กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)

ตำบลเตรำะบอน

อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ศักยภำพตำบล

ตำบลที่ยังไม่สำมำรถอยู่รอดได้

ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

ข้อมูลพื้นฐำน
ตาบลเตราะบอนเป็นตาบลหนึ่งในเขตการปกครองของอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีคาว่า
เตราะบอนมี ที่ ม าจากสมั ย ก่ อ นเคยมี บึ ง ใหญ่ อ ยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของหมู่ บ้ า นและมี ต้ น บอน
จานวนมาก ต่อมาบึงแห่งนี้แห้งลงชาวบ้านจึงใช้บึงเป็นที่เพาะปลูกและสร้างบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยและเรียกชื่อว่า “เตราะบอน” คาว่าเตราะบอนเพี้ยนมาจาก เสาะ แปลว่า สายน้า/ลา
ธาร และเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งใน 11 หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 22.19 ตารางกิโลเมตรตั้ง
อยู่ห่างจาก ที่ว่า การอาเภอสายบุรี ทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดปัตตานี ประมาณ 42 กิโลเมตร

สภำพภูมิอำกำศ
สภำพอำกำศมี 2 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มประมาณ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม
ฤดูฝน เริ่มประมาณ เดือนสิงหาคม - กุมภาพันธ์

ประชำกร
ประชำกรในตำบลเตรำะบอน มีจำนวนทั้งสิ้น 9,880 คน
4,882 คน

4,998 คน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ข้อมูลแสดงควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ ตำบลเตรำะบอน ข้ อ มู ล ด้ า นประชากรจาก TPMAP

จากการสารวจจานวน 3,817 คน
พบว่ามีคนจนจานวน 14 คน โดย
จ าแนกเป็ น คนจนการศึ ก ษา 3 คน
และคนจนรายได้ 11 คน โดยหมู่ที่ 6
บ้านบาโงมูลงมีคนจนมากที่สุดในขณะ
ที่หมู่ที่3 บ้านฮูแตกอแลมีคนจนน้อย
ที่สุด

1.
2.

3.
4.

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชาชนในชุมชน
เกิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ การพัฒนา/บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ หมวกกะปีเยาะ และผลิตภัณฑ์ของกิน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่
เป็นอัตลักษณ์ของเตราะบอน ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและเป็น
รายได้เสริมของประชาชนในชุมชนตาบลเตราะบอนประมาณร้อยละ 45 ต่อปี
ได้ติดตั้งอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือทางน้าในพื้นที่ ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในชุมชน
เกิดการจัดการเกี่ยวกับการเตือนภัยทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมรับมือเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติที่
กาลังจะเกิดขึ้น สามารถลดการสูญเสียหรือลดความเสียหายทางด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

กำรพัฒนำพื้นที่

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
2. การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
3. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular
Economy

1. พั ฒ นาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและจั ด
อบรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน
ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์เล็บนก ศรีรายา
2. ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
การเกษตร
3. ร่ ว มจั ด กิ จ กรรม “เอามื้ อ สามั ค คี ”
ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19

1. ชุมชนได้แนวทางผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะสะท้อนถึงอตั ลักษณ์ของชุมชน
2. ชุมชนกาหนดเป้าหมาย เพื่อการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
3. เกิดการเข้าถึงชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร
ลงพื้นที่ปักหมุดสถำนที่สำคัญ

จัดกิจกรรมคนกินแดด เตรำะบอน

แปลงสำธิตปลูกผักปลอดสำรพิษ

จัดอบรมกำรจัดกำรเมล็ดพันธุ์

กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภำพ

จัดอบรมกำรตลำดออนไลน์

กลไกกำรดำเนินงำน
1. นาเสนอกลไก (สารวจความต้องการ/วิเคราะห์ปัญหา/สร้างเครื่องมือแก้ปัญหา)
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน (ออกแบบกจิ กรรม/นาเสนอต่อชุมชน/ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อชุมชน)
3. วิธีการที่ใช้รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ (จัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนและแบบออนไลน์ ร่วมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน)

ผลลัพธ์
1. มีการจ้างงานจานวน 20 อัตรา (บัณฑิต 10 คน, ประชาชน 5 คน, นักศึกษา 5 คน)
2. มีการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน Digital Literacy, English Literacy, Financial Literacy และ
Social Literacy
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ บรรลุ 8 เป้าหมาย
4. Community Big Data ต.เตราะบอน จานวน 9 หมวด 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์
โควิด 2) แหล่งท่องเที่ยว 3) ร้านอาหารในท้องถิ่น 4) อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น 5) เกษตรกรใน
ท้องถิ่น 6) พืชในท้องถิ่น 7) สัตว์ในท้องถิ่น 8) ภูมปิ ัญญาในท้องถิ่น 9) แหล่งน้าในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1. การบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนโดยเน้นการตอบโจทย์พื้นที่อย่างเป็นระบบ
2. การกาหนดรูปแบบค่าใช้จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ควรเปิดกว้างมากกว่าเดิมเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์

เบอร์ติดต่อ 0804261112

หน่วยงาน สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประมวลภำพกิจกรรม

เฟซบุ๊กแฟนเพจ

