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ชดุแนวคาํถามและเครือ่งมอืที่ใชในการศกึษา  
ศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

 
 
 
 
1. แหลงทองเทีย่ว 

› ประวัติความเป็นมา 
› เน้ือที่ 
› จํานวนผู้ใช้บริการ 
› ความสะอาดของพ้ืนที่  
› ข้อเสนอแนะการจัดการที่ผ่านมา  
› ปัญหา  
› *ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว  
› *หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
› *กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
› *ภูมิปัญญาองค์ความรู้ 
› *ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

 
2. วถิชีวีติ 

› ประวัติความเป็นมา 
› ผู้นํา ผู้ทีส่ืบทอด 
› ช่วงเวลาของการละเล่น 
› ปัญหาและอุปสรรค  
› ข้อเสนอแนะ 
› วิธีการ 
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3. อาชพี  

› รายได้  
› การผลิต 
› ฤดูกาล 
› ปัญหา 
› ข้อเสนอแนะการจัดการที่ผ่านมา 
› *ฐานเรียนรู้ 
› *ผลิตภัณท์ในพ้ืนที่ 
› *องค์ความรู้ 

 
4. โครงสรางสาธารณูปโภคทรพัยากรในพื้นที ่

› ความปลอดภัย 
› การสัญจร 
› ปัญหาอุปสรรค 
› ข้อแสนอแนะ  

 
5. วธิกีารศกึษา เครือ่งมอื กลุมทีจ่ะศกึษา 

› ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง (Timeline) 
› ปฎิทินประเพณีและวัฒนธรรม 
› ปฎิทินการประกอบอาชีพและการผลิต 
› ผังตําบล 
› พิกัด/ที่ต้ัง 
› สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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1. ขอมลูแหลงทองเทีย่ว 

 

1.1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

 

1) หาดชลารักษ์   
หาดชลารักษ์ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2  บ้านกลาง มีเน้ือที่  300 ไร่   หาดชลารักษ์อยู่ติดกับ

หาดบางมะรวด   ช่วงเวลาปรกติมีจํานวนผู้ใช้บริการประมาณ 2 ครอบครัวต่อวัน  ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว
คือช่วงเทศกาล    

หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ : องค์การบริหารส่วนตําบล 
ลักษณะทั่วไป : พ้ืนที่ชายฝ่ัง มีหาดทรายขาว ล้อมรอบด้วยโขดหินและหุบเขาเต้ียๆ บน

เนินเขานับได้ว่าเป็นสถานที่ชมวิว ที่สวยงาม   
การเดินทางและสิ่งที่อํานวยความสะดวก ในการเข้าถึงหาด สามารถเดินทางได้ด้วย

รถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ตลอดเส้นทางมีป้ายของชัดเจน และไม่เคยพบอุบัติเหตุ 
ปัญหาที่ผ่านมา  คือ หน่วยงานภายนอกยังไม่มีการช่วยเหลือ  ขาดคนดูแล  จึงไม่มีการ

จัดการกับพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรปรับปรุง (อนาคต) : ต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้น

ในเร่ือง สุขอนามัย บริการเย่ียม พ้ืนที่สะอาด   และต้องการให้หน่วยงานภายนอกสนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณ  
 

2) หาดบางมะรวด  
หาดบางมะรวด  ที่ต้ัง หมู่ที่  1  บ้านกลาง มีเน้ือที่ 300 ไร่  มีจํานวนผู้ใช้บริการ

ประมาณ  5 ครอบครัว ต่อวัน  นิยมท่องเที่ยวช่วงเทศกาล   
หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ : องค์การบริหารส่วนตําบล 
ลักษณะทั่วไปพ้ืนที่ชายฝั่ง มีหาดทรายขาว  
ประวัติความเป็นมาของหาด : แต่ก่อนบางมะรวดมีช่ือ ว่า คอลอบูวะห์ ซึ่งมีลักษณะเป็น

เขาปากคต ซึ่งสมัยก่อนเป็นสถานที่ของคนต่างประเทศและคนในประเทศมาค้าขายระหว่างกัน จะใช้ฐาน
เดินเรือเป็นหลักในการค้าขาย  
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หาดบางมะรวดเป็นสถานที่สาธารณะ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุง ปรับทิวทัศน์ เพ่ือจะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจําตําบลบ้านกลาง  

