
การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
อำาเภอเมือง จ.ยะลา

สำานกังานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา





คำานำา
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้โดยพัฒนาคน

ให้มคีณุธรรมน�าความรูเ้กดิภมูคิุม้กนัเสรมิสร้างคนไทยให้อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสนัตสิขุ และ

การน�ามติทิางวฒันธรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมในระดบัชมุชนท้องถิน่

ทัว่ทัง้ประเทศ เพือ่สร้างสรรค์สงัคมชมุชนท้องถิน่ สามารถรกัษาสบืทอดศลิปวฒันธรรมท้องถิน่

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

ตลอดจนสร้างความสามัคคีมีน�้าใจ และสมานฉันท์ของคนไทยทั้งประเทศ

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม  มีนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  ๕  จังหวัด

ชายแดนใต้  คือ  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการวัฒนธรรมไทย

สายใยชมุชน “กจิกรรมส่งเสรมิครภูมูปัิญญาท้องถิน่” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะอนัเกดิจากจากการสัง่สมประสบการณ์ทีผ่่านกระบวนการเรยีนรู ้พฒันา เพือ่ใช้แก้ปัญหา

และพัฒนาชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม  มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มี

ภมูปัิญญาทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง ตามวถิชีวีติของแต่ละท้องถิน่ทีแ่ตกต่างกนั และในปัจจบุนั

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้วีถีชีวิตได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสต่าง ๆ ได้โดย

ง่าย

ดงันัน้ ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา จงึได้จดัท�าคูม่อืการถ่ายทอดองค์ความรูข้อง

ครูภูมิปัญญา ๓ ภาษา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ก�าลังจะสูญหายและเป็นการยกย่องเชิดชู ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป ในโครงการวัฒนธรรม

ไทยสายใยชุมชนภายใตแ้ผนปฎิบตัิการไทยเข้มแขง็  ๒๕๕๓  ในพื้นที ่ ๕  จังหวดัชายแดนภาค

ใต้  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ  คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต�าบล คณะ

กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน / ต�าบล / อ�าเภอ ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ทัง้หมด รวมทัง้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุ ๆ  ท่าน ทีไ่ด้กรณุาให้ความร่วมมอืในการจดัท�าคูม่อืดงักล่าว 

จนท�าให้เอกสารฉบบันีด้�าเนนิการได้เสรจ็เรยีบร้อยด้วยด ี และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารฉบบั

นี้จะเป็นประโยชน์และขยายผลไปสู่ประชาชนต่อไป

                  

	 	 	 	 	 	 	 						ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดยะลำ



สารบัญ

เรื่อง		 	 	 	 	 	 	 	 	 							หน้ำ

บทที่		๑					สภำพทั่วไป	 	       

  ประวัติอ�ำเภอเมืองยะลำ	 	 	 	 	 	 ๒

	 	 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง/พื้นที่อาณาเขต     ๓

  ลักษณะภูมิประเทศ       ๓

  ลักษณะภูมิอากาศ       ๓

  การปกครอง        ๔

  จ�ำนวนประชำกรในอ�ำเภอเมืองยะลำ	 	 	 	 	 ๔

	 	 สภำพเศรษฐกิจ	 	 	 	 	 	 	 ๕

	 	 สภำพสังคม	 	 	 	 	 	 	 	 ๕

	 	 กำรบริกำรพื้นฐำน	 	 	 	 	 	 	 ๖

บทที่		๒					ท�ำเนียบครูภูมิปัญญำ

	 	 ท�ำเนียบครูภูมิปัญญำท้องถิ่น	 	 	 	 	 	 ๘

บทที	่	๓				ข้อมูลครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลพร่อน      ๑๐

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลท่าสาป      ๑๗

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลสะเตง      ๒๓

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลสะเตงนอก     ๒๙

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลยุโป      ๓๕ 

   ครูภูมิปัญญา  ต�าบลยะลา      ๔๑

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลบุดี      ๔๗

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลลิดล      ๕๑

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลล�าใหม่      ๕๗

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลล�าพะยา      ๖๓

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลหน้าถ�้า      ๖๘

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลบันนังสาเรง     ๗๔

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลตาเซะ      ๗๙

  ครูภูมิปัญญา  ต�าบลเปาะเส้ง      ๘๕



บทที่  ๑
สภาพทั่วไป



2
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

บทที่  ๑
สภาพทั่วไป

ประวัติควำมเป็นมำ
 อ�าเภอเมอืง เป็นอ�าเภอหนึง่ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยะลา มฐีานะเป็นเมอืงเรยีกว่า “เมอืงยะลา” 

เหตทุีเ่รยีกว่า “เมอืงยะลา” เพราะพระยาเมอืงคนแรกได้ตัง้ทีท่�าการขึน้ทีบ้่านยะลา ค�าว่า “ยะลา” เป็น

ชื่อเรียกส�าเนียงภาษามาลายูพื้นเมือง มาจากค�าว่า “ยาลอ” แปลว่า “แห” แต่ตามประวัติศาสตร์

ซึ่งได้เขียนไว้ในสมัยเจ็ดหัวเมือง โดยเจ้าผู้ครองเมืองเดิม ได้เขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นภาษา

มาลายูว่า “เมืองยะลา” เป็นส�าเนียงภาษาอาหรับ โดยชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา

อิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมือง ซึ่งอยู่ในแหลมมลายูเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองไว้

 อ�าเภอเมอืงยะลา เดมิตัง้อยูใ่กล้ภเูขายาลอ ห่างจากทีว่่าการอ�าเภอเมอืงยะลาปัจจบุนัไป

ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ต่อมาเมืองยะลาได้ยกฐานะเป็นเมืองๆหนึ่งของบริเวณ

เจ็ดหัวเมือง ค�าว่า “เมืองยะลา” หรือ “ยาลอ” ยังคงเรียกกันจนถึงปัจจุบันนี้

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เมืองยะลา ได้แยกตั้งเป็นอ�าเภอ ที่ตั้งที่ว่าการได้ย้ายที่ท�าการอ�าเภอ

หลายที่ นับตั้งแต่แยกจากเมืองยะลา มาเป็นอ�าเภอเมืองยะลา ได้ย้ายที่ตั้งเป็นล�าดับ ดังนี้

 ๑. ตั้งอยู่ที่บ้านทุเรียน ในท้องที่หมู่ที่ 5  ต�าบลท่าสาป

 ๒. ตั้งอยู่ที่บ้านลิมุด  ในท้องที่หมู่ที่ 3  ต�าบลท่าสาป

 ๓. ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสาป  ในท้องที่หมู่ที่ 1  ต�าบลท่าสาป

 ๔. ตั้งอยู่ริมหัวหาดแม่น�้าปัตตานี ในท้องที่ต�าบลสะเตง (ใกล้เรือนจ�ากลางจังหวัด

ยะลา)   การย้ายทีท่�าการอ�าเภอเมอืงยะลา มาตัง้ทีต่�าบลสะเตง ได้เปลีย่นชือ่ใหม่ เรยีกว่า “อ�าเภอ

สะเตง”

 ๕. เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ย้ายที่ท�าการอ�าเภอสะเตง ไปตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๖ ต�าบล

สะเตง  ซึง่อยูห่่างจากทีท่�าการอ�าเภอเดมิ ประมาณ ๑ กโิลเมตรและเปลีย่นชือ่จากอ�าเภอสะเตงมา

เป็นอ�าเภอเมืองยะลา และได้เรียกชื่อ อ�าเภอเมืองยะลา มาจนถึงปัจจุบัน

 ๖. เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้ย้ายทีท่�าการอ�าเภอเมอืงยะลา ไปตัง้ทีบ้่านนบิง ในท้องทีต่�าบล

สะเตง อยู่ห่างจากที่ท�าการอ�าเภอเดิม ประมาณ ๔ กิโลเมตรโดยอาศัยอาคารของโรงเรียนยะลา

บ�ารุง เปน็ที่ท�าการอ�าเภอชัว่คราวเมื่อวันที่ ๒๖ มนีาคม ๒๔๙๕ อ�าเภอเมอืงยะลา ได้ย้ายที่ท�าการ

อ�าเภอมาตั้ง ณ บริเวณผงัเมอืงใหม่ อยู่ใกลศ้าลากลางจังหวัดยะลา และไดท้�าการก่อสร้างอาคาร

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองยะลา ขึ้นเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น มาจนปัจจุบัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง/พื้นที่อำณำเขต
อ�าเภอเมืองยะลาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ�าเภอข้างเคียง ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ�าเภอโคกโพธิ์และอ�าเภอแม่ลาน (จังหวัดปัตตานี)

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ�าเภอยะรัง (จังหวัดปัตตานี) และอ�าเภอรามัน

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ�าเภอรามัน อ�าเภอกรงปินัง และอ�าเภอยะหา

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ�าเภอยะหา และอ�าเภอสะบ้าย้อย (จังหวัดสงขลา)

ลักษณะภูมิประเทศ
 สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นทีร่าบลุม่และทีร่าบเชงิเขา มภีเูขาเตีย้ ๆ  สลบัซบัซ้อนบรเิวณตอน

เหนอืส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุม่  บรเิวณตอนใต้เป็นป่าเขาเนนิสงู  มต้ีนไม้ปกคลมุ  และมภีเูขาทีส่�าคญั  

คือ ภูเขาสันกาลาคีรี 

 ภูเขาบือยอ  ส�าหรับแม่น�้ามีแม่น�้าปัตตานีเป็นแม่น�้าที่ส�าคัญ

ลักษณะภูมิอำกำศ
 อ�าเภอเมืองยะลา มีอากาศแบบร้อนชื้น  ประกอบไปด้วยฤดูกาล ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และ 

ฤดูร้อน ปริมาณน�้าฝนโดยเฉลี่ย  ๒,๐๒๖ มม.  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๓-๓๑  องศาเซสเซียส
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กำรปกครอง
 การปกครองของอ�าเภอเมือง แบ่งเป็นต�าบลและหมู่บ้าน คือ ๑๔ ต�าบล ๘๐ หมู่บ้าน ดังนี้

 ๑. ต�าบลล�าพะยา    ๗  หมู่บ้าน

 ๒. ต�าบลล�าใหม่   ๗  หมู่บ้าน

 ๓. ต�าบลพร่อน   ๖  หมู่บ้าน

 ๔.  ต�าบลลิดล   ๕  หมู่บ้าน

 ๕.  ต�าบลยะลา   ๓  หมู่บ้าน

 ๖.  ต�าบลเปาะเส้ง   ๔  หมู่บ้าน

 ๗.  ต�าบลหน้าถ�้า   ๔  หมู่บ้าน

 ๘.  ต�าบลท่าสาป   ๖  หมู่บ้าน

 ๙.  ต�าบลบันนังสาเรง  ๖  หมู่บ้าน

 ๑๐. ต�าบลบุดี   ๘  หมู่บ้าน

 ๑๑. ต�าบลสะเตงนอก  ๑๓  หมู่บ้าน

 ๑๒. ต�าบลยุโป   ๖  หมู่บ้าน

 ๑๓.  ต�าบลตาเซะ   ๕  หมู่บ้าน

 ๑๔.  ต�าบลสะเตง ( เขตเทศบาลนครยะลา )

 อ�าเภอเมืองยะลามีเทศบาล    ๔ แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนต�าบล   ๑๐ แห่ง

จ�ำนวนประชำกรในอ�ำเภอเมืองยะลำ
 อ�าเภอเมอืงยะลามปีระชากรรวมทัง้สิน้  ๑๖๕,๔๐๔ คน (ณ  วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๒)

  ๑.  ประชากรชายจ�านวน ๘๑,๒๒๕  คน 

  ๒. ประชากรหญิงจ�านวน  ๘๔,๑๗๙  คน 

  ๓.  มีครัวเรือนจ�านวน  ๓๙,๗๒๐  ครัวเรือน

  ๔.  ความหนาแน่นของประชากรพื้นที่  ๖๑๙.๖๐  คน / ตารางกิโลเมตร
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สภำพเศรษฐกิจ
 อาชีพหลัก  ได้แก่  การท�าสวนยาง การท�าสวนผลไม ้ 

 อาชีพเสริม  ได้แก่  ค้าขาย ธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ

	 หน่วยองค์กรธุรกิจในเขตอ�ำเภอเมืองยะลำ

  -  ธนาคาร   ๑๒  แห่ง

  -  โรงแรม   ๑๗  แห่ง

  -  ปั๊มน�้ามันก๊าช   ๘  แห่ง 

  -  โรงงานอุตสาหกรรม  ๓๑๕  แห่ง

  -  ห้างสรรพสินค้า  ๒  แห่ง

สภำพสังคม
 กำรศึกษำ

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๑  แห่ง 

  -  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕๗  แห่ง

  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๒๒  แห่ง

  -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  ๓  แห่ง

  -  สถาบันระดับอุดมศึกษา ๔  แห่ง

  -  โรงเรียนต�ารวจภูธรฯ  ๑  แห่ง

  -  ห้องสมุดประชาชน  ๒  แห่ง

  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๒  แห่ง

 กำรสำธำรณสุข

  -  โรงพยาบาลศูนย์     ๑  แห่ง

  -  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ    ๑  แห่ง

  -  สถานีอนามัยประจ�าต�าบล    ๑๗  แห่ง

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ตอนล่าง  ๑  แห่ง

  -  สถานพยาบาลของเอกชน    ๑  แห่ง

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    ๓๖  แห่ง

  -  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ๑๒     ๑  แห่ง

  -  ศูนย์วัณโรค เขต ๑๒      ๑  แห่ง

  -  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง ที่ ๔๑ ยะลา ๑   แห่ง

  -  กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา ๑  แห่ง

  -  คลินิกแพทย์      ๔๒  แห่ง
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 สถำบันองค์กรทำงศำสนำ

  -  วัด/ส�านักสงฆ์     ๑๘ แห่ง

  -  มัสยิด      ๑๐๔ แห่ง

  -  ศาลเจ้า     ๓ แห่ง

  -  โบสถ์      ๔ แห่ง

  -  วัดซิกส์      ๑ แห่ง

  -  วัดญวน     ๑ แห่ง

 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  มีสถานีต�ารวจภูธร    ๒  แห่ง

  มีสถานีดับเพลิง     ๑ แห่ง

กำรบริกำรพื้นฐำน
 กำรคมนำคม

  การคมนาคมของอ�าเภอเมอืงยะลา  เป็นเส้นทางคมนาคม ทางบก  โดยมทีัง้ทางรถไฟ

และทางรถยนต์  การเดินทางและการขนส่งสะดวกมีถนนสายส�าคัญดังนี้

 ๑. ถนนเพชรเกษม    สามารถติดต่อกับจังหวัดปัตตานี, จังหวัดสงขลา

 ๒. ถนนสุขยางค์          ติดต่ออ�าเภอบันนังสตา,ธารโต,เบตง

 ๓. ถนนสิโรรส            ติดต่ออ�าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

 กำรโทรคมนำคม

  ที่ท�าการไปรษณีโทรเลข    ๓ แห่ง

 กำรไฟฟ้ำ

  มีส�านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑ แห่ง



บทที่  ๒
ทำาเนียบครูภูมิปัญญา
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

บทที่  ๒
ทำาเนียบครูภูมิปัญญา อำาเภอเมืองยะลา

อ�ำเภอ ต�ำบล
ชื่อ	–	นำมสกุล

ที่อยู่
สำขำภูมิปัญญำท้องถิ่น

เมือง

ต�าบลพร่อน นางนิกรรดา    เจะสะนอ

๖๒/๓  ม.๓   ต.พร่อน  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การแกะสลักไม้)

ต�าบลท่าสาป นายมะกาเซ็ง  ดือรามะ

๓๒  ม.๕  ต.ท่าสาป  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การท�าหัวกรงนก)

ต�าบลสะเตง นางเพ็ญประภา  แก้วอิน

๗/๘    ถ.พระไพสารประชานาค  ต.สะเตง  

อ.เมือง   จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว)

ต�าบลสะเตงนอก นายสมเกียรติ  บุญสนอง

๓๓/๓  ม.๒  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การเพาะเห็ดแบบครบวงจร)

ต�าบลยุโป นางอรุณี   สุพงษ์

๒๔/๑  ม.๑  ต.ยุโป  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การท�าอาหาร)

ต�าบลยะลา นายอับดุลเล๊าะ  มูซอ

๑๗/๑   ม.๑    ต.ยะลา     อ.เมือง    จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การแกะสลักไม้  ท�ากรอบรูป)

ต�าบลบุดี นายอาแว  ยะวาย

๑๐๘/๕  ม.๗  ต.บุดี  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านการแพทย์แผนไทย

(แพทย์แผนไทย)

ต�าบลลิดล นายการิง   สาแม

๕๐/๒  ม.๕  ต.ลิดล  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านศิลปกรรม

(การแสดงดีเกฮูลู)

ต�าบลล�าใหม่ นางเตือนใจ  โกศล

๑๙๒/๓  ม.๑  ต.ล�าใหม่  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชี

(การท�าดอกไม้จันทน์)

ต�าบลล�าพะยา นายวาหะ    มะมิง

๑๑๖/๒  ม.๔  ต.ล�าพะยา  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านการแพทย์แผนไทย

(แพทย์แผนไทย)

ต�าบลหน้าถ�้า นายประยูร  เฉียบแหลม

๑๑/๑  ม.๔  ต.หน้าถ�า้  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การท�ากลองยาว)

ต�าบลบันนังสาเรง นางแมะมูเน๊าะ   ซาและ

๒๑  ม.๔  ต.บันนังสาเรง  อ.เมือง จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การท�าบุหงาซีเระห์)

ต�าบลตาเซะ นายธนากร  คงคืน

๑/๒  ม.๑  ต.ตาเซะ  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาชีพ

(การท�าเครื่องจักรสาน)

ต�าบลเปาะเส้ง นางสาวพารีด๊ะ  แวนะไล

๑/๙  ม.๑  ต.เปาะเส้ง  อ.เมือง  จ.ยะลา

ด้านอาหาร

(การท�าอาหาร)
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

บทที่  ๓
ข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

 

สำขำ   ผลิตภัณฑ์ลายไม้แปรรูป

 

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นางนิกรรดา       เจะสะนอ

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 สมยัก่อนมเีจ้าเมอืงเมอืงหนึง่ คอื เจ้าเมอืงยะหริง่ (ปัจจบุนัเป็นอ�าเภอยะหริง่ อยูใ่นจงัหวดั

ปัตตานี) ไดส้ร้างบ้านโดยใช้ไมฉ้ลทุั้งหลัง ด้วยความบงัเอญิว่า สมาชกิในกลุม่ฯ มีญาติอยูท่ีอ่�าเภอ

ยะหริ่งได้เล่าถึงบ้านของเจ้าเมืองยะหริ่งในอดีตให้ฟัง ทางกลุ่มจึงมีความคิดว่าน่าจะลองท�าผสม

ผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการจะอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ให้คน

รุ่นหลังได้ ศึกษาเรียนรู้ จึงได้ชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านที่ไม่มีงานท�าและมีการศึกษาน้อย รวมทั้ง

ผูส้งูอายทุีต้่องการมงีานท�าและหารายได้ มารวมกลุม่ท�างานด้วยกนั เริม่แรกมสีมาชกิกลุม่ จ�านวน 

๔ คน  

 ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ลายไม้แปรรูป มีสมาชิกกลุ่ม จ�านวน ๒๒ คน สถานที่ตั้งกลุ่มตั้ง

อยู่เลขที่ ๖๒/๓ หมู่ที่ ๓ ต�าบลพร่อน อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๑๖๐ ประธานกลุ่ม คือ  

นางนกิรรดา เจะสะนอ และนอกจากทางกลุม่จะผลติผลติภณัฑ์ลายไม้ฉลแุล้วยงัรบัท�าวงกบประตู  

หน้าต่าง  และลูกกรงด้วย

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง   นางนิกรรดา  เจะสะนอ        อายุ   ๔๔  ปี      เกิดวันที่  -   เดือน  -   พ.ศ.  ๒๕๐๙  

เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ  ไทย            หมายเลขบัตรประชาชน  ๓๙ ๕๐๑ ๐๐๐๑๕ ๐๗ ๓ 

ที่อยู่    บ้านเลขที่ ๖๒/๓   หมู่ที่ ๓ ต�าบลพร่อน  อ�าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๕๑๖๐   

โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๒๕๒๒๒๐ , ๐๘๙ - ๙๗๘๓๑๖๔    

การศึกษา  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายหะมะ      เจะสะนอ                     มารดาชื่อ   นางตีเยาะ       เจะสะนอ

อาชีพบิดา       เสียชีวิต                                                อาชีพมารดา         เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่    ๓                                                        ในจ�านวนพี่น้อง    ๔    คน            

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นางแวนาหมะ         อาชีพ    แม่บ้าน

 ๒.  ชื่อ – นามสกุล  นางอามีเนาะ    สาและ  อาชีพ    ค้าขาย

 ๓.  ชื่อ – นามสกุล  นางมารีนา      อาชีพ   ท�าลายไม้

 ชื่อสามี / ภรรยา   นายสะมะแอ                  (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา    อาแว)

อาชีพ      ธุรกิจส่วนตัว                     บุตร(ชาย)        ๓         คน      รวมทั้งหมด    ๓      คน    ได้แก่

 (๑)  ชื่อ – นามสกุล   นายไสยฟูดิน    อาแว  อาชีพ ท�าลายไม้

 (๒)  ชื่อ – นามสกุล   นายไซยีดี      อาแว  -อาชีพ  นักศึกษา

 (๓)  ชื่อ – นามสกุล   นายฟิกรี    อาแว  อาชีพ  นักเรียน

ประวัติกำรรับรำงวัล

 เกียรติบัตรและเกียรติคุณที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ลายไม้แปรรูปได้รับ  มีดังนี้

 ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบัรางวลัชนะเลศิ กลุม่อาชพีดเีด่นระดบัอ�าเภอ จากกรมพฒันาชมุชน 

  กระทรวงมหาดไทย

 ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบัการคดัเลอืกเป็นสดุยอดผลติภณัฑ์ (สนิค้าโอท๊อป) ๔ ดาว  ระดบัเขต

 ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ ได้รบัการคดัเลอืกเป็นสดุยอดผลติภณัฑ์ (สนิค้าโอท๊อป) ๓  ดาว  

  ระดับภาค

 ๔)  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบัอนญุาตให้แสดงเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนกบัสิง่ประดษิฐ์

  จากไม้  มาตรฐานเลขที ่ “มผช.๔๕/๒๕๔๖”  ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรอง  “สิง่ประดษิฐ์

  จากไม้” จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

 ๕) ได้รบัอนญุาตประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม (ทะเบยีนโรงงานเลขที ่จ ๓ – ๓๔ (๒) –

  ๑/๔๔  ยะลา)
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๖) ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร เล่มที่ ๑๒๔๙ ฉบับที่ ๐๒๓

 ๗) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นสมาชกิสโมสรส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสรมิ

  ศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในกลุ่ม ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, เป็น

ลกูก�าพร้า,ฐานะยากจน, ด้อยโอกาสทางการศกึษา, และไม่มงีานท�า ได้มาฝึกหดัท�าจนมคีวามช�านาญ 

บางคนสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ไม้ชนิดต่างๆ เช่น ไม้กะบะ (หรือไม้มาเลย์ มีคุณสมบัติคือ ทนกับน�า้ไม่แตกง่ายเนื้อ

ไม้เรียบสวยงาม), ไม้ตะเคียนทราย, ไม้สยา (มีคุณสมบัติ คือ เป็นไม้เนื้อแข็งมีลักษณะเนื้อไม้ 

สวยงาม), ไม้ท�าเสา

 

 ๒) ดินสอ     ๓) กระดาษขาว – เทา

 

 ๔) เครื่องขัดกระดาษทราย   ๕) ไม้บรรทัด
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้า  ๒) เครื่องกลึง

 

 ๓) กบไสไม้ไฟฟ้า    ๔) เครื่องผ่าไม้

 

 ๕) เครื่องราวเตอร์    ๖) เครื่องฉลุ

 ๗) สว่านไฟฟ้า

 

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ตัวอย่าง การผลิตลายลูกกรงโค้ง โดยใช้ไม้กะบะ ขนาด ๑๕๖ นิ้ว

 ๑) น�าไม้เข้าเครื่องไสกบขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมผิวไม้ให้มีความเรียบ ใช้ดินสอ

  ร่าง / ออกแบบ ลวดลาย ลงบนกระดาษขาว – เทา น�ามาติดบนแผ่นไม้ หรือ ถ้ามี

  ความช�านาญสามารถออกแบบลาย / ลงลายด้วยดินสอลงบนแผ่นไม้ได้เลย 
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๒) ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะลายที่วาดไว้เป็นช่วงๆ เพื่อง่ายต่อการฉลุลาย แล้วใช้เครื่องฉลุ 

  (แบบจิกซอร์) ฉลุตามรอยดอกลายที่วาดไว้  ขั้นต่อไปใช้เครื่องราวเตอร์  ราวเตอร์เพื่อ

  ให้เห็นลายชัดเจนและเกิดความสวยงาม

 ๓) ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแบบไฟฟ้า ขัดให้เกิดความเรียบและสวยงามมากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ ลายลูกกรงโค้ง นิยมน�าไปประกอบบริเวณราวบันไดบ้าน หรือระเบียงบ้าน

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 ๑) ใช้เป็นส่วนประกอบของบ้าน  และตกแต่งบ้านให้มีความสวยงาม

 ๒) เพื่อจ�าหน่าย 

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที ต่อ ๑ แผ่น (ความยาว ๑ เมตร) และใน ๑ วัน ท�าได้ประมาณ  

๒๐ แผ่น / ช่าง ๑ คน หรือประมาณ ๒๐ เมตร / ช่าง ๑ คน

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 -  คอื ภมูปัิญญาได้ออกแบบลวดลายขึน้มาเอง  ท�าให้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์และสวยงาม  

โดยการออกแบบผสมผสานลายดอกต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกเฟื่องฟ้า

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

 - ต่อชิ้น / อัน ราคาเมตรละ  ๖๐ – ๑๐๐ บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลาย)

 - ต่อปี ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐  บาท
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑. นายวนัส  ทองนุ้ย   นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา  เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา  โทรศพัท์ ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖ โทรสาร ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ หัวกรงนก นกกรงหัวจุก

ชื่อครูภูมิปัญญำ  นายมะกาเซ็ง    ดือรามะ 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

	 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นายมะกาเซ็ง  ดือรามะ    อายุ  ๕๕  ป ีเกิดวันที่  -  เดือน -  พ.ศ. ๒๔๙๘

เชื้อชาติ  ไทย           สัญชาติ  ไทย              หมายเลขบัตรประชาชน  ๓ ๙๕๐๑ ๐๐๑๐๔ ๔๔ ๑

ที่อยู่        บ้านเลขที่  ๓๒     หมู่ที่  ๕  (บ้านปือเราะ)   ต�าบลท่าสาป   อ�าเภอเมือง   จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐   โทรศัพท์  ๐๘๙ – ๖๕๖๐๓๒๗    

การศึกษา  จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จากโรงเรียนวัดหน้าถ�้า  ต�าบลหน้าถ�้า  อ�าเภอเมืองยะลา   

จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายสามะแอ    ดือรามะ            มารดาชื่อ   นางตีเมาะ       ดือรามะ

อาชีพบิดา          ท�าสวน,กลึงไม้                อาชีพมารดา     ท�าสวน    

เป็นบุตรคนที่    ๑           ในจ�านวนพี่น้อง      ๒       คน

 ๑. ชื่อ – นามสกุล   นางแมะซง      ดือรามะ  อาชีพ    กลึงไม้
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ชื่อสามี / ภรรยา   นางแจ๊ะเนาะ                     (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       อาแว)

อาชีพ     กลึงไม้        บุตร(ชาย)    ๔   คน  (หญิง)    ๑    คน     รวมทั้งหมด    ๔      คน    

ได้แก่

 (๑) ชื่อ – นามสกุล    นายรุสลัน    ดือรามะ  อาชีพ   รับจ้างทั่วไป

 (๒) ชื่อ – นามสกุล   นายมายีดี      ดือรามะ อาชีพ   รับจ้างทั่วไป

 (๓) ชื่อ – นามสกุล  นายสุไลมัง    ดือรามะ  อาชีพ   รับจ้างทั่วไป

 (๔) ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอัสนา  ดือรามะ อาชีพ   นักศึกษา

 (๕) ชื่อ – นามสกุล  นายมะยากี      ดือรามะ อาชีพ    นักศึกษา

ประวัติกำรรับรำงวัล

 ๑) เป็นประธานกลุ่มหัวกรงนก ของหมู่ที่ ๕ ต�าบลหน้าถ�้า อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 ๒) เป็นวิทยากรชุมชนของโรงเรียนถ�้าศิลป์ ต�าบลหน้าถ�้า อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 ๓) ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ ๓ ดาว ภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๔๖

  ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล

  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (Otop Product Champion)

ประวัติกำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่น		คือ

 เป็นวทิยากรชมุชน ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบันกัเรยีนชัน้ ป.๕ – ป.๖ โรงเรยีนถ�า้ศลิป์ ต�าบลหน้าถ�า้ 

อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ชนิดต่างๆ  เช่น ไม้มะปริง, ไม้มะปราง, ไม้มะม่วงป่า, ไม้สาด�า

 ๒) เครื่องขัดกระดาษทราย    ๓) น�้ามันวานิช
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) เครื่องกลึง /แท่นกลึง   ๒) สว่านไฟฟ้า

 

 ๓) ขวาน     ๔) ตะไบ 

 

 ๕) สิ่ว      ๖) มีดแกะ

 ๗) หินลับใบมีดกลึง    ๘) แปรง (ส�าหรับใช้ทาน�้ามันวานิช)

 

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

       ๑) ตดัไม้ท่อนยาวกลม มาเลือ่ยเป็นท่อนสัน้ๆ และเลือ่ยตกแต่งให้เป็นแท่งสีเ่หลีย่มขนาด 

  ๓ x ๕  นิ้ว



20
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๒) ใช้ขวานถากขอบเหลี่ยมออก  และถากขึ้นรูปให้มีลักษณะปลายแหลมเพียงด้านเดียว  

  (คล้ายกับการเหลาดินสอ)  ดังรูป

 ๓) น�ามากลึงด้วยเครื่องกลึง  พร้อมกับใช้สิ่วปากแบนตกแต่งให้ได้รูปไปด้วย

 ๔) ใช้กระดาษทรายขัดให้ผิวไม้มีความเรียบเนียน  สวยงาม

 ๕) ทาน�า้มันวานิช  เพื่อเพิ่มความแววและสวยงาม

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 ๑) ใช้เป็นส่วนประกอบของกรงนก  (กรงนก  นกกรงหัวจุก)

 ๒) เพื่อจ�าหน่าย   

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ๑ อัน ใช้เวลาท�าประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที  (ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลวดลาย)
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 ๑) ภูมิปัญญาได้ออกแบบลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

 ๒)  การเลอืกส่วนแกนของไม้ เช่น แกนไม้มะม่วง เพราะมคีณุสมบตัแิขง็ ทน และมลีวดลาย

  ในเนื้อไม้ตามธรรมชาติที่สวยงาม

  

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ขายราคาอันละ ๓๐ บาท (ใน ๑ วัน ท�าได้ประมาณ ๑๐ อัน)

  ต่อปี  ๒๐,๐๐๐ บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑. นายวนัส      ทองนุ้ย  นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ 

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา โทรศพัท์ ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖ โทรสาร ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพถ่ำยช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การท�าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ชื่อครูภูมิปัญญำ     นางเพ็ญประภา     แก้วอิน

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 เริ่มแรกได้เข้ารับการฝึกอบรม การท�าดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว จากส�านักงานจัดหางาน

จงัหวดัยะลา และได้ท�าเป็นอาชพีเสรมิของครอบครวั จนมคีวามช�านาญ จงึได้มกีารจดัตัง้เป็นกลุม่

แม่บ้านประดิษฐ์ผ้าใยบัวขึ้น โดยมีสมาชิก ๑๑ คน และปัจจุบันได้ท�าการถ่ายทอดให้กับบุคคลที่

มีความสนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นางเพ็ญประภา  แก้วอิน  อายุ  ๕๐  ปี   เกิดวันที่  ๑   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

เชื้อชาติ      ไทย        สัญชาติ     ไทย           หมายเลขบัตรประชาชน  ๓ ๒๐๐๗ ๐๐๕๑๖ ๗๗๑

ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๗/๘    ต�าบลสะเตง      อ�าเภอเมือง       จังหวัดยะลา        รหัสไปรษณีย์    ๙๕๐๐๐   

โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๒๗๔๓๐๖   โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๖ - ๙๖๐๙๐๘๕    

