
 
เอกสารประกอบการประชุมเวทีนำเสนอ 

นำเสนอนโยบาย “คลังปญัญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ” 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563   

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
 

 

1. กำหนดการประชุม 
2. Poster คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ 
3. ข้อเสนอคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ 
4. PowerPoint ข้อเสนอคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ 
5. คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ : บทเรียนจากพื้นที่ 
6. PowerPoint คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ :                   

บทเรียนจากพื้นที่ 
7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุ                           

และคนพิการ 
8. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

โดยความร่วมมือ 
ระหว่าง 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

สำนักงาน กศน. 
 



 
 
 
 

โครงการเพิม่พูนศักยภาพกลไกประสานความร่วมมือด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

กำหนดการประชุมเวทีนำเสนอ 
นำเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ” 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563   
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 
09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน 
09.15 - 09.30 น. กล่าวรายงานการประชุมต่อประธานที่ประชุม โดย เลขาธิการกศน. 

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

09.30 – 10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน แผนระยะต่อไป รวมทั้งข้อเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุน 
 “การพัฒนาระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างสุขภาวะ” 
 ภายใต้บริบทนโยบาย กศน. WOW 
 โดย น.ส.วาสนา โกสีย์วัฒนา  ครูเชี่ยวชาญ ศกพ. สำนักงาน กศน. 
 นางทัศนีย์ ญาณะ           นักวิชาการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
 ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.กมลพรรณ พันพึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
10.00 – 12.00 น. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบคลังปัญญาและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต้นแบบและพ้ืนที่ขยายผลใน
ระบบงานของ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

12.00 น. ปิดประชุม  โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ผู้บริหารและคณะกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเฉพาะวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 คน 
2) ผู้บริหารในพ้ืนที่ 5 จังหวัดที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 10 คน ได้แก่ ลำปาง (อ.เกาะคา) 

นครศรีธรรมราช (อ.ท่าศาลา) พังงา (อ.ตะกั่วทุ่ง) สระบุรี (พระพุทธบาท) และสกลนคร                           
(อ.เมืองสกลนคร) 

3) คณะทำงานวิชาการในโครงการฯจำนวน 5 คน (มสพช. สวทช. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

4) คณะทำงานจากสำนักงาน กศน. ที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 10 คน 
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ข้อเสนอคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ 
   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ 
ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้  ฐานข้อมูลคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. และ
บริหารจัดการระบบข้อมูล และติดตามประเมินผล ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
 
 สำนักงาน กศน. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา 
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีการขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW (6G)       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความทันสมัยในยุคดิจิทัล 6 เรื่อง คือ 
 1) Good Teacher พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมการศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
  2) Good Place พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกช่วงวัย 
  3) Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
  4) Good Partnership เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน 
  5) Good Innovation พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. รวมทั้ง
สร้างช่องทางการจัดจำหน่าย  
  6) Good Learning การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  
 
  การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnerships) โดยการขับเคลื่อนงาน        
“คลังปัญญาผู้สูงอายุ” ทำให้เห็นศักยภาพของครูกศน. (ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด) ในการ
จัดการข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ และการใช้ประโยชน์คลังปัญญาผู้สูงอายุ เห็นพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ 
การขับเคลื่อนองค์กรผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ) และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนำไปสู่การ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม (การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน) 
เศรษฐกิจ (การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ) สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนวทางและบทบาทการดำเนินงานระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
  จากรูปธรรมและบทเรียนการดำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุในพื้นท่ีและการพัฒนาข้อเสนอร่วมกับ
ผู้แทนองค์กรภาคี พบว่าแนวทางและบทบาทการดำเนินงานระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
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สำนักงาน กศน. โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) 
และกลุ่มแผนงาน (กผ.) 

1. ต่อยอดนโยบาย WOW สู่แผนงานและแผนปฏิบัติการทุกระดับ 
2. มีแผนงานและมาตรการที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้  
4. หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้วยเวทีมหกรรม “คุณค่า คลังปัญญา - แหล่งเรียนรู้” 
5. สร้างการรับรู้ คุณค่าคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 

สำนักงาน กศน. จังหวัด 
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากร กศน. เรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ 
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคลังปัญญาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. เกี่ยวกับคลังปัญญา-แหล่งเรียนรู้ 
4. พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้คลังปัญญาผู้สูงอายุ และผลิตสื่อเพ่ือจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างได้

อย่างเหมาะสม 
5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเรื่องคลังปัญญา-แหล่งเรียนรู้ 

 
สำนักงาน กศน. อำเภอ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้ 
2. รวบรวม คัดกรอง จัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่คลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง 

(https://thaisynergy.org) 
3. จัดกิจกรรมการสืบทอด พัฒนา ต่อยอด คลังปัญญาผู้สูงอายุ -แหล่งเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัด

การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย 
4. จัดทำสื่อคนต้นแบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ (60+ IDOL) 
5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับอำเภอ  
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คุณสมบัติทีม กศน.  
1. เข้าใจเป้าหมายและเห็นคุณค่าคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
2. มีทักษะการประสานงานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
4. มีเจตคติเชิงบวก 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
6. มีความสนใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
7. ทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อ(จัดการข้อมูล เขียนบทความ วาดภาพ จัดทำคลิป)  

 
 

 ทั้งนี้  แนวทางการสนับสนุนบุคลากรกศน.แต่ละระดับจะส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารและ
บุคลากรกศน.ที่มีศักยภาพภายใต้การบริหารจัดการระบบสนับสนุนที่พร้อม เพ่ือการจัดการและใช้ประโยชน์
ระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือรวมพลังภาคีจัดระบบการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และสุขภาวะของชุมชนต่อไป 
 

------------------------------- 



คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ



2



3

1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้  ฐานข้อมูลคลัง
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้

2. จัดท าหลักสูตรการพฒันาศักยภาพบุคลากร กศน.
3. บริหารจัดการระบบข้อมูล และติดตามประเมินผล 

ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลคลังปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้

สวทช.

กศน.มสพช.

1 มิถุนายน 2563 

MOU



4



5



ขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติการให้
ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ สร้างงาน
และสร้างรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน

จัดกระบวนการเรียนรู้การเตรียม
ความพร้อม “สังคมสูงอายุ”
ส าหรับคนทุกกลุ่มวัย ร่วมกับ            
การจัดกิจกรรมเครือข่ายองค์กร
ผู้สูงอายุในพื้นที่

ค าประกาศเชิงกลยุทธ์เพือ่พัฒนาเครือขา่ยองค์กรผู้สงูอายุ 
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

6
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11

ข้อเสนอแนวทางและบทบาทการด าเนินงานระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยงานวิชาการ
(สวทช. มสพช.)

ส านักงาน กศน. (ศกพ. และกลุ่มแผนงาน ) 
1. ต่อยอดนโยบาย WOW สู่แผนงานและแผนปฏิบัติการทุกระดบั

2. มีแผนงานและมาตรการที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้

3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ 

4. หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้วยเวทีมหกรรม “คุณค่า คลังปัญญา - แหล่งเรียนรู้”

5. สร้างการรับรู้ คุณค่าคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กศน.จังหวัด
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากร กศน. เรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคี

และสร้างชุมชนสุขภาวะ
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคลังปัญญาผู้สงูอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. เกี่ยวกับคลังปัญญา-แหล่งเรียนรู้
4. พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรูค้ลังปัญญาผู้สูงอาย ุและผลิตสื่อเพื่อจัดการ

เรียนรู้รูปแบบต่างได้อย่างเหมาะสม
5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเรื่องคลังปัญญา-แหล่งเรียนรู้

กศน.อ าเภอ
1. จัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับคลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหลง่เรียนรู้
2. รวบรวม คัดกรอง จัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่คลังปัญญาผูสู้งอายุ-แหล่ง

เรียนรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (https://thaisynergy.org)
3. จัดกิจกรรมการสืบทอด พัฒนา ต่อยอด คลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัย
4. จัดท าสื่อคนต้นแบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ (60+ IDOL)
5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีคลังปัญญาผู้สูงอายรุะดบัอ าเภอ 

https://thaisynergy.org/


ส านักงาน กศน. 
(ศกพ. และกลุ่มแผนงาน ) 

1. ต่อยอดนโยบาย WOW สู่แผนงานและแผนปฏิบัตกิารทุกระดบั
2. มีแผนงานและมาตรการที่เอือ้ตอ่การพัฒนาระบบคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมลูคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ 
4. หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้วยเวทมีหกรรม “คุณค่า คลังปัญญา - แหล่งเรียนรู้”
5. สร้างการรับรู้ คุณค่าคลังปัญญา – แหล่งเรียนรู้ ผ่านช่องทางสือ่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง



1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากร กศน. เรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคลังปัญญาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. เกี่ยวกับคลังปญัญา-แหล่งเรียนรู้
4. พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้คลังปัญญาผู้สูงอายุ และผลิตส่ือเพื่อจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างได้อย่าง

เหมาะสม
5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเรื่องคลังปัญญา-แหล่งเรียนรู้

ส านักงาน กศน. จังหวัด



1. จัดท าแผนปฏิบัติการยกระดับคลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้
2. รวบรวม คัดกรอง จัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่คลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้
บนเว็บไซต์รวมพลัง (https://thaisynergy.org)
3. จัดกิจกรรมการสืบทอด พัฒนา ต่อยอด คลังปัญญาผู้สูงอายุ-แหล่งเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัย
4. จัดท าสื่อคนต้นแบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ (60+ IDOL)
5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับอ าเภอ 

กศน. อ าเภอ

https://thaisynergy.org/


60+ Idol : การสร้างคุณคา่และศกัดิ์ศรคีลังปัญญาผู้สูงอายุ

15



มสพช.
องค์ความรู้จากเครือข่าย
กิจกรรมเครือข่ายบูรณาการ 
(FB มสพช.)

