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จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี

 

 
 



ค านา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟ ูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 
สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับ
สังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต าบลตาชี  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นปัจจุบัน และเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูล                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
หน้า  

บทน า              1 
ข้อมูลประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่ต าบลตาชี         7  
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น                                        9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
บทที่ 1  บทน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็น
อิสระตามสมควร ความส าคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่
ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด 
อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

ประวัติและความเป็นมาของต าบลตาชี 
1.1 ชุมชนนี้มีชื่อว่า ตาชี โดยมีประวัติดังนี้ 

คนเฒ่าคนแก่ในต าบลตาชีเล่ากันมาว่า แต่เดิมบรรพบุรุษของคนต าบลตาชีมาจากตระกูล
ใหญ่ คือ ตระกูลทองธรรมชาติ ตระกูลทองวิเศษ และตระกูลศรีสุข ทั้งสามตระกูลมาจากคนละทิศคนละทาง
เพ่ือหาแหล่งที่อยู่ท ามาหากิน ขณะที่เดินทางมาถึงต าบลยะหา พบชายชราคนหนึ่งได้ถามชายชราว่ามีที่แห่งใด
ที่พอท ามาหากินได้ ชายชราจึงชี้ขึ้นมาทางทิศเหนือของต าบลยะหา บรรพบุรุษเหล่านั้นจึงรวมตัวกันตั้งชื่อ
หมู่บ้านนี้ว่า “ตาชี” เพ่ือเป็นเกียรติแก่ชายชรา ที่พวกเราเรียกว่าตาชี้ทางให้พวกเราได้ท ามาหากินตั้งแต่นั้นมา  

ต่อมาคนทั้งสามตระกูลก็ไปชักชวนเพื่อนๆญาติพ่ีน้องมาจับจองท่ีดินท ามาหากินเมื่อผู้คนมาก
ขึ้นก็มีการปกครองโดยมีผู้น าเป็นผู้ปกครอง เรียกว่า ก านัน 

ก านันคนแรกที่ปกครองต าบลตาชี คือ นายอิน  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 2 คือ นายสังข์  ทองธรรมชาติ 
คนที่ ๓ คือ นายทอง  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 4 คือ นายแวว  ไชยชนะ 
คนที่ 5 คือ นายพร้อม  ทองธรรมชาติ 
คนที่ 6 คือ นายอั้น  อารีบ าบัด 
คนที่ 7 คือ นายจรัญ  ด ารงรักษ์ 
คนที่ 8 คือ นายอภิวัฒน์  อารีบ าบัด 
คนที่ 9 คือ นายสมพงษ์  จันทรประดิษฐ์ 
คนที่ 10 คือ นายอนันต์พงศ์  โฆษิตโภคินันท์  

 1.2 การขยายตัวของชุมชนมีลักษณะที่มีการเพ่ิมประชากร มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น                 
เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 

 ๑.๓ ในต าบลตาชีมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีคนนับถือศาสนาพุทธและเป็นคนไทยพุทธ ๑๐๐%  

 ๑.๔ มีการย้ายเข้ามาในชุมชนเพราะต าบลตาชีมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและ
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ส่วนการย้ายออกเพราะมีการสนใจในการศึกษาและมีงานท าดีกว่าที่เดิม 

 



-๒- 
 ๑.๕ กลุ่มเครือญาติหรือกลุ่มตระกูลของต าบลตาชี มี ๓ กลุม่ คือ 
  - กลุ่มตระกูลทองธรรมชาติ 
  - กลุ่มตระกูลศรีสุข 
  - กลุ่มตระกูลทองวิเศษ  
นอกจากนั้นเป็นกลุ่มหลากหลายที่มาจากท่ีอ่ืน 
 ๑.๖ ลักษณะและเอกลักษณ์ของชุมชน 
  เนื่องจากตาชีเป็นชุมชนเล็กมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นเครือญาติกันท าให้มีประเพณี 
วัฒนธรรมในชุมชนและถือวิถีปฏิบัติเหมือนกันทั้งในเรื่อง บุคลิก ท่าทาง ภาษา เสื้อผ้า และอาชีพ 
 ๑.๗ ลักษณะของบ้านเรือนของต าบลตาชี 
  เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มท าให้มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือแบบปฐมภูมิ 

