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คือหัวใจส�ำคัญของกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส
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วตัถุประสงค์

เพ่ือค้นหานวตักรรมชุมชน และถอดความรู้
จากการปฏิบัติ และจัดทำาเป็นคู่มือ
หรือแนวทางของการขยายผลไปสู่พืน้ที่อื่นต่อไป

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
กลุม่ประชากรวยัแรงงาน ซ่ึงเป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพฒันาให้มคีวามรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ
พึ่งพาตนเองในการดำารงชีวติได้

เพ่ือพัฒนาระบบทดลองที่เกิดกระบวนการเรียนรู้
ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยใช้ชุมชนท้องถิน่ 
หรือพืน้ทีก่ารเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ
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2) การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ/แรงงาน
ฝีมือในชุมชน มุง่เป้าตรงตามความต้องการของชุมชน 

หรือตลาดแรงงานท้องถิ่นร่วมไปกับการสร้างพ้ืนฐานทักษะ
อาชีพ 3 ด้าน
  ทักษะเฉพาะอาชีพ โดยปฏิบัติงานจริงในชุมชน
  หรือสถานประกอบการ

  ทักษะการบริหารจดัการสำาหรับศตวรรษท่ี 21   
  (เช่น การฝึกวิเคราะห์ การใช้  IT และเทคโนโลยี การติดต่อ  
  ประสานงาน การทำางานเป็นหมู่คณะ)

  ทกัษะชีวติด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน
  (เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดการรายรับรายจ่าย) 

  เพื่อนำาไปสู่การมีนวัตกรรมชุมชน เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน 
ในการส่งเสริมบทบาท และเช่ือมโยงให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นเครือข่ายจับคู่การพัฒนา
อาชีพในการยกระดบัศักยภาพ

4) การวจัิยปฏิบัติการ เพือ่ถอดความรู้และประเมนิผลสำาเร็จ

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึมีการสรุป
บทเรียนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง

AA
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จากสถานการณ์ปัญหาของประเทศด้านประชากร
วยัแรงงานและระบบการพฒันา เมือ่พิจารณาในมมุมอง
ของความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา พบว่าประชากร
วัยแรงงานมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และต�่ากว่า โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่
ท�างานลักษณะก่ึงฝีมือหรือไร้ฝีมือท่ีต้องเผชิญกับ
ความไม่มั่นคงทางรายได้และขาดการคุ้มครองทาง
สังคม ในด้านความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ พบว่า 
กลุ่มนอกระบบมีรายได้ต�่ากว่าแรงงานในระบบใน
ทกุภาคการผลติมรีายได้เฉลีย่เพียง 6,500 บาทหรอื
ต�่ากว่าต่อเดือน รูปแบบการพัฒนาอาชีพยังมีจ�ากัด
และหลักสูตรอาชีพในปัจจุบันขาดความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ชมุชนและ
ตลาดแรงงานและในยุคของเทคโนโลยีดิสรัปชั่นนี้ 
ประเทศไทยนอกจากจะมีก�าลังแรงงานไร้ฝีมือและ
ฝีมอืต�า่แล้ว ยงัก�าลงัถกูแทนทีด้่วยระบบอตัโนมติัอีกด้วย 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มี
ภารกิจ ตามพระราชบญัญติักองทนุเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศกึษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5 (4) การส่งเสริม
สนบัสนนุ และให้ความช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย์
และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อ
ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ

ด�ารงชีวิตได้ และมาตรา 5 (7) การด�าเนินการหรือ
จัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การน�าองค์ความรูด้งักล่าวไปใช้เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้
ในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก�าลัง
แรงงานและการยกระดับความสามารถของคนไทย 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยภารกิจดังกล่าว 
กสศ. ซ่ึงให้ความส�าคญักบัการพฒันาทุนมนษุย์ จงึมี
เป้าหมายในการพัฒนาก�าลังแรงงานให้สามารถ
ยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผนประกอบอาชีพและ
สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื ภายใต้การด�าเนนิงาน
“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 
(ทุนพัฒนาอาชพีและนวตักรรมท่ีใช้ชมุชนเป็นฐาน)
ในลักษณะการพฒันาระบบทดลองเพือ่ยกระดบัทกัษะ
การประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพคนในการขบัเคลือ่นประเทศ
และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุง่
ให้เกิดระบบตวัอย่างในการขยายผลการพฒันาแรงงาน
ระดับ 1.0 และ 2.0 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ค�ำน�ำ

“ทุนมนุษย์ที่มีทักษะฝีมือ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้ประเทศไทยก้ำวสู่
กำรเป็นประเทศรำยได้สูง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และน�ำมำ
ซ่ึงตัวบุคคลเองที่จะมีรำยได้ มีกำรศึกษำ ตลอดจนมีคุณภำพชีวติที่ดีขึ้น”
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 การด�าเนินงานโครงการในปีแรก (2562) 
มีจ�านวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกกว่า 
60 โครงการ เป็นกลุ่มประชากรวัยแรงงานทีข่าดแคลน
ทนุทรัพย์และด้อยโอกาสไม่จ�ากดัอาย ุโดยมกีารศกึษา
ต�่ากว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีรายได้ต�่ากว่า 
6,500 ต่อเดอืน รวมถึงผูด้้อยโอกาส ได้แก่ ผูท้ีว่่างงาน
คนพิการ คนเร่ร่อน เยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง 
จ�านวนรวมในปีแรกกว่า 5,000 คน ในการพัฒนา
ระบบทดลองส�าหรับสร้างโอกาสที่เสมอภาคให้แก่
กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส มีแนวคิดส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

 1) การใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-
based) ยกระดับการประกอบอาชีพ  
 2) การพฒันาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ/
แรงงานฝีมือในชุมชน
 3) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและ
ภาคเอกชน  
 4) การวิจัยปฏิบัติการ

โดยจากฐานแนวคิดดังกล่าวจะเสริมศักยภาพของ
หน่วยพัฒนาอาชีพและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
อาชพีบนฐานข้อมูล ความรู ้ ทุนทางสงัคม เศรษฐกจิ
และทรัพยากร การคิดและการวางแผนกิจการของ
ตนเอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายระบบการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคชุมชน ด้วย
กระบวนการ Social Mapping เพือ่วิเคราะห์ศกัยภาพ
จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละคนหรือแต่ละชุมชนที่น�า
ไปสู่การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อนประเทศไทย

จากผลการด�าเนินงานในปี 2562 ได้พัฒนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับหน่วยพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
เป้าหมาย ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความสามารถศักยภาพท่ีมี
ทัง้ในระดบัตวับคุคล ระดบักลุม่อาชพี และระดบัชมุชน 
โดยมีการใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) 
ในการยกระดับการประกอบอาชีพที่สามารถลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และยกระดบัคณุภาพชีวติ
ของคนในชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและ
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้วยความหลากหลาย
ของผลงานทีเ่ป็นรปูธรรมความส�าเร็จในครัง้น้ี  จึงเป็น
โอกาสทีด่ใีนการรวบรวมผลงานเพือ่ก่อให้เกดิการร่วม
เรยีนรู ้ และแลกเปล่ียนมมุมอง ท่ีจะช่วยเติมเตม็และ
ต่อยอดผลงานต่อไป 

ผลงานในเล่มนี้ มาจากความตั้งใจของผู้บริหาร
คณะอนุกรรมการก�ากับทิศทางโครงการฯ คณะท�างาน กสศ.
และคณะท�างานหนนุเสรมิวชิาการฯ มหาวทิยาลยัแม่โจ้
รวมถึงภาคีร่วมด�าเนินงานต่าง ๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ขบัเคลือ่นโครงการนีใ้ห้เกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องของการยกระดับการประกอบอาชีพ
โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน กลุม่เป้าหมายประชากรวยัแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมีทักษะสูงขึ้น 
และมรีปูแบบทางธุรกจิของตนเอง รวมถงึการมงีานท�า
และมีรายได้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับสถานะเดิม 
เป็นต้น สิง่นีคื้อผลผลติและผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ซ่ึงหนงัสอื
เล่มนีท่ี้เป็นการรวบรวมผลงานด�าเนนิโครงการให้เหน็
เป็นรูปธรรม ความส�าเร็จ และรูปแบบการท�างานที่
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและน�าเสนอตัวอย่างของงานท่ีเกิดข้ึน
แล้วในชุมชน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ภายใต้ภาวการณ์ทีท่กุประเทศในโลกเผชญิความผนัผวน
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลมุเครอื โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ถกูซ�า้เตมิจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ยิ่งสร้างความยากล�าบากทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงเกดิข้ึนกบัทกุประเทศ
อย่างยงัไม่อาจคาดเดาได้ว่าเมือ่ใดจะยตุ ิ และภาวะ
ระส�่าระสาย ยากจะคลี่คลายไปใช้ชีวิตดังเดิม  

ความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวในประเทศไทย 
ซึง่เดมิมปัีญหาความเหลือ่มล�า้สงู อกีทัง้ฐานเศรษฐกจิ
เดิม พึ่งพาการส่งออกและภาคบริการ โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวมาก ท�าให้มีความเปราะบางในหลาย
มิติ เกิดการว่างงานและขาดรายได้ในกลุ่มคนจน
และคนด้อยโอกาสมากขึ้น รัฐบาลได้เร่งรัดเยียวยา

ช่วยเหลอื จัดสวสัดกิารให้กบัคนยากจนและคนด้อย
โอกาสในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีเงินใช้จ่าย
ยงัชพี อย่างไรกต็าม การช่วยประชาชนให้เขาสามารถ
ช่วยตนเองได้ เป็นหลักการที่ใช้กันอยู่ทั่วไป  มีการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน มีหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนนิการมาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน มคีวามส�าเรจ็เป็นท่ีพึง่พาของคนยาก
คนจนได้ระดับหนึ่ง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) เห็นว่า ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
พฒันาระบบการจัดการศกึษาเรยีนรู้ ดแูลผูด้้อยโอกาส
และขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังคมไทย น่าจะสามารถ
ท�าให้ส�าเรจ็มากขึน้ไปอกีโดยใช้แนวคดิชมุชนเป็นฐาน
ซึ่งเน้นการออกแบบการศึกษาเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนเป้าหมาย ควบคู่กับการ

เล่ำสู่กันฟงั
จำกภำคนโยบำยสู่ภำคปฏิบัติ
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วิเคราะห์บริบทแวดล้อมของชุมชน ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงมีการหนุนเสริมจากภาคี
ความร่วมมือในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภาควชิาการ และธรุกิจเป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าแนะน�าต่อเนือ่ง
เข้าท�านองที่ว่า “สอนให้ตกปลา หาเบ็ดให้บางที่
อาจต้องชวนกันคิดชวนกันท�าบ่อปลาและอาจต้อง
ช่วยกันสร้างป่าให้น�้าท่าสมบูรณ์” 

การด�าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวน้ีนอกจาก
ต้องเน้นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้กระท�า เรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏบิติัจริง และยงัต้องมีทกัษะอ่ืน ๆ
ทีจ่�าเป็น เช่น การเป็นผูป้ระกอบการ การท�างานกบั
ผู้อื่น ฯลฯ มากกว่าการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น 

อย่างไรก็ตามแม้ลักษณะการบริหารโครงการมีการ
ด�าเนินงานระยะเวลาเพียง 7 เดือน และยังต้องเผชิญ
กบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 แม้มีอุปสรรคการท�างานมากมาย ผลการ
ด�าเนนิงานโดยรวมทีอ่อกมาถอืได้ว่าประสบผลส�าเรจ็
อย่างน่าพอใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตผู้ด้อย
โอกาสและผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ดข้ึีน อกีทัง้หน่วยพฒันา

อาชีพมีการจัดการเรียนรู้และดูแลประชาชนผู้ยาก
ล�าบากอย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายการท�างานโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานครอบคลุมในวงกว้าง ทุกภูมิภาค
ทั้งประเทศ

อนึ่งซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดคือ เกิดความรู้ 
ประสบการณ์จากการท�างานท้ังในระดับชุมชน 
หน่วยงาน และเครือข่ายทั้งหมดรวมทั้งการบริหาร
จัดการของ กสศ. อีกทั้งรูปธรรมเชิงระบบที่มีชีวิต 
ในระดบัชมุชน หน่วยงาน และเครือข่ายทีก่ระตอืรอืร้น
ซึ่งสามารถขยายผลกระทบทางบวกต่อเนื่อง อันจะ
เป็นเงื่อนไขพื้นฐานส�าคัญท�าให้ผู้ยากล�าบากลืมตา
อ้าปากดแูลตนเองได้  ภายใต้ระบบนิเวศน์ทางปัญญา
และระบบคุณค่าที่คนอุ้มชูดูแลกัน 

อย่างไรก็ดีความส�าเร็จเล็ก ๆ เหล่านี้ ยงัต้องอาศยั
ความตั้งใจของคนท�างานและปัจจัยหนุนเสริมจาก
หน่วยงานและผูก้�าหนดนโยบายมากข้ึนไปอกี ด้วย
ความคดิ ความศรทัธาทีว่่า “ชวีติดีเพราะเรามีกัน
และกัน”

ด้วยจิตคารวะ
สมคิด  แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการฯ
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ทุนพัฒนำอำชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน
ค�ำน�ำ 
บทน�ำ 

ภำคเหนือ  
เชียงใหม ่
 • โครงการส่งเสรมิการเลีย้งจิง้โกร่งคณุภาพต่อยอดอาชพีทีย่ัง่ยนืในต�าบลห้วยทราย อ�าเภอสันก�าแพง
 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรย์ีบ้านแม่ตาด 
 • โครงการสร้างและพฒันาระบบบรหิารจดัการออนไลน์ของศูนย์การเรยีนชนเผ่า ศูนย์การเรยีนโจ๊ะมาโลลือหล่า 
 • โครงการพฒันาทกัษะการทอผ้าจกเพือ่สร้างอาชพีส�าหรบักลุม่สตรแีม่บ้านทีม่พีืน้ฐานการทอผ้า
 ในอ�าเภอดอยเต่า ศนูย์การเรยีนรูก้ารทอผ้าจกบ้านชัง่แปลง 8 
 • โครงการพฒันาศกัยภาพกลุม่ผูผ้ลิตไม้ผลมอืงหนาวอนิทรีย์บนห้วยขมิน้และบ้านแม่แฮเหนือ 
 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรย์ีต�าบลแม่นาจร  
 • โครงการพฒันาอาชพีของกลุม่สตรีปกาเกอะญอ ผูด้้อยโอกาสและขาดแคลนทนุทรพัย์ 
 อ�าเภอกลัยาณวิฒันา วสิาหกจิชมุชนสนิค้าแม่แดดน้อย 
 • โครงการพฒันาและยกระดบัคณุภาพชีวติความเป็นอยูข่องผูม้รีายได้น้อยโดยการส่งเสริม
 การพัฒนากาแฟครบวงจร บ้านเลาวู อ�าเภอเวยีงแหง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติลซี ู
 • โครงการพฒันาทกัษะด้านอาชพีการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุม่พ่อแม่วัยรุน่ กลุ่มฅนวยัใส
แพร่ 
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพทุนวัฒนธรรมการผลิตผ้าหม้อห้อม วิทยาลัยชุมชนแพร่
น่ำน 
 • โครงการเพิ่มศักยภาพทักษะความรู้สู่ผู้มีรายได้น้อย ต�าบลเมืองจัง อ�าเภอภูเพียง ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้
 • โครงการส่งเสริมอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ  วิทยาลัยชุมชนน่าน
แม่ฮ่องสอน   
 • โครงการพัฒนาทักษะการประกอบการเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษา
 • โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มมูลค่าการให้บริการโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์
 และการเกษตรแม่นย�าบนพื้นที่สูง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
เชียงรำย  
 • โครงการพฒันาอาชีพจากภมูปัิญญาวถิชีีวติชนเผ่าอ่าข่า เครอืข่ายวฒันธรรมมหาวทิยาลยัชนเผ่าอาข่า
พะเยำ 
 • โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตผ้าของสตรีภูซาง ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอภูซาง
 • โครงการพัฒนาอาชีพน�้าดื่มสมุนไพร โคมไฟไล่ยุง และเทียนหอมไล่ยุง ส�าหรับนักศึกษา
 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ล�ำพูน 
 • โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างงาน บนฐานของนิเวศน์ลุ่มน�้าแม่ทา วิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE
ล�ำปำง 
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ของผู้ต้องขังทัณฑสถาน
 บ�าบัดพิเศษล�าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง
 • โครงการพัฒนาแผนประกอบการชีวิต-ประกอบการอาชีพของผู้ต้องขัง
 เรือนจ�ากลางล�าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

