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1. ดานกายภาพ

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

ประวัติความเปนมา
“สะทอน” คํานี้มาจากคําวา “กระทอน” เนื่องจากคนในพื้นที่นี้เรียกลูกกระทอนวา “ลูกสะทอน”
บริเวณที่ตั้งของตําบลเกาะสะทอน มีประวิติความเปนมาวา พื้นที่ที่ตั้งหมูบาน เปนเกาะ และมีตนกระทอน
จํานวนมากอยูในบริเวณนี้ จึงเรียกกันวา บานเกาะสะทอน ตามสําเนียงภาษาทองถิ่น
ความหมาย
ตนไม หมายถึง ตนกระทอนที่มีอยูในพื้นที่
พื้นดิน หมายถึง พื้นที่ที่ตองของตําบล ซึ่งเปนเกาะ มีแมน้ําลอมรอบ
1.1 ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ตั้งอยู หมูที่ ๒ ตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
กอตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ลําดับที่ (1182)
สภาตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ประกาศ ณ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539)
อาณาเขตติดตอ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๗,๑๓๑.๒๕ไร (๑๑ .๔๑๐ตารางกิโลเมตร )
เปนพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ ๕,๒๙๕ ไร (ตารางกิโลเมตร)
ที่อยูอาศัย ๑,๘๓๖.๒๕ไร (ตารางกิโลเมตร)
โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต
ติดตอกับเขตตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลปงกาลังกูโบ อําเภอตุมปตรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
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แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตตําบลเกาะสะทอน
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของตําบลเกาะสะทอน ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมปากแมน้ํา มีแมน้ําลอมรอบ และบางสวนเปนที่ดอน
คลายลูกคลื่น
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลเกาะสะทอน ตั้งอยูภาคใตฝงตะวันออกมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,808.85 มิลลิเมตร
(2543-2550) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
ประมาณ 94% อัตราการระเหยโดยทั่วไปประมาณ 100 มิลลิเมตร ตอเดือนมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งระยะนี้เปนชวงวางของ
ฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อุณหภูมิจะเริ่มสูงและสูงมากที่สุดในเดือนเมษายน
แตไมรอนมากนักเนื่องจากอยูใกลทะเล
ฤดูฝน สามารถแบงออกเปน 2 ชวง เนื่องจากอิทธิพลของชนิดลมมรสุม คือ มรสุมตะวันตก
เฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ซึ่งในชวงนี้ลมตะวันตกเฉียงใตที่พัดผาน
มหาสมุทรอินเดียจะพาเอาไอน้ําและความชื้นมาสูภาคใต แตเนื่องจากภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานปลายลม
จึงทําใหมีฝนตกไมมากนัก ฝนที่ ตกสวนใหญจ ะเปนช วงบายถึงค่ําลมมรสุ มตะวั นออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่อยูในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัด
เอาไอน้ําจากทะเลจีนใตและอาวไทยจึงทําใหภาคใตฝงตะวันออก ซึ่งอยูทางดานรับลมจะมีฝนตกชุกหนาแนน
และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเปนแหงๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหเกิดอุทกภัยของทุกป
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพการใช ที่ดินส วนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก นาขาว สวนผลไม สวน
ยางพารา เลี้ยงสัตวและในชวงฤดูแลงปลูกพืชระยะสั้น เชน พริกและผักตางๆ
ลักษณะของดิน แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 เปนที่ลุมต่ํา ดินพรุ มีปญหาเรื่องการระบายน้ําออกและเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินใช
ในการทํานาไดบางบางสวน ผลผลิตที่ไดต่ํา ดินกลุมน้ําตองมีการปรับปรุง มีอยูในหมูที่ 1,2,3,4,5,6
กลุมที่ 2 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนที่ราบตองมีการปรับปรุงบํารุงดินในการที่จะ
เพิ่มผลผลิต มีอยูที่หมู 1,2,3,4,5,6
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
พื้นที่ที่มีระบบชลประทาน
5,650
ไร
พื้นที่ที่ไมมีระบบชลประทาน
840
ไร
แหลงน้ํา
ตําบลเกาะสะทอน มีแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน ๒ สาย คือ
(1) แมน้ําสุไหงโก-ลก เปนแมน้ํากั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับมาเลเซียตนน้ําอยูที่อําเภอแวงและ
ไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอตากใบ
(2) แมน้ําบางนรา ตนน้ําอยูที่อําเภอสุไหงปาดีและไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอเมืองนราธิวาส
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- คลองระบายน้ํา
จํานวน 4 สาย ไดแก
(1) คลองระบายน้ําสายที่ 1(เกาะสะทอน) ความยาว 1,500 กิโลเมตร ไหลผานบาน ตะเหลี่ยง 57
ถึงบานปูยู
(2) คลองระบายน้ําสายที่ 2 (เกาะสะทอน) ความยาว 3,362 กิโลเมตร จากบานตะเหลี่ยงถึงบาน
เกาะสะทอน
(3) คลองระบายน้ําสายที่ 3 (เกาะสะทอน) ความยาว 3,000 กิโลเมตร จากบานศรีพงันถึงบานเกาะ
สะทอน
(4) คลองระบายน้ําบานศรีพงัน-ปูยู ความยาว 7,640 กิโลเมตร จากบานศรีพงันถึงบานปูยู
(5) คลองระบายน้ําปูยู ความยาว 11.250 กิโลเมตร จากจากฝงขวาบานศรีพงัน ถึง ฝงขวาบานปูยูซายบานทาแพรก
(6) คลองระบายน้ําบานศรีพงัน-บานตะเหลี่ยง ความยาว 7,600 กิโลเมตร จากบานศรีพงัน ถึงบาน
ตะเหลี่ยง
(7) คลองระบายน้ํามูโนะ(ตอนแมน้ําบางนรา-แมน้ําตากใบ) ความยาว 2,300 กิโลเมตร จาก คลอง
ปูยู ถึง ตําบลพรอนและตําบลเกาะสะทอน
- คลองสงน้ํา
จํานวน 4 สาย ไดแก
(1) คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย(เกาะสะทอน) ความยาว 3,400กิโลเมตร จากบานปูยูถึงบานตะเหลี่
ยง
(2) คลองสงน้ํา 1 ขวาสายใหญ(เกาะสะทอน) ความยาว 4,995 กิโลเมตร จากคลองสงน้ําสายใหญ
ถึงบานศรีพงัน
(3) คลองสงน้ํา 2 ขวาสายใหญ(เกาะสะทอน) ความยาว 3,583 กิโลเมตร จากคลองสงน้ําสายใหญ
ถึงบานตะเหลี่ยง
(4) คลองสงน้ํา 1 ซาย 1 ขวาสายใหญที่ 1 (เกาะสะทอน) ความยาว 3,652 กิโลเมตร จาก คลอง
สงน้ํา 1 ขวาสายใหญ(เกาะสะทอน) ถึงบานศรีพงัน
- ประปาหมูบาน
จํานวน ๓ แหง
(1) ประปาหมูบานปูยู
(2) ประปาหมูบานศรีพงัน
(3) ประปาหมูบาน
- สระน้ําสาธารณะ จํานวน ๑ แหง
- บอน้ําตื้น
จํานวน 686 บอ
- บอบาดาล
จํานวน 174 บอ
- แมน้ําบางนรา ไหลผาน หมูที่ ๑,๘,๗,๔
- แมน้ําโก-ลก ไหลผาน หมูที่๓,๔
- คลองปูยู
ไหลผาน หมูที่ ๑,๙,๒,๓
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2. ดานการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน แบงเขตการปกครองเปน ๙ หมูบาน ไดแก
หมูที่ ๑ บานปูยู
ผูใหญบาน
นายอิสะมะแอ เล็งฮะ
หมูที่ ๒ บานเกาะสะทอน
ผูใหญบาน
นายมาหมะสกรี ลาเตะ
หมูที่ ๓ บานศรีพะงัน
ผูใหญบาน
นางสาวยูรีซา หะยีบากา
หมูที่ ๔ บานตะเหลี่ยง
ผูใหญบาน
นายมามะซือรี ยาโกะ
หมูที่ ๕ บานโคกกะเปาะ
ผูใหญบาน
นายมะรีเปง นิเฮง
หมูที่ ๖ บานสันติสุข
ผูใหญบาน
นายอิบรัม
อาแวกือจิ
หมูที่ ๗ บานจาแบปะ
ผูใหญบาน
นายมานาวี
ลี
หมูที่ ๘ บานราญอ
ผูใหญบาน
นายนิอารง
ตวนสะแลแม
หมูที่ ๙ บานชุมบก
ผูใหญบาน
นายกูมะ
กุสุหลง

