ข้อมูลปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลเขาบายศรี อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นางอนงค์ มาประเสริฐ
ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น ตามสูตรที่เรียนมาการทายาสมุนไพร
พื้นบ้าน,การทาลูกประคบสมุนไพรทาลูกมะพร้าวนวดเท้าทาน้าสมุนไพรทานเอง,ปลูกชาใบหม่อนชงทานเอง
แก้ความดัน (1.ตะไคร้2.อัญชัน3.ใบย่านาง4.ใบเตย5.หม่อน)

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2490 ปัจจุบันอายุ 70 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มศ.3)
อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเอกชน ปัจจุบับระกอบอาชีพทาสวนผลไม้
ประสบการณ์การนวดตั้งแต่ปี 2540-2558 โดยมีการอบรมและดูตาราการนวด
เรียนวิชาการนวดแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านจากอาจารย์และอบรมที่ กศน.อาเภอเมืองจันทบุรี โดยเรียน
แบบเชลยศักดิ์และแบบราชสานักอย่างละ60 ชม.
ความถนัด ความสามารถ :
ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น ตามสูตรที่เรียนมา
การทายาสมุนไพรพื้นบ้าน,การทาลูกประคบสมุนไพร
ทาลูกมะพร้าวนวดเท้า
ทาน้าสมุนไพรทานเอง,ปลูกชาใบหม่อนชงทานเองแก้ความดัน (1.ตะไคร้2.อัญชัน3.ใบย่านาง4.ใบเตย5.
หม่อน)
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
ผ่านการอบรมโดรงการพัฒนาอาชีพครูบูรณาการ “นวดเพื่อสุขภาพ” ปี2548 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เป็นวิทยาการบรรยายเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านให้กับคนในชุมชน
วิทยากรสมุนไพรพื้นบ้านโรงพยาบาลเขาสุกิม,รพ.สต.ยางระหง,ให้กับผู้สูงอายุฟังเรื่องการทาลูกประคบ และ
เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 89/7 หมู่ 10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 084-7025662

นางวันเพ็ญ เจริญวรรณ
ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกาพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บ
เกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้มไปผสมกับสละเชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกา โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้
การทาอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกา,แกงส้ม,น้าพริก

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ53 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้
ประสบการณ์การผสมเกษรแบบนี้ประมาณ 31 ปี
โดยได้รับการถ่ายทอดวิธีการจากบรรพบุรุษแล้วมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ความถนัด ความสามารถ :
ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกาพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บเกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้ม
ไปผสมกับสละ
เชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกา โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้
การทาอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกา,แกงส้ม,น้าพริก
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
สาธิตการทาให้กับหน่วยงานเกษตรจากอินโดนีเซีย
สาธิตและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและตาบลข้างเคียง
สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มาเรียนรู้
สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรรักษ์เขาบายศรี
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 092-8300812

นางบุญมี เจริญวรรณ
ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากใบระกา,การเย็บตับใบระกา เย็บตับจากใช้มุงหลังคา
การทานาแบบดั่งเดิมของคนจันทบุรีก่อนแปรสภาพมาทาสวนผลไม้ การปลูกระกาพื้นบ้านสวนเก่าแก่ 100
กว่าปีของอาเภอ ภูมิปัญญาการทาอาหารโบราณจากระกาเช่นแกง

วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ.2474 ปัจจุบันอายุ 86 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ประกอบอาชีพทาสวน
ประสบการณ์ทาตรงนี้เกือบ 40 ปี
โดยคิดค้นทาเองไม่ได้ถ่ายทอดจากใคร
ความถนัด ความสามารถ :
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากใบระกา,การเย็บตับใบระกา เย็บตับจากใช้มุงหลังคา
การทานาแบบดั่งเดิมของคนจันทบุรีก่อนแปรสภาพมาทาสวนผลไม้
การปลูกระกาพื้นบ้านสวนเก่าแก่ 100 กว่าปีของอาเภอ
ภูมิปัญญาการทาอาหารโบราณจากระกาเช่นแกง
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
เย็บสาธิตให้กับกลุ่มที่มาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี
ถ่ายทารายการทางทีวี หลายๆรายการ การเย็บตับจากใบระกา และสวนระกพื้นบ้าน 100 กว่าปี
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 12หมู่ 4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-431603

นางสาวแววศิริ ฤทธิโยธี
ความถนัด ความสามารถ : การทาสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกา,สัปปะรดฉีกตา
การทาเค้กทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มใน การปลูกผักปลอดสารพิษ ทาปุ๋ยชีวภาพเอง,การทาไม้ปัดทุเรียน