ภำคกลำงและภำคตะวนัตก
ตำก 
 • โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนตาก
อุทัยธำนี
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมือง
 อุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
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13นครสวรรค ์  
 • โครงการต่อยอดชะลอมเป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองบางประมุง
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล
พิจิตร
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
กรุงเทพมหำนคร 
 • โครงการเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการระดับต�าบล  มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
สมุทรสำคร
 • โครงการพัฒนาอาชีพการฟั้นมะพร้าวน�้าหอม อ�าเภอบ้านแพ้ว  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยำ 
 • การฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
กำญจนบุรี 
 • โครงการพฒันาคณุภาพชีวติเกษตรกรไทยพอใจในวถิพีอเพียง จังหวดักาญจนบรุ ีสถานธรรมไท่ซวิเอวีย๋น

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
บึงกำฬ
 • โครงการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกกและผือ พื้นที่ชุ่มน�้าโลกกุดทิง 
 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองบึงกาฬ
มุกดำหำร
 • โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สกลนคร
 • โครงการพัฒนาทักษะแรงงานการเป็นผู้ประกอบการเกษตรข้าวรุ่นใหม่ในยุคติจิตอล 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร(คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 และอุตสาหกรรมเกษตร) 
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผาต�าบลเชียงเครือ  เทศบาลต�าบลเชียงเครือ
นครพนม
 • โครงการพัฒนาทักษะแรงงานอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
 แก่แรงงานด้อยโอกาส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างเชื่อมสแตนเลสให้กับประชากรวัยแรงงานที่ด้อยโอกาส
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เลย  
 • โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น 
 สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย)
ชัยภูมิ
 • โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อ�าเภอจัตุรัส  ส�านักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอจัตุรัส
ขอนแก่น
 • โครงการยกระดับการประกอบอาชีพเสริมด้วยเทคโนโลยีเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย์
 ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก
นครรำชสีมำ 
 • โครงการสร้างพลังคนพิการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เครือข่ายกลุ่มคนพิการ
 มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ 
 • โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน�้ายาเอนกประสงค์และยาหม่อง ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 และผู้ด้อยโอกาสต�าบลมะเกลือใหม่  อบต. มะเกลือใหม่ 
 • โครงการเสรมิสร้างทักษะพฒันาอาชพีสูค่วามยัง่ยนื ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบรูพา 
บุรีรัมย์
 • โครงการสร้างปัญญาฝึกทกัษะเพ่ือพฒันาอาชีพผูด้้อยโอกาส  ศูนย์การเรียนรูช้มุชนกลุม่อโีต้น้อย
สุรินทร์
 • โครงการเตรียมความพร้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาสระดับต�าบล จังหวัดสุรินทร์
 สู่ตลาดงานสร้างสรรค์ มูลนิธิขวัญชุมชน 
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร
 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองสนิท
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในอาชีพด้านการผลิตผ้าไหม
 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทร์
ศรีสะเกษ
 • โครงการต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวยเพือ่สร้างรายได้ให้ชมุชน โรงเรยีนบ้านโพธิก์ระสงั จ.ศรสีะเกษ
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อุบลรำชธำนี
 • โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสื่อกก ต�าบลบ้านแดง อ�าเภอตระการพืชผล
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีต�าบลบ้านแดง  
 • โครงการพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้สื่อออนไลน์
 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนต�าบลยางใหญ่ 
ยโสธร
 • โครงการพฒันาทกัษะเกษตกรเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของผลผลติและวสัดเุหลอืใช้จากการปลกูหม่อนเลีย้งไหม
 และทอผ้า วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • โครงการนกัขายมอืทองของชมุชน ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอ�าเภอป่าติว้

ภำคใต้
ชุมพร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าสบู่สมุนไพรน�้าผึ้งเพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดาร  
 ต�าบลละแม อ�าเภอละแม ม.แม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร 
ระนอง
 • โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ วิทยาลัยชุมชนระนอง 
สุรำษฎร์ธำนี
 • โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมรำช
 • โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างรายได้ 
 ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน  
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ทักษะการปูกระเบื้อง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
 เยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พังงำ
 • โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้
 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 • โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงการผลิต การจัดจ�าหน่ายและการเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
 ประเภทดอกไม้ดินในจังหวัดพังงา : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา 
ตรัง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชุมชนชายฝั่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่การเตรียม 
 ความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอาชีพประมงชายฝั่ง: กรณีน�าร่องในชุมชนชายฝั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สตูล
 • โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต
 จากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) วิทยาลัยชุมชนสตูล 
 • โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงระบบโดยใช้ทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับสู่ผู้ประกอบการสีเขียว
 ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
สงขลำ
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก ชุมชนบ้านแคเหนือ ต�าบลแค
 อ�าเภอจะนะ วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ  
ปัตตำนี 
 • โครงการสืบสานการท�าเครื่องแกงพื้นบ้านสู่รายได้ของชุมชน  วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านราบอ  
 • โครงการปัญหารายได้กลุ่มแรงงานชุมชนต�าบลจะรัง อ�าเภอยะหริ่ง  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
ยะลำ 
 • โครงการฝึกทักษะอาชีพที่ใฝ่ฝันของผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพื่อเป็นผู้ประกอบการและแรงงาน
 คุณภาพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
นรำธิวำส
 • โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสเพื่อพึ่งพาตนเอง
 กศน.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอสุไหงโก-ลก 
 • โครงการ STEM Education ประยุกต์ทักษะแรงงาน 4.0 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ผู้ทรงคุณวฒุิและคณะท�ำงำน
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ศ.ดร.สมพงษ์ จติระดบั
ประธานอนุกรรมการกาํกบัทศิทางโครงการ ฯ

และทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร กสศ.

ในอดตีเราใช้ชุมชนเป็นฐาน
ป้อนความเจริญเมอืงอุตสาหกรรม 

สร้างความเหลือ่มล�าแตกตา่ง
จากเมอืงชนบท 25 เทา่ จนกระทัง่ปัจจบัุน

ชุมชนมีแนวคดิเร่ืองชุมชนเป็นฐานการพ่ึงตนเอง
เตบิโตอยา่งยัง่ยนืและเป็นคาํตอบ

ของประเทศไทยในอนาคต
บนความเทา่เทยีมอยา่งแทจ้ริงได ้

ส่ิงทีค่ณะทาํงานทัง้หมดกาํลงัทาํอยูใ่นเวลาน้ี
จงึถอืเป็นภารกจิสําคญัทีต่อ้งเขา้ใจตรงกนั

อยา่งแทจ้ริง

กสศ. จดัตัง้ขึ้นเพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีย่ากลาํบากมากทีสุ่ด

หรือแมก้ระทัง่คนทีข่าดโอกาสในสังคม

 โดยใช้หลกัความเสมอภาค
แกปั้ญหาความเหลือ่มล�า

ทางการศึกษาและสังคม

เพือ่ให้ทุกคนมสิีทธิเขา้ถงึโอกาส
อยา่งเทา่เทยีม

ผูจ้ดัการกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นพ. สุภกร บัวสาย
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การพัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตอ้งเร่ิมจากการทําให้รากฐานชุมชนแขง็แรง 
ทีม่าจากการดงึทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วม 

เพือ่สร้างให้ชุมชนเกดิความเขม้แข็ง
และสามารถพฒันาตนเอง

พฒันาชุมชนตอ่ไปไดอ้ย่างยัง่ยนื

อดตีผูใ้หญ่บ้านหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย 

อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

และอนุกรรมการกาํกบัทศิทางโครงการฯ

โชคชัย ลิม้ประดิษฐ์ 

กรรมการกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) 
ภทัระ คําพิทกัษ์ 

การเกิดข้ึนของ กสศ. นอกจากสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว 

ยงัหมายถึงการใช้ความรูไ้ปสร้างส่ิงใหม่
เพือ่เปลีย่นแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น

รวมถงึการช่วยเหลอืให้ผู้ดอ้ยโอกาสไดรั้บโอกาส 
สามารถยนืหยัดขึ้นมาไดด้ว้ยตวัเอง

และอยู่ในสังคมไดเ้หมอืนคนอ่ืน

โครงการน้ีให้ ‘โอกาส’ คน
ไดเ้ร่ิมตน้ทาํส่ิงด ีๆ 

ให้เขาสามารถพ่ึงพาตวัเองได ้
และทา้ยทีสุ่ดเขาก็จะกลายเป็นทีพ่ึ่ง

ของชุมชนและสังคมตอ่ไป

เลขาธิการมูลนิธิพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืนเพือ่คณุภาพชีวติดี 

และอนุกรรมการกํากับทิศทางโครงการฯ   

พญ.ทานทพิย ์ ธํารงวรางกรู

การพฒันาชุมชนสังคม
จะประสบผลสําเร็จได้

 โครงการน้ีถอืเป็นมติใิหม่
ในการทาํงานที ่‘เปิดโอกาส’ 

ให้หน่วยพฒันาอาชีพนําศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถของชุมชน

มาใช้พฒันาอาชีพให้กบัคนในชุมชน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทเชิงพืน้ที ่

ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และอนุกรรมการกํากับทิศทางโครงการฯ 

สุทนิ แกว้พนา 
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การพัฒนาอาชีพทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน

ตอ้งเร่ิมจากการทาํให้รากฐานชุมชนแขง็แรง 
ทีม่าจากการดงึทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

เพือ่สร้างให้ชุมชนเกดิความเขม้แขง็
และสามารถพฒันาตนเอง

พฒันาชุมชนตอ่ไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื

อดตีผูใ้หญ่บ้านหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย 

อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

และอนุกรรมการกาํกบัทศิทางโครงการฯ

โชคชัย ลิม้ประดษิฐ์ 

กรรมการกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) 
ภทัระ คาํพิทกัษ์ 

การเกดิข้ึนของ กสศ. นอกจากสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว 

ยงัหมายถึงการใช้ความรูไ้ปสร้างส่ิงใหม่
เพือ่เปลีย่นแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้น

รวมถงึการช่วยเหลอืให้ผู้ดอ้ยโอกาสไดรั้บโอกาส 
สามารถยนืหยดัขึ้นมาได้ดว้ยตัวเอง

และอยูใ่นสังคมไดเ้หมอืนคนอ่ืน

โครงการน้ีให้ ‘โอกาส’ คน
ไดเ้ร่ิมตน้ทําส่ิงดี ๆ 

ให้เขาสามารถพ่ึงพาตัวเองได ้
และทา้ยทีสุ่ดเขากจ็ะกลายเป็นทีพ่ึ่ง

ของชุมชนและสังคมตอ่ไป

เลขาธิการมลูนิธิพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนืเพือ่คุณภาพชีวติด ี

และอนุกรรมการกาํกบัทิศทางโครงการฯ   

พญ.ทานทพิย ์ ธํารงวรางกรู

การพฒันาชุมชนสังคม
จะประสบผลสําเร็จได้

 โครงการน้ีถอืเป็นมติใิหม่
ในการทํางานที ่‘เปิดโอกาส’ 

ให้หน่วยพฒันาอาชีพนําศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถของชุมชน

มาใช้พฒันาอาชีพให้กบัคนในชุมชน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทเชิงพืน้ที ่

ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และอนุกรรมการกาํกบัทิศทางโครงการฯ 

สุทนิ แกว้พนา 
รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

และอนุกรรมกำรก�ำกับทิศทำงโครงกำรฯ
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ภำคเหนือ
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โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยง
จิ้งโกร่งคุณภำพต่อยอดอำชีพ
ที่ยั่งยืนในต�ำบลห้วยทรำย 
อ�ำเภอสันก�ำแพง
จังหวดัเชียงใหม่

แนวคิดโครงกำร

เมือ่รายได้จากการประกอบอาชพีในท้องถิน่ไม่เพยีงพอต่อการด�ารง
ชีวิต แรงงานวยัหนุ่มสาวจึงทิง้ถ่ินเข้าสูเ่มือง เหลอืเพยีงเดก็และผูส้งูอายุ
ในหมูบ้่าน เกดิปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ต้องจ้างแรงงาน
ต่างถิ่น ในขณะที่ผลผลิตด้อยคุณภาพเพราะขาดทักษะใหม่ ๆ ใน
การประกอบอาชีพ ราคาสินค้าเกษตรก็ไม่มีความแน่นอน ก่อให้
เกิดปัญหาหนี้สินตามมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านแม่ตาด ต�าบลสันทราย อ�าภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จึงมองหาช่องทางการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีด้วยการ
เลี้ยงจิ้งโกร่ง เนื่องจากไม่ยากเกินศักยภาพและความสามารถของ
ผูส้งูอาย ุสามารถเลีย้งได้บรเิวณชานบ้าน รวมถงึมผู้ีมปีระสบการณ์
ทีเ่คยเล้ียง และในชมุชนมแีหล่งอาหารส�าหรบัจิง้โกร่งอย่างผกัอนิทรย์ี
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดปลูกอยู่ ท�าให้
โครงการสามารถน�าต้นทุนเดิมของชุมชนมาปรับใช้กับการด�าเนิน
กิจกรรม

แรงงานนอกระบบ เกษตรกร ผูส้งูอาย ุ ในต�าบล
ห้วยทรายและต�าบลร้องวัวแดง ต�าบลสันทราย 
อ�าเภอสนัก�าแพง จังหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 141 คน 
ที่ต้องการมีอาชีพเสริม

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เรยีนรูก้ารเลีย้งจิง้โกร่งคณุภาพแบบครบวงจร 
เริม่ต้ังแต่เตรียมพืน้ที ่สร้างบ่อ เลีย้ง การเก็บขาย
2. การแปรรูปและต่อยอดสินค้า เช่น น�้าพริก
จิง้โกร่ง จิง้โกร่งอบกรอบ เป็นต้น
3. การตลาด 
4. การรวมกลุ่มสร้างสวัสดกิาร

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้ำนแม่ตำด
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สิริพล เพ็งโฉม

1. กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 141 คนมีทักษะอาชีพ
เรื่องการเลี้ยงจิ้งโกร่ง
2. สร้างรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 800 - 2,000
บาท ต่อการเลี้ยง 1 บ่อในระยะเวลา 2 เดือน
3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้นจากการ
ปรึกษาหารือเรื่องการเลี้ยงจิ้งโกร่ง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: จิ้งโกร่งสด, จิ้งโกร่ง
ทอดกรอบ, ผงโรยข้าวจิ้งโกร่ง, น�้าพริกจิ้งโกร่ง 
จิ้งโกร่งอบแห้ง
ติดต่อ: 064-254-6293
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1. พฒันาเวบ็ไซต์ เรยีนรูเ้กีย่วกับระบบบริหาร
จดัการร้านค้าออนไลน์และฐานข้อมลูเพ่ือพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการสังคมที่เหมาะสมกับศูนย์
การเรียนชนเผ่า 
2. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีทักษะ
อาชพีและเข้าใจวธิคิีดการเป็นผู้ประกอบการสังคม
เช่น การเป็นผู้ผลิตสินค้าและบรกิาร การวางแผน
ธุรกิจ การหาช่องทางการตลาด มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ ประยุกต์
องค์ความรู้มาประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ
3. พัฒนาสื่อ ภาพเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ เทคนิค
และรูปแบบการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อย่างไรให้น่าสนใจ

โครงกำรสร้ำงและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรออนไลน์
ของศูนย์กำรเรียนชนเผ่ำ

แนวคิดโครงกำร

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิกฤตการณ์รอบด้าน 
การจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใช้องค์ความรู ้ วฒันธรรมและภมูปัิญญา
ชุมชนในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ศักยภาพในการด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีห่่างไกลทีข่าดการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน ศนูย์การเรยีน
โจ๊ะมาโลลือหล่า จังหวัดเชียงใหม่ จึงคิดเพิ่มศักยภาพเด็กเยาวชน
ในพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาสร้างระบบบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายประกอบการสังคม พัฒนา
การศึกษาและสร้างอาชีพในชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์กำรเรียนโจ๊ะมำโลลือหล่ำ จังหวดัเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ 

