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ค าน า 
 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินเล่มน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะได้
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปราชญ์ชาวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตพื้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาเจาะ  เพื่อเป็นฐานขอ้มูล  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีให้คงอยู่สืบไป  หาก
ผิดพลาดประการใดตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
     
         คณะผูจ้ดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง          หนา้ 
สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานส าคญั           1 
ทะเบียนรายช่ือปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน       11 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปักจกัร(ผา้คลุม)         12 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดา้นอาหาร(ขา้วเกรียบปลา)        13 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปักจกัร(ผา้คลุมละหมาด)        14 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผดุงครรภโ์บราณ (โตะบีแด)        15 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผดุงครรภโ์บราณ (โตะบีแด)        16 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมอขลิบหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศ (โตะมูเด็ง)      17 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินปันจสิลตั          18 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นหตัถกรรม          19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคญั 
ข้อมูลเกีย่วกบัท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลติภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา 

สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ประวัติความเป็นมา 

  - ต าบลบาเจาะ เป็นท่ีตั้งของท่ีวา่การอ าเภอบาเจาะ อยูใ่นหมู่ท่ี 2 คือบา้นแป๊ะบุญ ซ่ึงแต่เดิม
มีชาวจีนอพยพมาอาศยัอยูมี่ช่ือวา่ “ บุญ“  และตามภาษีพื้นเมืองจะเรียกวา่ “แป๊ะ” มาตั้งร้านคา้ขายของและ
รับซ้ือของป่าจากชาวบา้น ซ่ึงมีอยูเ่พียงร้านเดียวในหมู่บา้น ชาวบา้นจึงเรียกวา่ “แป๊ะบุญ” จนติดปากกระทัง่
ปัจจุบนั และใชเ้ป็นช่ือของหมู่บา้นมาโดยตลอด 
  - พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน จะเป็นชาวไทยนบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และจะอยู่
เป็นกุล่มเลก็ๆ ตามหมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงอยูต่ามแนวยาวและลึกของถนนเพื่อสะดวกแก่การคมนาคม    ติดต่อ
คา้ขายผลผลิตทางการเกษตร และของใชต้่างๆ ท่ีจ าเป็น 
  - ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาทอ้งถ่ิน คือภาษายาวี  ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก
บรรพษุรุษ และมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้น ในปัจจุบนัชาวไทย
มุสลิมไดเ้ร่ิมนิยมใชภ้าษาไทยมากยิง่ขึ้นมากกวา่ร้อยละ 50     ส าหรับชายไทยมุสลิมจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้
คมัภีร์     อลักุรอ่าน เพื่อใชใ้นการประกอบศาสนกิจประจ าวนั จึงจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได ้

- ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม/วันส าคัญทางศาสนา ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเขา้สุนตั 
การถือศีลอด   ประเพณีงานเมาลิด  ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบา้นใหม่ เป็นตน้  
สภาพท่ัวไป 

 ลกัษณะท่ีตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะไดย้กฐานะมาจากสภาต าบลบาเจาะ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2540  
ตั้งอยูใ่นตอนกลางของอ าเภอบาเจาะ ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตร   ห่างจากท่ีตั้ง
ศาลากลางจงัหวดันราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบดว้ยหมู่บา้น จ านวน 8 หมู่บา้น และมีพื้นท่ีบางส่วนของ
หมู่บา้นในเขตเทศบาลเจาะ  จ านวน 7 หมู่บา้น 

  -  มีเน้ือท่ี  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่)   
• มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลกาเยาะมาตี ประกอบดว้ยพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 
 ทิศใต้  ติดต่อกบัต าบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบดว้ยพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 8  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกบัต าบลบาเระใต ้ ประกอบดว้ยพื้นท่ีหมู่ท่ี 7, 8 และหมู่ท่ี 5 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกบัเทือกเขาบูโด และอ าเภอรามนั  ประกอบดว้ยพื้นท่ีหมู่ท่ี 6 
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• จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 

หมู่ท่ี 1  บา้นบือเจาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ท่ี 3  บา้นดูกู (อบต.บางส่วน) 
หมู่ท่ี 5  บา้นเปาเบาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ท่ี 6  บา้นบาดง (อบต.บางส่วน) 
หมู่ท่ี 7  บา้นดูกูสุเหร่า (อบต.เตม็พื้นท่ี) 
หมู่ท่ี 8  บา้นบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน) 

              สภาพภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

• สภาพภูมิประเทศ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีลาด
เทจากทิศตะวนัตกสู่ตะวนัออก  ซ่ึงค่อยๆลาดเทลงเป็นท่ีราบลุ่ม โดยเร่ิมจากพื้นท่ีภูเขาในหมู่ท่ี6 สู่หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  

• สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกบัฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเร่ิมเดือนตั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ –  เมษายน  และฤดูฝนจะเร่ิมในช่วงเดือนพฤษภาคม – มกราคม  จะเร่ิมมีฝนตกหนกัติดต่อกนัไป
ถึงเดือนพฤศจิกายนถึงดือนธนัวาคม  โดยจะมีฝนตกหนกัในเดือนพฤศจิกายน 
         สภาพเศรษฐกจิและสังคมโดยภาพรวม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลกั มีสวนยางพาราและสวนผลไม ้ ซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดีมี
การท ากสิกรรมและการเล้ียงสัตวเ์พื่อยงัชีพบางเลก็นอ้ย และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสามารถติดต่อชุมชนใกลเ้คียงท่ีสะดวก สามารถพึ่งพาตวัเองไดจ้ากรายไดข้ององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในระดบัหน่ึง 

