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ประวัติหมู่บ้าน 

เดิมมีชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุทัยธานี มาตั้งรกรากอยู่ที่ทุ่มแม่น้้าซึ่งห่างจากบ้าน
สะเดาซ้ายในปัจจุบันประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในแต่ละปีน้้าจะท้วมทุ่มแม่น้้าท้าให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน
ชาวบ้านจึงอพยพข้ามคลอง (คลองขุนรากและคลองวังม้า) มาตั้งถ่ินฐานใหม่ที่บ้านสะเดาซ้ายและอาศัยมา
จนถึงปัจจุบัน มีก้านันคนแรกคือ  ก้านันช้านาญ  ชาญถิ่นดง 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้านสะเดาซ้าย ห่างจากอ้าเภอลาดยาว 10 กิโลเมตร 
       ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์ 54 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่  3  ต. ลาดยาว  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
ทิศใต้              ติดต่อกับ หมู่ที่  6  ต. ห้วยน้้าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่  4  ต. ห้วยน้้าหอม   อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ หมู่ที่  10  ต. ห้วยน้้าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่มีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ท้าการเกษตร 
พื้นที่ 

1.  พ้ืนที่โดยประมาณจ้านวน   3,700 ไร่ 
2.  พ้ืนที่ในการท้านาจ้านวน   2,110 ไร่     
3.  พ้ืนที่ในการท้าไร่อ้อยจ้านวน  140  ไร่   
4.  พ้ืนที่ในการท้าไร่มันส้าปะหลังจ้านวน  100  ไร่    
5.  พ้ืนที่ในการท้าสวนจ้านวน   -  ไร่   
6.  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐจ้านวน   7  ไร่ 



7.  พ้ืนที่สาธารณะจ้านวน   - ไร่ 
8.  พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจ้านวน   1,343  ไร่ 
ประชากร    ชาย 343 คน หญิง 356 คน รวม 699 คน 
จ้านวน 308 ครัวเรือน 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท้านาจ้านวน  90  ครัวเรือน 
1.2 ท้าไร่อ้อยจ้านวน   4  ครัวเรือน 
1.3 ท้าไร่มันส้าปะหลังจ้านวน   4  ครัวเรือน 
1.4 ท้าสวนจ้านวน   -   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี้ยงเป็ดจ้านวน - ครัวเรอืน - ตัว 

 2.2 เลี้ยงไก่จ้านวน - ครัวเรือน - ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ้านวน  80  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ้านวน   10  คัน 
 3.3   รถไถเดินตาม   100  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ้านวน   80 คัน 
 3.5   รถสีข้าวจ้านวน   1  คนั 
 3.6   รถบรรทุก  6  ล้อจ้านวน  4  คัน 
 3.7   รถบรรทุก  10  ล้อจ้านวน    10 คัน 
 3.8   รถพ่วงจ้านวน  1  คัน 
 3.9  รถจักรยานยนต์จ้านวน   100  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้าวจ้านวน   13  คัน 
 3.11 รถแทรนเลอร์จ้านวน   11  คัน 
4.   ด้านสังคม 
 4.1   สวนสาธารณะจ้านวน  -  แห่ง 
 4.2   ลานกีฬาจ้านวน  -  แห่ง 
 4.3   สนามกีฬาจ้านวน  1  แห่ง 
 4.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  1. ไข้เลือดออก 
  2. อีสุกอีใส 



 4.5   ลูกเสือชาวบ้านจ้านวน  10  ราย 
5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 
 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 
 5.1.1   สถานีน้้ามัน (ปั๊ม) จ้านวน - แห่ง 
 5.1.2   สถานีน้้ามันแบบปั๊มหลอดจ้านวน 2 แห่ง  
 5.1.3   ร้านขายของช้าจ้านวน 6 แห่ง 
 5.2   การสื่อสาร 
 5.2.1 โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ้านวน 350 หมายเลข 
 5.2.2 โทรศัพท์สาธารณะจ้านวน - หมายเลข 
 5.2.3   โทรศัพท์บ้านจ้านวน   - หมายเลข 
 5.2.4    เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่   2   จุด 
 5.3   ถนน 
 5.3.1   คอนกรีตจ้านวน   6   สาย ระยะทาง 2,640   ม. 
 5.3.2   ราดยางจ้านวน 1   สาย ระยะทาง   3 ก.ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ้านวน 7 สาย ระยะทาง 5 ก.ม. 
 5.4   สะพาน 
 5.4.1   สะพานไม้จ้านวน   - แห่ง 
 5.4.2   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ้านวน 2  แห่ง 
 5.5   ประปา 
 5.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริการน้้าประปาจ้านวน 303 ครัวเรือน 
 5.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการน้้าประปาจ้านวน - ครัวเรือน 
 5.6   ไฟฟ้า 
 5.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ้านวน 303 ครัวเรือน 
 5.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจ้านวน - ครัวเรือน 
 5.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จ้านวน 15 จุด 
 5.7   แหล่งน้้า 
 5.7.1   หนองน้้าจ้านวน -   แห่ง 
 5.7.2   แม่น้้าจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.3   ล้าห้วยจ้านวน  -  แห่ง 