1. เกิดเว็บไซต์ www.joaidee.org ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรบัน�าเสนอผลิตภณัฑ์
ของชนเผ่า
2. เกิด Facebook page JOAIDEE ร้านค้า
ออนไลน์ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ของกลุ่มคนชนเผ่า
3. เกิดการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของชนเผ่า

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
จากชนเผ่า การต่อยอดผ้าทอมือสีธรรมชาติ
เช่น ย่าม สมดุท�ามอื กระเป๋า น�า้ผึง้ทีม่กีารเพิม่
บรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ติดต่อ: 081-648-3264
เว็บไซต์ www.joaidee.org
Facebook page : JOAIDEE

เดก็เยาวชนทีข่าดโอกาสทางการศกึษา คนว่างงาน ผูส้งูอาย ุจ�านวน
60 คน ด�าเนนิการใน 3 พืน้ที ่คอื 1. ศนูย์การเรยีนโจ๊ะมาโลลอืหล่า
จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์การเรียน มอวาคี  จังหวัดเชียงใหม่ และ 
3. ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาว จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรทอผ้ำจกเพ่ือสร้ำงอำชีพ
ส�ำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้ำนที่มี
พ้ืนฐำนกำรทอผ้ำ ในอ�ำเภอ
ดอยเต่ำ จังหวดัเชียงใหม่

แนวคิดโครงกำร
เกษตรกรในชมุชนบ้านชัง่แปลง 8  อ�าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่
ประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ เนื่องจาก
ผลผลิตตกต�่า และมีรายได้ทางเดียว ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจก
บ้านชั่งแปลง 8 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีองค์ความรู้ด้านการทอผ้าจก
มายาวนาน จงึอยากสร้างโอกาส ให้กลุม่แม่บ้านสามารถประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และยังช่วย
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอจกอ�าเภอดอยเต่าให้คงอยู่
และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่ผ้าทอ
อ�าเภอดอยเต่า และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนต่อไป 

1. เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ กระบวนการทอ ขั้นตอน
การจัดเตรียม และการวางแผนงาน เพื่อน�าไปสู่
การแปรรปูและส่งเสรมิการขายในอนาคต 
2. เรยีนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารทอ ลวดลายการผ้าจก
ทัง้ลายโบราณ และลายใหม่ ๆ เทคนคิการทอผ้าจก
แนวทางการเก็บรกัษาผลิตภณัฑ์
3. การแปรรปูผลติภณัฑ์ในรปูแบบต่าง ๆ เพ่ือที่
จะท�าให้ผูบ้รโิภคสินค้าเข้าถงึสนิค้าได้หลากหลาย
กลุม่มากยิง่ขึน้ 
4. ทักษะบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาสินค้า และการส่งเสริมการขายโดย
ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์กำรเรียนรู้กำรทอผ้ำจกบ้ำนช่ังแปลง 8  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: แสงเดือน เป้ียตั๋น

1. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการทอผ้าจกเพิ่มขึ้น 
และเห็นคุณค่าของผ้าทอจกดอยเต่ามากขึ้น
2. กลุม่เป้าหมายมรีายได้จากการเข้าร่วมโครงการ
3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น
4. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าทอจก
ติดต่อ: แสงเดือน เปี้ยตั๋น 085-624-3976
Facebook page : อ้อมเดือนกลุ่มแม่บ้านที่มีพื้นฐานการทอผ้า และคนในชุมชนที่เป็นผู้ว่างงาน 

รวมถึงเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการท�าสวนล�าไย และสนใจเรื่องการ
ทอผ้าจก รวมจ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กลุ่มผู้ผลิตไม้ผลเมืองหนำว
อินทรีย์บ้ำนห้วยขมิ้นและ
บ้ำนแม่แฮเหนือ

แนวคิดโครงกำร
หมู่บ้านห้วยขมิ้น ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ โดยสภาพพื้นที่เหมาะกับ
การเพาะปลูกพืชผักและไม้ผลเมืองหนาว ประชากรในชุมชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะเชิงเดี่ยว ทั้งผัก
ตระกูลสลดั กะหล�า่ แตง ผลไม้ประเภทพลบั พลมั บ๊วย สตรอเบอรี่
อะโวคาโดและกาแฟ แต่เพ่ือให้ได้ผลผลติมากข้ึนตามความต้องการ
ของตลาด เกษตรกรจึงใช้สารเคมีทั้งยาฆ่าหญ้า สารเคมีไล่แมลง
และปุย๋เคม ีส่งผลให้ต้นทนุเพิม่ ในขณะทีค่นในชุมชนสขุภาพแย่ลง
กลุม่วิสาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ีต�าบลแม่นาจร จึงต้องการเปลีย่น
วิถีการท�าเกษตรของคนในชุมชนเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีกิน
และมีขายตลอดฤดูกาล 

แรงงานนอกระบบ ผูว่้างงาน ผูสู้งอาย ุ ในชมุชนบ้านห้วยขมิน้นอก
บ้านห้วยขมิน้ในและบ้านป่าเก๊ียะ จ�านวน 150 คน ทีส่นใจเปลีย่น
รูปแบบการท�าเกษตรไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เพิม่ทกัษะความรูเ้รือ่งการท�าเกษตรอนิทรย์ี
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ผลเมืองหนาว
อนิทรย์ี เช่น พลบั กาแฟ สตรอเบอรี ่เคปกสูเบอร่ี
พลมั และโวคาโด้ ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. การบริหารจัดการ ทักษะการแปรรูป สร้าง
รายได้มัน่คงและยัง่ยนื 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต�ำบลแม่นำจร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: วฒันำ ทรงพรไพศำล

1. เกิด ‘เครือข่าย’ ความร่วมมือกับเครือข่าย
วสิาหกิจชมุชนเพือ่ช่วยกนัผลกัดนัสินค้าเกษตร
อนิทรีย์ ระหว่างโครงการหลวง ส�านกังานเกษตร
แม่แจ่ม วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มลูนธิริกัษ์ดนิรกัษ์น�า้ และสามพรานโมเดล
เพื่อตลาดรองรับผลผลิตและรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์สากล
2. เกิดแบรนด์ ‘ห้วยขมิ้นออแกนิกส์’ ส�าหรับ
ใช้ในทุกผลิตภัณฑ์
3. เกิดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลไม้เมืองหนาว
4. คนในชุมชนไม่ต้องออกไปท�างานนอกพื้นที่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ผลไม้
เมอืงหนาวแปรรปู, กาแฟแปรรปู และเคปกสูเบอรี่
ติดต่อ: วัฒนา ทรงพรไพศาล 082-896-6752
Facebook page : เกษตรบ้านภู
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โครงกำรพัฒนำอำชีพของกลุ่ม
สตรีปกำเกอะญอผู้ด้อยโอกำส
และขำดแคลนทุนทรัพย์ 
อ�ำเภอกัลยำณิวฒันำ
จังหวดัเชียงใหม่

แนวคิดโครงกำร
วถิชีวีติชาวปกาเกอะญอในชมุชนห่างไกลอย่างอ�าเภอกลัยาณวัิฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่ มข้ีอจ�ากดัเรือ่งการเข้าถงึโอกาสในการพฒันาทกัษะ
อาชพีต่าง ๆ เมือ่ว่างเว้นจากการท�าเกษตร เป็นสาเหตหุนึง่ทีก่่อให้
เกิดความเครียดในกลุ่มสตรีชาวปกาเกอะญอจ�านวนไม่น้อย กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนสินค้าแม่แดดน้อยจงึเกดิแนวคดิทีจ่ะแก้ปัญหาด้าน
รายได้และเพิม่ความสขุให้สตรชีาวปกาเกอะญอ โดยใช้องค์ความรู้
เรือ่งการทอผ้าและการใช้วตัถดิุบในท้องถิน่มาสร้างเป็นผลติภณัฑ์
จากวิถีชีวิตชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้
คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

1. การสร้างรายได้ ฝึกทักษะอาชีพเกี่ยวกับ
การทอผ้าเพือ่สร้างรายได้เสรมิ โดยผลิตออกมา
ในรปูแบบทีห่ลากหลาย ไม่เพยีงแค่เสือ้ผ้าเท่านัน้
แต่รวมถึงหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อจัดจ�าหน่าย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019
2. การลดรายจ่าย ฝึกทักษะอาชีพเกี่ยวกับ
การท�าผลติภณัฑ์ซัก-ล้าง เพือ่ใช้ในครวัเรือนและ
จ�าหน่ายในชุมชน
3. การออกแบบบรรจภุณัฑ์ และการจดัจ�าหน่าย
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และจัด
จ�าหน่ายในช่องทางออนไลน์เช่น Facebook 
นอกเหนือจากการจ�าหน่ายหน้าร้านเพยีงอย่างเดยีว

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนสินค้ำแม่แดดน้อย
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อำนันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความสุขเพิ่มมากข้ึนจาก
การท�างานที่อยู่ภายในชุมชนของตนเอง รวมถึง
จากการเข้าร่วมเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นกบักลุม่เป้าหมาย
คนอืน่ ๆ ในหมูบ้่านเดยีวกนั
2. กลุม่เป้าหมายมรีายได้จากการแปรรปูสนิค้า เช่น
ผ้าทอ กระเป๋า (เฉลีย่ประมาณ 100 - 1,000 บาท)
3. เกดิผลติภัณฑ์ซกั-ล้าง ภายใต้แบรนด์ ‘เดปอถู่’
จ�าหน่ายในชุมชนด้วยราคาย่อมเยา ช่วยลด
รายจ่ายในครัวเรือนแก่คนในชุมชน
4. ชมุชนเข้มแขง็ ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนดขีึน้
เกดิความร่วมมอืและพฒันาชมุชนได้รวดเรว็ข้ึน
5. เกิดการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้แก่คนอื่น ๆ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ภายใต้
แบรนด์ ‘เดปอถู่’ เช่น ผ้าทอ กระเป๋า
เครื่องแต่งกาย หมอน ผ้าพันคอ น�้ายาล้างจาน
ติดต่อ: 098-756-5273
Facebook page : สินค้าชมุชนบ้านแม่แดดน้อย

กลุม่สตรปีกาเกอะญอในอ�าเภอกลัยาณวิฒันาในพ้ืนที ่3 ต�าบล ได้แก่
ต�าบลแม่แดด ต�าบลบ้านจนัทร์ และต�าบลแจ่มหลวง ต�าบลละ 50 คน
รวม 150 คน โดยกลุม่เป้าหมายเป็นผู้ทีส่นใจเรียนรูก้ารทอผ้าและ
การท�าผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้รวมถึงลด
รายจ่ายให้กบัครอบครวั 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวติควำมเป็นอยู่ของ
ผู้มีรำยได้น้อยโดยกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำกำแฟครบวงจร
บ้ำนเลำว ูอ�ำเภอเวยีงแหง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

แนวคิดโครงกำร

“วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู” ที่จัดตั้งโดย “วุฒิ” หรือ
สราวุฒิ ภมรสุจริตกุล คนรุ่นใหม่ชาวเขาเผ่าลีซู มีเป้าหมายคือ
การ “เปลี่ยน” รูปแบบและวิธีการเกษตรแบบเคมีของชุมชนให้
เป็นเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เพราะเห็นว่า เครือญาติ
และคนส่วนใหญ่ในชมุชนทีท่�าเกษตรเคมมีรีายได้ไม่พอกบัรายจ่าย
อีกทั้งยังท�าลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1. การพฒันาผลติภณัฑ์ เรยีนรูก้ระบวนการแปรรปู
กาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์ การ
ดแูลรักษา การคัว่ รสนยิมของผู้บรโิภค การเพิม่
มูลค่ากาแฟอินทรีย์ 
2. การพัฒนาตลาดมีชีวิตและตลาดออนไลน์
• จดัหาสถานส�าหรบัจดัท�าตลาดชุมชน โดยเน้น
สถานที่ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
• การจดัท�าเพจ และศึกษารปูแบบตลาดออนไลน์ 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนเกษตรธรรมชำติลีซู
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สรำวฒุิ ภมรสุจริตกุล

1. เกดิแบรนด์กาแฟชือ่ ‘Laowu coffee’ ส�าหรับ
จ�าหน่ายกาแฟ และชาจากยอดอ่อนกาแฟ 
2. เกิด Facebook page: Laowu coffee 
วสิาหกจิชมุชนเกษตรธรรมชาตลีิซ ูจ�าหน่ายสินค้า
ชมุชน เพือ่เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ท�าให้
เข้าถึงผู้บริโภคที่สนใจและต้องการลิ้มรสกาแฟ
สเปเชียลตี ้(Specialty Coffee) ได้มากขึน้ด้วย
3. เกิด “ตลาดมีชีวิต” ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีจัด
จ�าหน่ายสินค้าของชุมชน และเป็นสถานที่แลก
เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท�าเกษตรอินทรีย์ และ
การปลูก – แปรรูปกาแฟ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว
และชาจากยอดอ่อนของกาแฟ
ติดต่อ: 063-984-4777
Facebook page: Laowu coffee วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู

ผูว่้างงาน คนพิการ และผูส้งูอาย ุชาวลซีใูนชุมชนบ้านเลาว ูอ�าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ที่ท�าการเกษตรแบบใช้สารคเมี จ�านวน 
150 คน ที่ปลูกกาแฟ  และปลูกผักตามฤดูกาล และส่วนใหญ่ท�า
เกษตรแบบเคมี 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนอำชีพกำรประกอบอำหำร
ขนำดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วยัรุ่น

แนวคิดโครงกำร
“กลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น”  ถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ที่มักจะถูก
มองข้าม และถกูตีตราจากคนในสงัคมว่าเป็นกลุม่เดก็ทีมี่พฤตกิรรม
ไม่เหมาะสม  คนส่วนใหญ่ในสังคมจึงให้ความส�าคัญและใส่ใจกับ
กลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่น ๆ มากกว่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่ม
พ่อแม่วัยรุ่นถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง  และมีความเสี่ยง
ต่อการเข้าสู่วงจรของปัญหาสังคม กลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่
จงึเกิดแนวคิดทีจ่ะพฒันาทกัษะอาชพีการเป็นผูป้ระกอบการอาหาร
ขนาดย่อมให้กับกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. ค้นหาและสร้างเป้าหมายในชวีติ การปลกูฝัง
เรื่องจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. การวางแผนธุรกิจ (การค�านวนต้นทุน ก�าไร
และการบริหารจัดการ)  
3. ทดลองออกแบบหน้าร้านตวัเอง สาธติการขาย
สรุปบทเรียน  เรียนรู้การจัดท�าการเงินบัญชี 
เพื่อประเมินรายรับรายจ่าย  
4. การออกแบบผลิตภันฑ์ การพัฒนารสชาติ
ของอาหาร และเรียนรู้เรื่องการตลาด
5. ทดลองประกอบอาชพีตามแผนงานทีอ่อกแบบไว้ 

รูปแบบกำรท�ำงำน

กลุ่มฅนวยัใส จังหวดัเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุดำพร นำกฟกั

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นผู้ประกอบการ
อาหารขนาดย่อมในชมุชนตนเอง เช่น ร้านไก่ป้ิง
ลูกชิ้นทอด ร้านกล้วยทอด ปั้นขลิป ร้านน�้าปั่น
ร้านน�้าผึ้งมะนาวโซดา
2. กลุม่เป้าหมายมรีายได้เฉลีย่ 300 บาทต่อวนั
บางคนได้สงูถงึ 3,000 บาทต่อวนั จากการขาย
หน้าบ้าน ตลาดนัด และขายผ่านแอปพลิเคชัน
อาทิ ฟู้ดแพนด้า เป็นต้น ปัจจุบันก�าลังผลักดัน
ส่งขายในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล และห้างอื่น ๆ
3. กลุ่มเป้าหมายบางคนกลับเข้าศึกษาต่อในระบบ
หรือศึกษาต่อที่ กศน.
4. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิตดีขึ้นจากการได้
มารวมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้และเห็นคุณค่า
และศักยภาพของตนเอง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: กล้วยทอด น�้าปั่น 
น�้าผึ้งมะนาวโซดา ลูกชิ้นทอด ไก่ปิ้ง ปั้นขลิป
ติดต่อ: 083-152-0451