การศึกษา  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายสมัย       พิมพ์วงษ์          มารดาชื่อ     นางทองสุข   พิมพ์วงษ์ 

อาชีพบิดา        เสียชีวิต                   อาชีพมารดา       เสียชีวิต 

เป็นบุตรคนที่           ๑        ในจ�านวนพี่น้อง         ๔          คน 

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล  นางสุชาดา    พิมพ์วงษ์  อาชีพ     แม่บ้าน

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นางกรรณิกา  พิมพ์วงษ์  อาชีพ     พนักงานบริษัท

 ๓.  ชื่อ – นามสกุล  นายวัฒนา   พิมพ์วงษ ์  อาชีพ     พนักงานบริษัท

 ชื่อสามี / ภรรยา   นายสรพงษ์              (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       แก้วอิน)

อาชีพ      รับราชการ                    บุตร(ชาย)       ๑            รวมทั้งหมด     ๑      คน         ได้แก่

 (๑)  ชื่อ – นามสกุล   นายพรสุเรนทร์     แก้วอิน อาชีพ   นักศึกษา

ประวัติกำรรับรำงวัล

 -  การประกวดตกแต่งร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อันดับ  ๒  ของจังหวัดยะลา

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ๑) เป็นวิทยากรในงานโอทอป  ต่าง ๆ

 ๒)  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในสถานศึกษาต่าง ๆ 

 ๓) เป็นวทิยากรให้ความรูก้บัคนในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีท่ีม่คีวามสนใจในการท�าดอกไม้ผ้าใยบวั 

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) Flora  Tape      ๒) ด้าย 

 ๓) ผ้าใยบัวสีต่าง ๆ  ตามต้องการ    ๔) ลวดส�าเร็จรูป
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 ๕) ลวดท�าก้าน      ๖) ลวดเงินลวดทอง  

 ๗) เกสรส�าเร็จ      ๘) กาวลาเทกซ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ท่อ PVC ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามต้องการ  ๒) กรรไกร

 ๓) คีมตัดลวด      ๔) คีมปากจิ้งจก

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑) น�าลวดที่ใช้ท�ากลีบดอกมาพันรอบท่อ PVC แล้วท�าการดัดลวดให้เป็นกลีบดอกไม้  

  ขั้นตอนต่อไปให้น�ากลีบดอกที่ได้ไปหุ้มผ้าใยบัวตามสีที่ต้องการ  แล้วมัดด้วยด้าย 

  ให้แน่น
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๒) การท�าดอกตูมให้ใช้ลวด ๒ เส้น มาวางทับกันให้เหมือนเครื่องหมาย X ใช้มือบิดให้

  เป็นเกลียวประมาณ  ๓ – ๔  รอบ  แล้วน�ามาพันกับท่อ PVC  เบอร์  ๑  หลังจากนั้น

  ให้น�ามาแยกกลีบและจัดทรงให้สวยงาม  แล้วน�าไปหุ้มผ้าใยบัว  ๒  ชั้น  (ถ้าเป็น 

  ดอกตูมส�าเร็จรูปให้น�ามาหุ้มผ้าใยบัว  ๒  ชั้น  เช่นกัน)

 ๓) การเข้าดอกให้น�ากลีบดอกเล็กมาจัดวางรอบดอกตูม  แล้วน�ากลีบดอกใหญ่มาทาบ 

  ระหวางกลบีดอกเลก็  เมือ่เข้าดอกเสรจ็แล้ว  พนั Flora  Tape  สเีขยีวก้านให้เรยีบร้อย   

  ดัดกลีบให้เหมือนธรรมชาติ

 ๔) การท�าใบให้น�าลวดสีเขียวมาพันที่ท่อ PVC  แล้วท�าการดัดให้เป็นใบไม้น�าผ้าใยบัว 

  สีเขียวมาหุ้ม

 

 ๕) การเข้าช่อให้น�าดอกตมูมดัตดิกบัปลายลวดแล้วพนั Flora Tape ให้เรยีบร้อย ขัน้ตอน 

  ต่อไปน�าดอกบานมาทาบในต�าแหน่งที่ต�ากว่าดอกตูมแล้วพันด้วย  Flora  Tape 
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ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 ๑) ใช้เพื่อตกแต่งบ้าน

 ๒) ใช้เป็นของที่ระลึก

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ใช้เวลาประมาณ  ๑  วัน

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 - น�าวสัดธุรรมชาตมิาเป็นอปุกรณ์ในการตกแต่ง  เช่นกะลามะพร้าว  รากไม้  กิง่ไม้  ใบตาล  เป็นต้น

รำยได	้/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ๔๐๐ – ๕๐๐  บาท

  ต่อปี  ประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย            นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ 

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว  อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา  โทรศพัท์  ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖  โทรสาร ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่   ๑๔    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓



28
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายสมเกียรติ   บุญสนอง 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รบัการถ่ายทอดความรูท้างด้านการเพาะเหด็ จากนายเกษม  บญุสนอง (พีช่าย)  ตัง้แต่

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซึ่งเป็นเกษตรกรยอดเยียมระดบัชาตใินการแข่งขันระดับเยาวชนได้ที่ ๒  เป็นเวลา

กว่า  ๑๕  ปีแล้วที่ได้ใช้ความรู้ด้านนี้มาประกอบเป็นอาชีพของครอบครัว  

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นายสมเกียรติ  บุญสนอง   อายุ  ๓๘  ปี  เกิดวันที่ ๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๕

เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ  ไทย             หมายเลขบัตรประชาชน    ๓๙๕๙๙  ๐๐๐๔๑  ๐๗๗

ที่อยู่        บ้านเลขที่  ๓๓/๓     หมู่ที่   ๒     ต�าบลสะเตงนอก   อ�าเภอเมือง   จังหวัดยะลา    

รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐   โทรศัพท์     ๐๘๔ - ๗๕๐๓๐๕๔    

การศึกษา  จบการศึกษา (ปวช)
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายครื้น        บุญสนอง   มารดาชื่อ   นางนวล        บุญสนอง

อาชีพบิดา         รับราชการครู                        อาชีพมารดา     เกษตรกร 

เป็นบุตรคนที่           ๔                              ในจ�านวนพี่น้อง    ๔    คน     

 ๑. ชื่อ – นามสกุล  นายเกษม  บุญสนอง อาชีพ    เสียชีวิต

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นายชินกุฒ  บุญสนอง อาชีพ    ข้าราชการต�ารวจ

 ๓. ชื่อ – นามสกุล  นายจ�ารั่ล    บุญสนอง อาชีพ   ข้าราชการ  อปจ.ยะลา

 ชื่อสามี / ภรรยา   นาเรียม             (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       เวทมาหะ)

อาชีพ      ข้าราชการครู       บุตร(ชาย)     -       หญิง      ๑      คน    รวมทั้งหมด    ๑     คน

ได้แก่

 (๑)  ชื่อ – นามสกุล  เด็กหญิงธนาภา บุญสนอง  อาชีพ   นักเรียน

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ๑) เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดัยะลา

  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เช่น  ทหาร  ต�ารวจ  และประชาชนทั่วไป  

 ๒) เป็นวิทยากรประจ�าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของต�าบลสะเตงนอก  

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง  ๑๐๐  กิโลกรัม  (ไม่ต้องหมัก)

 

 ๒) ร�าละเอียด     ๕      กิโลกรัม   ๓)  ปูนขาว       ๑     กิโลกรัม
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 ๔) ปุ๋ยยูเรีย      ๐.๒    กิโลกรัม   ๕) ดีเกลือ       ๐.๒    กิโลกรัม

 หมายเหตุ  ปรับความชื้ในวัสดุเพาะประมาณ  ๖๐ – ๖๕  %

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ถุงพลาสติกทนร้อน    ๒) คอขวดพลาสติก

 ๓) ส�าล ี      ๔) ยางรัด

 

 ๕) หม้อนึ่งเชื้อ     ๖) โรงบ่มเส้นใยและโรงเปิดดอกเหด็

 



32
ภาษาไทย
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ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 การผลิตก้อนเชื้อ  การท�าให้เกิดดอกและเก็บผลผลิต

 ๑) น�าส่วนผสมดงักล่าวข้างต้นผสมกนัให้เข้ากนัด้วยมอื หรอืเครือ่งผสม  แล้วปรบัความชืน้ 

  ประมาณ ๖๐ -๖๕ %  โดยการเติมน�า้เข้าไปพอประมาณ   ลองก�าขี้เลื่อยขึ้นมาบีบให้ 

  แน่นสังเกตถ้ามีน�้าซึมที่ง่ามมือแสดงว่าเปียกไป  (ให้เติมขี้เลื่อยแห้ง)  ถ้าไม่มีน�า้ซึม 

  ให้แบมือออกขี้เลื่อยจะรวมกันเป็นก้อน  แล้วแตกออก  ๒ – ๓  ส่วน  ถือว่าใช้ได้   

  (ความชื้น  ๖๐ – ๖๕ %)  แต่ถ้าแบมือ  แล้วขี้เลื่อยไม่รวมตัวกันเป็นก้อน  แสดงว่า 

  แห้งไปให้เติมน�้า

 

 ๒) เมือ่ผสมคลกุเคล้ากนัดแีล้ว บรรจขุีเ้ลือ่ยใส่ถงุพลาสตกิทนร้อน น�า้หนกับรรจ ุ๘ – ๑๐ ขดี 

  กดทบุให้แน่นใส่คอขวดรดัด้วยหนงัยาง จกุส�าล ีน�าไปนึง่ฆ่าเชือ้ในหม้อนึง่ที ่๑๐๐ องศา 

  ประมาณ ๒ ชั่วโมง น�าถุงมาพักให้เย็นในที่สะอาดต่อเชื้อเห็ดตามต้องการ  โดยเขย่า 

  เชื้อเห็ดที่เต็มขวดใหม่ๆ โดยเมล็ดข้าวฟ่างร่วนแล้วส�าลีเทเชื้อเห็ดลงในคอขวดถุง 

  พลาสติกประมาณ ๑๐ – ๒๐ เมล็ด  ปิดส�าลี (เชื้อ ๑ ขวด ต่อใส่ถุงได้  ๔๐ – ๖๐  ถุง) 

  น�าถุงเชื้อเห็ดไปบ่มไว้ในที่สะอาดที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวก อุณหภูมิห้อง จนกว่า 

  เส้นใยเห็ดจะเต็มถุง  ซึ่งแตกต่างกันไป  ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด

 

 ๓) เมื่อเส้นใยเห็ดเจริญเต็มถุงแล้ว  ก็คัดเฉพาะที่ไม่มีการปนเปื้อน  มาเปิดถุงเห็ดเพื่อให้ 

  เกดิดอกเหด็ต่อไปภายในโรงเรอืนทีส่ะอาด  มกีารถ่ายเทอากาศด ี มแีสงสว่างพอควร   

  และสามารถเก็บความชื้นได้ดีพอสมควร  (ความชืน้สัมพัทธ์ภายในโรงเรือนประมาณ   

  ๗๐ – ๙๐ %)
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 ๔) เห็ดนางรม นางฟ้า เป๋าฮื้อ ยานางิ จะเปิดถุงเห็ดโดยที่เอาหนังยาง ส�าลีออกรูดถุง 

  พลาสตกิขึน้ แล้วถอดคอขวดออกแล้วพบัพลาสตกิกลบัทีเ่ดมิ น�าก้อนไปเรยีงซอ้นกนั 

  จะใช้ชั้นไม้ไผ่ตัว A, ชั้นแขวนพลาสติกหรือวิธีอื่นๆ ที่ซ้อนกัน เอาปากถุงไว้ด้านข้าง 

  ก้นถุงชนกันก็ใช้ได้ ท�าการรดน�้ารักษาความชื้น ๗๐ – ๙๐ % อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยพ่นน�้าเป็นฝอยพ่นให้ความชื้นในโรงเรือน ระวังอย่ารดน�า้ 

  เข้าถุง ถ้าน�้าขังในถุงก้อนเชื้อถุงจะเน่าเสียเร็ว อาจมีราเก็บผลผลิตได้น้อยลง 

  หลังจากนั้นประมาณ ๗ – ๑๔ วัน ดอกเห็ดเล็กๆ จะเกิดขึ้น และเก็บผลผลิตได้ จะช้า 

  หรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดดอกเห็ด  

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 - ได้น�าเห็ดมาแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหาร  เช่น  การท�าเป็นแหนม

ประโยชน์	/	หนำ้ที่ใช้สอย

 - ผลิตเพื่อจ�าหน่ายดอก  และก่อนเชื่อส�าหรับการเพาะดอกเห็ดขาย 

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ใช้เวลาประมาณ ๑ – ๒ เดือน  แล้วแต่ชนิดของเห็ดที่ท�าการเพาะ

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ราคาก้อนเห็ดก้อนละ  ๘  บาท   ราคาดอกกิโลกรัมละ   ๓๐ - ๑๐๐  บาท

  ต่อปี  ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐  บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่    ๑๙      เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๓
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ ขนมพื้นบ้าน  (ขนมข้าวต้มสามเหลียม)

ชื่อครูภูมิปัญญำ     นางอรุณี    สุพงษ์

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษซึ่งมักจะท�ากันในงานเทศกาลทางศาสนาพุทธและ

อิสลาม โดยท�าเพื่อประกอบพิธีและแจกจ่ายญาติผู้ใหญ่ที่นับถือโดยเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่

ภาคใต้  ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

	 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นางอรุณี     สุพงษ์     อายุ ๕๔  ปี     เกิดวันที่  ๑๕   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๙

เชื้อชาติ      ไทย                   สัญชาติ     ไทย                  หมายเลขบัตรประชาชน  ๕๙๕๐๑๐๐๓๙๐๒๓๑  

ที่อยู่       บ้านเลขที่  ๒๔/๑       หมู่ที่  ๑       ต�าบลยุโป        อ�าเภอเมือง      จังหวัดยะลา     

รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐   

โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๒๗๐๑๓๓    

การศึกษา     จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

	 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ      นายมิ่ง     สุพงษ์        มารดาชื่อ   นางเอียด       สุพงษ์    

อาชีพบิดา          เกษตรกร         อาชีพมารดา       เกษตรกร

เป็นบุตรคนที่        ๕       ในจ�านวนพี่น้อง         ๕       คน      

              ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นางเอิบ   สุพงษ์  อาชีพ     -

 ๒. ชื่อ – นามสกุล   นางชอุ่ม   ขุนทอง  อาชีพ    (เสียชีวิต)

 ๓. ชื่อ – นามสกุล   นายวิโรจน์  สุพงษ์  อาชีพ    (เสียชีวิต)

 ชื่อสามี / ภรรยา   นายเสริม          (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา    จันทร์แสงทอง)

อาชีพ      เกษตรกร               บุตร(ชาย) ๒     (หญิง)     ๑     คน      รวมทั้งหมด    ๓      คน    

ได้แก่

 (๑) ชื่อ – นามสกุล นายสราวุธ       ยุทธศิลป์เสร ี  อาชีพ   รับจ้าง

 (๒) ชื่อ – นามสกุล นายนิรุตน์        ยุทธศิลป์เสร ี  อาชีพ   รับราชการทหาร

 (๓) ชื่อ – นามสกุล นางสาวอริสา   จันทร์แสงทอง  อาชีพ   นักศึกษา

ประวัติกำรรับรำงวัล

 -  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดท�าข้าวต้มสามเหลียมของจังหวัดยะลา

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ๑.  ถ่ายทอดให้แก่เด็ก/เยาวชน  และผู้ที่สนใจในพื้นที่

 ๒. เป็นวิทยากรอบรมด้านวิชาชีพของศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน  ต�าบลยุโป

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑)   ข้าวเหนียว     ๒)  น�้ากะทิ

 

 ๓)  ใบกะพ้อ      ๔)  น�้าตาล
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๕) เกลือ      ๖) ถั่วด�า 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ลังถึง      ๒) หม้อ

 

 ๓) กะทะ /ไม้พาย

 

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑) ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด

 ๒) น�าน�้ากะทิตั้งไฟพร้อมด้วยใส่เกลือ น�า้ตาลทราย  (ข้าวเหนียว  ๑  กก.  / เกลือ  ๑  ช้อน 

  โต๊ะ  น�้าตาลทราย ๓ – ๔  ช้อนโต๊ะ)

 ๓) เมื่อน�้ากะทิเดือดได้ที่แล้วให้น�าข้าวเหนียวที่ล้างสะอาดใส่ลงไปในกระทะแล้วใช้ 

  ไม้พายคนข้าวเหนียวกับกะทิจนแห้งเข้ากันดี

 ๔) ทิ้งข้าวเหนียวที่ผัดเสร็จแล้วให้เย็น
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๕) จัดเตรียมใบกะพ้อ (การรีดใบกะพ้อ) 

 ๖) น�าข้าวเหนยีวทีผ่ดัเสรจ็แล้วมาห่อด้วยใบกะพ้อ โดยการพบัใบกะพ้อให้เป็นกรวยแล้วน�า 

  ข้าวเหนียวใส่ลงไปในกรวย  เมื่อใส่ข้าวเหนียวเต็มแล้วให้พับมุมให้เป็นรูปสามเหลียม

 ๗) เอามีดตัดห้างใบกะพ้อที่เกินมา แล้วน�าไปต้มหรือนึ่งให้สุกใช้เวลาในการต้มหรือนึ่ง 

  ประมาณ  ๔๕ นาที

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 ได้ท�าจ�าหน่ายตามเทศกาลประจ�าปีทั้งในพื้นและนอกพื้นที่ และจ�าหน่ายตามที่ลูกค้าสั่ง

ข้าวต้มสามเหลี่ยมสามารถประยุกต์โดยการดัดแปลงจากการต้มหรือนึ่ง  มาเป็นการย่าง  ซึ่งจะได้

ราคาที่สูงขึ้น

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 - ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นการแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ที่มีความนับถือ  

ในงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ อีกทั้งท�าเพื่อรับประทานในครัวเรือน   

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ข้าวเหนียว  ๑  กก.  ใช้เวลา  ๒  ชั่วโมง

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 - ข้าวเหนียวมีการผสมถั่วด�า  มีรสชาติที่กลมกล่อม  และรูปทรงที่สวยงาม
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

รำยได	้/	ค่ำตอบแทน

 ¨ ต่อชิ้น / อัน  ขาย  ๑๐๐  ลูก/ราคา   ๒๕๐  บาท

 - ต่อปี  ประมาณ      ๑๐,๐๐๐      บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย            นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ 

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๑๔       เดือน      กรกฎาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ ช่างงานไม้ประดิษฐ์

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายอับดุลเล๊าะ     มูซอ 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รับการถ่ายทอดจากนายยา  มูซอ  (บิดา)  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งบิดาเป็นภูมิปัญญา

ทางด้านงานช่างพื้นบ้านด้านงานไม้  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว  ผลิตชิ้นงานเพื่อจ�าหน่ายให้

ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่  และเป็นชิ้นงานที่ได้รับความนิยมของผู้ที่สนใจงานไม้ประดิษฐ์

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นายอับดุลเล๊าะ  มูซอ    อายุ   ๒๗  ปี   เกิดวันที่  ๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒๖

เชื้อชาติ  ไทย                 สัญชาติ  ไทย        หมายเลขบัตรประชาชน   ๕ ๙๕๐๕ ๐๐๐๒๗ ๑๘๐

ที่อยู่        บ้านเลขที่     ๑๗/๑      หมู่ที่   ๑       ต�าบลยะลา       อ�าเภอเมือง     จังหวัดยะลา    

รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐

โทรศัพท์     ๐๘๗ – ๒๘๖๑๖๕๘    

การศึกษา  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายยา        มูซอ   มารดาชื่อ   นางรอกีเยาะ      สาและ

อาชีพบิดา         ท�าสวน     อาชีพมารดา       เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่           ๑        ในจ�านวนพี่น้อง    ๒    คน

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นายมูฮัมหมัด        มูซอ อาชีพ    รับจ้างทั่วไป

ประวัติกำรรับรำงวัล

 ๑.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  CEO  ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ปี  ๒๕๕๐

 ๒.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสานสัมพันธ์หมู่บ้าน  ปี  ๒๕๔๙   

ประวัติกำรถ่ำยทอด		

 -  เป็นวิทยากรให้ส�านักงานจัดหางานจังหวัดยะลา      

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ไม้เนื้อแข็ง     ๒) ตาปูเกรียว

 

 ๓) สกรู      ๔) กระดาษทราย

 ๕) แล็กเกอร์      ๖) สีย้อมไม้
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) เลื่อยแกน      ๒) กบไฟฟ้า 

 ๓) เครื่องขัดกระดาษทราย    ๔) สว่านไฟฟ้า 

 ๕) ราวเตอร์      ๖) แปรงทาสี 

 

 ๗) ตะไบ      ๘) ค้อน
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑) คัดเลือกลักษณะไม้ตามรูปทรงที่เหมาะสมเพื่อน�ามาก�าหนดรูปแบบของเก้าอี้  น�าไม้ 

  ทีไ่ด้มาตดัหรอืผ่าให้ได้รปูทรง  และน�าไม้ทีไ่ด้มาขดักบักบไฟฟ้าให้เรยีบแล้วน�ามาขดั 

  กับเครื่องขัดกระดาษทราย

                    

 ๒) ไม้ทีเ่ป็นพนกัพงิให้ใช้กระดาษทรายหรอืตะไบขดัจนผวิเรยีบ   เมือ่ได้ชิน้ส่วนของเก้าอี้ 

  ครบทุกส่วน แล้วให้น�ามาประกอบตามแบบที่ก�าหนดไว้  โดยใช้สว่านเจาะ แล้วตอก 

  ตะปูเกรียวหรือตะปูตามความเหมาะสมของการเข้าไม้

 ๓) เมื่อประกอบเป็นเก้าอี้เรียบร้อยแล้วให้ใช้ดินสอพองอุดรอยต่อหรือรองไม้ที่แตกให้ 

  เรียบร้อย  ให้ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดให้ผิวเรียบและเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง 

  ท�าความสะอาดชิ้นงานให้เรียบร้อย แล้วน�าสียอมไม้มาทา  เมื่อสีย้อมไม้แห้งแล้วให้ 

  น�าแล็กเกอร์มาเคลือบเงาประมาณ  ๓ – ๔  ครั้ง   

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 -   ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ระยะเวลำกำรผลิต

 -  ใช้เวลาประมาณ  ๑  สัปดาห์

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ราคาชิ้นละ    ๓,๕๐๐ – ๕,๐๐๐    บาท  

  ต่อปี   ประมาณ     ๔๒,๐๐๐    บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ 

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๑๙       เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ หมอพื้นบ้าน  (รักษาอาการปวดเมื่อย)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายอาแว     ยะวาย

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการรักษาด้านแพทย์แผนไทยมาจาก นายดือราแม  

ยะวาย (บิดา)  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านหมอพื้นบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านก�าปงนิบง  ม.๗  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และได้น�าความรู้ทางด้านหมอ

พื้นบ้านให้กับผู้ที่มารักษาทั้งในพื้นที่  และนอกพื้นที่มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นายอาแว   ยะวาย   อายุ  ๔๘  ปี      เกิดวันที่  -  เดือน  -  พ.ศ.  ๒๕๐๕

เชื้อชาติ  ไทย                 สัญชาติ  ไทย หมายเลขบัตรประชาชน   ๓๙๕๐๑  ๐๐๒๘๗  ๘๙๘

ทีอ่ยู ่      บ้านเลขที ่ ๑๐๘/๕    หมูท่ี ่ ๗  (บ้านก�าปงนบิง)      ต�าบลบดุ ี      อ�าเภอเมอืง       จงัหวดัยะลา  

รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐   โทรศัพท์  ๐๗๓ - ๓๖๑๕๘๐   

การศึกษา  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น



48
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายดือราแม      ยะวาย  มารดาชื่อ   นางมารีแย    ยะวาย

อาชีพบิดา      เสียชีวิต    อาชีพมารดา     เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่    ๔                ในจ�านวนพี่น้อง      ๔       คน

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นายดอรอซะ     ยะวาย อาชีพ   เสียชีวิต

 ๒. ชื่อ – นามสกุล   นางเจ๊ะมือลอ    ยะวาย  อาชีพ   เสียชีวิต

 ๓.  ชื่อ – นามสกุล  นายอะหะมะ     ยะวาย อาชีพ   ท�าสวน

 ชื่อสามี / ภรรยา   นางซ�าซีย๊ะ     (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา      เผ็งบารู)

อาชีพ  แม่บ้าน     บุตร(ชาย)        ๓ คน  (หญิง)      ๓ คน     รวมทั้งหมด   ๖   คน  ได้แก่

 ๑) ชื่อ – นามสกุล นายบิลาล     ยะวาย  อาชีพ   ท�าสวน

 ๒) ชื่อ – นามสกุล นางตัชณีม     ยะวาย  อาชีพ   ท�าสวน

 ๓) ชื่อ – นามสกุล นางนัจวา       ยะวาย  อาชีพ   ท�าสวน

 ๔) ชื่อ – นามสกุล เด็กชายอุสมาน  ยะวาย อาชีพ   ก�าลังศึกษา

 ๕) ชื่อ – นามสกุล เด็กชายอัสรี     ยะวาย  อาชีพ   ก�าลังศึกษา

 ๖) ชื่อ – นามสกุล เด็กหญิงมุรนี  ยะวาย  อาชีพ        -

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 -  ได้ถ่ายทอดให้กับบุตรชาย

วัสดุที่ใช้ในกำรรักษำ

 -  น�า้มันพืชที่ผ่านการปลุกเสกคาถา  ตามบทสวดในคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ขั้นตอนกำรรักษำ

 -  ซักถามอาการของผู้ป่วยแล้วท�าการจับตามจุดต่าง ๆ ที่ปวด  พร้อมชโลมน�า้มันที่ผ่าน

การปลุกเสกแล้ว  ท�าการนวดบริเวณทีปวดจนกว่าอาการปวดจะดีขึ้น
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

       

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 ได้น�าความรู้ด้านหมอพื้นบ้านรักษาผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งในพื้นและนอกพื้นที่  ซึ่งใช้

ประกอบเป็นอาชีพหลักของครอบครัว

ประโยชน์	/	หนำ้ที่ใช้สอย

 -  รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

ระยะเวลำกำรรักษำ

 ใช้เวลาตั้งแต่  ๓ – ๔๕  นาทีต่อคน  แล้วแต่อาการของผู้ป่วย  และความศรัทธาของผู้

ป่วยต่อหมอซึ่งจะท�าการรักษาทุกวัน  ยกเว้นวันพฤหัสบดี

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

-  ค่าตอบแทนในการรักษาขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ป่วย

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๑๓       เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพถ่ำยช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การแสดงพื้นบ้าน   (ดีเกฮูลู)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายการิง       สาแม 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ดเีกร์ฮลู ูเป็นการแสดงของชายไทยมสุลมิทีรู่จ้กัมกัคุน้กนัเฉพาะกลุม่คนทีอ่ยูใ่นแถบจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ค�าว่า “ดีเกร์” เป็น ศัพท์เปอร์เซียมีความหมาย ๒ ประการ คือ ความหมายแรก 

หมายถึงเพลงสวดสรรเสริญ พระเจ้า ขับร้องเนื่องในเทศกาลวันก�าเนิดพระนาบี ชาวไทยเรียกงาน

เมาลิด ความหมายที่ ๒ หมายถึง กลอนเพลงโต้ตอบนิยมเล่นกันเป็น กลุ่มหรือเป็นคณะ   

 นายการิง   สาแม  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของต�าบลลิดล  ที่มีใจรักในงานด้านศิลปะ

การแสดงดีเกฮูลู  และได้รับการถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาหลายท่านด้วยกันที่มีความรู้ด้านดีเก

ฮูลูอีกทั้งยังได้ท�าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกด้วย  เนื่องจากมีความสนใจในด้าน

การแสดงดีเกฮูลู  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้จัดตั้งคณะดีเกฮูลู  ชื่อบุหงาลิดลขึ้นเพื่อออกแสดง

เผยแพร่ผลงานตามงานต่าง ๆ  ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จนถึงปัจจุบัน
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง   นายการิง   สาแม    อายุ   ๕๑  ปี   เกิดวันที่   ๑๐  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๐๒

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ   ไทย     หมายเลขบัตรประชาชน  ๓ ๙๕๐๑ ๐๐๑๙๐ ๒๒ ๓

ที่อยู่   บ้านเลขที่  ๕๐/๒   หมู่ที่  ๕   ต�าบลลิดล   อ�าเภอเมือง   จังหวัดยะลา   รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐

โทรศัพท์    ๐๘๔ - ๗๓๑๘๙๒๐    

การศึกษา     จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ   นายเดะแว    สาแม    มารดาชื่อ      นางเจะเม๊าะ     สาแม    

อาชีพบิดา          ท�าสวน     อาชีพมารดา       ท�าสวน          

เป็นบุตรคนที่        ๑        ในจ�านวนพี่น้อง         ๗       คน

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นางมือเซะ     สาแม  อาชีพ    ค้าขาย  

 ๒. ชื่อ – นามสกุล   นางบีด๊ะ       สาแม  อาชีพ    ท�าสวน

 ๓. ชื่อ – นามสกุล   นางเจ๊ะบูงอ    สาแม  อาชีพ    รับจ้าง

 ๔. ชื่อ – นามสกุล   นางรอฮีเม๊าะ    สาแม  อาชีพ    ท�าสวน

 ๕. ชื่อ – นามสกุล   นางแมะซง      สาแม  อาชีพ    ท�าสวน

 ๖. ชื่อ – นามสกุล   นางไซนุง       สาแม  อาชีพ   ท�าสวน

 ชื่อสามี / ภรรยา   นางมีเนาะ   (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       ดอซอลี)

อาชีพ      รับจ้างทั่วไป    บุตร(ชาย)  ๓     หญิง   ๔     คน      รวมทั้งหมด   ๗  คน    ได้แก่

 ๑. ชื่อ – นามสกุล  นางเภาซีย๊ะ     สาแม  อาชีพ  รับจ้าง

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวรุสนานี    สาแม  อาชีพ  นักศึกษา

 ๓. ชื่อ – นามสกุล  นางบัสมะ       สาแม  อาชีพ  รับจ้าง

 ๔. ชื่อ – นามสกุล  เด็กชายนูรูดิง  สาแม  อาชีพ  นักเรียน

 ๕. ชื่อ – นามสกุล  เด็กหญิงซีลาวตี   สาแม  อาชีพ  นักเรียน

 ๖. ชื่อ – นามสกุล  เด็กชายอับนันท์   สาแม  อาชีพ  นักเรียน

 ๗. ชื่อ – นามสกุล  เด็กชายซุปฮาห์   สาแม  อาชีพ  นักเรียน

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ๑.  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านดีเกฮูลูที่โรงเรียนบ้านตาโล๊ะ

 ๒. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านดีเกฮูลูกับเยาวชนในพื้นที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

เครื่องดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง

 ๑) ร�ามะนาใหญ่  หรือ  บานอร์อีบู

 ๒) ร�ามะนาเล็ก  หรือ  บานอร์อาเนาะ

 ๓) ฆ้อง  หรือ  โฆ่ง

 ๔) ฉิ่ง  หรือ  อาเนาะอาแย

 ๕) โม่ง  หรือ  ม่อง
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 ๖) ลูกแซด  หรือ  เวาะลอมา

 ๗) ประกับ

 

ขั้นตอนกำรแสดง

 ๑) ก่อนการแสดงดีเกฮูลูจะมีการโหมโรงด้วยเครื่องร�ามะนา (เรียกว่า ตาโบ๊ะ) และเพลง 

  ปันตง

 ๒) ดีเกฮูลูจะร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ท�าให้เกิดความสนุกสนาน จบเพลงแล้วมีกาโระ  

  (การโต้ตอบ) เป็นเรื่องๆ 

 ๓) จบด้วย วาบูแล (แปลว่า ว่าววงเดือน) ซึ่งใช้ในการจบการแสดงดีเกฮูลู

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 -  ได้น�าเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงดีเกฮูลู    ออกแสดงเผยแพร่ใน

งานต่าง ๆ  ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 -  ใช้แสดงในงานเทศกาลที่เป็นมงคลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

ระยะเวลำกำรแสดง

 -  การแสดงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ค่าตอบแทนการแสดงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน

  ต่อปี  ประมาณ      ๒๔,๐๐๐      บาท
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ  

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๒๑       เดือน     กรกฎาคม       พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การท�าดอกไม้จันทน์

ชื่อครูภูมิปัญญำ     นางเตือนใจ     โกศล

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รับการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาในพื้นที่ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้มีการจัดตั้ง

กลุ่มแม่บ้านหน้าวัดล�าใหม่  ซึ่งได้ผลิตดอกไม้จันทน์เพื่อจ�าหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่  ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาที่คนในพื้นที่ให้ความสนใจ  และยังเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในกลุ่มได้อีกด้วย  ปัจจุบัน

