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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เกษตรสวนผสม ท าไร่ข้าวโพด 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสุวรรณ ศรีนิล 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ท่ี ๒ ต าบล พุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) อาชีพของครอบครัวดั้งเดิมท าการเกษตร 

(๒) ได้รับการฝึกอบรม ได้ไปศึกษาดูงานจากหลายท่ี 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอื่นได้ศึกษา 

(๒) เพื่อเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมลด็พันธุ์ผัก ต้นพันธุ์ผัก ต่างๆ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 

(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

 

    

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก ใช้ปุ๋ยคอกเพื่อบ ารุงดิน 

(๒) หว่านเมล็ดพันธุ์ บ ารุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

(๓) เก็บผลผลิตขายตลาดในพื้นท่ีละแวกบ้าน พืชผักท่ีเหลือจากการบริโภค ก็น าไปขายเป็นรายได้ 
    ๙. ข้อพึงระวัง  

(๑) ต้องมีความเข้าใจสภาพพื้นท่ี ต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ พร้อมท่ีจะรับมือกับสภาพปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้น 

(๒) ต้องมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ค่อยเป็น ค่อยไป ค่อยๆทดลอง 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) ต้องมีความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ในสิ่งท่ีท า 

(๒) ต้องมีความขยัน หมั่นเพียร 

(๓) มีความมานะ อดทน 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายสุวรรณ  ศรีนิล 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔๐๗๙๓๓๑๙ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ ท าไร่ข้าวโพด 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมจิตร บุตรทา 

๔. ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ท่ี ๓ ต าบล พุแค อ าเภอ เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ 

๕. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) อาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ท าการเกษตร 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ แก่บุคคลอื่น 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมล็ดพันธุ์ 

(๒) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  

(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 

(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

 

    
 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เตรียมดิน เตรียมพื้นท่ี โดยใช้ปุ๋ยคอกบ ารุงดิน 

(๒) หว่านเมล็ดพันธุ์พร้อมปุ๋ยคอก บ ารุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

(๓) หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด จะปลูกถั่วเขียวเพื่อบ ารุงดิน 
    ๙. ข้อพึงระวัง  

(๑) ต้องมีความเข้าใจสภาพพื้นท่ี พร้อมท่ีจะรับมือกับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

(๒) ต้องมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน  

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) ต้องมีความเข้าใจ เอาใจใส่ในสิ่งท่ีท า 

(๒) ต้องมีความขยัน หมั่นเพียร มานะ อดทน 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายสมจิตร บุตรทา 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔๓๑๐๕๖๔๔ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เกษตรสวนผสม 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายทวีศักดิ์ สีมารัตน์ 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ท่ี ๕ ต าบล พุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมล็ดพันธุ์ 
(๒) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 
(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เตรียมดิน ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าเพื่อให้ดินร่วนซุย 

(๒) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ในการเพาะปลูก 

(๓) บ ารุงรักษา ดูแลโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพในการดูแลพืชผัก 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพืชท่ีเพาะปลูก 

(๒) หมั่นสังเกตความผิดปกติของพืช 

(๓) หมั่นดูแล บ ารุงรักษา 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) เรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแล 

(๒) หมั่นศึกษาหาความรู้ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยูส่ าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ สีมารัตน์ 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒๗๑๘๖๙๐๕ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทกึความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เกษตรสวนผสม 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสมพร มหาวงษ์น้อย 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ท่ี ๗ ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) ปลูกพืชผัก แบบผสมผสาน 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ 

     ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมล็ดพันธุ์ 
(๒) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 
(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เตรียมดิน ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าเพื่อให้ดินร่วนซุย 
(๒) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ในการเพาะปลูก 
(๓) บ ารุงรักษา ดูแลโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพในการดูแลพืชผัก 
 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพืชท่ีเพาะปลูก 
(๒) หมั่นสังเกตความผิดปกติของพืช 
(๓) หมั่นดูแล บ ารุงรักษา 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) เรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแล 
(๒) หมั่นศึกษาหาความรู้ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายสมพร มหาวงษ์น้อย 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖๒๓๓๒๒๔๔ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสุชาดา กองมณี 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ท่ี ๘ ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) เพาะเล้ียงจิ้งหรีดเป็นรายได้เสริม 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจในการประกอบอาชีพเสริม 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) พันธุ์จิ้งหรีด 

(๒) อาหาร 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) โรงเรือนเพาะเลี้ยง 

(๒) ภาชนะส าหรับวางไข่    

 

 

 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) จัดเตรียมโรงเรือน และพื้นท่ีส าหรับเลี้ยงจิ้งหรีด 

(๒) ให้อาหารโดยพืชต้นอ่อน ยอดอ่อนของพืช หรือหญ้าอ่อน ให้ร าอ่อนเป็นอาหารเสริม 

    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) ต้องศึกษา ท าความเข้าใจวงจรชีวิตของจิ้งหรีด 

