมู่ที่ 2 บ้านบอฆอ    โอนจากหมู่ที่ 6   ตําบลพร่อน 
   หมู่ที่ 3 บ้านปะลุกา   โอนจากหมู่ที่ 10  ตําบลพร่อน 
   หมู่ที่ 4 บ้านโคกมือบา โอนจากหมู่ที่ 7   ตําบลพร่อน 
   หมู่ที่ 5 บ้านปลักปลา  โอนจากหมู่ที่ 9   ตําบลพร่อน 
 

3) ประวัติหมู่บา้นในตําบลโฆษิต 
หมู่ที่ 1 บ้านสะหริ่ง    เดิมช่ือบ้านสะหร่ิงน้ันมาจากคําว่า “สือริง” ซึ่งแปลว่า แห้ง ซึ่งต้น

กําเนิดคําว่า “สือริง” มาจากช่ือหมู่บ้าน  ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเมื่อหลายปีมาแล้ว ประมาณ ปีพ.ศ. 
2426 ชาวบ้านสือริง  รัฐกลันตัน ได้เข้ามาบุกเบิกป่าเพ่ือทําเป็นที่ทํากินและเรียกว่า “สือริง” และ ในปัจจุบัน
ชาวบ้านเรียกว่า  “สือริง”แต่ทางราชการเรียกว่าบ้านสะหริ่ง 
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  หมู่ที่ 2 บ้านบอฆอ  สาเหตุที่เรียกว่า “บ้านบอฆอ” เน่ืองมาจาก   เดิมภายในหมู่ บ้านมี
ต้นไม้ชนิดหน่ึงเรียกว่า “ต้นฆอ” ซึ่งมีลักษณะคดงอชาวบ้าน   จึงเรียกว่า “ต้นฆองอ” ต่อมาคําว่า “ฆองอ” ได้
เรียกเพ้ียนเป็น “บอฆอ”และ   ใช้เรียกช่ือหมู่บ้านเป็นบ้านบอฆอจนถึงทุกวันน้ี 
  หมู่ที่ 3  บ้านปะลุกา   เดิมบริเวณที่ต้ังบ้านปะลุกาปัจจุบันได้มีชาว  บ้านมาบุกเบิก    ต้ัง
บ้านเรือนน้ันเป็นป่าละเมาะและป่าพรุมีลักษณะเป็นป่าเต้ีย ๆ หมู่บ้านข้างเคียงจึง  เรียกว่า “บ้านบลูกา” ซึ่ง
แปลว่า ป่าละเมาะ ซึ่งต่อมา   ได้เรียกเพ้ียนเป็น “บ้านปะลุกา” จนถึงทุกวันน้ี 
  หมู่ที่ 4 บ้านโคกมือบา  เดิมบริเวณที่ต้ังบ้านโคกมือบาในปัจจุบันน้ัน   ในพ้ืนที่มีต้นไม้ชนิด
หน่ึงช่ือ “ต้นงือบา” หรือ  ภาษาไทยเรียกว่า “ต้นหลุมพอ” ขึ้นอยู่มากและลักษณะพ้ืนดินบริเวณน้ันเป็นที่ราบ
ค่อนข้างสูงจึงเรียกว่า “โคกงือบา”  ซึ่งต่อมาในปัจจุบันเพ้ียนเป็น  “บ้านโคกมือบา” 
  หมู่ที่ 5 บ้านปลักปลา  เดิมเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2468 เรียกว่า “กูแบอีแก” ซึ่งแปลว่ามี
บึงใหญ่กลางหมู่บ้านและมีปลาชุกชุม ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่ง จะต้ัง
ช่ือว่าโรงเรียนกูแบอีแก ก็จะซ้ํากับโรงเรียนในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก จึงได้ต้ังช่ือโรงเรียนบ้านปลักปลา ซึ่ง  มี
ความหมายเช่นเดียวกับบ้านกูแบอีแก และก็ใช้เรียกช่ือหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันน้ี 
 

1.2 สภาพทั่วไป ขององค์การบรหิารส่วนตําบลโฆษิต 
 
1) ที่ต้ัง   ตําบลโฆษิตต้ังอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอตากใบไปทางทิศใต้  15 กิโลเมตร 
2) เน้ือที่   มีเน้ือที่ทั้งหมด  19.844  ตารางกิโลเมตร หรือ 12,402.500 ไร่ 
3) ภูมิประเทศ   โดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ซึ่งพ้ืนที่ ใช้เป็นที่ ต้ังชุมชน และพ้ืนที่