แม่วัยใสอายุ 15-24 ปี จ�านวน 50 คน ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ
เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดย่อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง 
พร้อมที่จะเรียนรู้ ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
อยากออกจากอาชีพที่มีความเสี่ยง

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ทุนวฒันธรรมกำรผลิต
ผ้ำหม้อห้อมของจังหวดัแพร่

แนวคิดโครงกำร

‘ผ้าหม้อห้อม’ สนิค้าอตัลกัษณ์ของเมอืงแพร่ทีก่�าลังได้รบัความนยิม
อย่างมาก แต่แม้จะมช่ีองทางการตลาด จงัหวดัแพร่กย็งัประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานท่ีมทีกัษะฝีมอื อีกทัง้ต้นทางการผลติผ้าหม้อห้อม
คอื ห้อมเปียกส�าหรบัท�าสย้ีอมผ้ายงัมีการปลกูน้อยจนท�าให้ราคาสงู
วิทยาลัยชุมชนแพร่ จึงเกิดแนวคิดที่จะฝึกทักษะอาชีพการท�าผ้า
หม้อฮ้อมเมืองแพร่ขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและเพื่อ
สืบสานการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ให้คงอยู่ต่อไป

1. ฝึกทกัษะอาขพีการปลกูต้นห้อมและการผลติ
เนือ้ห้อมเปียก ชมุชนบ้านนาคูหา ต�าบลสวนเชอืก
เช่น การปลกู การขยายพันธุ ์ การท�าห้อมเปียก 
ช่องทางการตลาด
2. ฝึกทกัษะอาชีพการย้อมผ้าและการสร้างลวดลาย
ผ้าหม้อห้อม ชมุชนบ้านทุง่โฮ้ง ต�าบลทุง่โฮ้ง ทีข่ึน้ชือ่
เร่ืองท�าผ้าหม้อห้อมแห่งใหญ่ของจังหวัดแพร่  
เช่น การก่อหม้อย้อมห้อมด้วยวธิธีรรมชาติ เทคนคิ
การสร้างลวดลายบนผ้าหม้อห้อม การพัฒนา
ผลติภัณฑ์และการเพิม่มลูค่า การตลาด
3. ฝึกทกัษะอาชพีการแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าหม้อห้อม
ชมุชนวดัศรดีอนไชย ต�าบลทุง่แล้ง เช่น การสร้าง
ลวดลายบนผ้าหม้อห้อมด้วยการผัก การเยบ็ย่าม
และกระเป๋า การท�าซิน่ห้อมประยกุต์ การแปรรปู
เป็นเคหะภณัฑ์
4. สร้างเครอืข่ายการตลาด

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนแพร่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: มนัส จันทร์พวง

1. กลุม่อาชีพในพืน้ที ่3 กลุ่ม คอื กลุม่ผูป้ลูกห้อม
กลุม่พฒันาผลติภณัฑ์ผ้าหม้อห้อม และกลุม่แปรรปู
ผลติภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
2. กลุม่เป้าหมายมรีายได้เพิม่ขึน้
• กลุม่ปลกูต้นห้อม (ท�าห้อมเปียก ขายกล้าห้อม)  
และกลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ (เยบ็ซิน่ ย่าม) มรีายได้
เพิม่ขึน้จากการท�าการเกษตร เฉลีย่ 2,000-3,000
บาทต่อเดอืน
• กลุม่พฒันาผลติภณัฑ์ผ้าหม้อห้อม เช่น ย้อมห้อม
มรีายได้เพิม่ข้ึน 6,000-7,000 บาทต่อเดอืน
3. เกิดการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวดัแพร่ 
4. เกดิการเชือ่มโยงการท�างานระหว่าง 3 กลุม่อาชพี
5. มีการขยายพืน้ทีป่ลกูต้นห้อมไปยังบ้านแม่ลวั

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: กล้าห้อม, ห้อมเปียก 
และผลติภณัฑ์จากผ้าหม้อผ้อม เช่น ย่าม ผ้าซิน่ เสือ้
ติดต่อ: มนัส จันทร์พวง 086-633-5283
Facebook page: ฝ้ายหลวง ,หม้อห้อมแก้วกาหลง

คนว่างงาน ผูส้งูอายุ เยาวชนนอกระบบ คนพกิาร และกลุม่อาชีพ
สตรีใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาคูหา บ้านทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง และ
ปากพวก อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หมู่บ้านละ 25 คน รวมเป็น 
75 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรเพ่ิมศักยภำพทักษะ
ควำมรู้สู่ผู้มีรำยได้น้อย
ต�ำบลเมืองจัง อ�ำเภอภูเพียง 
จังหวดัน่ำน

แนวคิดโครงกำร
พืน้ทีต่�าบลเมอืงจงั อ�าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน มีวถิชีวีติการท�าเกษตร
แบบใช้สารเคมี ปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูง ทั้งยังได้รับการหนุนเสริม
เครื่องมือในการท�าการเกษตร เช่น แผงโซล่าเซลล์จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ แต่คนในพื้นที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์
และการดแูลรกัษา ศนูย์การเรยีนรูโ้จ้โก้ จึงเกดิแนวคดิทีจ่ะยกระดบั
การท�าเกษตรของคนในชมุชนให้เป็นแบบเกษตรอนิทรย์ี และเปล่ียน
วถิกีารปลกูพืชระยะสัน้ท่ีสร้างผลผลิตอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้สร้าง
“ช่างชมุชน” ให้เป็นผูม้คีวามรูใ้นการใช้อปุกรณ์ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
เพื่อสร้างรายได้ และเกิดผลผลิตที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน

1. ลงพืน้ทีท่�าแบบสอบถามเพือ่รบัฟังความต้องการ
ของกลุม่เป้าหมายพบ 3 กลุม่อาชีพทีก่ลุม่เป้าหมาย
สนใจอยากเรียนรู้
• กลุ่มปุย๋หมกั เป็นการอบรมเรือ่งการท�าปุย๋หมกั
การท�าฮอร์โมนไข่ การผสมดิน
• กลุม่เพาะกล้าไม้ เป็นการอบรมเรือ่งเมลด็พนัธ์ุ
วธิกีารปลูก เพาะกล้าไม้ชนดิต่าง ๆ การดูแลรกัษา
• กลุ่มช่างชุมชน เป็นการอบรมเรื่องเทคนิค
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผง
โซลาร์เซลล์ และการซ่อมบ�ารุง
2. เรยีนรูเ้รือ่งธนาคารน�า้ใต้ดนิ เนือ่งจากเป็นระบบ
การจัดการน�้าที่ส�าคัญของชุมชน
3. ปรับเปลีย่นวถีิการท�าเกษตรเป็นเกษตรอนิทรย์ี
ตัง้แต่การปรบัเปลีย่นวธีิคดิ จนถึงการลงมือปฏบิตัิ
4. เรยีนรูก้ารท�าการตลาดทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ชมุชน เช่น การจดัผกัสลดัเพือ่จ�าหน่าย การตดัแต่ง
การบรรจภุณัฑ์เพือ่ขนส่ง ตลอดจนการวางแผน
การผลิต 

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์กำรเรียนรูโ้จโ้ก้
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อนงค์ อินแสง

กลุม่เป้าหมายสามารถน�าองค์ความรูไ้ปหนนุเสรมิ
การท�าเกษตรในข้ันตอนต่าง ๆ รวมทั้งยัง
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ปุ๋ยหมัก, ฮอร์โมนไข่, 
กล้าไม้ชนิดต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายน�าไปใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน
ติดต่อ: 085-037-1108

เกษตรกรจากวสิาหกจิชมุชนวถีิเกษตร ต�าบลเมืองจัง อ�าเภอภูเพยีง
จังหวัดน่าน จ�านวน 60 คน ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และ
ผู้ว่างงานท่ีถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
นวดไทยเพ่ือสุขภำพ

แนวคิดโครงกำร

ในยคุที ่ ‘ออฟฟิศซนิโดรม’ กลายเป็นโรคยอดฮิตของคนวยัท�างาน  
ส่งผลให้อาชพี ‘นวดแผนไทย’ เพือ่ได้รบัความนยิมสงู แต่ปัจจุบนั
พบว่า ผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งการนวดแผนไทยทีถู่กต้องและถกูกฎหมาย
ยังมีน้อย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงร่วมมือ
กับส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน และส�านักงานแรงงาน
จังหวัดน่าน ฝึกทักษะอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง
และปลอดภยั เพือ่เพิม่ช่องทางในการประกอบอาชพีการนวดไทย
ให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในพื้นที่

2. เตรียมความพร้อมให้กลุม่เป้าหมาย ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และการจัดสรรเวลา 
3. ฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพ 150 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. การประเมนิและการเตรยีมความพร้อมก่อน
ประกอบอาชีพจริง

วทิยำลัยชุมชนน่ำน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: รัชนี ค�ำลือ

1. ได้ใบรับรองการนวดไทย 150 ชั่วโมงจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย
2. ได้ใบรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดบัชาติ
3. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 5,000 
บาทต่อเดือน
4. เกิด ‘ภาคีเครือข่าย’ ร่วมขับเคล่ือนการฝึก
ทกัษะอาชพีการนวดไทย กบัเรอืนจ�าจงัหวดัน่าน
ศนูย์พฒันาฝีมอืแรงงาน แรงงานจงัหวดั ส�านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว
ผู้ประกอบการร้านนวด
5. วทิยาลยัชมุชนน่านสนบัสนนุการจดัตัง้ร้านนวด
ให้กับเรือนจ�าจังหวัดน่าน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หมอนวดไทยเพื่อ
สุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย, ภาคีเครือข่าย
ร่วมขับเคลื่อนงาน
ติดต่อ: รัชนี ค�าลือ 087-175-0104

แรงงานนอกระบบ และผูต้้องโทษ จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. สร้างความเข้าใจการด�าเนินงานโครงการร่วมกับเครือข่าย
ได้แก่ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดน่านและส�านกังานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ส�านกังาน
แรงงานจังหวัดน่าน 

รูปแบบกำรท�ำงำน
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โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรประกอบกำรเพ่ือชุมชนบน
พ้ืนที่สูง จังหวดัแม่ฮ่องสอน

แนวคิดโครงกำร
ปัจจบุนัการด�ารงชวีติของชุมชนในพืน้ทีส่งูเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
และรุนแรงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในขณะที่สภาพ
สิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลงไป ป่าขาดความอดุมสมบรูณ์ น�า้ในล�าธาร
ลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต คนหนุ่มสาวและผู้น�า
ครอบครัวต้องออกไปขายแรงงานในเมือง ในชุมชนเหลือเพียง
เด็กเลก็และผูส้งูอาย ุศนูย์วิจัยนวตักรรมการศึกษา จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยน�าทุนเดิมของ
ชุมชนคือ กล้วย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้
ให้คนในชุมชนสามารถดูแลตัวเองครอบครัวได้

1. เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูก  
2. ฝึกทกัษะการแปรรปูผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับวัตถุดิบในชุมชน เช่น แป้งกล้วย 
ข้าวเกรียบกล้วย เป็นต้น 
3. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและการตลาด
ออนไลน์  
4. พัฒนาวิธีคิดให้คนในชุมชนเรียนรู้เรื่องการ
จัดการทรัพยากรด้วยตนเอง

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์วจิัยนวตักรรมกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ: นิติศักดิ์ โตนิติ

1. เกดิแอปพลเิคชัน “Yp-Salween” ในระบบ
แอนดรอยด์เพื่อเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่าย
สินค้าของโครงการ
2. เกิดผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย ข้าวเกรียบกล้วย 
น�้าผ้ึงป่าสาละวิน สมุดท�ามือย้อมสีธรรมชาติ 
ข้าวหอมนิลที่ใช้การต�าด้วยวิธีดั้งเดิมเพ่ือรักษา
คุณสมบัติจมูกข้าว เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: แอปพลิเคชัน 
‘Yp-Salween’, แป้งกล้วย, ข้าวเกรียบกล้วย, 
น�้าผึ้งป่าสาละวิน, สมุดท�ามือย้อมสีธรรมชาติ, 
ข้าวหอมนิล
ติดต่อ: ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน 

แรงงานนอกระบบ คนว่างงานในชุมชน และผูส้งูอาย ุใน 3 หมูบ้่าน
บริเวณลุ่มน�้าแม่ลาน้อย คือ บ้านโตแฮ บ้านห้วยกระต่าย และ
บ้านแม่ลามาน้อย ต�าบลแม่สามแลบ อ�าเภอสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน
จ�านวน  150 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะและ
เพ่ิมมูลค่ำกำรให้บริกำร
โฮมสเตย์ชุมชนชำติพันธ์ุและ
กำรเกษตรแม่นย�ำบนพ้ืนที่สูง 

แนวคิดโครงกำร
วทิยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอนเข้าไปเสริมทกัษะอาชพีเร่ืองการให้บริการ 
โฮมสเตย์แก่คนในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
และพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับ
วสิยัทัศน์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีมุ่่งเน้นการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่ติดกับดักการท�าเกษตร
เชงิเดีย่ว ใช้ยาฆ่าแมลงและปุย๋เคม ี เพือ่ให้เกษตรกรหลุดจากวงจร
ดังกล่าวและสามารถพึ่งพาตนเองจากการท�าเกษตรในพื้นท่ีสูง
อย่างยัง่ยืน ภายใต้โจทย์ “ปลกูน้อยแต่ได้มาก” เพือ่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

1. การพฒันาทกัษะและมาตรฐานการให้บรกิาร
โฮมสเตย์ เช่น การตกแต่งเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ และระบบการจัดการสถานที ่
2. บูรณาการองค์ความรู้เรื่องอาหารท้องถิ่น 
การเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์อาหาร
เมนูพิเศษดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การปรุงอาหาร 
มาตรฐานความสะอาด การใช้อปุกรณ์ การรกัษา
คณุภาพอาหาร การเล่าเร่ืองเพือ่น�าเสนออาหาร
การตกแต่งจาน การค�านวณต้นทุน และคุณค่า
ทางโภชนาการ  
3. พัฒนาทักษะการเกษตรแก่ชุมชน โดยน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมกับวิถีการเกษตรท่ี
เป็นภูมิปัญญาเดิมของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง  

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ทรงศักดิ์ ปัญญำ

1. เกิด ‘แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ” เรื่องการจัดการ
ท่องเที่ยว และการเกษตร เช่น สถาบนัอาหารใน
สิงคโปร์พานักศึกษามาเรียนรู้ชุมชนในหัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ และเรื่องโภชนาการอาหารพื้นถิ่น
2. การประยกุต์เมนอูาหารพืน้ถ่ินให้ทนัสมัยและ
ดึงดูดใจ
3. เกิดกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวแบบ ‘Chef 
Table’ และ ‘Farm to Table’
4. เกษตรกรในพื้นที่หันมาสนใจวิถีเกษตรแบบ
พึ่งตนเองแทนการใช้สารเคมี และเช่ือมโยงสู่
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร 
5. เกิดแปลงเกษตรกรตัวอย่าง และเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคนในชุมชน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เรื่องจัดการท่องเที่ยว, เมนูอาหารพื้นถิ่น, 
กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่, อโวคาโดและ
น�้าสลัด ไอศกรีม ขายส่งโครงการหลวง เกรดดี
ติดต่อ: 088-651-4959 

แรงงานนอกระบบ ในพืน้ที ่5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าแป๋ บ้านละอบู
และบ้านลกุข้าวหลาม และพืน้ทีใ่นเครือข่ายการท่องเทีย่ว โดยชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนด้านเกษตรพื้นที่สูง
ใน 3 อ�าเภอ คอื แม่ลาน้อย ปางมะผ้า และสบเมย จังหวดัแม่ฮ่องสอน
จ�านวน 60 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำอำชีพจำก 
ภูมิปัญญำวถิีชีวติชนเผ่ำอ่ำข่ำ 
จังหวดัเชียงรำย