สภาพทั่วไปของต าบลตาชี 
1. วิสัยทัศน์  
  “คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รองรับอาเซียน” 

  พันธกิจ  (Mission)  

  

          1. จัดให้มี ปรับปรุง และบ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค 
          2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน 
          3. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
          4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือสุขภาพอนามัย 
          5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
          7. การพัฒนาการบริการการจัดการที่ดี และมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

  

          1. ด าเนินการเพ่ือให้มีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ 
          2. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้ มีการประกอบอาชีพที่เพ่ิมขึ้น 
          3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มี
นันทนาการอย่างมีคุณภาพ 
          4. ด าเนินการให้มีสถานที่เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาของประชนในท้องถิ่น 
          5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          6. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
3.ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
๑. สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอยะหาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดยะลา ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ จดต าบลล าพะยา ทิศใต้ จดต าบลยะหา 
ทิศตะวันออก จดต าบลบาโงยซิแน ทิศตะวันตก จดต าบลธารคีรี 

เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๐๘๓ ไร่ 

ภูมิประเทศ 
ต าบลตาชีส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาล้อมรอบพ้ืนที่มีล าธารจากน้ าตกไหลผ่านหมู่บ้านท าให้พื้นที่ 

มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ 
เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านแค่ 
หมู่ที่ ๒ บ้านนอก 
หมูที่ ๓ บ้านออก 
หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง 

ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๖๗๑ คน ชาย ๘๐๓ คน หญิง ๘๖๘ คน บ้านทะเบียนบ้าน ๖๑๙ หลัง                          

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5๒ คน / ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ บ้าน 
บ้านจ านวน ประชากร/คน ชื่อผู้น า 

(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน) หลัง ชาย หญิง รวม 
๑ แค่ ๑๙๓ ๒๖๙ ๒๘๐ 5๔๙ นายจิรยุทธ์  นิธิวิสุทธ์ 
๒ นอก ๑๓๘ ๑๕๗ ๑๖๕ ๓๒๒ นายอนันต์พงศ์  โฆษิตโภคินันท์ (ก านัน) 
๓ ออก ๕๙ ๙๒ ๙๑ ๑๘๓ นางสาวธิดารัตน์  ทองธรรมชาติ 
๔ ไร่ ๖๘ ๙๙ ๑๑๕ ๒๑๔ นายก าธร  พุธสุขขี 
๕ เหมืองล่าง ๑๖๑ ๑๘๖ ๒๑๗ ๔๐๓ นายอนุวัฒน์  ทองธรรมชาติ 

รวม ๖๑๙ ๘๐๓ ๘๖๘ ๑๖๗๑  
- ข้อมูล อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาชีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา สวนผลไม ้

และรับจ้าง ฯลฯ ประชาชนรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๐๙,๕๘๔ บาท/ปีรายได้เฉลี่ยบุคคล ๗๓,๗๖๑ บาท/ปี 
 

 
 
 



-๔- 
สภาพทางสังคม 

๑. อาชีพ 
- อาชีพท าสวน    - อาชีพรับจ้าง 
- อาชีพรับราชการ   - อาชีพค้าขาย 

๒. การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๕ แห่ง 

๓. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
- วัด ๑ แห่ง 
- ส านักสงฆ์ ๑ แห่ง 

๔. สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ป้อมยาม (จุดตรวจ) ๕ แห่ง 

บริการพื้นฐาน 

๑. การคมนาคม ( แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก ) 
- ถนนลูกรัง ๒ สาย  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๑ สาย 
- ถนนลาดยาง ๒ สาย  - ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ๗ สาย 

๒. การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงจ านวน ๕ หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๙๙ 

๓. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห้วย ๑ สาย 

๔. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย ๒ แห่ง   - บ่อน้ าตื้น ๔๘ แห่ง 
- บ่อโยก ๓ แห่ง   - สระน้ า๑ แห่ง 
- บ่อบาดาล ๒ แห่ง  - ประปาภูเขา ๕ แห่ง 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลตาช ีอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา นั้นๆ ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย       
เป็นองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มี ประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้ 

1. กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่า คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิตของคนเราผ่าน กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมา เป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ
กันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ สาขาวิชา
ต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐาน ขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา 
การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า                
เป็นองค์ความรู้ความ สามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร 
เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอด สืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่า ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมา
ตั้งแต่ อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนใน ท้องถิ่นซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็น
แบบอย่าง ในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมี ความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิตใน วงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ใน หลายวิชาดังที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การท า การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได้ 
ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา              
กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและ รักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัด การค้าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิตของคนให้
เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น                   
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งของ
องค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ใน
ชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มี ความส าคัญ 
เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มี
ประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี เป็นต้น 
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ข้อมูลประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นที่ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ล าดับที่ 
ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา 
สถานที่
ปฏิบัติ 

1 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นส าคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้
กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรมถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้
ประกาศหลักธรรมค าสอนของพระองค์ เพ่ือให้พระอรหันต์
ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นน าไปเผยแผ่ 

วันขึ้น 
15 ค่ า  
เดือน 4 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

2. ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

ประเพณีสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย        
ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจ า
ชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานาน       
มีการท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุให้อยู่
เย็นเป็นสุขและกิจกรรมต่างๆมากมาย 

วันที่ 
12- 15 
เมษายน 
ของทุกปี 

ครอบครัว  
ชุมชน  
หมู่บ้าน 
อบต.ตาชี  
ศาสน
สถานใน
พ้ืนที่ ฯ 

3. 
 
 
 
 
 
 

วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ
เสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะบ าเพ็ญกุศล 
ท าบุญตักบาตร บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีล  
ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เจริญภาวนา  ฯ 

วันขึ้น
15 ค่ า    
เดือน 6 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

4 วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป
จะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจ าที่ไม่เที่ยว
จาริกไปยังสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจ าเป็นจริงๆช่วง               
จ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะเวลา           
3 เดือน มีประเพณีส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ ประเพณีหล่อ
เทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ าฝน 

วันแรม 
1 ค่ า 
เดือน 8 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

5 วันอาสาฬหบูชา 
 
 
 
 
 
 
 

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เนื่องในโอกาส            
วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็น
ครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์     
ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญได้          
บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนาจนถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ      
พระธรรม และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย 
 

วันขึ้น 
15 ค่ า  
เดือน 8 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 
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ล าดับที่ 
ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา 
สถานที่
ปฏิบัติ 

6 ประเพณีสารท
เดือนสิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาล คาดว่าเมื่อ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราชเป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วและเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้รวม
ญาติพบปะพ่ีน้องที่ อยู่ห่ างไกลมีการท าขนมต่างๆ   
มากมาย  เช่น  ขนมไข่ปลา  ขนมลา  พอง  บ้า ดีซ า กง 
ก้านบัวฯ เพ่ือจัดหมรับหรือส ารับถวายพระสงฆ์ ซึ่งทางวัด
จะได้เก็บไว้เป็นเสบียงในช่วงฤดูฝน 

วันแรม 1 
ค่ า  ถึง 
แรม 15 
เดือนสิบ 
 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

7 วันออกพรรษา วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อก าหนดทางพระ
วินัยที่ต้องอยู่ประจ าที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน   
พระสงฆ์ได้ท าปวารณา เปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่า
กล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน เพ่ือให้เกิดความ
บริสุทธิ์   ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน เมื่อออก
พร รษ าแล้ ว จ ะ ไ ด้ น า ค ว าม รู้ จ า กหลั ก ธ ร ร มแล ะ
ประสบการณ์ที่ ได้ รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่
ประชาชน พุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญท าทาน รักษาศีล
และฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ 

วันขึ้น 15 
ค่ า  
เดือน 11 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

8 ประเพณีการ
ทอดกฐิน   
 
 
 
 
 
 

การทอดกฐิน คือ การน าผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์
อย่างต่ า 5 รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับ
กฐินนั้น การทอดกฐินในแต่ละปีก าหนดให้มีการจัด
ทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังวันออกพรรษา  โดยวัด
ที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจ าพรรษาโดยไม่
ขาดพรรษาเลย   แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง  
การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท ในพ้ืนที่ต าบตาชีส่วน
ใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคีที่มีเจ้าภาพร่วมกัน  จะมีการตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการแล้วมีหนังสือบอกบุญไปยัง
ผู้อื่นด้วย 