(๒) ภาชนะส าหรับวางไข่ ต้องไม่เปียกจนเกินไป อาจท าให้เกิดเชื้อราได้ 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) ต้องศึกษา ท าความเข้าใจวงจรชีวิตของจิ้งหรีด 

(๒) ต้องศึกษาการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อย่างถ่องแท้ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นางสุชาดา กองมณี 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓๕๔๖๔๘๕๔ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เกษตรสวนผสม 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายบุญจันทร์ เชื้อกล้า 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ท่ี ๑ ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) ปลูกพืชผัก แบบผสมผสาน 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ 

     ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมล็ดพันธุ์ 
(๒) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 
(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เตรียมดิน ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าเพื่อให้ดินร่วนซุย 
(๒) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ในการเพาะปลูก 
(๓) บ ารุงรักษา ดูแลโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพในการดูแลพืชผัก 

     

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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      ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพืชท่ีเพาะปลูก 
(๒) หมั่นสังเกตความผิดปกติของพืช 
(๓) หมั่นดูแล บ ารุงรักษา 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) เรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแล 
(๒) หมั่นศึกษาหาความรู้ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายบุญจันทร์ เชื้อกล้า 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๓๖๕๒๘๗๐ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เย็บผ้าอเนกประสงค์ 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางอารีย์ แสงเงิน 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ท่ี ๒ ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) เย็บผ้าอเนกประสงค์ เป็นอาชีพเสริม 

(๒) น าเศษผ้ายืดจากการเหลือใช้ มาเย็บเป็นผ้าอเนกประสงค์ 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นอาชีพเสริม 

(๒) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจ 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เศษผ้ายืด 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) จักรอุตสาหกรรม 

(๒) เข็ม ด้าย กรรไกร 

 
    

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) น าเศษผ้ามาเย็บวน รอบนอกหนึ่งรอบ และเย็บเย็บวนรอบในหนึ่งรอบ แล้วเย็บแนวกลาง 

    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) หากไม่มีความช านาญ เข็มเย็บผ้าอาจจะหักได้ง่าย เนื่องจากผ้าซ้อนกันหลายชั้น ท าให้มีความ

หนาของผ้า 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) ต้องศึกษาการตั้งค่าของจักร ขนาดเข็ม และขนาดของเส้นด้าย 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นางอารีย์ แสงเงิน 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................... 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ ผูกผ้าประดับ 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายประยูร คุ้มจอหอ 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ท่ี ๓ ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) ศึกษาการผูกผ้าประดับขณะที่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ 

(๒) สั่งสมประสบการณ์ในการผูกผ้าประดับเป็นระยะเวลาหลายปี 

(๓) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสอนผูกผ้าประดับ 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแบบอย่าง องค์ความรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ 

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) ผ้าระบาย 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) ลวด ตะปู คีม ค้อน กรรไกร บันได    

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) ก่อนท่ีจะด าเนินการผูกผ้า ต้องส ารวจหน้างาน ค านวณพื้นท่ีความกว้างยาว 

(๒) ก าหนดช่วงความกว้างยาวของผืนผ้า แบ่งเป็นช่วงๆ ในการผูกผ้า และจับดอก 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) การเว้นช่องผูกผ้า หากเว้นมากเกินไปจะมองดูค่อนข้างโล่ง หากแบ่งช่วงถี่เกินไปท าให้ชิ้นงานดู

รกตาและอึดอัดสายตา 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) การท าความสะอาดผ้า ใช้วิธีการซักด้วยมือเช่นเดียวกับการซักผ้าทั่วไป 

(๒) การเก็บผ้า มี ๒ วิธี คือ การพับม้วน และการรีดให้เรียบ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นายประยูร คุ้มจอหอ 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗๐๔๙๙๗๘๕ 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 
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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรปู-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ เกษตรสวนผสม 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางบัวโรย เดือนเด่น 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ท่ี ๕ ต าบลผึ้งรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑) ปลูกพืชผัก แบบผสมผสาน 

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ 

     ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑) เมล็ดพันธุ์ 
(๒) ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) อุปกรณ์ทางการเกษตร 
(๒) เครื่องจักรทางการเกษตร 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เตรียมดิน ปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าเพื่อให้ดินร่วนซุย 
(๒) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ในการเพาะปลูก 
(๓) บ ารุงรักษา ดูแลโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพในการดูแลพืชผัก 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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      ๙. ข้อพึงระวัง  

(๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพืชท่ีเพาะปลูก 
(๒) หมั่นสังเกตความผิดปกติของพืช 
(๓) หมั่นดูแล บ ารุงรักษา 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) เรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแล 
(๒) หมั่นศึกษาหาความรู้ 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นางบัวโรย เดือนเด่น 

 (๒) ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................... 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