2.2 การเลือกตั้ง
องคการบริ หารส วนตําบลเกาะสะทอน ประกอบดว ยการปกครองทองที่ ๙ หมูบ าน มี สมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนตําบล ๑8 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ๒ คน และเลขานุ การองคการบริหารสว นตําบล ๑ คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงาน
ระหวางทองถิ่นกับทองถิ่น ซึ่งประชาชนตําบลเกาะสะทอน ใหความรวมมือเปนอยางดี และใหความสําคัญกับ
ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และการมีสวนรวมของประชาชน
การเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น แบงออกเปน ๙ เขต ๑๐ หนวยเลือกตั้งโดยเขต
เลือกตั้งแตละเขตมีสมาชิกสภาอบต. ไดเขตละ ๒ คน แบงไดดังนี้
จากผลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภาอบต.เกาะสะทอน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย
ผลการเลือกตั้งดังนี้
๑. ผูบริหารทองถิ่น
นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายอาแว
หะยีบากา
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายมุศฎอฟา ดาเล็ง
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล นายมูฮัมหมัดฟยซัล หะยีสาและ
๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ บานปูยู
นายมูฮามะ
เล็งฮะ
นายไซมิง
นิกาเร็ง
เขตเลือกตั้งที่ ๒ บานเกาะสะทอน
นายมาหามะมิง เจะเระ
นายมานพ
จันทรเพ็ญ
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เขตเลือกตั้งที่ ๓ บานศรีพงัน
นางสาวยามีละ กะโด
นางมีดะ
หะยีบากา
เขตเลือกตั้งที่ ๔ บานตะเหลี่ยง
นายโมหัมมัดดะวี เจะและ
นายมะรอเยะ สนิ
เขตเลือกตั้งที่ ๕ บานโคกกะเปาะ
นายซือบุรี
สะแต
นายเจะมะ
บูกุ
เขตเลือกตั้งที่ ๖ บานสันติสุข
นายซามูเด็ง ดาเลง
เขตเลือกตั้งที่ ๗ บานจาแบปะ
นายสะมะแอ กูโน
นายอาหะมะ เจะอีซอ
เขตเลือกตั้งที่ ๘ บานราญอ
นายนิรอสาลี สาอิ
นายยูฮารี
ฮาแว
เขตเลือกตั้งที่ ๙ บานชุมบก
นายมนัส
เราะแลบา
นายแซมสุรี
ดารอเฮง

3. ประชากร

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป และการคาดการณ

ในอนาคต)
ตําบลเกาะสะทอนมีจํานวนประชากร 10,386 คน แยกเปนชาย 5,106 คน เปนหญิง 5,280
คน (ที่มา งานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน มีนาคม 2562)
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรของตําบลเกาะสะทอน (ยอนหลัง 3 ป ) ตามทะเบียนราษฎร
ชื่อหมูบาน
หมูที่ ๑ บานปูยู
หมูที่ ๒ บานเกาะสะทอน
หมูที่ ๓ บานศรีพงัน
หมูที่ ๔ บานตะเหลี่ยง
หมูที่ ๕ บานโคกกะเปาะ
หมูที่ ๖ บานสันติสุข
หมูที่ ๗ บานจาแบปะ
หมูที่ ๘ บานราญอ
หมูที่ ๙ บานชุมบก
รวม

จํานวนประชากร
ป 2562
ชาย
หญิง
430
481
382
382
627
632
628
655
839
951
597
598
611
607
509
497
483
477
5,106 5,280

จํานวนประชากร
ป 2561
ชาย
หญิง
423
487
380
375
626
638
620
647
827
940
597
593
610
609
507
493
479
474
5,069 5,256

จํานวนประชากร
ป 2560
ชาย
หญิง
422
484
372
365
626
631
614
637
821
922
595
587
600
609
487
489
476
461
5,013 5,185

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร

ชื่อหมูบาน
หมูที่ ๑ บานปูยู
หมูที่ ๒ บานเกาะสะทอน
หมูที่ ๓ บานศรีพงัน
หมูที่ ๔ บานตะเหลี่ยง
หมูที่ ๕ บานโคกกะเปาะ
หมูที่ ๖ บานสันติสุข
หมูที่ ๗ บานจาแบปะ
หมูที่ ๘ บานราญอ
หมูที่ ๙ บานชุมบก
รวม

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

ป 2562
179
175
248
219
281
191
194
188
173
1,848

ป 2561
178
173
248
216
279
189
190
187
172
1,832

ป 2560
172
165
245
211
266
182
179
180
168
1,768

ป 2559
171
161
236
208
264
180
174
173
168
1,735

จํานวนประชากร
ป 2559
ชาย
หญิง
421
483
370
365
624
628
612
644
824
920
572
573
601
612
489
487
474
455
4,987 5,167
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
51-55 ป
56-60 ป
61-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76-80 ป
81-85 ป
86-90 ป
91-95 ป
96-100 ป
มากกวา 100 ป
รวม

เพศชาย
47
274
367
388
470
415
326
343
302
252
221
214
151
109
102
70
41
36
15
3
0
0
4,146

เพศหญิง
35
259
356
374
444
412
349
343
282
277
236
224
184
124
89
77
76
40
25
7
2
0
4,098

รวม
82
533
723
762
914
827
675
686
584
529
457
438
335
233
191
147
76
40
10
2
0
0
8,244

(ที่มา ขอมูล จปฐ ณ เดือน มิถุนายน 2562)
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4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา
4.1.1 การจําแนกประชากรตามระดับการศึกษา ป 2562
ประเภทอาชีพ

ไมเคยศึกษา
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 ,ป.7, ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3,ม.1-3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6)
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

ชาย
421
114
435
1,635
894
493
59
142
6
4,199

เพศ
หญิง
441
102
463
1,517
770
620
52
244
6
4,215

รวม(คน)
862
216
898
3,152
1,664
1,113
111
386
12
8,414

ที่มา ขอมูล จปฐ. ณ เดือน มิถุนายน 2562)

4.1.2 โรงเรียนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน ๒ แหง ไดแก
(1) โรงเรียนบานเกาะสะทอน ผูอํานวยการโรงเรียน นายสมรัฐ แกวสังข
เบอรโทรศัพท 081-7482981
ระดับกอนประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
101 คน
ระดับประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
397 คน
ระดับมัธยมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
140 คน
(2) โรงเรียนบานบานตะเหลี่ยง ผูอํานวยการโรงเรียน นายอรัญ
มะแซ
เบอรโทรศัพท 086-2913288
ระดับกอนประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
100 คน
ระดับประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
281 คน
ระดับมัธยมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
93 คน
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4.1.3 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๒ แหง ไดแก
(๑) โรงเรียนบานปูยู
เบอรโทรศัพท 086-0986004
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
(2) โรงเรียนบานบานศรีพงัน
เบอรโทรศัพท 086-2875902
ระดับกอนประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
- จํานวนนักเรียน

