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การมีสวนรวมในการเรียนรูดานดานอาชีพเพ่ือ 

การสรางรายไดของผูสูงอายุ อำเภอสุไหงปาดี 
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๓๒ 
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โดย คณะทํางานการจัดการความรู 
(KM Team from RMUTSV & TSU & SKRU ) 

 

เพื่อการใชประโยชนเชิงนโยบายสาธารณะ 

ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

สนับสนุนโดย สํานกังานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2561 

 



๓๔ 
 

คํานํา 

คูมือการจัดการความรูฉบับน้ีจัดทาข้ึนเพื่อสร างความรูความ
เขาใจแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ท ี่
ตอบสนองนโยบายเชิงสาธารณะ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชน การพัฒนาทองเท่ียวโดยชุมชน 
สําหรับองคความรูท่ีจําเปน แนวทางในการจัดทํานโยบายสาธารณะดาน
กระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูดานการใชศักยภาพ
ภูมิปญญา และประสบการณดานอาชีพเพื่อการสรางรายไดของผูสูงอายุ 
อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

หวังเปนอย างย่ิงว าคูมือฉบับน้ีจะเป ็นประโยชนตอสวนภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการความรู (KM Action 
Plan) เพื่อนำไปสูสัมฤทธ ิ์ผลในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธ ิภาพ
สูงสุด 

 

   คณะทำงานจ ัดการความรู  
 

ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกลุ 
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สรอยสุวรรณ 

ผศ.ดร.อรพรรณ จันทรอินทร 
ผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ 

ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
อาจารยชาญวิทย  จันทรอินทร 

นางสาวรัตติยา สุตตระ 
 

          ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
   



๓๕ 
 

สารบัญ 
เร่ือง                หนา 
 
สารบัญเร่ือง               (๑) 
สารบัญตาราง               (๒)   
สารบัญภาพ               (๓) 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 
- การจัดการความรูในองคกร    ๑ 
- การมีสวนรวมของชุมชน     ๓ 
- ความสําคัญของการจัดการความรูดานอาชีพ   ๖ 
- ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู    ๙ 
 

บทที่ ๒ 
- การกําหนดขอบเขต (KM Focus Areas) และเปาหมาย  ๑๑ 
  (KM Desired State) 
 

บทที่ ๓  
- การจัดทําแผนการจัดการความรู    ๑๔ 
 

บทที่ ๔ 
- กลุมท่ี ๑ กลุมอาชีพหัตถกรรม    ๒๐ 
- กลุมท่ี ๒ กลุมอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว   ๒๒ 
- กลุมท่ี ๓ กลุมอาชีพอาหาร    ๒๔ 
- กลุมท่ี 4 กลุมอาชีพเกษตรกรรมพืช   ๒๗ 
- กระบวนการการพัฒนากลุมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ  ๓๐ 
- บทเรียนท่ีดีและปจจัยความสําเร็จ    ๓๑ 
- การนําไปใชประโยชนจากกลุมอาชีพของผูสูงอายุ  ๓๒ 

 (๑) 

 

(๑) 

 



๓๖ 
 

สารบัญ (ตอ) 
เร่ือง                หนา 
 
- องคความรูดานอาชีพของผูสูงอายุ     ๓๓ 
- การคัดกรองผูสูงอายุ         ๔๘ 
- การดูแลผูสูงอายุ          ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี       หนา 
 
   ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas)    ๑๒ 
   ๒ องคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ   ๑๔ 
   ๓ องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ   ๑๕ 

ระดับนโยบาย 
   ๔ แผนการจัดการความรูแผนท่ี ๔    ๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) 

 



๓๘ 
 

สารบัญภาพ 

รูปภาพท่ี      หนา 

      ๑  จัดการความรู        ๑ 
      ๒    แสดงกระบวนการจัดการความรู   ๒ 
      ๓  แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (Km Focus Areas)  ๑๑ 
             และเปาหมาย KM (Desired State) 
      ๔     กลุมอาชีพหัตถกรรม (ดอกไมจันทน)          ๒๐    
      ๕    กลุมอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว                       ๒๓ 
      ๖    กลุมอาชีพทําอาหาร              ๒๕   
      ๗  กลุมอาชีพเกษตรกรรมพืช    ๒๗  
      ๘    การทําขนมบอระเพ็ด    ๓๓ 
      ๙  การทําขาวตมมัด     ๓๔ 
      ๑๐  การทําไขเค็ม     ๓๕ 
      ๑๑  การเพาะเห็ด     ๓๖ 
      ๑๒  การปลูกพืชผักสวนครัว    ๓๘ 
      ๑๓  การเพาะเห็ดนางฟา    ๓๙ 
      ๑๔  การทําปุยชีวภาพ     ๔๒ 
      ๑๕  การทําปุยหมัก     ๔๓ 
      ๑๖  การทําหมาตักนํ้า     ๔๔ 
      ๑๗  การทําดอกไมจันทน    ๔๕ 

(๓) 

 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

การจัดการความรูในองคกร 
การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ี

มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให
เปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาใหเปน
ผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยท่ีความรูมี ๒ ประเภท คือ  

๑. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีได
จากประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทํา
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงายเชนทักษะในการทางานงานฝมือ
หรือการคิดเชิงวิเคราะหบางคร้ังจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

๒. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ี
สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชนการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรทฤษฎีคูมือตาง ๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๑ การจัดการความรู 



๒ 
 

กระบวนการจัดการความรู  
(Knowledge Management Process) 
เปนกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะชวยใหองคกรเขาใจถึงข้ันตอนท่ี

ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือพัฒนาการของความรูท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในองคกรประกอบดวย ๗ ข้ันตอนดังน้ี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการจัดการความรู 
 

1. การบงช้ีความรู เชนพิจารณาวาวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ 
เปาหมายคืออะไรและเพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจาเปนตองรูอะไรขณะน้ี
เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูท่ีใคร  
 2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม
แสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา, กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 



๓ 
 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ  เปนการวางโครงสรางความรู
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต  
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชนปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกนัปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรู
ท่ีตองการไดงายและสะดวกเชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web 
board บอรดประชาสัมพันธ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการโดยกรณี
เปน Explicit Knowledge อาจจัดทาเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบทีม
ขามสายงานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหการเรียนรู
ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู  
 7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงานเชน
เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู > นาความรูไปใช > เกิดการ
เรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
แนวคิดการมีส วนรวมจะกลาวถึง กระบวนการมีส วนรวม 

เครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเงื่อนไขการมีสวน
รวมของประชาชน ดังน้ี 
 

 กระบวนการมีสวนรวม มี ๔ ประการ ดังน้ี 
 

 ๑) การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 
และรวมตัดสินใจ (Participation in decision making) ถือไดวาเปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญ โดยตองทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูในปญหาและ
ผลกระทบจากการทองเที่ยว ซึ่งจะนําไปสูการหาแนวทางการในการ
พัฒนาการทองเท่ียวได ในขั้นตอนนี้จะตองสรางความรูสึกในการเปน



๔ 
 

เจาของใหเกิดข้ึนกับสมาชิกในชุมชน และชุมชนเกิดการเรียนรูถึงการ
ไดรับประโยชนโดยตรงอันเกิดจากการรวมดําเนินการตัดสินใจเลือกใช
วิธีการการในการพัฒนาการทองเท่ียว 
 ๒) การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ (Participation in 
implementation) ชุมชนอาจใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามระดับความสามารถ เชน อาจเขารวมในการบริหารงาน พัฒนาให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนดานทรัพยากรการบริหาร 
หรือแสวงหาความชวยเหลือตาง ๆ เพื ่อนํามาสนับสนุนกิจกรรมให
เปนไปตามท่ีไดวางแผนไว  
 ๓) การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชน (Participation 
in benefits) ซึ่งถือไดวาเปนแรงกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม โดย
ผลประโยชนอาจเกิดขึ้นใน ๓ รูปแบบ คือ ผลประโยชนทางดานวัตถุ 
(Material benefits) สังคม (Social benefits) และผลประโยชน
สวนบุคคล (Personal benefits) 
 ๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in 
evaluation) เปนการรวมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินก ิจกรรมหรือโครงการนั ้น ๆ ซึ ่งการมีส วนรวมในการ
ติดตามประเม ินผลทําให ช ุมชนตระหนักว า  ก ิจกรรมที ่ทําไปนั ้น
ดําเนินการมาเปนอยางไร เหมาะสม ควรจะดําเนินการตอไปหรือไม 
กอใหเกิดประโยชนรวมจากการดําเนินกิจกรรมรวมกันหรือไม และ
สงผลอยางไรตอความสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียว  
 

 เคร่ืองช้ีวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
 เครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวมของราษฎรทางสังคม โดย
กําหนดระดับความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิกใน
องคกร ดังน้ี  



๕ 
 

 ๑) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมประชุม 
 ๒) การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
 ๓) การเปนสมาชิกและกรรมการ 
 ๔) การเปนเจาหนาท่ี  
 

ท้ังน้ีจะดูลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงออกคือการเปนสมาชิกกลุม
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การบริจาคเงินทองวัสดุสิ่งของการเสียสละ
เวลาแรงงานการเปนสมาชิกของคณะกรรมการและเปนผูดําเนินการใน
กิจกรรมน้ันโดยตรง 
 

