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องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ถ่ายทอดศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในเขตพื้นทีต่ าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ – สกุล ความสามารถ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ 

1 ด้านเกษตรกรรม 

นายสมเกียรติ สมกระโทก เศรษฐกิจพอเพียง 62/5 หมู่ที่ 1   
นายวิชิต ศรีวิเศษ เศรษฐกิจพอเพียง 62 หมู่ที่ 1   
นายประจวบ ฉิมภักดี เศรษฐกิจพอเพียง 129 หมู่ที่ 2 089-5878014  
นายสุทิน มีแสง เกษตรผสมผสาน 84 หมู่ที่ 2   
นายกิติศักดิ์ สุดสาย เศรษฐกิจพอเพียง 24 หมู่ที่ 3 088-4465262  
นางวรรณรี ใจแป้ว เศรษฐกิจพอเพียง 22 หมู่ที่ 3 089-2884925  
นายอารมณ์ ศิริรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง 23 หมู่ที่ 3 087-2847446  
นายภิญโญ ทองรอด เศรษฐกิจพอเพียง 30 หมู่ที่ 3 086-2809013  
นางอาภรณ์ ศิริรัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง 39 หมู่ที่ 3   
นายบุญนาค หะรินทร์ เศรษฐกิจพอเพียง 53 หมู่ที่ 4    
นายวิชาญ บุรินทร์กุล จัดเนื้อที่เป็นสัดส่วน 71 หมู่ที่ 4 086-2763471  
นายอภิชัย บุญที่สุด ปลูกพืชผสมผสาน 48/1 หมู่ที่ 5 089-9706244  
นายสมเกียรติ หาญชนะ ปลูกพืชเลี้ยงปลา 24/1 หมู่ที่ 5 082-2748384  
นายนิพจ ปลอดภัย เกษตรผสมผสาน 10/4 หมู่ที่ 5 090-1530709  
นายไชยัน ทรัพย์สมบูรณ์ ข้าวต ามือ, เพาะไม้ป่า, เกษตร 1 หมู่ที่ 6 087-8987564  
นายอุดม คชปักษี การปลูกผักปลอดสารพิษ 56 หมู่ที่ 8   
นายเจริญ แก้วศรีมล เศรษฐกิจพอเพียง 50 หมู่ที่ 9   
นายวิจิตร รักษาแก้ว เศรษฐกิจพอเพียง 46/1 หมู่ที่ 9   
นายสมยศ ศฤงคาร เศรษฐกิจพอเพียง 82 หมู่ที่ 9   
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  หมู่ที่ 10   
กลุ่มเลี้ยงสุกร  หมู่ที่ 10   
เกตษรพอเพียง  28/2 หมู่ที่ 10   



ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ – สกุล ความสามารถ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ 

2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

นางสุมณฑา อินทร์แก้ว ไวน์ โอทอป หมู่ที่ 1   
นายสุวรรณ ฉิมภักดี ช่างตีเหล็ก 103/1 หมู่ที่ 2   
นางซ้วน วงษ์จินดา ประดิษฐ์ไม้กวาด 108 หมู่ที่ 2   
นายจิต คงสรรพ ช่างลับมืด 71 หมู่ที่ 2    
นายเสี้ยม ช่วยแก้ว ช่างจักสาน 96 หมู่ที่ 2   
นายนิยม ฉิมภักดี ช่างไม้ 21 หมู่ที่ 2   
นายเกษม น้อยชาตรี จักสาน 36 หมู่ที่ 3   
นายปรีชา พรรณรา ช่างตีเหล็ก 21 หมู่ที่ 3   
นายปิ่น น้อยชาตรี จักสานงานฝีมือ 451 หมู่ที่ 4   
นางปรานี พัฒนะทอง จักสานงานฝีมือ 12 หมู่ที่ 4   
นายสุพิศ สมนิล จักสาน 27 หมู่ที่ 5 088-4473782  
นายวิเชียร มีพร้อม จักสาน 25 หมู่ที่ 5 062-2368761  
นางสุภาวดี ร่วมพันธ์ จักสาน 23 หมู่ที่ 5  086-2790265  
ร.ต.สมชาย สุดสาย จัดสานงานไม้ไผ่, งานไม้ 33 หมู่ที่ 6 087-2834294  
นางสาวสุดารัตน์ สุดสาย ผูกผ้า, จัดผ้า, จัดดอกไม้ 33/2 หมูที่ 6 063-5949476  
นายจวน บานเย็น ด้านการจักสาน 5 หมู่ที่ 7 089-2388486  
นายร่าน แก้วควนสูง จักสาน เครื่องใช้พื้นบ้าน 58 หมู่ที่ 8   
นายวีรศักดิ์ สุขฉนวน จักสาน 52/6 หมู่ที่ 9   
นางแก้ว แก้วบัวทอง จักสาน 87 หมู่ที่ 9   
นายจิตร ศรีวิเวก ผลิตไม้กวาด/เย็บตับจาก 18 หมู่ที่10   
นายมนูญ บุญเพ็ชร ตีพร้า/เข็นพร้า 2 หมู่ที่ 10   

 

 



 
ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ – สกุล ความสามารถ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ 