แนวคิดโครงกำร
จากการท�างานวจิยัเพือ่ท้องถิน่ของ “อาทู”่ หรอื ไกรสทิธ์ิ สทิธโิชดก
ท�าให้เกิดการรื้อฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชองชนเผ่าอ่าข่าที่เกิด
ผลกระทบจากการพัฒนาในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ การ
แพทย์ชนเผ่า พิธีกรรม ตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพต่าง ๆ 
เช่น งานจักสาน การทอผ้า ฯลฯ แต่ “ความรู้” จากงานวิจัยยังไป
ไม่ถึงกระบวนการท�างานที่ต่อยอดเรื่องรายได้ เครือข่ายวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยชนเผ่าอ่าข่า จังหวัดเชียงราย จึงต้องการใช้ทุนเดิม
เรื่อง “ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร” ในชุมชนมาต่อยอด
ในการสร้างอาชีพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าอ่าข่า

1. การพัฒนาอาชีพ
• ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านและผูรู้้ในแต่ละหมูบ้่าน 
จัดท�า “ท�าเนียบผู้รู้” 
• คัดเลือกอาชีพท่ีตรงกับทักษะของปราชญ์
ชาวบ้าน และความต้องการของผูเ้รยีนรู ้ซึง่เบือ้งต้น
มี 2 อาชีพคือ การจักสาน และการทอผ้า  
2.การตลาด
• เปิดศูนย์เรียนรู้ AThu Akha Home ให้เป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การ
ท�างาน รวมทัง้เป็นศนูย์กระจายสนิค้าของชมุชน 
• ตลาดออนไลน์ (อยู่ในระหว่างการพัฒนาโดย 
คนรุ่นใหม่ของชุมชน) 

รูปแบบกำรท�ำงำน

เครือข่ำยวฒันธรรมมหำวทิยำลัยชนเผ่ำอ่ำข่ำ 
จังหวดัเชียงรำย 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ไกรสิทธ์ิ สิทธิโชดก

1. เกิดเครอืข่าย 5 ชมุชนในการทีร่่วมคดิ ร่วมท�า
กจิกรรมฝึกทักษะอาชพีในระยะต่อไป  
2. เกดิอาชพีแก่กลุม่เป้าหมายในโครงการ (ก�าลงั
อยู่ในระหว่างการพัฒนาฝีมือให้มีความช�านาญ
และผลติชิน้งานทีม่คีณุภาพ) 
3. เกดิ ‘ตลาด 5 แห่ง’ เป็นแหล่งกระจายสนิค้า
ของชมุชน 
4. เกิดตลาดการเรยีนรูเ้พิม่มาจากตลาดออนไลน์ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์จักสาน
ผ้าทอ และตลาดชุมชน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ติดต่อ: 081-952-2179
Facebook page: ตลาดอ่าข่า Akha Market

ชาวบ้านอ่าข่าจาก 7 หมู่บ้าน ในอ�าเภอเมือง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง
และอ�าเภอแม่จนั จ�านวน 50 คน ทีผ่่านการคดัเลอืกและวิเคราะห์
จากคนในชุมชน เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านการจักสาน การทอผ้า 
รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการตลาด

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำอำชีพกำรผลิต
ผ้ำของสตรีภูซำง จังหวดัพะเยำ

แนวคิดโครงกำร

พืน้ทีอ่�าเภอภูซางเป็นแหล่งผลติ “ผ้าทอ” ทีข่ึน้ชือ่ของจังหวดัพะเยา 
แต่สินค้าส่วนใหญ่ผลิตและขายกันภายในจังหวัดเท่านั้น ยังขาด
โอกาสในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง กศน.ภซูาง จงึต้องการฝึกทกัษะอาชีพให้กบัคนในชุมชน
ภูซางเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูซางให้มีคุณภาพและเป็นที่
รูจ้กัมากยิง่ข้ึน 

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ�ำเภอภูซำง จังหวดัพะเยำ (กศน.ภูซำง)  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : เหมือนฝัน ยองเพชร

1. เกิดกลไกการท�างานเพื่อพัฒนาทักษะและ
ยกระดบัผ้าทอภซูาง โดย กศน.ภูซาง สนบัสนนุ
งบประมาณ ความรู้ด้านการทอผ้า และความรู้
ด้านตลาดออนไลน์ อ�าเภอ (โดยนายอ�าเภอภซูาง)
ให้นโยบายข้าราชการในสงักัดใส่ผ้าทอพืน้เมอืง
ของอ�าเภอ เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกอบรม สนับสนุน
เจ้าหน้าทีห่ากหน่วยงานรบัผดิชอบร้องขอ ปราชญ์
และผู้รู้ชุมชน สนับสนุนความรู้โดยเข้ามาเป็น
ทีมฝึกทักษะการทอผ้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
2. เกดิช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น ชาวบ้าน
สามารถขายเสือ้ผ้าผ่าน Facebook ได้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชือ้ไวรัสโคโรนา
2019 โดยเฉพาะกลุม่ชาวบ้านคอดยาวสามารถ
ท�ารายได้จากการ Live ขายสินค้าสูงถึง 3,000 
บาทต่อครั้ง 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าทอภูซาง
ติดต่อ: เหมือนฝัน ยองเพชร 097-924-2728
Facebook page: Hmong Cross stitc

กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฮวก บ้านใหม่รุ่งทวี และบ้านคอดยาว (ชาวม้ง)
โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน ท�างานรับจ้าง รวม 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เรียนรู้เรื่องการตัดเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน เช่น 
การสร้างแบบ การเยบ็ และการออกแบบเสือ้ผ้า
รวมไปถงึการผสมผสานระหว่างผ้าและลวดลาย
ของ 2 ชาติพันธุ์ (ม้งและสตรีลาว) จนกลาย
เป็นผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคนภูซาง 
2. เรียนรู้การตลาดออนไลน์ เช่น การสร้างเพจ 
การถ่ายรปู การสร้างเร่ืองราวในการแนะน�าสินค้า
และ Facebook Live ขายสินค้า เป็นต้น  
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โครงกำรพัฒนำอำชีพน�ำดื่ม
สมุนไพร โคมไฟไล่ยุง และ
เทียนหอมไล่ยุง ส�ำหรับนักศึกษำ
สังกัดศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมือง
จังหวดัพะเยำ

แนวคิดโครงกำร
ความรู้จากการท�างานวิจัยด้านสมุนไพรรวมกับประสบการณ์ด้าน
การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเด็กในโรงเรียนสามารถสร้าง
อาชพีสร้างรายได้ระหว่างเรยีนได้ มหาวทิยาลัยพะเยาจงึคดิต่อยอด
การท�างานชักชวนกลุ่มผู้สูงอายุใน “มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ” ที่ตั้ง
อยู่ภายในวัดแม่กาโทกหวาก อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ฝึกทักษะ
อาชพีน�า้ดืน่สมนุไพร โคมไฟไล่ยงุ และเทยีนหอมไล่ยงุ เพือ่ให้มรีายได้
เล้ียงดตูวัเอง 

1. แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกทักษะ
อาชีพตามกลุ่มที่แยกไว้ โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านสมุนไพรเป็นผู้ให้ความรู้
2. ทดลองขายน�้าสมุนไพรให้แก่กลุ่มนักเรียน 
มีการน�าน�้าสมุนไพรให้กลุ่มลูกค้าทดลองชิม 
เพื่อหาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรสชาติ จนได้
สูตรน�้าสมุนไพรที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยพะเยำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ล�ำไย สีหำมำตย์ 

1. เกิดอาชีพใหม่ให้กลุ่มผู้สูงอายุคือ การท�า
น�้าสมุนไพรจ�าหน่ายให้กับผู้สูงอายุที่มาเรียนใน
มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุทุกวันอาทิตย์
2. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากขายน�้าสมุนไพร 
3,000 บาทต่อเดือน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: น�้าสมุนไพร โคมไฟ
ไล่ยุง และเทียนหอมไล่ยุง 
ติดต่อ: ล�าไย สีหามาตย์ 094-289-7854 1. แรงงานนอกระบบ เกษตรกรรม ผู้ว่างงาน

2. ผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ จ�านวน 75 คน ที่ต้องการ
สร้างรายได้และหาอาชีพเสริม 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะในกำร 
สร้ำงงำน บนฐำนของนิเวศน์ 
ลุ่มน�ำแม่ทำ

แนวคิดโครงกำร
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อรายได้และอาชีพของคนในชุมชนท่ี
จ�าเป็นต้องพึ่งพิงสภาพแวดล้อมเหล่าน้ี ท�าให้เครือข่ายวิสาหกิจ
แม่ทา SE (กิจการเพื่อสังคมแม่ทา) เกิดแนวคิดที่จะสร้างอาชีพที่
ผกูกบัฐานทรพัยากรและฐานวฒันธรรมของชมุชน เพ่ือสร้างศักยภาพ
การดูแลตนเองด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นต่อไป

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนแม่ทำ SE (กิจกำรเพ่ือสังคมแม่ทำ) 
จังหวดัล�ำพูน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พฤติพร จินำ

1. เกิดการพึ่งพาระหว่างกันภายในกลุ่มกลุ่ม
เป้าหมายที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งช่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คนในชุมชน
2. เกิดการพัฒนาคนในชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้
กับคนอื่น ๆ จากการเป็นวิทยากร
3. เกดิการสร้างอาชพีและรายได้โดยพึง่พาทรพัยากร
ทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ โดยไม่จ�าเป็นต้องออกไปท�างาน
ภายนอกชุมชน มีส่วนท�าให้เกิดการพัฒนาใน
ชุมชนและมีเงินเหลือมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าทอ ไม้กวาด
น�้าพริก พืชผลทางการเกษตร
ติดต่อ: พฤติพร จินา 081-530-8735

ประชากรที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE ลุ่มน�้า
แม่ทาตอนกลางและตอนปลาย 5 ต�าบล คือ ต�าบลทาสบเส้า 
ต�าบลทาทุง่หลวงต�าบลทากาศ ต�าบลทาขมุเงิน และต�าบลบ้านเรอืน
อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน จ�านวน 56 คน ประกอบด้วยกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย
ใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไม้กวาด การปลูกพืช
ผัก การทอผ้า และการท�าน�้าพริก เป็นต้น

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การพัฒนาศักยภาพขั้นต้น คือการสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการและกลุม่เป้าหมาย
เพื่อสร้างเป้าหมายส�าหรับการฝึกอบรม 
2. การพัฒนาศักยภาพขั้นกลาง คือการพัฒนา
ทักษะอาชีพด้วยการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
3. การพฒันาศกัยภาพขัน้ปลาย คอืการฝึกอบรม
เรือ่งการตลาด พร้อมทัง้ปฏบิตัจิรงิจากการทดลอง
ขาย นอกจากนีย้งัมเีวทสีรปุบทเรยีน และน�าเสนอ
โครงการเพือ่แลกเปล่ียนกนัภายในกลุ่มเป้าหมาย 
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1. เรียนรูเ้รือ่งผูป้ระกอบการยคุใหม่ โดยวทิยากร
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง และอดีตผูต้้อง
โทษท่ีเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ฝึกปฏบิตัทิางด้านการตลาด เพ่ือเรยีนรูข้ัน้ตอน
การสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกสู่ตลาด 
3. ฝึกทักษะเรื่องช่องทางการจ�าหน่าย และ
การจ�าหน่ายแบบทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้
ด้านเทคโนโลยสีูก่ารเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. ผู้ต้องโทษมีทักษะอาชีพด้านการปลูกกล้วย
หอมทอง หมทูอด กุ้งเผา การท�าน�า้หมกัจลิุนทรย์ี
และเครื่องดื่มกาแฟ 
2. ผู้ต้องโทษเกิดความม่ันใจและภาคภูมิใจใน
ตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไป
กระท�าผิดซ�้า
3. เกดิบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรู ้ จากการเปิด
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นระหว่างฝึกอบรม ซ่ึงแตกต่างจากการ
ฝึกอบรมรูปแบบเดิม
4. เกิดองค์ความรู้จากการฝึกอบรมและน�าไป
ประยุกต์ใช้กับการท�างานของตนเอง 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: กล้วยหอมทอง และ
เครื่องดื่มกาแฟ 
ตดิตอ่: ดร.สุคนธ์ทพิย์ สุภาจันทร์ 089-954-6359

โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่
ของผู้ต้องขังทัณฑสถำนบ�ำบัด
พิเศษ ล�ำปำง

แนวคิดโครงกำร
ปัญหาของการฝึกวชิาชพีในทณัฑสถาน พบว่าผูต้้องโทษทีพ้่นโทษ 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถน�าทกัษะทีไ่ด้รับไปประกอบอาชพีได้ เนือ่งจาก
ไม่มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกระบวนการ
ฝึกอาชพีในทณัฑสถานยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดการกระท�าผิดซ�้าของผู ้ต ้องโทษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพให้
ผูต้้องโทษเป็นผู้ประกอบการยคุใหม่ทีเ่ตบิโตและยัง่ยนืหลังพ้นโทษ

มหำวทิยำลัยรำชภัฏล�ำปำง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภำจันทร์

ผู้ต้องโทษชายในทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ ล�าปาง จ�านวน 100 คน  
ประกอบด้วย 2 กลุม่ คอื ผู้ต้องโทษในเรอืนจ�า จ�านวน 70 คน และ 
ผู้ต้องโทษเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จ�านวน 30 คน เรียนรู้
กระบวนการพฒันาทกัษะอาชพีและขัน้ตอนการเป็นผูป้ระกอบการ
ผ่านการผลิต เช่นการปลูกกล้วยหอม หมูทอด กุ้งเผา การท�าน�้า
หมกัจุลนิทรย์ี และเครือ่งด่ืมกาแฟ

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำแผนประกอบกำร 
ชีวติ-ประกอบกำรอำชีพของ 
ผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลำงล�ำปำง 
จังหวดัล�ำปำง

แนวคิดโครงกำร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง พบว่าปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
ผูต้้องโทษไม่สามารถเริม่ต้นชีวติใหม่ได้เม่ือพ้นโทษ คือ ขาดทกัษะ
การวางแผนชวีติโดยเฉพาะเรือ่งแผนการด�าเนินงานด้านการประกอบ
การอาชพี จงึต้องการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน
ชีวิต และการประกอบอาชีพเพ่ือน�าไปสู่การสร้างชีวิตที่ม่ันคง
ก่อนและหลังได้รับการปล่อยตัว 

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล�ำปำง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ปุณิกำ อภิรักษ์ไกรศรี

หลักสูตรและโปรแกรมส�าหรับการฝึกปฏิบัติ
การวางแผนชีวติ-แผนประกอบการอาชีพให้แก่
ผู้ต้องโทษ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลติจำกโครงกำร: หลักสูตรและโปรแกรม
ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการวางแผนชีวิต-แผน
ประกอบการอาชีพให้แก่ผู้ต้องโทษ
ตดิตอ่: ปณุกิา อภริกัษ์ไกรศรี 084-515-6919

• กลุ่มผู้ต้องโทษหญิงและชายที่เข้าโปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวของเรือนจ�ากลางล�าปาง 
• กลุม่ครอบครัวของผูต้้องโทษทีเ่ข้าร่วมการอบรมหลกัสตูรอย่างน้อย
2 ครอบครัว 
• กลุม่ผูส้ร้างการเรยีนรู ้คือ ทีมสหวชิาชพี ซึง่มทีัง้นกัสงัคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา ผู้คุมประพฤติ นักทัณฑปฏิบัติ ผู้ฝึกอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ
ตามหลักสูตร
• จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. ก�าหนดเป้าร่วมกับระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
และผู้รับการอบรม
2. ให้ความรู้โดยเฉพาะกระบวนการฝึกทักษะ
การวางแผนการประกอบการอาชีพ เช่น การ
ก�าหนดเป้าหมาย การท�าแผนปฎิบัติการ การ
วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่จะน�าไปสู่
ความส�าเรจ็ด้านอาชพี การค้นหาคณุค่าในตวัเอง
และต้นทนุทางสงัคมเพือ่น�าศกัยภาพของตวัเอง
ออกมาใช้และต่อยอดประกอบอาชีพทีม่ัน่คงได้
ในสังคม
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ภำคกลำงและภำคตะวนัตก
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โครงกำรพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกำส  
โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จังหวดัตำก