ผูอ ํานวยการโรงเรียน

นายชยพล เพชรแกว

จํานวน 20 คน
52

คน

184 คน
ผูอํานวยการโรงเรียน
67

นายจักรกฤช

เจริญพันธ

คน

198 คน

4.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน จํานวน 2 แหง ไดแก
(๑) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะสะทอน
(1.1) จํานวนครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 3 คน ไดแก
1. นางไอสมา
สีนํานุง
2. นางสาวนูรฮายาตี บูกุ
3. นางสาวฮาณี
มะเย็ง
(1.2) จํานวนผูดูแลเด็ก
จํานวน 2 คน ไดแก
1. นางสาวมาสือกะ
เสาะเลาะ
2. นางสาวรุสนานิง
มือลี
(1.3) จํานวนนักเรียน
ชาย 55 คน หญิง 63 คน รวม 118 คน
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราญอ
(1.1) จํานวนครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 คน ไดแก
1. นางรุสมานี
บากา
(1.2) จํานวนผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 คน ไดแก
1. นางสาวมารีแย
ดาเลง
(1.3) จํานวนนักเรียน
ชาย 28 คน หญิง 35 คน รวม 63 คน
(ที่มา แบบสํารวจขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2562)
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4.1.4 สถาบันทางศาสนา
ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิด จํานวน ๕ แหง ไดแก
(1) ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิดอามานี หมูที่ 1 บานปูยู
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ นายสะตอปา
เล็งฮะ
(2) ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิดนูรุลริดวาน หมูที่ 3 บานศรีพงัน
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ นายอาแวมะ เมาะบากอ
(3) ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิดตาลียัน หมูที่ 4 บานตะเหลี่ยง
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ นายนิมะ มะตาเอ
(4) ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิดดารุลฟลละห หมูที่ 5 บานโคกกะเปาะ
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ นายอุสมาน มีสา
(5) ศูนยการศึกษาอิสามประจํามัสยิดนูรอิสลาม หมูที่ 9 บานชุมบก
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ นายตาแย เราะแลบา
4.1.5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบลเกาะสะทอน จํานวน 1 แหง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ประจําตําบลเกาะสะทอน หมูที่ 1 บานปูยู อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
4.1.6 สถาบันทางศาสนา
- วัด จํานวน ๑ แหง
ไดแก วัดเกษมประทีป หมูที่ ๒ ตําบลเกาะสะทอน
- นายไสว สกุลราษฎร (พระครูเกษมธรรมโกศล) เจาอาวาส
- นายแอะ (ฐิตปุญโญ) รัตนพรหม
รองเจาอาวาส
- มัสยิด จํานวน 8 แหง
(1) มัสยิดอามานี(บานปูยู)
หมูที่ 1
นายสะตอปา เล็งฮะ
อิหมาม
นายอับดุลรอศะ เสาะเลาะ
คอเต็บ
นายเจะอีซอ เล็งฮะ
บิหลั่น
(2) มัสยิดอัล-อิมรอน บานเกาะสะทอน หมูที่ 2
นายยะโกะ
นิกาเร็ง
อิหมาม
นายสีฮามูเด็ง เตะแมะ
คอเต็บ
นายรอมลี
ดือเระ
บิหลั่น
(3) มัสยิดนูรุลริดวัน(บานศรีพงัน) หมูที่ 3
นายอาแวมะ เมาะบากอ
อิหมาม
นายอาซิ
คอเต็บ
นายอูเซ็ง
มูซอ
บิหลั่น
(4) มัสยิดตาลียัน(บานตะเหลี่ยง) หมูที่ 4
นายนิมะ
มะตาเอ
อิหมาม
นายมะยูกี
อาแว
คอเต็บ
นายตวนสือแม มะเซ็ง
บิหลั่น
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(5) มัสยิดดารุลฟลละห (บานโคกกะเปาะ) หมูที่ 5
นายอุสมาน มีสา
อิหมาม
นายรอนิง
บูกุ
คอเต็บ
นายอีดือเระ ฮะ
บิหลั่น
(6) มัสยิดสะดียะฮฺ
บานสันติสุข หมูที่ 6
นายอับดุลเลาะ นิเฮง
อิหมาม
นายดาโอะ
บินอาแด
คอเต็บ
นายมูยูนัย
เจะมะ
บิหลั่น
(7) มัสยิดนูรอิสลาม(บานชุมบก) หมูที่ 9
นายมะตาเย เราะแลมา
อิหมาม
นายอาเซ็ง
มะดอราแม
คอเต็บ
นายเจะมูซอ เจะฮะ
บิหลั่น
(8) มัสยิดตาอาวานูปูยูฮูลู(บานชุมบก) หมูที่ 9
นายยะโกะ
นิกาเร็ง
อิหมาม
นายสีฮามูเด็ง เตะแม
คอเต็บ
นายรอมลี
ดือเระ
บิหลั่น
- บาราเซาะห จํานวน 20 แหง
(1) บานปูยู
หมูที่ 1 จํานวน 3 แหง
(2) บานเกาะสะทอน หมูที่ 2 จํานวน 2 แหง
(3) บานศรีพงัน
หมูที่ 3 จํานวน 2 แหง
(4) บานตะเหลี่ยง
หมูที่ 4 จํานวน 3 แหง
(5) บานโคกกะเปาะ หมูที่ 5 จํานวน 1 แหง
(6) บานสันติสุข
หมูที่ 6 จํานวน 1 แหง
(7) บานจาแบปะ
หมูที่ 7 จํานวน 2 แหง
(8) บานราญอ
หมูที่ 8 จํานวน 4 แหง
(9) บานชุมบก
หมูที่ 9 จํานวน 2 แหง
4.2 สาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตําบลเกาะสะทอน ที่ตั้งหมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
รับผิดชอบ ๕ หมูบานคือ บานเกาะสะทอน บานศรีพงัน บานชุมบก บานโคกกะเปาะ บานสันติสุข
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ รพ.สต. นายอราม อามีเราะ
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานตะเหลี่ยง ที่ตั้งหมูที่ 7 บานจาแบปะ รับผิดชอบ
๔ หมูบานคือ บานปูยู บานจาแบปะ บานตะเหลี่ยง บานราญอ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ รพ.สต. นางสมศรี พงษพาณิชย

14
4.3 อาชญากรรม
รายชื่ออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร)ตําบลเกาะสะทอน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นายมูฮามะ เล็งฮะ
นายซาการียา เงาะมะ
นายมามะอาลือปน อาแว
นายฮากีมี ยามา
นายอัมราม แลบา
นายยา
หะยีบากา
นายมะลีเด็ง เมาะบากอ
นายอะเซ็ง ปะดอมะ
นายมะนุวา สะแต
นายมะนาวี นิเฮง
นายเจะมะ แวดอเลาะ
นายอานูวา ดอสะ
นายอาหะมะไฟซาล ดาเลง
นายอาสือมิง ดาเล็ง
นายลูกือมัน ลี
นายเฟนดี
ยามะนอ
นายมะสือกรียา มะนอ
นายเฟาซี
เตะแม
นายมุสลิมยา มะนอ
นายอับดุลเลาะ นิเฮง

หมูที่
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
9
9
9
9
5
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รายชื่ออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/OTOS ของ องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล

นายซูรือกีฟลี ดอสะ
นายมูหามะรอป ยูนุ
นายมะรอโซ แวสตาปอ
นายมะอารารี เวาะ
นายมุคตา เจะโซะ
นายมะยูไวนี อาแว
นายเจะรอฮิง อีซอเมาะ
นายมะนาวี ลี
นายซือบุรี สะแต
นายการียา เลาะนิ

