
 

 

 

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต าบลท่าธง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 

ต าบลท่าธง อ าเภอรามัน   จังหวัด ยะลา 



ค าน า 
 

  ปราชญ์ชาวบ้าน หรือนักคิดท้องถิ่น หรือครูภูมิปัญญาไทยแล้วแต่จะเรียกกัน จะมีมากมายในหลายด้านแล้วแต่งานท่ีท่าน
ปฏิบัติจนบังเกิดผล ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน คือ 

1. คนเหล่านี้มีธรรมอยู่ในใจทุกท่าน เป็นธรรมของความรักความเมตตา ความอยากช่วยคน เป็นธรรมโดยการปฏิบัติ  
  2. คนเหล่านี้คิดท าสรุปบทเรียน แล้วน ามาเป็นความรู้ให้คนเห็นได้อย่างชัดเจน มีท้ังวิชาการและภาคปฏิบัติให้เห็น  
  3. คนเหล่านี้มีความรัก ความเป็นปราชญ์ไม่ได้อยู่ท่ีความฉลาดของปัญญาท่ีเกิดจากการกระท า แต่เกิดจากความรักท่ีมีธรรมะ
เป็นแรงบันดาลใจให้แบ่งปันแก่ผู้อื่น 

4. คนเหล่านี้เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร การแผ่ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการท าจริงด้วยความรักแผ่นดินท่ีมีลูกหลาน มีป่า มีชุมชน มีเมือง 
 

ดังนั้น สรุปได้ว่าปราชญ์ชาวบ้านนั้นเป็นผู้ท่ีมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความคิดเข้าระบบชอบค้นหาความจริง ช่างสังเกต
และน าส่ิงท่ีพบเห็นมาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ ดังเช่นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร ซึ่งมีอยู่ท่ัวไปในทุกภาค
ของประเทศ 

 

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้ท่ีท าคุณประโยชน์ เสียสละ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อคนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าธง จึงได้จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อยกย่อง และเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้ถือเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิต ต่อไป 

 

 

          จัดท าโดย 
             กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 



แบบบันทึกข้อมูล 
                                                                                                            รูป 1 นิ้ว 

 

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปลาส้ม 
 
 

๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……กลุ่มปลาส้มบ้านป่าบอน..……………..…….………….…………….… 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที…่.……………หมู่ที…่4…. ต าบล……ท่าธง……..อ าเภอ…………รามัน……………………….…
จังหวัด……..ยะลา..........…...รหัสไปรษณีย ์…….…95140………โทรศัพท…์…081-3888214.…………….………...      
โทรสาร..........………………….…………….. E-mail address ……………………………..……………………..…………………….. 
 
 

4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช          ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์             ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง    อื่นๆ………………………………………………………. 
  
5. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้านการประมงในชุมชน เช่นปลาน้ าจืดจากพรุลานควายมาท าปลาส้ม 
 - เมื่อแปรูปแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..….……. 
6.ภาพกิจกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 



แบบบันทึกข้อมูล 
                                                                                                            รูป 1 นิ้ว 

 

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนมพื้นบ้าน 
 
 

๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……กลุ่มสตรีหมู่ที่ 1..……………..…….………….…………….… 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที…่.……………หมู่ที…่1…. ต าบล……ท่าธง……..อ าเภอ…………รามัน……………………….…
จังหวัด……..ยะลา..........…...รหัสไปรษณีย ์…….…95140………โทรศัพท…์…..............................…………….………...      
โทรสาร..........………………….…………….. E-mail address ……………………………..……………………..…………………….. 
 
 

4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช          ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์             ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง    อื่นๆ………………………………………………………. 
  
5. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และอนุรักษ์ขนมโบราณของท้องถิ่น เช่น ขนมดอกจอก ขนมเปียกปูน 
   ขนมเจาะหู วุ้นกะทิแบบต่างๆ เป็นต้น 
 -สามารถท าส าหรับออกงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
6.ภาพกิจกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบบันทึกข้อมูล 
                                                                                                             

 

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวดแผนโบราณ 
 
 

๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……..………นายมะลาเซ็ง  การิม…………………..……….…………….… 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที…่.…4/1……หมู่ที…่2…. ต าบล……ท่าธง……..อ าเภอ………รามัน……………………….…
จังหวัด……..ยะลา..........…...รหัสไปรษณีย ์…….…95140………โทรศัพท…์…..............................…………….………...      
โทรสาร..........………………….…………….. E-mail address ……………………………..……………………..…………………….. 
 
 

4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช             ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์             ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง      อื่นๆ…นวดแผนไทย……………………………. 
  
5. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - การนวดเป็นการรักษาและนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย  
   ซึ่งจะนวดไปตามจุดต่างๆของร่างกาย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
6.ภาพกิจกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
 



  
แบบบันทึกข้อมูล 

                                                                                                            รูป 1 นิ้ว 

 

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มกลองยาว 
 
 

๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……กลุ่มเยาวชนบ้านเกาะ/สาเมาะ..........................…….…………….… 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที…่.……………หมู่ที…่4…. ต าบล……ท่าธง……..อ าเภอ…………รามัน……………………….…
จังหวัด……..ยะลา..........…...รหัสไปรษณีย ์…….…95140………โทรศัพท…์…..............................…………….………...      
โทรสาร..........………………….…………….. E-mail address ……………………………..……………………..…………………….. 
 
 

4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช      ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์            ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง       อื่นๆ…ศิลปะพ้ืนถิ่น……………………………………. 
  
5. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นที่อยู่คู่กับบ้านสาเมาะ ให้ความรื่นเริงสนุกสนาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..….……. 
6.ภาพกิจกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 



 
แบบบันทึกข้อมูล 

                                                                                                            รูป 1 นิ้ว 

 

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มโนราห ์
 
 

๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……กลุ่มเยาวชนบ้านเกาะ/สาเมาะ..........................…….…………….… 
................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที…่.……………หมู่ที…่4…. ต าบล……ท่าธง……..อ าเภอ…………รามัน……………………….…
จังหวัด……..ยะลา..........…...รหัสไปรษณีย ์…….…95140………โทรศัพท…์…..............................…………….………...      
โทรสาร..........………………….…………….. E-mail address ……………………………..……………………..…………………….. 
 
 

4. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช      ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์            ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง       อื่นๆ…ศิลปะพ้ืนถิ่น……………………………………. 
  
5. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นที่อยู่คู่กับบ้านสาเมาะ ให้ความรื่นเริงสนุกสนาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..….……. 
6.ภาพกิจกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 