การเดินทางและสิ่งที่อํานวยความสะดวก : สามารถเข้าถึงชายหาด ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
รถยนต์สาธารณะ ตลอดเส้นทางมีป้ายของทางชัดเจน  และไม่พบอุบัติเหตุบ่อย 

ปัญหาที่ผ่านมา  หน่วยงานภายนอกยังไม่มีการช่วยเหลือ  และขาดคนดูแล   ที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรปรับปรุง (อนาคต) :  ต้องการให้พ้ืนที่หาดบางมะรวดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นในเร่ือง สุขอนามัย บริการเย่ียม พ้ืนที่สะอาด  และให้หน่วยงานภายนอกสนับสนุน
ในเรื่องของงบประมาณ  
 

1.2  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  

1)  เจดีย์หลวงพอ่หนอน 
เจดีย์หลวงพ่อหนอน  เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ  ต้ังอยู่ที ่ม.3  เขาแก้ว  มเีน้ือที่ประมาณ 200ไร่ 

มีจํานวนผู้ใช้บริการ 30-40  คน ต่อเดือน  ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวคือช่วงเทศกาล มมีามากกว่า 2,000 คน    
หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ : อบต.และหน่วยงานทหาร  
ลักษณะทั่วไป ของพ้ืนที่เป็นเนินเขาสูง มีโบราณสถานซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านคน

โบราณเขาได้ก่อสร้าง เกิดจากความร่วมมือและความสามัคคีกันเท่าน้ัน โดยการสร้างทุกอย่างล้วนแล้วมาจาก
ชาวบ้านทุกคนซึ่งได้ทําการส่งอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆจะใช้วิธีการย่ืนมือต่อมือแขนต่อแขนแสดงถึงความ
สามัคคีปรองดองในชุมชน  

ประวัติความเป็นมา : บนยอดเขามีเจดีย์หลวงพ่อหนอนและพระพุทธรูปมีประวัติที่ไม่แน่
ชัด แต่เล่าต่อกันมาว่าหลวงพ่อเป็นชาวบ้านสะทัง ตําบลหานธ์ิ จังหวัดพัทลุง เป็นพระภิกษุก่อนหรือร่วมสมัย
กับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เคยเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ปรึกษาการศึก ต่อมาได้ลาพระมหากษัตริย์ 
เดินทางกลับจังหวัดพัทลุง พายุได้พัดเรือสําเภามาขึ้นฝั่งที่หาดบางมะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
หลวงพ่อได้ธุดงค์มาตามป่าเขาลําเนาไพรจนกระทั่งมาถึงเขามะรวด หลวงพ่อเห็นเป็นที่เหมาะสมแก่การ
บําเพ็ญเพียร ได้ยึดเอาชะง่อนผาใกล้กับเขามะรวดเป็นที่บําเพ็ญญาณจนกระทั่งมรณภาพ  

สําหรับสาเหตุที่เรียกพระท่านหนอนน้ันปกติท่านจะออกไปบิณฑบาตหรือไปทําธุระโดย
การล่องเรือไปซึ่งจะมีฝูงปลาตามไปโดยท่านจะให้อาหารกับปลาทุกครั้ง วันหน่ึงฝูงปลาตามท่านมาอย่างเช่น
เคย แต่วันน้ันท่านไม่มีเศษอาหารให้ปลาจึงเชือดเน้ือตัวเองให้ปลากินจนมือ และแขนเน่าเป่ือยมีแมลงวันมา
ตอมและหนอนขึ้น แต่ท่านก็ได้ใส่ไข่ขาวเอาไว้จนเกิดเป็นหนอง  

ด้านความเช่ือ : ชาวบ้านภูมิใจในชุมชนแห่งน้ีเพราะแต่ก่อนชุมชนนี้เป็นทะเลและภูเขา 
ความเช่ือของคนอิสลามสมัยก่อนจะเรียกพระท่านหนอนว่า โต๊ะตีง้ี หมายถึงความศักด์ิสิทธ์ิที่สูง  เมื่อมีงาน
หรือการจัดงานเลี้ยงหรืองานแต่งงานต้องขอหรือบอกกล่าว ด้วยเครื่องบวงสรวงหรือดอกมะพร้าวและนํ้า
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มะพร้าวอ่อนเพราะดอกมะพร้าวเป็นดอกที่บริสุทธ์ิ ถ้าไม่ทําข้าวที่หุงจะไม่สุกหรือถ้ามีการเชือดวัวหรือควาย
เชือกที่มัดวัว ควายไว้ก็จะขาดทําให้วัวหรือควายหนีไป  