ตําแหนง

ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย
ทีมกูภัย

ที่อยู

42 หมูที่ 6 ตําบลเกาะสะทอน
56 หมูที่ 1 ตําบลเกาะสะทอน
83 หมูที่ 9 ตําบลเกาะสะทอน
20 หมูที่ 9 ตําบลเกาะสะทอน
46 หมูที่ 6 ตําบลเกาะสะทอน
36 หมูที่ 8 ตําบลเกาะสะทอน
95 หมูที่ 1 ตําบลเกาะสะทอน
105 หมูที่ 7 ตําบลเกาะสะทอน
96/1 หมูที่ 5 ตําบลเกาะสะทอน
55 หมูที่ 1 ตําบลเกาะสะทอน

เบอรโทรศัพทติดตอ

0862897975
0899765384
0810935420
0872851036
0812767069
-

4.4 ยาเสพติด 4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน มีการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ดังนี้
ประเภท
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
รวม

5. ระบบบริการพื้นฐาน

จํานวนผูไดรับชวยเหลือ(ราย)
824
219
4
1,047

5.1 การคมนาคมขนสง ทางบก, ทางน้ํา ,ทางราง ฯลฯ)
ทางบก
(1) การคมนาคมของตําบลเกาะสะทอน เปนการคมนาคมทางบกโดยรถยนต มีถนนลาดยางแยกออก
จากทางหลวงจังหวัด ๔๐๕๗ (อําเภอตากใบ-สุไหงโก-ลก) แยกที่หมูที่ ๓ ตําบลพรอน ติดตอไดทุกหมูบานใน
ตําบลเกาะสะทอน
(2) การคมนาคมภายในตําบลและตําบลใกลเคียง มีถนนสายหลักคือ ถนนลาดยาง เริ่มจากที่แยกจาก
ทางหลวงจังหวัด ๔๐๕๗ สามารถติดตอไดทุกหมูบานและตําบลใกลเคียงและสามารถใชคนกั้นน้ําของกรม
ชลประทานที่ลอมรอบตําบลเกาะสะทอนติดตอภายในตําบลและตําบลโฆษิต
จํานวนถนนถายโอน
จํานวน 7 สาย
(1) ถนนปูยู-ศรีพงัน
ความกวาง
6.00 เมตร ระยะทาง 6,000
เมตร
(2) ถนนคันกั้นน้ําศรีพงัน-ปูยู ความกวาง
6.00 เมตร ระยะทาง 7,450
เมตร
(ถายโอนจากกรมชลประทาน
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(3) ถนนคันคลองสงน้ําสายใหญ ฝงขวา ความกวาง 5.00เมตร ระยะทาง 2,590เมตร (ถาย
โอนจากรกรมชลประทาน
(4) ถนนคันคลองสงน้ําสายแยก ซอย 1 ซาย-ขวา ความกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,652 เมตร
(5) ถนนคันคลองระบายน้ํา สายที่ 1 ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร (ถายโอน
จากกรมชลประทาน
(6) ถนนคันคลองระบายน้ํา สายที่ 2 ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 3,652 เมตร (ถาย
โอนจากกรมชลประทาน
(7) ถนนคันคลองระบายน้ํา สายที่ 3 ความกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร (ถาย
โอนจากกรมชลประทาน
จํานวนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน จํานวน 53 สาย
(1) ถนนคสล.สายหนาโรงเรียนศรีพงัน
หมูที่ 3
(2) ถนนคสล.สายริมแมน้ําโกลก
หมูที่ 3
(3) ถนนคสล.สายบอนไก
หมูที่ 3
(4) ถนนคสล.สายมัสยิดศรีพงัน
หมูที่ 3
(5) ถนนคสล.สายทุงนา
หมูที่ 6
(6) ถนน คสล.สายกูโบร
หมูที่ 5
(7) ถนน คสล.สายหนาโรงเรียน
หมูที่ 5
(8) ถนนคสล. สายหนาวัด-ทุงนา
หมูที่ 2
(9) ถนนคสสล. สายทุงนา-บานพิกุล
หมูที่ 2
(10) ถนนคสล.สายหนาสหกรณ
หมูที่ 2
(11) ถนนคสล.สายหลังมัสยิด
หมูที่ 9
(12) ถนนคสล. สายโรงอิฐ
หมูที่ 9
(13) ถนนคสล.สายโตะเวาะเชื่อม ม.2
หมูที่ 2
(14) ถนนคสล. สายมัสยิดตะอาวูนา
หมูที 9
(15) ถนนคสล.สายหนาบานผูใหญบาน
หมูที่ 1
(16) ถนนคสล.สายทุงนา-โรงสี
หมูที่ 1
(17) ถนน คสล.สายกูโบร
หมูที่ 1
(18) ถนนคสล.สายริมคลอง
หมูที่ 3
(19) ถนนคสล.สายทุงนา
หมูที่ 8
(20) ถนนคสล.สายบานผูใหญ
หมูที่ 8
(21) ถนนคสล. สายบานยะรัง
หมูที่ 8
(22) ถนนคสล.สายแมน้ําบางนรา
หมูที่ 8
(23) ถนนคสล.สายทางเขาโรงเรียนบานตะเหลี่ยง หมูที่ 7
(24) ถนนคสล.สายหลังโรงเรียนบานตะเหลี่ยง หมูที่ 7
(25) ถนนคสล.สายขางบานผูใหญบาน
หมูที่ 4
(26) ถนนคสล.สายขางกูโบร
หมูที่ 4
(27) ถนนคสล.สายหนา รพ.สต.ตะเหลี่ยง
หมูที่ 7
(28) ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายโคกกะเปาะ-ตะเหลี่ยง หมูที่ 5
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(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

ถนนลูกรังสายเปาะจูโซะ
หมูที่ 6
ถนนลูกรังสายปะจูปา
หมูที่ 6
ถนนคสล.สายตลาดนัด-คลองชลประทาน หมูที่ 5
ถนนคสล.สายอาตะโกะ
หมูที่ 3
ถนนคสล.สายปะดอมะ
หมูที่ 6
ถนนลูกรังสายเปาะกูมะ
หมูที่
ถนนคสล.สายโคกกะเปาะ ม.5 เชื่อมตอบานสันติสุข หมูที่ 6
ถนนคสล.สายปูยู-ตะเหลี่ยง(สายเกา)
ถนนคสล.สายเมาะนิ
หมูที่ 1
ถนนคสล.สายมัสยิดตันหยง
หมูที่ 4
ถนนหินคลุกสายปูยู-ราญอ
ถนนคสล.สายมัสยิดสันติสุขบานผูใหญบาน หมูที่ 6
ถนนคสล.สายตลาดนัดโคกกะเปาะ-มัสยิด หมูที่ 5
ถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีตสายบานเกาะสะทอนเชื่อมบานโคกกะเปาะบานสันติสุข
ถนนคสล.สายทุงนา
หมูที่ 9
ถนนลูกรังสายคลองระบายน้ํา สาย 1
หมูที่ 8
ถนนคสล.สายบานจาแบปะ ม.7 เชื่อมตอบานราญอ หมูที่8
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายขางโรงเรียนบานปูยู หมูที่ 1
ถนนคสล.สายภายในบานราญอ
หมูที่ 8
ถนนคสล.สายภายในอบต.ถึงประปา
ถนนลางยางภายในหมูบานตะเหลี่ยง
หมูที่ 4
ถนนลูกรังสายปูลาดือแป
หมูที่ 9
ถนนลูกรังสายโคกปูตะ
หมูที่ 6
ถนนลูกรังสายโคกบลูรู
หมูที่ 5
ถนนลูกรังสายบาลาเซาะห-ประปา
หมูที่ 3