แรม 1 ค่ า   
เดือน 11  
ถึง
กลางเดือน 
12 
 

ศาสนา
สถานใน
พ้ืนที่ 

9 ประเพณีลอย
กระทง 
 
 

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่ส าคัญได้สืบทอดกันมาตั้งแต่
โบราณโดยมีความเชื่อหลายประการ เช่น แสดงความ
ส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ าที่ เราได้อาศัยน้ ากินน้ าใช้     
การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ ได้ทิ้ งสิ่ งปฏิกูลต่ างๆ         
ลงไปในน้ า  การสะเดาะเคราะห์  และสิ่ ง ไม่ดีต่างๆ         
ให้ลอยตามแม่น้ าไปกับกระทง  และยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

วันเพ็ญ
(ข้ึน 15 
ค่ า) 
เดือน 12 

ในพ้ืนที่
ต าบล 
และ
ใกล้เคียง 
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ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น 

ต าบลตาช ีอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 แยกตามประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ด้านเกษตรกรรม 

1. ชื่อ นายสวัสดิ์  พูนสิน  เพศ  ชาย  อายุ 72 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ท าสวนทุเรียน,สวนยาง ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน  แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  073 – 271121 

2. ชื่อ นายสมพร  จันทรประดิษฐ์    เพศ  ชาย  อายุ 61 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ท าสวนสะตอ มีสะตอจ าหน่ายตามฤดูกาล (ก.ค. – ก.ย.) ประสบการณ์  20  ป ี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน  แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ นายปลื้ม  สุขแก้ว  ชาย  อายุ 76 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าสวนผลไม้ (ทุเรียน,ลองกอง,มังคุด) ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน  ออก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  073 – 271073 

4.ชื่อ นายจ านงค์  ทองวิเศษ  เพศ  ชาย  อายุ 74 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ท าไร่ ท าสวนผสม ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

5.ชื่อ. นายณัฐสันต์  หนูแดง  เพศ ชาย อายุ 63 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ท าไร่ ท าสวนผสม ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน  c8j 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์ 081-9574574 

 

 

 

 

 

 



-10- 

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

1.ชื่อ นายประสิทธิ์  ทองวิเศษ  เพศ  ชาย  อายุ 64 ปี 
           เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (หวาย)  ประสบการณ์  15  ปี 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน  ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ นางอนงค์  แก่นทอง  เพศ  หญิง  อายุ 66 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (เส้นพลาสติก)  ประสบการณ์  15  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ นายเวียน  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 82 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน (หวาย)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

4. ชื่อ นางซุ้ยสัม   เพ็ชรสากร  เพศ  หญิง  อายุ 73 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  จักสาน  ประสบการณ์  20  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน  เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

5.ชื่อ นางนภาทิพย์  สุขสวัสดิ์ เพศ  หญิง  อายุ 55  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ท าบายศร ี ประสบการณ์  10  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน  ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 
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ด้านการแพทย์แผนไทย 

1.ชื่อ นายสิงห์  ด ารงรักษ์  เพศ  ชาย  อายุ 87 ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ ลูกประคบ  ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 90  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน  นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ  นายจ านง  สุขสวัสดิ์  เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  สมุนไพรพืชทุกชนิด (รักษาพิษงูโดยใช้สมุนไพร)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน  ไร่ 

  ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ  นายอมรินทร์  ด ารงรักษ์  เพศ ชาย  ชาย  อายุ 65  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  นวดแผนโบราณ  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 34  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

4.ชื่อ  นางเรียม  ศรีสุข เพศ  หญิง  อายุ 72  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ (รักษาพิษงู)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 62  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

5.ชื่อ  นายนิรล  แก่นทอง  เพศ  ชาย  อายุ 69  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ยาแผนโบราณ (รักษาไข้ทับฤดู)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

6.ชื่อ  นายแดง  ตาทอง เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  สมุนไพรพืชทุกชนิด (รักษาพิษงูโดยใช้สมุนไพร)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ทีต่ิดต่อได้ บ้านเลขที่ 3  หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน  ออก 

  ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  -  
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ชื่อ  นายจรัญ  ด ารงรักษ์  เพศ  ชาย  อายุ 68  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การบวชป่า  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 88  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ  นายนิรล  แก่นทอง  เพศ  ชาย  อายุ 69  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การบวชป่า  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 21  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 

