
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1.ระบบเศรษฐกิจ 
               1.๑ การเกษตร 

           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าประมงพืน้บ้านเป็นหลัก อาชีพค้าขายเป็นอันดับ
รองลงมานอกนัน้ท าการเกษตรและปศุสัตว์บ้าง 
ตารางแสดงข้อมูลเกษตรท าการเกษตรต าบลบางปู ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ที่ ชนิด จ านวนครัวเรือน พื้นที่ปลูก  (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร่) 
๑ ข้าวนาปี 9 15 15 
๒ ยางพารา ๒ ๒.๒๕ 2.25 
๓ มะพร้าวแก่ ๒๖๕ 472 462 
๔ มะพร้าวอ่อน ๒ ๓๔ ๓๔ 
๕ ปาล์มน้ ามัน 3 87 ๘5 
๖ ผักบุ้งจีน 30 ๒ ๒ 
 รวม ๓๑1 612.25 600.25 

 
  1.๒ การประมง 
         มีการท าประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก  เล้ียงกุ้ง ปลาดุก และปลากระพงในกระชัง 

ตารางแสดงข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าต าบลบางปู  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
ที่ ชนิด จ านวนเกษตรกร (ราย) จ านวนกระชัง,บ่อ พื้นที่ (ไร่) 
๑ ปลากระพงขาว ๕๐    ๒๐๐ (กระชัง) ๓.๑๒๕ 
๒ ปลาดุก ๖๘ ๑๗๕ (บ่อ)        ๔๘ 
๓ กุ้งขาว  ๑ ๙ บ่อ        ๓๘ 

 รวม              ๑๑๙      ๓๘๕        ๘๙ 
 
1.๓ การปศุสัตว์ 

ตารางแสดงจ านวนปศุสัตว์แต่ละประเภทที่ส าคัญ  ปี  ๒๕60 

ล าดับ
ที ่

บ้าน หมู่ที่ พ้ืนที่ปลูก
หญ้า (ไร่) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

สัตว์เลี้ยง 
อื่นๆ  (ตัว) 

หมายเหตุ 

๑. โต๊ะโสม ๑ ๐.๐๐ ๑๘ ๓๖๕ ๓๓๒ ๑๖ ๑๘ ๓๐  
๒. บาลาดูวอ ๒ ๐.๕๐ ๒๖ ๖๔๖ ๑,๘๘๐ ๑๒ ๑๘ ๕๒  
๓. บางปู ๓ ๐.๕๐ ๒๗ ๔๗๗ ๕๙๐ ๒๙ ๓๘ ๓๖  

 รวม  ๑.๐๐ ๗๑ ๑.๖๑๘ ๒.๘๐๒ ๕๙ ๗๔    ๑๑๘  
 
ท่ีมา:ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหริ่ง  (ปี ๒๕๖๐) 

       1.๔ การบริการ 
                    ในเขตเทศบาลต าบลบางปูไม่มีการบริการโรงแรมและท่ีพักแต่อย่างใด 
        1.๕ การท่องเที่ยว 
                     ๑) ศูนย์เพาะพันธ์ปูด าชุมชนบาลาดูวอ  หมู่ท่ี  ๒ 
                     ๒) ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์  มีร่องน้ าเป็นช่องสามารถจะล่องเรือชมความงามของป่าโกงกาง
ท้ังสองฝ่ังได้ลอดอุโมงค์โกงกาง  ชมนกนานาชนิด  ชมหิ่งห้อยยามค่ ามีเยอะมาก 
                     ๓) บ่อน้ ากามเทพเก่าแก่ท่ีศักดิ์สิทธิ์สามารถอธิฐานขอคู่ครองได้โดยอาบน้ าในบ่อ 
อายุ ๑,๐๐๐ ปี 
                     ๔) สุสานโต๊ะโต๊ะโสมกับโต๊ะแญร์สองสามีภรรยา 
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   1.๖ อุตสาหกรรม 

            ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลบางปูยังไม่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นจากทาง
ภาครัฐหรือเอกชนแต่มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตเพื่อขาย เช่น  ไส้อั้ว  ปลาเค็มตากแห้ง 
     1.๗ การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
                      ปัจจุบันมีเฉพาะอาคารร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน 
       1.๘ แรงงาน  
                       ประชากรท่ีเป็นวัยแรงงานและว่างงานส่วนมากไปท างานท่ีประเทศมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนคนชราและเด็กอยู่บ้าน 

2. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
              2.๑ การนับถือศาสนา 

        ๑) นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล 
ประชาชนได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเรื่อยมาอย่างมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นผสมผสานกลมกลืนกันจน
กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการแต่งกายสุภาพ  ส่วนใหญ่ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขา
ยาวสวมเส้ือแขนส้ันหรือแขนยาวและสวมหมวกกะปิเยาะส่วนผู้หญิงก็จะสวมเส้ือแขนยาวถึงข้อมือและสวมผ้า
คลุมศีรษะตามข้อบัญญัติทางศาสนาและศาสนสถานเพื่อประกอบกิจทางศาสนา  มีดังนี้ 
                    ๑) มัสยิดจ านวน   ๖   แห่ง 

        ๒) สุเหร่า            -   แห่ง 
        ๓) บาราเซาะ       ๘   แห่ง 

               2.๒ ประเพณี และงานประจ าป ี
          ๑) การถือศีลอด (ถือบวช) หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ”ถือปฏิบัติเดือน “รอมฎอน” 