5.2 การไฟฟา
ประชาชนในตําบลเกาะสะทอน มีไฟฟาใช 100 %
5.3 การประปา
ระบบประปาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.3.1 การประปาสวนภูมิภาค จํานวน 2 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานปูยู
จํานวน 2 ครัวเรือน
หมูที่ 9 บานชุมบก
จํานวน 20 ครัวเรือน
5.3.2 ระบบประปาหมูบาน
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1 บานปูยู ประเภท ประปาบาดาล กําลังผลิต 18 ลบ.ม./
ชั่วโมง จํานวนครัวเรือนที่ใช 170 ครัวเรือน
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3 บานศรีพงัน ประเภทประปาผิวดินกําลังผลิต 18 ลบ.ม./ชั่วโมง จํานวน
ครัวเรือนที่ใช 236 ครัวเรือน
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5.3.3 ระบบประปาขนาดใหญขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
ประเภท ประปาผิวดินกําลังผลิต 50 ลบ.ม./ชั่วโมง
จํานวน 1,494 ครัวเรือน
องคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอนไดขยายเขตประปาผิวดิน ไปยังหมูบานตางๆ ดังนี้
1. บานปูยู
จํานวน ครัวเรือน
2. บานเกาะสะทอน
จํานวน 161 ครัวเรือน
3. บานศรีพงัน
จํานวน 236 ครัวเรือน
4. บานตะเหลี่ยง
จํานวน ครัวเรือน
5. บานโคกกะเปาะ
จํานวน ครัวเรือน
6. บานสันติสุข
จํานวน ครัวเรือน
7. บานจาแบปะ
จํานวน ครัวเรือน
8. บานราญอ
จํานวน ครัวเรือน
9. บานชุมบก
จํานวน ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือากรขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
พื้นที่ทั้งหมด 10,875.00 ไร พื้นที่ถือครอง 7,100 ไร พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 6,760
ไร พื้นที่ทําการเกษตร 6,760 ไร พื้นที่ อื่น ๆ 3,775.00 ไร (1=2+5)
ครัวเรือนทั้งหมด
1,845
ครัวเรือน มีประชากร 10,376 ราย
ครัวเรือนเกษตรกร
1,584
ครัวเรือน มีประชากร 9,596 ราย
ครัวเรือนอื่นๆ
261
ครัวเรือน มีประชากร
786 ราย
พื้นที่ทําการเกษตร
6,760.00 ไร
ทํานา
พื้นที่นาทั้งหมด
5,380.00 ไร
เนื้อที่นา(จริง)
2,914.25 ไร
เนื้อที่นาราง
2,465.74 ไร
ไมผล
เนื้อที่ปลูกไมผลทั้งหมด 266.50 ไร
ลองกอง
11.00 ไร
เงาะ
8.25
ไร
มังคุด
12.75 ไร
ทุเรียน
2.50
ไร
สละ
5.00
ไร
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ไมผลอื่นๆ
277.00 ไร
ไมยืนตน
เนื้อที่ปลูกไมยืนตนทั้งหมด 828.75 ไร
ยางพารา
160.75 ไร
มะพราว
62.00 ไร
ปาลมน้ํามัน
309.00 ไร
ไมยืนตนอื่นๆ
297.00 ไร
เนื้อที่ปลูกพืชไรทั้งหมด
76.00 ไร
เนื้อที่ปลูกพืชผักทั้งหมด
89.00 ไร
เนื้อที่อื่นๆ
120.00 ไร
6.2 การประมง
-ประมงขนาดเล็ก(เรือกอและ,เรืออวนลาก)
6.3 การปศุสัตว
สวนใหญเลี้ยงโค โดยเลี้ยงแบบดั่งเดิม ปลอยทุง หรือผูกลามใหหากินเอง และบางสวนที่ใชวิธีการ
ผสมเทียม ซึ่งแนวโนมจะมีการผสมเทียมมากขึ้น
6.4 การบริการ 6.5 การทองเที่ยว
1. โรงสีขาวพิกุลทอง 2
ประวัติความเปนมา
เปนโรงสีขาวที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากพระองค ทรง
หวงใยและมีพระราชประสงคเพื่อชวยเหลือราษฎรที่ยากจน จึงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส กอตั้งโรงสีขาวขนาดเล็กกําลังการผลิต 500 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ขึ้ น มา พร อ มธนาคารข า ว โดยโรงสี ข า วสร า งขึ้ น บริ เ วณของโครงการชลประทานมู โ นะ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานั กงาน กปร.)ไดสนั บสนุ น
งบประมาณเปนเงิน 1,598,874 บาท โรงสีขาวพิกุลทอง มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนสถานที่รับฝากขาวเปลือก
โดยทําหนาที่เหมือนธนาคารขาว รับจางสีขาว ตลอดจนรวบรวมผลผลิตขายใหกับพอคา โดยเกษตรกรที่มาใช
บริการจะไดรับคืนกําไรเฉลี่ยปลายป ขณะเดียวกันก็ไดทําหนาที่ในการศึกษา คนควาเกี่ยวกับการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว การสีขาว ตลอดจนการขาย ซึ่งตอมาเกษตรกรผูใชบริการโรงสีขาวในทองที่ตําบลเกาะสะทอน
และตําบลพรอน อําเภอตากใบ ไดรวมกลุมจัดตั้งสหกรณการเกษตรโรงสีขาวพิกุลทองตากใบ จํากัด ขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2544 เพื่อสงเสริมพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตรวมกัน ขณะเดียวกันก็ยังทําหนาที่ในการ
บริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานภายในโรงสีขาวพิกุลทอง ในเบื้องตนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนสําหรับใชในการดําเนินงานภายในโรงสี
ขาวเปนเงิน 52,400 บาท จวบจนกระทั่ง ถึงปจจุบันมีสมาชิก 175 คน มีเงินฝากธนาคาร 759,603.08
บาท ทุนสหกรณ 763,113.66 บาท ในปที่ผานมาสามารถสรางกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 14,380 บาท การ
ดําเนินงานโรงสีขาวพิกุลทอง แบงออกเปน 3 กิจกรรม ไดแก การรับจางสีขาว ซึ่งจะคิดคาสีขาวตามอัตราโรงสี
เอกชน โดยคณะทํางานเปนผูกําหนด สวนผลพลอยไดจะตกเปนของโรงสีขาว เพื่อเฉลี่ยคืนใหแกผูใชบริการ
ปลายป รายไดจากการสีขาว หลังจากหักค าใช จายแลวจะจายคืนใหแกผู ใชบริ การ สําหรับข าวเปลือกที่
เกษตรกรนํามาสี หากมีจํานวนนอย เกษตรกรสามารถขอแลกเปลี่ยนเปนขาวสารไดกิจกรรมที่สองเปนการรับ
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ฝากขาว จะเปดรับฝากขาวเปลือกจากเกษตรกรโดยไมคิดคาบริการ ซึ่งผูที่นําขาวมาฝากจะขอคืนในรูปของ
ขาวเปลือกหรือขาวสารก็ได และกิจกรรมสุดทายคือ การบริหารงานภายในโรงสีขาวพิกุลทอง จะมีนักวิชาการ
สหกรณจากสํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาสเขามาชวยดูแล แนะนําสงเสริม โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัด
เปนผูกําหนดหนาที่และระเบียบการของโรงสี สวนคณะทํางานของโรงสีขาวที่ทางจังหวัดไดแตงตั้งขึ้น จะทํา
หนาที่ ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหเกษตรกรไปใชบริการ ในชวงสถานการณปกติ และโรงสีขาวยังสามารถใช
งานไดเต็มกําลังการผลิต มีเกษตรกร นําขาวมาใชบริการสีขาวจํานวนมาก
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร และ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโรงสีพิกุลทอง และไดมีพระราชกระแสกับนายจรัลธาดา กรรณสูต
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ความวา
“ให ปรั บปรุ ง โรงสี ขา วพิ กุล ทองให มีป ระสิท ธิภ าพสูง ขึ้น และให พิจ ารณาถึ งจํ า นวนประชากรที่ มาใช
ประโยชน อย า งน อ ยควรมี ข นาดเท า กั บ โรงสี ที่ อํ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และควร
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามาใชประโยชน สวนเครื่องเกาใหอนุรักษไว และปรับปรุงอาคารใหสวยเปน
พิพิธภัณฑ โดยใหสํานักงาน กปร. เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว”
“ใหยุวเกษตรกรและกรรมการโรงสี ไดศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงสีขาวตั้งแตตน รวมทั้งการศึกษา
ดานบัญชี และหลักสูตรอื่นๆ ใหครบวงจร”
“ที่นราธิวาสควรทําเสนทางทองเที่ยวเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส รวมกับจังหวัดนราธิวาส ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก องคการบริหารสวนตําบลเกาะ
สะทอน สํานักงาน กปร.
จากแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2551 ดังกลาวขางตน สํานักงาน กปร. รวมกับจังหวัดนราธิวาส สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ไดประชุมหารือรวมกัน และไดกําหนดแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
1. การจัดสรางโรงสีพรอมจัดหาเครื่องสีขาวและอุปกรณใหมมาทดแทนและการเพิ่มองคความรูและการบริหาร
จัดการโรงสีขาวแกผูนําสหกรณ ผูนําชุมชน และเยาวชนในพื้นที่
2. การปรับปรุงโรงสีพิกุลทองเดิมใหเปน “พิพิธภัณฑ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมเมื่อวันที่วันจันทรที่ 21 กันยายน 2552 ณ โรงสีพิกุลทอง หมูที่ 1 บานปู
ยู ตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงติดตามผลการดําเนินงานการจัดสรางพิพิธภัณฑ
โรงสีพิกุลทอง การกอสรางโรงสีพิกุลทองแหงใหม และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ดังกลาว สรุปความวา
“เครื่องสีขาวเครื่องเดิมไมตองเดินเครื่องแลว ใหเก็บเอาไวตามสภาพที่เปนอยู เพราะวาสีไดไมนาน เครื่องก็เสีย
เนื้อหาในพิพิธภัณฑใหนําเสนอเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวทางในการแกไขปญหา
ในพื้นที่ ซึ่งมีจุดเริ่มตน คือ ระบบน้ําเพื่อการทํานา การกอสรางประตูระบายน้ํา การปรับปรุงดิน และขอให
สอนในเรื่องความรูทางวิชาการ เชน ขาวจังหวัดนราธิวาสมีความชื้นสูง เมื่อนํามาสีเมล็ดขาวจะหัก ตองมีการ
วัดความชื้นและทําการลดความชื้นในเมล็ดขาวกอนที่จะนําไปสี รวมทั้งจัดแสดงพันธุขาวที่ชาวบานใชตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่ ที่นี่ผลผลิตขาวไดมากที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
ใหนําคนแกที่เลาเรื่องไดมาใหขอมูล ตั้งแตสมัยที่มีประตูระบายน้ําใหม ๆ ตอนที่นายแสวง พูลสุข เปนอธิบดี
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กรมชลประทาน ให การเงิ น จั ง หวั ดสอนเรื่องการทํา บัญ ชีให แก คณะกรรมการโรงสีด ว ยใหม หาวิ ทยาลั ย
นราธิวาสราชนครินทร เขามามีสวนสนับสนุนโดยคณะวิศวกรรม ดูแลรักษาเครื่องจักร/โรงสีคณะวิทยาการ
จัดการ ดูแลเรื่องการบริหารจัดการคณะเกษตร ดูแลเรื่องพันธุขาวและการดูแลรักษา”
โดยเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑจะมีนิทรรศการการพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ อยางครบวงจร
ประกอบดวย
1. นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการแกลงดินของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
3. นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เชน พันธุขาว โรงสีพิกุลทอง โรงสีขาวซอมมือขนาด
เล็ก การแปรรูปทางการเกษตร การทําบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
4. นิทรรศการแสดงเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาตามวิธีชีวิตทองถิ่นของ ชาวอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ปจจุบันการจัดทําพิพิธภัณฑไดดําเนินงานไปแลวบางสวนโดยสาระสําคัญจะแลวเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2554
สถานที่ตั้ง

