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ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลยะรัง  

อำเภอยะรงั    จังหวัดปัตตานี 
 
 



 
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ 
     และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคำท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิ่น ซึ่งมี ผู้ให้คำจำกัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้ 
           สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้
เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้าน
สามารถคิดเอง ทำเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
    กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ 
อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การ
จัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา  
   รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อ
ตนเอง ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่
ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้
โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
   ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาครำไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คือ สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ทำหน้าที่ชี้นำว่า
การจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นทำอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับ
ให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต 
สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้  
ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และ
เหมาะสมกับยุคสมัย  
   ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความ
ชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูง
ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกท้ังยังเน้นความสำคัญ
ของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้
อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
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จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่
อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จน
ได้แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการ
ดำรงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
  1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ 
ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
  2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต
และการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม 
เป็นต้น  
  3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 
โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
  4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
  6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
  7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
  8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็น
ต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
  9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
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  10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น 

การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
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ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

ข้อมูลการนับถอืศาสนา 
 

การนับถือศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลยะรัง  มีจำนวน 4,873 คน 
  แยกเป็นเพศชาย  จำนวน  2,402 คน 
  แยกเป็นหญิง  จำนวน  2,471 คน 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  95 
 ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  5 
 
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 

1. ประเพณีวันฮารีรายอ ประมาณเดือน ตุลาคม  กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ในหมู่บ้าน 
2. ประเพณีท้องถิ่นงานเมาลิด ประมาณเดือน มกราคม กิจกรรมช่วงกลางวันแสดงชีวประวัติของ    

ท่านศาสดา มูฮัหมัด(ซ.ล.) ช่วงกลางคืน ชุมชมอ่านคัมภีร์อัลกรุอานและบรรยายธรรม 
3. ประเพณีถือศีลอด ประมาณเดือน กรกฎาคม การออกบวชของโต๊ะอิหม่ามในเวลากลางคืน 
4. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
5. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
6. ประเพณีกวนอาซูรอ ประมาณเดือน พฤศจิกายน และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
7. ประเพณีมหกรรมไก่ฆอและภาคใต้ เดือน พฤษภาคม 
8. ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฏภาคม 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  การทำกรงนก สืบเนื่องจากความนิยมเลี้ยงนก 2 ชนิด คือนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก(นกปรอด
หัวโขน) ไว้ฟังเสียงขันและนำมาประชันเสียงกันในนามแข่ง มีผลทำให้เกิดความต้องการที่จะได้กรงนกดี รูปทรง
สวยงาม เป็นความภูมิใจ เป็นหน้าตาของเจ้าของนก และยังเป็นเสมือนหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านอีกด้วย กรงนก
ทั้ง 2 ชนิด นิยมใช้รูปทรงที่แต่งกัน ดังนี้ กรงนกเขาชวานิยมทรงรูปกลมมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 
นิ้ว สูงประมาณ 14 นิ้ว 

ภาษาถิ่น 
  ภาษามลายูปัตตานี หรือ ภาษามลายูปาตานี (มลายูปัตตานี : บาซอนายู ตานิง)หรือนิยมเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า ภาษายาวี เป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเซียนที่พูดโดยชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา รวมทั้งในอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดสงขลา (ไม่รวมจังหวัดสตูล) ในประเทศไทยมีประชากรที่พูดภาษานี้มากกว่า 1 ล้านคน 
ภาษานี้ใกล้เคียงมากกับภาษามลายูถิ่นในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือ
ของประเทศมาเลเซีย บางครั้งก็มีการเรียกรวมเป็นภาษาเดียวกันว่า”ภาษามลายูกลันตัน-ปัตตานี” 
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สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 