ลกัษณะการอยูอ่าศยัของหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะอยูก่ระจายโดยทัว่ไป
โดยมีการตั้งบา้นเรือนปะปนไปกบัการปลูกไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ ลอกกอง มงัคุด เงาะ ทุเรียน เป็นตน้ ในบริเวณ
บา้นและยงัคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ส าหรับแนวโนม้การขยายตวัจะมีความหนาแน่นในเขตบริเวณถนน
สายหลกัภายในหมู่บา้น 

        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่งสายหลกัในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ไดแ้ก่ 
1) ทางหลวงแผน่ดิน  หมายเลข      บาเจาะ – บา้นทอน 
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       ถนนในเขตความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ 

1) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 
2) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 
3) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 
4) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 
5) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 
6) ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 

7) การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 
             ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะมีจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชจ้ านวนร้อยละ 90 ของ 
ครัวเรือนทั้งหมด 

การประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะยงัไม่มีกิจการประปาใช้ 
การส่ือสารและโทรคมนาคม มีระบบตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ จ านวน 1 ตู ้โทรศพัทบ์า้น(พื้นฐาน) และ
มีการใหบ้ริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล   ณ ท่ีท าการอบต.บาเจาะ 

     การใช้ท่ีดิน 
  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีประกอบการทางการเกษตร โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบริเวณรอบนอก  มีการท าสวนผลไม ้ ท านาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด  - สุไหงปาดี 
             เศรษฐกจิ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  
ประชากรมีรายไดต้่อหวัโดยเฉล่ียแลว้  23,000  บาท / เดือน 

             การเกษตรกรรม 
มีเน้ือท่ีในการท าการเกษตร 10,856 ไร่  ลกัษณะการประกอบอาชีพในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบาเจาะ สามารถแยกรายละเอียดดงัน้ี 
1) การท าขา้วนา มีพื้นท่ี  5,260 ไร่  และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท านา มีประมาณ  878  

ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉล่ีย  390  กิโลกรัมต่อไร่ 
2) ท าสวนยางพารา  มีพื้นท่ี  2,403 ไร่  และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางประมาณ            

540  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉล่ีย  3 – 4  แผน่/ไร่ 
3) การท าสวนผลไม ้มีพื้นท่ี 1,174 ไร่ และครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพท าสวนผลไม ้ประมาณ 654  

ครัวเรือน  ผลผลิตต่อปีต่อครัวเรือน  โดยเฉล่ีย  35,000  -  50,000  บาท 
(หมายเหตุ พื้นท่ีรวมทั้งการท าเกษตรนอกพื้นท่ี) 
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            การอุตสาหกรรม 
    ลกัษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ เป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนทั้งหมด  การประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ไม่มี  ส่วนใหญ่ในการประกอบ
อาชีพใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกั 
            การพาณิชยกรรม/การบริการ 

    1)  ประเภทธุรกิจร้านอาหาร   จ านวน     17    ร้าน 
    2)  ประเภทธุรกิจร้านขายของช า                จ านวน    23    ร้าน 
     3)  ประเภทธุรกิจบริการ   จ านวน     11    ร้าน 

4) อ่ืน ๆ      จ านวน     20    ร้าน  
 

  การปศุสัตว์ 
การประกอบการปศุสัตวใ์นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  เป็นการเล้ียงสัตวเ์พื่อยงั

ชีพ 
อนัไดแ้ก่ ววัพนัธุ์พื้นเมือง ควาย ไก่ เป็ด แพะ เป็นตน้ และเพื่อคา้ขายภายในเขตต าบล  โดยมี ขอ้มูลการเล้ียง 
สัตว ์ดงัน้ี  ( ขอ้มูล ปี พ.ศ. 2559) 

 

ล าดบัท่ี ชนิดสัตว ์
ลกัษณะการ
ประกอบการ 

 
จ านวน 
ครัวเรือน 

 

มูลค่าผลผลิต 

ปริมาณ(ตวั) ราคา/บาท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

โคพนัธ์พื้นเมือง 
โคพนัธ์และโคพนัธ์ผสม  
กระบือ 
แพะเน้ือ 
แพะนม 
แกะ 
ไก่พื้นเมือง 
เป็ดเทศ 

เพื่อคา้ขาย 
เพื่อคา้ขาย 
เพื่อคา้ขาย 
เพื่อคา้ขาย 
เพื่อบริโภค
เพื่อคา้ขาย 
เพื่อคา้ขาย 
เพื่อคา้ขาย 

325 
8 
12 
112 
4 
2 
464 
318 

1,223 
18 
40 
663 
28 
16 

11,173 
5,854 

 30,575,000 
450,000 
1,200,000 
2,652,000 
112,000 
32,000 
1,675,950 
1,463,500 
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  ด้านสังคม 

       จ านวนประชากร 
           องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ มีประชากรทั้งส้ิน  3,707   คน แยกเป็นหญิง  1,882   คน 
 ชาย  1,825  คน  มีจ านวนครัวเรือน  753  ครัวเรือน   

 
หมู่ท่ี 

 
ช่ือหมู่บา้น 

จ านวน 
ครัวเรือนทั้งส้ิน 
(ท่ีมีอยูจ่ริง) 

จ านวนราษฎร  
(คน) 

ทั้งส้ิน ชาย หญิง 
1 บา้นบือเจ๊าะ 94 435 210 225 
3 บา้นดูกู 211 991 487 504 
5 บา้นเปาเบาะ 70 351 166 185 
6 บา้นบาดง 83 505 257 248 
7 บา้นดูกูสุเหร่า 179 885 436 449 
8 บา้นบือเจ๊าะ 2 113 540 269 271 

รวม 753 3,707 1,825 1,882 
 

ท่ีมา :  ท่ีท าการปกครองอ าเภอบาเจาะ(  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  เดือน เมษายน  2559) 
 