ทางกลุ่มได้มีสมาชิกทั้งหมด  ๑๕  คน

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นางเตือนใจ   โกศล       อายุ  ๕๒  ปี    เกิดวันที่  ๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๑

เชื้อชาติ  ไทย                    สัญชาติ  ไทย             หมายเลขบัตรประชาชน  ๓๙๕๐๑ ๐๐๒๐๔ ๓๔๘

ทีอ่ยู ่       บ้านเลขที ่ ๑๙๒/๓  หมูท่ี ่ ๑   ต�าบลล�าใหม่  อ�าเภอเมอืง   จงัหวดัยะลา  รหสัไปรษณย์ี  ๙๕๑๖๐   

โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๓๖๓๕๔๗ , ๐๘๐ - ๑๓๙๕๕๖๔    

การศึกษา     ระดับ ปวช.
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายผ้อง     เฉียงเจี้ยน   มารดาชื่อ   นางซุ้น       เฉียงเจี้ยน

อาชีพบิดา          เสียชีวิต          อาชีพมารดา       เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่      ๑๐                            ในจ�านวนพี่น้อง       ๑๐       คน

 ๑. ชื่อ – นามสกุล   นายชื่น    เฉียงเจี้ยน      อาชีพ    ท�าสวน

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นายสงวน  เฉียงเจี้ยน  อาชีพ    ท�าสวน

 ๓. ชื่อ – นามสกุล  นางคิ้ม    โพธ์ทอง  อาชีพ   ท�าสวน

 ๔. ชื่อ – นามสกุล  นายอนันท์   จันทร์จ�าเนียง อาชีพ   ท�าสวน

 ๕. ชื่อ – นามสกุล  นายมนูญ    ไชยศรีพงษา อาชีพ  ค้าขาย

 ๖.  ชื่อ – นามสกุล  นางแผ้ว     ทองพัน  อาชีพ  แม่บ้าน

 ๗.  ชื่อ – นามสกุล  นายจรูณ   เฉียงเจี้ยน  อาชีพ   -

 ๘.  ชื่อ – นามสกุล  นายกมล  เฉียงเจี้ยน  อาชีพ  ท�าสวน

 ๙.  ชื่อ – นามสกุล  นางเตือนจิต  เฉียงเจี้ยน อาชีพ  ท�าสวน

 ชื่อสามี / ภรรยา   นายวิสุทธิ์          (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       โกศล)

อาชีพ      รับจ้าง         บุตร(ชาย)   ๑     (หญิง)   ๑     คน      รวมทั้งหมด   ๒      คน    ได้แก่

 (๑) ชื่อ – นามสกุล   นางสาวจันทรจิรา   โกศล อาชีพ   รับจ้าง

 (๒) ชื่อ – นามสกุล   นายเทวราช     โกศล  อาชีพ   นักศึกษา

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 -  ได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่  และนอกพื้นที่ทั้งผู้ที่มีความสนใจ  

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) กระดาษย่น     ๒) กระดาษพันกาน

 

 ๓) เทียน      ๔) ลวด
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

  ๕) ไม้จันทน์      ๖) ก้านดอก

 

 

 

 ๗) ธูป      ๘) ด้าย

 

 ๙) กาว

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) กรรไกร      ๒) ไม้อัดกลีบ
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑)  เตรียมอุปกรณ์ในการท�าดอกไม้จันทน์  โดยน�ากระดาษย่นมาตัดเป็นกลีบตามรูปทรง 

  และขนาดตามความเหมาะสม

 ๒) น�ากระดาษทีต่ดัเสรจ็แล้วมาพนัเข้ากบัแท่งเหลก็ เสรจ็แล้วใช้ไม้หนบีให้ย่น  น�ามาคลี่ 

  ออกตามขนาดกลบีดอก  น�าเทยีนทีต่ดัเป็นท่อนเลก็ ๆ  และดอกไม้จนัทน์มาพนัทีป่ลาย 

  สุดของด้ามจับ

 ๓) น�ากลบีดอกทีอ่ดัเสรจ็แล้วมาจดักลบีให้ได้สดัส่วนทีส่วยงาม และให้น�ากลบีทีจ่ดัเสรจ็ 

  แล้วมาเข้าดอกโดยให้กลีบดอกทาบระหว่างกัน

 ๔) น�ากระดาษพันกานมาทากาวแล้วน�าไปพันที่ก้านดอกไม้จันทน์  เมื่อได้ดอกตามที่ 

  ต้องการแล้วให้น�ามาเข้าช่อ
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 - ใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ   

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ใช้เวลาประมาณ ๓ นาที ต่อ ๑ ดอก  ส�าหรับช่อประธานจะใช้เวลา ๓๐ นาที  ต่อ ๑ ช่อ

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ราคาดอกละ  ๑  บาท   ๕๐  สตางค์     ราคาที่เป็นช่อๆ ละ  ๓๕  บาท  

  (ขายได้ประมาณเดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท)

  ต่อปี  ประมาณ      ๒๔,๐๐๐    บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย            นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๑๕       เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓



62
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ หมอพื้นบ้าน  (การรักษาอาการไฟไหม้ – น�้าร้อนลวก)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายวาหะ    มะมิง 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รบัการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นการรักษาด้านแพทย์แผนไทยโดยการพ่นหมากซึ่งเปน็

ความเชื่อของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ จากนายยูโซ๊ะ  ดาโห๊ะ (พ่อภรรยา) ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 

นายยูโซ๊ะ  ดาโห๊ะ  ที่เป็นผู้ถ่ายทอดปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว  และได้ถ่ายทอดความรู้ทาง

ด้านความเชื่อต่างๆ ให้กับนายวาหะ  มะมิง  เป็นเวลากว่า  ๓๐  ปี  ที่ได้ท�าการรักษาผู้คนในพื้นที่

และนอกพื้นที่มาโดยตลอด
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นายวาหะ        มะมิง        อายุ  ๕๙  ปี          เกิดวันที่  -   เดือน  -   พ.ศ.  ๒๔๙๔

เชื้อชาติ  ไทย             สัญชาติ  ไทย            หมายเลขบัตรประชาชน  ๓๙๕๐๑ ๐๐๐๒๓  ๒๒๐

ทีอ่ยู ่  บ้านเลขที ่ ๑๑๖/๒   หมูท่ี ่ ๔   ต�าบลล�าพะยา   อ�าเภอเมอืง   จงัหวดัยะลา   รหสัไปรษณย์ี ๙๕๐๐๐ 

โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๒๗๖๐๘๗    

การศึกษา     จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  ๔ 

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายมามุ      มะมิง    มารดาชื่อ   นางเจ๊ะเนาะ       มะมิง

อาชีพบิดา      ท�าสวน                อาชีพมารดา       ท�าสวน

เป็นบุตรคนที่    ๒                         ในจ�านวนพี่น้อง    ๕      คน

 ๑. ชื่อ – นามสกุล  นางเจ๊ะวอ    มะมิง        อาชีพ    ท�าสวน

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นางรอมีย๊ะ    มะมิง  อาชีพ    ท�าสวน

 ๓. ชื่อ – นามสกุล  นางซาอุด๊ะ    มะมิง  อาชีพ   ท�าสวน

 ๔. ชื่อ – นามสกุล  นายนุรีอิง     มะมิง  อาชีพ   ท�าสวน

 ชื่อสามี / ภรรยา  นางเซาอุด๊ะ                  (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       ดาโห๊ะ)

อาชีพ      ท�าสวน                       บุตร(ชาย)         ๑           คน      รวมทั้งหมด    ๑        คน    ได้แก่

 ๑) ชื่อ – นามสกุล    นายอุสมาน    มะมิง  อาชีพ   รับจ้าง

ประวัติกำรรับรำงวัล

 - ได้รับประกาศเป็นปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านหมอพื้นบ้านรักษา  แผลไฟไหม้

ประวัติกำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่น		คือ

 - ได้ถ่ายทอดให้กับนายอุสมาน  มะมิง   (บุตรชาย)
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ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

วัสดุที่ใช้ในกำรรักษำ

 

 ๑) หมาก

 ๒) พลู

 

 ๓) ปูน

ขั้นตอนกำรรักษำ

 ๑) ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้  หรือน�้าร้อนลวก   จะมารักษาในทันท่วงที

 ๒) หมอจะท�าการเคี้ยวหมากพลูผสมปูน  พร้อมกับการอ่านบทสวดในคัมภีร์อัลกุรอาน  

  ซึง่เป็นบททีเ่กีย่วกบัศาสดาอบิรอฮมิ ต่อจากนัน้หมอจะท�าการท่องบทคาถาในการรกัษา

  ตามอาการของผู้ที่มารักษา

 ๓) กรณีที่ผู้ป่วยมีผ้าพันแผลมาจะต้องท�าการแกะผ้าพันแผลออกก่อนท�าการรักษา

 ๔) หมอจะท�าการพ่นน�้าหมากจนทั่วบาดแผลของผู้ป่วย  (ที่เคี้ยวอยู่ในปากตลอดเวลา)   

  จ�านวน  ๓  ครั้ง

 ๕) ผู้ที่มารักษาโดยการพ่นหมากต้องมารับการพ่นน�า้หมากติดต่อกันอย่างน้อย  ๓  วัน/ 

  ครั้ง  จนกว่าอาการจะดีขึ้น
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 - ได้ถ่ายทอดให้บตุรชายเพือ่สบืทอดวชิาด้านแพทย์พืน้บ้านก่อให้เกดิรายได้และเป็นอาชพี

เสริม

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 - รักษาอาการแผลไฟไหม้  น�้าร้อนลวก  แผลที่เกิดจากของมีคม   แผลที่เกิดจากน�า้กรด

ระยะเวลำกำรรักษำ

 - จะใช้เวลาในการพ่นหมากประมาณ   ๓  นาที/ ๑  ครั้ง

ลักษณะพิเศษของกำรรักษำ

 - เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ในด้านการรักษาแพทย์พื้นบ้านซึ่งผู้ที่มารักษาได้มีอาการ

ดีขึ้นเป็นล�าดับ 

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิน้ / อนั  ตามความศรทัธาของผูม้ารกัษา  (เฉลีย่เดอืนละ  ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐  บาท)

  ต่อปี  ประมาณ  ๓๖,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐  บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่     ๑๓       เดือน   กรกฎาคม        พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การท�ากลองยาว

ชื่อครูภูมิปัญญำ     นายประยูร     เฉียบแหลม

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รบัการถ่ายทอดมาจากภมูปัิญญาในพืน้ทีบ้่านแก่งกระจาน  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบรุี  

เมื่อปี ๒๔๙๓ ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมายังต�าบลหน้าถ�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งได้น�า

การละเล่นกลองยาวเข้ามาเผยแพร่ในพื้นที่ต�าบลหน้าถ�้าและพื้นที่ใกล้เคียง  และได้ใช้ความรู้

ความสามารถด้านการท�ากลองยาวเป็นอาชีพเสริม โดยการรับจ้างท�ากลองยาวให้กับคนที่พื้นที่

และนอกพื้นที่ซึ่งเป็นการท�ากลองยาวแบบดังเดิม  (โดยการท�ามือทั้งหมด)จนมาถึงปัจจุบัน  

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง    นายประยูร   เฉียบแหลม     อายุ   ๘๓   ปี    เกิดวันที่  -  เดือน  -     พ.ศ. ๒๔๗๐

เชื้อชาติ  ไทย            สัญชาติ  ไทย         หมายเลขบัตรประชาชน  ๓  ๘๕๐๑  ๐๐๑๘๐  ๔๗๓   

ที่อยู่        บ้านเลขที่      ๑๑/๑     หมู่ที่   ๔     ต�าบลหน้าถ�้า       อ�าเภอเมือง     จังหวัดยะลา   รหัส

ไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐   โทรศัพท์     -    

การศึกษา  จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายต้อย        เฉียบแหลม    มารดาชื่อ   นางแอ        เฉียบแหลม

อาชีพบิดา         ท�าสวน           อาชีพมารดา       เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่           ๔                          ในจ�านวนพี่น้อง        ๖        คน

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นายพวง     เฉียบแหลม อาชีพ    ท�าสวน

 ๒. ชื่อ – นามสกุล  นายไทย      เฉียบแหลม อาชีพ    ท�าสวน

 ๓.  ชื่อ – นามสกุล  นายสุด       เฉียบแหลม อาชีพ    ท�าสวน

 ๔.  ชื่อ – นามสกุล  นายสุข       เฉียบแหลม อาชีพ    ท�าสวน

 ๕.  ชื่อ – นามสกุล  นายไล        เฉียบแหลม อาชีพ    ท�าสวน

 ชื่อสามี / ภรรยา   นางเจียร                    (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       อินทรสูตร)

อาชีพ      ท�าสวน            บุตร(ชาย)     ๒        หญิง     ๔      คน      รวมทั้งหมด   ๖      คน    ได้แก่

 (๑)  ชื่อ – นามสกุล   นายประยุทร   เฉียบแหลม  อาชีพ   ข้าราชการต�ารวจ

 (๒) ชื่อ – นามสกุล   นางนิตยา    เฉียบแหลม  อาชีพ   ค้าขาย

 (๓) ชื่อ – นามสกุล   นางสาวดารุณี    เฉียบแหลม  อาชีพ   เสียชีวิต

 (๔)  ชื่อ – นามสกุล  นายณรงค์ฤทธิ์    เฉียบแหลม  อาชีพ  ค้าขาย

 (๕)  ชื่อ – นามสกุล  นางจิตชื่น    เฉียบแหลม  อาชีพ  รับจ้าง

 (๖)  ชื่อ – นามสกุล  นางทิพสุวรรณ  เฉียบแหลม  อาชีพ  ค้าขาย

ประวัติกำรถ่ำยทอด

 ๑  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนวัดหน้าถ�้า

 ๒  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่   

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ไม้ขนุน  หรือ  ไม้จ�าปาด๊ะ   ๒) หนังวัว    

 ๓) วานิช      ๔) เชือก    
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ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ๕) ลวด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) เลื่อย      ๒) สิ่ว 

 ๓) ค้อน      ๔) ขวาน

 ๕) กบ      ๖) กระดาษทราย

 ๗) แปรงทาสี      ๘) บุ้ง

 



71
ภาษาไทย

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑) จัดเตรียมไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ  โดยมีความยาวของไม้ประมาณ  ๑  เมตร  แล้ว 

  ถากเปลือกไม้ออกด้วยขวานและขึ้นรูปกลองแบบหยาบ ๆ  ใช้กบไสผิวไม้ด้านนอก 

  ให้มีความโค้งมนและเรียบ

 

 ๒) หาจุดศนูย์กลางหน้ากลองท�าวงกลมตามขนาดของกลองและวงในตามหน้ากลองจึง 

  ท�าการขุดโพรงกลองด้วยสิ่วและค้อนให้ทะลุถึงชานกลอง

 ๓) แต่งและขดักระดาษทรายให้เรยีบ  เสรจ็แล้วน�าหนงัววัทีจ่ดัเตรยีมไว้  (แช่น�้าไว้ ๑  คนื 

  เพือ่ให้หนงันิม่) มาหุม้กลองแล้วทิว้ไว้ให้หนงัววัแห่ง (ประมาณ ๑ วนั )  ให้น�าหนงัววัมา 

  ถักขอบแล้วท�าการดึงหนังวัวให้ตึง (ซึ่งเรียกว่าการขึ้นหนัง) เพื่อให้เกิดเสียงที่ดัง 

   ท�าการลงวานิชให้สวยงาม
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 ได้น�าความรูถ่้ายทอดให้เยาวชนและผูท้ีม่คีวามสนใจทัง้ในพืน้และนอกพืน้ที ่เป็นการสร้าง 

รายได้เสริมอีกทาง

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 - เป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดง  การร�ากลองยาว

ระยะเวลำกำรผลิต

 - ใช้เวลาประมาณ  ๕  ต่อ   ๑  ลูก

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 - เป็นงานที่ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  ภูมิปัญญาจัดท�าโดยใช้มือและให้อุปกรณ์ที่มีอยู่

ทั่วไปในท้องถิ่น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ก�าลังจะศูนย์หายไปจากพื้นที่

  

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ราคาลูกละ    ๒,๐๐๐    บาท  

  ต่อปี   ประมาณ     ๒๔,๐๐๐    บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ  

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่    ๒๑       เดือน    กรกฎาคม      พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การท�าบายศรี  (บุงอซีเราะ)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นางแมะมูเน๊าะ     ซาและ 

ประวัติควำมเป็นมำของภูมิปัญญำท้องถิ่น

 นางแมะมูเน๊าะ  ซาและ  ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาในพื้นที่ และได้ท�าการศึกษา

ด้วยตนเองเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ยึดเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว เล่าว่าบุงอซีเราะ คือ การจัด

ดอกไม้ด้วยใบพล ูนยิมซ้อน หรอืจบีใบพลใูห้สวยงามวางบนพานทองเหลอืงปากกว้าง  ก้นตืน้ขนาด

ของพานจะใหญ่เล็กตามความเหมาะสม  การจัดนิยมใช้พานจ�านวนคี่  เช่น  ๓  ที่, ๕  ที่,  ๗ที่  หรือ  

๙ ที่ การซ้อนใบพลูจะท�าเป็นชั้นๆ เลขคี่เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆ  

เช่น  งานแต่งงาน   งานหมั้น  งานเข้าสุนัต  และการต้อนับแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยม

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง    นางแมะมูเน๊าะ   ซาและ     อายุ   ๕๖   ปี    เกิดวันที่   -   เดือน   -  พ.ศ. ๒๔๙๗

เชื้อชาติ     ไทย            สัญชาติ    ไทย        หมายเลขบัตรประชาชน    ๓  ๙๘๐๑  ๐๐๖๗๗  ๐๗๖

ทีอ่ยู ่  บ้านเลขที ่  ๒๑   หมูท่ี ่ ๔    ต�าบลบนันงัสาเรง   อ�าเภอเมอืง    จงัหวดัยะลา   รหสัไปรษณย์ี  ๙๕๐๐๐

โทรศัพท์    ๐๘๑ - ๐๙๔๖๒๓๑    

การศึกษา     จบการศึกษาชั้นประถาศึกษาปีที่  ๖       
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ      นายเจ๊ะเง๊าะ       ซาและ     มารดาชื่อ      นางเย๊าะ      ซาและ        

อาชีพบิดา          เสียชีวิต                    อาชีพมารดา       เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่        ๒      ในจ�านวนพี่น้อง         ๖       คน

 ๑. ชื่อ – นามสกุล   นางแมะบอซง     ซาและ อาชีพ    ท�าสวน  

 ๒. ชื่อ – นามสกุล   นางแอเซาะ      ซาและ  อาชีพ    ท�าสวน

 ๓. ชื่อ – นามสกุล   นางหามีด๊ะ    ซาและ  อาชีพ    แม่บ้าน

 ๔. ชื่อ – นามสกุล   นางสาลีฮะ    ซาและ    อาชีพ    ท�าสวน

 ๕. ชื่อ – นามสกุล   นายมะ           ซาและ  อาชีพ    อบต.

ประวัติกำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่น		คือ

 -  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ  ศูนย์ กศน.   อ�าเภอเมืองยะลา

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ใบพลู      ๒) ดอกไม้

 

 ๓) ต้นกล้วย      ๔) กระดาษสี

        

 

 ๕) ไม้ไผ่      ๖) กาว
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) พาน      ๒) มีด

      

 

 ๓) กรรไกร      ๔) เชือก 

     

 

ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 ๑) น�าไม้ไผ่มาเป็นซีก ๆ   แล้วน�าเชือกมาพันระหว่างซีกไม้ไผ่เพื่อให้มีช่องวางระหว่างซีก 

  ไม้ไผ่ให้แน่น  ประมาณ  ๓ – ๔  รอบ  ขั้นต่อไปน�ากระดาษเข็มขัดใส่ในโครงไม้ไผ่ชั้น 

  ล่างสุด  ใส่ใบมะยมหรือใบขี้เหล็กในโครงไม้ไผ่แล้ว  น�าใบพลูที่จัดเรียงซ้อนกันวาง 

  ในโครงไม้ไผ่บนกระดาษเข็มขัดเป็นชั้นแรก

 

 ๒) การท�าชั้นที่สองให้น�ากระดาษเข็มขัดใส่ในโครงไม้ไผ่  น�าใบพลูที่จัดเรียงซ้อนกันวาง 

  ในโครงไม้ไผ่บนกระดาษเข็มขัด  ท�าเหมือนกับชั้นแรก   ซึ่งจะท�าด้วยกัน  ๓  ชั้น
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๓) น�าหน่อกล้วยมาเสียบบนรูกระบอกของโครงไม้ไผ่  แล้วน�าดอกไม้สดมาตกแต่ง  

 หมายเหตุ การจัดเรียงใบพลู ให้ใช้ใบพลูตัวผู้โดยจัดเรียงใบพลูขนาดใหญ่อยู่นอก ใบพลู

ขนาดกลางอยู่ตรงกลาง ใบพลูขนาดเล็กเรียงซ้อนอยู่ในสุด  ซึ่งนิยมเรียง ๒ - ๕ ใบ เพื่อความ

สวยงาม  ในการจัดว่างใบพลูขนาดใหญ่จะอยู่ชั้นล่างสุด  แล้วใบพลูขนาดเล็กลงเรื่อยๆ สอบลง

ในชั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามจ�านวนชั้นที่ท�า

ประโยชน์	/	หนำ้ที่ใช้สอย

 -  ใช้ในงานพิธีที่เป็นมงคล  เช่น  งานแต่งงาน  งานหมั้น  งานต้อนแขกผู้ใหญ่

ระยะเวลำกำรผลิต	

 -  ใช้เวลา  ๑  พาน   ต่อ  ๒  ชั่วโมง

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน    ราคาพานละ  ๓๐๐ – ๕๐๐  บาท

  ต่อปี  ประมาณ      ๑๐,๐๐๐      บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่    ๒๑      เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๓
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ เครื่องจักรสาน (การท�าเสื่อคล้า)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นายธนกร      คงคืน 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ต้นคล้าเป็นพชืชนดิหนึง่ทีช่อบขึน้ในทีชุ่ม่ชืน้และชอบขึน้เป็นกอ เปลอืกของต้นคล้าสามารถ

น�ามาจดัผึง่แดดให้แห้ง เอามาทอเสือ่ได้ เรยีก "เสือ่คล้า" แขง็แรงทนทานแต่ไม่สะดวกในการเคลือ่น

ย้ายและหาวัสดุยาก จึงนิยมท�าใช้แต่ในครัวเรือน หรือน�ามาเพื่อมัดขนมชนิดต่างๆ นายธนากร  

คงคืน  เล่าว่า  ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่  โดยเฉพาะ

ชุมชนบ้านคล้าที่นิยมน�าต้นคล้ามาสานเป็นเสื่อ

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อช่าง   นายธนกร  คงคืน   อายุ  ๔๕  ปี   เกิดวันที่  ๓๑   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘

เชื้อชาติ    ไทย          สัญชาติ   ไทย           หมายเลขบัตรประชาชน   ๓ ๙๕๐๑ ๐๐๔๑ ๗๒๗๙

ทีอ่ยู ่ บ้านเลขที ่ ๑ /๒   หมูท่ี ่ ๑   ต�าบลตาเซาะ   อ�าเภอเมอืง   จงัหวดัยะลา   รหสัไปรษณย์ี ๙๕๐๐๐

โทรศัพท์    ๐๘๙ - ๘๖๙๒๗๐๖    

การศึกษา     จบการศึกษษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖         อาชีพ      ค้าขาย
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ   นายรุ่น  คงคืน   มารดาชื่อ      นางช้อย      คงคืน        

อาชีพบิดา          เกษตรกร    อาชีพมารดา       เกษตรกร

เป็นบุตรคนที่        ๖     ในจ�านวนพี่น้อง         ๙       คน

 ๑. ชื่อ – นามสกุล   นางอรุณวรรณ์     คงคืน อาชีพ    เกษตรกร  

 ๒. ชื่อ – นามสกุล   นางอารีย์      มณีโชต ิ  อาชีพ    ธุรกิจส่วนตัว

 ๓. ชื่อ – นามสกุล   นางมณี    สุวรรมณี  อาชีพ    เกษตรกร

 ๔. ชื่อ – นามสกุล   นางมะลิ   คงคืน     อาชีพ    เกษตรกร

 ๕. ชื่อ – นามสกุล   นางสาววิละ   คงคืน  อาชีพ    -

 ๖. ชื่อ – นามสกุล   นายวิรัตน์    คงคืน  อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว

 ๗. ชื่อ – นามสกุล  นายวีรศักดิ์   คงคืน  อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว

 ๘. ชื่อ – นาสกุล    นายกิตติพัฒน์   คงคืน  อาชีพ   พนักงานบริษัท

ประวัติกำรรับรำงวัล

 ๑.  ได้รับรางวัลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์  OTOP

 ๒.  ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนเกี่ยวกับด้าน  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ประวัติกำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่น		คือ

 ๑) เป็นวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกบัด้นส่งเสรมิอาชพี ให้แก่ ศนูย์การเรยีนรูน้อกระบบและตาม

 ๒) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (สาดคล้า) ให้กับโรงเรียนศรีพัฒนาราม

  

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ต้นคล้า
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๒.  หวาย   

      

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) มีด

 ๒) ไม้ซี่

 ๓) ไม้กรีด



82
ภาษาไทย

การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขั้นตอนกำรผลิต	/	วิธีท�ำ

 ๑) เตรียมต้นคล้าสดมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ แล้วผ่าต้นคล้าให้เป็นซี่ จ�านวน ๔ ซี่

 ๒) ท�าการเอาไส้ในของต้นคล้าออกโดยใช้ไม้หลัก (ถ้าไม่มีไม้หลักให้ใช้หัวเข่าแทน)

 ๓) น�าต้นคล้าที่ผ่าเป็นซี่แล้วไปตากแดด  ประมาณ  ๑  วัน  หลังจากนั้นให้น�ามารีดด้วย 

  ไม้รีด  เพื่อให้ต้นคล้าคลี่ตัว

 

 

 ๔) น�ามาขึ้นรูปจักรสานลาย  ๒  หรือตามลายที่ต้องการ  แล้วท�าการจักรสานจนได้ขนาด 

  ตามที่ต้องการ แล้วให้ท�าหารเก็บมุมด้วยหวาย
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 สามารถน�ามาดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ์ได้โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน เช่น ที่รองอาหาร โคมไฟ ฝ้าเพดาน ฯลฯ

ประโยชน์	/	หนำ้ที่ใช้สอย

 -  ใช้ในการรองนอน รองนั่ง รองภาชนะต่างๆ

ระยะเวลำกำรผลิต

 -  ชิ้นใหญ่    ๕   วัน  ขนาด  ๓x๓ ม.

 -  ชิ้นเล็ก      ๓   วัน  ขนาด  ๑x๓ ม.

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 -  มีความคงทนสามารถใช้งานได้นาน  และมีความเย็นในตัวของผลิตภัณฑ์

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน    ชิ้นเล็กราคา    ๓๐๐    บาท ,   ชิ้นใหญ่ราคา   ๕๐๐  บาท

  ต่อปี  ประมาณ      ๑๐,๐๐๐      บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑. นายวนัส      ทองนุ้ย            นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ  

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่    ๘       เดือน    กรกฎาคม      พ.ศ.   ๒๕๕๓
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

แบบสำารวจข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเภทภูมิปัญญำท้องถิ่น			

   ด้านอาหาร     ด้านการแต่งกาย 

   ด้านแพทย์แผนไทย    ด้านความเชื่อ/ประเพณี

   ด้านที่อยู่อาศัย     ด้านอาชีพ

   ด้านภาษา/วรรณกรรม    ด้านศิลปกรรม

สำขำ การท�าขนมหัวล้าน   (บออิ)

ชื่อครูภูมิปัญญำ   นางสาวพารีด๊ะ    แวนะไล 

ประวัติควำมเป็นมำของครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ได้รับการถ่ายทอดจากมารดาซึ่งประกอบอาชีพเป็นแม่ค้า ได้เปิดร้านขายขนมใน

ต�าบลเปาะเส้ง ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี  และได้ใช้ความรู้ด้านนี้มาประกอบอาชีพ

ท�าขนมพื้นบ้าน

 

ประวัติครูภูมิปัญญำท้องถิ่น

	 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อช่าง  นางพารีด๊ะ  แวนะไล     อายุ  ๓๗  ปี   เกิดวันที่  ๑๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๑๖

เชื้อชาติ  ไทย             สัญชาติ  ไทย           หมายเลขบัตรประชาชน    ๓ ๙๕๐๑ ๐๐๑๕๘ ๐๐ ๑

ทีอ่ยู ่  บ้านเลขที ่  ๙/๑   หมูท่ี ่  ๑   ต�าบลเปาะเส้ง   อ�าเภอเมอืง   จงัหวดัยะลา   รหสัไปรษณย์ี ๙๕๐๐๐   

โทรศัพท์     ๐๘๔ - ๗๔๙๑๙๐๑    

การศึกษา  จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่  ๖ 
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การส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ  นายหะรง        แวนะไล    มารดาชื่อ   นางสะฟิเยาะ        แวนะไล

อาชีพบิดา         ท�าสวน           อาชีพมารดา       เสียชีวิต

เป็นบุตรคนที่           ๒        ในจ�านวนพี่น้อง    ๒    คน

 ๑.  ชื่อ – นามสกุล   นายมะนาเซร์        แวนะไล อาชีพ    ธุรกิจส่วนตัว

 ชื่อสามี / ภรรยา   นายเกษม        (นามสกุลเดิมของสามี / ภรรยา       ดีมาตี)

อาชีพ      รับจ้างทั่วไป            บุตร(ชาย)    ๔    หญิง   ๒  คน      รวมทั้งหมด   ๖      คน    ได้แก่

 (๑) ชื่อ – นามสกุล นายอดินันท์      ดีมาตี  อาชีพ   นักศึกษา

 (๒) ชื่อ – นามสกุล เด็กชายอดิสร    ดีมาต ี อาชีพ   นักเรียน

 (๓) ชื่อ – นามสกุล เด็กหญิงอาดียา   ดีมาต ี อาชีพ   นักเรียน

 (๔) ชื่อ – นามสกุล เด็กหญิงอาดีนา     ดีมาต ี อาชีพ  นักเรียน

 (๕) ชื่อ – นามสกุล เด็กชายอดิลัน       ดีนาต ี อาชีพ  นักเรียน

 (๖) ชื่อ – นามสกุล เด็กชายอดิสัย        ดีนาต ี อาชีพ  นักเรียน

ประวัติกำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่น		คือ

 -  เป็นวิทยากรท้องถิ่นให้กับโรงเรียนครุชนพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓      

วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) ถั่วเขียว  ๑/๒   กิโลกรัม    ๒) น�้าตาลทราย  ๑/๒  กิโลกรัม

 

 ๓) แป้งข้าวเหนียว  ๑  กิโลกรัม   ๔) แป้งมัน  ๑/๒  ถ้วย
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๕) กะทิ  ๑  ถ้วย     ๖) สปีระกอบอาหาร  (สตีามธรรมชาต)ิ

 ๗) น�้ามัน      ๘) ใบตอง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิต

 ๑) หม้อ      ๒) ลังถึง

 

 ๓) ถาดส�าหรับใส่ขนม 
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ขั้นตอนกำรผลิต/วิธีท�ำ

 การท�าไส้ขนมหัวล้าน

 -   น�าถัว่เขยีวทีล้่างสะอาดแล้วไปต้มให้สกุ พร้อมเตมิน�า้กะทแิละน�า้ตาล เกลอื กวนส่วน 

  ผสมให้เข้ากันจนเหนียวขนาดปั้นได้จึงยกลงจากเตา  พักไว้ให้เย็น  แล้วค่อยปั้นเป็น 

  ก้อนกลมเล็กเตรียมไว้เป็นไส้

 

 การท�าแป้ง

 ๑)  น�าแป้งข้าวเหนยีว แป้งมนั น�า้กะท ิน�า้ตาล เกลอื สธีรรมชาต ิ(ใบเตย  อญัชนั  แก้วมงักร)  

  นวดส่วนผสมจนแป้งไม่ติดมือ  แล้วปั้นเป็นก้อน ๆ  เตรียมไว้ห่อไส้

 

 ๒) ใช้แป้งที่เตรียมไว้ ท�าเป็นลูกบอลขนาดเท่าหัวนิ้วโป้ง บี้ให้แบน ใช้ใส้ที่เตีรยมไว้ใส่ลง 

  ไป แล้วปิดให้สนิท คลึงให้เป็นลูกบอลกลมๆ  

 ๓) น�าขนมมาห่อด้วยใบตองทีเ่ตรยีมไว้ (ใบต้องจะต้องชโลมน�้ามนัก่อนห่อขนม) จากนัน้ 

  น�าไปวางในลังถึง แล้วน�าไปนึ่งจนขนมสุก (เวลาขึ้นอยู่กับขนาดของขนม เล็ก หรือ  

  โต) เมื่อสุกแล้วเอามาวางในถาดเพื่อให้แห้งไอน�้าระเหย
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ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

กำรต่อยอดเพื่อให้เกิดรำยได้

 สามารถน�าไปถ่ายทอดให้เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจในพื้นที่และนอกพื้นที่น�าไปประกอบ

อาชีพ

ประโยชน์	/	หน้ำที่ใช้สอย

 -  ผลิตเพื่อใช้ในการรับประทานเป็นอาหารว่าง 

ระยะเวลำกำรผลิต

 -  ใช้เวลาประมาณ  ๓  ชั่วโมง

ลักษณะพิเศษของงำนช่ำงชิ้นนี้

 -  มีความหอมจากวัสดุธรรมชาติและเป็นขนมที่นิยมรับประทานในพื้นที่ 

  

รำยได้	/	ค่ำตอบแทน

  ต่อชิ้น / อัน  ราคาชิ้นละ    ๓    บาท  

  ต่อปี   ประมาณ     ๓๖,๐๐๐    บาท

ชื่อผู้ส�ำรวจ	/	เก็บข้อมูล

 ๑.  นายวนัส      ทองนุ้ย           นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

 ๒. นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรแก้ว         อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัยะลา   โทรศพัท์   ๐ – ๗๓๒๑ – ๓๙๑๖    โทรสาร  ๐ – ๗๓๒๐ – ๓๕๑๑

วันที่เก็บ	/	ส�ำรวจข้อมูล

 วันที่    ๒๐      เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓
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ภำพช่ำง	/	ผลงำน	/	ลำยเส้น	/	สถำนที่

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษำ	

 ๑.  นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 ๒.  นายวิทยา  พานิชพงศ ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

 ๓.  นายวัชรินทร์  ด�ารงกูล  วัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๔.  นายสถาพร  กาญจนบุษย ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

 ๕.  นายอายา  ดิษฐาภินันท ์ นายอ�าเภอเมืองยะลา

 ๖.  นายวิชัย   ทองนุ้ย  ประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา

คณะผู้จัดท�ำ

 ๑.   นายวนัส  ทองนุ้ย นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการอ�าเภอเมืองยะลา

 ๒.  นายอนันต์  รัตนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลสะเตง

 ๓.  นายมะซากี  สาและ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลบุดี

 ๔.  นายนิรันดร์  เพชรแท ้ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลยุโป

 ๕.  นายมะซุกรีย์  เจะแซ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลลิดล

 ๖.  นายสมุทร  มอหาหมัด ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลยะลา

 ๗.  นายมะสดี  หะยีป ิ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลท่าสาป

 ๘.  นายสะมะแอ  ยูนุ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลล�าใหม่

 ๙.  นางจรวย  บุญมาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลหน้าถ�้า

 ๑๐.นายทะนง  ไหมเหลือง ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลล�าพะยา

 ๑๑.นายอาแซ  ยามา ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลเปาะเส้ง

 ๑๒.นายมาหามะ  มะแน ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลบันนังสาเรง

 ๑๓.นายเกษมศักดิ์  สาแม ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลสะเตงนอก

 ๑๔.นายสุรศักดิ์  กาลูแป ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลตาเซะ

 ๑๕.นายมะกรี  ยูโซ๊ะ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยต�าบลพร่อน

 ๑๖.นางสาวอาทิตยา  เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองยะลา
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Introduction

 Strategies for human development and encouraging Thai society to be knowledge-based 

are obviously stressed in the 10th National Economic and Social Development Plan (B.E.2550- B.E. 