หมูที่ 1 บานปูยู ตําบลเกาะสะทอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปาย โรงสีขาวพระราชทาน
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2. วัดเกษมประทีป
ประวัติความเปนมา
วัดเกษมประทีป ตั้งอยูเลขที่ ๑ บานเกาะสะทอน หมูที่ ๒ ตําบลเกาะสะทอน อําเภอ ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร 3 งาน ๗๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศ
เหนือยาว ๒๐๒ เมตร ติดตอกับที่ดินของนายมุย สกุลราช ทิศใตยาว ๒๑4 เมตร ติดตอกับที่ปาชา และถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๗๗ เมตร ติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๑๓๒ เมตร ติดตอกับที่ปา
ชาและสวนยางเจะมูซอ มีที่ธรรณีสงฆ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร ๓ งาน ทางราชการไดใชที่ธรณีสงฆทั้งหมดสราง
คลองสงน้ําชลประทาน
พื้นที่ตั้งวัดเปนที่ราบสูง อาคาเสนาสนะตางๆ มี อุโบสกวาง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สราง
พ.ศ. ๒๓๒๐ โครงสรางกออิฐถือปูน มีลวดลายกนกสีทองที่ประตูหนาตาง ไดบูรณะเมื่อ สราง พ.ศ. ๒๕๐๗
ศาลาการเปรียญกวาง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สราง พ.ศ. ๒๕๑๗ โครงสรางพื้นคอนกรีต อาคารไม หอสวดมนต
กวาง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สราง พ.ศ. ๒๔๙๑ โครงสรางเปนอาคารไม หอฉันกวาง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
เปนอาคารไม กุฏิสงฆจํานวน ๓ หลัง โครงสรางเปนอาคารไม ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม ๑ หลัง สําหรับปูชนียวัตถุ
มี เจดีย สันนิษฐานวาสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ จําลองแบบมาจากพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐาน
กวาง ดานละ ๗ เมตร มีระเบียงสี่ดาน เจดียองคใหญอยูตรงกลาง ที่มุมทั้งสี่เปนเจดียเล็ก สมัยของพระอธิการ
เสาร ธมโชโต ไดสรางพระพุทธรูปไวทั้งสี่ทิศของระเบียง นอกจากนี้ มีพระประธานในอุโบสถ พระเพลากวาง
๒๕ นิ้ว สรางดวยไม พระพุทธรูปศิลาจากสหภาพพมา พระปาเลไลยก พระแกวและชางนอยจากมาเลเซีย
วัดเกษมประทีป สรางขึ้นเปนวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยมีพระอธิการจอมแกนริเริ่ม
ดําเนินการ แตเดิมนั้นวัดตั้งอยูที่บานชุมนก หลักจากที่ไดยายมาสรางขึ้นใหมที่บานเกาะสะทอนแลว ชาวบาน
เรีย กว า “วั ดเกาะสะท อน” ตามชื่ อบ า น ไดรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๓๒๐
โดยประมาณ เขตวิสุงคามสีมากวาง ๒๐ เมตร ยาว๔๐ เมตร ผูกพัทธสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘
เกี่ยวกับการศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางวัดไดจัดสรางโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด
ปจจุบันไดยายออกไปตั้งอยูเปนเอกเทศแลว
เจาอาวาสมี ๑๐ รูป รูปที่ ๑ พระอธิการจอมแกน พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๘๕ รูปที่ ๒ พระอธิการ
จันทรไชย รูปที่ ๓ พระอบชฌายแกว รูปที่ ๔ พระอธิการบุย รูปที่ ๕ พระอธิการแดง รูปที่ ๖ พระอธิการพุทธ
เมือง รูปที่ ๗ พระอธิการเสาร รูปที่ ๘ พระอธิการขรัวพุทธ รูปที่ ๙ พระอธิการเสาร ขมุมโชโด พ.ศ. ๒๔๗๐๒๔๗๗ รูปที่ ๑๐ พระอธิการผอม (บูญ ปุญญโชโต) พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๑๙ รูปที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระใสว โกส
โล ดํารงตําแหนงสืบตอมา
วัดเกษมประทีป มีพระภิกษุจําพรรษา ๓ รูป ศิษยวัด ๒ คน
กอนพระอธิการผอม (บุญ) มีทานอธิการคงเปนเจาอาวาส ๑ รูป
สถานที่ตั้ง
วัดเกษมประทีป ตั้งอยูเลขที่ ๑ บานเกาะสะทอน หมูที่ ๒ ตําบลเกาะสะทอน อําเภอ ตากใบ
จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร 3 งาน ๗๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ
ยาว ๒๐๒ เมตร ติดตอกับที่ดินของนายมุย สกุลราช ทิศใตยาว ๒๑๘ เมตร ติดตอกับที่ปาชา และถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๗๗ เมตร ติดตอกับถนนสาธารณะทิศตะวันตกยาว ๑๓๒ เมตร ติดตอกับที่ปา
ชาและสวนยางเจะมูซอ มีที่ธรรีสงฆ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร ๓ งาน ทางราชการไดใชที่ธรณีสงฆทั้งหมดสราง
คลองสงน้ําชลประทาน
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6.6 อุตสาหกรรม
- โรงสีขาว 12 แหง
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- ตลาดนัด
จํานวน 3 แหง
- รานขายของชํา จํานวน 34 แหง
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 8 แหง
(1) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกระบานเกาะสะทอน หมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
(2) วิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานเกาะสะทอน หมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
(3) วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรเลี้ยงวัวพันธุพื้นเมืองบานชุมบก หมูที่ 9 บานชุมบก
(4) วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรอินทรียบานเกาะสะทอน หมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
(5) วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผลิตขาวสารพันธุพื้นเมืองบานชุมบก หมูที่ 9 บานชุกบก
(6) วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนบานปูยู หมูที่ 1 บานปูยู
(7) วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีทําขนมเพื่อสงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
(8) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงสุกรและเพาะเห็ดตําบลเกาะสะทอน หมูที่ 2 บานเกาะสะทอน
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กลุมองคกรชุมชน
บานปูยู
1. กลุมผูใชน้ําประปาหมูบาน
2. กลุมน้ําดื่มชุมชนบานปูยู
3. กลุมออมทรัพย ชรบ.
4. กลุมสตรีผลิตผาคลุมผม
5. กองทุนสงเคราะหผูเสียชีวิต
6. กลุมออมทรัพยสัจจะ