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
1) ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการศึกษา 

- ระดบัประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 13 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ประมาณร้อยละ 8 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ ร้อยละ 8 
- ระดบัอนุปริญญา ประมาณร้อยละ 1 
- ระดบัปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1.5 
- สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1 
-    ไม่ไดรั้บการศึกษา ประมาณร้อยละ 10 

 2)  จ านวนสถาบนัการศึกษา  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 
           -   โรงเรียนสังกดั  สปช.  1  แห่ง 
                     โรงเรียนบา้นดูกู  หมู่ท่ี 7 ต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ 

   -    ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 แห่ง 
      ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบือเจาะ หมู่ท่ี 1 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ 
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ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันท่ี   10 มิถุนายน  2558 
ชั้น/ปี ชาย  หญิง รวม 

อนุบาล 1 11 14 17 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

13 
8 

10 
9 

25 
23 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 12 7 19 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 16 27 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 15 17 32 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 21 15 36 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 19 10 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 16 14 30 

รวม 126 112 238 
 

ข้อมูลศูนย์พฒันาเด็กเลก็ (เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลงั) 
2557 2558 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
22 13 21 9 

รวม   35   คน รวม    30      คน 
 
 

การสาธารณสุข 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนยบ์ริการสาธารณสุข

มูลฐานประจ าหมู่บา้น  จ านวน  6  แห่ง  
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ   สามารถขอรับบริการดา้นสังคม
สงเคราะห์  อาทิเช่น บตัรสงเคราะห์ผูมี้รายไดน้อ้ย บตัรประกนัสังคม  โดยติดต่อไดท่ี้โรงพยาบาลบาเจาะ  
และการสังคมสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 
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การเมือง การบริหาร 
การเมือง การบริหาร 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ ไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ
คร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี  19  ตุลาคม  2556  โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งดงัน้ี 
 

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารต าบลบาเจาะ 
วนัท่ี  19  ตุลาคม   2556 

เขต

เลือก 

ตั้ง หมู่ท่ี 

 

จ านวนผูมี้

สิทธิ

เลือกตั้ง  

การใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง บตัรไม่ประสงค ์

หมายเหตุ ผูม้าใชสิ้ทธิ บตัรเสีย ลงคะแนน 

ท่ี  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

1 บือเจ๊าะ 278 260 93.52 13 5 1 0.38  

3 ดูกู 628       521 82.96 32 6.14 2 0.38  

5 เปาเบาะ 245 231 94.28 5 2.16 1 0.43  

6 บาดง 309 280 90.61 6 2.14 1 0.35  

7 ดูกูสุเหร่า 587 503 85.56 11 2.18 2 0.39  

8 บือเจ๊าะ 2 352 317 90.05 8 2.52 1 0.31  

รวมทั้งส้ิน 2,399 2,112 88.03 75 3.55 8 0.37  

หมายเหตุ ****    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
                             2. ผู้บริหารท้องถิ่นเลือกตั้งแบบรวมเขตเลือกตั้ง 

 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น 

                       การบริหารงานบุคคล 
  ก.  ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 (1)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.  นายตอพา       อูแล    นายก อบต. 
  2.  นายนาเซ วาเด็ง               รองนายก อบต. 
  3.  นายซาการียา   สาและ                 รองนายก อบต. 
  4.  นายแมโซ        แป               เลขานุการนายก อบต. 
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 (2)  สมาชิกสภา อบต. 

  1.  นายอาหามะ  หะยมีะมิง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
  2.  นายซาการียา    เจะมะ       สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
  3.  นายต่วนมะสาและ   ต่วนหม๊ะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
  4.  นางสาวมณัฑนา ตาเห    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 3 
  5.  นายมะสกรี   ซาจิ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 5 
  6.  นายมะเพาซี             โบอูมา    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 5 
  7.  นายเจะอูมา            สะบูดิง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 6 
  8.  นางมารียะ๊      มูลูดิน     สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 6 
  9.  นายอาหามะ     อูแล      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 7 
  10. นางสาวซูรียา   เจ๊ะสะนิ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 7 
                         11. นายมะตอลา           หะยอีารงค ์          สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี 8 
              12. นายดาโอะ             ดาโอะ                   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 8 
    (3)  จ านวนบุคคลากร พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งปัจจุบนั มีจ านวน  19  คน     
          ต ำแหน่งในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ านวน  9  คน 

1.  นายอดุลย ์ ยดิีง   ต าแหน่งนกับริหารงานอบต.(ปลดั อบต.) 
2.  นางสาวซอบ๊ะ  อีดิง  ต าแหน่งนกับริหารงานอบต.(รองปลดั อบต.) 
3.  นายนิอบัดุลเลาะห์ เจ๊ะแว  ต าแหน่งหวัหนา้ส านกัปลดั 
4.  นางนาอีมาห์  กาเจ  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
5.  นายมูฮมัหมดัซายตีู หะยสีาอุ ต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน 
6.  นางราชะนี แวอุมา   ต าแหน่งบุคลากร 
7.  นายอบัดุลรอฮิม วาเฮ็งซา  ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
8.  นายซาซลัลี เจ๊ะเยง็   ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์ 
9.  นายมูฮ ามดักาดาฟี อบัดุลเลาะ ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเกษตร 

ต ำแหน่งในส่วนกำรคลัง จ านวน  5  คน 
1.  นางอสัเมาะ หะยมีะมิง  ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนการคลงั  
2.  นางสาวบายฮียะ เจ๊ะด๊ะ   ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
3.  นางสาวอานีดา กาเจ  ต าแหน่ง นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้
4.  นางมสัณีย ์ เจะนิ   ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
5.  นายมูฮ ามดัแปซอน ดอเลาะ  ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ 
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    ต ำแหน่งในส่วนโยธำ  จ านวน  3  คน 