 เง่ือนไขการมีสวนรวมของประชาชน 
            การที ่จะให ประชาชนเขามามีส วนร วมในการพ ัฒนามี
เง่ือนไข ดังน้ี 
 ๑) เง่ือนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีส วนรวมโดยตองมีการ
กระจายอํานาจทางการเมืองออกไปทุกระดับ  
 ๒) เงื่อนไขการพัฒนา โดยเงื่อนไขการพัฒนาที่สนับสนุนให
ประชาชนเขารวม ไดแก การพัฒนามีความสะดวกกับประชาชนที่มา
เขารวม มีการกระจายความรับผิดชอบ ชาวบานรวมกันเปนเจาของ 
และมีการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และมีการเสริมดานวิทยาการแก
สมาชิกกลุม 
 ๓ ) เงื ่อนไขของนักพัฒนา โดยเงื ่อนไขของนักพัฒนาท่ี
สนับสนุนการเขารวมของประชาชน ไดแก ความตั้งใจความมุงมั่นใน
การทํางานพัฒนา และความพรอมทั้งกาย และใจที่จะทํางานกับ
ประชาชน การรับฟงปญหาและการรวมทุกขรวมสุขกับประชาชน 
การศึกษาชุมชนรวมกับประชาชน การสนับสนุนดานกําลังใจ เพื่อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั ่นในการแกปญหา และการสนับสนุนดาน
วิชาการและเทคโนโลยี 
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 ๔) เงื่อนไขของผูนํา ไดแก มีประวัติการทํางานเพื่อสวนรวม 
มีความจริงใจ ต้ังใจในการปรับปรุงสภาพของชุมชน ไดรับการยอมรับ
นับถือจากชาวบาน และมีความสามารถในการกระตุนชาวบานใหเห็น
ถึงปญหา 
 ๕) เงื่อนไขดานการบริหารจัดการ ไดแก การประสานการ
ดําเนินงานกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ และมีกองทุนท่ี
สมาชิกในกลุมรวมกันเปนเจาของ 
 ๖) เง่ือนไขทางสังคม - จิตวิทยา ไดแก ความสนใจและความ
หวงกังวลรวมกัน ความเดือดรอง ความไมพึงใจรวมกัน การตกลงใจ
รวมกันที ่จะเปลี ่ยนกลุ มหร ือชุมชนในทิศทางที ่ตองการ การเป น
ประโยชนในการเขารวม การมีอิสรภาพและมีเวลาที่จะเขารวม และ
แรงจูงใจจากความสําเร็จของกลุม 
 

ความสําคัญของการจัดการความรูดานอาชีพ 
 การมีอาชีพ เปนสิ่งท่ีสําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพใน

ปจจุบัน เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและ
ครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบตอความ
ตองการของผูบริโภคและท่ีสําคัญคือ อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติความสําคัญของอาชีพจึงเปนฟนเฟองสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนสงผลถึงความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติ 

การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ “อาชีพ” จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง
โดยเฉพาะในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปน
ชวงเวลาในการเตรียมความพรอมของผูเรียนท่ีจะเลือกการประกอบ
อาชีพของตนเองตอไปในอนาคต ในท่ีน้ีจะกลาวถึงความสําคัญของการ
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จัดการเรียนรูการอาชีพใน ๒ ประเด็น คือ  ความสําคัญของการจัด
ประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับบุคคล  และความสําคัญของ
การจัดประสบการณการเรียนรูการอาชีพในระดับครอบครัวและ
ชุมชน  ซึ่งจะเสนอไวตามลําดับดังน้ี (จรีลักษ  รัตนพันธ, 2557) 

 

         1. ความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูสาระการ
อาชีพในระดับบุคคล ประกอบดวย  

 

     1.1 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพท่ีมีตอผูเรียน 
การจัดการเรียนรูการอาชีพมีความสําคัญตอผูเรียน ดังน้ี 

1) ทําใหผูเ รียนมีความรู เกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของอาชีพ ทําใหผูเรียนรูจักอาชีพตาง ๆ ท่ีมีอยูโดยเฉพาะ
อาชีพในชุมชน  

2) ทําใหผูเรียนรูจักตนเองในดานของความสามารถ
และความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต 

3) ทําใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน ไดแก มี
ทักษะในการทํางาน มีทักษะในการจัดการ การแกปญหา การทํางาน
รวมกับผูอื่นและมีทักษะในการแสวงหาความรู   

4) ทําใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมท่ีจําเปนตองใชในการ
ประกอบอาชีพ ไดแก มีความซื่อสัตย มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม 
และมีความรับผิดชอบ 

 

1.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูสาระการอาชีพท่ีมีตอ
ผูปกครอง การจัดการเรียนรูการอาชีพมีความสําคัญตอผูปกครอง
นักเรียน ดังน้ี 

1) ทําใหผูปกครองไดทราบถึงพัฒนาการดาน
ความสามารถในการทํางาน และความสนใจในการประกอบอาชีพใน
อนาคตของผูบุตรหลานท่ีอยูในปกครอง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญท่ีจะนําไปใช
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ในการตัดสินใจวางแผนอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของบุตรหลานไดอยางดี 

2) ผูปกครองไดรับความรูเกี่ยวกับเร่ืองงานอาชีพโดย
ทางออมจากการมีสวนรวมในการชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู และ
ประเมินผลการเรียนรูของบุตรหลานตามท่ีโรงเรียนกําหนด เชน การ
ประเมินการปฏิบัติงานและประเมินช้ินงานของนักเรียน การรายงาน
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในชวงท่ีนักเรียนอยูท่ีบาน เปนตน 

3) การจัดการเรียนรูการอาชีพของสถานศึกษาสวน
ใหญจะมีการขยายผลการจัดกิจกรรมสูผูปกครองและชุมชน ไดแก การ
จัดการฝกอาชีพในวันหยุดเสารอาทิตย เปนการใหบริการแกชุมชนท่ีทํา
ใหผูปกครองและบุคคลตางๆท่ีอยูในชุมชนมีความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพและยังสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพกอใหเกิด
รายไดเสริม ซึ่งจะสงผลใหสถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีข้ึน
ไดอีกทางหน่ึง 

4) การจัดการเรียนรูการอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนน้ัน 
จะมีการใหผูเรียนไดเย่ียมชมหรือสังเกตการปฏิบัติจากผูรูผูชํานาญในแต
ละสาขาอาชีพท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การจัดประสบการณในลักษณะน้ี
นิยมเชิญภูมิปญญาทองถ่ินท่ีอยูในชุมชนเปนวิทยากรพิเศษใหความรูแก
ผู เ รียนซึ่ งอาจเปนผูปกครองนักเรียนหรือบุคคลในชุมชน การจัด
ประสบการณเรียนรูลักษณะน้ีจะกอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ผูปกครองกับครูและผูบริหารโรงเรียน 

 
2. ความสําคัญของการจัดการเรียนรูการอาชีพในระดับ

ครอบครัวและชุมชน   
การจัดประสบการณการเ รียนรูส าระการอาชีพ ระดับ

ประถมศึกษามีความสําคัญตอครอบครัวและชุมชน ดังน้ี 
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1 ) ช ว ย ส ง เ ส ริ ม สั ม พั น ธภ า พ ท่ี ดี ร ะ ห ว า ง ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัว การท่ีสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูดาน
อาชีพซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมอุปกรณและฝกฝนปฏิบัติกิจกรรม 
ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงซึ่งตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน งาน
บางอยางตองทําท่ีบาน เชน อาชีพดานการถักทอ การทําเคร่ืองประดับ 
ผูปกครองอาจมีสวนรวมในการฝกหัดใหบุตรหลานของตนท่ีบาน การได
อยูใกลชิดกันจะทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพอแม ผูปกครองและ
นักเรียนใหมีมากย่ิงข้ึนได 

2) ชวยใหบุคคลในชุมชนมีความรูท่ีจะนําไปใชในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งกอเกิดรายไดท่ีจะนําไปใชในการดํารงชีวิตตอไป บุคคลใน
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอันเปนผลใหเกิดมั่นคงในทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน 

3) กอใหเกิดความเขมแข็งทางสังคมระหวางบุคคลท่ีอาศัยอยู
ในชุมชน การท่ีบุคคลมารวมรับความรูและฝกประสบการณดานอาชีพ
รวมกัน จะกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความรักความสามัคคีกัน
ระหวางบุคคลในชุมชน   

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

1. ผู นํากลุมมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมดวยดีอยางเชน ผู นําสามารถช้ีให เห็นถึงความ
หลากหลายทางอาชีพ ความสนใจในอาชีพ การนําองคความรูดานอาชีพ
มาสรางรายได 

2. ทุนทรัพยากรของชุมชน  ผูสูงอายุอําเภอสุไหงปาดี ไดรับทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลท่ีเรียกวา ทุนโครงการ 9101 จากรัฐบาล คสช. 
นํามาเปนทุนในการสรางอาชีพ เพื่อหารายได 
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3. สมาชิกใหความรวมมือดวยดี  สมาชิกในชุมชนใหความ
รวมมือในการดําเนินงานของกลุมดวยดี ท้ังในดานการเขารวมประชุม 
การแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามแนวทางของกลุม ตลอดจน
การมีสวนรวมในการนําความรูไปสืบสานตอคนอื่น ๆ โดยการบอกกลาว
แนะนําตอ ๆ กัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลาย
มากข้ึน ท้ังในการประชุมกลุมและวิถีชีวิตท่ัว ๆ ไป 
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บทท่ี ๒ 
การกําหนดขอบเขต (KM Focus Areas) และ 