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ปัจจุบันอายุ 54 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันประกอบอาชีพทาสวน
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านยางระหง ม.10
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.เขาบายศรี
ประสบการณ์การทาเกษตรอินทรีย์ 5 ปี โดยไปอบรมกับเกษตรอาเภอท่าใหม่และมาศึกษาเองเพิ่มเติม
รายการโทรทัศน์ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ชุมชนสาราญใจ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
ความถนัด ความสามารถ :
การทาสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกา,สัปปะรดฉีกตา
การทาเค้กทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ทาปุ๋ยชีวภาพเอง,การทาไม้ปัดทุเรียน
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลไม้ มังคุดผิวลายในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจาปี 2560
เป็นวิทยากรดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยผ่านมาพบเทศบาลตาบลเขาบายศรี
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 36/1หมู่ 10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-9909141, 089-9909141

นางวรรณี บุญสวัสดิ์
ความถนัด ความสามารถ : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรย
เกลือโดยใช้เครื่องไสน้าแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก เอามาสไลด์ทุเรียน แล้วใช้กระทะทอดแบดั่งเดิม
กระทะใบเล็ก แล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ริเริ่มแนวคิดการแปรรูปแบบกวนดั้งเดิมสูตรธรรมดา
จนประยุกต์มาเป็นหวานน้อย จนเป็นที่ติดตลาด ริเริ่มทาท๊อฟฟี่ทุเรียน,แครกเกอร์ทุเรียน,ขนมผิงทุเรียน,
ทุเรียนเชื่อม

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2493 ปัจจุบันอายุ 64 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
ประกอบอาชีพทาสวน
อดีตประธาน OTOP จ.จันทบุรี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อ.ท่าใหม่
ประสบการณ์การริเริ่มแปรรูปทุเรียนมาเป็นแบบทอด ตั้งแต่ปี 2538 แล้วมาตั้งกลุ่มปี 2543
โดยทุเรียนล้นตลาดในปี 2538 เลยคิดหาวิธีการแปรรูปทุเรียนเลยได้ไอเดียจากที่เคยทอดกล้วยขายมาก่อน
แล้วมาลองผิดลองถูกมา 2 ปี
ความถนัด ความสามารถ :
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป
คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรยเกลือโดยใช้เครื่องไสน้าแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก เอา
มาสไลด์ทุเรียน แล้วใช้กระทะทอดแบดั่งเดิมกระทะใบเล็ก แล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน
ริเริ่มแนวคิดการแปรรูปแบบกวนดั้งเดิมสูตรธรรมดา จนประยุกต์มาเป็นหวานน้อย จนเป็นที่ติดตลาด ริเริ่ม
ทาท๊อฟฟี่ทุเรียน,แครกเกอร์ทุเรียน,ขนมผิงทุเรียน,ทุเรียนเชื่อม
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
รางวัลนวัตกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงวิทย์ฯ
รางวัลนวัตกรรมใหม่ “น้ากะทิทุเรียนผง”จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล ปี 2560
ทูต OTOP ไปประเทศเอธิโอเปีย ให้กาลังใจ
รางวัลศูนย์เรียนรูปชุมชนต้นแบบระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จากกระทรวงสาธารณสุข
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาชุมชน,เกษตร,อุตสาหกรรม,พาณิชย์
เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและจากกลุ่มที่มาดูงานใน จ.จันทบุรี
ประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Primary GMP (ทุเรียนทอด) ปี
2558
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดสรรสุดยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ปี 2549 จากคณะกรรมการอาหารและ
ยา
รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจาปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Product Award Durian Chips Brand : KHAOBAISRI on the Occasion of Kaset Fair 2007
First Prize Durian contest Processed Durian Product (Fried) from the international Symposium
on Durian and other Humid Tropical Fruits (DHTF 2015)
รางวัลคนดีศรีเมืองจันท์ สาขาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของอาเภอท่าใหม่ ปี2543 จากสานักคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
เกียรติบัตร OTOP ติดดาวกับ 12 เมือง ห้ามพลาดรายการยกโขยง6โมงเช้า
ชนะเลิศการประกวดสูตรอาหาร SMEs Champion ปี 2543
รางวัลชนะเลิศอันดับ2 (นวัตกรรมเขียว-Green Innovation)ประเภทประชาชนและชุมชน ปี 2555
Grand Prize Durian Contest Processed Durian Product 2015
ประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ1 ประกวดอาหารพื้นบ้านภาคกลาง ปี 2542 เนื่องในงานชุมนุมแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2549 จากสานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรกรดีเด่นระดับเขตที่3 จังหวัดระยอง
รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2549
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชน ประเภททุเรียนกวน ปี 2544
รางวัล OTOP TOP Champion ประเภททุเรียนทอดกรอบ ปี 2552 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ
รางวัลที่1 การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทแปรรูปจากผักและผลไม้ในงานมหกรรมสินค้า
เกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่2 ปี2546
โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องและคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปี
2549
ประกาศเกียรติคุณ “ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียน” ปี 2558
รางวัลชนะเลิศ “การประกวดทุเรียนเชื่อม”ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจาปี 2560 จากกรม
ส่งเสริมการเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดขนุนเชื่อมในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจาปี 2560 โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร
รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนประเภททุเรียนดิบบดแห้งในงานของดีเมืองจันท์วัน
ผลไม้ ประจาปี 2543
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 8 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9364585