จํานวน 113 ครัวเรือน
จํานวน 30 ครัวเรือน
จํานวน 19 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 125 ครัวเรือน
จํานวน 190 คน

บานเกาะสะทอน
1. รานคาสหกรณ บานเกาะสะทอน
จํานวน
2. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเกาะสะทอน จํานวน
3. กลุมทํานาบานเกาะสะทอน
จํานวน
4. กลุมแมบานเกษตรกรบานเกาะสะทอน
จํานวน
5. กลุมเพาะเห็ดบานเกาะสะทอน
จํานวน
6. กลุมเย็บผาคลุมผมบานเกาะสะทอน
จํานวน
7. กลุมทําขนมบานเกาะสะทอน
จํานวน
8. กลุมออมทรัพยบานโตะเวาะ
จํานวน
บานศรีพงัน
1. กลุมสตรี
จํานวน 30 คน
2. กลุมเยาวชน
จํานวน 30 คน
3. กลุมอสม.
จํานวน 12 คน
4. กลุม ชรบ.
จํานวน 30 คน
5. กลุมบรรยายธรรม
จํานวน 25 คน
บานตะเหลี่ยง
1. กลุมสตรี
2. กลุมเยาวชน
3. กลุมอสม.
4. กลุมตาดีกา
บานโคกกะเปาะ
1. กองทุนหมูบาน
2. กลุมปกกลุมคลุมผมสตรี
3. กลุมชาวนา
บานสันติสุข
1. กลุมปกกลุมคลุมผมสตรี
2. กลุมเลี้ยงโค

จํานวน 15 คน
จํานวน 17 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 30 คน
จํานวน 30 คน
จํานวน 30 คน

64
153
60
24
26
50
7
70

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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3. กลุมตัดเย็บเสื้อผา
บานจาแบปะ
1. กลุมเยาวชน
บานราญอ
1. กลุมปกผาคลุมผมสตรี
2. กลุมชาวนา
3. กลุมเลี้ยงโค

จํานวน 12 คน

บานชุมบก
1. กลุมออมทรัพยอิตีฮาดและสหกรณลอยฟาบานชุมบก
จํานวน 380
2. กองทุนหมูบานบานชุมบก
จํานวน 150
3. กลุมสวัสดิการชุมชนบานชุมบก
จํานวน 150
4. กลุมฝากเงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัวแบบทรัพยมั่นคงบานชุมบกจํานวน
5. กลุมแมบานทําดี มีอาชีพ บานชุมบก
จํานวน 15
6. กลุมเยาวชนทําดีมีอาชีพบานชุมบก
จํานวน 15
7. กลุมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบานชุมบก
จํานวน 50
8. กลุมออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยบานชุมบก
จํานวน 35
9. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร ผลิตขาวสารพันธุพื้นเมืองบานชุมบกจํานวน
10. วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวเยาวชนทําดี มีอาชีพบานชุมบก
จํานวน
11. กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมืองบานชุมบก
จํานวน
12. กลุมซารีกัตมาตี มัสยิดนูรอิสลามบานชุมบก
จํานวน
13. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบานชุมบก
จํานวน
14. กลุมสงเสริมการเลี้ยงแพะบานชุมบก
จํานวน
15. กลุมตาอาวานูวอเตอรบานชุมบก
จํานวน

คน
คน
คน
67
คน
คน
คน
คน
50
30
10
135
15
10
70

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.8 แรงงาน

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ
- ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม

จํานวน 199 คน
คิดเปนรอยละ 2.38
จํานวน 8,155 คน คิดเปนรอยละ 97.62
ที่มา ขอมูล จปฐ. ณ เดือน มิถุนายน 2562)