5.7.4   ล้าคลองจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.6   สระน้้าจ้านวน  30  แห่ง 
 5.7.7   บ่อน้้าตื้นจ้านวน  20  แห่ง 



 5.7.8   บ่อน้้าลึกจ้านวน  15  แห่ง 
 5.7.9   บ่อบาดาลจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.10 อ่างเก็บน้้าจ้านวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝายจ้านวน  2  แห่ง 
 5.7.12 เหมืองจ้านวน  6  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ้านวน  -  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ้านวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆ 6 กลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม/รายได้ต่อเดือน 
 1. กลุ่มสตรี 
 2. กลุ่มปลาร้า 
 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 4. กลุ่มข้าวหอมทิพย์ 
 5. กลุ่มผลิตเมล็ดข้าวพันธ์ดี 
 6. กลุ่มเกษตรกรบ้านสะเดาซ้าย 
 
 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน/บ้านเลขท่ี 

- 
ลักษณะการตั้งบ้านเรือน(คุ้ม)     4    คุ้ม  แบ่งได้ดังนี้ 

 1.  ชื่อคุ้ม      เฟ้ืองฟ้า                 หัวหน้าคุ้ม นายบุญศรี อินทะศร 
 2.  ชื่อคุ้ม      ดอกคูณ                 หัวหน้าคุ้ม นายวิเชียร กล้าถิ่นดง 
 3.  ชื่อคุ้ม      แสงนีออน    หัวหน้าคุ้ม นางสุมณฑา ธัมมา 

4.  ชื่อคุ้ม      แสงอรุณ   หัวหน้าคุ้ม นายสุพล  อรุณ 
 สถานที่ต่าง ๆ 
 1.   ประปาหมู่บ้านจ้านวน  1  แห่ง 
 2.   ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลากลางบ้าน   1  แห่ง 
 3.   สระน้้าสาธารณะจ้านวน  -แห่ง 
 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 
 1.  กองทุนหมู่บ้าน   1      กองทุน สมาชิก     110    คนมีเงินทุน    170,000    บาท 
 2.  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  1   กลุ่ม   สมาชิก    90  คนมีเงินทุน   400,000   บาท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ้านวน  -  แห่ง 
 2.   ผู้บริการซักรีดเสื้อผ้าจ้านวน  - แห่ง 



 3.   ร้านเสริมสวยชายจ้านวน  - แห่ง 
 4.   ร้านเสริมสวยหญิงจ้านวน  1 แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 

1.   ผู้ใหญ่บ้าน        นางบ้ารุง   ชื่นดอนกลอย     บ้านเลขท่ี  194/1  โทร   081-9731778 
 2.   สมาชิก  อบต    นางพงษ์พันธ์   ตัดโส           บ้านเลขท่ี  128/3  โทร   082-8815422 
 3.   สมาชิก  อบต    นายสวกิ  กรานกูล           บ้านเลขท่ี   69/5   โทร    080-1192533 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นางพรรณประภา อรุณ         บ้านเลขที่ 172     โทร   097-1799656 
 5.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นางพรทิพย์ ประสิทธิการ     บ้านเลขท่ี   1/11   โทร  087-1984155 
 6.   ประธานสตรี.   นางพรทิพย์  ประสิทธิการ      บ้านเลขท่ี   1/11   โทร  087-1984155 
 7.   ประธาน อสม.  นางแก้วตา   ไพรลาภ           บ้านเลขท่ี   159/1  โทร 087-2098745 
 8.   ผู้แทน  อช.        นายสมบูรณ์ ผุยสวัสดิ์        บ้านเลขท่ี   88/4    โทร  094-7143747 

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ้านวนประปาหมู่บ้านของท่านจ้านวน      1    จุด 
จุดที่    1      บริเวณ. วัดสะเดาซ้าย 
ประธานชื่อ นางบ้ารุง  ชื่นดอนกลอย  
รองประธานชื่อ นายพงพันธุ์ ตัดโส 
เลขานุการชื่อ นายบรรจบ  อรุณ 
เหรัญญิกชื่อ  นางพรทิพย์  ประสิทธิการ 
คณะกรรมการชื่อ 1. นายเสรี  ดูยอดรัมย์ 
    2. นางทุเรียน พูลเขตกิจ 
     