2554). The attention is also directed on learning: developing people to contain virtue-led knowledge. 

With such virtue, Thai people’s immunity will be strengthened and consequently they will be able to 

happily live together in a calm society. Not only is the emphasis on the mentioned learning, a great 

focus is also on culture. Cultural dimension is employed to propel cultural operation, locally and 

nationally. What has been done culturally is considered priceless in that it, to a great extent, helps 

create societies of local community, maintain and inherit art and culture as well as cultural diversities, 

and raise Thai value and soul. Importantly, it clearly enhances unity, generousness, and harmony 

among the Thais in this country.

In the budget year of B.E. 2553, an important policy of the Office of National Cultural Com-

mission, Ministry of Culture is to propel cultural work as cited in the development plan for special 

areas of five southern border provinces. The projects generated to support the policy are, for exam-

ple, the Project under the Government’s Strong Thailand Scheme, the project of Thai Culture to Be 

Bonded with Community, and the Activity of Promoting Local Wisdom Teacher. The stated projects 

are significant for they assist people to pass on accumulated knowledge, experiences, and skills to 

one another. Such all the things being transferred are through processes of learning and developing. 

Undoubtedly, these can be used to solve problems and improve the people’s life to be balanced 

with circumstances. As well, they are perceived culturally valuable. In each locality, they possess 

their own wisdoms. Their identities are probably varied depending upon their ways of life. However, 

the changing circumstances nowadays influence the ways of life and many of them have been eas-

ily adjusted to be in accordance with new trends.

Therefore, Yala Cultural Office creates this book of transferring knowledge by local wisdom 

teachers in Muang District, Yala Province.  The book provides readers with contents in three lan-

guages. It is carried on with the purpose that local wisdom likely to be extinct can be distributed. 

Apart from this, the local wisdom teachers are able to be praised in the project of Thai Culture to Be 

Bonded with Community under the Government’s Strong Thailand Scheme B.E. 2553 in the five 

southern border provinces. In this opportunity, sincerest thanks are for the sub-district committee of 

the project of Thai Culture to Be Bonded with Community and the executive committee of cultural 

council of villages, sub-district, and districts in Yala Province. Also, the deepest thanks are for those 

who are concerned in this book work. With all kinds of their cooperation and attempt, the work has 

been successfully completed.  It is hoped that the book will be beneficial and distributed to people.

	 	 	 	 	 	 	 	 Yala	Cultural	Office
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Chapter 1
General condition

History

 Muang District is a district in Yala Province. Its status is recognized as a city called “Muang 

Yala”. This district was named as “Muang Yala” since the first provincial governor established the first 

district office at Ban Yala. The name Yala is originally from Malay accent. Namely, it came from the 

word “Yalor” which meant “fishing net”. Historically, it was written in the era of 7 small colonies in the 

Malay language that “Muang Yala” was taken from an Arab accent. Indonesian people propagating 

Islam in the 7 small colonies in Malaya were the first group naming the district.

 Muang Yala District was previously located near Yalor Mountain, 12 kilometers in the west 

from the present district office. Later, Muang Yala was upgraded to be one of the 7 small colonies. 

The name Muang Yala or Yalor has been used until now.

In B.E. 2456, Muang Yala was promoted to be a district. The location of the district office has been 

moved several times as follows.

 1. It was located in Ban Thu Rian, Moo 5, Tha Sap Sub-district.

 2. It was located in Ban Li Mud, Moo 3, Tha Sap Sub-district.

 3. It was located in Ban Tha Sap, Moo 1, Tha Sap Sub-district.

 4. It was located in beachhead side of Pattani River, Sateng Sub-district (near Yala central 

prison). In this time, the district office was established in Sateng Sub-distrcit, resulted in the new 

name of “Sateng District.

 5. In B.E. 2482, the district office was moved to be located in Moo 6, Sateng Sub-district. 

The new office was 1 kilometer from the former one. Here, the district’s name was changed to be “ 

Muang Yala” and the name was called  until the present.

 6. In B.E. 2486, the district office was moved to be located at Ban Ni Bong in Sateng Sub-

district. It was 4 kilometers from the former office. The district building was one of Yala Bamroong 

School’s buildings as it was a temporary office. On the 26th of March in B.E. 2495, an establishment 

of the district office was at a new town planning areas near Yala City Hall. The 2 floor building of 

Muang Yala’s office was constructed and it has been the district office until now.

 

Information	concerning	its	location	and	areas

Muang	Yala	District	is	located	in	the	upper	part	of	Yala	Province.	Its	adjoining	areas	are	below.

 North: Adjacent to Khok Phoe District and Mae Lan Distict in Pattani Province

 East: Adjacent to Yarang District in Pattani Province and Raman District

 South: Adjacent to Raman District, Krong Pinang District, and Yaha District

 West: Adjacent to Yaha District and Sabah Yoi District in Songkhla Province
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Geographical	characteristics

 Generally, the areas in this district are low lands and contain Piedmont plateau. Also, com-

plicated hills are found. In most of  the upper part areas are low lands while in the south are covered 

with forest. Sangalakiri Mountain and Bue Yoe Mountain are the important mountains in the areas. 

Involving the outstanding river, it is Pattani River. 

Climate

 The climate in Mueang Yala District is Humid Tropical. There are only two seasons: rainy 

and hot.  In the hot season, a average quantity of rainfalls is approximately 2,026 millimeters and 

average temperature is around 23-31 degree Celsius.
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Administration

Muang District is subdivided into 14 sub-districts and 80 villages as follows.

 1. There are 7 villages in Lam Paya Sub-district.

 2. There are 7 villages in Lam Mai Sub-district.

 3. There are  6 villages in Pron Sub-district.

 4. There are  5 villages in Lidol Sub-district.

 5. There are  3 villages in Yala Sub-district.

 6. There are  4 villages in Poe Seng Sub-district.

 7. There are  4 villages in Na Tham Sub-district.

 8. There are  6 villages in Tha Sap Sub-district.

 9. There are  6 villages in Bannang Sareng Sub-district.

 10. There are  8 villages in Budi Sub-district.

 11. There are  13 villages in Sateng Nok Sub-district.

 12. There are  6 villages in Yu Poe Sub-district.

 13. There are  5 villages in Tha Sae Sub-district.

 14. Sateng Sub-district is located in Yala Municipality.

 In Muang Yala, there are 4 municipalities and 10 Sub-district Administrative Organization. 

Populations	in	Mueang	Yala	District

 165,404 populations are living in Muang Yala District (Surveyed on the 30th of November in 

B.E. 2552).

 1. 81,225 of the populations are male populations

 2. 84,179 of the populations are female populations

 3. There are 39,720 households in the district.

 4. Regarding the density of population, there are 619.60 populations per one square kilometer. 
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Economic	conditions

 Principal occupations: rubber planting and fruit farm planting.

 Supplementary occupations:  trading, business, working as employee, and working in the 

government service

	 Business	Firms in Muang Yala District

  -  12  Banks    -   17  Hotels

  -   8   Gas stations     -  315  Industrial factories 

  -  2    Department stores  

Social	conditions

	 Education

  -  11  Infant development centers 

  -  57  Elementary schools 

  -  22  Secondary schools  

  -  3   Vocational training schools 

  -  4   Institutions   in tertiary education level 

  -  1   Provincial police training school  

  -  2    Public libraries   

  -  2    Non-formal education centre    

	 Public	health

  -  1   Center hospital    

  -  1   Public health office    

  -  17  District health stations

  -  1   Primary health care center of the lower part of the south  

  -  1    Private hospital    

  -  36  drugstores    

  -  1    Health promotion center 12    

  -  1    Regional tuberculosis center 12  

  -  1    Vector Bone Disease control center 41 Yala Province 

  -  1   Environmental Health Division of Yala city municipality  

  -  42  Clinics    
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Religious	institutes	and	organizations

  - 18  Temples/ Houses of Priests       

  -  104 Mosques      

  -  3  Joss houses      

  -  4 Churches      

  -  1  Sikh temple      

  -  1  Vietnamese temple     

Security	of	life	and	property

  - 2   Provincial police station     

  - 1 Fire station     

Basic	services

	 Transportation

 Transportation in Muang Yala District is by land. It can be categorized into two groups: by 

train and by car. Traveling and transportation in the district is convenient. Below are important roads.

 1. Petkasem Road

It is connected with nearby the provinces of Pattani and Songkhla.

 2. Sukyang Road

It is connected with Bannang Sata District, Thanto District, and Betong District.

 3. Siroros Road

It is connected with Yarang District in Pattani Province.

Telecommunication

 3 Post & Telegraph Office   

Electricity	Authority

 1 Provincial Electricity Authority Office  



English

7

Yala Cultural Office

Chapter 2
Directory of Wisdom 

Teacher in Muang Yala 
District



English

8

Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Chapter 2
Directory of Wisdom Teacher in Muang Yala District

District Sub-district
Name-surname

Address
Field	of	local	wisdom

Muang

Pron Sub-district Mrs. Nikanda Jaesanor 
62/3 Moo 3 Pron Sub-district  Muang Yala District 
Yala Province

Occupation
(Wood carving)

Tha Sap Sub-district Mr. Makaseng Duerama 32 Moo5 Tha Sap Sub-district 
Muang Yala District Yala Province

Occupation
 (Making a top part of a birdcage)

Sateng Sub-district Mrs. Penprapha Kaew-in 7/8 Phrapaisarn Prachanark 
Road  Sateng Sub-district
Muang Yala District  Yala Province

Occupation
 (Creating artificial flower made 
by Yaibua fabric)

Sateng Nok Sub-district Mr. Somkiat Boonsanong 33/3 Moo 2 Sateng Nok 
Sub-district  Muang Yala District  Yala Province

Occupation
 (Complete culture of mushroom)

Yupoe Sub-district Mrs. Arunee Supongse 24/1 Moo 1 
Yupoe Sub-district Muang Yala District  Yala Province

Food
 (Cooking)

Yala Sub-district Mr. Abdhulloe Musoe 17/1 Moo 1 Yala Sub-district  
Muang Yala District Yala Province

Occupation
(Wood carving and making  
picture frames)

Budi Sub-district Mr. Arwae Yawai 108/5 Moo7 Budi Sub-district Muang 
Yala District Yala Province

Traditional Thai medicine   
(Specialist in traditional Thai 
medicine   )

Lidhol Sub-district Mr. Karing Samae 50/2 Moo 5 Lidhol Sub-district  
Muang Yala District Yala Province

Work of art
(Dikir hulu performance)

Lam Mai Sub-district Mrs. Tuanjai Koeson 162/3 Moo 1 
Lam Mai Sub-district  Muang Yala District  Yala Province

Occupation
 (Creating Mai Chan flower(Mai 
Chan is a kind of wood flower 
to be placed on the site of 
cremation)

Lam Paya Sub-district Mr. Waha Maming 116/2 Moo 4 Lam Paya Sub-district 
Muang Yala District  Yala Province

Traditional Thai medicine
(Specialist in traditional Thai 
medicine   )

Na Tham Sub-district Mr. Prayoon Chiablam 11/1 Moo 4 
Na Tham Sub-district  Muang Yala District  Yala 
Province

Occupation
 (Making a tomtom(tomtom 
is   a tall narrow drum) )

Bannang Sareng Sub-
district

Mrs. Maemunoe Saelae 21 Moo 4 Bannang Sareng 
Sub-district Muang  Yala District      Yala Province

Occupation
 (Making Bu-nga Searae (Bu-nga 
Searae is a tray with pedestal 
offering of cooked rice under a 
conical arrangement of folded 
leaves and flowers  ) 

Tha Sae Sub-district Mr. Thanakorn Khongkuen 1/2Moo 1 Tha Sae Sub-
district Muang Yala District Yala Province

Occupation
 ( Wickerwork)

Poe Seng Sub-district Miss Pareedah Waenalai 1/9 Moo 1 Poe Seng Sub-
district  Muang Yala District  Yala Province

Food
 (Cooking)
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:  Processed wooden panel products

Name	of	wisdom	teacher:	Mrs. Nikanda Jaesanor 

History	of	local	wisdom	

 In the past, a governor of Yaring (at present the city is Yaring District in Pattani Province) 

has used Perforated Wood to build a whole house. By chance, a member of this group had a rela-

tive living in Yaring District and he told other members about the Governor’s house. Creatively, 

the members in the group needed to integrate the concept of constructing this kind of the house 

with their local wisdom.  In doing so, the major purpose was to conserve the field of art so that new 

generations would be able to learn and maintain the wisdom. Thus, with the idea a group for this 

purpose was established. Then, young people who were unemployed or uneducated were asked 

to participate in this group. Besides, elders who wanted to work and increase their incomes could 

take part as well. At first, there were only 4 members in the group.

  Recently, 22 members are in the group of processed  wooden panel products. The office of 

this group is located at 62/3 Moo 3 Pron Sub-district, Muang Yala District Yala Province  Postal Code 

65160. The group president is Mrs. Nikanda Jaesanor. Apart from producing processed Wooden 

Panel products of Perforated Wood, the members also make casings, windows, and grills.

Biography	of	local	wisdom	teacher	
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Biography

Name:     Mrs. Nikanda Jaesanor   Age:   44 years old         Date of birth: B.E. 2509  

Race: Thai              Nationality: Thai            ID card number: -    Address: 62/3 Moo 3 Pron Sub-

district Muang District Yala Province     Postal Code: 65160 Telephone:   073-252220, 089-9783164   

Education:  Completed Mathayom Suksa 6

Family

Father’s name: Mr. Hama Jaesanor     Mother’s name: Teeyor Jaesanor 

Father’s occupation:     Mother’s occupation

Mr. Hama Jaesanor  is the third daughter among 4 siblings.

Her siblings’ names and occupations are the followings. 

 1. Name-surname: Mrs. Waenama  Occupation: housewife

 2. Name-surname: Mrs. Armeenoe Salae Occupation: Seller

 3. Name-surname: Mrs. Mareena  Occupation: Destroying woods

Name of husband / wife: Mr. Sama-ae (former surname of husband/wife: Arwae)

Occupation: Doing his own business

Mr. Hama Jaesanor  has 3 sons. Their names and occupations are below. 

 1. Name-surname: Mr. Saifudin Arwae  Occupation: Destroying woods

 2. Name-surname: Mr. Saiyeedi Arwae Occupation: student in higher education level

 3.  Name-surname: Mr.Figree Arwae  Occupation: student

Reward	

Bestowed Certificates and prestige of the group of processed Wooden Panel products 

 1. In B.E. 2543, the group received the winning prize as the most excellent occupational 

group in a district level. The prize was rewarded by the Community Development Department, Min-

istry of Interior.

 2. In B.E. 2546, the group’s products were selected to be the four- star OTOP product 

champion in a regional level. 

 3. In B.E. 2546-2548, the group’s products were selected to be the three- star OTOP product 

champion in a region level. 

 4. In B.E. 2548, the group was allowed to demonstrate Thai Community Product Standard 

used with wooden inventions. The products received a community product standard No.  “Mor Phor 

Chor.45/2546” as products certified to be “wooden inventions” from Thai Industrial Standards Institute 

on July 5, B.E. 2548. 

 5. The group was allowed to operate industrial factory (factory register no. Jor  3 – 34 (2) – 

1/44  Yala)

 6. The group was allowed to operate processing Factory with machine use (book 1249, is-

sue 023)
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 7. In B.E. 2549, the group was a member of the Support Arts and Crafts International Centre 

of Thailand and The Support Arts and Crafts Centre Queen Sirikit of Thailand

Transfer	history

 The local wisdom has been consistently transferred to young people who have been faced 

with problems of being addicted to drugs. Some of them are probably be orphaned, poor, or edu-

cationally underprivileged. Others may be unemployed. With the transferred wisdom, they will be 

able to practice the related skills. Some who are skillful can utilize what they learn to do their work 

in the future. 

Production	materials

 1. Types of wood

     The types of wood are, for instance, Kaba wood (or Malay wood with a good qualification 

of waterproof, not being easily fragile, and smooth), Takian Sai wood or Hopea avellanea, Saya wood 

or meranti (with its good qualification of hard, red, and beautiful), and wood for making pillar.

 

 2. Pencil      3. White-grey paper

 

 4. Sander      5. Ruler
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Production	equipment

 1. Electric sander     2. Lathe

 

 3. Electric plane     4. Log splitter

 

 

 

 5. Router      6.     Jig saw                               

 

 7. Electric Driller

 

Production	procedures/	directions

      Example: The production of panel wood of curved balustrade by using Kaba wood with 156 inches. 

 1. Prepare the wood’s surface to be smooth by using a big shaver. Then, use a pencil to 

draft and design patterns on a white-grey paper. After finishing, take the paper to be stick to the 

wood.  In case the artisan is skillful, the design can be directly done on the wood.
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 2. Use an electric drill to pierce the written patterns so as to be easily to perform perforated 

framework. Next, use a perforating machine (Jigsaw) on the written patterns. After that, a router 

will be used in order that obvious and beautiful patterns will be created.

 3. Use an electric sander to tidy the work.

      Notation  curved balustrades are used to decorate   Stair Banisters of house or houses’ balconies.

Advantage	/	Utilization

 1.It can be used as a composition of houses and to beautifully decorate houses.

 2. It is for selling.

 

Duration	of	production

 -  It takes approximately 15 minutes per one paper (1 mater/paper). In one day, 20 paper 

works (by one artisan) are completed. Or one artisan can complete 20 meters of paper works.

Special	aspects	of	the	works

 - It, indeed, expressed wisdoms as the patterns are designed. This makes the works to 

possess their beautiful identities. From time to time, flower patterns are harmonized. Such the flower 

design is, for example,   bullet wood and bougainvillea. 

Income	/	Payment

  60-100 bahts per piece (Depending upon difficulties of each pattern) 

  Approximately  300,000-400,000 bahts annually 
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Surveyor	/	Data	collector

1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

2. Miss Athitaya Petkaew  A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July 5, B.E. 2553    
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Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:	Making a top part of a birdcage for jambul bird and complete Culture of Mushroom 

Name	of	local	wisdom	teacher:	  Mr. Makaseng Duerama

History	of	local	wisdom	

 

 

 

 

Biography	of	local	wisdom	teacher	

Name: Mr. Makaseng Dueramae  Age:   55 years old         Date of birth: B.E. 2498  

Race:  Thai              Nationality: Thai            ID card number:  -

Address: 32 Moo 5 (Ban Pueroe) Tha sap Sub-district, Muang District, Yala Province.   

Postal Code:  95000     Telephone Number: 089-6560327  

Education: Completed Prathom Suksa 4 from Wat Na Tham School, Na Tham Sub-district, Muang 

District Yala Province

Family

Father’s name: Mr. Sama-Air Dueramae   Mother’s name: Mrs. Teemor Dueramae 

Father’s occupation:   Gardener/Woodturner        Mother’s occupation: Gardener

Mr. Makaseng Dueramae is the first son among two siblings. His sister’s name and occupation is 

as follows.

 1. Name-surname: Mrs. Maesong Dueramae       Occupation:  Woodturner  
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Name of husband/wife: Mrs. Jaenoe (former surname of husband/wife: Arwae)

Occupation: woodturner

Mr. Makaseng Dueramae has 4 sons and 1 daughter. Their names and occupations are below.

 1. Name-surname:Mr. Ruslan Dueramae  Occupation: General worker

 2. Name-surname:Mr. Mayeedi Dueramae  Occupation: General worker

 3.  Name-surname: Mr. SulaimangDueramae  Occupation: General worker

 4. Name-surname: Miss Asna Dueramae  Occupation: Student in a higher edu-

cation level

 5.  Name-surname: Mr. Mayaki Dueramae  Occupation: Student in a higher edu-

cation level

Reward	

 1. President of the group of a top part of a birdcage, Moo 5, Na Tham Sub-district,  

  Muang Yala District, Yala Province

 2. Community speaker of Thamsilp School, Tha Sap Sub-district, Muang Yala District,  

  Yala Province

 3. Products of the group were bestowed with a certificate of excellent 3 star products under  

  the project of the excellent selection of OTOP Product Champion in the category of  

  equipment and decorations of the southern part of Thailand in B.E.2546.

   

Transfer	History																			

 Mr. Makaseng Dueramae has been a community speaker transferring the kind of wisdom 

to Prathom Suksa 5 and 6 students at Thamsilp School, Na Tham Sub-district, Muang Yala District, 

Yala Province.

Production	Materials

 1. Types of wood  

  The types of wood used are, for instance, Plum Mango   , Marian plum, wild mango, and 

Sadam Wood.
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 2. Sander     3.  Oil Varnish

Production	Equipment

 1. Lathe / Senban    2. Electric drill

 

 

 3. Axe      4. File

  

 

 5. Chisel     6. Carving knife

 7. Whetstone for lathe blade   8. Brush (used with Oil Varnish)
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Production	Procedures/directions

 1. Log long and round wood to be in the forms of short lumbers and decorate them to be 

square bars with 353 inches.

    

 2. Bank the edge of the square bars with an axe and make them to stay in the forms of one 

side peak (it is processed as a way of sharpening a pencil) as demonstrated in the picture.

 3. Lathe the bars and use flat chisel to beautify them.

 4. In this stage, sandpaper can be used to rub the bar in order that their surface will be 

smooth and beautiful.

5. Paint the bar with oil Varnish to increase the surfaces’ sparkle.
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Advantage	/	Utilization

 1. Use the bars as a component of birdcage (birdcage of jambul bird)

 2. They can be sold for increase artisans’ incomes.

  

Duration	of	production

 - It takes approximately 15-30 minutes for making 1 bar (depending upon formats and  

designs)

Special	aspects	of	the	works

 1. It is a clear and wise way to reflect the local identity. In creating the kind of work, artisans 

are able to design their own patterns depending on their wisdom identity.

 2. The woods used are selected from cores of woods, such as the core of wild mango. The 

use of the cores is advantageous in that the works will be durable and contain their naturally lined 

pattern inside.

  

Income	/	Payment

  30  bahts each (10 bars are made a day.)

  ...................................bahts a year

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

 Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July 5, B.E. 2553    
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Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:		 Creating artificial flower made by Yaibua fabric

Name	of	local	wisdom	teacher: Mrs. Penprapha    Kaew-in  

History	of	local	wisdom	

 Previously, Mrs. Penprapha    Kaew-in has attended a training on creating ARTFICIAL 

FLOWER made BY YAIBUA FABRIC. The training has been supported by Yala Employment Service 

Office. Later, this kind of works has been a Supplementary occupation of her family. By and by as 

her skills in the work are strengthened, the Housewife Group of creating ARTFICIAL FLOWER made 

BY YAIBUA FABRIC was established with 11 members. Nowadays, the group carries on the intention 

of transferring the skills to interested people without any charge.

 

Biography	of	local	wisdom	teacher	

Name: Mrs. Penprapha    Kaew-in   Age:   50 years old         

Date of birth: B.E. December 1, B.E.2503 

Race:  Thai              Nationality: Thai            ID card number:  3 2007 00516 771

Address: 7/5 Sateng Sub-district, Muang District, Yala Province.   

Postal Code:  95000   Telephone Number: 073-274306 Cell phone:  086-9609075 

Education: Completed Mathayom Suksa 3 
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Family

Father’s name: Mr. Samai Pimwongse    Mother’s name: Mrs. Thongsuk Pimwongse

Father’s occupation:     deceased                      Mother’s occupation: deceased   

Mrs. Penprapha    Kaew-in  is the first daughetr among four siblings. His siblings’ names and oc-

cupations are as follows.

 1. Name-surname: Mrs. Suchada   Pimwongse    Occupation:  Housewife

 2. Name-surname: Mrs. Kannikar Pimwongse  Occupation:  Company employee

 3. Name-surname: Mr. Wattana Pimwongse   Occupation:  Company employee

Name of husband/wife: Mr. Soraphongse (former surname of husband/wife: Kaew-in)

Occupation: Government officer

Mrs. Penprapha    Kaew-in  has 1 son. His name and occupation is below. 

 1. Name-surname: Mr. Phornsurane Kaew-in Occupation: Student in a university level

  

Reward

 - Received the second to the champion rank reward on “decoration of product shop” in Yala 

Province

 

Transfer	history	

 1. Being a guest speaker at OTOP fairs

 2. Being a speaker transferring the skills and the wisdom in schools and educational places

 3. Being a speaker transferring the skills and the wisdom to interested people inside and 

outside the areas

Production	equipment

 1. Flora tape      2. Thread    

   

 

 3. YAIBUA fabric  in different colors   4. Instant wires
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 5. Pedicel      6. Silver and golden wires

 7. Instant carpel     8. Latex glue

 

Production	equipment

 1.  PVC pipe with the desired diameter   2. Scissors 

 3. “ire-cutter      4. Pliers

 

Production	Procedures/directions

 1. Tie the PVC pipe with wires used for making petal.  Bend the wires for petal shape. Next, 

cover the petal frame with your selected colors of Yaibua fabric and tightly bind them with thread.
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 2. In making a flower bud, 2 wires are used to put in a cross shape (X). Then, twist the wires 

for 3-4  rounds and bind PVC (side1) with them. After biding, its petals will be separated and cov-

ered with Yaibua fabric in 2 layers (If it is an instant flower bud, 2 layers of Yaibua fabric will also be 

used.

 3. Attach small petals to the flower bud before placing bigger ones between the small petals. 

After attaching, bind pedicel with a flora tape and form the petals to be like natural ones.

 

 4. For creating leaves, bind green wires to the PVC pipe and form them to be in leaves’ 

shapes. After forming, cover the frames with green Yaibua fabric.

 

 5. To flower, attach the flower bud to the tip of the wires and bind them with the flora tape. 

Then, put the blossomy flowers in the lower position of the bud and bind them with the flora tape 

again.



English

27

Yala Cultural Office

Advantage	/	Utilization

 1. The artificial flowers made by Yaibua fabric can be used to decorate houses.

 2. Besides being a houses decoration, they can be souvenirs.

Duration	of	production

 - It takes approximately one day. 

Special	aspects	of	this	kind	of	works

 - Natural materials are used for the works’ decoration. The examples are coconut shells, 

treewoods, branches, and sugar palm leaves.

  

Income	/	Payment

  400-500 bahts each 

  8,000 bahts a year 

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July 14, B.E. 2553
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Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:   Complete Culture of Mushroom

Name	of	local	wisdom	teacher:		 Mr. Somkiat Boonsanong

History	of	local	wisdom	

 Mr. Somkiat Boonsanong gained the knowledge concerning Culture of Mushroom from Mr. 

Kasem Boonsanong, his elder brother. He learnt how to culture in B.E. 2538 from his brother who 

were rewarded the second place as the nationally excellent agriculturist in the youth competition. It 

is 15 years that the culture knowledge has been his family occupation.

 

Biography	of	local	wisdom	teacher	

Biography

Name: Mr. Somkiat Boonsanong  Age:   38 years old         

Date of birth: B.E. September 1, B.E.2515

Race:  Thai                Nationality: Thai            ID card number:  3 9599 00041 077

Address: 33/3 Moo 2 Sateng Nok Sub-district Muang District Yala Province   

Postal Code:  95000         Telephone Number: 074-7503055

Education: Completed a Vocational Certificate
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Family

Father’s name: Mr. Kruen Boonsanong    Mother’s name: Mrs. Nual  Boonsanong  

Father’s occupation:     Teacher  Mother’s occupation: Agriculturist

Mr. Somkiat Boonsanong is the fourth son among his four siblings. His siblings’ names and occupa-

tions are as follows.

 1. Name-surname: Mr. Kasem   Boonsanong    Occupation: Deceased

 2. Name-surname: Mr. Chinnakut Boonsanong  Occupation:  Police officer

 3. Name-surname: Mr. Jamral Boonsanong   Occupation:  Government officer work-

ing for Yala Provincial Administrative Organization

Name of husband/wife: Mrs. Nariam (former surname of husband/wife: Watemaha)

Occupation: Teacher

Mr. Somkiat Boonsanong has 1 daughter. Her name and occupation is below. 

 1. Name-surname: Thanapa Boonsanong Occupation: Student 

  

Transfer	history

 1. Being a speaker transferring related knowledge to people in Yala  Agricutural Occupation 

Promotion and Development Center and in other governmental departments. The transfer is also 

delivered to police officers, soldiers, and other interested people.

 2. Being a regular speaker at Technology Transfer Center of Sateng Nok Sub-district

Production	materials

 

 1. 100 kilograms of dry rubber wood saw dust (No ferment)

 

 2. 5 kilograms of mashed rice bran   3. 1 kilogram of lime
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 4. 0.2 kilograms of urea fertilizer       5. 0.2 kilograms of Epsom salts      

 Notation Humidity in culture containers should be adapted at around 60-65 %. 

Production	equipment

 1 Heat resistance bag     2. Plastic bottleneck

 3. Cotton      4. Rubber band

 

 5.Steam Pot      6.  Building for fiber dying process  

         and Mushrooms Cultivation Hut
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Production	Procedures/directions	

 The production of lump of mushroom spawn so as to harvest mushroom products

 1. Mix all the mentioned ingredients manually or use a mixer for doing so. Then, by adding 

some water humidity should be adapted at about 60-65%.  Try grasping saw dust and squeezing 

it. If there is some water seeping out, it means the mixed ingredients are too wet and you should 

add some dry saw dust in it. If there is no water seeped out and the saw dust is combined as in a 

lump and break into 2-3 small lumps, this means the humidity is appropriate (humidity at 60-65 %). 