กศน.
คลังปัญญา
แหล่งเรียนรู้

สวทช.
สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ/คนพิการ
ความรู้เทคโนโลยี
แนะน าเครือข่าย

เจา้หนา้ทีเ่ขา้สู่

ระบบ

ปรับแตง่หนา้จอตาม
ตอ้งการเฉพาะบคุคล

เชือ่มตอ่เครอืขา่ย

บทความใหม่

https://thaisynergy.org
เวบ็ไซต ์รวมพลงั 



1. เข้าใจเป้าหมายและเห็นคุณค่าคลังปัญญาผู้สูงอายุ
2. มีทักษะการประสานงานและท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. มีทักษะการท างานเป็นทีม
4. มีเจตคติเชิงบวก
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
6. มีความสนใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. ทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อ(จัดการข้อมูล เขียนบทความ วาดภาพ จัดท าคลิป) 

คุณสมบัติของทีม กศน. 



 
 

 
เอกสารเวทีนำเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างสุขภาวะ”  
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม ศกพ  อาคารสำนักงาน กศน. และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ            
: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.                                                                                                                                                          1 

คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ : บทเรียนจากพื้นที่ 
โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพกลไกประสานความร่วมมอืด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

 
 

  คลังปัญญา หมายถึง องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ได้รับการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต  
 

  คลังปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง องค์ความรู้ของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มี
เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ ใกล้จะสูญหาย และเจ้าของคลังปัญญายินดีเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง 
เพ่ือ ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ ที่สำคัญมีการใช้ประโยชน์จากคลังปัญญา เช่น พัฒนาเป็น
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเรื่องราวให้บุคคลอ่ืนในชุมชน สังคม สร้างคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุเจ้าของคลังปัญญา 
 

หลักคิดการดำเนินงาน 
  คลังปัญญาเป็นรากฐานและอัตลักษณ์ของชุมชน ควรมีการสืบทอด อนุรักษ์ เผยแพร่ ต่อยอด 
และใช้ประโยชน์คลังปัญญาผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เอกสารเวทีนำเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างสุขภาวะ”  
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม ศกพ  อาคารสำนักงาน กศน. และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ            
: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.                                                                                                                                                          2 

กลไกหลัก  
 สำนักงาน กศน. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา 
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW โดยเฉพาะ
สำหรับการพัฒนาระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุสอดคล้องกับ Good Partnership ที่เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน  โดยทำงานภายใต้โครงสร้างและ
กลไกการทำงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล 
  บทบาทผู้บริหาร กศน.อำเภอ กับการขับเคลื่อนคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
  สนับสนุนให้ครูกศน.ตำบลมีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลคลังปัญญา ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน  
  บทบาทครู กศน.ตำบลกับการทำงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ  
  ครูกศน.ตำบลมีบทบาทในการค้นหา รวบรวม เรียบเรียง บันทึกและจัดเก็บข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษากศน. และจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรจุในหลักสูตร 
  การค้นหาคลังปัญญาผู้สูงอายุได้จากการบอกต่อ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) พัฒนา
ชุมชน สอบถามคนในชุมชน ติดต่อผ่านผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สังเกตและสำรวจพื้นที่ เช่น ขับรถผ่าน
ร้านขายกรงนก เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจจึงสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และพูดคุยกับคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
  การเลือกคลังปัญญา เลือกเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งพร้อมถ่ายทอด และไม่พร้อม
ถ่ายทอด คลังปัญญาผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกถ่ายทอดจะเก็บเป็นข้อมูลว่าใครเก่งด้านไหน ภูมิปัญญาบางท่าน     
ไม่สามารถถ่ายทอดได้ ต้องใช้วิธีให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุทำให้ดู แล้วครูเป็นคนจดบันทึกตามที่เห็น 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการเรียนรู้ของครูกศน.ตำบลที่ต้องอาศัยทักษะว่าจะต้องทำ
อย่างไรเพ่ือให้ได้ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลอาจได้จากการลงพ้ืนทีห่ลายครั้ง ร่วมกับ 
การจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับปรุงและนำเสนอเพ่ิมเติมข้อมูลโดย             
การร่วมพูดคยุ สอบถาม สัมภาษณ์ จดบันทึก ถ่ายรูป จัดทำคลิปวิดีโอรวมทั้งการมีเวทีนำเสนอของเครือข่าย
คลังปัญญาผู้สูงอายุเป็นระยะตามเหมาะสม 
  