เปาหมาย (KM Desired State) 
 

แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (Km Focus Areas) และ
เปาหมาย KM (Desired State) 

 

 
  

รูปภาพที่ ๓ แนวทางการกําหนดขอบเขต KM 
(Km Focus Areas) และเปาหมาย KM (Desired State) 

 
โดยความรูท่ีจําเปนในการสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/ 

ประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงาน/ชุมชนตนเอง แลวรวบรวม
แนวคิดการกําหนดขอบเขต KM แลวกรอกขอบเขต KM ลงไวท้ังหมดใน
แบบฟอรม  
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แนวทางขององคความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็น
นโยบาย 
 

ตารางที่ ๑.  ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
ขอบเขต KM ที่ 

(KM Focus Areas) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

ผูสูงอายุ หนวยงานภาครัฐ 
๑. แนวทางนโยบาย
การมี ส วนร วมด าน
อาชีพหัตถกรรมการ
ทําดอกไมจันทน 

๑. มีความสามารถดาน
อาชีพ 
๒. ตองการสรางรายได 
๓. ทําใหเกิดความคลาย
เครียด 

๑.พัฒนาความรูดาน
อาชีพ 
๒.ส ง เส ริ ม พัฒนา
ศักยภาพดานอาชีพ
หัตถกรรม 

๒. แนวทางนโยบาย
การมี ส วนร วมด าน
อาชี พ เ กษตรกรรม
เลี้ยงสัตว 

๑. มีความรูจากอาชีพ
เกษตรกรรมเลี้ยงสัตวท่ี
หลากหลาย 
๒. การรวมตัวกันเพ่ือ
สรางรายได 

๑. จัดอบรมดานการ
เลี้ยงสัตวตาง ๆ  
๒. ให ความรู ด าน
ก า ร ต ล า ด แ ก
ผูสูงอายุ 

๓. แนวทางนโยบาย
การมี ส วนร วมด าน
อาชีพอาหาร 

๑. การรวมตัวกันเพ่ือ
จัดต้ังกลุมอาหารของ
ผูสูงอายุสตร ี
๒. สรางรายไดจากการ
ทําอาหารของสมาชิก 

๑. สงเสริมความรู
ด า น อ า ชี พ ก า ร
อาหาร 
๒ . จั ด อ บ ร ม ก า ร
ถนอมอาหาร 

๔ .  แ น ว ท า ง ก า ร
นโยบายการมีสวนรวม
ด า น อ า ชี พ
เกษตรกรรมพืช 

๑ . มี ค ว า ม รู ท่ี
ห ล า ก ห ล า ย ด า น
เกษตรกรรมพืช 
๒. การรวมตัวกันเพ่ือ
สรางรายได 

๑ .  ใ ห ค ว า ม รู แ ก
ผู สู ง อ า ยุ ด า น
เกษตรกรรมพืช  
๒ .  ส ง เ ส ริ ม ด า น
การตลาด 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การตดัสนิใจเลือกขอบเขต KM 
เกณฑการกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่..... 

แนวทางการมีสวนรวมการจัดการความรู
ดานอาชีพแกผูสูงอายุเพื่อสรางรายได 

- การมีสวนรวมจะทําใหเกิด
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

- มีความพรอมดานคน งบประมาณ 
และระยะเวลาดําเนินการ 

……………………………. 



๑๔ 
 

บทท่ี ๓ 
การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เปนแผนงานท่ี
แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงานของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมาย KM (Desired State) ท่ีกําหนด โดยการจัดทําแผนจะ
ข้ึนอยูกับความพรอมของกลุมท่ีทําใหเปาหมาย KM บรรลุสําเร็จ KM 
Team จัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
ดังน้ี 

 

ตางรางที่ ๒ องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตาม
ประเด็นนโยบายจังหวัด/สวนราชการจังหวัดนราธิวาส 

ประเด็น
นโยบาย 

เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วดั (KP) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมาย     
ของ

ตัวชี้วดั 

องคความรูที่
จําเปนตอการ
ปฏิบตัิราชการ
ตามประเด็น

นโยบาย 
ก า ร พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ฐ า น ร า ก
แ ล ะ / ห รื อ
ก า ร พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชุมชน 
 

ก า ร ร ว ม ก ลุ ม
ดานอาชีพของ
ผูสูงอายุ 

- ผู สู ง อ า ยุ มี
รายไดเพิ่มขึ้น 
- การถายทอด
อ ง ค ค ว า ม รู
ดานอาชีพ 

รอยละ 
๑๐ 

 
รอยละ 

๘๐ 

๑ .  ก า ร มี ส ว น
รวมของผูสูงอายุ
ใ นก า ร จั ด กา ร
ค ว า ม รู ด า น
อาชีพตางๆ  

 
 
 
 



๑๕ 
 

ตารางที่ ๓ องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็น
นโยบาย 

 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นนโยบายที่
เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
แผนการจัดการ
ความรู แผนที่ ๔ 

ประเด็นนโยบาย : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องคความรูที่จําเปน : การมีสวนรวมชุมชนใน
การจัดการความรูดานอาชีพ 
เหตุผลที่เลือกองคความรู : การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทีดี
ตองเร่ิมตนจากการใหความรูท่ีจะพัฒนาอาชีพ
และสรางรายไดฯ 

• การมีสวนรวมดานอาชีพเกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว 

• การมีสวนรวมดานอาชีพหัตถกรรม-
ดอกไมจันทน 

• การมีสวนรวมดานอาชีพอาหาร 

• การมีสวนรวมดานอาชีพเกษตรกรรม
พืช 

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกในการ
ทํา KM : -  รอยละของรายไดประชาชน 
           -  การถายทอดองคความรูดานอาชีพ 

ผูทบทวน : 
………………………………… 

ผูอนุมัติ : 
………………………………… 
 



๑ 
 

ตางรางที่ ๔ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๔ 
 

แบบฟอรมที่ ๒                 : จังหวัดนราธิวาส 
ประเด็นนโยบาย                : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องคความรูที่จําเปน (K)       : การมีสวนรวมชุมชนในการจัดการความรูดานอาชีพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของรายได และการถายทอดเทคโนโลยีอาชีพ 
เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง    : รอยละ ๑๐  และ ๘๐ 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 
กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับ 

ผิดชอบ 
สถานะ 

๑ การบงชี้ความรู  
- ประชุม KM Team ขอบเขตการเรียนรู  
- ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 

สค. ๖๑ 

- ขอมูลของ
ผูสูงอายุ 

ราย 
ละเอียด

ของอาชีพ 

ผูสูงอายุ  
อําเภอ 
สุไหงปาดี 

KM 
Team 

ดําเนิน 
การแลว 

๒ การสรางและแสวงหาความรูภายใน  
- คนควาจากบุคคล/หนวยงานที่เก่ียวของ 
การจัดประชุมภายนอก 
- คนควาจากเอกสารและอินเตอรเน็ต 

สค.-ตค. 
๖๑ 

 

- ขอมูลดาน
อาชีพ 

๑ ชุด 

มทร.ศรีวิชัย 
ม.ทักษิณ 
ม.ราชภัฎ 
สงขลา 

KM 
Team 

ดําเนิน 
การแลว 

 ๑๖
 

 



๒ 
 

ตางรางที่ ๔ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๔ (ตอ) 
 

แบบฟอรมที่ ๒                 : จังหวัดนราธิวาส 
ประเด็นนโยบาย               : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องคความรูที่จําเปน (K)       : การมีสวนรวมชุมชนในการจัดการความรูดานอาชีพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของรายได และการถายทอดเทคโนโลยีอาชีพ 
เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง    : รอยละ ๑๐ ๓๐ และ ๒๐ 
ลํา 
ดับ 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู 

ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 
กลุมเปา 
หมาย 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สถานะ 

๓ ก า ร ร ว บ ร ว ม อ ง ค
ความรูดานอาชีพ ตค. ๖๑ 

- ขอมูลองคความรูดาน
อาชีพของผูสูงอายุ ๑ ชุด 

ผูสูงอายุ 
อําเภอ 
สุไหงปาดี 

KM 
Team 

ดําเนิน 
การแลว 

๔ การมีสวนรวมในการ
จั ดก ารค วามรู ด า น
อาชีพของผูสูงอายุ 

ธค. ๖๑ 
- ขอมูลการมีสวนรวมใน
การจั ดการความรูด าน
อาชีพของผูสูงอายุ 

๑ ชุด 
ผูสูงอายุ 
อําเภอ 
สุไหงปาดี 

KM 
Team 

ดําเนิน 
การแลว 

 
 ๑๗

 

 



๓ 
 

ตางรางที่ ๔ แผนการจัดการความรู แผนที่ ๔ (ตอ) 

แบบฟอรมที่ ๒                 : จังหวัดนราธิวาส 
ประเด็นนโยบาย               :  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องคความรูที่จําเปน (K)       : การมีสวนรวมชุมชนในการจัดการความรูดานอาชีพ 
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง : รอยละของรายได และการถายทอดเทคโนโลยี 
เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง    : รอยละ ๑๐  และ ๘๐ 
ลํา 
ดับ 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู 

ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 
กลุมเปา 
หมาย 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สถานะ 

๕ ก า ร แ บ ง ป น ค ว า ม รู 
(Knowledge Sharing) 
โดยเวทีประชาชน 

ธค 
๖๑ 

-จํ า น ว น
ค รั้ ง ท่ี จั ด
ประชุม 

มีการ
ประชุม        
๓ ครั้ง 

ผูสูงอายุ  
อําเภอสุไหงปาดี 

KM 
Team 

ดําเนิน 
การแลว 

๖ ถอดบทเรียน ออกแบบ  
และ  ส ร า ง เค รื อ ข า ย
ความรวมมือระหวาง
ศูนยฯ และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

เมย. 
๖๒ 

เครือขาย    
3 แหง 

การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
รวมกัน 

- ผูสูงอายุ  
อําเภอสุไหงปาดี 
- ผูสูงอายุ  
อําเภอรษัฎา  
จ.ตรัง 

KM Team 
ดําเนิน 
การแลว 

๑๘
 

 



๑ 
 

บทท่ี ๔ 
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

 
 การจัดกิจกรรม “การมีสวนรวมการเรียนรูดานอาชีพเพื่อการ
สรางรายไดของผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส” มีการ
ดําเนินการตาแผนการจัดการความรู โดยการแบงกลุมอาชีพ ของ
ผูสูงอายุ ออกเปน 4 กลุมอาชีพ โดยมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอดัง
ขางลางน้ี 
 
การมีสวนรวมในการเรียนรูดานอาชีพเพื่อการสรางรายไดของ
ผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 ผูสูงอายุอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีจุดเดนในเร่ือง

กระบวนการมีสวนรวมดานอาชีพใน 4 กลุมอาชีพ ไดแก  

1. อาชีพเกษตรกรรมพืช  (เพาะเห็ด) 
2. อาชีพเกษตรกรรมสัตว   
3. อาชีพหัตถกรรม (ดอกไมจันทน)   
4. อาชีพอาหาร   
ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการเรียนรูดานการใชศักยภาพภูมิ

ปญญา และประสบการณดานอาชีพเพื่อการสรางรายไดของตนเอง 

สามารถสรุปรายละเอียดได 

 

 

 

 

 

๑๙ 

 



๒ 
 

กลุมท่ี 1 กลุมอาชีพหัตถกรรม 
กลุมอาชีพหัตถกรรม ดอกไมจันทนบานควน เร่ิมกอต้ังเมื่อ 25 

ปท่ีแลว เกิดจากการรวมตัวกันของสตรีผูสูงอายุ  หมูท่ี 6 ตําบลสุไหงปา
ดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกจํานวน 15 คน  โดยมี
นางกลิ่น  แกวอําไพ  เปนประธานกลุม 

 

การกอเกดิกลุมอาชีพหตัถกรรม - ดอกไมจันทน 
แนวคิดจากการท่ีในการดํารงชีวิตของคนเราจะตองมีการตาย

เกิดข้ึน และจากการดําเนินประเพณีของประชาชนตําบลบานควนนับถือ
ศาสนาพุทธ เมื่อมีการตายเกิดข้ึน จะตองปฏิบัติตามประเพณีท่ีสืบทอด
กันมาในการเผาศพน้ัน จะตองใชดอกไมจันทน จึงทําใหเกิดกลุมอาชีพน้ี
ข้ึนโดยเ ร่ิมตนจากกลุ มผู สู ง อา ยุ ท่ี มีความเ ช่ี ยวชาญในการทํ า
ดอกไมจันทนเปนผูกอต้ัง โดยมีสมาชิกจํานวน 15 คน  โดยมีนางกลิ่น  
แกวอําไพ เปนประธานกลุม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 กลุมอาชีพหัตถกรรม (ดอกไมจันทน) 

๒๐ 

 



๓ 
 

การบริหารจัดการ 
 

      การบริหารจัดการกลุมหัตถกรรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
       1. การบริหารคน  โดยยึดหลัก 
           1.1 คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย เสียสละ 
รับผิดชอบรวมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไววางใจกัน 
      1.2 ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง/ตนแบบ 
      1.3 ใชคนเหมาะสมกับงาน 
               1.4 สรางความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
               1.5 ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายการทํางาน 
 

   2. การบริหารงาน   โดยยึดหลัก 
      2.1 แบงงาน กระจายงาน การบริการสมาชิก 
      2.2 ใชคนใหเหมาะกับงาน 
      2.3 ยึดหลักการมีสวนรวม 
       2.4 ยึดความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
       2.5 การพัฒนาคนจากความตองการของสมาชิก 
 

   3. การบริหารเงิน  มีความโปรงใสในการจัดสรรรายได
ตามความเหมาะสมของงาน ทํางานเยอะไดเยอะ  ทํางานนอยไดนอย 
   3.1 กิจกรรมสรางรายได ดังน้ี 
   (1) จําหนายดอกไมจันทร 
   3.2 กิจกรรมสวัสดิการ  มีดังน้ี 
    กิจกรรมท่ี 1 :สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน
ของหมูบาน (โรงเรียน วัด ปอมชรบ.) 
    กิจกรรมท่ี 2 : ใหการชวยเหลือสมาชิกในงานศพ 
   3.3 กิจกรรมการพัฒนา เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณะกรรมการและสมาชิก 

๒๑ 

 



๔ 
 

   (1).การศึกษาดูงาน/อบรม โดยการนําคณะกรรมการ
ฝกอบรม 
  (2).รวมเวทีแลกเปลี่ยนกองทุนชุมชน ไดแก กลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมอาชีพอื่น ๆ  
 

กลุมท่ี 2 กลุมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว  
กลุมเลี้ยงสัตว เร่ิมกอต้ังเมื่อป 2560 เกิดจากการรวมตัวกัน

ของผูสูงอายุ หมู ท่ี 6 บานควน  ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกจํานวน 41 คน  โดยมีนายสุนิพล  คงทอง 
เปนประธานกลุม 
 

การกอเกดิกลุมอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสตัว 
แนวคิดเร่ิมข้ึนจากผูสูงอายุในพื้นท่ีสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตในการประกอบอาชีพ
ตาง ๆ คอยขางยากลําบาก และเน่ืองดวยหมูท่ี 6 บานควน เปนชุมชน
ไทยพุทธ การใชชีวิตประจําวันในการเดินทางไปมาไมคอยปลอดภัย 
ประกอบกับไดมีการจัดเวทีวิเคราะหการใชจายในชีวิตประจําวันของ
ผูสูงอายุในพื้นท่ี พบวา ผูสูงอายุในพื้นท่ีตองใชจายซื้อพวกเน้ือสัตว ไข 
และปลาเปนจํานวนมาก จึงไดเกิดการจัดเวทีประชาคม ผูสูงอายุได
พูดคุยสอบถามความตองการเลี้ยงเปดไข เลี้ยงไกไข เลี้ยงวัว และเลี้ยง
สุกรข้ึน 

 

 การบริหารจัดการ 
      การบริหารจัดการกลุมมีดังน้ี 
       1. การบริหารคน  โดยยึดหลัก 
 1.1 คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย 
เสียสละ รับผิดชอบรวมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไววางใจกัน 

๒๒ 

 



๕ 
 

  1.2 ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง/ตนแบบ 
      1.3 ใชคนเหมาะสมกับงาน 
               1.4 สรางความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
               1.5 ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายการทํางาน 
  

   2. การบริหารงาน   โดยยึดหลัก 
      2.1 แบงงาน กระจายงาน การบริการสมาชิก 
      2.2 ใชคนใหเหมาะกับงาน 
      2.3 ยึดหลักการมีสวนรวม 
       2.4 ยึดความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
       2.5 การพัฒนาคนจากความตองการของสมาชิก 
 

   3. การบริหารเงิน  มีความโปรงใสในการจัดสรรรายได
ตามความเหมาะสมของงาน ทํางานเยอะไดเยอะ  ทํางานนอยไดนอย 
 

          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 5 กลุมอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว 

๒๓ 

 



๖ 
 

   3.1 กิจกรรมสรางรายได ดังน้ี 
    (1) จําหนายไขไก 
    (2) จําหนายไขเปด 
    (3) จําหนายเน้ือสุกร 
    (4) จําหนายมูลเปด 
    (5) จําหนายมูลวัว 
    (6) จําหนายวัว 
   3.2 กิจกรรมสวัสดิการ  มีกิจกรรม ดังน้ี 
         กิ จ ก ร รม ท่ี  1  : ส นับส นุนกิ จ ก ร รม
สาธารณประโยชนของหมูบาน (โรงเรียน วัด ปอมชรบ.) 
    กิจกรรมท่ี 2 : ใหการชวยเหลือสมาชิกในงานศพ 
    กิจกรรมท่ี 3 : มีการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก
เมื่อเกิดความเดือดรอน 
   3.3 กิจกรรมการพัฒนา เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณะกรรมการและสมาชิก 
   (1).การศึกษาดูงาน/อบรม โดยการนําคณะกรรมการ
ฝกอบรม 
  (2).รวมเวทีแลกเปลี่ยนกองทุนชุมชน ไดแก กลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมอาชีพอื่น ๆ  
 