1.  นายมะรอพา      มามะ   ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนโยธา  
2.  นายซูไฮมีน        บินเจะนิ  ต าแหน่งผูช่้วยช่างโยธา 
3.  นายมะซีฮา        สีรอมา  ต าแหน่งผูช่้วยช่างไฟฟ้า 

                     ต ำแหน่งในส่วนกำรศึกษำ จ านวน  3  คน 
                        1. นางสาวใยนะ    เจ๊ะเลาะ               ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนการศึกษา 
            2. นางพาตีเมาะ            ดงมูซอ        ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก 
            3. นางยาวาเฮด            เจะสอแน      ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก     
                     ระดับการศึกษาของบุคลากร 
             มธัยมศึกษาตอนตน้   จ านวน     1     คน 
             ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. ปวส.  จ านวน     2     คน 
             อนุปริญญา    จ านวน     1     คน 
             ปริญญาตรี    จ านวน    12    คน 
              สูงกวา่ปริญญาตรี   จ านวน     2     คน 

อตัราก าลงัขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา 
มัธยม/
อาชีวะ 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานส่วนต าบล - - - 1 2 8 1 1 13 
ลูกจา้งประจ า - - - - - - - - - 
พนกังานจา้ง - - 3 - 3 - - - 6 

รวม - - 3 1 5 8 1 1 19 

 
        โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางโดยก าหนด
โครงสร้าง  การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วน ไดแ้ก่ ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กองคลงั 
กองโยธา กองการศึกษา ฯ โดยก าหนดใหมี้กรอบอตัราก าลงั  3  ปี    และไดมี้การจดัท าแผนอตัราก าลงัเพื่อ   
ก าหนดกรอบอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น ปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารทัว่ไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.5 งานกิจการสภา อบต. 
1.6 งานธุรการทัว่ไป 
1.7 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
1.8 งานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
 
2. กองคลงั 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบญัชี  
2.3 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
3. กองโยธา 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผงัเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

1. ส านักงานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารทัว่ไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.5  งานกิจการสภา อบต. 
1.6  งานธุรการทัว่ไป 
1.7  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
1.8  งานการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
1.9  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.10 งานบริหารงานบุคคล 
2. กองคลงั 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบญัชี 
2.3 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
2.4  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
3.  กองโยธา 
3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผงัเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 

ชุมชนน่าอยู ่ เชิดชูคุณธรรม น าพาความรู้   มุ่งสู่การพฒันา 
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ทะเบียนรายช่ือปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ี ช่ือ – สกุล/ ช่ือกลุ่ม ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์ ประเภทภูมิปัญญา 

บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี/ถนน ต าบล 
1. นางฟารีด๊ะ   ยโูซะ 

(กลุ่มปักจกัรบา้นดูกู) 
119 3 บาเจาะ 08 6969 1424 ดา้นปักจกัร 

(ผา้คลุม) 
2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น

เปาเบาะ 
26/7 5 บาเจาะ 08 7297 9218 ดา้นอาหาร 

(ขา้วเกรียบปลา) 
3. กลุ่มสตรีบาเจาะ หมู่ 7 

 
153 7 บาเจาะ 081 767 1169 ดา้นปักจกัร 

( ผา้ละหมาด) 
4. น.ส.ขอลีเยาะ   อาแว 172/1 7 บาเจาะ - ผดุงครรภโ์บราณ  

(โตะบีแด) 
5. นายอาลียะ๊   วาและ 153 7 บาเจาะ - หมอขลิบหนงัหุม้ปลาย

อวยัวะเพศ (โตะมูเด็ง) 
6.  นายซูไฮมิง   หะเดร์ 104 7 บาเจาะ - ปันจสิลตั 
7. นายมะนอ  หะยมีะมิง 18 ถ.บือเจาะ   ดา้นหตัถกรรม 
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1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปักจักร(ผ้าคลุม) 

  

 ข้อมูลท่ัวไป : 
จุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ของผา้คลุมผมปักจกัร(บา้นดูกู) คือ วตัถุดิบผา้บาวา จากประเทศมาเลเซีย 

เกรด A มีความละเอียดประณีตของงานปัก/มีลวดลายท่ีทนัสมยั สีสันสวยงาม การใชว้ตัถุดิบอยา่งดีผา้ท่ีใช้
ใส่สบายไม่ร้อนเหมาะสมกบัอากาศ  
วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
1. ผา้บาวา 
2. ดา้ยปัก 
3. เพชร/คริสตลั 
4. จกัรปัก / จกัรเยบ็ 
5. สะดึง/ กรรไกร/สายวดั 
6. เคร่ืองอดัเพชร/คริสตลั 
ขั้นตอนการผลติ 
1. ตดัผา้เป็นส่ีเหล่ียมเลก็/ใหญ่ ตามตอ้งการ 
2. เขียนลวดลายบนผืนผา้ 
3. ปักตามลวดลายท่ีเขียน 
4. ตกแต่งดว้ยลูกปัดหรือคริสตลัท่ีเตรียมไวเ้พื่อเพิ่มความสวยงาม เพิ่มมูลค่า 
5. เยบ็ริม  
เทคนิค/เคลด็ลบัการผลติ 
          การปักใชฝี้เขม็ท่ีละเอียดและวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสีของเส้นไหมในการใชปั้ก เลือกสีท่ีใสสดสวยงาม 
ลวดลายตอ้งทนัสมยั ตอ้งตรวจความละเอียดของผลผลิต 
ข้อมูลการติดต่อ : 