นักศึกษา กศน.กับการเรียนรู้คลังปัญญาผู้สูงอายุ 
   นักศึกษากศน. มีการเรียนรู้จากคลังปัญญาผู้สูงอายุหลากหลายเนื้อหาและสามารถนำไปสร้างงาน 
สร้างอาชีพ หรือ บริการได้ เช่น นวด ผลิตภัณฑ์ตะลุง ทอผ้าพ้ืนบ้านรวมทั้งผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นต่างๆ ระยะเวลาที่
เรียน ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการสาธิต แล้วให้ลองทำ แต่บางหลักสูตรมีเรียนทั้งวัน นักศึกษากศน. (บางคน) 
มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากการลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลพร้อมกับครูตำบล เพ่ือให้ช่วยจดบันทึกและถ่ายรูป  
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กลไกและภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
  ระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
  ระดับอำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
  ระดับตำบล ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ กศน.ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) พัฒนาชุมชน เกษตร
ตำบล  
  สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันที่สนับสนุนการจัดทำระบบคลังปัญญาในพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆทั้งการ
รวมรวมจัดเก็บ ตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สร้างฐานข้อมูล ถอดบทเรียนความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้ให้
น่าสนใจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมการเรียนรู้และจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ส่วนกลาง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ภาคประชาสังคม เช่น สำนักกวีน้อยเมืองนครฯลฯ 
 

 ทั้งนี้ การดำเนินงานแต่ละพ้ืนที่มีบทบาทของกลไกและภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างกัน 
การดำเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการ ภาคีเป็นเจ้าของและร่วมดำเนินการซึ่งมีการประชุม
ปรึกษาหารือ วางแผน พัฒนาระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบการดำเนินงานต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ติดตามและยกระดับด้วยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุในระดับพื้นท่ีตำบล อำเภอ จังหวัด 
กระบวนการ  

• การเสริมสร้างการทำงานของกลไกทีมบูรณาการงานในพ้ืนที่ สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้
ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ
และสร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเวทีการจัดการความรู้เครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้คนทำงานในพ้ืนที่มองเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและ
เห็นโอกาสในการเชื่อมโยงการทำงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
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• การสร้างระบบการรวบรวมข้อมูลคลังปัญญา โดย บุคลากร กศน.ร่วมกับภาคีภายใน
เครือข่าย ตัวอย่างเช่น กศน.อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้ครูกศน. 
ทุกตำบลมีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลคลังปัญญา ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันวิชาการ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือใน
การส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

• การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน เรียนรู้คลังปัญญาในพ้ืนที่  โดย ชมรมผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด บ้านหนังสือชุมชน  
 
กรณีอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีบ้านหนังสือชุมชนทุกตำบลเป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้ นัด
หมายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกับการรับฟังเสียงสะท้อน ความต้องการใหม่ๆจากสมาชิกใน
ชุมชนทุกช่วงวัยตลอดจน เป็นพื้นที่กลางร่วมกันของเครือข่ายอ่ืนที่ทำงานในพื้นที่ 
 
กรณีชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอพระพุทธบาท 
สระบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นำคลังปัญญา
ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากเพ่ิม
คุณค่า ความภูมิใจของเครือข่ายคลังปัญญาในพ้ืนที่แล้ว ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ และระหว่างกลุ่มวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมในบริบทพ้ืนที่
ที่มีการเผยแพร่คลังปัญญาในโรงเรียน ในชุมชนต่างๆด้วย 

• การจัดให้มีการเผยแพร่คลังปัญญาผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) เผยแพร่คลังปัญญาผู้สูงอายุผ่าน website มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (http://thaiichr.org)  
Facebook มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  
website เว็บไซต์รวมพลัง – คุณค่า ศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุ คนพิการ (https://thaisynergy.org) 
website ห้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น  เว็ บ ไซ ต์ ร ะ บ บ เชื่ อ ม โ ย ง แ ห ล่ ง ก า ร เรี ย น รู้  
(http://lrls.nfe.go.th) 

 

เครื่องมือการสนับสนุนการดำเนินงาน 
  เครื่องมือในการดำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
พ้ืนที่ วางแผน รวบรวม จัดเก็บและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวอย่างเช่น  
 