นางนงลักษณ์ มณีรัตน์
ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทาโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน
100 ปี ,สวนมังคุด100ปี แนวคิดการทาโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2497 ปัจจุบันอายุ 63 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี
ประธานท่องเที่ยวชุมชน จ.จันทบุรี
ประสบการณ์การเปิดสวนท่องเที่ยวของ จ.จันทบุรี 12 ปี เริ่มปี 2548
โดยได้แนวคิดจาก อ.ไพโรจน์ แสงจันทร์ จาก ม.ราชภัฏราไพพรรณี
ความถนัด ความสามารถ :
ริเริ่มแนวคิดการทาโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน 100 ปี ,สวนมังคุด100ปี
แนวคิดการทาโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
รางวัลผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับอาเภอปี 2559
รางวัลกินรี (นาก) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2556
รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ชุมชนท่องเที่ยว) ปี 2556 จาก ททท.
ประกาศนียบัตรจาก อบจ.จันทบุรี รางวัลชมเชย การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพประเภทยาผักพื้นบ้าน ปี
2554
รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
วิทยากรบรรยายให้กับ ม.ราชภัฏราไพพรรณี เรื่องท่องเที่ยวชุมชน
วิทยากรให้กับผู้มาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-8349604

กลุ่มอังกะลุง
ความถนัด ความสามารถ : กลุ่มอังกะลุงพันปี สืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตาบลเขา
บายศรี โดยมีเพลงเล่นประมาณ 200 เพลง โดยแกะเนื้อเพลงเองและรวบรวมเนื้อเพลงเพื่อส่งต่อให้กับ
สมาชิกในกลุ่ม

วันเดือนปีเกิด/อายุ : ประธานกลุ่ม มีสมาชิกวง 14 คน คุณสมใจ หงส์รัตน์ ประธานกลุ่มฯ
ประวัติ (พอสังเขป) :
กลุ่มอังกะลุงพันปี ต.เขาบายศรี
ประสบการณ์วงอังกะลุงพันปีตั้งแต่ปี2551 ประสบการณ์จนถึงปัจจุบัน 9 ปี
โดยได้รับการถ่ายทอดจากอดีตคุณครูสอนดนตรีไทยบ้านหนองคันทรงและมาฝึกฝนกันต่อ
ความถนัด ความสามารถ :
กลุ่มอังกะลุงพันปี สืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตาบลเขาบายศรี โดยมีเพลงเล่น
ประมาณ 200 เพลง โดยแกะเนื้อเพลงเองและรวบรวมเนื้อเพลงเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
ออกงานมงคลและงานอวมงคลในตาบล
ออกงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี
ออกรายการสุขสโมสรช่อง 3 แฟมิลี่ ปี 2559 (ของดีบ้านเรา)
ออกงานวันสตรีสากลศาลากลาง จ.จันทบุรี
ออกงานในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง
สาธิตให้ศูนย์เด็กเทศบาลเขาบายศรี,โรงเรียนเนินดินแดง,ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 5 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-2598322

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://digitalchumchon.org และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายสว่าง ฉาบฉวย
ความถนัด ความสามารถ : เผาถ่านเพื่อเก็บน้าส้มควันไม้ และ เจาะบ่อบาดาลน้าตื้น
วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ.2493 ปัจจุบันอายุ 69 ปี
ประวัติ (พอสังเขป) :
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ประสบการณ์ทาสวนผลไม้ และเผาถ่าน ขุดเจาะบ่อบาดาลกว่า 30 ปี
ความถนัด ความสามารถ :
1.เผาถ่านเพื่อเก็บน้าส้มควันไม้
2.เจาะบ่อบาดาลน้าตื้น
3.พิธีกรนาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :
วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ที่อยู่สาหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ :
บ้านเลขที่ 78/7 หมู่10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 098-9938095