กลุมท่ี 3 กลุมอาชีพอาหาร 
กลุมอาชีพอาหาร เร่ิมกอต้ังเมื่อป 2560 เกิดจากการรวมตัว

กันของสตรีใน หมู ท่ี 6 บานควน ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกจํานวน 20 คน  โดยมีนางสาวทิพาวรรณ  
สกุลพรหม เปนประธานกลุม 
 

๒๔ 

 



๗ 
 

การกอเกิดกลุมอาชีพอาหาร 
แนวคิดเร่ิมข้ึนจากชมรมผูสูงอายุอําเภอสุไหงปาดี ไดมีกิจกรรม

โครงการสัมมาชีพชุมชน เพื่อสงเสริมรายไดใหกับประชาชนในพื้นท่ี 
ประกอบกับในพื้นท่ีหมูท่ี 6 บานควน ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส มีผูสูงอายุในพื้นท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในการทํา
ขนมพื้นบาน จึงไดมีการจัดต้ังกลุมทําขนมข้ึนมาเพื่อทําขนมพื้นบาน
จําหนาย และภายในหมูบานมีกลุมเลี้ยงเปดไข โดยไดนําไขเปดมาทําการ
แปรรูปไขเค็มจําหนาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 6 กลุมอาชีพทําอาหาร 

      การบริหารจัดการ 
      การบริหารจัดการกลุมมีดังน้ี 
       1. การบริหารคน  โดยยึดหลัก 
           1.1 คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย เสียสละ 
รับผิดชอบรวมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไววางใจกัน 

๒๕ 

 



๘ 
 

      1.2 ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง/ตนแบบ 
      1.3 ใชคนเหมาะสมกับงาน 
               1.4 สรางความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
               1.5 ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายการทํางาน 
 

   2. การบริหารงาน   โดยยึดหลัก 
      2.1 แบงงาน กระจายงาน การบริการสมาชิก 
      2.2 ใชคนใหเหมาะกับงาน 
      2.3 ยึดหลักการมีสวนรวม 
       2.4 ยึดความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
       2.5 การพัฒนาคนจากความตองการของสมาชิก 
 

   3. การบริหารเงิน  มีความโปรงใสในการจัดสรรรายได
ตามความเหมาะสมของงาน ทํางานเยอะไดเยอะ  ทํางานนอยไดนอย 
   3.1 กิจกรรมสรางรายได ดังน้ี 
   (1) จําหนายไขเค็ม 
   (2) จําหนายขนมพื้นบาน 
   (3) จําหนายอาหารพื้นบาน 
   3.2 กิจกรรมสวัสดิการ  มี 1 กิจกรรม ดังน้ี 
     กิ จ ก รรม ท่ี  1  : ส นับส นุนกิ จ ก ร รม
สาธารณประโยชนของหมูบาน (โรงเรียน วัด ปอมชรบ.) 
   3.3 กิจกรรมการพัฒนา เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณะกรรมการและสมาชิก 
   (1). การศึกษาดูงาน/อบรม โดยการนําคณะกรรมการ
ฝกอบรม 
  (2).  รวมเวทีแลกเปลี่ยนกองทุนชุมชน ไดแก กลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมอาชีพอื่น ๆ  
 

๒๖ 

 



๙ 
 

กลุมท่ี 4 กลุมอาชีพเกษตรพืช (เพาะเห็ดนางฟา) 

กลุมอาชีพเกษตรพืช (เพาะเห็ดนางฟา) เร่ิมกอต้ังเมื่อป 2561 

เกิดจากการรวมตัวกันของผูสูงอายุ หมูท่ี 6 บานควนตําบลสุไหงปาดี 

อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกจํานวน 20 คน  โดยมีนาย

ประจวบ  พุฒทอง เปนประธานกลุม 

การกอเกิดกลุมอาชีพเกษตรกรรมพืช (เพาะเห็ดนางฟา) 
แนวคิดเร่ิมข้ึนจากประชาชนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสุ

ไหงปาดีไดมีกิจกรรมโครงการสัมมาชีพชุมชน เพื่อสงเสริมรายไดใหกับ
ผูสูงอายุในพื้นท่ี ประกอบกับในพื้นท่ีหมูท่ี 6 บานควน ตําบลสุไหงปาดี 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ประชาชนในพื้นท่ีจึงไดมองเห็นวา
เห็ดนางฟายังไมมีจําหนายในพื้นท่ีหมูบานและบริเวณใกลเคียง  และ
ตองการใหผูสูงอายุเขารวมกลุมใหเยอะท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 7 กลุมอาชีพเกษตรกรรมพืช (เพาะเห็ดนางฟา) 

๒๗ 

 



๑๐ 
 

  การมีสวนรวมของผูสูงอายุในการการบริหารจัดการดานอาชีพ 
       การบริหารจัดการกลุมอาชีพท้ัง 4 กลุม มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
 

       1. การบริหารคน  โดยยึดหลัก 
 1.1 คุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย 
เสียสละ รับผิดชอบรวมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไววางใจซึ่งกัน
และ 
      1.2 ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง/ตนแบบใหกับเยาวชน 
      1.3 ใชคนเหมาะสมกับงาน ใครถนัดงานดานใด ก็
มอบหมายงานตามท่ีผูสูงอายุแตละคนถนัด 
               1.4 สรางความเสมอภาคเทาเทียมกันไมการแบง
ฐานะ หรือการศึกษา  
               1.5 ยึดหลักการมีสวนรวมและกระจายการทํางาน 
โดยใหผูสูงอายุทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และจัดประชุมเพื่อ
วางแผนการทํางาน 
 

   2. การบริหารงาน   โดยยึดหลัก 
      2.1 แบงงาน กระจายงาน การบริการสมาชิก 
      2.2 ใชคนใหเหมาะกับงาน 
      2.3 ยึดหลักการมีสวนรวม 
       2.4 ยึดความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
       2.5 การพัฒนาคนจากความตองการของสมาชิก 
 

   3. การบริหารเงิน  มีความโปรงใสในการจัดสรรรายได
ตามความเหมาะสมของงาน ทํางานเยอะไดเยอะ  ทํางานนอยไดนอย 
   3.1 กิจกรรมสรางรายได ดังน้ี 
    (1) จําหนายเห็ดนางฟา 
    (2) ผลิตกอนเห็ดนางฟา  
 

๒๘ 

 



๑๑ 
 

   3.2 กิจกรรมสวัสดิการ  มี 1 กิจกรรม ดังน้ี 
     กิ จ ก รรม ท่ี  1  : ส นับส นุนกิ จ ก ร รม
สาธารณประโยชนของหมูบาน (โรงเรียน วัด ปอมชรบ.) 
     กิจกรรมท่ี 2 : มีการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก
เมื่อเกิดความเดือดรอน 
   3.3 กิจกรรมการพัฒนา เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณะกรรมการและสมาชิก 
    1. กา ร ศึกษา ดู ง าน /อบรม  โ ดยก าร นํ า
คณะกรรมการฝกอบรม 
          2. รวมเวทีแลกเปลี่ยนกองทุนชุมชน ไดแก 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และกลุมอาชีพอื่น ๆ  
 

 
 

๒๙ 

 



๑๒ 
 

กระบวนการ/วิธีการในการพัฒนากลุมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 
 กระบวนการ/วิธีการในการพัฒนาอาชีพ สําหรับผูสูงอายุ มี
วิธีการ ดังน้ี  

1. ทบทวนการดําเนินงานของกลุมท้ัง 4 กลุมอาชีพ โดยการ
วางแผนการทํากิจกรรมของกลุมเปนประจําสัปดาหละ 1 คร้ัง 

2. มีการเขารวมฝกอบรมหาประสบการณใหม  ๆ จาก
หนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานเกษตร  สํานักงานพัฒนาชุมชน เปนตน 

3. มีการเช่ือมโยงเครือขายองคกรอาชีพอ่ืน เชน กลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต   

4. มีการออกระเบียบใหมีการบริการบุคคลภายนอก การ
ใหบริการองคความรู วิทยากรหรืออื่น ๆ ตามสมควร 

5. มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันภายในชุมชน  
6. มีการกําหนดกิจกรรมจุดเรียนรูตาง ๆ ในการทําอาชีพตางๆ  

ณ บานของประธานกลุมอาชีพท้ัง 4 กลุม 
7. มีการจัดกิจกรรมองคความรูใหม ๆ ของชุมชน จัดเวที

ชุมชนในการพัฒนาหรือสรางองคความรูใหมในอาชีพ 
 

 

สรางองค
ความรูใหม 

เรียนรู
รวมกัน 

ทบทวน
การทํางาน 

๓๐ 

 



๑๓ 
 

บทเรียนท่ีดีและปจจัยความสําเร็จของการมีสวนรวมในการ
รวมกลุมดานอาชีพของผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี  
 