7.2 ประเพณีและงานประจําป
งานประเพณี เดื อนสิบ (ชิ งเปรต) เปนประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับ ถือ
ศาสนาพุทธ จัดในวัดเกษมประทีป ในวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ โดยทําจัดรานสํารับอาหารคาว
หวาน ไปวางเพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษ(ปู ยา ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) รานที่วางอาหาร
เรียกวา รานเปรต สรางไวกลางวัดยกเสาสูง ๔ เสาบาง เสาเดียวบาง และนิยมจัดทําราน ๒ ราน โดยแบง
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ออกเปนรานสูง สําหรับคนหนุมสาวที่มีกําลังวังชาในการปนปาย อีกรานเปนเสาเตี้ยสูงแคเอว สําหรับใหเด็ก
และผูหญิง ไดแยงชิงเพื่อความสนุกสาน บนรานเปรต จะมีสายสินจนวงลอมไวรอบและตอยาวไปจึงที่พระสงฆ
ทําพิธีกรรม เมื่อทําพิธีเสร็จแลวจะมีผูตีระฆังใหสัญญาณบรรดาผูมารวมทําบุญก็เขาไปรุมแยงสิงของอาหารคาว
หวานที่อยูบนรานเปรตอยางสนุกสนานซึ่งเรียกวา “ชิงเปรต”
ประเพณีบังกุลบัว การบังกุลบัว คือ การทําบุญระลึกถึงญาติที่ลวงลับไปแลว และนํากระดูมาบรรจุ
ไวในบัว (ที่บรรจุอิฐิ) ประจําหมูบานในแตละวัด หรือบัวประจําตระกูล มีขึ้นระหวางเดือน ๕ แรม ๑ ค่ํา ของทุก
ปเปนตนไป ถือเปนการชุมนุมญาติของแตละหมูบาน โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว ญาติพี่นองลูกหลานที่ไปประกอบ
อาชีพหรือไปอยูตางถิ่น จะพรอมใจกันกลับบาน เพื่อทําบุญในวันนี้ และจะมีการทําความสะอาดตกแตงบัว บาง
ที่เรียกประเพณีนี้วา ทําบุญรดน้ําบัว
- ประเพณี ล าซั ง ลาซั ง เป น ประเพณีป ระจําของชาวพุ ทธ หมูที่ ๒ เรีย กวาลมซั ง กิน ขนมจี น
ประเพณีเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องที่นา เรื่องแมโพสพ โดยเชื่อวาถาจัดทําพิธีนี้แลวจะทําใหนาขาวป
ตอไปงอกงาม ใหผลผลิตสูง เพราะชาวนารูคุณเจาที่นาและแมโพสพ หลังจากที่เก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว ผูนํา
ชุมชนก็กําหนดวันลมซัง พรอมนิมนตพระ เพื่อทําพิธีทางศาสนา หลังเสร็จพิธีแลวชาวบานจะนําขนมจีนมา
ถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็ จ ผูมาร วมงานก็ จะรวมรั บประทานอาหารคือ ขนมจีนรวมกั น ในภาคบายจะมี
กิจกรรมการละเลนตางๆ
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ในตําบลเกาะสะทอน
การเขาสุนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การ ขลิป
ผิวหนังหุมปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาทองถิ่นวา “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระทําแกเด็กชายที่มีอายุ
ระหวาง ๒ – ๑๐ ป สวนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเขาสุนัต ถือวาเปนประเพณีอยางหนึ่ง
พิธีถือศีลอด(ถือบวช)เมื่อถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ ๙ ของปฮิจเราะหศักราชชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเปนเวลา ๑ เดือนเต็ม ในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยจะไมใหอาหารและ
น้ํา หรือน้ําลายลวงล้ําเขาไปในลําคอนับตั้งแตตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟา และจะเริ่มรับประทานอาหาร
เมื่อถึงเวลา (ประมาณ ๖ โมงเย็นลวงไปแลว) จนถึงกอนสวาง เหตุผลที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติไวเชนนี้เพื่อให
ชาวมุสลิมไดรูสํานึกความอดอยากและความยากจนวาในยามที่คนเราตองอดอาหารนั้น จะมีความทุกขทรมาน
เพียงใด เพื่อคนร่ํารวยจะไดเกิดจิตสํานึกมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแลวใหการชวยเหลือหรือบริจาคทาน(ซากัด) แก
คนยากจน เมือครบกําหนด ๑ เดือน จะเปนออกบวชหรือที่เรียก “วันฮารียายอ หรือ อิฎิลฟตรี” เพื่อฉลองการ
กลับมาสูการดําเนินชีวิตตามปกติของมวลมุสลิมทั่วโลก หลังจากที่ไดประสบความสําเร็จในการถือศีลอดอยาง
เครงครัดตาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในวันนี้ยังจัดใหมีการบริจาคแกบุคคล ๘ ประเภท เชน คนยากจน คน
อนาถา และคนพิการทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งรวมกันบริจาคเพื่อสิ่งอันเปนสาธารณประโยชนอีกดวย
วันฮารีรายอ มีอยู ๒ วัน คือ
วันอิฏิลฟตรี หรือที่เรียกวา วันฮารีรายอ เปนวันรื่นเริง เนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดิม คือ สภาพไมตองอดอาหาร ไมตองอดน้ําฯลฯ อีกตอไป วันอิฏิลฟตรี ตรง
กับวันที่ หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนที่ ๑๐ ทางจันทรคติ
วันอิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกวา วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวันรื่นเริงเดือนซุลอิจญะ เปนเวลาเดียวดับการ
ประกอบพิธีหัจญ ชาวยไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส ไดจัดพิธีละหมาดรวมกันในเวลาเชาหลังจากนั้นจะรวมกัน
กรุบาน(เชือดสัตว เชน โค แพะ แกะ) เพื่อแจกจายใหคนแกยากจนหรือจัดงานเลี้ยงตามบานโดยเชิญญาติพี่นอง
มิตรสหายรับประทานรวมกัน
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วันเมาลิด เมาลิดเปนภาษาอาหรับ แปลวา เกิด ที่เกิด หรือวันเกิดซึ่งหมายถึงวันสมภพ ของ นบีมูฮัม
หมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอวาล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด นอกจากจะเปนวัน
เฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัดแลว ยังเปนการรําลึกถึงวันที่ทานลี้ภัยจากนครเมกกะไปสูนครมา
ดีนะหและเปนวันมรณกรรมของทานอีกดวย กิจกรรมตางๆ ในเมาลิดไดแก การอัญเชิญคัมภีร อัน-กรุอาน การ
แสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ
การกวนอาซูรอ เปนภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเปนเดือนศักราชอิสลามใน
สมัย ทานนบีนุฮ ไดเกิดน้ําทวมใหญยังความเสียหายแกทรัพยสินไรนาของประชาชนทั่วไป ทําใหเกิดการขาด
อาหารบริโภค จึงประกาศใหผูที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได เอามากองรวมกัน เนื่องจากตางคนตางมี
ของคนละอยางไมเหมือนกัน ทานนบีนุฮ ใหเอาของเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน สาวกของทานไดรับประทาน
อาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยทานนบีมูฮัมหมัด จึงใชวิธีการของทานนบีนุฮ โดยใหทุกคนเอาขาวที่
รับประทานไดมากวนเขาดวยกัน แลวแบงกันรับประทานในหมูทหาร
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษีถิ่น ที่ใชติดตอสื่อสาร มีอยู 2 ภาษา คือ
(1)ภาษียาวี
(2)ภาษีเจะเห
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
(1) ผลิตภัณฑขาวซอมมือ บานเกาะสะทอน
(2) เห็ดนางฟา
(3) ผาคลุมผมสตรี

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ํา
พื้นที่ตําบลเกาะสะทอน อยูในเขตลุมน้ําที่เกิดจากการบรรจบกันของแมน้ําสําคัญ 2 สาย ไดแก
1) แมน้ําบางนรา รับน้ําจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ผานคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง และคลองตันหยงมัส ไหล
ผานทองที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอระแงะ แลวไหลลงสูทะเลที่อําเภอเมืองนราธิวาส มีความยาว
ประมาณ 60 กิโลเมตร
2) แมน้ําโก-ลก เปนแมน้ํากั้นพรหมแดนระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย ตนน้ําอยูในเทือกเขาในประเทศ
มาเลเซียและทองที่อําเภอแวง โดยแมนํ้าสายดังกลาวจะไหลผาน อําเภอสุไหงโก-ลก และไหลลงอาวไทยที่
อํา เภอตากใบ มี ความยาวประมาณ 103 กิโ ลเมตร ทําใหตําบลเกาะสะทอนมีแมน้ํารอบลอมทุกดานจน
กลายเปนเกาะ โดยสรุปแลวตําบลเกาะสะทอน มีแมน้ํา 2 สายคือ
- แมน้ําบางนรา ไหลผาน หมูที่ ๑,๘,๗,๔
- แมน้ําโก-ลก ไหลผาน หมูที่ ๓,๔
และมีคลองธรรมชาติ จํานวน 1 แหง คือ
- คลองปูยู
ไหลผาน หมูที่ ๑,๙,๒,๓
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8.2 ปาไม 8.3 ภูเขา
ในพื้นที่ตําบลเกาะสะทอน ไมมีภูมิประเทศที่เปนภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