สําหรับชาวพุทธเมื่อถึงเดือน ๓ ของทุกปี ก็จะขึ้นไปนมัสการเจดีย์หลวงพ่อหนอนดังคํา
ขวัญที่ว่า "เดือนสามของทุกปีขึ้นไหว้เจดีย์หลวงพ่อหนอน” ชาวบ้านเคยเห็นเป็นดวงไฟสีส้มขนาดใหญ่ลอยมา
จากบนภูเขาเจดีย์พระท่านหนอนไปอีกฝั่งหน่ึงทางยะหร่ิง ปัจจุบันดวงไฟน้ันก็ยังมีให้เห็นอยู่ เคยมีชาวบ้านหลง
ทางและได้อธิษฐานขอหลวงพ่อหนอนในการนําทางปรากกฎเห็นเป็นประกายไฟและมีเสียงดังนําทางตามแสง
ไฟน้ันจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านคือ มีการแต่งงานของบ่าวสาวคู่หน่ึง 
แต่งงานโดยไม่ได้บอกกล่าวโตะตีง้ีจึงทําให้ฝั่งเจ้าสาวเลือดออกเหมือนคนแท้งซึ่งสาเหตุชาวบ้านคาดว่าน่าจะ
ไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อน  

สถูปหรือที่เก็บกระดูกของพระท่านหนอนเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลัง ในเจดีย์น้ีเป็นที่
เก็บสารีริกธาตุ ของพระอรหันตร์  (เก็บกระดูกของลูกศิษย์หรือสาวกของพระพุทธเจ้า) หลักฐานที่ยังคงมีอยู่ก็
จะเป็นเตาหม้อบ่อนํ้าที่ยังมีอยู่เป็นหลักฐาน สมัยก่อนทางข้ึนไปเจดีย์พระท่านหนอนขึ้นทางบ้านที่เรียกว่า
หน้าตานอชาวจีนเพราะบริเวณน้ันเป็นทาเรือสําเภาจีน แต่ก่อนพ้ืนที่ตรงน้ีเป็นทะเล สังเกตจากการขุดบ่อเจอ
หอยแต่ปัจจุบันน้ีก็ยังเจออยู่ขุดประมาณ 9 ถึง 10 เมตร   

การเดินทางและสิ่งที่อํานวยความสะดวก :มีห้องสุขาและหอ้งอาบนํ้า การเดินทางสามารถ
มาได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีป้ายบอกทางชัดเจน 

ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวน้ัน มีเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ บางช่วงของปี   
ปัญหาที่ผ่านมา ทางขึ้นเขาไม่สะดวก เป็นป่าทึบ  
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรปรับปรุง (อนาคต) :  อยากให้มที่อส่งนํ้าและเสาไฟฟ้าแบบเป็น

ระบบและมีการอนุรักษ์รักษาตลอดไปเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 
  2)  วัดเทพนิมิตร 

วัดเทพนิมิต  เป็นวัดเก่าแก่  ต้ังอยู่ที่ ม.5 บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีเน้ือที่
ประมาณ  20 ไร่ ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว ตามเทศกาลและวันสําคัญของทางศาสนาเท่าน้ัน    หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ หน่วยทหารพราน 4214  ลักษณะทั่วไปเป็น พ้ืนที่ราบ 