However, water can be more added to the saw dust in case that there is no lump of saw dust after 

squeezing.

 

 2. After the mixed ingredients are well blended, the saw dust will be put into a stomacher 

bag (the saw dust of 800-1,000 grams per bag). Next, pound the bag, put the plastic bottleneck and 

binding it with a plastic band and cotton stopper. Then, sterilize it in a steam pot with 100 Celsius 

for 2 hours. Leave the bag to be cold down in a clean place.  After that, shake some Mushroom 

Spawn in a bottle, use mellow millet and cotton to put in the plastic bag together with the spawn.  

Here, 10-20 seeds can be put in one bag (1 bottle of mushroom spawn: 40-60 plastic bags). Next, 

use cotton to cover the bottleneck and keep the bag in a clean place with ventilated air at the room 

temperature until the mushroom fibers will appear to be full in the bag. Nevertheless, it depends on 

mushroom types. 

 

 3. For the next step, select only uncontaminated fibers. Open the bag in order that flower 

mushroom can be grown. The bag in this procedure must be kept in a clean building with adequate 

light, air, and humidity (relative humidity should be at 70-90%).
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 4. For Oyster mushroom, Sajor-caju Mushroom   , Abalone Mushroom   , and Yanagi mush-

room, the bag will be opened and cotton and plastic band will be taken out. Also, the bottleneck 

is to be removed. Take the lumps to be overlap to one another on bamboo shelf in A shape or on 

plastic shelf. The bottoms of the bags can be attached to each other. Do not neglect to water the 

bags twice a day to keep the humidity at 70-90%. However, it depends on weather conditions. Spray 

water to the bags. Do not directly water to the bag as too much water in the bag can increase fungus 

and then spawn will probably be rotten. After 7-14 days, mushroom flowers will grow and they can 

be harvested. The harvest time is dependent on the mushroom types.

 

Ways	to	increase	special	income

- Mushroom can be processed into some forms of preserved food, for example fermented mushroom.

Advantage/utilization	

- Mushroom and lumps of Mushroom Spawn used for culturing can be sold.

 

Duration	of	production

- It takes approximately 1-2 months depending upon mushrooms’ types to be cultured.

Income	/	Payment

  8 bahts per mushroom clump and mushroom price is about 30-100 bahts per kilogram 

  100,000-200,000 bahts a year 

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office  Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July  12, B.E. 2553    
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Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:	

 Local dessert (triangle sticky rice)

Name:	  Mrs.Arunee Supongse

History	of	local	wisdom	

 The wisdom has been carried down from ancestors. The desserts are very popular in Bud-

dhist and Islam festivals. They are made to be a component of ceremony performance. Besides, 

they will be distributed to elderly relatives with respect. The desserts of triangle sticky rice are well-

known and popular among people living in the south of Thailand (down from Nakhorn Sri Thammaraj 

Province). 

 

Biography	of	local	wisdom	teacher	

Biography

Name: Mrs. Arunee Supongse  Age:   54 years old         

Date of birth: January 15, B.E.2499

Race:  Thai               Nationality: Thai             ID card number:  5950100390231

Address: 24/1 Moo1 Yupoe Sub-district Muang District Yala Province  

Postal Code:  95000     Telephone Number: 073-270133

Education: Completed Mathayom Suksa 3
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Family

Father’s name: Mr. Ming Supongse     Mother’s name: Mrs. Aied Supongse

Father’s occupation:     Agriculturist    Mother’s occupation: Agriculturist

Mrs. Arunee Supongse is the fifth  daughter among her five siblings. Her siblings’ names and oc-

cupations are as follows.

 1. Name-surname: Mrs. Urb  Supongse   Occupation: -

 2. Name-surname: Mrs. Cha-umm Supongse   Occupation:  Deceased

 3. Name-surname: Mr. Wirote  Supongse   Occupation:  Deceased

Name of husband/wife: Mr. Serm (former surname of husband/wife: Chansangthong)

Occupation: Agriculturist

Mrs. Arunee Supongse has 2 sons and 1 daughter. Their names and occupations are below. 

 1. Name-surname: Sarawut Yutsilpsaeri  Occupation: Worker

 2. Name-surname: Mr.Nirut Yutsilpsaeri     Occupation: Soldier

 3. . Name-surname: Miss Arisa Chansangthong Occupation: Student in a university level

           

Reward

 -  Rewarded the first winning prize of Yala Province in the competition of cooking triangle 

sticky rice.

History	transfer

 1. The wisdom transfer is performed to children, young people, and interested people in the 

areas.

 2. She is a speaker in a vocational training of Local Philosopher Learning Center of Yupoe 

Sub-district.

Production	materials

 1.   Sticky rice      2. Coconut milk
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 3. Fan palm leaves     4. Sugar

 

 5. Salt                  6.  Black bean 

Production	equipment

 1. Steamer      2.  Pot

 

          

 3.  Frying pan / Spatula

 

Production	procedures/	directions

 1. Clean sticky rice with water.

 2. Boil coconut milk and add some salt and brown sugar into it (1 kilogram of sticky rice: 1 

tablespoon of salt and 3-4 tablespoons of brown sugar).

 3. After the coconut milk is boiled, put the cleaned sticky rice in a pan and use a paddle to 

stir it. Wait until the sticky rice and the coconut milk are dry and harmonized.
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 4. Leave the fried sticky rice until the heat inside the rice is lowered.

 

 5. Prepare fan palm leaves (press the leaves).

 

 6. Wrap the fried sticky rice with a fan palm leaf. First, fold the leaf to be in a cone shape 

before putting the rice inside. After that, fold the leaf to be in a form of triangle.

7. Use a knife to cut unwanted part of the leaf. Then, boil or steam it. It takes about 45 minutes for 

the sticky rice to be cooked.

     

Ways	to	increase	special	income

 1. The desserts can be sold in annual festivals inside and outside the areas. As well, it can 

be made according to customers’ orders.

 2. The triangle sticky rice can be roasted. In differently doing this, it can increase the selling 

price. 

Advantage	/	Utilization

 - The desserts can be used in a religious ceremony. Giving them to the elderly, it does 

express respects towards them. Not only can they be used in traditional fairs and ceremonies, the 

desserts can be cooked as family’s food.   
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Duration	of	production

 - It takes approximately 2 hours for 1 kilogram of sticky rice.

Special	aspects	of	the	work

 - Mixing the sticky rice with black beans, this increases mellow taste of the desserts. Also, 

their shapes are more attractive to customers.

Income	/	Payment

  250 bahts per 100 pieces

  10,000 bahts a year

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July  14, B.E. 2553
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Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field: Wood carving 

Name:  Mr. Abdhulloe Musor

History	of	local	wisdom	

 In  B.E. 2545, the wisdom was transferred to him by Mr. Ya Musor, his father. The father pos-

sesses a valuable wisdom of local wood carving.  The carving is considered the primary occupation 

of his family. Products made from woods are largely sold to people inside and outside the areas. 

Notably, the products are popular among those interested in wood carving.

 

 

Biography	of	local	wisdom	teacher	

Biography

Name: Mr. Abdhulloe Musor  Age:   27 years old         

Date of birth: September 8, B.E.2526

Race:  Thai              Nationality: Thai            ID card number:  5 9505 00027 180

Address: 24/1 Moo 1  Yupoe Sub-district Mueang District Yala Province   

Postal Code:  95000     Telephone Number: 073-270133

Education: Completed Mathayom Suksa 6
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Family

Father’s name: Mr. Ya  Musor     Mother’s name: Mrs. Rogiyoe Musor

Father’s occupation:     Gardener                    Mother’s occupation: Deceased

Mr. Abdhulloe Musor is the first  son among his two siblings. His brother’s name and occupation is 

as follows.

 1. Name-surname: Mr. Muhammad Musor  Occupation: General worker

Reward

 1. Received the CEO support project from the governor of Yala Province in B.E. 2550.

 2. Received the support budget from the project of Village Relationship Binding in B.E. 2549

Transfer	History

Being a speaker for Yala Employment Service Office

Production	materials

 1. Hard wood      2. Nail

 

 3. Screw      4. Sandpaper

 5. Lack       6. Dye
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Production	Equipment

 1. Saw       2. Electric plane

 3. Sander        4. Electric drill

 

 5. Router       6. Painting brush

 7. File       8. Hammer
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Production	procedures/Directions

 1. Select woods in appropriate shapes to make chairs. Cut the woods and scrub them with 

electric plane. Then, sandpaper will be used to scrub them one more time.

                    

 2. Concerning the woods made for backrests, scrub them with sandpaper and file until the 

surface is smooth. When every component is prepared, put them in joinery by using drill, hammer 

and nails as appropriate.

 3. After assembling the chair, use soft-prepared chalk to plug broken joints or nooks. Then, 

use sandpaper to rub the wood again. Lastly, dye will be used before lacquering with lack for 2-3 

times.
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Advantage	/	Utilization

 - The product can be used as house furniture. 

Duration	of	production

 - It takes approximately 1 week.

Income	/	Payment

  3,500-5,000 bahts each  

  42,000 bahts a year

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July  19, B.E. 2553
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field:	Traditional Thai medicine (local medicine specialist: curing the symptoms of aches and pains)

Name:  Mr. Arwae Yawai 

History	of	local	wisdom

 The kind of wisdom has been transferred by Mr. Dueramae Yawai, his father. Mr. Dueramae 

possesses the wisdom of traditional Thai medicine and he is well-known in Ban Kambong, Moo 7, 

Muang Yala District, Yala Province. The wisdom transfer has been carried on from B.E. 2540 on. 

Until the present, he has treated people inside and outside the areas.

 

 

Biography	of	local	wisdom	teacher

Biography	

Name: Mr. Arwae Yawai Age:   48 years old         

Date of birth: B.E.2505

Race:  Thai              Nationality: Thai            ID card number:  39501 00287 898

Address: 108/5 Moo7 Budi Sub-district Muang Yala District Yala Province

Postal Code:  95000   Telephone Number: 073-361580

Education: Completed Mathayom Suksa 3
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Family

Father’s name: Mr. Dueramae Yawai     Mother’s name: Mrs. Mariyae Yawai  

Father’s occupation:     -                    Mother’s occupation: -

Mr. Arwae Yawai is the fourth son among his four siblings. His siblings’ names and occupations are 

as follows.

 1. Name-surname: Mr. Dorosa Yawai    Occupation: Deceased

 2. Name-surname: Mrs. Jae-mue-loe Yawai  Occupation:  Deceased

 3. Name-surname: Mr. Ahama Yawai    Occupation:  Gardener

Name of husband/wife: Mrs. Samseeya (former surname of husband/wife: Phengbaru)

Occupation: Housewife

Mr. Arwae Yawai has 3 sons and 3 daughterw. Their names and occupations are below. 

 1. Name-surname: Mr. Bilal Yawai  Occupation: Gardener

 2. Name-surname: Mrs.Tachneem Yawai    Occupation: Gardener

 3. Name-surname: Mrs. Najawa Yawai  Occupation: Gardener

 4. Name-surname: Usaman Yawai    Occupation: Student

 5. Name-surname: Asaree Yawai   Occupation: Student

 6. Name-surname: Murani Yawai    Occupation: -

Transfer	History

 - The traditional medicine wisdom has been transferred to his sons.

Production	Materials

 -  Vegetable oil processed in incantation as stated in mantra cited in the Noble Qur’an, the 

holy scripture of Muslims.

 

Production	Procedures/	Directions	

 - Patients will be asked to explain their symptoms. Then, the traditional medicine specialist 

will touch the painful spot on their bodies and anoint the spots with the incanted oil. They will be 

massaged until the pains and the aches are relieved. 
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Ways	to	increase	special	incomes

 The wisdom knowledge can be used to cure the aches and the pains of patients living inside 

and outside the areas. This is a family’s primary occupation.

Advantage	/	Utilization

 -  To cure pains and aches on bodies  

Duration	of	production	

 It takes approximately 2-55 minutes per person depending upon the symptoms and the 

beliefs of patients.  The patients are welcomed everyday except on Thursday.

Income	/	Payment

 - Payments for the treatments depend on the patients’ faiths.

Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew  A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July  13, B.E. 2553  
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field: Local performance (Dikir hulu  )

Name	of	local	wisdom	teacher:	  Mr. Karing Samae 

History	of	local	wisdom

 Dikir hulu  is a performance of Thai Muslim males and it is well-known among people living in 

the southern border provinces of Thailand. Dikir hulu  is the word derived from the Persian language. 

It contains 2 meanings. First, it means the hymn to praise the God. This humn is sung in ceremonies 

celebrating the Nabi’s birth or it is called by Thai as “Maolid”. The other meaning of this word is 

defined as a song poem which performances use to respond to one another in groups. Mr. Karing 

Samae is perceived as a specialist of the local wisdomin Lidhol Sub-district. He is fond of the Dikir 

hulu performance art and he himself has learned the wisdom knowledge from other philosophers 

who are best at Dikir hulu. Dikir hulu. Moreover, he is admired as being self-educated in this field. In 

B.E. 2520, his own group of Dikir hulu named “Bu-nga Lidhol” was established. His major purpose 

for this establishment was to propogate the performance art to others inside and outside the areas.

Biography	of	local	wisdom	teacher
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Biography

Name: Mr. Karing Samae  Age:   51 years old         

Date of birth: 10 August, B.E.2502

Race:  Thai                Nationality: Thai            ID card number:  39501 00190 223

Address: 50/2 Moo5 Lidhol Sub-district Muang Yala District Yala Province

Postal Code:  95000   T elephone Number: 084-7318920

Education: Completed Mathayom Suksa 3

Family

Father’s name: Mr. Daewae Samae    Mother’s name: Mrs. Jaemoe Samae

Father’s occupation:    Gardener                    Mother’s occupation: - 

Mr. Karing Samae is the first son among his seven siblings. His siblings’ names and occupations 

are as follows.

 1.  Name-Surname: Mrs. Muesae Samae  Occupation:     Seller 

 2. Name-Surname: Mrs.Bidah Samae   Occupation:     Gardener

 3. Name-Surname: Mrs. Jaebu-ngor  Samae  Occupation:     Worker

 4. Name-Surname: Mrs. Ror-hemoh Samae  Occupation:     gardener

 5. Name-Surname: Mrs. Mae-song Samae  Occupation:     gardener

 6. Name-Surname: Mrs. Sainung  Samae  Occupation:     gardener  

Name of husband/wife: Mrs.Meenoe (former surname of husband/wife: Dorsorlee)

Occupation: General worker

Mr. Karing Samae has 3 sons and 4 daughterw. Their names and occupations are below. 

 1.  Name-Surname: Mrs. Paoseeya Saemae  Occupation: Worker

 2. Name-Surname: Miss Rusnani Saemae  Occupation: Student in a higher 

                   education level

 3. Name-Surname: Mrs. Basma Saemae  Occupation: Worker

 4. Name-Surname: Nuruding Saemae   Occupation: School student

 5. Name-Surname: Seelawati Saemae   Occupation: School student

 6. Name-Surname: Abnan Saemae   Occupation: School student

 7. Name-Surname:Sup-hah Saemae   Occupation: School student

Transfer	history

 1. Being a guest speaker to provide knowledge in relation to  Dikir hulu  at Tha Loe School  

 2. Being a guest speaker to transfer knowledge to the young in the areas
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Production	equipment

 1. Big timbrel  or Banor E-bu

 2.  Small timbrel or Banor Ar-noe

 3. Gong or Khong

 4. Small cymbals or Arnor Ayae

 5 Moung or Mong
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

 6.  Luk Saad or Woe Lor-ma

 7. Ceramic coin

 

Production	Procedures/Directions	

 1. Before the Dikir Hulu performance, a prelude will be played with timbrel  (Taboe) and the 

song Pantong.

 2.  During the Dikir Hulu performance, any fun and joyful songs could be sung. After all of 

the songs are finished, Karoe (kind of reaction in selected stories) will be then performed.

 3. At the end of the Dikir Hulu performance, there will be Wabulae (the word means Wong 

Duean kite) which is used to end the show.

 

Ways	to	increase	special	incomes

 - Young people who are well-trained in Dikir Hulu will be able to perform in ceremonies or 

fairs inside and outside the areas.

 

Advantage/	utilization

 -  Dikir hulu is performed in auspicious ceremonies in order to create joy and pleasure.

Duration	of	Production	

 - Performance depends upon job’s characteristics  

Income/Payment		

  Received payment for the performance depends upon job’s characteristics.  

  24,000 bahts annually
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Surveyor	/	Data	Collector

 1. Mr.Wanas Thongnui  A specialized academician in culture

 2. Miss Athitaya Petkaew A cultural volunteer in Yala Province

Yala Cultural Office Telephone 0-7321-3916   Fax 0-7320-3511

Date	of	data	collection	and	data	survey

July  21, B.E. 2553    
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Artisan	/	Works	/	Lined	design	/	Places
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Sub-category	:		Making Chan Flower (a kind of wood flower to be placed on the site of cremation)

Wisdom	Teacher’s	name: Mrs. Teunjai  Kosol

History		of	Local	Wisdom	Teacher

 Transferred by wisdom teacher in the same area, in year 2009 there was an establishment 

of a Lam Mai Temple Housewives Group which has produced Chan Flower for sale in the area and 

outside area. This activity is local wisdom interested by people in the same community, recognized 

as the special income apart from their main occupation. Currently, there are 15 members in the 

group. 

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teacher

	 Personal	information

Craft worker’s name: Mrs. Turnjai Kosol    Age: 52 years old    Date of Birth: September 9th, 1958

Nationality: Thai  ID card number: 39501 00204 348 Address: 192/3  Moo 1 Lammai Sub-district, 

Maung District, Yala Province  Postal code: 95160  Tel: 073-363547, 080-1395564  

Education: Vocational certificate
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Family	Background	

Father’s name: Mr. Pong Chiang-jian  Mother’s name: Mrs. Zoon Chiang-jian

Father’s occupation: Passed away  Mother’s occupation: Passed away

Mrs. Tuenjai was a tenth child of 10 siblings in the family as following:

 1. Name-Last name: Mr. Chuen   Chiang-jian  occupation:  Gardener

 2. Name-Last name: Mr.Sa-nguan    Chiang-jian occupation:  Gardener

 3. Name-Last name: Mrs. Kim  Pothong  occupation:  Gardener

 4. Name-Last name: Mr.Anan  Janjamneang  occupation:  Gardener

 5. Name-Last name: Mr.Manoon Chaisripongsa occupation:  trade

 6. Name-Last name:Mrs. Paew Thongpan    occupation:  housewife

 7. Name-Last name: Mr.Jaroon    Chiang-jian  occupation:  -

 8. Name-Last name: Mr.Kamol    Chiang-jian  occupation:  Gardener

 9. Name-Last name:Mrs. Teunjit    Chiang-jian occupation:  Gardener

Husband’s/ wife’s name: Mr. Wisut   ( the previous last name of husband/wife is Kosol)

Occupation:  Worker   Number of children: 2 divided into 1 son and 1 daughter

 1. Name- Last name: Miss Janjira Kosol  occupation: Worker

 2. Name- Lastname: Mr. Tewaraj   Kosol  occupation: Student

Knowledge	Transferring	History

 - Transferring knowledge to local housewives and interested persons outside the area

Materials	used	in	production

 1. Crepe Paper       2. Calyx paper 

 3. Candles       4. Wire
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  5.  Chan wood     6. Stalks

 

 

 

 7. Incense      8. Thread

 

 

 9. Glue

Equipment	used	in	production

 1. Scissors      2. Plywood
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Production	process/method

 1 Prepare the equipment to make Chan Flower. Cut the corrugated paper into petal shapes 

and size as appropriate.

 2 Coil the cut paper around the steel and shorten with the stick pin and spread out by sized 

petals. Bind the cut pieces of candle and Chan Flower together the end of the handle.

 3  Arrange the compressed petals into beautiful proportion in order to flower that the petals 

braced  each other.

 4.  Glue the Calyx paper and coil around the Chan Flower. After completing many Chan 

Flowers, put into bouquet.
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Advantage/	Function

 -  Used in the funeral or burial ceremony.

Production	period	

 -  1 Chant Flower takes approximately 3 minutes , and for a bouquet takes approximately 

30 minutes.

Income/	Compensation

  Per piece/ the sale price is 1 baht and 50 satang ,and per bouquet/ the sale price is 35 

baht (the total income is 2,000 baht per month)

  Per year …24,000 baht

Name	of	surveyors/	data	collectors

 1. Mr. Wanat Thongnui  Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

Yala Cultural Office   Tel : 073-213916    Fax : 073-203511

 

Date	of	data	collection/	survey

July 15th , 2010
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location
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Yala Cultural Office

Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Category:	 Traditional doctors (Healing of burns-scald injuries) 

Name	of	Wisdom	Teacher:	Mr. Waha Maming

History	of	Local	Wisdom	Teacher

 The Local Wisdom Teacher inherited the knowledge of Thai Traditional Medicine in treatment 

through action of chewing and spraying the betel nuts , which are believed  by Southern Muslims. 

The knowledge of treatment with chewing and spraying betel nuts was originally transferred by Mr. 

Yusoh Daho (Mr. Waha Maming’s father-in-law) around year 1980. Since Mr. Yusoh was dead, Mr. 

Maming has consistently subrogated the treatment for several years both inside and outside com-

munity’s area.

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teacher
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Personal	information

Name: Mr. Waha Maming     Age: 59 years    Date of birth: unidentified date and month, 1951

Nationality : Thai ID card number: 39501 00023 220 Lampaya Sub- district, Maung  District, 

Yala Province 

Postal code: 95000  Tel: 073-276087

Education: Fourth year in a primary school

Family	Background	

Father’s name: Mr. Mamoo Maming    Occupation: Gardener 

Mother’s name: Mrs. Jenoh Maming   Occupation: Gardener

Mr. Waha is a second child of 5 total siblings as following

 1. Name-Last name: Mrs. Jeh wo  Maming   Occupation: Gardener 

 2. Name- Last name: Mrs.Romeeyah  Maming  Occupation: Gardener 

 3. Name- Last name: Mrs. Saudah  Maming  Occupation: Gardener 

 4. Name- Last name: Mr. Nureing  Maming  Occupation: Gardener 

Husband’s/ Wife’s name: Mrs. Saodah (previous last name is Daho)

Occupation: Gardener    Number of children: 2

 1. Name- Last name: Mr. Ussaman  Maming Occupation: Worker 

	Awards

 - Declared as a Local Scholar of Traditional doctor healing wounds on fire.

History	of	Knowledge	Transfer

 - The knowledge transferred to Mr. Ussaman Maming (son)
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Materials	Used	in	Production		

 1. Betel nuts

 2. Betel

 

 3. Lime

Production Process/Method

 1. People who have been injured from accidental fire or scald would have immediate treat-

ment

 2. The traditional doctor, then,  will chew betel cement while reading prayers in Al Cummins  

Samaram percent loan, a chapter to read about Prayer in Al Cummins Samaram loan Lecture. Then 

doctors will spenll surfing lesson in the treatment of the symptoms of those people to cure. 

3.  If the patient has the bandages, those bandages must be carved out before the treatment.

 4. The doctor will spray the betel nuts, which he is chewing, around the wound 3 times.

 5. Those who are treated by spraying the betel nuts need to be sprayed betel nuts’ juice(from  

chewing)  at least three consecutive days / times until symptoms are better.
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

The	extension	of	income

 -  The knowledge is transferred to his son to inherit the traditional medicine which causing 

income and occupation

Advantages/	Functions

 -  Treatment of burns wounds, scald, wounds caused by sharp objects and ulcers caused 

by acid

Duration	of	treatment

-  Spraying will take about 3 minutes / 1 time

Special	Characteristics	of	the	Product

 -  It is the faith of people in the area in which the traditional medical treatment to cure the 

symptoms have been gradually better.

Income/	Compensation

  Per piece …..by the faith of the treatment (Average per month from 3000 to 4000 baht)

  Per year… approximately 36,000- 48,000 baht

Name	of	surveyors/	data	collectors

 1. Mr. Wanat Thongnui Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

Yala Cultural Office Tel: 0 - 7321-3916 Fax: 0 - 7320 to 3511

Date	of	Collection/Survey	

July 13th, 2010
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Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Field: Production of tomtom drum 

Wisdom	Teacher’s	name:	Mr. Prayoon  Cheablaem

History	of	Local	Wisdom	Teacher

 The knowledge of producing Tom-tom was inherited from local wisdom in Ban Kangkrajan, 

Maung District, Petchburi in year 1950 before moving to Natam Sub-district, Maung District, Yala 

province. Tom-tom playing subsequently has been introduced to Natam Sub-district and nearby 

areas. Also, the knowledge of producing Tom-tom can be used as another occupation, producing 

traditional Tom-tom (by entire handmade) for people from both inside and outside Natam area, until 

present.

 

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teache

Personal	information

Name: Mr. Prayoon Cheablaem  Age: 83 years  Date of birth: unidentified date and month, 1927

Nationality: Thai ID card number: 3 8501 00180 473

Address: 1/1 Moo 4  Natam Sub-district, Maung District, Yala Province

Postal code: 95000 Tel: -                        

 Education: Forth year in a primary schoo;
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Family	background

Father’s name: Mr. Toi  Cheablaem    Occupation: Gardener

Mother’s name: Mrs. Aae Cheablaem  Occupation: Passed away

Mr. Prayoon is the fourth child of six siblings as following:

 1. Name- Last name: Mr. Puang Cheablaem  Occupation: Gardener

 2. Name- Last name: Mr. Thai Cheablaem  Occupation: Gardener

 3. Name- Last name: Mr. Sud Cheablaem  Occupation: Gardener

 4. Name- Last name: Mr. Puang Cheablaem  Occupation: Gardener

 5. Name- Last name: Mr. Lai Cheablaem  Occupation: Gardener

Husband’s/Wife’s name:  Mrs. Jean  (previous Last name is Intharasut)

Occupation: Gardener  Number of children: 2 divided into 2 sons and 4 daughters as following:

 1. Name- Last name: Mrs. Nittaya Cheablaem  Occupation: Merchant

 2. Name- Last name: Miss Darunee Cheablaem  Occupation: Gardener

 3. Name- Last name: Mr. Puang Cheablaem   Occupation: Passed away

 4.Name- Last name: Mr. Narongrit Cheablaem  Occupation: Merchant

 5. Name- Last name: Mrs.Jitchuen Cheablaem  Occupation: Worker

 6. Name- Last name: Mr. Tipsuwan Cheablaem  Occupation: Merchant

History	of	Knowledge	Transfer	

 1. Lecturer for students at Wat Natam School

 2. Lecturer for  interested persons from inside and outside he area

Used	in	Production

 1.  Jackfruit wood or  Champedak wood  2. Cowhide   

 3. Vanish      4. Rope    
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 5. Wire

Equipment	Used	in	Production

 1. Saw       2. Chisel

 

 3. Hammer      4. Axe

 

 5.Plane      6. Sandpaper

 

 7. Painting brush     8. Rasp
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Production	Process/	Method

 

 1. Prepare a wood with needed size that a length of wood is about 1 meter, then trim off the 

bark with axes and forming Tom-tom in rough forming. After that, plain the wood’s outer surfaces 

until rounded and smooth.

 

 2. Make a circle of which same size to drumhead and inside circle and then dig the drum’s 

holes with a chisel and hammer until reaching the drum’s another side

 3. Polish with sandpaper until smooth and then mantle the drum with the prepared cowhide  

(soaked by water 1 night for softening the cowhide) Let the cowhide dried in sun (approximately 1 

day).Then knit the cowhide’s edge and pull it to stretch (called drumheading) in order to make loud 

drum. Finally, varnish the drum until beautiful.
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

The	Extension	of	Occupation	and	Income

 Knowledge has been transferred to youth and interested persons both inside and outside 

the region. It is another way to have extra income.

Advantages/	Functions

 -  Used as an instrument of Tom-tom drum dance and other shows.

Period	of	Production

 -  It takes approximately 5 days to produce 1 Tom-tom drum.

Special	Characteristics	of	the	Product

 It is handmade work that use the available equipments in local , and it is going to lost from 

the region.

Income/Compensation

  Per piece….2,000 baht 

  Per year….24,000 baht

Name	of	surveyors/	data	collectors	

 1. Mr. Wanat Thongnui Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

Yala Cultural Office Tel: 0 - 7321-3916    Fax: 0 - 7320 to 3511

Date	of	Data	Collection/Survey

July 21st, 2010
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Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location	
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Category:  Making Rice Offering (Bu-ngo-sue-ro)

Name	of	Wisdom	Teacher: Mrs. Maemuno  Salae

History	of	Local	Wisdom	Teacher

 Mrs. Maemuno  Salae inherited the wisdom knowledge of Rice Offering from her region ,and 

from her self- study. Today it is her family’s another occupation and extra income. Accoding to Mrs. 

Maenumo,  Bu-gno-sue- rae is a flower arrangement with betel. The popular Rice offering is made 

from elaborate overlapping of pleated double or betel leaves on broadhill and shallow buttom brass 

Phan (tray wih pedestal). Phan’s size depends on appropriateness, and its number is popularly ar-

ranged by the odd number such as 3, 5,7 or 9. Betel leaves must be stacked layers by odd number 

as well, most widely used in various sacred ceremonies such as wedding, engagement joining Su 

Nut and welcoming senior visitor

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teacher

Personal	information

Name: Mrs. Maemuno Salae Age:  56  years    Date of birth: unidentified date and month, 1954

Nationality : Thai ID card number: 3 9801 00677  076

Address: 21 Moo 4 Nangsareng Sub-district, Maung Yala District, Yala Province

Postal code: 95000  Tel: 081-0946231

Education: Sixth year in a primary school
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Family	Background

Father’s name: Mr. Jehngo Salae  Occupation: Passed away

Mother’s name: Mrs. Yoh  Salae  Occupation: Passed away

Mrs. Maemuno  is a second child of 6 siblings as following 

 1. Name-Last name: Mrs. Maebosong  Salae  Occupation: Gardener 

 2. Name- Last name: Mrs.Aaeso  Salae  Occupation: Gardener 

 3. Name- Last name: Mrs.Hameedah  Salae  Occupation: Housewife

 4. Name- Last name: Mrs. Saleemah  Salae  Occupation: Gardener  

 5. Name- Last name: Mr. Ma  Salae              Occupation: Member of Sub-district 

          Administration Organization

History	of	Knowledge	Transfer

 - Lecturer at Non-formal education centers of Maung Yala District

Materials	Used	in	Production		

 1. Betel Leaves     2. Flowers

 

 3. Banana tree      4. Colored paper

        

 

 5. Bamboo      6. Glue
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Equipment	Used	in	Production

 1. Phan       2. Knife

      

 

3. Scissors      4. Rope

     

 

Production	Process/Method	

 1. Partially split the bamboo and tightly bind the rope between each of split bamboo 3-4 

times to create the gap between each of split bamboo. Fill the paper in the bamboo that it will be 

the bottom of frame. Fill Cassia or gooseberry leaves into the frame and then fill the stacked layers 

of betel leaves into the frame.

 

 2. In the second layers, fill the paper into bamboo frame and fill the stacked betel leaves into 

the frame. Practice in the same way of the first layer until finishing 3 layers of bamboo frame.
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 3.Plug the banana’s cylinder on the bamboo’s frame and decorate with fresh flowers.

 

Note	:	For the arrangement betel, arrange the male betel leaves that large betel leaves are outside, 

medium in the middle and small leaves stacked in the inside. The popular arrangement is from 2 to 

5 leaves for beauty. To place large betel leaves in ground floor and Betel leaves will grow smaller 

size in ever-increasing number of arranged layers

Advantages/	Functions

 -  Used in sacred ceremonies such as wedding, engagement work welcome adult guests

Period	of	Production	

 - 1 Phan takes 2 hour in production

Income/	Compensation

  Per piece …..300-400 baht

  Per year… approximately 10,000 baht

Name	of	surveyors/	data	collectors

 1. Mr. Wanat Thongnui Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

Yala Cultural Office Tel: 0 - 7321-3916 Fax: 0 - 7320 to 3511

Date	of	data	collection/	survey

 July 21st, 2010
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Category: Wicker ( making mats from Calathea )

Name of Wisdom Teacher: Mr. Thanakorn Kongkuen 

History	of	Local	Wisdom	Teacher

 Calathea is a kind of plant that naturally grows in cluster in moist place.The bark of Calathea 

can be washed and dried in sun in order to produce woven mats called “ Calathea mats” which is 

sturdy and durable. These mats, however, are hard to be moved and the materials used in production 

are quite rare; therefore, people prefer to use in household only or use to bundle different desert. 