หรือเดือนท่ี 9 ของปีฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือนโดยจะ
งดเว้นส่ิงอบายมุขท้ังหลาย ท้ังกาย วาจา และใจ ต้ังแต่รุ่งอรุณจนกระท่ังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้ังนี้เพื่อให้ชาว
มุสลิมได้รู้สึกถึงภาวการณ์อดทนและอดกล้ัน และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ท่ีไม่มีอันจะกินเป็นต้น 

    ๒) อารีรายอ ในรอบปีฮิจเราะห์ศักราช จะมีเทศกาลรายอปีละ  ๓  ครั้ง  คือ  
                       ๑) รายออิดิลฟิตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม (หลังการออกบวช) โดยจะ 
มีกิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันละหมาดท่ีมัสยิด  เย่ียมเยียนญาติพี่น้อง เป็นต้น โดยจะ
ตรงกับวันท่ี 1 เดือน 10  “เซาวัล” เดือนท่ี 10 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 
                  ๒) หลังจากรายออิดิลฟิตรี  นับไป  อีก ๖  วัน  จะเป็นรายอแน 
                  ๓) วันอิดิลอัฎฮา  คือ วันเฉลิมในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการเชือด 
สัตว์พลี (กุรบาน) และเล้ียงอาหารให้แก่ผู้ยากจน หรือญาติมิตรหลังจากได้ท าพิธีละหมาดในตอนเช้าแล้ว 
จะตรงกับวันท่ี 10 “ซุลฮิจญะห์”  เดือนท่ี 12 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

   ๓) การเข้าสุนัต  เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ท่ีถือหลักความสะอาดคือ การ 
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระท าเมื่อเด็กอายุระหว่าง  6 - 12 ปี  ภาษาถิ่นเรียกว่า   
“มาโซะยาวี” 
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                  ๔)งานเมาลิดคือ วันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)  
ตรงกับวันท่ี  3  เดือนรอบีอุลเอาวัล) ตามปฏิทินอาหรับ ชาวมุสลิมนิยมท าบุญในเดือนนี้  และเดือนอื่นก็ท าได้  
โดยไม่ถือว่าผิด 
                  ๕) การกวนอาซูรอ การน าอาหารทุกอย่างมากวนให้สุกเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสุกแล้วจะแจกจ่ายให้
ทุกคนได้รับประทาน  

           ขนบธรรมเนียมการเคารพทักทาย  ชาวมุสลิมเพื่อพบปะกันก็จะกล่าว “อัสสาลามูอาลัยกุม” 
(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) และมีการรับว่า “วาอาลัยกุมมุสสาลาม” (ขอความสันติสุขจงมี แด่ท่านเช่นกัน)และ
ยื่นมือสัมผัสกัน (ซาลาม) 

            2.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
                  ภมิปัญญาท้องถิ่น   มีการท ากรงนกเขา  และกรงนกกรงหัวจุก มีการแกะสลักลายจากไม้ต่างๆ
เพื่อตกแต่ง ประตู หน้าต่าง ฝาบ้าน หรือซีกรงนกเป็นต้น 
                  ภาษาถิ่นประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นเป็นภาษาพูดและการส่ือสาร 
            2.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
                  สินค้าพื้นเมืองท่ีจ าหน่ายมีดังนี้   กรงนกเขาชวา  กรงนกกรงหัวจุก  ไส้อั้ว  ปลาเค็มตากแห้ง 
3.ทรัพยากรธรรมชาติ 
             3.๑ น้ า 

        ๑.คลองโต๊ะโสม 
        ๒.คลองบือเจาะ 
        ๓.คลองอาแวเบาะ 

             3.๒ ป่าไม้ 
                   ป่าไม้ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าลบลบางปู  คือป่าโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  3.๓ ภูเขา 
        สภาพพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลบางปูเป็นพื้นท่ีติดชายทะเลไม่มีภูเขา 
             3.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                   ป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์มีร่องน้ าเป็นช่องสามารถจะล่องเรือชมความงามของป่าโกงกาง 

ท้ังสองฝ่ังได้ 

4.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง) 
       4.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

เทศบาลต าบลบางปูต้ังอยู่ท่ีต าบลบางปู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล   จ านวน  
๓  หมู่บ้าน   คือ 
                   ๑.หมู่บ้านโต๊ะโสม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑ มี  ๒ ชุมชน  ได้แก่ 

      ๑.๑ ชุมชนโต๊ะโสม 
      ๑.๒ ชุมชนบือเจาะ 

         ๒.หมู่บ้านบาลาดูวอ  ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๒ มี ๒ ชุมชน ได้แก่ 
       ๒.๑ ชุมชนบาลาดูวอ 
       ๒.๒ ชุมชนบางปูสุเหร่า 

                    ๓.หมู่บ้านบางปู  ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๓ มี ๔ ชุมชน   ได้แก่ 
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                      ๓.๑ ชุมชนบางปูอนามัย 
                      ๓.๒ ชุมชนบางปูตือเง๊าะ 
                      ๓.๓ ชุมชนบางปูกือลอ 
                     ๓.๔ ชุมชนกือลอจือแร 

      4.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
            เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลติดกับป่าชายเลน  ประชาชนท าการเกษตรน้อย 

 มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ  เช่น  มะพร้าวแก่  มะพร้าวอ่อน  ถั่วฝักยาว  มันเทศ   แตงโม  เป็นต้น 
      4.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
            ๑ คลองโต๊ะโสม 
            ๒.คลองบือเจาะ 
            ๓.คลองอาแวเบาะ 
     4.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค) 
            ประปาหมู่บ้านโดยมีมัสยิดเป็นผู้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