ประวัติความเป็นมา  แต่เดิมวัดเทพนิมิตมีช่ือว่าวัดบ้านกลางเป็นวัดเก่าแก่แห่งหน่ึงใน
อําเภอปะนาเระ โดยระยะเวลาการสร้างวัดไม่ปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
อุโบสถหลังปัจจุบันน้ีสร้างต้ังแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพ่อท่านสีแก้ว ต่อมาท่านมรณภาพ พระอาจารย์
หัวมวยกับอาจารย์จุ้ย ช่วยกันสร้างต่อ แต่ท่านทั้งสองออกธุดงค์เสียก่อน พระอธิการสุกจึงดําเนินมาจนแล้ว
เสร็จ ให้นายจันทร์ มาเขียนภาพ จิตรกรรมภายในอุโบสถ อุโบสถหลังน้ีมีขนาด 12.5 เมตร ยาว 20.5 เมตร 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีประตูเข้าด้านหน้าสองประตู ด้านหลังหน่ึงประตู มีหน้าต่างด้านละ 5 
บาน โดยมีซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนป้ัน ทรงมงกุฎ หลังคาลดชั้น 3 ช้ัน มีปีกนกรอบ มุ้งกระเบื้องดินเผา 
ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ฐานอาคารก่ออิฐถือปูน มีชานรอบ ผนังอุโบสถก่ออิฐถือปูน ภายในเขียนภาพ
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จิตรกรรมด้วยสีฝุ่นเร่ืองพุทธประวัติทศชาติชาดก พระพุทธบาท พระมาลัย พระยาฉัททันต์  ยักษ์และลิงใน
เรื่องรามเกียรต์ิ โดยมีจารึกประกอบภาจิตรกรรม ตอนหน่ึง ระบุว่า “จาฤกไว้เมื่อ จุลสักราช ๑๒๒๕ ปีกุญ
เบญจศก “ (พ.ศ. ๒๔๐๖)   ปัจจุบัน กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัด
เทพนิมิต ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง. ลงวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ หน้า ๕  

การเดินทางและสิ่งที่อํานวยความสะดวก  มีห้องสุขาและห้องอาบนํ้า ความสะดวกในการ
เข้าถึงโดยรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล มีป้ายบอกเส้นทางชัดเจน และไม่เคยมีเหตุร้ายเกิดขึ้น 

ปัญหาที่ผ่านมา  ไม่มีเจ้าโอวาสและพระสงฆ์ประจําการ ไม่มีผู้ดูแลรักษา   
การจัดการที่ผ่านมา  จะมีพระทําการแทน จากวัดบ้านนอก  
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรปรับปรุง (อนาคต) อยากให้มีการดูแล บํารุงรักษา อนุรักษ์

เอกลักษณ์ของวัด ตลอดไป  
 
 3) วัดศรีสุดาจันทร์  
 

วัดศรีสุดาจันทร์  เป็นโบราณสถาน ที่ต้ังอยู่ที่  ม. 4 ป่ากะพ้อ มีเน้ือที่ 4 ไร่  มีผู้มาประมาณ 
100 คน ต่อเดือน ช่วงเวลาของการท่องเที่ยว คือ ช่วงเทศกาล วันสําคัญ  ลักษณะทั่วไป เป็นพ้ืนที่ราบ 

ประวัติความเป็นมา  แต่เดิมมีช่ือว่า วัดฤาษีสุดาจันทร์  ปัจจุบัน มีช่ือว่า วัดศรีสุดาจันทร์ 
การเดินทางและสิ่งที่อํานวยความสะดวก  มีห้องสุขาและห้องอาบนํ้า  ความสะดวกใน
การเข้าถึง โดยรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว มีป้ายบอกทางชัดเจน  แต่มีภัย
ธรรมชาติบ้าง 
ปัญหาที่ผ่านมา  พระบิณฑบาทไม่ได้  สถานที่เคยร้างพระไม่มี  
การจัดการที่ผา่นมา  มีการปรับปรุงใหม ่
ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งควรปรับปรุง (อนาคต)  อยากให้สถานการณส์งบเพ่ือพระได้บิณฑบาท  
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2. วถิชีวีติ 
 

  2.1 ประเพณ ีและเทศกาล 
 

ประเพณี/วฒันธรรม/เทศกาลประจําปี ตําบลบ้านกลาง 

ประเพณี ม.ค ก.พ มี.ค 

 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ผูเขารวม ผูจัด 

    
พุทธ              

1.ลาซัง             ชาวบ้านไทยพุทธ ผู้ใหญ่บ้าน/ชาวพุทธ 

2.ชักพระ             ชาวบ้านไทยพุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 

3.พิธีก่อเจดีย์ทราย            ชาวบ้านไทยพุทธ ชุมชน 

4.วันว่าง/อาบน้ําคนแก่            ชาวบ้านไทยพุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 

5.เวียนเทียน   
มาฆบูชา 

 
วิสาขบูชา

 
อาสาฬบูชา 

 ชาวบ้านไทยพุทธ อบต. 

อิสลาม               

1.ละศิลอด             ชาวบ้านอิสลาม กรรมการมัสยิด 

2.รายอ (อิดิลฟิตรี/อิดิลอัลฮา)              ชาวบ้านอิสลาม กรรมการมัสยิด 

3.เมาลิด             ชาวบ้านอิสลาม อบต. 