 การรวมกลุมดานอาชีพของผูสูงอายุท้ัง 4 กลุม ใหมีความ
เขมแข็งไดน้ัน เกิดจากการท่ีกลุมผูสูงอายุอาชีพตาง ๆ ไดมีการรวมตัว
กัน และมีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทําอาชีพตาง ๆ  ดังน้ี 
 1. มีการแบงหนาท่ี และความรับผิดชอบงานกันอยางชัดเจน 
 2. มีการกําหนดกฎระเบียบของกลุมอาชีพแตงละกลุมชัดเจน 
 3. มีการจดบันทึกการทํางานของสมาชิกกลุมอาชีพแตละ
อาชีพเปนประจําทุกคร้ัง 
 4. มีการประชุมพูดคุยกันเปนประจําอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับการ
ทํางาน และปญหาตาง ๆ  
 5. มีการจัดสรรปนผลกําไรอยางยุติธรรม 
      6. ไดจัดใหมีการตอนรับหนวยงานทุกหนวยงานท่ีเขามาเย่ียม
ชม และนําองคความรูใหม ๆ มาถายทอดดวยความเปนมิตร 
 
ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
 ผลสําเร็จของกลุมอาชีพผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส สามารถวัดผลสําเร็จออกมาเชิงคุณภาพ ดานตาง ๆ คือ  
 

 ดานผูสูงอายุ  
   การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูสูงอายุในการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มีความรัก และสามัคคีกัน
ภายในกลุมอาชีพของตนเอง            
     

 ดานผูนํากลุมอาชีพ  
 มีความรูความสามารถ และภาวะผูนําในการขับเคลื่อนกิจกรรม
แบบกลุม ใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ  

๓๑ 

 



๑๔ 
 

 ดานสังคม  
 ผูสูงอายุภายในชุมชนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดวยการลด
รายจาย และเพิ่มรายไดใหกับตนเอง ทําใหไมเปนภาระแกลูกหลาน 
 

 ดานสิ่งแวดลอม   
 ผูสูงอายุรูจักอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานอาชีพ ไดแก อาชีพ
หัตถกรรม อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว  อาชีพเกษตรกรรมพืช และ
อาชีพอาหาร 
 

 ดานภาคี  
 เกิดความชวยเหลือ และสรางเครือขายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมดานอาชีพของผูสูงอายุ 
 

ปจจัยสูความสําเร็จ 
 ปจจัยท่ีทําใหกลุมผูสูงอายุ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
ประสบความสําเร็จ และมีความเข็มแข็งน้ัน มีปจจัยดังน้ี 
 1. การมีผูนําชุมชนท่ีดี เข็มแข็ง ยอมรับความคิดเห็นของ
ประชาชนผูสูงอายุ 
 2. ความต้ังใจ  จริงใจ และจริงจังของสมาชิกกลุมผูสูงอายุ 
 3. ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมผูสูงอายุ 
 4. การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคีตางๆ  
 

การนําไปใชประโยชนจากกลุมอาชีพของผูสูงอายุ 
 1. ผูสูงอายุมีรายได  เกิดการเรียนรู พึ่งพาตนเอง 
 2. ผูนําชุมชน  ขับเคลื่อนกิจกรรมผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง 
 3. กลุม/องคกร สรางงาน สรางรายไดใหกับผูสูงอายุ  
 4. สังคม เปนหมูบานตนแบบคนในชุมชนอยูอยางมีความสุข  
 5. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งผูสูงอายุสามารถสรางรายไดจาก
การประกอบอาชีพ  

๓๒ 

 



๑๕ 
 

องคความรูดานอาชีพของผูสูงอายุ 

อาชีพดานอาหาร 
1. ช่ือภูมิปญญา  การทําขนมบอระเพ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๘ การทําขนมบอระเพ็ด 
 

วัสดุอุปกรณ    
1) แปง    2) แมพิมพ 
3) เนย หรือมขาวเหนียว  4) งาดํา 
5) กะทิ    6) ไข  

 7) เกลือ    8) นํ้าตาล 

 
ข้ันตอนการทํา  

นําแปงขาวเหนียวผสมนํ้าตาลเกลือไข แลวนวดใหเขากันเสร็จ
เอานํ้ากะทิใสเกลือมาผสมสวนประสามท่ีนวดแลว แลวนําไปนวดอีกคร้ัง
จนเปนเหลือเดียวกันแลวใสในกระบอกแปงนํามาทอด 

 
 

๓๓ 

 



๑๖ 
 

2. ช่ือภูมิปญญา ทําขาวตมมัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๙ การทําขาวตมมัด 
 
วัสดุอุปกรณ 
  1) ขาวเหนียว 2) มะพราว     3) กลวยนํ้าวา
  4) เกลือ           5) นํ้าตาลทราย 6) ใบตอง  
 
ข้ันตอนการผลิต 
 คัดเลือกขาวเหนียวท่ีขาวสะอาด ลางต้ังไวใหสะเด็ดนํ้า ขูด
มะพราว/มันกะทิ  ติดไฟต้ังกะทิ ใสกะทิ  ขาวเหนียว  และเกลือ  ผัดจน
กะทอแหง  ใสนํ้าตาลทราย  ผัดจนเหนียวยกลงจากเตา  นําใบตองมา
วางใสตัวขาวเหนียว/กลวย หอ/มัด 
 
 
 
 
 

๓๔ 

 



๑๗ 
 

3. ช่ือภูมิปญญา  การทําไขเค็ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๑๐ การทําไขเค็ม 
 

วัสดุอุปกรณ 
1) เกลือเม็ด 1 ถวยตวง ตอไข 10 ฟอง 
2) ไขเปดสด 10 ฟอง  3) นํ้า 1 ลิตร 
4) โหลแกว สูงๆ 1 โถ  5) ถุงพลาสติก+หนังยาง 
6) ผาขาวบาง 

 

ข้ันตอนการทํา 
ลางไขเปดใหสะอาด (เลือกไขท่ีดูแข็งแรงเพื่อไมไขแตกระหวาง

ดอง) ตวงนํ้าและเกลือตามอัตราสวน ตมใหเกลือละลายใหหมด แลว
นํามากรองดวยผาขาวบางอีก 1 คร้ังเพื่อไมใหเหลือเศษเม็ดเกลือ 
นํ้าเกลือท่ีเตรียมไว (ตองท้ิงนํ้าเกลือไวใหเย็นเสียกอนเดียวไขสุก) เทใส
โหลแกว แตใสนํ้าเกลือไมตองหมดเหลือไวพอประมาณ ใสไขเปดลงไปให
หมดแลวนํ้าเกลือท่ีเหลือเมื่อกี้นํามาใสถุงพลาสติกนําหนังยางมัดปากถุง
แลวหยอนลงไปทับไขเปดเพื่อไมใหไขเปดจมไปกับนํ้าเกลือวิธีน้ีทําใหไข
เค็มท่ัวฟอง นําพลาสติกหรือฝาอะไรก็ไดปดปากโหลใหมิดชิดท่ีสุด ดอง
ท้ิงไว 21 วัน แคน้ีก็ไดไขเค็มนํามาตมกินไดเลยคะ 

๓๕ 

 



๑๘ 
 

อาชีพการเพาะปลูก 

1. ช่ือภูมิปญญา การเพาะเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ ๑๑  การเพาะเห็ด 
 

วัสดุอุปกรณ 
 1) เช้ือเห็ด       2)  จอบ       

3) ข้ีเลื้อย/รําละเอียด 4) สําล ี          
5) ปูนขาว      6) ตาช่ัง 

 7) ดีเกลือ  8) เข่ียเช้ือ      
9) ถุงรอนทายจีน  10) พลิ้ว    
11) คอพลาสติกสําเร็จรูปพรอมฝาจุก 
12) บัวรดนํ้า  13) ถังน่ึง ขนาด 200 ลิตร 

 14) โรงเพาะเห็ด    
15) ตะเกียงแอลกอฮอรและแอลกอฮอร  

 
 
 

๓๖



๑๙ 
 

ข้ันตอนการผลิต 
 - นําข้ีเลื่อยยางพาราแหงสนิท 100 ก.ก รําละเอียด 68 
กิโลกรัม ขาวโพดปน 3-5 กิโลกรัม ปูนยิปซัม 1 ก.ก หินปูน 1 ก.ก        
ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม นํ้า 80 ก.ก EM 1 ลิตร ทําการผสมโดยการเติมนํ้า
ลงประมาณ 70 เปอรเซ็นต เมื่อผสมเขากันแลวก็ทําการกรอกใสถุงเพาะ
เห็ดใหไดนํ้าหนัก 800  900 กรัม หลังจากน้ันก็ทําการราบปากถุงกระทุง
กับพื้นใหแนนพอประมาณ หลังจากน้ันก็ทําการใสคอขวด 
 - การหยอดเช้ือ ทําการหยอดเห็ดตองผานข้ันตอนการฆาเช้ือ
เรียบรอยกอน จึงหยอดเช้ือเห็ดสูกอนเช้ือ หลังจากน้ันทําการปดปากถุง
กอนเช้ือใหเรียบรอย เราก็จะทําการบมเช้ือเห็ดในระยะเวลาประมาณ 
20-25 วัน  
 - การเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ด หลังจากเราบมเช้ือเห็ดเรียบรอย
แลว ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต เร่ิมทําเปดปากถุงก็จะทําใหเกิดดอกท่ี
สม่ําเสมอ ตองใหนํ้าเปนประจํา ตองรักษาความสะอาดอยูสม่ําเสมอ 
ตองรดนํ้าเพื่อรักษาความช้ืนอยูเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 

 



๒๐ 
 

2. ช่ือภูมิปญญา การเพาะปลกูพืชผกัสวนครัวในภาชนะ 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๑๒  การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ 