http://thaiichr.org/
https://thaisynergy.org/
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 กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้วงจรเดมิง (Deming Cycle); 
PDCA: PLAN (ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ) DO (จัดเวทีประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังปัญญาในพ้ืนที่ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำ
บุคลากร กศน.) CHECK (การประเมินผลก่อนดำเนินโครงการ การประเมินระหว่างดำเนินการ การประเมิน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) ACT (รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและจัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือนำข้อมูลจากการประเมินโครงการไปใช้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาดำเนินโครงการ
ต่อไป) 
 บ้านหนังสือชุมชนกับคลังปัญญา เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ นัดหมายมาทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่ทำ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง (ทำอาชีพ)  การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่ืนอาจจะทำท่ีอ่ืน  แต่
พังงาเน้นทำท่ีบ้านหนังสือชุมชนตั้งแต่ปี 2560 มีการติดตามและนิเทศก์ของ ผอ.จังหวัด ติดตามในการประชุม
ทุกเดือน มีทีมงาน บรรณารักษ์อาสา จิตอาสา เวียนหนังสือในแต่ละหมู่บ้าน   
 กศน.อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุ ออกแบบเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนและเครือข่าย ดำเนินการจัดการเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการกำกับและติดตามผล ค้นหา
บุคคลตัวอย่างผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ด้านภูมิปัญญา และหากลวิธีในการพัฒนา มีการสรุปบทเรียนและปรับปรุง
การพัฒนา 

 
  
 
 
 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

สถานการณ์และ
ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ 

ออกแบบเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน
และเครือข่าย

ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้

และร่วม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ก ากับและ
ติดตามผล

ค้นหาบุคคล
ตัวอย่างผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพ ด้าน
ภูมิปัญญา และหา

กลวิธีในการ
พัฒนา

สรุปบทเรียน/
ทบทวนและ
ปรับปรุงการ

พัฒนา

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ เช่น  แบบบันทึกชุดข้อมูลคลังปัญญา-
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นภายใต้งานเครือข่ายบูรณาการผู้สูงอายุฯ มสพช. - กศน.- สวทช. - สสส.   
(https://thaisynergy.org) แบบฟอร์มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)  แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด (อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)   
 แพลตฟอร์ม (platform) ที่ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ website มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (http://thaiichr.org) Facebook มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน  (มสพช .)  website เว็บ ไซต์ รวมพลั ง – คุณ ค่ า ศั กดิ์ ศรี  ผู้ สู งอายุ  คน พิการ 
(https://thaisynergy.org) 
 
บทเรียนที่เกิดขึ้น  
พ้ืนที่ตัวอย่างมีการเก็บรวบรวมคลังปัญญาผู้สูงอายุ แล้วนำมาต่อในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เกิด 
1. การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในมิติรอบด้าน 

1.1 สุขภาพกาย :  ผู้สูงอายุหลายพ้ืนที่ที่รวมกลุ่มออกกำลังกาย ด้วยท่ารำมวยไทยโบราณแบบ
ประยุกต์ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการดูแลตนเอง เช่น การนวดแผนไทย 
การนวดจับเส้น การใช้สมุนไพร รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมการกินอยู่ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและปลอดภัย 

1.2 สุขภาพใจ : การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ การยกย่องเชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
ตัวอย่างเช่น นางกั้น เชาวพ้อง หรือโนรากั้น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีความสามารถในการแสดงโนรามาเป็นเวลายาวนานกว่า 68 ปี 
รวมทั้งเจ้าของภูมิปัญญามากมายที่มีความสุข ความภูมิใจในคุณค่าของคลังปัญญาที่ถูกนำมาถ่ายทอดนำเสนอ 
เป็นที่น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับและรับรู้อย่างกว้างขวางจากผู้คนในพ้ืนที่ และสื่อสารขยายผลการรับรู้ในสังคม 

1.3 สังคม : การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน คลังปัญญาผู้สูงอายุมีบทบาทในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ตัวอย่างเช่น ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา จิตวิญญาณ ประเพณีของชุมชนพ้ืนถิ่น ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น 

1.4 เศรษฐกิจ : การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ คลังปัญญาผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เมื่อมีการ
สนับสนุนการจัดการสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เป็นนวตกรรม และ สร้างภาพลักษณ์ในการขยาย
ผล สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ของผู้สูงอายุทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่าง
ดีในหลายพ้ืนที่กรณีศึกษา ยกตัวอย่างเช่น คุณแม่สังเวียน วงษ์ท้าว กลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว หมู่บ้านนวัตวิถี  
OTOP ท่องเที่ยว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายจำลอง เมฆาวรรณ์ ทำอุปกรณ์เครื่องดนตรี และ
เครื่องแต่งกายมโนราห์ จำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและถ่ายทอดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็ก
และเยาวชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
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1.5 สภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม : คลังปัญญาผู้สูงอายุนอกจากเป็นครูท่ีมี “ภูมิรู้ ภูมิธรรม” ของ
ชุมชนแล้ว ยังเป็นผู้นำที่สามารถประยุกต์คลังปัญญาที่มีเชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนา และการสืบสานการ
ขับเคลื่อนสังคมได้ด้วย กรณีตัวอย่างของคุณพ่อหมาด โต๊ะสอ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช แสดงลิเกฮูลูเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด และ 
รักษ์ท้องทะเลอ่าวปัตตานี เป็นต้น 
 