ลูกหยีกวน 
 

เป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวปัตตานีเองและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น จะเห็นได้ว่า
ใครก็ตาม โดยเฉพาะบรรดาสตรีเมื่อถึงเมืองปัตตานีแล้ว มักจะซื้อลูกหยีกวน เป็นของฝากแทบทุกรายไป 
แม้กระทั่งบรรดาลูกหลานชาวปัตตานีเองที่เรียนหนังสือ หรือทำงานต่างถ่ินจะต้องซื้อลูกหยีกวนไปฝากเพ่ือนๆ ทุก
ครั้งเช่นกัน 
  ตามพจนานุกรมคำว่า “หยี” คือต้นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งมีผลเป็นพวง มีเมล็ดเดี่ยวสีดำ เมื่อผลแก่
เปลือกจะกรอบกะเทาะหลุดออกมาได้ง่าย เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลด รสเปี้ยวอบหวาน แต่ในปัจจุบันได้แปรสภาพ
เป็นลูกหยีปรุงรสสำเร็จรูป ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งแบบ “ลูกหยีกวน” หรือแบบ “ลูกหยีฉาบน้ำตาล” เป็นสินค้าของ
ฝากที่นักท่องเที่ยวมักจะไม่ลืมที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ยามได้มาเยือนเมืองปัตตานี 
  ที่นี้คือแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ลูกหยีปรุงรสอันเลื่องชื่อ ระหว่างทางข้างถนนในตัวอำเภอทั้งสองฝั่ง
จะมีร้านขายลูกหยีปรุงรสเต็มไปหมด เช่นเดียวกันกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ก็จะมีลูกหยีปรุงรส
วางขายอยู่คู่กับของฝากอ่ืนๆ แทบทุกแห่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 
 

ลำดับที่ ชื่อมัสยิด/สุเหร่า หมู่ที่ 
1 มัสยิดนูรูลอิสลามปากีสถาน 3 
2 มัสยิดรอฎอตุ้ลนาอีล 3 
3 มัสยิดฮิดายาตุลอิสลาม 3 
4 สุเหร่าดารุลอีหม่าน ๔ 
5 สุเหร่าดารุสสาอาดะห์ ๔ 
6 มัสยิดอัลมาสยีดีนาอีม 5 
7 สุเหร่าตรอแซ 5 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำศาสนา 

 
ลำดับที่ รายช่ือโต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ 

1 โต๊ะอีหม่านอับดุลรอฮ์มาน  จะปะกิยา 3 
2 โต๊ะอีหม่ามมาเละ  ดอกา 3 
3 โต๊ะอีหม่ามอับดุลรอซะ   ยือแร 3 
4 โต๊ะอีหม่ามนุเซ็ง  มะยีแต ๔ 
5 โต๊ะอีหม่ามมือลี  ตาฮา 5 
6 โต๊ะอีหม่ามแวอูเซ็ง  ดูมีแด 5 
7 โต๊ะอีหม่ามมะแซ  บูงอ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
  

 
ลำดับที่ ชื่อมัสยิด/สุเหร่า หมู่ที่ 

1 มัสยิดนูรูลอิสลามปากีสถาน 3 
2 มัสยิดรอฎอตุ้ลนาอีล 3 
3 มัสยิดฮิดายาตุลอิสลาม 3 
4 สุเหร่าดารุลอีหม่าน ๔ 
5 สุเหร่าดารุสสาอาดะห์ ๔ 
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ข้อมูลปฏิทินกจิกรรมประจำปีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 

ช่วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ที่จัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความสำคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

หมายเหตุ 

เมษายน โครงการผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัวแห่งชาติ 

ณ อาคารลานค้าชุมชน
เทศบาลตำบลยะรัง 

- เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ 
ท้องถิ่น 
- รณรงค์ให้สังคม ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและ
การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  

กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลยะรัง 

 

พฤษภาคม โครงการสอนอัลกรุอานโดย
ใช้หลักสูตรกีรออาตีแก่
ผู้สูงอายุ  

ณ อาคารลานค้าชุมชนเทศบาล
ตำบลยะรัง 

- เพ่ือเป็นการรักษาพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมในการอ่าน
เรียนรู้อัลกรุอาน 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตสำนึกในการเรียนรู้และการ
สอนอัลกรุอานให้ถูกอักขระ 

กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลยะรัง 

 

พฤษภาคม โครงการจัดกิจกรรมเดือน
รอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติ
สุข 

ณ บริเวณอาคารลานค้าชุมชน 
เทศบาลตำบลยะรัง 

-เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบทอดต่อไป 
-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลยะรัง 

 

สิงหาคม โครงการจัดงานฉลอง          
วันตรุษอิดิลอัลฎฮา 

ณ มัสยิดอัลมัสยีดีนาอีม 
(มัสยิดแนบาแด) หมู่ 5 

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 

- เพ่ือส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางเพ่ือลด

กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลยะรัง 

 



ความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรกับชุมชน 
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ช่วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ที่จัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความสำคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

หมายเหตุ 

พฤศจิกายน โครงการจัดงานเมาลิด
สัมพันธ์สร้างสันติสุข 

ณ มัสยิดฮีดายาตุลอิสลาม   
หมู่ 3 

- เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้
เรื่องชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) และได้
กล่าว “ซอลาวัต” เทิดเกียรติของท่านนบีมูฮัมหมัด 
(ซ.ล.) 

กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลยะรัง 

 





ข้อมูลด้าน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลำดับ
ที่ 

ประเพณี / วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ระยะเวลา สถานที่ 

1 วันมาฆบูชา มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ 
พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของ
พระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันใน
วันน้ัน นำไปเผยแผ่  
วันมาฆบูชา  เป็นวันบูชาพิเศษ 

ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 
4 

- 

2 ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวัน 13 - 16  เมษายน  - 

  
 

ขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งตรงกับ ของทุกปี   

    วันที่  13 - 15 เมษายน ของ     

    
ทุกปี  มีการทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูบเสื้อ
สูบผ้า และ     

    สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพร     
    ผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข       

3 ประเพณีกวนข้าวกะยา
สารท 

พิธีกวนข้าวกะยาสารทได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อ
กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในหมู่ชาวพุทธ  เพื่อระลึก
ถึงพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์
ในวันขึ้น  14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัส
รู้  1  วัน 

ขึ้น  14 ค่ำ เดือน 
7 

- 

4 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 
6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 
ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และ
ปรินิพพาน  

ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 
7 

- 



5 วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 
เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรก โดยการแสดงปฐม
เทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จน
พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวัน
แรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 - 

6 วันเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่
พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด
ช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  
ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียน
เข้าพรรษา" ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา 
ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่
เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้อง
มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า – เย็น และในการน้ีจะต้องมี
ธูป - เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อม
ใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการ
กุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสง
สว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตาม
ชนบทนั้น การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริก
สนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีการแห่แหน รอบ
พระอุโบสถ 3 รอบ แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 
เดือน  

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 - 

7 ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ 
"ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" 
แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" โดยอาหารที่นิยมนำไปใส่
บาตรคือ ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน 

แรม 1 ค่ำ เดือน 
11 
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8 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่

ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่
ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐาน
ว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชา
พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระ
พรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชัก
โคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้น
ดาวดึงส์และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่ง
ประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา 

ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 
12 

- 
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ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
ด้านอาหาร    
 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 นาซิดาแก นางฮามีดะห์    เจะโวะ หมูท่ี่ 3 
2 ขนมเจาะหู นางแซะเราะห์   อาเยาะแซ หมูท่ี่ 5 
3 ขนมพ้ืนเมือง นางกุมารี   จีนารงค์ หมูท่ี่ 3 
4 ลูกหยี นางเลื่อน   หมูท่ี่ 3 

 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามอับดุลรอฮ์มาน จะปะกิยา  หมู่ที่ 3 
2 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามมาเละ  ดอกา หมู่ที่ 3 
3 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามอับดุลรอซะ   ยือแร หมู่ที่ 3 
4 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามนุเซ็ง  มะยีแต หมู่ที่ ๔ 
5 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามมือลี  ตาฮา หมู่ที่ 5 
6 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามแวอูเซ็ง  ดูมีแด หมู่ที่ 5 
7 พิธีกรทางศาสนา โต๊ะอีหม่ามมะแซ  บูงอ หมู่ที่ 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 โต๊ะอีหมา่มอับดุลรอฮม์าน  จะปะกิยา 3 
2 โต๊ะอีหมา่มมาเละ  ดอกา 3 
3 โต๊ะอีหมา่มอับดุลรอซะ   ยือแร 3 
4 โต๊ะอีหมา่มนุเซ็ง  มะยแีต ๔ 
5 โต๊ะอีหมา่มมอืลี  ตาฮา 5 
6 โต๊ะอีหมา่มแวอูเซ็ง  ดูมแีด 5 
7 โต๊ะอีหมา่มมะแซ  บูงอ 5 

 

 

 

 
 
 
 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านการเกษตร 

ท่ี ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ท่ีอยู่ 
1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายซาการียา  ดอนิ ม.2 

2 การทำปลาดุกแดดเดียว กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุก ม.๗ 
3 การทำพิมเสนน้ำ กลุ่มสตรี ม.๔ 

4 การกล้วยหอมทอด กลุ่มสตรี ม.๔ 

5 การถักเส้นหมวก กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ม.๒ 
6 การทำดอกไม้จันทน์ ชมรมผูสู้งอายุ ม.๒ 

7 การพวงหรีดผ้า กองทุนแม่ ม.๓ 
7 การทำข้าวเกรียบ กลุ่มแม่บ้าน ม.๖ 

8 การทำต้นไม้ประดับ นายอุดม วิยะบุญ ม.๒ 

 