เกษตรกรรม โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ คลองปูยูไหลผ่านทางทิศเหนือของตําบลเป็นแนวเขต
ระหว่างตําบลโฆษิตและตําบลเกาะสะท้อนส่วนทางทิศตะวันออก มีแม่นํ้าสุไหงโก-ลก ไหลผ่าน เป็นแนวเขต
แดนระหว่างตําบลโฆษิตกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลเกาะสะท้อน 
ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลนานาค  และอําเภอสุไหงโก-ลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลพร่อน  และอําเภอสุไหงปาดี 

4) จํานวนหมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด 5 หมู่บ้าน ดังน้ี 
   หมู่ที่ 1  บ้านสะหริ่ง 
   หมู่ที่ 2   บ้านบอฆอ 
   หมู่ที่ 3   บ้านปะลุกา 
   หมู่ที่ 4   บ้านโคกมือบา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปลักปลา 
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5) ลักษณะชุมชนและการต้ังถ่ินฐาน 
  การต้ังถิ่นฐานของราษฎรในตําบลโฆษิต  จะมีการต้ังบ้านเรือนกระจายไปตามเส้นทาง 
คมนาคมภายในหมู่บ้านและเกาะกลุ่มกันในบริเวณที่มีมัสยิด  วัด โรงเรียน และพ้ืนที่ที่มีการบริการ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการต่าง ๆ  ตลอดจนกระจายไปตามพ้ืนที่การเกษตรในหมู่บ้าน    
  6) จํานวนประชากร 

  ประชากรท้ังสิ้น  6,984คน  แยกเป็น ชาย   3,444  คน หญิง  3,540 คน  จํานวนครัวเรือน  
1,385  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   351 คน/ ตร.กม. 

ท่ีมาข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตรอําเภอตากใบ  (ณ  กันยายน 2559) 

 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติในตําบลโฆษิต สามารถจําแนกได้ดังน้ี 
  1. ทรัพยากรที่ดิน   การใช้ทรัพยากรที่ดินในเขต ตําบลโฆษิต ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และทําการเกษตร 
  2. ทรัพยากรนํ้า พ้ืนที่ในตําบลโฆษิต จะมีแม่นํ้าปูยู ซึ่งไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3 และมีแม่นํ้าโก-ลก 
ซึ่งไหลผ่าน   หมู่ที่  3  นอกจากน้ียังมีคลองที่สําคัญ ได้แก่ คลองโต๊ะแดง คลองพี คลองโก  
คลองโคกยาง ซึ่งแหล่งนํ้าเหล่าน้ีราษฎรในตําบลโฆษิตได้ใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ 
การประมง และใช้ในการอุปโภค บริโภค 
  3. ทรัพยากรป่าไม้  ตําบลโฆษิต มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นป่าพรุ 
ที่ต้ังอยู่ในเขตของหมู่ที่ 5 บ้านปลักปลา 
 
 1.3 สภาพด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลโฆษิต 
 

ประชากรตําบลโฆษิต ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ การทํานาเลี้ยง
สัตว์ ทําสวนผลไม้  ทําสวนมะพร้าว  ทําสวนยางพารา  ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่อ่ืน ๆ นอกจากน้ียังมี
การประกอบอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย การรับจ้างและอาชีพอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย แรงงานภาคเกษตรกรรม

หมูท่ี ช่ือบาน 

จํานวน 

ครัวเรือน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

   
1 บ้านสะหริ่ง 247 603 623 1,226 

2 บ้านบอฆอ 159 289 287 576 

3 บ้านปะลุกา 323 902 912 1,814 

4 บ้านโคกมือบา 414 978 1,010 1,988 

5 บ้านปลักปลา 252 600 712 1,412 
 รวม 1,395 3,472 3,544 7016 
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ในตําบลโฆษิตส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน และบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่พอเพียงจะทําการ
จ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต และเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิตจะมีแรงงานว่างจากภาคเกษตร
ไปทําการรับจ้างแรงงานทั่วไปในจังหวัดใกล้เคียง และในประเทศมาเลเซีย 
 

1.4 สภาพทางสังคมขององค์การบริหารสว่นตําบลโฆษิต 
 

 ประชาชนในเขตตําบลโฆษิต ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจําวัน ของชาว
มุสลิมจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1) ด้านการศึกษา 
 ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

1.  ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มัสยิดตักวาหมู่ที่ 1 บ้านโคกนิบง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตร-มูโนะ  หมู่ที ่4 บ้านปศุสัตว์