2. การขับเคลื่อนองค์กรผู้สูงอายุ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นำคลังปัญญาผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เช่น การทำ
กระติ๊บข้าวจากใบตาล การทำไม้ตะพด การทำอุปกรณ์เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกายมโนราห์ ซึ่งบทบาทของ
คลังปัญญาผู้สูงอายุต่างเป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างสรร จัดกิจกรรม เชื่อมโยงวิถีของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งภายในเครือข่ายผู้นำงานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ด้วย 
 
3. การขับเคลื่อนกลไกบูรณาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุและ
สร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเวทีการจัดการความรู้เครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี 
ทำให้คนทำงานในพ้ืนที่มองเห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงการทำงานคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุเกิดกลไกบูรณาการงานคลังปัญญาผู้สูงอายุ  
 

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อขยายผล ความยั่งยืนในการพัฒนา 
 1. กลไกการเก็บรวบรวมข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ 
   1.1 นโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม .) 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
   1.2 โครงสร้าง/กลไกการดำเนินงาน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
   1.3 ผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุและสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ 
   1.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์ม  database  แพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูล 
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 2. การส่งเสริมการนำคลังปัญญามาใช้ประโยชน์ 
  2.1 นโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด/อำเภอ 
  2.2 กลไกการดำเนินงาน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอ/
ตำบล สภาวัฒนธรรมอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/ตำบล 
  2.3 งบประมาณสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 3. การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีคลังปัญญาผู้สูงอายุ ผ่านทางการมอบรางวัล การให้เกียรติบัตร การจัดทำ
เรื่องราวเป็นหนังสือ/โปสเตอร์/คลิปวิดิทัศน์ ฯลฯ 
 

_______________________________ 



คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ : บทเรียนพื้นที่

คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ : บทเรียนพื้นที่
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คลงัปัญญาเป็นรากฐานและอตัลกัษณ์ของชุมชน 

ควรมีการสืบทอด อนุรักษ์ เผยแพร่ ต่อยอด 

และใช้ประโยชน์คลังปัญญาผู้สูงอายุ

หลักคิดการด าเนินงาน



คลังปัญญา หมายถึง องค์ความรู้และประสบการณ์

ที่มีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะท้องถิ่น 

ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต  

คลังปัญญา

3



คลังปัญญาผู้สงูอายุ หมายถึง องค์ความรู้ของผู้สงูอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
ที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะพืน้ที่ ใกล้จะสูญหาย 
และเจ้าของคลังปัญญายินดีเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง            
เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ ที่ส าคัญมีการใช้ประโยชน์จาก
คลังปัญญา เช่น พัฒนาเป็นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มีการแลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดเรื่องราวให้บุคคลอื่นในชุมชน สังคม สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุเจ้าของคลังปัญญา

คลังปัญญาผู้สูงอายุ

4



❖ ความรู้จากพื้นที่ปฏิบัติงาน 

❖ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
• เครือข่ายผู้สูงอายุทางสังคม 
• เศรษฐกิจชุมชนผู้สูงอายุ 
• สุขภาพของผู้สูงอายุ 
• วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน

5

แผนการด าเนินงาน
❖ พังงา คลังปัญญา การใช้ประโยชน์บ้านหนังสือชุมชน

และการขยายผล
❖ เกาะคา ล าปาง ภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ ภาคีหุ้นส่วน
❖ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่าศาลาศึกษา 

พัฒนาการต่อยอดการใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้ฯ
❖ พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี จากต าบลสู่เครือข่าย

ใช้คลังปัญญาในศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ     
❖ สกลนคร บทบาท พมจ. ท้องถิ่น ชมรมคลังปัญญา
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กิจกรรมที่ด าเนินการ

จัดเวที
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ลงพื้นที่เรียนรู้
ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ

พูดคุยกับ
ครูกศน.*

นักศึกษากศน.**

• ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

• เกาะคา ล าปาง*

• พระพุทธบาท สระบุร*ี

• ท่าศาลา นครศรีธรรมราช*,**

• ตะกั่วทุ่ง พังงา*

• เกาะคา ล าปาง
• พระพุทธบาท สระบุรี
• ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
• ตะกั่วทุ่ง พังงา
• เมืองสกลนคร
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กลไกขับเคลื่อนหลัก 
กศน. ร่วมกับ

ท้องถิ่น ท้องท่ี 

พัฒนาชุมชน 

กอรมน.