แนวคิดโครงกำร
วิทยาลัยชุมชนตากมีหน้าท่ีให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ  โดยมีภาคีเครอืขา่ยหนุนเสรมิองค์ความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจ ซ่ึง
ได้รบัการยอมรบัจากผู้ประกอบการในจังหวัด ประกอบกับบรบิท
พื้นท่ีจังหวัดตากท่ีอยู่ติดชายแดนจึงมีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาสเป็นจ�านวนมาก วิทยาลัยชุมชุนตากจึงเกิดแนวคิดท่ี
จะสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่าน้ีได้มีทักษะอาชีพเพิ่มข้ึน ใน 3 
อาชีพ คือ ชา่งเชื่อมโลหะ หมอนวดเพื่อสขุภาพ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าปกาเกอะญอ ท้ังน้ีเพื่อยกระดับสนิค้าให้ดียิง่ขึ้น และ
ผลิตแรงงานมีฝีมือเข้าสูต่ลาด

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนตำก 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: รัตนำ เจริญศรี

1. กลุ่มเป้าหมายหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพท้ัง 
20 คน ผ่านการวัดระดับและได้ใบรับรอง
2. กลุม่เป้าหมายมีรายได้เพิม่ขึน้ เชน่ กลุม่นวดไทย
มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000-8,000 บาท
ต่อเดือน และบางรายสามารถน�าใบรับรองไป
ประกอบอาชีพนวดท่ีต่างประเทศได้
3. เกิดผลิตภัณฑ์จากผ้าปกาเกอะญอท่ีหลากหลาย
เชน่ กระเป๋าผ้าปกาเกอะญอ, กระเป๋าสตางค์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หมอนวดท่ีผ่าน
การรับรอง 20 คน, ผลิตภัณฑ์ผ้าปกาเกอะญอ 
เชน่ กระเป๋าสตางค์ ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าผ้า
ติดต่อ: พฤติพร จินา 081-530-8735
Facebook page: ศูนย์ O-TOP กลองคี

ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ จ�านวน 100 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. พัฒนาหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ 
• หลักสูตรชา่งเชื่อมโลหะ 150 ชั่วโมง
• หลักสตูรการนวดไทยเพื่อสขุภาพ 150 ชัว่โมง 
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
• หลักสตูรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปกาเกอะญอ
ฝึกสอนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่า
เพิ่มโดยให้สมาชกิแต่ละคนน�าผ้าทอของตัวเอง
มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า หรือ
ของใช้อ่ืน ๆ ท่ีผลิตด้วยมือ รวมใช้เวลาตลอด
หลักสูตร 75 ชั่วโมง
2. เรียนรู้บัญชีรายรับรายจ่าย
3. ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการในบริบท
ของแต่ละอาชีพ
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1. การยอมสีผ้าจากธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับ
ผู้บริโภค เพ่ือเพิ่มคุณค่าและราคาของผ้าทอ
ให้สูงขึ้น 
2. การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ ผา่นการออกแบบลายผ้าใหม ่ๆ โดย
กลุม่เป้าหมายจะได้ฝึกการออกแบบลายผ้าผา่น
เลโก้และการระบายสีลงกระดาษ เพื่อจ�าลอง
การสร้างลวดลายให้แม่นย�ามากขึ้น 
3. การตลาดออนไลน์ การเปิด Facebook page 
การถ่ายภาพสินค้า การเล่าเรื่องราวเพ่ือสร้าง
ความน่าสนใจ

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถย้อมสีธรรมชาติ
ออกแบบลวดลาย และทอผ้าได้
2. กลุม่เป้าหมายสามารถมีรายได้จากการทอผ้า
เพิ่มขึ้น 3,000 - 4,000 บาทต่อเดือน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจก
อุทัยธานี
ติดต่อ: 087-199-1128
Facebook page: สุขเสถียร ทอสีธรรมชาติ, 
ผ้าทอบอ่น้อย, Bansridetshop, เเป้งทอซิน่จก

โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
แรงงำนนอกระบบ
โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้ 
ผ้ำทอพ้ืนเมืองอุทัยธำนี 

แนวคิดโครงกำร
ด้วยวิถีชวิีตของชาวบา้นท่ีทอผ้ากันมายาวนาน ท�าให้จังหวัดอุทัยธานี
ถูกยกให้เป็นเมืองแห่ง ‘ราชินีผ้าทอ’ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจึง
ได้น�าฐานทุนชุมชนมาใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้คน
ในชุมชน ต�าบลลานศักด์ิ และต�าบลบ้านไร่ มีอาชีพ มีรายได้ 
สืบสานคุณค่า และอัตลักษณ์ของผ้าทอเมืองอุทัยให้คงอยู่ต่อไป

วทิยำลัยชุมชนอุทัยธำนี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ปนัสขนันชำ สุขส�ำรำญ 

ผู้ว่างงาน ผู้สงูอายุ ผู้มีรายได้น้อย จ�านวน 150 คน ในต�าบลลานศักด์ิ
และต�าบลบา้นไร ่

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรต่อยอดชะลอมเป็น 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
คลองบำงประมุง  
จังหวดันครสวรรค์

แนวคิดโครงกำร
พื้นท่ีคลองบางประมง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีองค์ความรู้
เก่ียวกับสานชะลอมท่ีในอดีตเคยได้รับความนิยมอย่างมาก แต่
ปัจจุบันกลับหาได้ยาก ประกอบกับในพื้นท่ีมีไผ่สีสุกท่ีเหมาะแก่
การน�าไปใชใ้นงานจักสาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
จึงได้รื้อฟ้ืนและต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ผ่านกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีว่างงาน และผู้มีรายได้น้อย 
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสืบสานการท�าชะลอมให้คงอยูคู่่ชุมชน

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยมหิดล วทิยำเขตนครสวรรค ์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท�าชะลอม, 
กระด้ง และตระกร้าประมาณ 1,000-2,000 
บาทต่อเดือน
2. ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง จากการได้
เรียนรู้และน�าความรู้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในพื้นท่ี
ท�าให้ความสัมพันธใ์นชุมชนดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ชะลอมขนาด
มาตรฐาน, กระด้ง, กระจาด, ตระกร้าจาก
ไผ่สีสุก และหวาย
ติดต่อ: กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ 089-851-2939
Facebook page: ลอมชอม

ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้มีรายได้น้อย ต�าบลบางประมุง ต�าบล
บางมะฝ่อ อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 60 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เรยีนรูพ้ื้นฐานการจักสานชะลอม เชน่ การสาน 
การจักตอก และการขึ้นรูป เป็นต้น
2. ฝึกทักษะแปรรูปชะลอมเป็นรูปแบบใหม ่ๆ 
และการท�าผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน เช่น กระด้ง, 
กระจาด และตะกร้า
3. การค�านวนต้นทนุ และการท�าตลาดออนไลน์
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1. ฝึกทักษะการนวดตามหลักสตูรการนวดเพ่ือ
สขุภาพ ซึง่ได้การรบัรองหลักสูตรจากสาธารณสขุ
จังหวัดพจิิตรประกอบด้วย การนวดเชลยศักด์ิ,
การนวดราชส�านัก, การจับเส้น, การดัดตน, 
การท�ายาสมุนไพร, การตรวจรา่งกาย-ซักประวัติ
และเร่ืองกฎหมาย จรรยาบรรณของหมอนวด 
รวม 150 ช่ัวโมง และทดลองนวดจรงิกับบุคคล
ท่ัวไป 30 คน
2. การท�าบัญชีครัวเรือน การตลาด และการ
พฒันาเป็นผู้ประกอบการรา้นนวด เพ่ือให้กลุม่
เป้าหมายสามารถต่อยอดอาชพีตัวเองได้อยา่ง
ม่ันคง

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. กลุม่เป้าหมายได้รบัใบรบัรองจากสาธารณสขุ
จังหวัด
2. กลุม่เป้าหมายสามารถประกอบอาชพีหมอนวด
โดยมีรายได้จากการนวด 200 บาทต่อช่ัวโมง 
หรือประมาณ 10,000-13,000 บาทต่อเดือน
3. เกิดการรวมกลุ่มนวดยอ่ย ๆ ตามวัดและใน
ชุมชน โดยในอนาคตวางแผนจะรวบรวมขอ้มูล
กลุ่มหมอนวดท้ังหมดไว้คอยบริการลูกค้า
4. เกิดศูนยถ่์ายทอดความรูอ้าชีพหมอนวดเพื่อ
สุขภาพแก่ผู้ท่ีสนใจ
5. วิทยาลัยชุมชนพจิิตรต่อยอดองค์ความรูจ้าก
โครงการฯน�ามาบรรจุเป็นหลักสูตรแพทย์
แผนไทยของวิทยาลัย ซึง่จะเริม่ต้นในปีการศึกษา
2564 เป็นต้นไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หมอนวดแผนไทย
จ�านวน 60 คน
ติดต่อ: มนตรี พันธก์สิกร 081-461-0129

โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
นวดแผนไทยของแรงงำน 
สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดพจิิตร มีประชากรผู้สงูอายุเป็นจ�านวนมาก คิดเป็นสดัสว่น
19 เปอรเ์ซน็ต์ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด ซ่ึงผู้สูงอายุบางสว่น
มีความรูเ้รื่องการนวดแบบเชลยศักด์ิเป็นทนุเดิม ผา่นการถ่ายทอด
จากรุน่สูรุ่น่ แต่เป็นความรูท่ี้ไม่ได้รบัการรบัรอง และยงัไมเ่พยีงพอ
ต่อความต้องการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจึงได้น�าทุนความรู้เรื่อง
การนวดแผนไทยมายกระดับผา่นการออกแบบหลักสตูรการนวด
เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ชาวบ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย มี
รายได้เพิ่มขึ้น และสามารถประกอบอาชีพนวดแผนไทยได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

วทิยำลัยชุมชนพิจิตร  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: มนตรี พันธ์กสิกร

ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ 60 คน โดยในรายของ
ผู้สูงอายุน้ันต้องเป็นผู้ท่ีมีความรูพ้ื้นฐานเร่ืองการนวดมาก่อน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายสว่นใหญเ่ป็นเกษตรกรท่ีปลูกข้าว มะนาว มีรายได้
ไม่แน่นอน บางรายถูกเลิกจ้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกลุ่มเป้าหมายท้ังหมดเป็นผู้ท่ี
แสดงความต้องการเรยีนรู้ทักษะการนวดเพื่อสขุภาพจากการเก็บ
แบบสอบถามของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรเสริมศักยภำพอำชีพ
คนพิกำรระดับต�ำบล  
จังหวดัเลย

แนวคิดโครงกำร
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีเชื่อมประสาน
ระหว่างคนพกิาร บริษัท ภาครฐั และเครอืขา่ยในพื้นท่ีท่ัวประเทศ
เพื่อท�าให้เกิดการจ้างงานระหว่างผู้พกิารและนายจ้าง แต่ยังไมไ่ด้
มีการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนพิการ จึงเกิด
แนวคิดท่ีจะพัฒนาศักยภาพด้านคน ด้านความเข้มแข็งในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และด้านอาชพี เพื่อให้คนพกิารสามารถสรา้งรายได้
เล้ียงตนเองอยา่งมีศักด์ิศรีและมีคุณค่าต่อสังคม 

รูปแบบกำรท�ำงำน

มูลนิธินวตักรรมทำงสังคม กรุงเทพฯ 
(Social Innovation Foundation)  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: กัญญำรัตน์ เทพบุญ 

1. น�าทักษะจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชท่ี้บา้น
เพื่อลดรายจ่าย บางคนจ�าหนา่ยสนิค้าในรา้นค้า
ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้เสริม และส่วนหน่ึง
สามารถต่อยอดอาชีพเดิมท่ีท�าอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
2. คนพิการเกิดความสุขและความภาคภูมิใจ
ท่ีสามารถสร้างรายได้เล้ียงตนเอง และชว่ยลด
รายจ่ายได้ 
3. เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาในพื้นท่ี รวมถึงเป็นต้นแบบการพฒันา
ให้พื้นท่ีอ่ืน
4. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้พิการจากการมี
องค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้
ผ่านการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
5. ต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ 
6. เกิดตลาดชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: คนพิการในพื้นท่ีมี
ทักษะอาชีพการปลูกผัก เล้ียงสัตว์สร้างอาชีพ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ติดต่อ: มูลนิธนิวัตกรรมทางสังคม
061-629-2696

แรงงานนอกระบบ คนพิการ จ�านวน 60 คน ใน 8 ต�าบล 
ประกอบด้วย ต�าบลกกดู่ ต�าบลท่าสวรรค์ ต�าบลท่าสะอาด 
ต�าบลผาน้อย ต�าบลผาบิ้ง ต�าบลห้วยสีเสียด ต�าบลหนองผือ 
และต�าบลหาดทรายขาว จังหวัดเลย

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การประเมินขดีความสามารถในการประกอบ
อาชีพของตนเอง กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์
ความต้องการของตนเอง พร้อมท้ังเรียนรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ท่ีแต่ละคน
สนใจ เช่น การปลูกพืช หรือการเล้ียงสัตว์
พร้อมท้ังพาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคนท่ี
ประสบความส�าเร็จในการท�าอาชีพเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ
2. จัดกระบวนการเสริมทักษะอาชีพคนพิการ 
ด้วยความเข้าใจข้อจ�ากัด และความแตกต่าง
ของแต่ละคน 
3. การท�างบดุลเพื่อวางแผนการใช้จ่าย เพื่อ
สร้างเป้าหมายและก�าหนดแผนพัฒนาอาชีพ
ให้มีรายได้ต่อเน่ืองผา่นการจัดท�าบญัชีรายรับ-
รายจ่าย การบริหารจัดการต้นทุน-ก�าไร ฯลฯ
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1. ภาคทฤษฎี เริม่จากการพดูสร้างแรงบันดาลใจ
เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพฟั้ นมะพร้าว 
เชิญวิทยากรและปราชญช์าวบา้นมาให้ความรู้
เก่ียวกับการหาแหล่งทรัพยากร การท�าบัญชี
ครัวเรือน 
2. ภาคปฏิบัติ วิทยากรและปราชญ์ชาวบ้าน
ให้ความรู้วิธกีารใช้อุปกรณ์ เรียนรู้ขั้นตอนการ
ท�างานอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความช�านาญ
ในการฟั้ นมะพร้าวส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
ฟั้ นมะพร้าวเพื่อรับจ้างท�างานในล้งมะพร้าว

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพฟ้ันมะพร้าว
เพิ่มขึ้น
2. เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายน�าไปสู่
การท�าข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้ฟั้ น
มะพร้าวและล้งมะพร้าวท่ีต้องการแรงงานท่ีมี
ฝีมือฟั้ นมะพร้าว 
3. เกิดการจ้างงานในชุมชน ไม่ต้องออกไป
ท�างานนอกพื้นท่ี ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: แรงงานมีฝีมือด้าน
การฟั้ นมะพร้าว
ติดต่อ: ชานนท์ ประชุมชื่น 089-005-6076

โครงกำรพัฒนำอำชีพ
กำรฟั้ นมะพร้ำวน�ำหอม
อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว
จังหวดัสมุทรสำคร 

แนวคิดโครงกำร
อ�าเภอบา้นแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีปลกูมะพรา้วน�าหอม
อันดับต้น ๆ ของประเทศ และด้วยความนิยมของมะพรา้วน�าหอม
ท่ีเพิ่มสูงขึ้นท้ังในและต่างประเทศ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครจึง
ต้องการพฒันาทักษะอาชพีการฟั้ นมะพรา้วของประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของแรงงานฟั้ นมะพร้าวในอนาคต

วทิยำลัยชุมชนสมุทรสำคร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ชำนนท์ ประชุมช่ืน 

กลุม่ผู้ว่างงาน แรงงานรับจ้างท่ีมีรายได้น้อยกว่า 6,500 บาทต่อเดือน 
กลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนนอกระบบการศึกษา จ�านวน 60 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรฝึกอบรมทักษะกำร
ติดตั้งระบบไฟฟำ้ให้กับผู้ต้องขัง
ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษ 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ 