เกษตร -  มูโนะ 

 โรงเรียนสังกัด สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
1.  โรงเรียนบ้านสะหร่ิง หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
2.  โรงเรียนบ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
3.  โรงเรียนบ้านโคกมือบา หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
4.  โรงเรียนบ้านปลักปลา หมู่ที่ 5เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 โรงเรียนตาดีกา                                                                               
มัสยิด 
1. โรงเรียนตาดีกานูรูลฟีรเดาส  หมูท่ี่ 1 ชุมชนบ้านโคกนิบง   -  มสัยิดตักวา 
2. โรงเรียนตาดีกาสีนารันบืรทีวีหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านโคกไทร -  มสัยิดดารุสลาม  

โกะบือรา 
3. โรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดาหมู่ที่ 1 บ้านสะหริ่ง -  มัสยิดนูรุลฮูดา 
4. โรงเรียนตาดีกานูรุสฮีดายะห์ หมู่ที ่3 บ้านปะลุกา -   มสัยิดอีบาดะห์ 
5. โรงเรียนตาดีกาตัรบียาตูคดีนียะห์  หมู่ที4่ บ้านโคกมือบา  -   มสัยิดโคกมือบา 
6. โรงเรียนตาดีกานุรฮีดายะห์  หมู่ที ่5 บ้านปลักปลา -   มสัยิดอัลฮีดายะห์ 

2) ด้านศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
ตําบลโฆษิต  อําเภอตากใบ ต้ังอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี

เอกลักษณ์อันโดดเด่น ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 90 
นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 10   เอกลักษณ์ที่สําคัญของประชากรในแถบน้ี  คือ 
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1. การแต่งกาย   ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือ
และสวมหมวกกาปีเยาะ ส่วนผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและนุ่งผ้า
คลุมข้อเท้าตามข้อบัญญัติศาสนา 

2. พิธีถือศีลอด (ถือบวช) ในเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปี
ฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 
เดือน ทั้งน้ีเพ่ือให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงความอดอยาก และยากจน 

3. ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเป็นภาษาถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” จะใช้ใน
หลายโอกาส  เช่น แต่งงานและเข้าสุหนัต 

4. การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การ
ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระทําแก่เด็กชายที่มีอายุ 2-10 ปี ภาษา
ถิ่นเรียกว่า “มาโซะยาวี” 

5. วันรายอฮัจจ์ยี เป็นวันที่ชาวไทยมุสลิม ได้ทําพิธีละหมาดร่วมกันในเวลาเช้า 
หลังจากน้ันจะร่วมกัน   กรุบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ) เพ่ือจัดเลี้ยงแก่
คนยากจน หรือจัดเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญมิตรสหายมารับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

6. ขนบธรรมเนียมการเคารพ  ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกล่าว“อัสลามูลัยกูม” 
(ขอ ความสันติจงมีแด่ท่าน)  และมีการรับว่า “อาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจง
มีแด่ท่านเช่นกัน) และย่ืนมือสัมผัสกันบางคร้ังก็ยกมาลูบหน้า บางครั้งก็มาแตะ
บริเวณหน้าอก  

7. งานถวายเทียนพรรษา  งานทอดกฐิน  งานทอดผ้าป่า เป็นกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพุทธซึ่งจะจัดเป็นประจําทุกปี ณ วัดโฆษิต  
หมู่ที่  2  บ้านบอฆอ 

8. วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว  โดยจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไป โดย
จัดที่วัดโฆษิต 

9. งานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับเด็กซึ่งจัดในวันเสาร์ที่2  
ของเดือนมกราคมของทุกปี  โดย อบต.โฆษิต จะจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กใน
ตําบลโฆษิต   

 
3) ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน 

   1.ซีละ คือ ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีลักษณะคล้ายมวยไทย และมีลกัษณะคล้าย
มวยปล้ํารวมกัน (มีการแตะ ถีบ ต่อย และมีการปล้ําให้ลม้กันด้วย) 
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   2. ลิเกฮูลู ปกติมักจะเล่นในหมู่บ้านเน่ืองในงานเข้าสุหนัต มีความหมายตาม
พจนานุกรม KamusDewanของ Dr.TeukuInkanda ๒ ประการคือ 