1.ชื่อ  นางนิรมล  ศรีสุข เพศ  หญิง  อายุ 59  ปี 
    เชี่ยวชาญด้าน  ผู้น าในการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน  ประสบการณ์  20  ปี 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 12  หมู่ที่ 3  ชื่อหมู่บ้าน ออก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  081-8965351 
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ด้านศิลปกรรม 

1.ชื่อ  นายชาตรี  ส่องแก้ว  เพศ  ชาย  อายุ 52  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การวาดภาพ (ผ้าบาติก)  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 73/1  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2. ชื่อ  นายมาต  สุวรรณเจริญ  เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การแกะหนังตะลุง การวาดภาพ ประสบการณ์  20  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 12/2  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 
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ด้านภาษาและวรรณกรรม 

1.ชื่อ  นายนิวรณ์  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 58  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ดนตรีไทย  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 42  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ  นายประสิทธิ์  ทองวิเศษ เพศ  ชาย  อายุ 64  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ตีกลองยาว  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 4  ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120   
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ  นายเวียน  ไชยชนะ  เพศ  ชาย  อายุ 82  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ร ามโนราห์  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 22/1  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 
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ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 

1.ชื่อ  นายชื่น  เพชรภักดี เพศ  ชาย  อายุ 92  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ปรัชญาความเชื่อและประเพณีมีคุณค่า (หมอผูกดวง)  ประสบการณ์  40  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 51  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ  นายรื่น  ศรีสุข เพศ  ชาย  อายุ 84  ปี  
เชี่ยวชาญด้าน  ผู้สามารถประกอบพิธีกรรม (หมอท าพิธีต่างๆ)  ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 72/1  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ  นายจ านง  สุขสวัสดิ์ เพศ  ชาย  อายุ 59  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  ผู้สามารถประกอบพิธีกรรม (หมอท าพิธีต่างๆ)  ประสบการณ์  30  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 4  ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 
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ด้านโภชนาการ 

1.ชื่อ  นาฉลวย  คิดถูก  เพศ  หญิง  อายุ 63  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน  ประสบการณ์  40  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 20/1  หมู่ที่ 1  ชื่อหมู่บ้าน แค่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

2.ชื่อ  นางจงดี  จิรเบญรัตน์  เพศ  หญิง  อายุ 79  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน (เพ่ือการค้า)  ประสบการณ์  40  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 66  หมู่ที่ 2  ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120  
โทรศัพท์  - 

3.ชื่อ  นางวรรณี  ไม่ขาม เพศ  หญิง  อายุ 54  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน  การท าทุเรียนกวน  ประสบการณ์  20  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 25  หมู่ที่ 3  ชื่อหมู่บ้าน ออก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

4.ชื่อ  นางเรณู  สุริพันธ์  เพศ  ชาย  อายุ 59  ป ี
เชี่ยวชาญด้าน  ประยุกต์ปรุงแต่งอาหารและยาจากส้มแขก  ประสบการณ์  10  ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 17  หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้าน เหมืองล่าง 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท์  - 

5.ชื่อ  นายกมล  พูลสวัสดิ์ เพศ  ชาย  อายุ 59  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน ประยุกต์ปรุงแต่งอาหาราจากส้มแขก และทุเรียน  ประสบการณ์  10  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่  2/1  หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน นอก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท ์ 085-7991272 

6.ชื่อ  นายปลื้ม  สุขแก้ว เพศ  ชาย  อายุ 76  ป ี
เชี่ยวชาญด้าน การท าขนมลา  ประสบการณ์  30  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน ออก 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท ์ - 
7.ชื่อ  นางวรรณา  แซ่ชั้น เพศ  หญิง  อายุ 58  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน การท าขนมม่อชี่  ประสบการณ์  30  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท ์ - 



-18- 
8.ชื่อ  นางคลิน  ทองธรรมชาติ เพศ  หญิง  อายุ  80  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน การท าขนมข้าวต้มสามเหลี่ยม  ประสบการณ์  30  ป ี
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท ์ - 
9.ชื่อ  นางล าดวน  ทองวิเศษ เพศ  หญิง  อายุ  65  ปี 
เชี่ยวชาญด้าน การท าขนมโค  ประสบการณ์  20  ปี 
ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน ไร่ 
ต าบล  ตาชี  อ าเภอ  ยะหา  จังหวัด  ยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95120 
โทรศัพท ์ - 

 