แนวคิดโครงกำร
ปัจจุบันทัณฑสถานหรือเรือนจ�าส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการ
เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้ผู้ต้องโทษก่อนพ้นโทษ ด้วยการ
ฝึกอาชพีให้กับผู้ต้องโทษคล้ายกัน เชน่ ชา่งไม้ ชา่งปูน ชา่งเชื่อม
รวมถึงช่างสิบหมู่ โดยร่วมมือกับสถาบันท่ีมีความรู้ด้านอาชีพใน
สาขาวิชาต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นว่า
นา่จะมีการฝึกทักษะอาชพีอ่ืนเพิม่ขึน้ จึงใชท้นุความรู้ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาสร้างอาชีพชา่งติดต้ังระบบไฟฟ้าให้ผู้ต้องโทษ 
เพื่อให้สามารถอยูใ่นสังคมได้โดยไม่กระท�าผิดซ�าหลังพ้นโทษ 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ 
ผู้รับผิดชองโครงกำร: ประเสริฐ แสงโป๋

1. ผู้ต้องโทษเห็นคุณค่าของตัวเอง มีทักษะ
ความรู้เร่ืองการติดต้ังระบบไฟฟ้า มีความรู้
เรื่องเทคโนโลยเีพ่ิมขึน้
2. หลังจากได้รับการปล่อยตัว ผู้ประกอบการ
ในจังหวัดท่ีเข้าไปเป็นวิทยากรยินดีรับเข้า
ท�างาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หลักสูตรการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้า, ชา่งติดต้ังระบบไฟฟ้า
ติดต่อ: ประเสริฐ แสงโป๋ 081-906-3684

ผู้ต้องโทษท่ีมีอายุอยูร่ะหว่าง 25-50 ปี ท่ีสนใจฝึกทักษะอาชีพ
จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. ออกแบบหลักสูตรการติดต้ังระบบไฟฟ้า
2. ให้ความรูเ้ก่ียวกับระบบไฟฟา้ ความปลอดภัย
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
3. เรียนรู้ทฤษฎีการต่อวงจรไฟฟ้าในรูปแบบ
ต่างๆ 
4. ฝึกทักษะการเดินสายไฟฟ้าจากวงจรแบบ
ง่าย ๆ ไปจนถึงวงจรท่ีมีความซับซ้อน
5. ทดสอบ เรียนรู้ระบบไฟฟ้าในการจัดงาน
อีเวนต์ต่าง ๆ ท้ังแสง เสยีง โดยได้รับความรว่มมือ
จากผู้ประกอบการ
6. การวางแผนธุรกิจและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
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1. ให้ความรู้ในการท�าเกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจรต้ังแต่การเตรียมดิน การดูแลดิน การท�า
ปุ๋ยหมัก และน�ายาชีวภาพ 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นทุนของชุมชน 
เชน่ แชมพูและครมีนวดผมจากมะกรูด ชาจาก
สมุนไพรธรรมชาติ กล้วยทอดกรอบรสหวาน
และเค็ม 
3. การท�าตลาดออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั Line
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งจะช่วยท�าให้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
โดยจะมี Facebook page ให้กลุ่มเป้าหมาย
ฝากขายได้

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. เกิดวิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง 
2. เกิดผลิตภัณฑ์จากโครงการ คือ แชมพูและ
ครมีนวดผมจากมะกรูด ชาสมุนไพร และกล้วย
ทอดกรอบ ซ่ึงเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
ท้ังหมด
3. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท�า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปประมาณ 1,000-1,500 
บาท/เดือน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเกษตรอินทรีย์ อาทิ แชมพูสมุนไพร ชา
สมุนไพร กล้วยทอดกรอบ สบู ่น�ายาล้างจาน
ติดต่อ: พาฝัน ไพรเกษตร 084-708-1866
Facebook page: พอใจในวิถีพอเพียง

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
เกษตรกรไทยพอใจใน
วถิีพอเพียง 

แนวคิดโครงกำร

เกษตรกรในอ�าเภอบ่อพลอย และอ�าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ขาดอาชีพเสริม สถานธรรม
ไท่ซิวเอว๋ียนจึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของญาติธรรม ให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยใช้ฐานทุนของชุมชนท่ีเชี่ยวชาญเร่ือง
การท�าเกษตรกรรม ปรับเปล่ียนให้เป็นการท�าเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้
เพิม่ด้วยการมีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพชื ผัก ผลไม้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน

สถำนธรรมไท่ซิวเอวีย๋น 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พำฝัน ไพรเกษตร

เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง และอ้อย จาก 3 ต�าบลคือ ต�าบล
หนองกร่างต�าบลหนองรี อ�าเภอบ่อพลอย และต�าบลหนองปรือ 
อ�าเภอหนองปรือ ท่ีประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต�า และการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 
รวมถึงผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุท่ีต้องการประกอบอาชีพเสริม จ�านวน
50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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ข้อมูลหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบทดลอง
การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

สุราษฎร์ธานี 

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

ลําปาง

ลําพูน

แพร่
ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

มุกดาหาร

ยโสธร

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สุรินทร์ 

อุบลราชธานี

ตาก

กาญจนบุรี 

พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ราชบุรี 

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสาคร

ชุมพร

ตรัง

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปัตตานีพังงา

ยะลา

ระนอง

สงขลา

สตูล

1

8

1

2

2

1

1

2 1

22 1
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1

3

2

3

2

2

1

1

1

2

2

1

4

1

2

1

2

4

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

จํานวนหน่วยพัฒนาอาชีพ
ในแต่ละจังหวดัรวม 71 แห่ง

ข้อมูลหน่วยพัฒนาอาชีพ
จําแนกตามภูมิภาค/จังหวดั

รวม 42 จังหวดั
ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค

ภาคเหนือภาคเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือภาคกลาง

ภาค
ตะวนั
ตก

ภาคกลาง

ภาคใต้ภาคใต้

ภาคเหนือ 8 จังหวดั

ภาคตะวนัตก 3 จังหวดั

ภาคใต้ 11 จังหวดั

ภาคกลาง 7 จังหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13 จังหวดั 
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ข้อมูลหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบทดลอง
การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

สุราษฎร์ธานี 

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

ลําปาง

ลําพูน

แพร่
ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

มุกดาหาร

ยโสธร

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สุรินทร์ 

อุบลราชธานี

ตาก

กาญจนบุรี 

พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ราชบุรี 

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสาคร

ชุมพร

ตรัง

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปัตตานีพังงา

ยะลา

ระนอง

สงขลา

สตูล

1

8

1

2

2

1

1

2 1

22 1

2

2

1

3

2

3

2

2

1

1

1

2

2

1

4

1

2

1

2

4

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

จํานวนหน่วยพัฒนาอาชีพ
ในแต่ละจังหวดัรวม 71 แห่ง

ข้อมูลหน่วยพัฒนาอาชีพ
จําแนกตามภูมิภาค/จังหวดั

รวม 42 จังหวดั
ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค

ภาคเหนือภาคเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือภาคกลาง

ภาค
ตะวนั
ตก

ภาคกลาง

ภาคใต้ภาคใต้

ภาคเหนือ 8 จังหวดั

ภาคตะวนัตก 3 จังหวดั

ภาคใต้ 11 จังหวดั

ภาคกลาง 7 จังหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13 จังหวดั 
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ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ



ทุน
พ

ฒั
นาอาชีพ

และน
วตักรรมที่ ใช้ชุมชน

เป็น
ฐาน

49

โครงกำรพัฒนำอำชีพ 
ผลิตภัณฑ์จำกกกและผือ 
พ้ืนที่ชุ่มน�ำโลกกุดทิง

แนวคิดโครงกำร

“กกและผือ” เป็นทรัพยากรพื้นถ่ินของอ�าเภอบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ กศน.บึงกาฬ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะยกระดับเสื่อกกบึงกาฬ
ท่ีมีรูปแบบเดิม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายและมีรูปทรง
สวยงาม ทันสมัย ควบคูไ่ปกับการพฒันาทักษะฝีมือให้คนในชุมชน
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม ่ๆ  เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้น

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อ�ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวดับึงกำฬ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: รัศมี อืดผำ 

1. เกิดศูนยก์ารเรยีนรู ้ก.กก บงึกาฬ ท่ีกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ของจังหวัด เป็น ‘พื้นท่ีการเรียนรู้
ร่วม’ ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอ
เสื่อกกและผือรว่มกัน 
2. เกิดผลิตภัณฑ์จากกกและผือหลายรูปแบบ 
เชน่ หมวก กระเป๋า กล่องทิชชู ่หมอนอิง เป็นต้น 
3. เกิด Facebook Page ก.กก บึงกาฬ เป็น
พื้นท่ีในการซื้อขายสินค้า
4. มีการขายผลิตภัณฑ์ทาง LAZADA 
5. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิม่ขึน้ 100-300 บาท
ต่อคน ต่อวัน 
6. กระจายรายได้ให้ท้ังครอบครัว พ่อ แม่ ลูก
ช่วยกันท�าผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวดีขึ้น 
7. เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชนใกล้เคียง โดยรบัซื้อเสื่อกกและผือ
มาใช้ผลิตสินค้า

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลติจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์จากกกและผือ
ติดต่อ: รัศมี อืดผา 083-378-9393
Facebook page: ศูนยก์ารเรยีนรู ้ก.กกบงึกาฬ

เกษตรกรผู้ว่างงานตามฤดูกาล ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านโพธิ์ทองและ
หมูบ่า้นทองสาย จ�านวน 54 คน ท่ีประกอบอาชพีท�าสวนยางพารา
แต่ประสบปัญหาราคายางตกต�า สง่ผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรฝึกอบรม

1. ก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วย
พฒันาอาชพี ครูภูมิปัญญา และกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
2. พัฒนาทักษะงานฝีมือ ให้ได้มาตรฐาน 
สวยงาม มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. ให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารการจัดการการเงิน บัญชี
ครัวเรือน บัญชีรายรับรายจ่าย
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โครงกำรสร้ำงคนสร้ำงงำน 
กับกำรนวดไทยเพ่ือสุขภำพ

แนวคิดโครงกำร
ชมรมผู้สงูอายุ ภายใต้การรบัผิดชอบขององค์การบรหิารสว่นต�าบล
โชคชยัอ�าเภอนิคมค�าสรอ้ย จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานท่ีท่ีผู้สงูอายุ
ในชุมชนนิยมมารวมตัวกันท�ากิจกรรมด้านอาชีพและสุขภาพ 
โดยเฉพาะการปลูกพืชสมุนไพรส่งขายให้กับพ่อค้าท่ีมารับซ้ือไป
แปรรูป จากจุดเด่นดังกล่าววิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึงเห็นโอกาส
ในการต่อยอดอาชีพ โดยเฉพาะเรื่องการนวดแผนไทย เน่ืองจาก
มีความพรอ้มด้านบุคลากรและวิทยากร

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนมุกดำหำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: วชัรำภรณ์ ชนะเคน

1. มีหมอนวดแผนไทยท่ีผ่านการรับรองจาก
ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ�านวน 25 คน 
2. เกิดกลไกสนับสนุน สง่เสริม และพัฒนาการ
นวดไทย ท่ีประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร องค์การบริหารสว่นต�าบล สาธารณสุข
จังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมจิตราสุภาพ 
และส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. หมอนวดมีรายได้เพิ่มขึ้น หลายรายมีลูกค้า
ประจ�า เกิดการสรา้งรายได้ 4,000-5,000 บาท
ต่อเดือน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หมอนวดไทย
จ�านวน 25 คน, กลไกสนับสนุนและพัฒนา
การนวดไทย
ติดต่อ: วัชราภรณ์ ชนะเคน 096-094-9554

กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสใน
พื้นท่ีบ้านร่มเกล้า บ้านกกแดง และบ้านโชคชัยจ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เปิดรบัสมัครกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเรื่องการนวด 
2. จัดอบรมตามหลักสูตรการนวดแผนไทยท่ี
ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทย
3. มีกระบวนการฝึกทักษะอาชพีนวดแผนไทย
เพื่อสขุภาพต้ังแต่ 1) ขัน้พื้นฐาน 2) การบรหิาร
จัดการ 3) การจัดต้ังสถานประกอบการ และ
4) การปรุงสมุนไพร เชน่ ยาหม่อง ลูกประคบ 
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โครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตร
ข้ำวรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล

แนวคิดโครงกำร

จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวอินทรียม์ากเป็นอันดับหน่ึง
ของประเทศ ซึง่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรยี์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ท�าให้สกลนครเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมี
นโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเล็งเห็น
โอกาสในการหนุนเสรมิความรูใ้ห้กับผู้ด้อยโอกาสในภาคการเกษตร
ได้มีโอกาสเสริมทักษะเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกและแปรรูปข้าว
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์  
วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พัดชำ เศรษฐำกำ

1. เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว
อินทรีย์ในรูปของข้าวต้มมัดญวน ข้าวโป่ง 
และข้าวพอง  
2. เกิด Facebook page แบรนด์ “ข้าวเหนียว 
เดอ grill” เป็นชอ่งทางจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์  
3. กลุม่เป้าหมายเรียนรูวิ้ธกีารขายสนิค้าออนไลน์
เชน่ LAZADA ครบทุกขั้นตอน
4. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 
3,000-4,000 บาทต่อเดือน
5. บูรณาการความรูด้้านการตลาด กระบวนการ
ผลิต วิทยาศาสตร ์และการส่ือสารในมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลติจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์จากขา้วเหนียว
อินทรีย์  คือ ข้าวต้มมัดญวนหลากหลายไส้ 
ขา้วโป่ง และข้าวพอง ปัจจุบนัได้ต่อยอดพฒันา
ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัดญวน และข้าวโป่ง เพื่อ
ให้ได้มาตรฐาน อย.
ติดต่อ: 081-768-9707
Facebook page: ข้าวเหนียว เดอ grill

ผู้ว่างงาน และเกษตรกร จากวิสาหกิจชุมชนดาวล้อมเดือน
ต�าบลเชียงเครือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท้ัง 8 หมูบ่า้น ได้แก่
บา้นหนองหอย หมู ่4 และหมู ่17 บา้นโนนศาลา บ้านหนองสนม 
บ้านโคกสะอาด บ้านโพนสว่าง บ้านนาค�าไฮ และบ้านโนนเบ็ญ 
จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรฝึกอบรม

1. เรียนรูเ้รื่องเมล็ดพันธุรู์ปแบบเกษตรอินทรยี์
การท�าน�าหมักชวีภาพ วิธที�าเชื้อไตรโคเดอรม์า
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขา้วเหนียวอินทรยี์
3 ชนิด คือ 1) ข้าวต้มมัดญวนหลากหลายไส้ 
ท้ังไส้กล้วย ไส้มันมว่ง และไสห้มูผสมถ่ัว ซ่ึงเป็น
สตูรไมใ่สน่�าตาลและไมใ่สวั่ตถกัุนเสยี 2) การท�า
ข้าวพองให้เป็นรูปแบบซีเรียลบาร์ท่ีเรียกว่า 
“มินิบาร์” 3) การท�าข้าวโป่ง
3. เรยีนรูก้ารตลาดออนไลน์ ต้ังแต่การสรา้งเพจ
ถ่ายภาพและการแทรกเน้ือหาความรู้เก่ียวกับ
สนิค้า วิธกีารจัดสง่สนิค้ารูปแบบต่าง ๆ วิธแีพค็
สินค้าไม่ให้เน่าเสีย 
4. เรียนรู้การท�าบัญชี รายรับ-รายจ่าย
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โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
เคร่ืองป้ันดินเผำต�ำบลเชียงเครือ

แนวคิดโครงกำร
เครื่องป้ันดินเผาเชียงเครือ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขึน้ชื่อของต�าบลเชยีงเครอื
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น 
แต่ชาวบา้นในพื้นท่ียังขาดทักษะการเพิม่มูลค่าให้สนิค้า ประกอบ
กับปัจจุบันชาวบ้านหันไปท�าอาชีพอ่ืนมากขึ้น ท�าให้เครื่องป้ัน
เชียงเครือถูกลดความสนใจลง เทศบาลต�าบลเชียงเครือ จังหวัด
สกลนครท่ีมีต้นทุนเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพการป้ันดินเผา ได้
เข้ามาถ่ายทอดความรู้และพัฒนาการป้ันดินเผาให้ชาวบ้าน เพ่ือ
ช่วยเพิ่มมูลค่าเครื่องป้ันดินเผาเชียงเครือ สามารถสร้างอาชีพ 
สรา้งรายได้ให้ตนเองและครอบครวั

รูปแบบกำรฝึกอบรม

เทศบำลต�ำบลเชียงเครือ จังหวดัสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: วนัีส ประสุนิงค์ 