3 ด้านการแพทย์ไทย 

นางกระจ่าง ณ อาวุธ รักษาเด็กอ่อน 34 หมู่ที่ 1   
นายอุดม วงษ์จินดา นวดแผนไทย 106 หมู่ที่ 2   
นางเขียว เดชสองแพรก นวดแผนไทย 51/1 หมู่ที่ 2   
นายนิยม ฉิมภักดี หมอสมุนไพร 21 หมู่ที่ 2   
นางปรีดา หีตสองแพรก แพทย์แผนไทย 6 หมู่ที่ 3 065-0709758  
นางนิยม เพชรรัตน์ แพทย์แผนไทย 12 หมู่ที่ 3 082-1634979  
นายมาโนช สมนิล บีบ, นวด 28 หมู่ที่ 5 098-7205638  
นายเสรี ทับทอง บีบ, นวด 1/1 หมู่ที่ 5 087-2714919  
นางประคอง ชูทอง หมอต าแย 40 หมู่ที่ 6 088-3822633  
นายประธาน หีดสองแพรก นวดแผนไทย 11 หมู่ที่ 6 080-6473574  
นางเพียร หีดสองแพรก หมอท าเอ็น 26 หมู่ที่ 6   
นางสุด อินทกูล ด้านการนวด/หมอต าแย 64 หมู่ที่ 7 093-7251255  
นางมาลี เอ่งฉ้วน แพทย์แผนไทย 30 หมูที่ 7 061-2376645  
นางเสี้ยน แก้วควนสูง หมอต าแย 44 หมู่ที่ 8   
นางปราณี กลับสงค์ หมอต าแย 35 หมู่ที่ 8   
นางระเบียบ ขันธ์พระแสง หมอเอ็น 46 หมู่ที่ 8   
นายบุญทบ เทพสุด แพทย์แผนไทย/หมอกระดูก 82/2 หมูที่ 9   
นางสมใจ ก าเนิด หมอตต าแย 42 หมู่ที่ 9   
นางปรีดา ทักษ์จาง นวดแผนโบราณ 26/2 หมู่ที่ 10   
นายสุชา ฟังทูน นวดแผนโบราณ 19 หมู่ที่ 10   

 

 



 
ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ – สกุล ความสามารถ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ 

4 
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายสมคิด รักษาแก้ว จัดการสิ่งแวดล้อม 24 หมู่ที่ 2   
นายประดิษฐ์ สุวรรณเทียบ จัดการสิ่งแวดล้อม 15/1 หมู่ที่ 2   
นายศรีมิตร ศรีอินทร์ จัดการสิ่งแวดล้อม 71/1 หมู่ที่ 2   
นายอภินันต์ เอียดเวียงสระ ดูแลล าคลองโตรมเขตอภัยทาน 30/1 หมู่ที่ 4 087-2724494  
นายวิโรจน์ ด้วงทองกุล ดูแลล าคลองโตรมเขตอภัยทาน 35/1 หมู่ที่ 4 090-4863313  
นายวัชระ ทองเจิม ดูแลล าคลองโตรมเขตอภัยทาน 96/2 หมู่ที่ 4 063-5805620  
นายจ ารูญ ลือลั่น ดูแลล าคลองโตรมเขตอภัยทาน 74/1 หมู่ที่ 4 081-0850024  
นายสมพร ชูนาวา บริหารจัดการน้ า 49 หมู่ที่ 5 080-0417547  
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5 ด้านศิลปกรรม 

นายวุฒิพงค์ ฉิมภักดี ศิลปกรรม (วาด, ปั้นฯ) 129 หมู่ที่ 2   
นายนิพจ ปลอดภัย ครูมวย 10/4 หมู่ที่ 5 090-1530709  
นางวาสนา ขาวประกอบ ฝึกสอนกลองยาว 44/1 หมู่ที่ 5 093-7547885  
นายนันทวัฒน์ อัคคี ฝึกสอนกลองยาว 4 หมู่ที่ 5 080-8673746  
นางพรทิพย์ คงสกุล ร ามโนราห์ 6 หมู่ที่ 7 093-5828460  
นายจวน บานเย็น ร ามโนราห์ 5 หมู่ที่ 7 089-2388486  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ – สกุล ความสามารถ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ 

6 ด้านภาษาและวรรณกรรม 
นายวิรัช ศิริรัตน์ ลิเกป่า 31 หมู่ที่ 3 063-4472803  
นางประคอง บานเย็น เล่านิทาน/เพลงบอก 5 หมู่ที่ 7   
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7 ด้านอ่ืนๆ 

นางบุญศรี ฉิมภักดี ท าขนมไทย 129 หมู่ที่ 2   
นายโอภาส ขวัญชุม ศาสนา 34 หมู่ที่ 3   
นางนิด ทองรัตน์ ท าขนมไทย 11 หมู่ที่ 3   
นายวีระชัย ช่วยเกิด ป้องกันภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 12/1 หมู่ที่ 4 088-3800073  
นายประหยัด สมนิล ป้องกันภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14/1 หมู่ที่ 4 092-8762614  
นายทวีศักดิ์ สกุลรัตน์ ป้องกันภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 27 หมู่ที่ 4 089-5941608  
นายนุกูล สุทธิเจริญ ป้องกันภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 12 หมู่ที่ 4 094-0718138  
นายไพจิตร เพชรค า ป้องกันภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 หมู่ที่ 4 080-8825049  
นายอุดม แต่งตั้ง ทางด้านศาสนาพิธีพระ 13 หมู่ที่ 6 084-4473652  
พระณรงค์ วรญาโณ ทางด้านศาสนา 1/4 หมู่ที่ 6   
นางวันเพ็ญ คงสกุล ด้านความเชื่อ การรักษาด้วยคาถา 74 หมู่ที่ 7   
นางระเบียบ ขันธ์พระแสง ทางด้านศาสนาและพิธีพระ 68 หมู่ที่ 8   
นายสมนึก พัฒนทอง ทางด้านศาสนาและพิธีพระ 48 หมู่ที่ 8   

 