Mr. Thanakorn said that he inherrited from ancestors because Calathe mats are popular among 

villagers in the region ,especially Ban Kla community which favoritely weave a mat from Calathea.

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teacher

Personal	information

Name: Mr. Thanakorn  Kongkuen  Age: 45 years    Date of birth: 31st  May  1965

Nationality : Thai ID card number: 3 9501 0041 7279

Address: 1/2  Moo 1  Tasoh Sub-district  Maung Yala, District, Yala Province

Postal code: 95000 Tel: 083-8692706

Education: Sixth Year in a primary school. Occupation: Merchant
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Family	Background

Father’s name: Mr.  Roon   Kongkuen   Occupation: Agriculturist 

Mother’s name: Mrs.Choi  Kongkuen  Occupation: Agriculturist

Mr. Thanakorn is a sixth child of 9 siblings as following

 1. Name- Last name:  Mrs. Aroonwan Kongkuen Occupation: Agriculturist

 2. Name- Last name:  Mrs.Aree Maneechote  Occupation: Business owner

 3. Name- Last name:  Mrs.Manee Suwanmanee Occupation: Agriculturist

 4. Name- Last name:  Mrs.Mali  Kongkuen  Occupation: Agriculturist

 5. Name- Last name:  Mrs.Wila Kongkuen  Occupation: None

 6. Name- Last name:  Mr. Wirat  Kongkuen  Occupation: Business Owner

 7. Name- Last name: Mr. Weerasak  Kongkuen Occupation: Business Owner

 8. Name-Last name: Mr. Kittipat  Kongkuen  Occupation: Company’s officer

Awards

 1.Receiving OTOP Product Design’s award

 2.Praised by the people in the community about the religion, art, culture

History	of	Knowledge	Transfer

 1. A Lecturer about the career promotion at Non-formal Learning Centers.

 2. A Lecturer about Local Wisdom (Calathea mats) at Pattanaram School

  

Materials	Used	in	Production		

 1. Calathea tree
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 2. Ratten  

      

Equipment Used in Production

 1. Knife

 2. Teak wood

 3. Cut wood
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Production	Process/Method

 1. Prepare the fresh Calathea cut to size as needed, then split it into 4 pieces of teak  wood.

 2. Peel of the Calathea’s gut by using the poles ( without the pole, your knee can be used 

instead)

 3. Dry the Calathea’s teak woods in sun for 1 day and then roll them with a wooden       roll-

ing to stretch the Calathea.

 4.Be formed by weaving pattern 2 or pattern you want and then make the wicker and sized 

as needed and then do the division with a rattan corner store.
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The	Extension	of	Occupation	and	Income

 Can be modified to increase the value of the product by making household appliances such 

as a secondary food, ceiling lamps, etc

Advantages/	Functions

 -  Used as sleeping sheet, seat and sheet for various containers

Production	period.

- 5 days per large size (3x3 m)

- 3 days per small size (1x3 m)

Special	Characteristics	of	the	Product

 -  Durability  that can be used for long period and the cooling within the product itself.

Income/	Compensation

Per piece ….. the small size is 300 baht and the large size is 500 baht

Per year… approximately 10,000baht

Name	of	surveyors/	data	collectors

 1. Mr. Wanat Thongnui Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

 Yala Cultural Office Tel: 0 - 7321-3916 Fax: 0 - 7320 to 3511

Date	of	Collection/Survey	

July 8th, 2010
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Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location		
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Survey of Information concerning local wisdom teachers

Information	concerning	local	wisdom		

Types	of	local	wisdom		

  Food     Dressing  

	  Traditional Thai medicine   Belief /Tradition   

	   Accommodation    Occupation 

	   Language/ Literature   Work of art

Category: Bald- head Dessert

Name	of	Wisdom	Teacher: Miss Pareedah  Waenalai

History	of	Local	Wisdom	Teacher

 The Local Wisdom Teacher  has inherited the knowledge from  mother who has own dessert 

store in Poseng Sub-district since she was 13 years , and she has implemented this knowledge to 

be local dessert seller.

Background	and	Personal	Information	of	Local	Wisdom	Teacher

 

Personal	information

Name: Mrs. Pareedah  Waenalai     Age:37years         Date of birth: 10 September 1973

Nationality : Thai ID card number: None

Address: 9/1  Moo 1 Poseng Sub-district, Mang Yala District, Yala Province

Postal code: 95000 Tel: 084-7431901

Education: Sixth year in a primary school
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Activity of Promoting Local Wisdom Teacher,  Muang District, Yala Province

Family	Background

Father’s name: Mr.Harong Waenalai  Occupation: Gardener 

Mother’s name: Mrs. Saphiyoh   Occupation: Passed away

Miss Pareedah is a child of 2 siblings as following

 1. Name- Last name: Mr. Manase  Waenalai Occupation: Business owner 

Husband’s/ Wife’s name:  Mr. Kasem (previous last name is Dimati)

Occupation: Worker   Number of children: 6 divided into 4 boys and 2 daughters

 1. Name- Last name: Mr. Adinan Dimati Occupation: Student

 2. Name- Last name: Adisorn Dimati  Occupation: Student

 3. Name- Last name: Adeeya  Dimati  Occupation: Student

 4.  Name- Last name: Adina Dimati  Occupation: Student

 5. Name- Last name: Adilan Dimati  Occupation: Student

 6. Name- Last name: Adisai Dimati  Occupation: Student

History	of	Knowledge	Transfer

 -  A local lecturer at Chruchonpattana School during the years 2009-2010

Materials	Used	in	Production

 1. Green beans 1 / 2 kg    2. Sugar 1 / 2 kg

 

 

 3.  1 kg of glutinous rice flour    4. Flour 1 / 2 cup
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 5. 1 cup of coconut milk           6.Color for cooking. (Natural color).

 7.  Oil       8.Banana leaves

Equipments Used in Production

 1. Pot       2. Stringed instrument

 

 3. Tray for dessert
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Production	procedures/Directions	

 How to make Hua Lan dessert’s crumb

 - Clean green bean and boil it until cooked. Then, add coconut milk, sugar, and salt. Mix all 

of the ingredients until all are harmonized and sticky enough to 

 

Preparing	Dough	

 1. Massage the coconut milk, sugar, flour, rice flour, salt natural colors (pandan and  Anchan) 

until the dough is ready then shape the dough into small balls.

 2. Shape the thumb sized ball then  crushing the thumb flat on the ball and fill the stuffs then 

tightly closed. Roll into round balls.

 3. Wrap the dessert in leaves that have provided. ( nourish the oil tto leaves before  wrap-

ping candy) and then paste it into the steam instrument until cooked. (Time depends on the size of 

a small snack or older) When cooked placed in a tray to dry water vapor.
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The	Extension	of	Occupation	and	Income

 Can be transmitted to young people and those with an interest inside and outside region for 

being occupation

Advantages/	Functions

 Produced in order to be supper

	Period	of	Production

 -  Approximately 3 hours

Special	Characteristics	of	the	Product

 -  The aroma of natural materials and function as snack to dessert favored by local people. 

  

Income/	Compensation

  Per piece…3 baht

  Per year…36,000 baht

Name	of	surveyors/	data	collectors

 1. Mr. Wanat Thongnui Expert cultural officer

 2. Miss Artittaya Petkaew  Maung Yala District’s Cultural volunteer 

Yala Cultural Office Tel: 0 - 7321-3916 Fax: 0 - 7320 to 3511

Date	of	Collection/Survey

 July 20th, 2010
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Craft	worker’s	photos/	Product/	Lines/	Location		



ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  بوليه د اجر كڤد ڬينراسي مودا اونتوق دجاديكن سباڬاي ڤكرجاأن سمڤيڠن دالم دان لوار 

كمڤوڠ.
 

فاءيده دان كڬونأنڽ: 
-  دجاديكن سباڬاي هيدڠن ماكنن ريڠن د رومه

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  مماكن ماس  3  جم

كايستيميوأن ڤرودوق:
-  ترداڤت باو واڠي دري باهن- باهن اصلي دان سباڬاي كويه يڠ دمينتي راماي اوليه ڤندودوق 

كمڤوڠ.

ڤنداڤتن:
  1 بيجي دجوال دڠن هرڬ 3 بات

  1 تاهون 36,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
20 جولاي  2553
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چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
چارا ممبوت اينتي

-  ربوسكن كاچڠ هيجاو يڠ سوده دباسوه هيڠڬ ماسق كمودين ماسوقكن سنتن ڬولا دان 
ڬارام سچوكوڤ راس كاچاو هيڠڬ ليات سباتي. بياركن سجوق كمودين كڤلكن بولت- بولت كچيل 

اونتوق دجاديكن اينتي.

 

چارا ممبنچوه تڤوڠ
1.  ماسوقكن تڤوڠ ڤولوت، تڤوڠ اوبي، سنتن، ڬولا، ڬارم دان اير ورنا كمودين ڬاول دان 

مڠولي هيڠڬ تڤوڠ تيدق ملكت د تاڠن. كڤل بولت- بولت كچيل اونتوق ممبوڠكوس
.

 

2.  تكن دڠن مڠڬوناكن ايبو جاري ڤد تڤوڠ يڠ دكڤل بولت ايت تادي منجادي ليڤير كمودين 

ماسوقكن اينتي يڠ دسدياكن كدالم تڤوڠ بركنان دان توتوڤ دڠن ممبولتكن تڤوڠ.

3.  بوڠكوسكن تڤوڠ برينتي ايت تادي دڠن بوڠكوسن يڠ دبوات درڤد داون ڤيسڠ )داون 

ڤيسڠ هندق دساڤو سديكيت ميڽق( كمودين لتقكن كدالم ڤريوق لڠت دان ملڠت هيڠڬ ماسق، )ماس 
ملڠت برڬنتوڠ كڤد ساءيز تڤوڠ يڠ برينتي( اڤبيلا سوده ماسق اڠكت دان اتور داتس تالم يڠ دسدياكن.
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

6.  ورنا دري تومبوهن   5.  سنتن 1 چاون        

5.  داون ڤيسڠ 7.  ميڽق        

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:
2.  ڤريوق لڠت 1.  ڤريوق      

 

3.  تالم   

90



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان ساڤييوه ويلناءي  باڤ: انچئ هراوڠ ويلناءي   

ڤكرجاأن ايبو: )منيڠڬل(  ڤكرجاأن باڤ: ڤكبون     

 انق يڠ ك-2  اديق براديق: 2 اورڠ
ڤكرجاأن: برنياڬ 1. انچئ مانسير ويلناءي        

 نام سوامي/استري: انچئ كاسيم دماتي   ڤكرجاأن: كونتركتور

 انق للاكي/ڤرمڤوان:  4 اورڠ للاكي،  2 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 6 اورڠ
ڤكرجاأن: ڤلاجر 1. انچئ ادينن دماتي        
ڤكرجاأن: موريد 2. اديسون دماتي        
ڤكرجاأن: موريد 3. ادييا دماتي         
ڤكرجاأن: موريد 4. ادينا دماتي         
ڤكرجاأن: موريد 5. عاديلن دماتي        
ڤكرجاأن: موريد 6. اديساءي دماتي      

معلومت ڤڽمڤاين:
- سباڬاي ڤانيل تمڤتن باڬي سكوله كروچون ڤتنا تاهون 2552-2553

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.  ڬولا ½ كيلوڬرم 1.  كاچڠ هيجاو ½ كيلوڬرم    

 

4.  تڤوڠ اوبي ½ چاون   3.  تڤوڠ ڤولوت 1 كيلوڬرم      
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ : مماسق

نام ڤاكر علمو تمڤتن : چئ ڤاريده   وينا لاي

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرن اين تله دسمڤاأيكن اوليه ايبوڽ يڠ سباڬاي ڤنياڬ منجوال كويه-كويه دالم مقيم ڤوكسڠ 

سجق 13 تاهون لالو. سكارڠ كڤاكرن اين تله دجاديكن سباڬاي ڤكرجاأن تتڤ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 37 تاهون   نام توكڠ: ڤاريده وينلاي  
ورڬنڬارا: تاي بڠسا: تاي    تاريخ لاهير: 10 اوكتوبر 2516   

  نومبور اي سي :–
 علامت: 9/1  م.1،  مقيم ڤوق سيڠ،  داأيره مواڠ،  ولايه يالا.  95000

 تيليفون: 0847491901
ڤنديديقن:  سكوله رنده، درجه 6
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  انيامن بمبن بوليه دريكا برباڬاي بنتوق سڤرتي تيكر، ساروڠ لمڤو، سيليڠ

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  اونتوق دلاڤيت دودوق اتاو بارڠ- بارڠ

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  تيكر ساءيز بسر )x 3 3 ميتر( 5 هاري

-  تيكر ساءيز كچيل )x 3 1 ميتر( 3 هاري

كايستيميوأن ڤرودوق:
-  تاهن لاما دان ممڤويناءي كسجوكن ڤد كوليت بيمبن

ڤنداڤتن:
  برڬنتوڠ كڤد ساءيز، تيكار كچيل هرڬ 300 بهت، باسر 500 بات 

  1  تاهون داڤت 10,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
8  جولاي  2553
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

2.  کوڤس كوليت بمبن دڠن مڠڬونا كايو اتاو لوتوت تاهن.

3.  جمور كوليت بمبن يڠ سوده كوڤس سلاما 1 هاري سلڤس ايت ڬوناكن كايو ڤڠوروت 

اونتوق مڠوروت بمبن بركناأن منجادي تربوك.

 

   4 مڠاڽم دڠن چارا لتقكن بيمبن برسلڠ- سلڠ اتاو دڤڠڬيل چورق 2 اتاو چورق يڠ 
دكهندقي سلڤس سياڤ د ا ڽم ڬوناكن روتن اونتوق منوتوڤ بهاڬين تڤي تيكر بركناأن
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

2.  روتن   

      

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

1.  ڤيساو

2.  كايو ممبله

3.. كايو ڤڠوروت

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:

1.  ڤوكوق بمبن اوكورن يڠ دكهندقي بله اتاو كويق منجادي 4 بله.
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان چوا كوڠكن  باڤ: انچئ رون كوڠكن   

ڤكرجاأن ايبو: ڤتاني  ڤكرجاأن باڤ: ڤتاني     

اديق براديق: 9 اورڠ  انق يڠ ك-6  
ڤكرجاأن: ڤتاني 1.  ڤوان ارونوان كوڠكن     
ڤكرجاأن: برنياڬ 2.  ڤوان اري مانيچوت     
ڤكرجاأن: ڤتاني 3.  ڤوان ماني سووانماني     
ڤكرجاأن: ڤتاني 4.  ڤوان مالي كوڠكن      

ڤكرجاأن: - 5.  چئ ولاق كوڠكن     
ڤكرجاأن: برنياڬ 6.  انچئ ويرات كوڠكن     
ڤكرجاأن: برنياڬ 7.  انچئ ويراسق كوڠكن     

ڤكرجاأن: ڤكرجا شريكت 8.  انچئ كيتتيڤن كوڠكن    

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
1.  منداڤت هديه ڤرتام- بنتوق ڤرودوق اوتوڤ

2.  دسانجوڠ اوليه اورڠ كمڤوڠ دري سڬي اڬام، سني دان بوديا.

معلومت ڤڽمڤاين:
-  منجادي ڤانيل مڽمڤاأيكن علمو تنتڠ ڤكرجاأن كڤد ڤوست 

-  منجادي ڤانيل مڽمڤاأيكن علمو تنتڠ مڠاڽم تيكر بمبن.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
1.  ڤوكوق بمبن 
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڤرودوق اوكيرن كايو

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ تا ناكون   كوڠكين

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
 بمبن اداله سجنيس توبوهن يڠ تومبوه د تمڤت يڠ لمبڤ دان بركومڤول. كوليتڽ داڤت دڬونا 
اونتوق مڠاڽم تيكر اتاو يڠ دڤڠڬيل “تيكار بمبن“ تيكر اين تاهن لاسك تتاڤي سوسه داوبه كسان سيني 
دان سوكر هندق منچاري ڤوكوقڽ. تيكر بمبن بياساڽ دبوات سباڬاي كڬياتن كلوارڬ اتاو دڬونا كوليت 
بمبن اونتوق مڠيكت بارڠ- بارڠ. كڤاكرن مڠاڽم تيكر بمبن، انچئ تاناکون كوڠكين تله داڤت داأجر 

اوليه اورڠ-اورڠ توا د كمڤوڠ كالا يڠ سلالو مڠڬونا بمبن اونتوق داڽم تيكر.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 45 تاهون   نام توكڠ: انچئ تا ناكون   كوڠكين 
ورڬنڬارا: تاي     بڠسا: تاي    تاريخ لاهير: 31 مي 2508   

  نومبور اي سي :3950100417279
 علامت: 1/2 م.1، مقيم تاسيه، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95000

 تيليفون: 089-8692706
ڤنديديقن: سكوله منڠه، تيڠكتن 6
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
21  جولاي  2553
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

2.  لاڤيسن يڠ كدوا ڬوناكن داون سيريه يڠ دسوسون- اتور تيندان كاتس لاڤيسن ڤرتام دان 

ستروسڽ لاڤيسن يڠ كتيڬ )سلالوڽ دتيندنكن 3 لاڤيس(

3.  د هوجوڠ بولوه دڤاسڠكن دڠن باتڠ انق ڤيسڠ كمودين هياسي دڠن بوڠا- بوڠا

ڤرهاتين  كتيك مڽوسون داون سيريه، ڬوناكن داون سيريه جنتن دڠن چارا مڽوسون اتاو تيندن 
مڠيكوت ساءيز داون يڠ بسرترلبيه دهولو دايكوتي داون ڤرتڠهن دان داون يڠ كچيل، بياساڽ دايسوسون 

سباڽق 5 - 2 كڤيڠ داون سيريه.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  دڬوناكن دالم مجليس ڤركهوينن، برتونڠ، برختن اتاو مجليس سمبوتن تتامو كهورمت  

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  1  تالم مماكن ماس 2 جم

ڤنداڤتن:
  ڤرودوق دكيرا دڠن هرڬ 500 - 300 بات 

  1  تاهون 10,000 بات
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

6.  ڬم 5.  بولوه        

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

2.  ڤيساو 1.  تالم      

      
 

  3 ڬونتيڠ       4 تالي
     

 

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  بله بولوه منجادي چابڠ كچيل- كچيل كمودين دليليت دڠن تالي 4 - 3 كالي كليليڠ 

چله-چله بيله بولوه سڤويا منجادي رڠڬڠ. ڤاسڠكن تالي ڤيڠڬڠ يڠ دبوات دري كرتس ددالم بولوه هيڠڬ 
كڤارس تالم.  ماسوقكن داون چرماءي اتاو داون خيليك كدالم سڠكر بولوه دايكوتي دڠن داون سيريه 

يڠ دسوسون- اتور لتق كاتس تالي ڤيڠڬڠ ترسبوت سباڬاي لاڤيسن ڤرتام.
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان يه صالح  باڤ: انچئ چيك ڠوه صالح   

ڤكرجاأن ايبو: )منڠڬل(   ڤكرجاأن باڤ: )منڠڬل(    

 انق يڠ ك-2  اديق براديق: 6 اورڠ
ڤكرجاأن: ڤكبون 1. ڤوان مقبوسوڠ صالح     
ڤكرجاأن: ڤكبون 2. ڤوان ايسوق صالح      

ڤكرجاأن: سوري رومه 3. ڤوان حميدة صالح      
ڤكرجاأن: ڤكبون 4. ڤوان صالحه صالح      

ڤكرجاأن: او.ب.ت  5. انچئ مت صالح     

معلومت ڤڽمڤاين:
-  منجادي ڤانيل مڽمڤاأي علمو كڤاكرن اين كڤد ڤوست ڤنديديقن لوارسكوله، داأيره مواڠ يالا.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.  بوڠا- بوڠا 1.  داون سيريه     

 

4.  كرتس برورنا 3.  باتڠ ڤيسڠ        
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڬوبهن بوڠا سيريه

نام ڤاكر علمو تمڤتن : ڤوان مقمونه  صالح

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرن ڤوان مقمونه صالح اين تله داأجركن اوليه ڤاكر علمو تمڤتن دالم كامڤوڠڽ سنديري دان 
دي جوڬ ممڤلاجراا سنديري. سكارڠ كڤاكرن اين داأڠڬڤ سباڬاي ڤكرجاأن سمڤيڠ باڬي كلوارڬڽ. 
بوڠا سيريه اداله ڬوبهن بوڠا-بوڠا دڠن داون سيريه برتيندان-تيندان د اتس تالم تيماڬ يڠ برساءيز سدرهان 
اتاو  تالم. بوڠا سيريه سلالو دڬوناكن دالم مجليس ڤركهوينن، برتونڠ، برختن  اتاو 9  سباڽق 3، 7،5 

مجليس سمبوتن تتامو كهورمت. 

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 56 تاهون   نام توكڠ: انچئ مكسڠ درامق  
ورڬنڬارا: تاي      تاريخ لاهير: - بولن – 2498   بڠسا: تاي  

 نومبور اي سي :3980100677076
 علامت: 12 م.4، مقيم بننڠسرڠ، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95000

 تيليفون: 081-0946231
ڤنديديقن: سكوله رنده، درجه 6

76



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  تله مڽمڤاأيكن علمو كڤاكرن اين كڤد رماج دان اورڠ برمينت د دالم دان لوار كمڤوڠ اونتوق 

مڠحاصيلكن ڤنداڤتن مريك.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  دجاديكن سباڬاي الت موزيك دالم ڤرسمباهن اتاو تارين ڬندڠ ڤنجڠ.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  مماكن ماس 5 هاري اونتوق ممبوات ساتو 1 بيجي ڬندڠ

 
ڤنداڤتن:

  1 ڤرودوق دجوال دڠن هرڬ 2,000 بات 
  1 تاهون .24,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
21  جولاي  2553
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

8.  ڤڠاسه 7.  بروس      

 

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  ڬوناكن كايو برساءيز مڠيكوت كهندق ڤنجڠڽ 1 ميتر. كوڤس كوليت كايو سرتا ايسيڽ 

دڠن كاڤق سوڤاي منجادي بنتوق ڬندڠ سچارا كاسر. ڬوناكن كتم كايو اونتوق منلينچينكن دان برروڤا 
ساأكن بولت.

 

2.  تبوق لوبڠ د ڤرموكاأن ڬندڠ مڠيكوت ساءيزڽ دڠن ڤاهت دان ڤموكول هيڠڬ كهوجوڠ 

ڬندڠ.

3.  ڬوناكن كرتس ڤاسير اونتوق ملينچينكن روڤا ڬندڠ كمودين ڬوناكن كوليت لمبو )يڠ سوده 

درندم اير 1 مالم( توتوڤ ڤرموكاأن ڬندڠ دان بياركن كوليت بركناأن كريڠ سلاما 1 هاري. جاهيتكن 
تڤي كوليت دڠن تالي دان تاريق كباوه هيڠڬ چكڠ )اتاو دڤڠڬيل مناءيق كوليت( سوڤاي داڤت بوڽي 

ڬندڠ  اخير سكالي ساڤو داڠن ۏرنيش سوڤاي چنتيق.
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

4.  تالي     3.  ۏرنيسه        

5.  داواي

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:
2.  ڤاهت 1.  ڬاجي      

4.  كاڤق 3.  ڤموكول      

6.  كرتس ڤاسير 5.  كتم كايو        
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان اي چياڤليم  باڤ: انچئ توءي چياڤليم   

ڤكرجاأن ايبو: )منيڠڬل(  ڤكرجاأن باڤ: ڤتاني     

 انق يڠ ك-4  اديق براديق: 6 اورڠ
ڤكرجاأن: - 1.  انچئ ڤواڠ چياڤليم     

ڤكرجاأن: ڤكبون 2.  انيچق تاي چياڤليم     
ڤكرجاأن: ڤكبون 3.  انچئ سوت چياڤليم     
ڤكرجاأن: ڤكبون 4.  انچئ سوك چياڤليم     
ڤكرجاأن: ڤكبون 5.  انچئ لاي چياڤليم     

 نام سوامي/استري:  ڤوان جين اينترسوت  ڤكرجاأن: ڤكبون

 انق للاكي/ڤرمڤوان: 2 اورڠ للاكي / 4 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 6 اورڠ
ڤكرجاأن: ڤوليس 1.  انچئ ڤرايوت چياڤليم     
ڤكرجاأن: برنياڬ 2.  ڤوان نيتيا چياڤليم      

ڤكرجاأن: منيڠڬل 3.  چئ داروني چياڤليم     
ڤكرجاأن: برنياڬ 4.  انچئ ناروڠريت چياڤليم     

ڤكرجاأن: كونتركتور 5.  ڤوان جيتچن چياڤليم    
ڤكرجاأن: برنياڬ 6.  ڤوان ثيڤسووان چياڤليم    

معلومت ڤڽمڤاين:
1.  منجادي ڤانبل مڽمڤاأي علمو كڤاكرنڽ كڤد موريد سكوله وات ناتم

2.  منجادي ڤانبل مڽمڤاأي علمو كڤاكرنڽ كڤد اورڠ راماي يڠ برمينت د دالم دان لوار كمڤوڠ.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.  كوليت لمبو  1.  كايو نڠك اتاو كايو چمڤدق      
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ممبوات ڬندڠ ڤنجڠ

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ ڤرايون   چايڤلوم

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرنڽ اين تله دسمڤاأيكن اوليه ڤاكر علمو تمڤتن د كمڤوڠ كيڠ كراجڠ، داأيره مواڠ، ولايه 
فيچبوري ڤد تاهون 2493 سبلوم دي برڤينده كمقيم ناتم، داأيره مواڠ، ولايه يالا. دي تله مڽيبركن ڤرماءينن 
ڬندڠ ڤنجڠ كڤد اورڠ د كمڤوڠ دان كاواسن بردكتن. سكارڠ دي ممبوات ڬندڠ ڤنجڠ سباڬاي كرج 

سمڤيڠن دان داوڤه اونتوق ممبوات ڬندڠ ڤنجڠ سچارا كرج تاڠن    د مرات تمڤت هيڠڬ سكارڠ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 83 تاهون   نام توكڠ انچئ ڤرايون چياڤليم  
ورڬنڬارا: تاي  بڠسا: تاي    تاريخ لاهير: 15 جانواري 2470  

 نومبور اي سي : 3850100180473
 علامت: 11/1 م.4، مقيم ناتم، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95000

 تيليفون: -
ڤنديديقن: سكوله رنده، درجه 4
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
13  جولاي  2553
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

3.  كاڤور

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  اونتوقيڠ تركنا اڤي اتاو اير ڤانس سڬرا داتڠ مڠوبت.

 2.  بوموه اكن مڠوڽق سيريه ڤينڠ سرتا ممباچ دعا دري ايات قرءان تنتڠ نبي اإبراهيم دان 

       دعا- دعا تنتڠ ڤڽاكيت يڠ دراوت.
3.  جك ڤساكيت داتڠ دالم كاداأن دبالوت لوكث ڤرلو دبوك ترلابيه دهولو.

4.  بوموه اكن مڽمبور سيريه ڤينڠ كتمڤت ساكيت 3 كالي.

5.  ڤساكيت هاروس داتڠ اونتوق دراوت سلاما 3 كالي سهيڠڬ كاداأنڽ سمبوه.

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  تله مڽمڤاأيكن كڤاكرن اين كڤد انقڽ اونتوق دجاديكن سباڬاي ڤكرجاأن سمڤيڠن.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  مراوت لوك دري تركنا اڤي، اير ڤانس، بندا تاجم اتاو اير چوك.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  مڠڬونا ماس اونتوق مڽمبور سيريه ڤينڠ 3 مينيت/1 كالي

كايستيميوأن ڤرودوق:
-  كڤاكرن اين اداله كڤرچاأن ڤريبادي يڠ هندق مڽمبوهكن ڤڽاكيت.

ڤنداڤتن: 
  برڬنتوڠ كڤد كڤرچاياأن ماسيڠ-ماسيڠ )سبولن 4,000 - 3,000 بات( 

  1 تاهون داڤت 48,000 - 36,000 بات
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان چئنوه مقميڠ  باڤ: انچئ ماموق مقميڠ   

ڤكرجاأن ايبو: ڤكبون  ڤكرجاأن باڤ: ڤكبون     

اديق براديق: 5 اورڠ  انق يڠ ك-2   
ڤكرجاأن: ڤكبون 1. ڤوان چيكوا مقميڠ     
ڤكرجاأن: ڤكبون 2. ڤوان رومييه مقميڠ     
ڤكرجاأن: ڤكبون 3. ڤوان سعوده مقميڠ     
ڤكرجاأن: ڤكبون 4. انچئ نوري-ايڠ مقميڠ     

 نام سوامي/استري:  ڤواند سعوده داهود  ڤكرجاأن: ڤكبون

جومله انق: 1 اورڠ  انق للاكي/ڤرمڤوان: 1 اورڠ للاكي /   - اورڠ ڤرمڤوان  
ڤكرجاأن: كونتركتور 1. انچئ عثمان مقميڠ    

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
-  داڤت سيجيل ڤاكر تمڤتن بيدڠ ڤروبتن تراديسيونال ملچور تركنا اڤي

معلومت ڤڽمڤاين:
-  مڽمڤاأيكن علمو كڤاكرن اين كڤد انقڽ سنديري.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
   

1.  ڤينڠ 

2.  سيريه
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڤروبتن تراديسيونل

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ واها  مقميڠ

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرنڽ تله داأجركن اوليه باڤ منتوا، انچئ يوسوه داهود  ملالوءي ڤروبتن تراديسيونل دڠن 
چارا مڽمبور اير ڤينڠ سجق تاهون 2523. سكارڠ انچئ داهود سوده منيڠڬل دنيا دان تله منيڠڬل كڤاكرن 

اين كڤد انچئ واها سلاما 30 تاهون دان مڠوبت اورڠ راماي د دالم دان لوار كمڤوڠ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 59 تاهون   نام توكڠ انچئ واها مقميڠ  
بڠسا: تاي  ورڬنڬارا: تاي   تاريخ لاهير: - بولن - 2494   

 نومبور اي سي : 3950100023220
 علامت: 116/2 م.4، مقيم لمڤايا، داأيره مواڠ، ويالاي يالا. 95000

 تيليفون: 073-276087
ڤنديديقن: سكوله رنده، درجه 4
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  اونتوق دڬوناكن دالم مجليس ممباكر ماڽت.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
  -  ساتو كونتوم مماكن ماس 3 مينيت دان ساتو تڠكاي بوڠا مماكن ماس 30 مينيت

ڤنداڤتن:
  ساتو كونتوق 1.50 بات/ 1 تڠكاي هرڬ 35 بهت )سبولن داڤت دجوال 2,000 بات( 

  1 تاهون داڤت 24,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
15 جولاي  2553
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  مڽدياكن باهن- باهن ترتنتو، ياأيت كرتس اتاو ڬونتيڠ كرتس كاسر منجادي بنتوق لاڤيسن 

بوڠا يڠ دكهندقي.

2.  بالوتكن كرتس يڠ دكرت تادي دڠن باتڠ بسي اونتوق دتكن منجادي كردوت كمودين 

بوك كن بالوتن لاڤيسن بوڠا ترسبوت. ڬوناكن ليلين يڠ دڤوتوڠ ڤينديق سرتا بوڠا كايو واڠي بالوت د 
هوجوڠ باتڠ ڤمڬڠ )ڬهارو(.

3.  اتوراتاو سوسونكن لاڤيسن بوڠا يڠ دبوك تادي منجادي كونتوم بوڠا يڠ چنتيق كمدين 

امبيل كونتوم بوڠا يڠ سوده سوسون ايكتكن اتاو چنتومكن د باتڠ منجادي كالوڠ بوڠا يڠ برسوسون.