4.ตาดีกาสัมพันธ์            ชาวบ้านอิสลาม อบต. 

5.อาชูรอ             ชาวบ้านอิสลาม อบต/กรรมการมัสยิด 
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ประเพณี ม.ค ก.พ มี.ค 

 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ผูเขารวม ผูจัด 

    

เทศกาล               

1.การแข่งเรือ             ชาวบ้าน อบต. 

2.การแข่งปลาก่อและ             ชาวบ้าน อบต. 

3.การแข่งตกปลา             ชาวบ้าน อบต. 
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2.2 อาชีพ 
 1) ปฏิทินฤดูกาล 
 

ปฏิทินฤดูกาลและการประกอบอาชีพ ตําบลบ้านกลาง 

ฤดู 
หนาฝน ปลายฝน หนาแลง ฝนปานกลาง ฝนตกหนัก 

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

   

ประมง   
1. ปลาอินทรีย์ (จับ)   

2. ปลาแดง    

3. ปลาหมึก   
4. กุ้ง   
5. ปลาทราย   

เกษตร   
1. ทํานาปี  

 
 

2. ทํานาปรัง
     

3. มะพร้าว    
4. กรีดยาง  ใบไม้ร่วง  
5. ทําน้ําตาลโตนด (ตูเวาะ)     
6. ตลาดโตนด (ทายผล)     

         เก็บเกี่ยว                เพาะ     

           ดํานา                    เก็บเกี่ยว                      ดํานา          
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 2) กลุ่มอาชีพ 
 

1. อาชีพทาํน้าํตูเวาะ/น้ําตาลโตนด 
  ในพ้ืนที่ชาวบ้านทําอาชีพทํานํ้าตาลโตนดประมาณ 10 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมู่ 5 บ้าน
กลาง ซึ่งชาวบ้านจะยึดอาชีพทํานํ้าตูเวาะเป็นหลัก และอาชีพทํานาเป็นรอง 

การผลิต  ใช้วิธีการปีนขึ้นต้นตาล เพ่ือเก็บนํ้าตูเวาะ โดยกรีดยอด จากน้ันเอาตูเก(กระบอก
ไม้ไผ่) รองรับนํ้าหวานท่ีหยดออกมา ซึ่งใช้เวลาในการกรองนํ้า ข้ามวัน จากน้ันขึ้นไปเอาตูเกลง และนํานํ้าตู
เวาะใส่ภาชนะเพ่ือนํามาขาย  ซึ่งนํ้าตูเวาะสามารถทํานํ้าตาลโตนดได้ โดยการเอาน้ําตูเวาะไปต้มในกระทะจน
เดือดและข้น ใช้เวลาประมาณ 7-8 ช่ัวโมงในการต้ม เพ่ือจะได้นํ้าตาลโตนด   ซึ่งนํ้าตูเวาะในพ้ืนที่ไม่ต้องมี
พ่อค้าคนกลางมาซื้อ เพราะมีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสาย 

รายได้   นํ้าตูเวาะ 40-60 ถุงต่อวัน เฉลี่ยวันหน่ึงได้ 200-400 บาทต่อวัน  และน้ําตาลโตนด 
ลิตรละ 80 บาท 200 บาทต่อวัน 

ฤดูกาล  ช่วงเก็บเก่ียวผลเดือน ม.ค – มิ.ย   และ ก.ย-ธ.ค 
 
2. สวนมะพรา้ว 

  ชาวบ้านทําอาชีพมะพร้าว ประมาณ 30 % ในพ้ืนที ่
การผลิต  ชาวบ้านรับซื้อจากชาวบ้านในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ราคาอยู่ที่ขนาดของลูกมะพร้าว 

จากน้ันจะนําไปขายให้พ่อค้าคนกลางที่ต้องการซื้อ เช่น ขายให้พ่อค้าที่อยู่ยะลา เป็นต้น 
ฤดูกาล  มะพร้าวสามารถสร้างผลผลิตได้ทุกเดือน เว้นแต่ช่วงน่าแล้งลูกมะพร้าวก็จะเล็ก 

และราคาก็จะแพงขึ้น 
รายได้   2000-3000 บาทต่อสัปดาห์ 
ปัญหา  ช่วงน่าแล้งไม่มีลูกมะพร้าว 
 