วัสดุอุปกรณ 
 1) เมล็ดพันธุ      2)  ปุยหมักชีวภาพ/นํ้าหมักจุลินทรีย 
 3) แกลบ ฟาง     4)  บัวรดนํ้า      

5) ภาชนะท่ีเหลือใช 
 
ข้ันตอนการผลิต 

นําภาชนะท่ีเหลือใชหรือภาชนะท่ีสามารถวางในพื้นท่ีนอยได 
เชน ขวดนํ้า  กระถาง ปลองบอ ลอยางรถ  นําดิน เศษไม  เศษพืช  
ใบไม เปลือกมะพราว  เศษผลไมผสมลงไปในภาชนะ  นําปุยคอกผสมลง
ไปในภาชนะจํานวน 3 ช้ัน เพื่อปรับสภาพดินและทําใหพืชไดรับปุยอยาง
ท่ัวถึง  พักดินไว 3 วัน  นําเมล็ดพันธุผักท่ีดําเนินการเพาะเรียบรอยแลว
ลงปลูก  รดนํ้าใหชุม 

 
 

๓๘ 

 



๒๑ 
 

3.  ช่ือภูมิปญญาที่ทําการบันทึก คือ การเพาะเห็ดนางฟา 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ ๑๓ การเพาะเห็ดนางฟา 
 
วัสดุอุปกรณ 

1) วัสดุเพาะ เชน ข้ีเลื่อยไมยางพารา อาหารเสริม 
2) แมเช้ือเห็ดชนิดท่ีตองการ 
3) ถุงพลาสติกทนรอนขนาด 63/4 x 12 1/2 น้ิว 
4) คอขวดพลาสติกเสนผาศูนยกลาง 1 1/2 น้ิว 
5) สําลี ยางรัด 
6) ถึงน่ึงไมอัดความดัน หรือหมอน่ึงความดัน 
7) โรงเรือนหรือท่ีบมเสนใย 
 

ข้ันตอนการผลิต 
 การเตรียมวัสดุเพาะสวนมากจะใชข้ีเลื่อยไมยางพารา หรือข้ี
เลื่อยไมเบญจพรรณ หรือใชฟางขาวก็ได ตามฟารมเห็ดท่ัวไปแลวเพื่อ
ความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึงนิยมใชข้ีเลื่อยไมยางพาราซึ่ง
เปนข้ีเลื่อยไมเน้ือออนและมีสารอาหารท่ีมีคุณคาในการเพาะเห็ดมาก  

๓๙ 

 



๒๒ 
 

อัตราสวนในการผสมวัสดุอ่ืนๆ คือ ข้ีเลื่อย 100 กิโลกรัม รําละเอียด 6 
กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ0.2 กิโลกรัม ยิปซัม 0.2 กิโลกรัม นํ้า
สะอาด  60-70 % วัสดุท้ังหมดน้ีสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
ไดเมื่อช่ังหรือตวงวัสดุท้ังหมดแลวคลุกเคลาใหเขากัน และหมั่นตรวจดู
ความช้ืนบอยๆ เพื่อไมใหวัสดุเปยกแฉะจนเกินไป  ซึ่งจะทําใหมีผลใน
การทําใหเช้ือเห็ดไมเดิน 
 

 วิธีการเพาะเห็ด 
 1. บรรจุข้ีเลื่อยใสถุงพลาสติกทนรอน  นํ้าหนัก 8-10 ขีด 
กระแทกกับพื้นพอประมาณ และทุบใหแนนพอประมาณ 2 ใน 3 ของถุง 
ใสคอขวด รัดดวยหนังยางจุกสําลี 
 2. นําไปน่ึงฆาเช้ือท่ี 100 องศาเซลเซียส  3 ช่ัวโมง  แลวนํามา
พักใหเย็นในท่ีสะอาด 
 

 การใสหัวเช้ือ 
 1. หัวเช้ือควรเลือกหัวเช้ือท่ีเจริญเต็มเมล็ดธัญพืชใหมๆเพราะ
เช้ือในระยะน้ีกําลังแข็งแรงและเจริญเติบโตรวดเร็ว 
 2. สถานท่ีเข่ียเช้ือเห็ดควรเข่ียในหองท่ีสะอาดและสามารถ
ปองกันลมไดเพื่อชวยลดเช้ือปลอมปนทําใหเปอรเซ็นตของกอนเช้ือท่ีเสีย
ตํ่าลง 
 3. ในการเข่ียเช้ือเห็ด ควรใชลวดแข็งๆ เผาไฟใหรอน ในถึง
กอนเช้ือประมาณ 15 - 20 เมล็ดแลวปดดวยจุกสําลี เพื่อฆาเช้ือ  แลว
กวนตีเมล็ดขาวฟางใหรวน เพื่อสะดวกในการเทเมล็ดขาวฟางลงในถึง
กอนเช้ือ 
 4. การใสหัวเช้ือเห็ดท่ีเลี้ยงบนเมล็ดขาวฟางลงและหุมกระดาษ
ไวตามเดิม 

๔๐ 

 



๒๓ 
 

 5. นํากอนท่ีผานการฆาเช้ือแลวไปพักในหองบมท่ีสะอาด ควร
ฉีดยาฆาแมลงไวท่ีพื้น 
 6. บมกอนเช้ือไวประมาณ 25 - 35 วัน แลวยายโรงเปดดอก 
 

 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางฟา 
 หลังจากท่ีไดนําเช้ือเห็ดนางฟามาไวในโรงเรือนเรียบรอยแลว
สักระยะหน่ึงก็เปนชวงระยะเวลาของการเปดดอกและทําการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เห็ดนางฟาจะออกดอกเมื่อมีความช้ืนสูงพออากาศไมรอนมาก 
เมื่อถูกเหน่ียวนําดวยอากาศเย็นตอนกลางคืนก็จะออกดอกไดดี เทคนิคท่ี
ทําใหออกดอกสม่ําเสมอ สามารถทําไดดังน้ี  เมื่อเก็บดอกเสร็จตองทํา
ความสะอาดหนากอนเช้ือโดยเข่ียเศษเห็ดออกใหหมด งดใหนํ้าสัก 3 วัน 
เพื่อใหเช้ือฟกตัวแลวก็กลับมาให นํ้าอีกตามปกติเห็ดก็จะเกิดเยอะ
เหมือนเดิมหรือเมื่อเก็บดอกเห็ดเสร็จก็ทําความสะอาดหนากอนเช้ือ
เหมือนเดิม แลวรัดปากถุงไมใหอากาศเขาท้ิงระยะเวลาประมาณ 2 – 3 
วัน ใหนํ้าปกติหลังจากน้ันก็เปดปากถุงก็จะเกิดดอกท่ีสม่ําเสมอเปนการ
เหน่ียวนําใหออกดอกพรอมกัน เมื่อเห็ดออกดอกและบานจนไดขนาดท่ี
ตองการแลว ใหเก็บดอกโดยจับท่ีโคนดอกท้ังชอ โยกซายขวา-บนลาง 
แลวดึงออกจากถุงเห็ด ระวังอยาใหปากถุงเห็ดบาน ถาดอกเห็นโคนขาด
ติดอยูใหแคะออกท้ิงใหสะอาดเพื่อปองกันการเนาเสีย เปนสาเหตุทําให
เกิดหนอนจากการวางไขของแมลงได การดูลักษณะดอกเห็ดท่ีควรเก็บ 
คือดอกไมแก หรือออนจนเกินไป ดูท่ีขอบดอกยังงุมอยูคือดอกท่ีเหมาะ
แกการเก็บเกี่ยว ถาขอบยกข้ึนแสดงวาแกแลว ดอกเห็ดท่ีแกจัด และ
ออกสปอรเปนผงขาวดานหลังดอกเห็ด ตองรีบเก็บออก เพราะสปอรจะ
เปนตัวชักนําใหแมลงเขามาในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟาได 
 
 
 

๔๑ 

 



๒๔ 
 

อาชีพการทําปุย 

1. ช่ือภูมิปญญา การทําปุยหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ ๑๔ การทําปุยหมักชีวภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ  
1) ทะลายปาลมนํ้ามัน (ไมตองซื้อหาไดจากกลุมเพาะเห็ดฟาง

จากทะลายปาลมนํ้ามัน) แคใชแรงงานไปขน 
      2) มูลไกแหง      3) โดโลไมต   

4) EM             5) ปุยอินทรียนํ้า    
6) ยูเรีย 

 
ข้ันตอนการผลิต 
  นําทะลายปาลมไปบดใหละเอียด นําสวนผสมตาง ๆ มาผสม
กัน นําฟางขาววางสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร แลวนําข้ีไกโรย และรดนํ้า
ทุก ๆวันละ 1 คร้ัง 60 วัน สามารถนํามาใชงานได 
 

๔๒ 

 



๒๕ 
 

2. ช่ือภูมิปญญา ปุยหมัก 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ ๑๕ การทําปุยหมัก 

 
วัสดุอุปกรณ 
  1) ถังหมักท่ีมีฝาติดสนิท 
  2) นํ้าตาลสามารถใชไดทุกชนิด 
  3) พืชชอบนํ้าทุกชนิด นํ้าตาลใชได 
  