- หมายถึง เพลงสวดพระเจ้า ปกติเป็นการขับร้องเน่ืองในเทศกาลกําเนิด
พระนบี ชาวมุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกล่าว
น้ีว่า ดิเกร์เมาลิด ซึ่งคําว่าดิเกร์ เป็นศัพท์เปอร์เซีย 

-  หมายถึง กลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเรียกว่า ลิเกฮูลู 
4)  ชุมชนในเขตตําบลโฆษิต 

หมู่ที่ 1 บ้านสะหริ่ง  
     -  ชุมชนบ้านโคกไทร 
     -  ชุมชนบ้านโคกนิบง 
     -  ชุมชนบ้านสะหริ่งใน 
หมู่ที่ 2  บ้านบอฆอ  
     -  ชุมชนบ้านบอฆอ 
     -  ชุมชนบ้านตะโล๊ะ 
หมู่ที่ 3  บ้านปะลุกา  
     -  ชุมชนบ้านปะลุกา  
หมู่ที่ 4  บ้านโคกมือบา  
      -  ชุมชนบ้านโคกมือบา 
      -  ชุมชนบ้านโคกทราย 
      -  ชุมชนบ้านโคกละไม 
      -  ชุมชนบ้านซีโปร์ 
      -  ชุมชนหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ 
หมู่ที่ 5  บ้านปลักปลา  
     -  ชุมชนบ้านโคกเบียด 
     -  ชุมชนบ้านปลักปลา 
 

1.5 การบริการพื้นฐาน 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในตําบลโฆษิต  ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนา ถนน   ไฟฟ้า  ประปา  ฯลฯ  ประชาชนจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง จะมีแต่บางส่วนเท่าน้ันที่จะต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1) การคมนาคม  
-   มีถนนสายหลัก 1 สายคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4057 (อําเภอตากใบ – 

อําเภอ   สุไหงโก-ลก)   ผ่านตําบลเจ๊ะเห ,ตําบลพร่อน,และผ่านตําบลโฆษิตใน
หมู่ที่ 1 , 2 และ 4  ผ่านตําบลนานาค  ไปอําเภอสุไหงโก-ลก 

-  ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ,คอนกรีตเสริมเหล็ก,หินคลุก 
และลูกรัง   

           2) ไฟฟ้า 
           - ประชาชนในตําบลโฆษิตทุกหมู่บ้านได้รับบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
           3) การโทรคมนาคม/ติดต่อ 

-  โทรศัพท์   สํานักงานโทรศัพท์ อ.ตากใบ  เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ในเขตตําบล
โฆษิต ไม่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความต้องการใช้บริการเป็น
จํานวนมาก 

- ไปรษณีย์อนุญาตของชุมชนประจําตําบลโฆษิต (หมูท่ี่ 1) 
4) การสาธารณสุข 

  การบริการทางด้านการสาธารณสุข ในเขตตําบลโฆษิต ประชาชนสามารถรับบริการได้จาก 
สถานีอนามัยประจําตําบล  เปิดบริการทุกวัน ในวันและเวลาราชการ ให้บริการรักษาโรคและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน บริการรักษาพยาบาลฟรี 

-  สถานีอนามัยบ้านโคกมือบา หมู่ที่ 4บ้านโคกมือบา  บริการราษฎร หมู่ที ่
2,3,4  ตําบลโฆษิต 

-  สถานีอนามัยบ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ต.พร่อน บริการราษฎร หมู่ที่ 1,5 ตําบลโฆษิต 
 

1.6 ศักยภาพของหน่วยงาน 
 

          ด้านการเมืองการบริหาร   
  1)  โครงสร้างการเมืองการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโฆษิต ประกอบด้วย 

(1)  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล มาจากการเลือกต้ังของประชาชน จํานวน 10 คน ทาํหน้าที่นิติบัญญัติ 
และตรวจสอบการบริหารงานของนายก อบต. 

(2) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน1 คน และมีรองนายก อบต. ที่มาจากการ
แต่งต้ังของนายก อบต.จํานวน 2 คน  มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ  4  ปี      

2) ส่วนการบริหาร  แบ่งเป็น  4  ส่วน ดังน้ี 
(1)  สํานักงานปลัด อบต.                 



ขอมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ตําบล l โฆษิต  /11/ 

 

(2)  กองคลัง 
(3)  กองช่าง             
(4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
2. ขอมลูการศกึษาการบรหิารจดัการน้าํเพือ่การทาํนา 

  
2.1 ศักยภาพพืน้ที ่

 
1) ผังตําบลโฆษิต 
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2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
 

ท่ี ลักษณะการใชประโยชน เน้ือท่ี (ไร) 

 
1 พื้นทีน่าทัง้หมด

-ที่นา (จริง) 
-นาร้าง 

5,530.00 
5,496.00 

34.00 
2 พื้นทีป่ลูกไม้ผลทั้งหมด

-เงาะ 
-ลองกอง 
-มังคุด 
-ทุเรียน 
-สละ 
-ไม้ผลอ่ืนๆ 

234.00 
105.00 
92.00 
18.00 
14.00 
5.00 
0.00 

3 พื้นทีป่ลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด
-ยางพารา 
-ปาล์มนํ้ามัน 
-มะพร้าว 
-ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 

5,054.00 
2,706.00 
2,240.00 

58.50 
50.00 

4 พื้นทีป่ลูกพชืไร่ทั้งหมด 139.00 
5 พื้นทีป่ลูกพชืผักทั้งหมด 417.00 

พื้นที่ทาํการเกษตรท้ังหมด 11,374.50 
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3) แผนภูมิแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 
 

4) ข้อมูลการถือครองที่ดินในตําบลโฆษิต 
 

ประเภท 
เอกสารสิทธ์ิ ตําบล ไร่ งาน วา แปลง 

    
โฉนดที่ดิน โฆษิต 4,102 0 21.5 1,589
น.ส. 3 ก โฆษิต 2,478 0 48.9 427
น.ส 3 โฆษิต 51 1 32 8

* ข้อมูลจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดนราธิวาส สาขาตากใบ 
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2.2 กระบวนการผลิตข้าว 
 

1) ปฏิทินฤดูกาลทํานา ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

กิจกรรม/

ฤดูกาล 

เดือน 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

มรสุม หนาแลง อากาศแปรปรวน ฤดูฝน นํ้าทวม 

       
       
ทํานา        


        

สวนยาง            

ปลูกผัก            
 

2) รายจ่ายในการทํานา อัตราส่วน 1 :ไร่ 

ท่ี รายการดําเนินการ 
คาใชจายตอหนวย 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

   
1 ขั้นเตรียมแปลงนา

-ไถนาแบบกลบ 
-ไถนาแบบลูบ 
-หว่านเมล็ดพันธ์ุ 15 กก. 

500 
400 
1x12 (15) = 180 

 
500 
400 
180 

2 ขั้นดําเนินการ 
-ดํานา (เหมาจา่ย/รายมัด) 
เหมาจ่าย 
รายมัด(400 มัด x 10 บาท) 
-ใส่ปุ๋ย (ไทย มาเลย์) 
ปุ๋ยไทย 1 กระสอบๆละ 50 กิโลกรัม 
ราคา 800-1,200 บาท 
ปุ๋ยมาเลย์ 2 กระสอบๆละ 25 กิโลกรัม ราคา 250 บาท 

1,000 
 
4,000 
800-1,200 
 
 
500 

 
1,000 
 
4,000 
1,200 
 
 
500 

3 ขั้นเก็บเก่ียว 
-เก็บเก่ียวโดยรถ 600 

 
600 

การทํานาแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,380-7,380 บาท

ไถนา หว่านต้นกล้า ถอนกล้า/ดํานา เก็บเก่ียวใส่ปุ๋ย/บํารุง ถอนกล้า/ดํานา
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3) ข้อมูลการปลกูข้าวนาปี 2559 ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อ

หมู่บ้าน 

เนื้อที่ถอืครองทํานา เนื้อที่ปลูก
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต เนื้อที่นาร้าง มูลค่า
รวม 
(ล้าน
บาท) 

ราคาขาย
เฉลี่ย  
(บาท/
ก.ก.) 

หมายเหตุ เนื้อที ่
(ไร่) 

เกษตรกร
(ราย) 

เนื้อที่
(ไร่) 

เกษตรกร
(ราย) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(ก.ก./ไร่)

ผลผลิต
รวม 
(ตัน) 

เนื้อที่
(ไร่) 

เกษตรกร
(ราย) 

    
1 สะหริ่ง 1,744.00 166.00 1,408.50 165.00 1,408.50 392.00 552.13 335.50 1.00 7.18 13.00 พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก

มากที่สุดคือพันธุ์สีรีบู
กันตัง 

2 บอฆอ 1,506.00 138.00 1,391.75 127.00 1,391.75 392.00 545.57 114.25 11.00 7.09 13.00
3 ปะลุกา 1,702.00 173.00 1,671.00 164.00 1,671.00 392.00 655.03 31.00 9.00 8.52 13.00
4 โคกมือบา 1,087.00 131.00 1,066.00 120.00 1,066.00 392.00 417.87 21.00 11.00 5.43 13.00
5 ปลักปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.3 การจัดการน้ําเพื่อการทาํนา 
 