กลุ่มปักจกัรบา้นดูกู  
119 บือเจ๊าะ หมู่ 3 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  
ติดต่อ : นางฟารีด๊ะ ยโูซะ    โทร : 0-7359-9309 

http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/uploadfile/20130613101729.jpg
http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/uploadfile/20130613101735.jpg
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2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านอาหาร(ข้าวเกรียบปลา) 
ข้าวเกรียบปลาสด ( กรือโป๊ะ ) 
ประวัติความเป็นมา 
          มีชาวมาเลเซีย อพยพเขา้มาอยู่กับภรรยาซ่ึงเป็นคนไทยในจงัหวดันราธิวาส ประกอบอาชีพประมง
ชายฝ่ังเป็นอาชีพหลกั แต่รายไดไ้ม่พอเพียง จึงน าประสบการณ์การท าขา้วเกรียบ โดยการน าปลาทู ปลาทูแขก
ท่ีหามาไดบ้างส่วน บางส่วนซ้ือมาท าเป็นขา้วเกรียบตากแห้งเพื่อจ าหน่าย ต่อมาการท าขา้วเกรียบตากแห้งได้
พฒันารูปแบบเป็นขา้วเกรียบสดทอดจ าหน่าย ไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี จึงยึดเป็นอาชีพ จากรุ่น 
ปู่  ย่า ตา ยายจนถึงรุ่นปัจจุบนั และไดส่้งผลิตภณัฑเ์ขา้ร่วมคดัสรร “ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย 
ปี 2553” เป็นคร้ังแรก และไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP ประเภทอาหาร ระดบั 5 ดาว 
เอกลกัษณ์/จุดเด่นผลติภัณฑ์ 
          มีคุณค่าทางโภชนาการมีรสชาติดั้งเดิม (รสปลา) และรสกระเทียมพริกไทยด า (เป็นส่วนผสมของ
สมุนไพร)มีความสะอาด ถูกหลกัอนามยั ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นอาหารฮาลาล  ใชป้ลาสด (ปลาทู 
ปลาทูแขก )วนัต่อวนั 
วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
วัตถุดิบ 
1.  ปลาทู ปลาทูแขก 
2.  แป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคู 
3.  เกลือ 
4.  กระเทียม 
5.  พริกไทยด า 
6.  น ้ามนัปาลม์ 
วัสดุ/อุปกรณ์การผลติ 
1.  เคร่ืองบดเน้ือปลา 
2.  เคร่ืองนวดแป้งผสมขา้วเกรียบ 
3.  เคร่ืองป๊ันกอ้นขา้วเกรียบ (เคร่ืองขึ้นรูป) 
4.  เคร่ืองตดัขา้วเกรียบ 
5.  หมอ้ตม้สแตนเลส 
6.  เตาแก๊ส 
7.  ตูแ้ช่ 
8.  ตูมุ้ง้ลวดอลุมิเนียมส าหรับเก็บขา้วเกรียบ 
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9.  ตะแกรงอลุมิเนียมใชส้ าหรับน าขา้งเกรียบวางผึ่งลมให้ขา้วเกรียบเยน็ 
10.  ลงัใส่น ้าแขง็ส าหรับแช่ปลาสด 
11.  ลงัใส่ขา้วเกรียบ (ฝานเป็นแผน่บางๆ) 
12.  กะทะ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 28 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ส าหรับทอดขา้วเกรียบ 
13.  กะบะพลาสติก 
14.  ถงัพลาสติก 
15.  ถุงบรรจุภณัฑ ์
16.  เคร่ืองชิลถุงบรรจุภณัฑ ์
ขั้นตอนการผลติ 
1.  การเตรียมปลา – ท าความสะอาด ตดัหัวตดัหาง น าเขา้เคร่ืองบด 
2.  การผสม น าเน้ือปลาท่ีบดละเอียด แป้งมนั แป้งสาคู เกลือ น ้า ใส่เคร่ืองผสมใหเ้ขา้กนั แลว้น ามาป้ันเป็น
กอ้น 
3.  การตม้ น าขา้วเกรียบท่ีป้ันเป็นกอ้นลงตม้ในหมอ้ตม้ท่ีน ้ าก าลงัเดือดจนสุก 
4.  การผ่ึง ขา้งเกรียบท่ีตม้เสร็จแลว้น าขึ้นผ่ึงลมเพื่อใหเ้ยน็ แลว้น าเก็บไวใ้นตูแ้ช่ เพื่อให้ขา้วเกรียบแขง็ก่อน
น ามาหัน่เป็นช้ิน ๆ 
5.  การหัน่ ใชเ้คร่ืองสไลดห์ั่นเป็นช้ินบาง ๆ 
6.  การทอด น าขา้วเกรียบท่ีหั่นแลว้น าไปทอดในน ้ามนัร้อนๆ จนกรอบ 
7.  การบรรจุ น าบรรจุถุงเมทลัไลท ์เพื่อจ าหน่าย 
เทคนิค/เคลด็ลบัการผลติ 
1.  ใชเ้น้ือปลาสด 
2.  อตัราส่วนผสมคงท่ีแน่นอน มีมาตรฐาน 
3.  เก็บขา้วเกรียบในตูแ้ช่เพื่อใหแ้ขง็ง่ายต่อการตดั 
4.  ทอดในน ามนัท่ีร้อนจะท าใหไ้ม่อมน ้ามนั 
5.  บรรจุในถุงเมทลัไลทจ์ะเก็บไวไ้ดน้าน 
ข้อมูลการติดต่อ : 
             กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเปาเบาะ 

26/7 หมู่ 5 บา้นเปาเบาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  
             โทร : 08 7297 9218 
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3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปักจักร(ผ้าคลุมละหมาด)ก((ลุ่มปักจกัร 

 

ข้อมูลท่ัวไป : 