การจัดการ
ข้อมูล

การใช้ประโยชน์คลัง
ปัญญาผู้สูงอายุ 

- ศูนย์เรียนรู้ 
- โรงเรียนผู้สูงอายุ
- หมู่บ้านนวัตวิถี  
OTOP  ท่องเที่ยวการน าไปใช้ประโยชน์

- วิทยากร แหล่งเรียนรู้
- คลังปัญญาเป็นวิทยากรกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มผู้สนใจ
เช่ือมโยง ต่อยอดคลังปัญญากับ
องค์กร (เทศบาล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พช.)
หนุนเสริม (เทศบาลสนับสนุนงบ
ฯ)

บทเรียนที่เกิดขึ้น
เศรษฐกิจ : การ

เสริมสร้างอาชีพและ
รายได้ของผู้สูงอายุ 

อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จากต าบล..สู่เครือข่าย ขยายผลระดับอ าเภอ ใช้คลังปัญญาในศูนย์เรียนรู้ และโรงเรียนผู้สูงอายุ

-มีท าเนียบคลังปัญญาที่
น ามาใช้เป็นวิทยากร
-มีข้อมูลคลังปัญญา

ผู้สูงอายุที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะพ้ืนที่

เขียนเรียบเรียงพร้อม
เผยแพร่



ท่าศาลาศึกษา พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ในศูนยเ์รียนรู้ฯ 
เชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันการศึกษา
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บทเรียนที่เกิดขึ้น
การเสริมสร้างสุขภาวะ

ผู้สูงอายุ (สุขภาพกาย ใจ 
สังคม เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม)

กลไกขับเคลื่อนหลัก 
กศน. ร่วมกับ

เครือข่าย (พัฒนา
ชุมชน วัฒนธรรม   

รพ.สต.) และ
สถาบันการศึกษา   

(ม.วลัยลักษณ์ 
ม.ทักษิณ)

การจัดการ
ข้อมูล

การใช้ประโยชน์
คลังปัญญา
ผู้สูงอายุ 

- ชมรมผู้สูงอายุ

- แหล่งเรียนรู้

นโยบายจังหวัด 
ขับเคลื่อนอ าเภอ
ที่มีความพร้อม

การน าไปใช้ประโยชน์
- วิทยากร แหล่งเรียนรู้
- คลังปัญญาเป็นวิทยากรกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้สนใจ
เช่ือมโยง ต่อยอดคลังปัญญากับ
เครือข่าย (สถาบันการศึกษา พช.)

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

-การค้นหาภูมิปัญญาต้อง
ช่างสังเกต ส ารวจพื้นที่

-มีข้อมูลคลังปัญญา
ผู้สูงอายุเผยแพร่

บนเว็บไซต์
-ผู้บริหารให้ความส าคัญ
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กลไกขับเคลื่อนหลัก 
กศน. ร่วมกับเครือข่าย 

(สสอ.ท้องถิ่น 
วัฒนธรรม)

การจัดการ
ข้อมูล

การใช้ประโยชน์คลัง
ปัญญาผู้สูงอายุ 

- ชมรมผู้สูงอายุ

- โรงเรียนผู้สูงอายุ

นโยบายจังหวัด 
ขับเคลื่อน 1 อ าเภอ 1 WOW

ขยายผลทุกอ าเภอ

การน าไปใช้ประโยชน์

- วิทยากร แหล่งเรียนรู้
- คลังปัญญาเป็นวิทยากรกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้สนใจ
เช่ือมโยง ต่อยอดคลังปัญญากับองค์กร 
(ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ท้องถิ่น สสอ.)
หนุนเสริม (เทศบาล)

บทเรียนที่เกิดขึ้น
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 

(สุขภาพกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ : 
การเสริมสร้างอาชีพ
และรายได้ของผู้สูงอายุ

อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

เร่ิมจากเก็บข้อมูลคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุอย่าง
น้อยต าบลละ 1 คน
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กลไกขับเคลื่อนหลัก 
กศน. ร่วมกับชมรม

ผู้สูงอายุและเครือข่าย 
(โรงพยาบาล ท้องถิ่น )

การจัดการ
ข้อมูล

การใช้ประโยชน์
คลังปัญญา
ผู้สูงอายุ 

-ชมรมผู้สูงอายุ

-บ้านหนังสือขุมชน

การน าไปใช้ประโยชน์
- วิทยากรแหล่งเรียนรู้
- คลังปัญญาเป็นวิทยากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สนใจ
- สร้างเครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุจากต าบล-อ าเภอ-จังหวัด
- สร้างมูลค่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมผ่าน OOCC
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลังปัญญา เป็นวิทยากรเสริม ศึกษาดูงาน

ในแหล่งเรียนรู้
เชื่อมโยง ต่อยอดคลังปัญญากับองค์กร ภายใน-ภายนอกชุมชน 
(อบต. รพ.สต. พช. เกษตร ธกส.)
หนุนเสริม (อบต.เห็นความส าคัญ)

นโยบายจังหวัด 
ขับเคลื่อน
ทุกอ าเภอ

บทเรียนที่เกิดขึ้น
การเสริมสร้างสุขภาวะ

ผู้สูงอายุ 
(สุขภาพกาย ใจ  

เศรษฐกิจ : 
การเสริมสร้างอาชีพ

และรายได้ของผู้สูงอายุ) 

อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

-ทักษะการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคลังปัญญา

ผู้สูงอายุ
-นักศึกษา กศน.ช่วย

เก็บ
-บันทึกข้อมูลใน 
google form



บทเรียนที่เกิดขึ้น 
การเสริมสร้างสุขภาวะ

ผู้สูงอายุ 
(สุขภาพกาย ใจ สังคม 

เศรษฐกิจ: การเสริมสร้าง
อาชีพ

และรายได้ของผู้สูงอายุ) กลไกขับเคลื่อนหลัก 
พมจ. ร่วมกับชมรมคลัง
ปัญญา ท้องถิ่น เครือข่าย 
(พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม 

กศน.) และ
สถาบันการศึกษา   

(ม.เกษตร สกลนคร)

การจัดการ
ข้อมูล

การใช้ประโยชน์คลัง
ปัญญาผู้สูงอายุ 

- ชมรมคลังปัญญา

- โรงเรียนผู้สูงอายุ

- ศพอส.

จังหวัดสกลนคร
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การน าไปใช้ประโยชน์
- วิทยากร แหล่งเรียนรู้
- คลังปัญญาเป็นวิทยากรกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มผู้สนใจ
เช่ือมโยง ต่อยอดคลังปัญญากับ
องค์กร (เทศบาล
สถาบันการศึกษา)
หนุนเสริม (เทศบาลสนับสนุนงบ
ฯ)

กศน.มีชุดข้อมูล
คลังปัญญา

พร้อมเผยแพร่



◍ สังคม: การสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีชุมชน 

◍ เศรษฐกิจ : การเสริมสร้าง
อาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ 

◍ สภาพแวดล้อม

◍ สุขภาพกาย

◍ สุขภาพใจ : การให้คุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

1. การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
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บทเรียนที่เกิดขึ้น 



2. การขับเคลื่อนองค์กรผู้สูงอายุ 

13

บทเรียนที่เกิดขึ้น 



จังหวัด

อ าเภอต าบล

3. การขับเคลื่อนกลไกบูรณาการ 

14

พมจ. กศน. วัฒนธรรม

กศน. 
อปท.(เทศบาล/อบต.) 
ท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)
พัฒนาชุมชน รพ.สต.
ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ

กศน. วัฒนธรรม 
พัฒนาชุมชน 
สสอ. โรงพยาบาล
ส านักงานเกษตร
การท่องเที่ยวและกีฬา
กอ.รมน.

สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล

บทเรียนที่เกิดขึ้น 



ขอบคณุค่ะ
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โครงการเพิม่พูนศกัยภาพกลไกประสานความร่วมมือดว้ยกระบวนการจัดการความรูเ้พือ่ขับเคลือ่นการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ โดย มูลนิธสิถาบันวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน (มสพช.) 1 

รายช่ือผู้เข้าร่วมเวทีนำเสนอแนวทางการพัฒนานโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ” 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563   

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
  

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด 
1. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรชี่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายพะโยม ชิณวงศ ์ ประธานคณะทำงานรฐัมนตรชีว่ยวา่การ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายธนากร  ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน. 
4. นางณัฐกฤตา  พ่ึงสุข ผู้อำนวยการศูนย์  ศกพ. สำนักงาน กศน. 
5. นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา ครูเชี่ยวชาญ   ศกพ.  สำนักงาน กศน. 
6. นางสาวนริสา ณ นคร ครูชำนาญการพิเศษ สพร. สำนักงาน กศน. 
7. นางสาวสุพัตรา  โทวราภา ข้าราชการบำนาญ (ครูชำนาญการพิเศษ) อดีตข้ราชการครู สังกัด สพร. สำนักงาน กศน. 
8. นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
9. นายธานี เครืออยู่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กพ.  สำนักงาน กศน. 
10. นางศันสนีย์ ทาร่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มแผนงาน  สำนักงาน กศน. 
11. นางทัศนีย์ ญาณะ นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (มสพช.) 
12. นางสาวพฤกษา บุกบุณ นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (มสพช.) 
13. นางสาวมธุรพร ภาคพรต นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (มสพช.) 
14. ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. นางกมลพรรณ พันพ่ึง  หัวหน้างานแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 
16. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง 
17. นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18. นายวสันต์ รัชชวงษ ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี 
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด 
19. นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร 
20. นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ กศน. อำเภอเกาะคา     จังหวัดลำปาง 
21. นางกัลยา สุทิน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ กศน. อำเภอท่าศาลา     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
22. นางจิตราภรณ์ แก้ววิสัย ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ กศน. อำเภอตะกั่วทุ่ง     จังหวัดพังงา 
23. พจ.อ. ศักดา สายหยุด ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ กศน. อำเภอพระพุทธบาท     จังหวัดสระบุรี 
24. นางอัจฉรา ไชยศรีแก้ว ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ กศน. อำเภอเมืองสกลนคร     จังหวัดสกลนคร 

 