3. ประมง 
การผลิต  ชาวบ้านจะออกต้ังแต่ตี ห้า กลับ สิบเอ็ดโมง  โดยใช้ทุน การซื้อนํ้ามัน 150 บาท

ต่อเที่ยว โดยระยะทางการหาปลา 7 ไมล์ทะเล โดยใช้วิธีการตกเบ็ด อวนกุ้ง อวนปลาทู ใช้แสงไฟในการหา
ปลาหมึก  และเครื่องมือ การปักไม้ไผ่เป็นช่องในการล่อปลาเข้า (บูบู )ซึ่งยังใช้วิธการของคนสมัยโบราณ
บางส่วน 

รายได้    ขั้นตํ่า 3000 บาท สูงสุด 8000 บาท  
ฤดูกาล  ช่วงหน้าฝน มรสุม ในเดือน 10 11 12  จะมีกุ้ง ปลาแดง ส่วนใหญ่ เยอะมาก จะ

เป็นช่วงที่ชาวบ้านจะได้รายได้ดี  แต่ส่วนใหญ่งดออกทะเลเพราะมันอันตราย   ช่วงปกติ จะเป็นพวกปลาทู  
ปลาอินทรีย์ หมึก  
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ปัญหา    แนวทางนโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้กําหนดขอบเขตการประมงสําหรับเรือพาณิชย์
อย่างชัดเจนในการไม่ข้ามเขตชาวประมงพ้ืนบ้าน  และปราบการประมงที่ผิดกฎหมาย  

ข้อเสนอ อยากให้รัฐแจกเครือ่งมือการประมงให้ชาวบ้าน 
 

4.  ทํานา 
การผลิต  ชาวบ้านตําบลบ้านกลางจะทํา นาปรัง กับนาปี  

› นาปรัง จะเริ่มดํานาต้ังแต่ เดือน 10 - 3  เริ่มเก็บเก่ียว เดือน 5  ใช้ระยะเวลา   6 
เดือน จะมีปีละคร้ัง 

› นาปี จะเริ่มดํานาต้ังแต่ เดือน 8 – 10 เริ่มเก็บเก่ียว เดือน 2 – 5 ใช้ระยะเลา 4 
เดือน  จะมีปีละ 2 ครั้ง 

ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อกิน 
ปัญหา   เรื่องหอยเชอรี และเรื่องหนอนกินใบต้นข้าว 

 
3. การเปลีย่นแปลงในตําบล 

 
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง (TIME LINE) ในตําบลบ้านกลาง 

ป พ.ศ. ปรากฏการณ 

  

สมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อหนอนเดินทางมาทีบางมะรวด
สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างวัดฤาษี (วัดศรีสุดาจันทร์)

2510 หยุดใช้เรือสําเภา
2510 เริ่มมีจุดรับซื้อปลาในหมู่บ้านบางมะรวด
2522 กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนและกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเทพนิมิต
2530 ประมงพ้ืนบ้านเริ่มมีการใช้เครื่องมือการประมงแบบสมัยใหม่ 
2547 ชาวบ้านไทยพุทธ ม.5 บ้านกลาง ย้ายถิ่นฐาน
2554 สร้างเจดีย์หลวงพ่อหนอน

23  กุมภาพันธ์ 2540 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ให้ยกฐานะสภาตําบลบ้านกลางเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านกลาง 

2550 มีการปรับปรุงพ้ืนที่/อาคารรับซื้อปลาสดในชุมชนบ้านบางมะรวด 
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4. จดุสาํคญัของพืน้ที ่

 
สถานีและจุดสาํคัญของพ้ืนทีตําบลบ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

ท่ี สถานีและจุดสําคัญ พิกัด ระดับความสูง 

  