ผลิตภณัฑ ์ผา้คลุมละหมาด 
รายละเอียดผลิตภณัฑ ์
เป็นผา้สีขาว แลว้เอามาตดัเยบ็เป็นรูป ใชส้ าหรับคลุมละหมาดของชาวไทยมุสลิม นบัถือศาสนา
อิสลาม 
วตัถุดิบท่ีใช ้
ผา้ขาว, ดา้ย 
กระบวนการผลิต  
ใชส้มาชิกทั้งกลุ่ม มาตดัเยบ็ใหเ้ป็นรูปแลว้ส่งตลาด 
การใช/้ประโยชน์ 
ใชส้ าหรับคลุมละหมาดของชาวไทยมุสลิม  

 

ข้อมูลการติดต่อ : 
กลุ่มสตรีบาเจาะ หมู่ 7 
153 หมู่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  
ติดต่อ : คุณมารียะ ยโูซะ 
โทร : 081 767 1169 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.me-fi.com/tourismdb/tourism-5sbp/uploadfile/020140819111233.jpg
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4.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผดุงครรภ์โบราณ (โตะบีแด) 

 
โต๊ะบีแด (ภาษามลายทูอ้งถ่ินของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ เป็นบุคคลท่ีมีความช านาญในการดูแล

สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภร์ะยะคลอด และหญิงหลงัคลอด รวมถึงดูแลสุขภาพในกลุ่มเด็กอาย ุ0-5 ปี โดย
ใชอ้งคค์วามรู้ ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้ารดูแลในชุมชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใตมี้ความ
ศรัทธา ความเคารพ ความเช่ือต่อโต๊ะบีแดท าใหมี้อตัลกัษณ์ พิธีกรรมการด ารงคงไวซ่ึ้งประเพณี วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาพื้นบา้นคงอยูคู่่ชุมชนสืบไป แต่จากสถานการณ์ปัจจุบนัหญิงตั้งครรภเ์ขา้ถึงระบบบริการ
สาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น ส่งผลใหบ้ทบาทของโต๊ะบีแดปรับเปล่ียนบทบาท
เดิมเป็นผูท้  าคลอด มีบทบาทดูแลก่อนคลอด และดูแลหลงัคลอดแทน โต๊ะบีแดทุกคนจะใหค้วามส าคญัให ้

หญิงตั้งครรภม์ารับบริการการคลอดท่ีโรงพยาบาล โดยจะมีส่วนร่วมในการน าส่งหญิงตั้งครรภใ์กล้
คลอดดว้ยตนเองทุกคร้ัง 
ข้อมูลการติดต่อ : 

น.ส.ขอลีเยาะ   อาแว 
172/1 หมู่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  
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5.ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (โตะมูเด็ง) 

 
  โต๊ะมูด็ง หรือ หมอขลิบหนังหุ้มปลายอวยัวะเพศ ตามค านามท่ีเรียกในหมู่ชาวไทยเช้ือสายมาลาย ู
ในสามจงัหวดัชายแดนใตถื้อเป็นอาชีพหน่ึงท่ีอยู่คู่สังคมชุมชนมลายูอิสลามมาตั้งแต่ศาสนาอิสลามมาใน
แหลมมลาย ูซ่ึงการเขา้สุนตัหรือการขลิบหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศชายนั้น อธิบายพอสังเขปไดด้งัน้ี 

การขลิบหนังหุ้มปลายอวยัวะเพศชายสะทอ้นถึงความเอาใจใส่ในการรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล
ของ อิสลาม การขลิบเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับมุสลิมชาย เน่ืองจากเป็นหลกัปฏิบัติท่ีสืบเน่ืองมาจากท่าน
ศาสดามุฮัมมัด  และการขลิบนั้ นมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนานตั้ งแต่ศาสดาอิบรอฮีมหรือ                 
ท่านอบัราฮมัในยุคอียิปตโ์บราณ  โดยการขลิบหนงัปลายอวยัวะเพศชายเป็นกฎของการรักษาความสะอาด
ขอ้หน่ึงในอิสลาม วิธีการขลิบในสมยัก่อนเรียกกนัว่า “ Abraham’s method ”     Abraham’s method ท าโดย
การใช้ไมห้นีบคีบหนังหุ้มปลายให้ยืดออกพอประมาณ  จากนั้นใช้ของมีคมท่ีพอหาไดต้ามแต่ในยุคสมยั
นั้นๆ  ตดัผา่นผิวหนงัหุ้มเฉพาะส่วนท่ียืดพน้จากปลายขององคชาติอย่างรวดเร็ว  และปล่อยใหเ้ลือดหยุดเอง 
ความหมาย คิตาน เป็นภาษาอาหรับ มีรากศพัท์มาจากค าว่า Khatana มีความหมายว่า ตดั (Cut หรือ Sever) 
ภาษาองักฤษ ใช้ค  าว่า Circumcision (ค านาม หมายถึง ควัน่ เขา้สุนัต)    ปัจจุบนัค่านิยมของผูค้นสังคมใน
สามจงัหวดัชายแดนใตเ้ปล่ียนไป โดยเฉพาะคนในเมือง มกัไม่ค่อยให้ความสนใจกบัโต๊ะมูเด็ง หันไปใช้
บริการจากแพทยใ์นโรงพยาบาล หรือตามคลินิก เพราะสะดวก ปลอดภยั มัน่ใจในเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ และ
ไม่ตอ้งมีพิธีรีตองอะไรมาก  ซ่ึงมนัขาดเสน่ห์ในพิธีกรรมเขา้สุนัต ตามวิถีชุมชน ตามแบบอย่างวฒันธรรม
และประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมายาวนาน ทัว่คาบสมุทรมาลายู โดยเฉพาะช่วงเวลาในพิธีแบบดั่งเดิม ท่ี
เยาวชนทุกคน จะตอ้งฟังการบรรยายคุณค่า และคุณประโยชน์ของการเขา้สุนตัก่อน ถึงจะจบัฉลาก เพื่อท่ีจะ
เรียงล าดบัคิว ว่าใครจะเขา้สุนัตในล าดบัใด ว่ิงขณะเขา้สุนัต เยาวชนจะตอ้งเอามือไขว่หลงัในขณะนั่งบน
หยวกกลว้ย ซ่ึงโต๊ะมูเด็งจะนั่งอยู่ตรงกนัขา้ม และจะมีญาติผูใ้หญ่อีกหน่ึงคน จบัเด็กไว ้เพื่อป้องกนัการด้ิน 
เคล่ือนไหวขณะตดัหนงัหุม้ ท าใหเ้กิดความผิดพลาดได ้
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  บรรยากาศในพิธีเหมือนมีมนตส์ะกด แฝงไปดว้ยกุศโลบาย ท่ีมุ่งประสงคใ์หเ้ด็กเยาวชนรู้รักจกักนั 
มีความรักใคร่สามคัคี รักบา้นเกิด นอกเหนือจากการปฏิบติัตามหลกัการศาสนา ท่ีชาวมลายูในสามจงัหวดั
ชายแดนใต ้มกัเรียกการเขา้สุนตัในภาษาทอ้งถ่ินวา่ "มาโซ๊ะ ยาวี" 