4.  ڬوناكن ڬم ساڤو د كرتس ڤمبالوت باتڠ اونتوق دبالوتكن د باتڠ كايو بوڠا واڠي كمودين 

چنتومكن منجادي تڠكاي بوڠا يڠ بسر.
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

6.  باتڠ بوڠا 5.  كايو واڠي    

 
 

 
8.  بنڠ   7.  ڬهارو       

 

9.  ڬم

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:
2.  الت ڤنكن چورق بوڠا  1.  ڬونتيڠ          
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان سون چياڠجين  باڤ: انچئ فوڠ چياڠجين   

 ڤكرجاأن باڤ: )منيڬڬل(   ڤكرجاأن ايبو: )منيڬڬل(

 انق يڠ ك-10  اديق براديق:  10 اورڠ
1.  انچئ چن چياڠجين    ڤكرجاأن: ڤكبون   

ڤكرجاأن: ڤكبون 2.  انچئ ساڠوان چياڠجين     
ڤكرجاأن: ڤكبون 3.  ڤوان كيم فوتوڠ      
ڤكرجاأن: ڤكبون 4.  انچئ انان جنجمنينڬ      
ڤكرجاأن: برنياڬ 5.  انچئ مانون چايسيڤوڠسا      

ڤكرجاأن: سوري رومه 6.  ڤوان ڤو توڠڤڠ      
ڤكرجاأن: - 7.  انچئ جارون چياڠجين     

ڤكرجاأن: ڤكبون 8.  انچئ كماول چياڠجين     
ڤكرجاأن: ڤكبون 9.  ڤوان تانجيت چياڠجين     

ڤكرجاأن: كوترقتور  نام سوامي/استري: انچئ ويسوت كوسول 

 انق للاكي/ڤرمڤوان: 1 اورڠ للاكي / 1 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 2 اورڠ
ڤكرجاأن: كونتركتور 1.  چئ جنجير كوسول     

ڤكرجاأن: ڤلاجر 2.  انچئ تيوارت كوسول    

معلومت ڤڽمڤاين:
-  تله مڽمڤاأيكن كڤد كومڤولن سوري رومه دان اورڠ راماي يڠ برمينت د دالم دان لوار كمڤوڠ.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.   كرتس ڤمبالوت باتڠ بوڠا 1.  كرتس كاسر     

 

4.  داواي 3.  ليلين      
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ممبوات بوڠا كايو واڠي

نام ڤاكر علمو تمڤتن : ڤوان توانچاي  كوسول

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرنڽ تله دسمڤاأيكن اوليه ڤاكر علمو تمڤتن دالم كمڤوڠڽ. ڤد تاهون 2552 تله داداكن 
كومڤولن قوم سوري رومه يڠ ممبوات بوڠا كايو واڠي اونتوق دجوالكن د دالم دان لوار كمڤوڠ. كڤاكرن 
اين دمينت راماي اورڠ كمڤوڠ دان دجاديكن سباڬاي ڤكرجاأن سمڤيڠن باڬي اهلي كومڤولن. سكارڠ 

اهلي كومڤولن اين ترداڤت سراماي 15 اورڠ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

 نام توكڠ:  ڤوان توانچاي  كوسول   عمور: 52 تاهون 
ورڬنڬارا: تاي     بڠسا: تاي    تاريخ لاهير: - بولن - 2498   

 نومبور اي سي : 3950100204348
 علامت: 192/3 م.1، مقيم لمماي، مواڠ، يالا، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95160

 تيليفون:  073-363547، 080-1395564
ڤنديديقن:  سكوله ۏوكاسيونل
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڤنداڤتن:
  برڬنتوڠ كڤد جنيس مجليس يڠ دڤلاوا 

  1   تاهون داڤت 24,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
21 جولاي  2553
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

6.  بواه سيد )ووك لوما(

7.  ڤركاڤ 

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  بلوم ڤرسمباهن دكير هولو اكن دمولالن دڠن الت بانو )دڤڠڬيل تابوق( دان لاڬو ڤنتون. 

2.  دكير هولو بوليه دلاڬو دڠن اڤا٢ لاڬو اونتوق كسرونوكن تتاڤي داأخيري دڠن لاڬو “كاروق”  

برتاجوق - تاجوق يڠ د تنتوكن.
3.  كسودهن ڤرسمباهن دكير هولو دڠن لاڬو واو بولن.

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  مڠاداكن ڤرسمباهن دكير هولو اوليه بليا يڠ برمينت ڤد مجليس- مجليس د دالم اتاو لوار 

كمڤوڠ.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  اونتوق د ڤرسمباهن دالم مجليس- مجليس اونتوق كسرونوكن.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  برڬنتوڠ كڤد جنيس مجليس
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:

1.  بانو ايبو )ربنا ايبو(

2.  بانو انق )ربنا انق(

3.  ڬوڠ

4.  چيڠ )انق ايي(

5.  ڬوڠ )موڠ(
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي :    

عمور: 51 تاهون   نام توكڠ:  انچئ كاريڠ سماي   
بڠسا: تاي  ورڬنڬارا: تاي   تاريخ لاهير: 11 اوڬوس 2502   

 نومبور اي سي :3950100190223  
 علامت: 50/2 م.5، مقيم ليدول، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95000

 تيليفون: 0857318920
ڤنديديقن: سكوله منڠه، تيڠكتن 3

داتا كلوارڬ :
ايبو: ڤوان چئموه سماي  باڤ: انچئ ديكوااي سماي  

ڤكرجاأن ايبو: -  ڤكرجاأن باڤ: ڤكبون     

اديق براديق: 7 اورڠ  انق يڠ ك-1  
1.  ڤوان مسيك سماي   ڤكرجاأن: ڤنياڬ   

2.  ڤوان بيده سماي   ڤكرجاأن: ڤكبون   
ڤكرجاأن: كونتركتور 3.  ڤوان چئبوڠن سماي     

ڤكرجاأن: ڤكبون 4.  ڤوان روهيمه سماي     
ڤكرجاأن: ڤكبون 5.  ڤوان مك ساوڠ سماي    
ڤكرجاأن: ڤكبون 6.  ڤوان ساءينوڠ سماي    

ڤكرجاأن: كونتركتور  نام سوامي/استري: ڤوان مينوه  دوسولي  

 انق للاكي/ڤرمڤوان: 3 اورڠ للاكي،  4 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 7 اورڠ
ڤكرجاأن: كونتركتور 1.  ڤوان ڤاوسياه سماي     

ڤكرجاأن: ڤلاجر 2.  چئ روسناني سماي     
3.  ڤوان باسمه سماي   ڤكرجاأن: كونتركتور   

ڤكرجاأن: ڤلاجر 4.  نوروديڠ سماي      
ڤكرجاأن: ڤلاجر 5.  سيلاواتي سماي      
ڤكرجاأن: ڤلاجر 6.  ابنن سماي      
ڤكرجاأن: ڤلاجر 7.  سبحا سماي     

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
 1 سباڬاي ڤانيل دكير هولو د سكوله تالوق

2  سباڬاي ڤانيل دكير هولو كڤد بليا د كامڤوڠ
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ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ديكيرهولو

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ كاريڠ   سامي

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
راماي  ي��ڠ دكنلي  ت��اي مسلم  للاكي  ق��وم  اون��ت��وق  ڤرسمباهن  ادال���ه  دك��ي��ره��ول��و    
ڤرسيا  بهاس  ڤركتان دري  ادال��ه  تاي. “دكير“  ولايه سمڤادن سلاتن  ڤندودوق د كاواسن  خصوص 
دالم مجليس  برذكير  اتاو  توهن  برذكير، مموجي  لاڬو  اياله  ڤرتام  معنى  ياأيت  معنى،  دوا  ممڤوڽاءي 
بركومڤولن  دماءينكن سچارا  يڠ  برلاڬو  اياله ساجق  يڠ كدوا  معنى  مولد،  اتاو  نبي   سمڤنا كلاهيرن 
اداله ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ليدول يڠ برمينت دان چينتاكن دالم سني  انچئ كاريڠ  سماي    
ڤرسمباهن دكير هولو. دي دواريثي اوليه ببراڤ اورڠ ڤاكر بيدڠ اين دان جوڬ ممڤلاجري برسنديرين. 
ڤد تاهون 2520 دي تله مڠاداكن ساتو كومڤولن دكير هولو برنام "بوڠا ليدول" اونتوق دڤرسمبهكن د 

دالم اتاو لوار كامڤوڠڽ هيڠڬ سكارڠ.
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  مراوتكن ڤساكيت دڠن مڠڬوناكن علمو دان كڤاكرن كڤد اورڠ راماي دري دالم دان لوار 

كمڤوڠ يڠمان داأمبيل سباڬاي ڤكرجاأن تتڤ اونتوق كلوارڬ.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  اونتوق مراوت كاداأن لڠوه بادن

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  مڠمبيل ماس مڠوروت 3-54 مينيت ساأورڠ اتاو برڬنتوڠ كڤد كاداأن كساكيتن. راوتن دبوات 

ستياڤ هاري كچوالي هاري خميس.

ڤنداڤتن:
-  هرڬ راوتن برڬنتوڠ كڤد كيقينن ڤساكيت.

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
13  جولاي  2553
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان ماريياي ياواي  باڤ: انچئ درام ياواي 

ڤكرجاأن ايبو: -  ڤكرجاأن باڤ:  -    

 انق يڠ ك-4   اديق براديق 4  : اورڠ
1.  انچئ دوروسق ياواي  ڤكرجاأن: )منيڠڬل(     
2.  ڤوان چئملو ياواي   ڤكرجاأن: )منيڠڬل(     

3.  انچئ اهمت ياواي   ڤكرجاأن: ڤكبون     
 نام سوامي/استري: ڤوان سمسيه  ڤڠبارو  ڤكرجاأن:  سوري رومه

 انق للاكي/ڤرمڤوان:  3 اورڠ للاكي،  3 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 6 اورڠ
1.  انچئ بلال ياواي   ڤكرجاأن: ڤكبون     
2.  ڤوان تسنيم ياواي   ڤكرجاأن: ڤكبون     
3.  ڤوان نجوا ياواي   ڤكرجاأن: ڤكبون     
4.  عثمان ياواي   ڤكرجاأن: ڤلاجر    
5.  اسري ياواي   ڤكرجاأن: ڤلاجر     

6.  مورني ياواي   ڤكرجاأن: -    

معلومت ڤڽمڤاين:
-  مڽمڤاأيكن كڤد انق- انق

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
-  ميڽق كلاڤا يڠ سوده دجمڤي دڠن ايات قرءان 

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
يڠ ساكيت سرتا  تمڤت  تمڤت-  ڤد  تنتڠ كاداأن كساكيتنڽ كمودين ڤڬڠ  مڽوال ڤساكيت   -

ساڤوكن ميڽق يڠ دجمڤي دان اوروت برولڠ كالي هيڠڬ كساكيتن ايت ڤوليه.
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڤروبتن تراديسيونل

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ اوي   ياواي

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرن اين دواريثي علموڽ درڤد باڤڽ درامي ياواي  يڠ منجادي بوموه كمڤوڠ د كمڤوڠ 
نيبوڠ، تومڤوك 3، داأيره مواڠ، ولايه يالا. دي دواريثي باڤڽ سجق تاهون 2540 دان مراوت اورڠ راماي 

د مراتا تمڤت د دالم دان لوار كمڤوڠ هيڠڬ سكارڠ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي:    

عمور: 48 تاهون   نام توكڠ: انچئ اويا ياواي   
بڠسا: تاي  ورڬانڬارا: تاي      تاريخ لاهير: - بولن - 2505  

 نومبور اي سي :  3950100287898 
 علامت: 108/5 م.7 )كامڤوڠ نيبوڠ(، مقيم بودي، مواڠ، يالا. 95000

 تيليفون: 073-361580
ڤنديديقن:  سكوله منڠه تيڠكتن 3
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي

48



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  اونتوق ڤرهياسن رومه.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  1  ميڠڬو

ڤنداڤتن:
  1  ڤرودوق دجوال دڠن هرڬ 3,500 - 5,000 بات

  1  تاهون 42,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
19  جولاي  2553
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:

1.  مميليه ترس كايو مڠيكوت بنتوق يڠ سسواي اونتوق دجاديكن كروسي دڠن ممبله اتاو 

كرت كمودين دكتم دان دتوڽوه دڠن كرتس ڤاسير سوڤاي لينچين.

                    

2.  كايو يڠ دڬوناكن اونتوق ڤڽاندر دتوڽوه سڤاي لينچين. ستروسڽ اڤبيلا سوده داڤت چوكوڤ 

كڤيڠن كايو كمودين دبنتوق مڠيكوت ريك-بنتوق يڠ دكهندقي دڠن مڠوناكن ڤاکو دان سكرو ڤد تمڤت 
يڠ ترتنتو

3.  اڤبيلا سوده بنتوق منجادي كروسي، ڬونا ڤينسيل كاڤور سومبت ڤد تمڤت يڠ ركه اتاو 

ڤچه كمودين توڽوه دڠن ميسين كرتس ڤاسير سڤاي برساتو دان لينچين. ساڤوكن دڠن چت اونتوق كايو 
بياركن كريڠ كمودين ساڤو ڤولا دڠن ليكير 3-4  كالي سڤاي برسينر.
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

2.  كتم ايليكتريک  1.  ڬڬاجي      

4            ڬرميت ايليكتريق               3  مسين كرتس ڤاسير   

5  راوتر                     6 بروس  

 

   7  ڤڠاسه                 8 ڤموكول  

45



ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا
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داتا كلوارڬ:
 باڤ: انچئ يا موسى   ايبو: ڤوان روقييه صالح

ڤكرجاأن ايبو: )منيڬڬل دنيا(  ڤكرجاأن باڤ: ڤكبون    

 انق يڠ ك-1  اديق براديق: 2 اورڠ
ڤكرجاأن: كونتركتور 1.  انچئ محمد موسى       

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
-  داڤت سومبڠن كواڠن درڤد سي اي او ) CEO (، ڬابنور ولايه يالا تاهون 2550

-  داڤت سومبڠن كواڠن درڤد ڤروڬرام جالينن كمڤوڠ تاهون 2549 

معلومت ڤڽمڤاين:
  - سباڬاي ڤانيل باڬي ڤجابت مڽدياكن ڤكرجاأن، ولايه يالا

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.  ڤاکو سكرو  1.  كايو ترس       

 

4.  كرتس ڤاسير   3.  سكرو                   

6.  چت اونتوق كايو 5.  ليكر          



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  اوكيرن كايو/فريم

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ عبدالله   موسى

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرنڽ تله د واريث اوليه باڤاڽ انچئ يا موسى سجق تاهون 2545. باڤاڽ اداله ڤاكر علمو 
تمڤتن بيدڠ توكڠ كايو سباڬاي ڤكرجاأن اوتام باڬي كلوارڬڽ. حاصيلن ڤرودوقڽ دجوال كڤد اورڠ راماي 

دري لوار دان دالم كامڤوڠڽ. ڤرودوقڽ ديڬماري راماي اوليه ڤمينت سني اوكيرن كايو.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن:
داتا ڤريبادي :

عمور :  27 تاهون  نام توكڠ :  انچئ عبدالله  موسى  
ورڬانڬارا: تاي بڠسا: تاي    تاريخ لاهير :  8 اوكتوبر 2526   

 نومبور اي سي :  5950500027180
 علامت :  1 / 13 م.1،  مقيم يالا،  مواڠ،  يالا. 95000

 تيليفون :  0872861658
ڤنديديقن:  سكوله منڠه تيڠكتن 6
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڤڽومبڠن اونتوق مڠحاصيلكن ڤنداڤتن:
-  دجوال ڤد مجليس اتاو فيستا تاهونن دالم دان لوار كامڤوڠ دان دايدر مڠيكوت تمڤهن ڤلڠڬڠ.

-  كتوڤت ربوس بوليه جوڬ دڤڠڬڠ اونتوق مناءيقان هرڬ درڤد هرڬ بياسا

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  دڬوناكن دالم مجليس اڬام دان سباڬاي تندا ڤڠحرمتن اورڠ توا دالم مجليس-مجليس ترتنتو 

دان جيڬ اونتوق هيدڠن كلوارڬ.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  1 كيلوڬرام بارس ڤولوت مماكن ماس 2 جم

كايستيميوأن ڤرودوق:
-   برس ڤولوت يڠ دچمڤوركن دڠن كاچڠ هيتم راسڽ سداڤ دان موده دبوڠكوس دان چنتيق.

ڤنداڤتن:
  100 بيجي كتوڤت دجوال دڠن هرڬ 250 بات 

  1 تاهون داڤت 10,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
14 جولاي  2553
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا
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چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
1.  چوچيكان برس ڤولوت

2.  ماسقكن سنتن سديكيت ڬارام دان ڬولا )1 كيلوڬرم برس ڤولوت/1 سودو ڬارم/ 3 - 4 

سودو ڬولا( 
3.  بيلا سنتن سوده منديده ماسوقكن برس ڤولوت كدالم سنتن دان كاچاو هيڠڬ سنتن كريڠ 

. 4.  اڠكت دري داڤور دان بياركن سجوق 

5.  سدياكن داون ڤالس )يڠ سوده دبوك(

6.  بالوتكن ڤولوت بركناأن دڠن داون ڤالس دڠن كلوڠسوڠكن داون ڤالس دان ليڤت منجادي 

تيڬ سڬي

  .7 بيلا سياڤ دبوڠكوس ايكت تڠكاي داون ڤالس دان كرتڽ هيڠڬ ڤينديق كمودين ربوس 
كتوڤت سلاما 45 مينيت



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

4 ڬولا 3 داون ڤالس         

 
 

  5 ڬارم        6 كاچڠ هيتم
 

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:
2 ڤريوق 1   ڤريوق لڠت        

 

3 كوالي/كايو كاچاو
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

داتا كلوارڬ:
 باڤ: انچئ ميڠ سوڤوڠ  ايبو: ڤوان ايد سوڤوڠ

 ڤكرجاأن باڤ: ڤتاني    ڤكرجاأن ايبو: ڤتاني

 انق يڠ ك-4  اديق براديق: 4 اورڠ
ڤكرجاأن: - 1  ڤوان اياب سوڤوڠ        

2  ڤوان چ-اوم خنوتڠ   ڤكرجاأن: )منيڠڬل(     
ڤكرجاأن: )منيڠڬل( 3  انچئ ويروت سوڤوڠ       

 نام سوامي/استري: انچئ سم جنسڠتوڠ   ڤكرجاأن: ڤتاني

 انق للاكي/ڤرمڤوان: 2 اورڠ للاكي /  1 اورڠ ڤرمڤوان  جومله انق: 3 اورڠ
1  انچئ ساراووت يوتسينسري  ڤكرجاأن: كونترك     
2  انچئ نيروت يوتسينسري  ڤكرجاأن: عسكر     
3  چئ اريسا جنسڠتوڠ   ڤكرجاأن: ڤلاجر    

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
-  داڤت هديه ڤرتام دالم ڤرتنديڠ ممبوات كتوڤت ولايه يالا

معلومت ڤڽمڤاين:
1.  مڽمڤاأيكن كڤد كانق-كانق/بليا دان اورڠ تمڤتن يڠ برمينت

2.  سباڬاي ڤانيل دالم كرسوس ڤكرجاأن باڬي ڤوست ڤمبلاجرن تمڤتن، مقيم يوڤو.

 
باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:

2 سنتن 1برس ڤولوت         
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  مماسق

نام ڤاكر علمو تمڤتن : ڤوان اروني  سوڤوڠ

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
كڤاكرنڽ دواريثي اوليه داتوء نينيقڽ. كويه اين سلالوڽ دبوات ڤد مجليس اڬام بودا دان اسلام 
اتاو دبوات اونتوق دبري كڤد اورڠ توا يڠ دحرمت يڠ مان كويه اين بايساڽ اداله كڬمارن اورڠ تاي 

سلاتن دري ولايه نوكونسريتممارت

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن :
داتا ڤريبادي:

عمور: 54 تاهون   نام توكڠ:  ڤوان اروني سوڤوڠ  
ورڬنڬارا: تاي  بڠسا: تاي     تاريخ لاهير: 15 جانواري  2499   

 نومبور اي سي : 5950100390231
 علامت:24/1 م.1، مقيم يوڤو، مواڠ، يالا. 95000

 تيليفون: 073-270133
ڤنديديقن: سكوله منڠه، تيڠكتن 3
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4.  كولت نڠروم، نڠفا، ڤاو-هو، ياناڠي اوچنڠڽ اكن بوك ڬته يڠ دايكت، دان كلواركن كاڤس 

سرتا كڤلا بوتول كمودين ڬولوڠكن هوجوڠ اونچڠ ڤلستيک سڤرتي بياسا. سلڤس ايت سيمڤن دان 
اتور برتينديه سڤرتي حروف A د اتس رق برلنتاي بولوه. سيرم اير دالم بڠسل سكورڠ-كورڠ  2  كالي 
سهاري اونتوق منجاڬ كلمباڤن 70 - 90 % تتاڤي برڬنتوڠ كڤد كاداأن چواچ. برهاتي-هاتي سوڤاي اير 
تيدق ماسوق کدالم اونچڠ كران جيس كولت د دالم اونچڠ اكن روسق دان بوروک. سلڤس 7 - 14 

هاري بوڠا كولت اكن كلوار دان بوليه دڤتيق برڬنتوڠ كڤد جنيس- جنيس كولت. 

فاءيده دان كڬونأنڽ:
-  كولت يڠ دحاصيل داڤت منبوات ماكنن سيڤنن سڤرتي نيم كولت

-  دحاصيلكن اونتوق دجوال.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  1 - 2  بولن برڬنتوڠ كڤد جنيس كولت.

ڤنداڤتن:
  1  كتول كولت دڠن هرڬ 8 بات ، 1 كيلوڬرام 30 - 100 بات

  1  تاهون داڤت 100,000 - 200,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
1.  انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
19 جولاي  2553
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اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:

چارا ممرم كومن ييس كولت دان چارا ممتيق كولت
1.  ڬاولكن باهن- باهن يڠ دسدياكن دڠن تاڠن اتاو الت ڤڠڬاول دڠن منمبه اير اونتوق منجاڬ 

كلمباڤن 60 - 65 %. كڤلكن باهن- باهن يڠ سوده دڬاول جيك اير ماسيه كلوار برمعنى باهنڽ ماسيه 
لمبڤ )جك لمبڤ تمبه لاڬي سربوق كايو( دان جيك كڤلن باهن ايت ڤچه برمعنى اي كورڠ كلمبڤن 

اتاو ترلالو كريڠ. كڤلن باهن هاروس بركتول دان داأڠڬڤ بوليه دڤاكاي اونتوق منانم كولت.

 

2.  باهن- باهن يڠ سوده دڬاول ايت تادي ماسوقكن كدالم اونچڠ ڤلستيك تاهن ڤانس دڠن 

برت 8 - 10 ڬريم. تكنڽ سوڤاي كجت، ماسوقكن كراتن كڤالا سرتا ايكت كمودين سومبت دڠن 
كاڤس. لڠتكن باهن ترسبوت دالم ڤريوق لڠت دالم سوهو 100 درجه سلسيوس سلاما 2 جم، كمودين 
سيمڤنكن كتمڤت يڠ برسيه دان ماسوقكن جيس كولت 10 - 20 بيجي كدالم اونچڠ ڤلستيك بركناأن 
دان توتوڤ دڠن كاڤس )سبوتول جيس كولت داڤت دتانم 40 - 50 اونچڠ كولت(. سيمڤن باهن- باهن 
يڠ سياڤ دتانم كولت ڤد تمڤت يڠ برسيه، اودارا موده مڠالير دان توڠڬو هيڠڬ اكر- اكر كولت كلوار.

 

3.  اڤبيلا اكر- اكر كولت ڤنوه اونچڠ بركناأن مك ڤيليهكن اونچڠ يڠ تيدق اد چمڤورن كوتورن 

سمڤه دان بوكاكن كڤالا اونچڠ سوڤاي كولت داڤت كلوار دري اونچڠ. كمودين سيمڤنكن كدالم تنڤت 
يڠ برسيه، برچهاي سدرهان، اودارا موده مڠالير دان ممڤوڽاءي كلمباڤن 70 - 90 % 
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5.  ڤاتي ڬارم ½ كيلوڬرام   4.  باج يوريا  ½ كيلوڬرام       

ڤرهاتين   سسوايكن سوهو كلمباڤن دالم باهن يڠ اكن دتانم 56-06 %

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

2.  كڤالا بوتول يڠ دكرت          1.  اونچڠ ڤلاستيچ تاهن ڤانس       

4.  ڬته اورت 3.  كاڤس         

 

6.  بڠسل تانم كولت   5.  ڤريوق لڠت      
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داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان نوال بونسانوڠ  باڤ:  انچئ كرين بونسانوڠ    

ڤكرجاأن ايبو:  ڤتاني  ڤكرجاأن باڤ:  چئڬو     

 انق يڠ ك-4  اديق براديق: 4 اورڠ
ڤكرجاأن: منيڠڬل 1  انچئ كاسيم  بونسانوڠ       
ڤكرجاأن: ڤوليس 2  انچئ چينكوت بونسانوڠ        

ڤكرجاأن: كاكيتاڠن كرجاأن 3  انچئ چمرال بونسانوڠ       
ڤكرجاأن: چئڬو  نام سوامي/استري:  ڤوان ناريام   ۏيتماها 

ڤرمڤوان جومله انق: 1 اورڠ  انق للاكي/ڤرمڤوان: - اورڠ للاكي، 1 اورڠ 
ڤكرجاأن: ڤلاجر 1 تانڤا بونسانوڠ        

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
-  

معلومت ڤڽمڤاين:
1.  منجادي ڤنل مڽمڤاأي كڤاكرنڽ كڤد ڤوست ڬالقكن دان ممباڠون ڤكرجاأن ڤرتانين ولايه 

يالا دان بادن-بادن كراجاأن لاأين.
2.  منجادي ڤانل تتڤ كڤد ڤوست ڤڽامڤاين تيكنولوڬي ساتيڠنوك.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
1.  سربوق كايو ڬته كريڠ 100 كيلوڬرام  )تيدق ڤرلو ڤرام(.

 

 
3.  كاڤور ڤوتيه  1  كيلوڬرام 2.  سربوق ددق  5  كيلوڬرام            
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بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  منانم كولت

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ سومكيات   بونسانوڠ

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
بونسانوڠ  انچئ كاسيم  اوليه   8352 تاهون  تله دسمڤاأيكن سجق  اين  منانم كولت  كڤاكرن 
)ابڠڽ(، ڤتاني چمرلڠ ڤريڠكت كبڠساأن دان ڤريڠكت بليا. سلاما51 تاهون انچئ سومكيات  بونسانوڠ 

مڠڬونا كڤاكرن اين منجادي ڤكرجاأنڽ اونتوق مڽارا كلوارڬ.

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن :
داتا ڤريبادي:    

 نام توكڠ:  انچئ سونكيات  بونسانوڠ   عمور: 83 تاهون 
ورڬنڬارا: تاي ڠسا: تاي    ب   تاريخ لاهير: 1 اوكتوبر 2525  

  نومبور اي سي 7 4107 9000 959 3
 علامت: 33/3  م.2، مقيم ساتيڠ نوك، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95000

 تيليفون: 084-7503054
ڤنديديقن:  سكوله ۏوكاسيونل
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ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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نام ڤموڠوت داتا:
1.   انچئ  انس توڠنوي    ڤاكر اكادميك كبودايان

 2.   چئ اتيتايا   ڤيتكيو    سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511  

تاريخ مموڠوت داتا:
      41 جولاي  2553

29



ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

4.  چارا ممبوات داون دڠن ڬوناكن داواي هيجاو بالوت د ڤاأيڤ PVC دان بنتوق سڤرتي 

داون كمودين بوڠكوس دڠن كاين بوڠا ورنا هيجاو.
 

5.  چارا مماسڠ اينتي بوڠا دان بوڠا منجادي كونتوم دڠن مليليت فلورا تيڤ كتڠكاي بوڠا 

منجادي ساتو.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
1.  اونتوق مڠهياسي رومه.

2.  سباڬاي چندرا مات/هديه

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  ساتو هاري اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق

كايستيميوأن ڤرودوق:
- بوليه مڠڬونا باهن- باهن تربواڠ سباڬاي تمبهن سڤرتي تمڤوروڠ، اكر كايو، رنتيڠ كايو، 

داون- داون.

ڤنداڤتن:
  1  ڤرودوق دجوال دڠن هرڬ 400 - 500 بات 

  1 تاهون  داڤت 8,000 بات
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چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:

1.  ڬوناكن داواي اونتوق ممبوات بوڠا دان ليليتكنڽ د ڤاأيڤ PVC  مڠيكوت ساءيز بوڠا يڠ 

دكهندقي، كمودين ڬوناكن كاين بوڠا برورنا ايكت دڠن بنڠ ڤد بنتوق داواي يڠ دسدياكن تادي.

 )X(2.  چارا منبوات اينتي بوڠا ياأيت ڬوناكن 2 بيله داواي تينديه برڤالڠ منجادي سڤرتي ايك س

كمودين تكن راڤت دان ڤولس 3-4 كالي منجادي ساتو. ايكت داواي بركناأن د ڤاأيڤ CVP  نومبر.1، 
كمودين ڬوناكن كاين بوڠا برورنا بالوت داواي 2 لاڤيس )جك ڬونا اينتي بوڠا يڠ دبلي  بالوت دڠن 

كاين بوڠا 2 لاڤيس جوڬ(

3.  چارا منجاديكن كونتوم بوڠا دڠن منينديهكن داون- داون بوڠا دري داون كچيل كداون 

بسر بركليليڠ اينتي بوڠا، اڤبيلا سوده سياڤ بالوت تڠكاي بوڠا دڠن فلورا تيڤ دان سسوايكن بوڠا 
سڤرتي بوڠا اصلي
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6.  داواي سيلۏر          5.  داواي كراس )اونتوق رنتيڠ(   

8.  ڬم 7.  اينتي بوڠا                

 

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

2.  ڬوتيڠ      PVC  1  ڤاأيڤ

4.. ڬونتيڠ ڤڠرت 3. ڬونتيڠ كرات داواي    

 



ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال
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داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان اوڠسوك ڤيمووڠ  باڤ: انچئ ساما ڤيمووڠ    

ڤكرجاأن ايبو: منيڠڬل  ڤكرجاأن باڤ: منيڠڬل    

 انق يڠ ك-  1  اديق براديق: 4 اورڠ
1.  ڤوان سوچاد ڤيمووڠ   ڤكرجاأن: سوري رومه   

2.  ڤوان كننيكا ڤيمووڠ   ڤكرجاأن: كاكيتاڠن شريكت   
ڤكرجاأن: كاكيتاڠن شريكت 3.  انچئ وطنا ڤيمووڠ      

 نام سوامي/استري: انچئ سراڤوڠ  ڤكرجاأن: كاكيتاڠن كراجاأن

 انق للاكي/ڤرمڤوان: 1 اورڠ للاكي  جومله انق: 1 اورڠ
ڤكرجاأن: ڤلاجر 1.  انچئ ڤورنسورين كاو-ين     

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
-  ڤرتنديڠن مڠهياس ڬراي جوالن بارڠن ممنڠي تمڤت ك-2 ڤريڠكت ولايه يالا.

معلومت ڤڽمڤاين:
1.  منجادي ڤانيل د مجليس اوتوڤ

2.  منجادي ڤانيل كڤد اينستيتوسي ڤنديديقن

3.  منجادي ڤانيل مڽمڤاأي چارا ممبوات ڬوبهن بوڠا درڤد كاين د كڤد مريك يڠ برمينت د 

مرات تمڤت

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
2.  بنڠ 1.  فلورا  تيڤ              

       
 

4.  داواي لمبوت 3.  كاين بوڠا               
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بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن
  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   

  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   
  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڬوبهن بوڠا دري كاين

نام ڤاكر علمو تمڤتن : ڤوان ڤينڤرافا   كياواين

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
ڤد مولاڽ داڤت بركورسوس چارا ممبوات ڬوبهن بوڠا دري كاين يڠ دانجوركن اوليه   
ڤجابت مڽدياكن كرجا ولايه يالا. اڤبيلا سوده بركماهيرن دان دجاديكن سباڬاي ڤكرجاأن سنديري. مك 
دڠن اين، تله مڠاداكن ساتو كوموڤولن باڬي قوم ايبو اونتوق ڬوبهن بوڠا درڤد كاين . اهلي كومڤولن 

ترداڤت سراما 11 اورڠ. سكارڠ كڤاكرن اين تله دسيبركن كڤد مريك يڠ برمينت دڠن تيدق اد بايرن

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن :
داتا ڤريبادي:   

عمور: 50 تاهون   نام توكڠ:    ڤوان ڤينڤرافا كاواين    
ورڬنڬارا: تاي  بڠسا: تاي     تاريخ لاهير: 1 دسيمبر 2503  

 نومبور اي سي : 3200700516771
 علامت:  8/7 ج.ڤراڤاأيسنڤراچنق،  مقيم ساتيڠ،  مواڠ،  يالا 

 تيليفون:  6560327-089  ه/ڤ 0869609085
ڤنديديقن:  سكوله منڠه، تيڠكتن 3
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ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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5. ساڤو دڠن ميڽق ۏرنيچ سوڤاي بركيلت دان چنتيق

فاءيده دان كڬونأنڽ:
1. اونتوق ڤرهياسن سڠكر بوروڠ )بوروڠ جمبول(

2. اونتوق دجوال

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
  1  تڠكاي مماكن ماس 15 - 30 مينيت )برڬنتوڠ كڤد چورق دان بنتوق(

كايستيميوأن ڤرودوق:
1.  ڤاكر علمو تمڤتن ممڤوڽاءي ايدينتيتي ترسنديري اونتوق مڠحاصيلكن چورق دان بنتوق.