1) ผังแสดงเสน้ทางน้ําในการทํานาของตําบลโฆษิต 

 
 

3) คลองระบายน้าํของชลประทานที่รบัผิดชอบในพื้นที่ตําบลโฆษิต 
 

คลองระบายนํ้า ครอบคลุมพ้ืนท่ี ความยาวคลอง (เมตร) ดึงนํ้าจากคลอง 

   
สาย 8 โคกมือบา-ปะลุกา 1670 คลองปูยู 
สาย 5 สะหริ่ง-บอฆอ 8370 คลองปูยู 
สาย 9 สะหริ่ง 3720 คลองมูโนะ 
สาย 7 บ้านตะโละ (ปะลุกา) 1200 คลองปูยู 
สายปลักปลา-โคกกระท่อม ปลักปลา-โคกกระท่อม 3720 คลองมูโนะ 
* คลองปูยูและคลองมูโนะดึงน้ําจากแม่น้ําโกลก 
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4) ข้อมูลพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตโครงการสง่น้ําและบาํรุงรักษาลุ่มน้าํโกลก  
   (ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน) 
 

ท่ี ตําบล 

ทํานา 

(ไร) 

พืชสวน

(ไร) 

พืชไร 

(ไร) 

พืชผัก 

(ไร) 

บอปลา 

(ไร) 

อื่นๆ 

(ไร) 

    

1 นานาค 1,500 1,887  
2 โฆษิต 7,200 2,202 100 8.5 
3 พร่อน 6,950 1,400 15 
4 เกาะสะท้อน 6,600 713 600 250 80 

รวม 22,250 6,202 600 350 104 
 
 2.4 กระบวนการผลิตข้าว 
 

1) โครงการนาแปลงใหญ่ตําบลโฆษิต 
จํานวนสมาชิกเบ้ืองตน เขตพื้นท่ี จํานวนเนื้อท่ี(ไร) การดําเนินการ 

   

156 คน หมู่ที่ 1 สะหริ่ง
หมู่ที่ 2 บอฆอ 

1,137 -รวบรวมเกษตรกรที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 
2.5 กลุ่มองค์กร 

 
1) ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ 

ชื่อกลุม 
จํานวน

สมาชิก 

เร่ิม

กอต้ัง 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

หนวยงานท่ี

สนับสนุน 

สถานภาพ 

จุดแขง จุดออน 

      

แม่บ้าน
เกษตรกร
ข้าวซ้อม
มือบ้าน
บอฆอ 
 

-เริ่มกอ่ตั้ง
มีจํานวน
สมาชิก 
19 คน 
-ปัจจุบันมี
สมาชิก 
35 คน 

ปี พ.ศ. 
2551 

-เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของข้าวในพื้นที ่
-เพื่อรวมกลุ่ม
คนในชุมชนใหม้ี
กิจกรรมร่วมกัน 
-เพื่อให้เกดิการ
ระดมทุนของ
สมาชิกในกลุ่ม 

-ประชุม
ประจําเดือน 
-ประชุมประจําปี 
-ผลิตข้าวซ้อมมอื 
-ผลิตจมูกข้าว 
-ผลิตขนมเทียนใส่
ใส้ 
-จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าว

-โครงการ
พนม. 
-กรม
วิชาการ
เกษตร 
-กรมการ
ข้าว 
-ธกส 

-สามารถ
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได ้
-มีการ
จัดการที่
เป็นระบบ 
(องค์
ความรู้ 
ไลน์การ

-การ
สนับสนุน
ของรัฐไม่
ต่อเนื่อง 
-รายได้ไม่
เพียงพอ
ต่อสมาชิก
กลุ่ม 
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ชื่อกลุม 
จํานวน

สมาชิก 

เร่ิม

กอต้ัง 
วัตถุประสงค กิจกรรม 

หนวยงานท่ี

สนับสนุน 

สถานภาพ 

จุดแขง จุดออน 

      

ซ้อมมือ
บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
-ถ่ายทอดความรู ้
-ฝึกอบรมสมาชกิ
และกรรมการ 
-ปันผลสมาชิก 

ผลิต 
อาคาร
สถานที ่

 
 
 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
 
 
 
 
 