ข้อมูลการติดต่อ : 

นายอาลียะ๊   วาและ 
153  หมู่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  

6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นปันจสิลัต 

  
ปันจักสีลัต (Pencak Silat) เป็นค าท่ีมาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากค าว่า ปันจัก (Pencak)หมายถึง

การป้องกนัตนเอง และค าว่า สีลัต (Silat) หมายถึงศิลปะ รวมความแลว้หมายถึงศิลปะการป้องกนัตนเอง 
กีฬาประเภทน้ีเดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเช้ือสายมาลายู ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และพื้นท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย คือ ปัตตานี 
ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา เรียกว่า สิละ ดีกา หรือ บือดีกา เป็นศิลปะการต่อสู้ดว้ยมือเปล่าเทา้เปล่า 
เน้นให้เห็นลีลาการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม มีบางท่านกล่าวว่า สิละมีรากค าว่า ศิละ ภาษาสันสกฤต                     
ทั้งน้ีเพราะดินแดนของมลายใูนอดีตเคยเป็นดินแดนอาณาจกัรศรีวิชยั ท่ีมีวฒันธรรมอินเดียเขา้มามีบทบาทท่ี
ส าคญั จึงมีค าสันสกฤตปรากฏอยู่มาก ประวติัความเป็นมาของปันจกัสีลตันั้น มีต านานเล่าต่อกนัมาหลาย
ต านาน ซ่ึงมีส่วนตรงกนัและแตกต่างกนับา้งโดยเฉพาะตน้ก าเนิดของกีฬาประเภทน้ีซ่ึงเขียนขึ้นอยูก่บัแต่ละ 
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ประเทศท่ีไดเ้ขียนมา อินโดนีเซียเล่าไปอย่างหน่ึง มาเลเซียก็เล่าไปอีกอย่างหน่ึง ซ่ึงผูเ้ขียนจะได้

น าเสนอในโอกาสต่อไป แต่ส าหรับคร้ังน้ีจะขอน าบทความส่วนหน่ึงท่ีเขียนโดย อาจารยป์ระพนธ์ เรือง
ณรงค ์อดีตอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองสิละมวยไทยมุสลิม เพื่อเป็นการศึกษาในเร่ืองสิละท่ี
ชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัทางภาคใตรู้้จกักนัดี 
ท่าร าก าเนิดจากช่อดอกบอมอร์ในกระแสน ้าวน 

Mubin Sheppard ไดก้ล่าวถึงต านานสิละไวว้า่ การต่อสู้แบบสิละมีมาตั้งแต่ 400 ปีมาแลว้โดยก าเนิด
ท่ีเกาะสุมาตรา ต่อมาผูส้อนได้ดัดแปลงแก้ไขให้เขา้กับยุคสมยั ต านานว่า สมัยหน่ึงสามสหายเช้ือสายสุ
มาตรา ช่ือ บูฮนันุดดิน ซัมซุดดิน และฮามินนุดดิน เดินทางจากมินังกาบงั ฝ่ังตะวนัตกของเกาะสุมาตราไป
ศึกษาวิทยายุทธ ณ เมืองอะแจ ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสุมาตรา ส านักวิทยายุทธนั้นอยู่ใกล้
สระน ้าใหญ่ น ้าในสระไหลมาจากหนา้ผาสูงชนั ริมสระมีตน้บอมอร์ ออกดอกสีม่วงสดกลมกลืนกบัสีนกกิน
ปลา ซ่ึงถลาร่อนเล่นน ้ าเนืองนิตย ์วนัหน่ึง ฮามินนุดดินไปตกัน ้ าท่ีสระแห่งนั้น เขาสังเกตเห็นว่าแรงน ้ าตกท า
ใหน้ ้าในสระเป็นระลอกคล่ืนหมุนเวียน และท่ีน่าท่ึงคือ ดอก บอมอร์ช่อหน่ึง ซ่ึงหล่นจากตน้ ถูกน ้าพดัตกลง
กลางสระแลว้จึงถอยยอ้นกลบัไปใกลต้ล่ิงลอยไปลอยมา เช่นน้ีประหน่ึงว่ามีชีวิต จิตใจ ฮามินนุดดิน เพิ่ม
ความพิศวงถึงกบัวางกระบอกไม้ไผ่ซ่ึงบรรจุน ้ า แลว้จอ้งมองดอกไมใ้นสระเป็นเวลานาน จากนั้นชายหนุ่ม
รีบควา้ดอกไมช่้อนั้นกลบัมา เขาไดน้ าลีลาการลอยของดอกบอมอร์มาประยกุตส์อนการร่ายร าใหแ้ก่เพื่อนทั้ง
สองและช่วยกนัคิดวิธีเคล่ือนไหวโดยอาศยัแขนขา เพื่อป้องกนัฝ่ายปรปักษ์ วิชาสิละจึงเกิดขึ้นดว้ยประการ
ฉะน้ี 