1 สุสาน โต๊ะกู 6.860190, 101.521902 19 ม.
2 หินโต๊ะตูแป 6.862131, 101.522221 9 ม.
3 หินรูปเรือ 6.862143, 101.522310 8 ม
4 หินรูปรอยเท้า 6.862260, 101.522464 7 ม.
5 หินรูปช้าง 6.862832, 101.523535 6 ม.
6 บนยอดเขาบูเกะบูวะ 6.862078, 101.524478 24 ม.
7 สุสานโต๊ะกูยามู 6.859590, 101.520025 1 ม.
8 ประตูปิดเปิดชลประทานคลองบางมะรวด 6.845534, 101.520486 7 ม.
9 จุดทําตาลโตนดริมถนน 6.826117, 101.486242 6 ม.
10 จุดรับซื้อลูกมะพร้าวของชุมชน 6.825778, 101.486441 10 ม.
11 วัดเทพนิมิต (บ้านกลาง) 6.826067, 101.491865 18 ม.
12 วัดศรีสุดาจันทร์(วัดฤาษี) 6.833677, 101.498773 10 ม.
13 หาดราชรักษ์ 6.862865, 101.527836 10 ม.
14 หาดแฆแฆ ต.นํ้าบ่อ 6.845009, 101.553249 5 ม.
15 สุสาน โต๊ะกูกือละ 6.861870, 101.522657 22 ม.
16 เจดีย์หลวงพ่อหนอน 6.832825,101.529140 301 ม.
17 แพรับซื้อปลาชาวประมงพื้นบ้าน (บ้านบางมะรวด) 6.859967, 101.518389 7 ม.
18 พ้ืนทีเกาะหาดบางมะรวด  6.862261, 101.517768 0 ม.
19 หาดบางมะรวด โซน กําลังปรับภูมิทัศน์ โดย อบต. 6.864228, 101.522601 1 ม.
20 หาดบางมะรวดโซนเนินหินสวยงามและเขต

รอยต่อหาดราชรักษ์ 
6.864906, 101.526327 2 ม.

21 มัสยิดนูรุลอิหซาน บ้านบางมะรวด ม.1 6.858911, 101.522027 10 ม.
22 บ้านนายก อบต.บ้านกลาง 6.859749, 101.512577 7 ม.
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5.  แนวทางในการพฒันา : ความคิดเห็นของผู้บริหารและหน่วยงาน 
 

5.1 ผู้นาํท้องถ่ิน  
นายก อบต.ตําบลบ้านกลาง  ได้ให้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศน์และ

วัฒนธรรมว่า  ปัจจุบันกําลังพัฒนาภูมิทัศน์แถวหาดเพ่ือให้อํานวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและผู้มีท่องเท่ียว 
ได้แก่ นํ้าประปา สถานที่ละหมาด ถนน ศาลา ห้องนํ้า  ลานจอดรถ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ วงเวียน ที่พัก 
บุกเบิกเส้นทางถนนเพ่ิมแสงสว่างให้กับสถานที่ท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับพ้ืนที่และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวน่าอยู่และสวยงาม 

โดยมีแนวทางการพัฒนาได้แก่  
› สร้างพิพิธภัณฑ์ / ฐานเรียนรู้ เช่น เรือกอและจําลอง อุปกรณ์เรือสมัยก่อน 

สัญลักษณ์ของทางเดินเรือ ประวัติความเป็นมาของหิน  ประวัติความเป็นมาของกู
โบร์ของคนสมัยก่อน  

› ส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ในพ้ืนที่เพ่ือ เสริมรายได้ให้ ชาวบ้านซึ่งจะมีกลุ่มสตรีเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

› สร้างสะพานข้ามคลอง สองฝั่ง    
โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มอนาคต จะมีคนมาท่องเที่ยว ประมาณ 500 คน/ต่อวัน  
  

5.2 สํานักงานการท่องเที่ยว จังหวัดปัตตาน ี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของของบ้านกลาง ปานาแระ   
บ้านกลางมีเเหล่งท่องเที่ยวหลายจุด มีลักษณะสวยงาม ทั้งหาดบางมะรวด หาดราชรักษ์   

เจดีย์สถูปพระท่านหนอน  โดยได้ดําเนินการพัฒนาส่วนของน้ําบ่อหาดเเฆแฆ   
ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  

› ไกล ระยะทาง  
› ภาพลักษณะไม่ดี  
› ความปลอดภัย 
› สํานึกของคน 
› ความสะอาด 
› ความอันตรายในสถานการณ ์
› ท้องถิ่นไม่ดูแล  
› พัฒนาไม่มีทิศทาง  
› ชุมชนไม่ร่วมกันรักษา  

ถ้าแก้ปัญหาเหล่าน้ียังไม่ได้ก็มาไปก็ไม่คุ้มคา่ทําในเวลาก็ไม่มีคนมีคนมาเที่ยว 
/ / / / / / / / / / / / / / 