2.  مميليه كايو ترس سڤرتي ترس كايو ممڤلم كران اي كراس تاهن دان ممڤوڽاءي چورق 

سمولا جادي.

ڤنداڤتن:
  1 ڤرودوق دجوال دڠن هرڬ 30 بات )1 هاري ڤدت 10 تڠكاي(

  1  تاهون .......-..... بات

نام ڤموڠوت داتا:
ڤاكر اكادميك كبودايان 1.  انچئ  انس توڠنوي     

سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا  2.  چئ اتيتايا   ڤيتكيو     

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
5 جولاي  2553
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:

1.  ڤوتوڠ كايو بولت ڤنجڠ منجادي ڤوتوڠن ڤينديق-ڤينديق كمودين ڬاجيكنڽ منجادي بنتوق 

امڤت سڬي ساءيز 353 اينچي

بهاڬين هوجوڠ كايو  د ساتو  بونچولكن  دان  مناره ساڬي-ساڬي  اونتوق  2. ڬوناكن كاڤق 

)سڤرتي مڠاسه ڤينسيل(. ليهت ڬمبر.

3.  ڬيليڠكن كايو دڠن ميسين ڤڠڬيليڠ سرتا ڬوناكن ڤاهت اونتوق منجادي چورق

4. ڬوسوقكن دڠن كرتس ڤاسير سوڤاي لينچين دان چنتيق
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

3. ميميق ۏرنيچ/ڤڠيلت           2. ڤلينچين كرتس ڤاسير          

 

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:

2.  ڬرميت 1.  ميسين ڤڠڬيليڠ     

 
 

4.  ڤڠيكيس 3.  كاڤق                                    

  

 

6.  ڤيساو اوكير 5.  ڤاهت                          

8.  بروس ميڽق 7.  باتو ڤڠاسه ڤيساو             
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

داتا كلوارڬ:       
 باڤ: انچئ سامال درامق    ايبو: ڤوان تيموه درامق

 ڤكرجاأن باڤ:   ڤكبون، توكڠ كايو   ڤكرجاأن ايبو: ڤكبوه

 انق يڠ ك-1  اديق براديق: 2 اورڠ
1.  ڤوان مك ساوڠ درامق   ڤكرجاأن: توكڠ كايو   
 نام سوامي/استري:    ڤوان چيكنوه    اوي  ڤكرجاأن:  توكڠ كايو

جومله انق:  4  اورڠ  انق للاكي/ڤرمڤوان:  4  اورڠ للاكي،  1  اورڠ ڤرمڤوان  
ڤكرجاأن: كونترك 1.  انچئ روسلن درامق     

2.  انچئ ماييد درامق   ڤكرجاأن: كونترك   
3.  انچئ سليمڠ درامق   ڤكرجاأن: كونترك   
4.  چئ هسنه درامق   ڤكرجاأن: ڤلاجر   
5.  انچئ مقياقي درامق   ڤكرجاأن: ڤلاجر  

داتا هديه/ڤڠهرڬان:
1.  كتوا كومڤولن تڠكاي سڠكر، تومڤوك 5 مقيم ناتم، مواڠ يالا

2.  سباڬاي ڤانيل سكوله تمثيل، مقيم ثاسڤ، مواڠ يالا

3.  دبري سيجيل ڤرودوق ترباءيق ڤريڠكت 3 بيڠتڠ، سلا تن تاي، تاهون 2546 كتڬري 

الت دان ڤرهياسن، ڤروڬرام مميليه اوتوڤ ڤرودوق تاي ترباءيق

معلومت ڤڽمڤاين:
سباڬاي ڤا نيل تمڤتن دالم مڽمڤاأيكن علمو كڤد موريد درجه 6 - 5، سكوله تمثيل، مواڠ يالا

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:

1.  كايو سڤرتي كايو مقڤريڠ، كايو مقڤرڠ، كايو ممڤلم هوتن
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن

  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   
  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   

  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ممبوات تڠكاي سڠكر

نام ڤاكر علمو تمڤتن : انچئ مكاسيڠ   درامق   

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
--   

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن :
داتا ڤريبادي:    

عمور: 55 تاهون   نام توكڠ انچئ مكاسيڠ   درامق     
 تاريخ لاهير:  - بولن - 2498   بڠسا: تاي    ورڬنڬارا: تاي  نومبور اي سي-

 علامت:  . 23م.2، مقيم تاسڤ، مواڠ، يالا. 95000
 تيليفون:  089-6560327

 ڤنديديقن:  سكوله منڠه، تيڠكتن 6
ڤنديديقن: سكوله رنده، درجه 4، سكوله وات نا تم، يالا
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

ڬمبر توكڠ/ڤرودوق/چورق/لوكاسي
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

كايستيميوأن ڤرودوق:
- كايستيميواأن ڤرودوق اياله چورقڽ دريكا سنديري ممڤوڽاءي كاونيكن دان چنتيق ترداڤت 

برباڬاي چورق بوڠا سڤرتي چورق بوڠا فيكول دان چورق بوڠا كرتس.  

ڤنداڤتن: 
 1 كڤيڠ هرڬ 1 ماتير 100-60 بات )هرڬ برڬنتوڠ كڤد چورق(

 1 تاهون 400,000 - 300,000 بات

نام ڤموڠوت داتا:
ڤاكر اكادميك كبودايان 1. انچئ  انس توڠنوي     

سوكاريلاون كبودايان داأيره مواڠ يالا  2. چئ اتيتايا   ڤيتكيو     

ڤجابت كبودايان ولايه يالا، تيليفون:  213916- 073 فيك س: 073-203511

تاريخ مموڠوت داتا:
5  جولاي  2553
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

چارا- چارا مڠحاصيلكن ڤرودوق:
چونتوه:  ممبوات چورق جرجق كايو دڠن مڠڬونا كايو كابو ساءيز 156 اينچي. 

1.  ماسوقكن كايو ك دالم ميسين كتام ايليكتريق اونتوق مڽدياكن ڤاڤن يڠ سام. ڬوناكن ڤينسيل 

اونتوق ملوكيس چورق ك اتس كرتس يڠ دسدياكن كمودين ڤلكتكن كاتس ڤاڤن بركناأن.

2 .  ڬوناكن ڤنبوق ايليكتريق اونتوق منبوق ڤد چورق يڠ اكن داوكير ننتي، كمودين ڬوناكن 
ميسين ڤڠوكير مڠيكوت چورق يڠ دكهندقي دان دايكوتي دڠن مڠڬونا ميسين راوتر اونتوق داڤت دليهت 

چورق دڠن جلس دان چنتيق.

 3.  ڬوناكن منسين ڤڠاسه كرتس ڤاسير ايليكتريق سڤيا چورق بركناأن جلس، چوچي دان لبيه چنتيق.

ڤرهاتين:  چورق جرجق كايو بياساڽ دڬوناكن اونتوق منجادي ڤاڬر تڠڬ اتاو ڤاڬر سرمبي.

فاءيده دان كڬونأنڽ:
 1.  منجادي ڤرالاتن رومه دان ڤرهياسن رومه منجادي چنتيق.

2.  اونتوق دجوال.

جڠك ماس مڠحاصيلكن ڤرودوق:
-  مماكن ماس 15 مينيت باڬي سكڤيڠ كايو )ڤنجڠ 1 ماتر( دان 1 هاري/20 كڤيڠ كايو اونتوق 

ساأورڠ توكڠ اتاو 20 ماتر اونتوق ساأورڠ توكڠ.
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

الت- الت اونتوق مڠحاصيلكن ڤرودوق:
 

2. ميسين ڤڠڬيليڠ 1. ڤڠاسه كرتس ڤاسير ايليكتر    

 

4. ميسين ڤمبله كايو  3. منيس كتام ايليكتريق           

6. ميسين ڤڠوكير/ڤنبوق 5. ميسين راوتر                         

 

7. ڤنبوق ايليكتريق
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

5. داڤت كبنرن منجالنكن كيلڠ ايندوستريال )ريڬيستير نو. จ 3-34 )2( - 1/44 يالا(   
6. داڤت كبنرن منديريكن كيلڠ برميسين   نومبر.023/1249   

7. تاهون 2549 منجادي الهي كلب ڬالقن كرجا سني انتارا نڬارا دان ڤروڬرام ڬالقن كرجا    
     سني ڤرابروم راجينينت.

معلومت ڤڽمڤاين:
تله مڽمڤاأيكن ڤڠتهوان كڤد بليا دالم كومڤولن يڠ برمسئله تنتڠ داده، انق يتيم، ميسكين، تيدق 

بركسمڤتن ڤنديديقن، تيدق اد كرج. مريك دلاتيه هيڠڬ چكڤ هيڠڬ داڤت بكرج سنديري.

باهن- باهن اونتوق مڠهاسيلكن ڤرودوق:
1.  كايو-كايو برانيكا جنيس سڤرتي كايو كابو )كايو دري مليسيا صفةڽ تاهن اير، تيدق موده 

ڤچه، ايسي كايو لينچين، چنتيق( كايو تاكيان ساءي، كايو سيا )صفةڽ ايسي كايو كرس ورنا ميره دان 
چنتيق(، كايو يڠ دبوات تياڠ. 

 

3.  كرتس ڤوتيه-كلابو 2.  ڤينسيل       

 

5  كايو ڤمباريس 4  ڤلينچين كرتس ڤاسير       
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

بيوداتا ڤاكر علمو تمڤتن :
داتا ڤريبادي:    

عمور: 44  تاهون  نام توكڠ:  ڤوان نئ كندا چيكسانو   
تاريخ لاهير:  - بولن - 2509   بڠسا: تاي    ورڬنڬارا: تاي  نومبور اي سي -

علامت:  62/3 م.3، مقيم ڤرون، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95160
تيليفون: 073252220، 0899783164

ڤنديديقن:  سكوله منڠه، تيڠكتن 6

داتا كلوارڬ:
ايبو: ڤوان تييوه چيكسانو باڤ: انچئ هماك چيكسانو   

ڤكرجاأن ايبو: ڤكرجاأن باڤ: -         
اديق براديق:  4  اورڠ انق يڠ ك-3     

1.  ڤوان وينامق    ڤكرجاأن: سوري رومه  
2.  ڤوان امينوه صالح   ڤكرجاأن: برنياڬ  

ڤكرجاأن: اوكيرن كايو 3.  ڤوان مارينا      
نام سوامي/استري:   انچئ سامال  اوي  ڤكرجاأن: اوروسن سنديري

جومله انق:   3  اورڠ انق للاكي/ڤرمڤوان:   3  اورڠ )للاكي( 
1.  انچئ صيفاودين اوي  ڤكرجاأن: اوكيرن كايو  

2.  انچئ ساءيييدي اوي  ڤكرجاأن: ڤلاجر  
3.  انچئ فيكري اوي   ڤكرجاأن: ڤلاجر  

داتا هديه/ڤڠهرڬان :
هديه دان ڤڠهرڬان يڠ دتريما اوليه كومڤولن اوكيرن كايو سڤرتي برايكوت;

 1. تاهون 2543 داڤت هديه ڤمنڠ ڤرتام كومڤولن ڤكرجاأن ترباءيق ڤريڠكت داأيره دري اونيت

      ڤمباڠونن مشاركت، كمنترين دالمن.
 2. تاهون 2546 دڤيليه سباڬاي ڤڠحاصيلن ڤرودوق ترڤوجي )بارڠن اوتوڤ( 4 بينتڠ ڤريڠكت 

      ولايه.
 3. تاهون 2546-2548 دڤيليه سباڬاي ڤڠحاصيلن ڤرودوق ترڤوجي )بارڠن اوتوڤ( 3 بينتڠ 

      ڤريڠكت داأيره.
 4. تاهون 2548 داڤت كبنرن مڠلواركن ليبيل ستندرد باڬي ڤرودوق تمڤتن يڠ دحاصيلكن

       درڤد كايو ستندرد نو..มผช 45/2546، ياأيت ڤرودوق ترجامين “حاصيلن دريڤدا كايو”
       درڤد ڤجابت ماتراتان ڤاليتڤن اوتاسهاكم ڤد 7 جوالي 2548.
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

بورڠ سليديقن ڤاكر علمو تمڤتن
 معلومت علمو كڤاكرن تمڤتن

بيدڠ علمو كڤاكرن تمڤتن

  بهاڬين ڤاكاين   بهاڬين ماكنن   
  بهاڬين اڬام   بهاڬين ڤروبتن   

  بهاڬين ڤكرجاأن   بهاڬين تمڤت تيڠڬل  
  بهاڬين كسنين   بهاڬين بهاس/سسترا  

بيدڠ :  ڤرودوق اوكيرن كايو

نام ڤاكر علمو تمڤتن : ڤوان نئ كندا   چيكسانو

سجاره ڤاكر علمو تمڤتن:
ڤد ماس دهولو ترداڤت ساأورڠ راج، اياأيت راج ياريڠ )سكارڠ اداله داأيره ياريڠ، ولايه ڤتتاني( 
تله ممبينا تمڤت كديامنڽ دڠن مڠڬونا همڤير كسموا كايو براوكيرن. دڠن كبتولن اڠڬوتا كومڤولن بيدڠ 
اين ممڤوڽاءي ساودارا-مارا د داأيره يا ريڠ مريك منچريتاكن تنتڠ قيصه راج يا ريڠ ايت. دڠن ايت ڤيهق 
كومڤولن ڤرڤنداڤت اونتوق چوبا ملاكوكن اكتيۏيتي اوكيرن كايو دڠن كرج سام ڤيهق ڤاكر علمو تمڤتن. 
اين، اداله برتوجوان اونتوق منجاڬ سني واريثن كڤد ڬنراسي اكن داتڠ. بليا- بليا يڠ تيدق اد كرج دان 
برڤلاجرن رنده سرتا اورڠ- اورڠ توا د كمڤوڠ اداله ساسارن يڠ داجق بركرج سام. ڤد مولاڽ ترداڤت 

هاڽ 4 اورڠ اهلي سهاج.
سكارڠ كومڤولن ڤرودوق اوكيرن كايو ترداڤت 22 اورڠ اهلي. كومڤولن اين ترلتق د 62/3 
م.3، مقيم ڤرون، داأيره مواڠ، ولايه يالا. 95160  كتوا كومڤولن اياله  ڤوان نئ كندا چيكسانو. سلاأين 

درڤد مڠوكير كايو ڤيهق كومڤولن اد ممبوات فريم ڤينتو، تيڠكڤ دان جراجق كايو.
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ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

باب  3
معلومت فاكر علمو تمفتن
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ماليو

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال

دأيره مقيم نام/عالمت بيدڠ كڤاكرن

ناتم
 انچئ ڤرايون   چايڤلوم

11/1  م.4، مقيم ناتم، مواڠ، يالا
 بهاڬين ڤكرجاأن

)ممبوات ڬندڠ ڤنجڠ(

بننڠساريڠ
 ڤوان مقمونه  صالح

 21  م.4، مقيم بننڠسيريڠ
مواڠ، يالا

 بهاڬين ڤكرجاأن

)ڬوبهن بوڠا سيريه(

تاسيه
 انچئ تا ناكون   كوڠكين

1/2  م.1، مقيم تاسيه، مواڠ، يالا
 بهاڬين ڤكرجاأن

)ا ڽمن تيكر(

ڤوكسيڠ
 چئ ڤاريده   وينا لاي

 1/9  م.1، مقيم ڤوق سيڠ، مواڠ، يالا
 بهاڬين ماكنن

)مماسق(

9



ماليو

اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن دايره موا ڠ، ولايه يالا

باب 1 
 سناراي ڤاكر علمو تمڤتن 

دأيره مواڠ ياال

دأيره مقيم نام/عالمت بيدڠ كڤاكرن

مواڠ

ڤرون
 ڤوان نئ كندا   چيكسانو

62/3 م.3، مقيم ڤرون،  مواڠ،  يالا. 
بهاڬين ڤكرجاأن 
)اوكيرن كايو(

تاسڤ
 انچئ مكاسيڠ   درامق   

 32 م.5، مقيم تاسڤ، مواڠ، يالا 
 بهاڬين ڤكرجاأن

)ممبوات تڠكاي سڠكر(

ساتيڠ
 ڤوان ڤينڤرافا   كياواين

7/8 ج. ڤراڤاأيسنڤراچنق، مقيم ساتيڠ، 
مواڠ،  يالا

 بهاڬين ڤكرجاأن

)ڬوبهن بوڠا دري كاين(

ساتيڠ نوك
 انچئ سومكيات   بونسانوڠ

 33/3  م.2، مقيم ساتيڠ نوك،  مواڠ،  
يالا

 بهاڬين ڤكرجاأن

)منانم كولت(

يوڤو
 ڤوان ارون  سوڤوڠ

 24/1  م.1، مقيم يوڤو، مواڠ،  يالا
 بهاڬين ڤكرجاأن

)مماسق(

يالا
 انچئ عبدالله   موسى

17/1 م.1، مقيم يالا، مواڠ،  يالا
 بهاڬين ڤكرجاأن

)اوكيرن كايو/فريم(

بودي
 انچئ اوي   ياواي

108/5 م.7، مقيم بودي، مواڠ،  يالا
 بهاڬين ڤروبتن تراديسيونل

)ڤروبتن تراديسيونل(

ليدون
 انچئ كاريڠ   سامي

50/2 م.5، مقيم ليدول، مواڠ،  يالا
 بهاڬين كسنين
)ديكيرهولو(

لمماي
 ڤوان توانچاي كوسول

192/3 م.1، مقيم لمماي،  مواڠ،  
يالا

 بهاڬين ڤكرجاأن

)ممبوات بوڠا كايو واڠي(

لمڤايا
 انچئ واها  مقميڠ

 116/2 م.4، مقيم لمڤايا،مواڠ،  يالا
 بهاڬين ڤروبتن تراديسيونل

)ڤروبتن تراديسيونل(

8
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اينستيتوسي اڬام
-  اد   18 بواه 

104 بواه - مسجد  
- بڠسل بو جا 3   بواه
4   بواه - ڬريجا  

سبواه - ود سيك  
سبواه - ود يوان  

اونيت كسالمتن  
- بالاي ڤوليس 2 بواه

- بومبا سبواه

كموداهن اساس
ڤڠڠكوتن

ڤڠڠكوتن داأيره مواڠ يالا اياله ملالوءي ڤڠڠكوتن دارت سچارا كريتا اڤي دان جالن راي. كموداهن 
ڤڠڠكوتن جالن اوتام تربهاڬي كڤد؛

1. جالن ڤيچكاسيم : داڤت برهوبوڠ دڠن ولايه ڤتتاني دان سوڠكلا

2. جالن سوكيڠ : برهوبوڠ دڠن بننڠستا، تن تو، بتوڠ

3. جالن سيروروت : برهوبوڠ دڠن داأيره يا رڠ، ولايه ڤتتاني 

      
تيليكومونيكاسي

- ترداڤت ڤجابت ڤوس  3 بواه

كمودهايليكتري   
- ترداڤت ڤجابت ايليكتريق داريه سبواه

6
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ايكونومي
- ڤكرجاأن اوتام اياله لادڠ ڬته دان دوسون بواه-بواهن.

- ڤكرجاأن سمڤيڠن اياله برنياڬ، بيسنيس، كونتركتور، كاكي تاڠن كراجاأن
اورڬانيساسي اوسهاوان كاواسن دأيره مواڠ ياال

12 بواه  - بڠك   
17 بواه - هوتيل  
8  بواه - ڤم ڬيس   

- كيلڠ ايندوستري  315  بواه
 - ڤاسر راي  2  بواه

مشارا كت
ڤنديديقن

 - ڤوست اسوسهن كانق-كانق 11 بواه
  - سكوله رنده    57 بواه
- سكوله منڠه    22 بواه
- سكوله اچهيوق    3   بواه
- اينستيتوت ڤڠاجين تيڠڬي   4   بواه

-  سكوله لاتيهن ڤوليسس   سبواه
- ڤرڤوستاكان     2 بواه
- ڤوست ڤنديديقن لوار سكوله 2 بواه

اونيت كصيحتن
سبواه - هوسڤيتل     
سبواه - ڤجابت كصيحتن داأيره   

17 بواه - كلينيك مقيم   
- ڤوست كصيحتن داسر بهاڬين هوجوڠ سلتن سبواه

سبواه - هوسڤيتل سوستا    
36 بواه - كداي اوبت   
- ڤوست ڬالقكن كصيحتن 12  سبواه

سبواه - ڤوست اسما زون   12  
- ڤوست ڤڠاواسن ڤڽاكيت دباوا اوليه سراڠڬ 41 يالا  سبواه
سبواه - اونيت كصيحتن دان عالم سكيتر تيسبن يالا   

- كلينيك راوتن 42 بواه
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كادأن چواچ

داأيره مواڠ يالا ممڤوڽاءي چواچ جنيس ڤانس لمبب. ترداڤت 2 موسيم، ياأيت موسيم هوجن 
دان موسيم ڤانس. جومله سوكتن اير هوجن 2,026 م م. دان كاداأن سوهو 31-23 سلسياس 

ڤنتدبيران

ڤنتدبيران باڬي داأيره مواڠ يالا تربهاڬي كڤد 14 بواه مقيم دان 80 بواه كمڤوڠ، ياأيت; 
7  بواه كمڤوڠ   1.  مقيم لمڤايا 

7  بواه كمڤوڠ   2.  مقيم لمماءي 

6  بواه كمڤوڠ  3.  مقيم ڤرون  

5  بواه كمڤوڠ 4.  مقيم ليدول  

3  بواه كمڤوڠ 5.  مقيم يالا   

4  بواه كمڤوڠ 6.  مقيم ڤوك سيڠ  

4  بواه كمڤوڠ 7.  مقيم ناتم  

6  بواه كمڤوڠ 8.  مقيم تاسڤ  

6  بواه كمڤوڠ 9.  مقيم بننڠ ساريڠ  

8  بواه كمڤوڠ 10. مقيم بودي  

13 بواه كمڤوڠ 11. مقيم ساتيڠ نوك 

6  بواه كمڤوڠ 12. مقيم يوڤو  

5  بواه كمڤوڠ 13. مقيم تاسيه  

14. مقيم ساتيڠ )كاواسن تيسابن يالا(

داأيره مواڠ يالا ترداڤت 4  بواه تيسابن دان 10 بواه اورڬانيساسي ڤنتدبيران مقيم.

جومله ڤندودوق

داأيره مواڠ يالا ممڤوڽاءي جومله ڤندودوق سرامي 165,404  اورڠ )داتا ڤد 30 نوۏيمبر 2552(، 
ياأيت؛

اورڠ  81225 1. لاكي   

اورڠ 2. ڤرمڤوان   84179 

3. رومهتڠڬ   39,720 بواه

4. سوكتن ڤوراتا ڤندودوق 619.60 اورڠ/كيلوميتر ڤرسڬي.
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كاواسن سمڤادن

داأيره مواڠ يالا ترلتق د بهاڬين اتس ولايه دان ممڤوڽاءي كاواسن سمڤادن دڠن داأيره-داأيره 
لاأين سڤرت برايكوت؛

- بهاڬين اوتارا برسمڤادن دڠن داأيره كوق ڤو دان داأيره ميلن )ولايه ڤتتاني(
- بهاڬين تيمور برسمڤادن دڠن داأيره يا رڠ )ولايه ڤتتاني( دان داأيره را من

- بهاڬين سلا تن برسمڤادن دڠن داأيره را من دان داأيره كروڠ ڤينڠ
- بهاڬين بارت برسمڤادن دڠن داأيره يا ها دان داأيره سا با يوي )ولايه سوڠكلا(

      

ڬيوڬرافي دأيره

ترداڤت  بوكيت.  برداتار  دان  لمبه  برداتار  اداله  كاداأن كاواسن ڬيوڬرافي سچارا كسلوروهن 
بوكيت- بوكيت كچيل برسلڠ سلي، كباڽقكن د بهاڬين اوتارا اداله برداتار لمبه، مانكل بهاڬين سلا تن 
ممڤوڽاءي هوتن دان بوكيت بوكاو يڠ دتومبوهي هوتن ريمبا دان ترداڤت بوكيت-بوكيت اوتام، اياأيت 

بوكيت سنكالاكيري دان بوكيت بي يو. سوڠاي اوتام اياله سوڠاي ڤتتاني.
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 باب 1
كادأن كاواسن سچارا عموم

سجاره دأيره مواڠ

داأيره مواڠ اداله سبواه داأيره د ولايه يالا يڠ برتارف بندر دكنلي سباڬاي “مواڠ يالا” . سبب 
يڠ دڤڠڬيلكن “مواڠ يالا” اين كران راج يڠ ڤرتام ڤد ماس دهولو لاڬي تله منديريكن ڤوست ڤنتدبيرانڽ 
د كمڤوڠ يالا. ڤركاتان “يالا” اصل درڤد ڤركاتان دايلايك ملايو “يلاو” معنى ڽ “جالا”. مڠيكوت 
سجاره يڠ دراكمكن ڤد زمان توجوه بواه نڬري، اياأيت ڤمنرينته نڬري دهولو تله منچاتت سجاره دالم 
بهاس ملايو بهاوا “مواڠ يالا” اداله لغة درڤد بهاس عرب يڠ دنامكن اوليه ڤندعوه اسلام دري اإندونيسيا.

داأيره مواڠ يالا اصلڽ ترلتق برهمڤيرن بوكيت يلاو يڠ جاأوهڽ دري ڤجابت داأيره مواڠ يالا 
سكارڠ ك سبله بارا لبيه كورڠ 12 كيلوميتر. كمودين مواڠ يالا تله داأڠكت سباڬاي سبواه بندر باڬي 

توجوه بواه نڬري. هيڠڬ سكارڠ نام “مواڠ يالا” اتاو “يالو” ماسيه لاڬي دكنلي راماي.
ڤد تاهون  2459  مواڠ يالا تله دڤيسه منجادي داأيره. ڤجابت داأيرهڽ تله ببراڤ كالي داوبه 

سجق دڬنتي درڤد مواڠ يالا كڤد داأيره يالا، ياأيت؛
1. ترلتق د كامڤوڠ دورين، تومڤوك 5، مقيم ثاسڤ

2. ترلتق د كامڤوڠ ليمود، تومڤوك 3، مقيم تاسڤ

3. ترلتق د كامڤوڠ تاسڤ، تومڤوك 1، مقيم تاسڤ

4. ترلتق تڤي هوجوڠ ڤنتاي ڤتنا، مقيم ساتيڠ )برهمڤيرن ڤنجارا ولايه يالا(. ڤميندهن ڤجابت 

داأيره مواڠ يالا ك مقيم ساتيڠ تله داوبه نام منجادي “داأيره ساتيڠ”.
5. ڤد تاهون 2482 ڤجابت داأيره دڤينده ڤولا كتومڤوك 6، مقيم ساتيڠ يڠ جاوهڽ دري تاڤق 

اصل لبيه كورڠ  1  كيلوميتر. د سيني ڤولا تله منوكر نام داأيره ساتيڠ كڤد نام داأيره مواڠ يالا هيڠڬ 
سكارڠ. 

6. ڤد تاهون 2486، ڤجابت داأيره مواڠ يالا دڤينده ككامڤوڠ نيبوڠ، مقيم ساتيڠ دان جاوهڽ 

دري سيتو لبيه كورڠ 4 كيلوميتر. بوات ماس ايت باڠونن سكوله يالا بمروڠ دجاديكن ڤجابت داأيره 
سمنتارا. ڤد 26 مچ 2495 ڤجابت داأيره دڤينده دان منديريكن باڠونن ڤجابتڽ دوا تيڠكت د كاواسن بندر 

بارو برهمڤيرن دڠن محكمه ولايه يالا يڠ ترداڤتي سكارڠ اين.
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باب 1
 

كادأن كاواسن سچارا عموم



كندوڠن
              هالمن

باب 1   كادأن كسلوروهن  
2 سجاره دايره موا ڠ         
3 كاواسن سمڤادن         
3 ڬيوڬرافي دايره          
4 كاداأن چواچ          
4 ڤنتدبيران          
4 جومله ڤندودوق          
5 ايكونومي          
5 مشاركت          
6 كموداهن اساس          

باب 2   سناراي ڤاكر علمو تمڤتن  
8 سناراي ڤاكر علمو تمڤتن        

باب 3    معلومت ڤاكر علمو تمڤتن 
11 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ڤرون        
18 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم تاسب        
24 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ساتيڠ        
31 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ساتيڠ نوك       
37 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم يوڤو        
43 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم يالا        
49 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم بودي        
53 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ليدول        
59 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم لمماي        
65 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم لمڤايا        
70 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ناتم        
76 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم بننڠساريڠ       
82 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم تاسيه        
88 ڤاكر علمو تمڤتن مقيم ڤوق سيڠ       



ڤراكات
ڤلن ڤمباڠونن ايكونومي دان مشاركت كبڠساأن ك-10 )2550 - 2554( ترداڤت ستراتيڬي 
دالم ممباڠون سومبر ماأنسي دان مشاركت تاي سباڬاي مشاركت برعلمو تمڤتن. ممڤلاجري ملالوءي 
ڤمباڠونن ماأنسي يڠ برايتيكا دان مڠڬونا علمو سموڬ منجادي بينتيڠ ديري سرتا منيمبولكن ڤرسڤادوان 
اكتيۏيتي  بوديا سباڬاي ڤڠڬرق دالم منجالن  امان داماي. منجاديكن كونتيك  مشاركت منجادي 
كبودايان ڤد ڤريڠكت تمڤتن سلوروه نڬارا، داڤت منجان مشاركت، مواريسكن سني كبودايان تمڤتن 
دان كڤلباڬاين بوديا اونتوق مڠهرڬاي نيلاي دان روحاني صفة كبڠساأن تاي د سمڤيڠ ممبينا صفة 

كرجاسام، ڤموره دان كهرمونين سلوروه ورڬ نڬارا تاي. 
دالم بودڬيت نڬارا تاهون 2553 اين، ڤجابت اهلي جاوتن كواس بوديا كبڠسن، كمنترين 
كبوداياءن، ممڤوڽاءي ڤوليسي دالم منجالنكن حال كبوداياءن مڠيكوت ڤلان ڤمباڠونن كاوسن خاص 
5 ولايه سمڤادن سلتن، ياأيت ڤروجيك دباوه ڤلان “تاي خام خيڠ” 2553، ڤروجيك كبودايان تاي 
منجالين مشاركت تمڤتن “اكتيۏيتي مڠڬالقكن كڬياتن ڤاكر علمو تمڤتن” اونتوق مڽمڤاأيكن علمو 
كڤاكرن دان كماهيرن يڠ سكيان لاما اد د دالم ديريڽ ملالوءي ڤروسيس ڤمبلاجرن دان ڤمباڠونن 
اونتوق ڤڽلساين مسئله دان منيڠكتكن كواليتي هيدوڤ مريك يڠ ساإيمبڠ دڠن عالم سكيتر دان برنيلاي 
دري سڬي كبوداياءن. دالم ستيڤ مشاركت ممڤوڽاءي ايدينتيتي ترسنديري،  دان بربيذا دڠن مشاركة 
لاين. سكارڠ اوليه سبب ڤروبهن عالم مك بروبهله چارا هودوڤ مريك مڠيكوت برباڬاي اروس 

عالم اين. 
دڠن دمكين، ڤجابت كبودايان ولايه يالا تله مڠلواركن سبواه بوكو ڤندوان ڤڽمڤاأين ڤاكر 
علمو تمڤتن 3 بهاس، دايره موا ڠ، ولايه يالا سباڬاي ڤڽيبارن كڤاكرن علمو تمڤتن يڠ سدڠ ڤوڤوس 
دان ستروسڽ اونتوق مڠهرڬاي ڤاكرعلمو تمڤتن. ڤروجيك كبوداياءن تاي منجالين مشاركت تمڤتن د 
باوه ڤلان ڤلكساناءن تاي خيم خڠ 2553 د كاواسن خاص 5 ولايه سمڤادن سلا تن، ايڠين مراكمكن 
اوچڤن تريما كاسيه كڤد ڤيهق اهلي جاوتن كواس ڤروجيك كبوداياءن تاي منجالين مشاركت تمڤتن، 
سلوروه اهلي جاوتن كواس ڤنتدبيران ديوان بوديا كمڤوڠ/مقيم/دايره دالم كاواسن دايره مواڠ، ولايه 
يالا دان جوڬ كڤد سموا ڤيهق يڠ بركايتن دالم كرج سام منجايكن ڤنربيتن بوكو اين. دهارڤكن بوكو 

اين داڤت دمنفعتكن دان دسمڤاأيكن كڤد مشاركة سلوروه.

ڤجابت كبوداياءن واليه ياال       

فروجيك كبودايان تاي منجالين مشاركت تمفتن دباوه فالن “تاي خيم خيغ” 2553
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