เม่ือสามสหายเดินทางกลบัถ่ินเดิมแลว้ต่างตั้งตวัเป็นครูสอนวิทยายทุธและศาสนาอิสลาม  ปรากฏว่า
มีผูส้นใจสมคัรฝึกฝนการต่อสู้แบบสิละจนเป็นท่ีแพร่หลายออกไปตามล าดบั  เม่ือจะฝึกสิละ  ผูส้มคัรใจตอ้ง
น าไหวค้รู โดยน าผา้ขาว ขา้วสมางดั ดา้ยขาว และแหวน 1 วง มามอบให้กบัครูฝึก ผูเ้ป็นศิษยใ์หม่จะตอ้งมี
อายุไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี ระยะเวลาท่ีเรียน 3 เดือน 10 วนั จึงจะจบ หลกัสูตรการสอนนั้นจะมีครูสิละคนหน่ึงต่อ
ศิษย ์14 คน ในรุ่นหน่ึง ๆ ผูเ้ก่งท่ีสุดจะไดรั้บแหวนจากครู และไดรั้บเกียรติเป็นหัวหนา้ทีมและสอนแทนครู
ได ้การแต่งกายของนักสิละเท่าท่ีสังเกตมุ่งท่ีความสวยงามเป็นประการส าคญั เช่น มีผา้โพกศีรษะ สวมเส้ือ
คอกลมหรือคอตั้ง นุ่งกางเกงขายาว แลว้มีผา้โสร่งเรียกผา้ชอเกตลาย สดสวยสวมทบัพร้อมกบัมีผา้ลือปัก
คาดสะเอวหรือมิฉะนั้นก็คาดเขม็ขดัทบัโสร่งใหก้ระชบั นอกจากนั้นเหน็บกริชตามฉบบันกัสู้ไทยมุสลิม 
ข้อมูลการติดต่อ : 

นายซูไฮมิง   หะเดร์ 
104  หมู่ 7 บา้นดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  
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7.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม 

 
การสานของเล่นดว้ยใบตาลและใบมะพร้าว  เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นเด็กๆ มาหลายชั่ว 

อายคุน จดัเป็นงานศิลปะดา้นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเล้ียงดูบุตรหลานใหไ้ดรั้บ 
ความเพลิดเพลิน มีความสุข ขณะเดียวกนัจะสอนให้บุตรหลานประดิษฐ์ของเล่นจากใบตาลไดด้ว้ยตนเอง  
งานสานของเล่นดว้ยใบตาลถือเป็นกระบวนการทางความคิด สร้างสรรคข์องมนุษย ์เพราะเป็นส่ิงช่วย ฝึก
ความถนัดในการใช้มือ ฝึกนิสัยให้รักการท างาน กล่อมเกลาจิตใจให้รักสวยรักงาม มีความเป็นระเบียบ มี 
สมาธิดี มีความพิถีพิถนั ประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบช้ินงาน งานสานของเล่นดว้ยใบตาลถือเป็น 
มรดกทางวฒันธรรมดา้นหน่ึงของชนบทในประเทศไทย เป็นการรู้จกัน าวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาปรับใชใ้หเ้กิด 
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ในกระบวนการการสานของเล่นดว้ยใบตาลน้ีตรงกบัจุดประสงคข์องวิชาศิลปะ
ทุกประการ เช่น 1. มีความประณีต ละเอียดอ่อน ช่างสังเกต  2. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข 3. มีสมาธิดี 4. สามารถน าภูมิปัญญามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถน ามาพฒันาเป็น
อาชีพในโอกาส ต่อไป การเล่นของเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก และเป็นคู่กบัมนุษยม์าแต่โบราณ ของเล่นยุค
แรกคงเป็นการ ประดิษฐ์มาจากวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ใบไม ้ก่ิง กา้น ดอก ผล น ามาตดั ผ่า 
สานให้เป็นรูปร่าง ต่างๆ โดยเฉพาะใบตาล ใบลาน ใบมะพร้าว ฯลฯ ท่ีน ามาสานเป็นรูปสัตว ์ต่อมาจึงมีการ
ปรับปรุงให้มีความ แข็งแรงและสวยงามขึ้น ของเล่นท่ีสานขึ้นดว้ยใบพืชชนิดต่างๆ เป็นบ่อเกิดของความ
ละเมียดละไมในจิตใจของผูเ้ล่น ขณะเดียวกนัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผูใ้หญ่กบัเด็กๆ 
ในบา้น เพราะผูใ้หญ่จะประดิษฐ์ของ เล่นจากวสัดุท่ีมีอยู่ในบริเวณบา้นให้เด็กๆเล่น ขณะเดียวกนัก็จะสอน
ให้บุตรหลานประดิษฐ์ของเล่นไดด้ว้ย ตนเอง ของเล่นจากการสานดว้ยใบพืชเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงเช่ือมโยง เป็น
สายใยความรักความสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่ และบุตรหลานในบา้นและในชุมชน 

ข้อมูลการติดต่อ : 
นายมะนอ  หะยมีะมิง 
18  ถนนบือเจาะ  ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 96170  

 

 

 