ข้ันตอนการผลิต 

นําเศษใบไมแหงภายในโรงเรียนใสลงไปในบอปุยหมักโดยไมให
มีเศษพลาสติก ใชปุยคอกลงไปใหท่ัวบอปุยหมัก รดใหชุมดวยพลาสติก 
จากน้ันปดปากบอดวยพลาสติก หรืออะไรก็ไดท่ีสามารถปดได สามารถ
นําเศษใบไมลงไปในบอปุยหมักไดทุกวัน หลังจากน้ันรดนํ้าใหชุมทุกวัน 
กลับปุยทุก ๆ สัปดาห เพื่อใหเกิดกระบวนการยอยไดอยางรวดเร็ว  เมื่อ
ครบ 1 เดือน สามารถนําปุยหมักไปใชไดเลย และสามารถทําตอเน่ืองไป
ไดเร่ือย ๆ 
 
 

๔๓ 

 



๒๖ 
 

อาชีพหัตถกรรม 

1. ช่ือภูมิปญญา การทําหมาตักนํ้า 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ ๑๖ การทําหมาตักนํ้า 

 
อุปกรณที่ใชในการทํา 

1) กาบหมาก /ยอดจาก   2) หวายหรือเชือก    
3) ไมไผ 

 
ข้ันตอนการทําหมาตกัน้ํา 

ตัดเอายอดจาก โดยใชยอดออนของใบจากท่ีใบยังรวมกันแนน
ไมแตกออก ตัดออกมาเปนใบ ๆ นํายอดจากท่ีไดคัดเลือกมาตัดเอาใบท่ี
เห็นวามีขนาดท่ีจะนํามาทําหมาจากได  ตัดโคนและปลายใบท้ิง แลว
นําไปตากแดดใหพอหมาดๆ เพื่อใหสอดไดสะดวก นําใบมาสอด การ
สอดตองคลี่ใบออกขางหน่ึงแลวสอดใหแตละขางใบสลับโคน-ปลาย ไป
เร่ือยๆ เพื่อใหปลายท้ังสองขางมีขนาดเทากัน  เมื่อสอดไดตามขนาดท่ี
ตองการ ก็รวบปลายท้ังสองขางเขาหากัน เพื่อใชเปนท่ีจับ 

 

๔๔ 

 



๒๗ 
 

2. ช่ือภูมิปญญา การทําดอกไมจันทน 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ ๑๗ การทําดอกไมจันทน 

 
วัสดุอุปกรณ 
    1) กาว    2) กรรไกร     

3) ดาย    4) กระดาษ/เปลือกขาวโพด   
5 กระดาษแข็ง (แมแบบกลีบ) 

  6) ตะเกียบ 7) กระดาษยนสีดํา 
 

ดอกไมจันทน 1 ดอก จะประกอบไปดวย 4 สวนสําคัญ คือ 
เกสร กระเปาะหุมเกสร กลีบดอก  หนวดจันทน 

 
ข้ันตอนการทําดอกไมจันทน แบงออกเปน 4 ขอ ดังตอไปนี้ 
 

เกสรของดอกไมจันทน 
 1. ใหนําเปลือกขาวโพดแหงมาตัดหรือฉีกใหเปนเสนยาว มี

ความกวางขนาด 0.5 -1 เซนติเมตรโดยประมาณหลังจากน้ันใหทําการ
มวนบิดเสนเปลือกขาวโพดใหเปนเกลียวท้ังเสนมัดปมใหอยูตรงกลาง ทํา
แบบน้ีท้ัง 3 เสน 

๔๕ 

 



๒๘ 
 

  2. จากน้ันนําเกสรท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลวนําปลายท้ังสองดาน
จับมาทบกันในลักษณะแบงคร่ึงปมจะอยูดานบน ท้ัง 3 เสนพอเสร็จให
นํามามัดสวนปลายเกสรรวมกันดวยเสนดายใหแนนพอประมาณ 
 

กระเปาะหุมเกสร 
1. เมื่อไดตัวเกสรแลวใหทําตัวกระเปาะหุมเกสร ในข้ันตอน

ตอไปในข้ันตอนน้ีนําเอาเปลือกขาวโพดมาตัดใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เล็กๆหรือกะพันใหรอบเกสรไดมิดจากน้ันใหนําเปลือกขาวโพดท่ีตัดไว
นํามาหุมปดเกสรไวแลวมัดดวยดายในตําแหนงเดียวกัน 

2. จากน้ันใหใชตะเกียบหรือน้ิวคอยๆดันเขาไปในกระเปาะ
รอบๆเกสร เพื่อท่ีจะใหตัวกระเปาะน้ันโปรงออกมาเพื่อใหสวยงาม 

3. สวนปลายกระเปาะสามารถนํากรรไกรมาตัดใหเปนรูปฟน
ปลาไดแลวนําตะเกียบมามวนดัดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหเกิดความสวยงาม
และเปนธรรมชาติมากข้ึน 

 

หนวดจันทน 
สําหรับหนวดจันทนใหนําเปลือกขาวโพดมาฉีกตามแนวยาว

ตามชอบ จํานวน 2 เสนจากน้ันใหมวนบิดเปนเกลียวจากน้ันใหนํามา
มวนดัดรอบตะเกียบมาในลักษณะคลายสปริง 

 

กลีบดอก 
ในสวนของกลีบดอกจะประกอบไปดวย กลีบใหญ 3 กลีบ กลีบ

เล็ก 3 กลีบวิธีทําเร่ิมจากเอาแมแบบทาบลงบนเปลือกขาวโพดแหงแลว
ตัดตามแบบท้ังกลีบเล็กและกลีบใหญ อยางละ 3 กลีบจากน้ันใชตะเกียบ
มวนดัดปลายกลีบเบาๆเพื่อใหกลีบดอกงอเล็กนอยหรือตามความ
เหมาะสมสวยงาม ทําแบบน้ีท้ัง 6 กลีบ 

 
 

๔๖ 

 



๒๙ 
 

การประกอบตัวดอกไมจันทน 
1. เมื่อเตรียมสวนประกอบของตัวดอกเสร็จเรียบรอยทุกอยาง

แลวก็ใหนํากลีบเล็กมาประกอบเขากับกระเปาะเกสรดอกไมจันทนท้ัง 3 
ดานโดยใหสวนโคงควํ่าลง แลวมัดดวยดายเหมือนเดิม ทําแบบน้ีทีละ
กลีบในตําแหนงเดียวกันขอควรระวังควรมัดกลีบแรกใหมั่นคงเพราะจะ
ไดไมทําใหกลีบอื่นๆลมตามมา 

2. เมื่อทํากลีบเล็กครบ 3 กลีบเเลว ก็ตอดวยการทํากลีบใหญ 
โดยใหนํามาวางสับหวางกัน เเลวก็มัดดวยดายเหมือนเดิมในตําแหนง
เดียวกัน 

3. จากน้ันใหนําหนวดจันทนท่ีเตรียมเอาไว นํามามัดติดกับตัว
ดอกเมื่อประกอบทุกอยางเขาดวยกันหมดแลว ใหตัดกานดอกใหเสมอ
กันซึ่งใหท้ิงความยาวจากฐานดอกประมาณน้ิวคร่ึงถึงสองน้ิวหรือแลวแต
ความเหมาะสม จากน้ันใหพันดวยกระดาษยนสีดําท่ีกานดอกและทากาว
เล็กนอยท่ีหัวทายของกระดาษยนก็เปนอันเสร็จข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๔๗ 

 



๓๐ 
 

แผนการคัดกรองผูสูงอายุ 
 การคัดกรองผูสูงอายุมี 10 เร่ืองท่ีสําคัญดังน้ี 
 1.  คัดกรองเบาหวาน 
 2.  ความดันโลหิตสูง 
 3.  คัดกรอง CVD 
 4.  คัดกรองสุขภาพชองปาก 
 5.  คัดกรองสมองเสื่อม AMT 
 6.  คัดกรองโรคซึมเศรา 2Q 
 7.  คัดกรองขอเขา 
 8.  คัดกรองสภาวะหกลม 
 9.  คัดกรอง ADL 
 10. คัดกรอง BMI 
 

การดูแลผูสูงอายุ 
 ในการดูแลผูสูงอายุน้ันควรมีการคัดกรองและดูแลผูสูงอายุใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 
 1.  ควรดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนใตให
สอดคลองกับบริบทพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในอนาคต 
 2.  ควรเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยผูสูงอายุดวย
การสรางหลักประกันรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 
 3.  ควรสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุ 
 4.  ควรสรางความตระหนักและจิตสํานึกใหกับคนในสังคม 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ 
 5.  ควรใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ดูแลตนเองเบ้ืองตนสําหรับผูสูงอายุ 

๔๘ 

 



๓๑ 
 

 6.  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
 7.  ควรมีการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ  
 8.  ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเทคโนโลยี 
 9.  พัฒนาอาชีพของผูสูงอายุตามศักยภาพ/ความสนใจ 
         10. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
         11.  จัดระบบการดูแลผูสูงอายุ เชน การเขาถึงระบบบริการ 
การดูแลอยางตอเน่ือง  บริการแบบผสมผสาน การเสริมพลังชุมชน และ
อื่น ๆ 
         12.  การจัดระบบบริการสําหรับผูสูงอายุ เชน การจัดบริการท่ี
สถานบริการ การจัดบริการท่ีบาน การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
การทํางานแบบภาคีรวมมือกับองคกรตาง ๆ  
         13.  การสรางความตระหนักในการดูแลผูสูงอายุโดยสมาชิกใน
ครอบครัว จัดทําระบบดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (Home Care) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 
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