1. เกิด ‘ศูนย์การเรียนรู้เครื่องป้ันเชียงเครือ’ 
เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้  และผู้ท่ีสนใจ
สามารถทดลองเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง
2. เกิด ‘พื้นท่ีรว่ม’ ให้ผู้สูงอายุ คนว่างงาน เด็ก
เยาวชนในพื้นท่ี 7 หมู่บ้าน ได้มาท�ากิจกรรม
ร่วมกัน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนดีขึ้น ผู้สูงอายุกลับมาเห็นคุณค่าของ
ตนเอง สุขภาพดีข้ึนจากการได้พบปะพดูคยุกับ
คนวัยเดียวกัน
3. คนในพื้นท่ีให้ความสนใจและส่งผลให้เกิด
การอนุรักษ์ภูมิปัญญางานป้ันเชียงเครือ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์
เครื่องป้ันดินเผาเชียงเครือ
ติดต่อ: วีนัส ประสุนิงค์ 064-456-8434
Facebook Page: เครื่องป้ันดินเผาเพิ่มสุข
เชียงเครือ

ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ 60 คน ใน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าหว้าน  
บ้านเชียงเครือ บ้านดอนเชียงบาลน้อย บ้านดอนเชียงบาลใหญ ่ 
บ้านโคกสว่าง บ้านนาค�าไฮ

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เติมความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับเครื่องป้ันดินเผา 
เรียนรู้ทฤษฎีเร่ืองประวัติความเป็นมาของ
เครื่ องป้ันเชียงเครือการเลือกประเภทดิน 
อุณหภูมิในการเผาท่ีเหมาะสม เป็นต้น
2. ฝึกทักษะการป้ันดินเผา การป้ันข้ึนรูปทรง 
การต่อเติมเพิ่มลวดลายต่าง ๆ เช่น การแกะ
สลัก การป้ันดอกไม้เชื่อมลาย
3. เรียนรู้การตลาดขั้นพื้นฐาน สอดแทรกเรื่อง
การตลาดออนไลน์ สอนท�าเพจขายสินค้า
ออนไลน์เบื้องต้น
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โครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
อำชีพกำรซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟำ้
และระบบไฟฟำ้ในบ้ำนพักอำศัย 
แก่แรงงำนด้อยโอกำสในพ้ืนที่
จังหวดันครพนม

แนวคิดโครงกำร
มหาวิทยาลัยนครพนมมีภารกิจทางวิชาการด้านการพฒันาอาชพี
เก่ียวกับงานชา่ง รว่มกับภาคีเครือขา่ย เชน่ สถานพินิจเด็กและ
เยาวชน ส�านักงานคมุประพฤติ ส�านักงานพฒันาฝีมือเเรงงาน และ
สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม รวมท้ังสถานประกอบการ
เครื่องใชไ้ฟฟา้ภายในจังหวัดเป็นทนุเดิม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันา
ทักษะอาชพีด้านชา่งไฟฟา้ให้เยาวชนผู้กระท�าความผิดในสถานพนิิจ
ได้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง

มหำวทิยำลัยนครพนม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ 

1. กลุม่เป้าหมายสามารถน�าชัว่โมงเรยีนไปเทียบ
หน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อท้ังสายอาชีพและสาย
สามัญ
2. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพชา่งซอ่มไฟฟ้า 
สามารถประกอบอาชีพได้หลังได้รบัการปล่อยตัว
และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนหากเครื่องใช้
ไฟฟ้าช�ารุดเสียหาย
3. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าในตัวเอง
ลดการกระท�าผิดซ�า
4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพชา่งไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลติจำกโครงกำร: ชา่งซอ่มไฟฟา้ในบา้น
ชา่งซอ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ติดต่อ: บุญเยี่ยม ยศเรืองศักด์ิ
081-964-5607

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดนครพนม จ�านวน 150 คน ฝึกทักษะการตรวจสอบและ
ซอ่มบ�ารุงระบบไฟฟ้า

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรอบรม

1. ส�ารวจความต้องการในชีวิตและสร้างแรง
บนัดาลใจ ให้กลุม่เป้าหมายเห็นคุณค่าของตนเอง
2. เรียนรู้หลักสูตรการซอ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย 36 ชั่วโมง เช่น 
เตารีด หม้อหุงข้าว และการซ่อมหลอดไฟ 
เป็นต้น
3. กิจกรรมอาสาซอ่มบ�ารุง 6 ชั่วโมง 
4. ประเมินผลและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ท�า
แบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้
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โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 
ช่ำงเช่ือมสแตนเลสให้กับ
ประชำกรวยัแรงงำนทีด่อ้ยโอกำส
ในพ้ืนที่จังหวดันครพนม

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษท่ีสามารถยกระดับให้เป็น
ศูนยก์ลางการขนสง่และโลจิสติกสข์องภูมิภาคได้ จึงเป็นโอกาสดี
ของประชากรวัยแรงงานท่ีจะได้ท�างานในพื้นท่ี แต่ประชากร
วัยแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะฝีมือเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
ทักษะอาชีพช่างเชื่อมสแตนเลส มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งมี
ความช�านาญในการผลิตชา่งฝีมือเฉพาะทางท้ังชา่งอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมจึงต้องการหนุนเสริมทักษะฝีมือช่างเชื่อม
สแตนเลสให้กลุ่มแรงงานได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
เพื่อสร้างรายได้เล้ียงดูตัวเองและครอบครัว

รูปแบบกำรฝึกอบรม

มหำวทิยำลัยนครพนม 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: บุญเลิศ โพธ์ิข�ำ 

1 กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเกิดการรวมกลุ่ม สรา้ง
อาชีพโดยเปิดกิจการเป็นของตัวเอง เชน่ ร้าน
ซ่อมจักรยานยนต์ เชื่อมโลหะตกแต่งรถ ร้าน
เช่ือมเหล็กและโลหะตีเป็นอุปกรณเ์คร่ืองมือท�า
สวนต่าง ๆ เชน่ มีด ดาบ เป็นต้น
2. มีรายได้จากการเปิดกิจการร้านซ่อมบ�ารุง
จักรยานยนต์เฉล่ีย 200-300 บาทต่อวัน ร้าน
เชื่อมเหล็กและโลหะ เฉล่ีย 300-500 บาทต่อ
ชิ้นงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: รา้นซอ่มจักรยานยนต์
ร้านเชื่อมเหล็กและโลหะ เครื่องมือท�าสวน 
มีด ดาบ 
ติดต่อ: บุญเลิศ โพธิข์�า 084-601-2183

ผู้ว่างงานตามฤดกูาลจ�านวน 150 คน ใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมือง
อ�าเภอท่าอุเทน อ�าเภอเรณูนคร

กลุ่มเป้ำหมำย

1. สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เห็นช่องทางการ
ต่อยอดของอาชีพชา่งเชื่อม และการน�าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับสายงานอ่ืน
2. ฝึกทักษะอาชพีชา่งเช่ือมสแตนเลสขัน้พื้นฐาน 
แบ่งเป็น 3 หลักสูตร 1) การเช่ือมพื้นฐาน
2) เรยีนรูวิ้ธกีารเชื่อมขัน้พื้นฐาน และการเชื่อม
สแตนเลสต่อยอดจากการเชื่อมพื้นฐาน 3) การ
เชื่อมผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ เช่นชั้นวางจาน 
ชั้นวางกระถางต้นไม้ เป็นต้น
3. ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพให้กับเยำวชนวยัแรงงำน
และผูด้อ้ยโอกำสในชุมชนท้องถิน่

แนวคิดโครงกำร
สถาบนัไทเลยเพื่อการพฒันา (กลุม่ก่อการดีเลย) องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดเลย เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลท่ี
สนใจการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน มองเห็นช่องทางในการ
พัฒนาและยกระดับชีวิตนอกเหนือจากกลุ่มเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา จึงต้ังใจท่ีจะสง่เสริมผู้มีรายได้น้อยในพื้นท่ีให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชพีตามความถนัดและมีศักยภาพ
ท่ีจะพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิต

สถำบันไทเลยเพ่ือกำรพัฒนำ (กลุ่มก่อกำรดีเลย) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: กิตติพงษ์ ภำษี

1. เชื่อมความสมัพนัธข์องคนในชุมชนเขา้หากัน
ท�าให้ได้รู้จักกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละคน
มากขึ้น รวมไปถึงช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพ
และรายได้ต่อกันมากขึ้น
2. เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพในอนาคต เช่น เพิ่มช่อง
ทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรฯ ของตัวเองบน
หน้า Facebook ของตัวเองได้
3. เกิดการรวมกลุ่มของคนในองค์กร เพื่อสร้าง
เป้าหมายและพัฒนาคุณภาพชีวิตรว่มกัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผักปลอดสารพิษ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ติดต่อ: กิตติพงษ์ ภาษี 091-063-0540
Facebook Page: สถาบนัไทยเลยเพ่ือการพัฒนา

ประชากรในพื้นท่ีเทศบาลต�าบลเอราวัณ จ�านวน 5 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย บา้นหัวฝาย บา้นวังมว่ง บา้นโคกรงั บา้นพรประเสรฐิ
และบ้านพรสว่าง จ�านวน 50 คน แบง่เป็นกลุม่เยาวชนวัยแรงงาน
ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษากลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะเน้นไปท่ีผู้ท่ีท�า
การเกษตร และกลุ่มสุดท้ายกลุม่ผู้ว่างงาน มารว่มฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร
ปลอดสารพิษและการย้อมผ้าสีธรรมชาติในท้องถ่ิน

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรปลอดภัย ฝึก
ทักษะแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
โดยให้กลุ่มเป้าหมายลงพื้นท่ีเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
2. การพฒันาอาชีพด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาติ 
ฝึกทักษะเร่ืองการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และลงพื้นท่ีเพื่อฝึก
ปฏิบัติจริงรว่มกัน 
3. การท�าบัญชีครัวเรือน ส�าหรับการสร้างนิสัย
ประหยัดอดออมเพื่อชีวิตพอเพียง
4. การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ�าหน่ายและเพิ่มมูลค่าสินค้า
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โครงกำรส่งเสริมอำชีพทอผ้ำ
สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
อ�ำเภอจัตุรัส จังหวดัชัยภูมิ

แนวคิดโครงกำร
การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้ นท่ีอ�าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ แต่กระบวนการทอผ้าเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน
และใช้ระยะเวลา จึงท�าให้ขาดบุคลากรท่ีจะเขา้มาสานต่อ รวมถึง
ปัญหาแรงงานท่ีออกไปท�างานนอกพ้ืนท่ี ส�านักงานพัฒนาชุมชน
อ�าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จึงเกิดแนวคิดพัฒนาทักษะอาชีพ
การทอผ้าไหมให้กับคนในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้เสรมิ ท้ังยงัสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่กันไป

รูปแบบกำรฝึกอบรม

ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ�ำเภอจัตุรัส 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พิมลพรรณ ชัยศรี

1. เกิดพื้นท่ีการเรียนรู้การทอผ้ารว่มกันของ 3 
ต�าบลในอ�าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
2. กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเสริมยามว่างเว้นจาก
การท�านา สามารถสืบสานและคงอัตลักษณ์
ผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ได้
3. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิม่ข้ึนจากการมัดย้อม
ทอ และการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1,200 บาท
ต่อคนต่อเดือน
4. เกิดการกระจายรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีแก่คนในชุมชนและ
ในพื้ นท่ีต่างต�าบล จากกระบวนการแลก
เปล่ียนเรียนรู้รว่มกัน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
ติดต่อ: พิมลพรรณ ชัยศรี 084-531-2388 
Facebook page: ทอผ้าสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน อ�าเภอจัตุรัส

ประชากรในพื้นท่ีอ�าเภอจัตุรัส 3 ต�าบลคือ ต�าบลหนองบัวบาน 
ต�าบลส้มป่อย และต�าบลบ้านกอก จ�านวน 50 คน ประกอบด้วย
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ว่างงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีสนใจ
เรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม จนสามารถสร้างรายได้เสริมเล้ียง
ตนเองและครอบครัว

กลุ่มเป้ำหมำย

1. ส�ารวจระดับความรู้ความเข้าใจการทอผ้า
ของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งการท�างานตาม
ความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาทักษะอาชีพ เร่ิมต้ังแต่การมัดหม่ี 
ย้อมหม่ี การทอผ้า และการพัฒนาลวดลาย 
3. การเตรียมจัดจ�าหน่าย เริ่มจากการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจ�าหน่ายท้ังออนไลน์
และออฟไลน์
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โครงกำรยกระดับกำรประกอบ
อำชีพเสริมด้วยเทคโนโลยเีกษตร
ผสมผสำนระบบอินทรีย์

แนวคิดโครงกำร
กระแสความนิยมของผู้บริโภคท่ีหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพกัน
มากขึ้น ท�าให้ผัก ผลไม้ปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็น
ท่ีต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง แต่กลับพบว่าในพ้ืนท่ี
บา้นโนนพรกิ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลับมีพืชผักและเน้ือสัตว์
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นท่ี ท�าให้ต้องซื้อผลผลิตจากพื้นท่ี
อ่ืน ๆ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน (บ้านโนนพริก) จึงต้องการ
ยกระดับการประกอบอาชีพปลูกพืชผักหรือการเล้ียงสัตว์แบบ
ครบวงจรด้วยเทคโนโลยเีกษตรผสมผสานระบบอินทรยีและสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิง 
บูรณาการ

ศนูยเ์รียนรู้ปรำชญ์ชำวบ้ำน บ้ำนโนนพริก จงัหวดัขอนแก่น 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุรพงษ์ ด่ำนซ้ำย

1. กลุ่มเป้าหมายลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้
สุขภาพดีขึ้น และชว่ยลดต้นทุนการผลิต
2. มีทักษะการปลกูพชืผักและเล้ียงปลา ชว่ยลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ในครวัเรอืน โดยมีรายได้
จากการขายผักให้โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
และคนในชุมชนวันละ 100-300 บาท
3. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนกล้าท่ีจะออกมา
รว่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
4. เกิดการขยายเครือข่ายใหม่ ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มมากขึ้นไม่ต�ากว่า 10 แห่ง 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: พืชผักอินทรืย์ต่าง ๆ 
เชน่ ชะอม แมงลัก ผักกระเจ๊ียบ ขา่ ตะไคร้ 
เป็นต้น ผักปลอดสารพิษ และจ้ิงหรีด
ติดต่อ: สุรพงษ์ ด่านซ้าย 089-920-7805
Facebook Page: Homehug organics farm

แรงงานนอกระบบ คนว่างงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขต
พื้นท่ีอ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรท�ำงำน
1. เสริมสร้างทัศนคติการด�าเนินชีวิต เพื่อปรับ
แนวคิดวิธกีารผลิตพืชผักผลไม้ หรือเล้ียงสัตว์
เชิงพาณิชย์สูร่ะบบอินทรีย์ 
2. ฝึกทักษะอาชีพการผลิตพืชผัก และ/หรือ
เล้ียงสตัว์ในระบบอินทรยีค์รบวงจร ต้ังแต่ต้นน�า
กลางน�า และปลายน�า 
 ต้นน�ำ ต้ังแต่คัดเลือกพันธุพ์ชื พนัธุส์ตัว์
การเตรยีมแปลงเพาะ โรงเรือน การเตรียมบ่อ
อนุบาล บอ่เล้ียงสตัว์น�า รวมถึงการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยใีนการผลิตปุ๋ยอินทรย์ี การก�าจัด
ศัตรูพืช และการสร้างระบบการให้น�าและปุ๋ย
อัตโนมัติ 
	 กลำงน�ำ ถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสินค้า เชน่ การรักษา 
การยืดอายุ การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ระบบ
อินทรีย์
	 ปลำยน�ำ เทคนิคการบริหารจัดการ
จ�าหน่ายสินค้า ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สู่มือ
ผู้บรโิภค การเตรยีมการรบัรองมาตรฐานระบบ
อินทรีย์
3. การจัดท�าบัญชีครัวเรือน
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โครงกำรสร้ำงพลังคนพิกำร
ประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้
เครือข่ำยกลุ่มคนพิกำรของ 
มูลนิธิเพ่ือพัฒนำคนพิกำร 
อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวดันครรำชสีมำ

แนวคิดโครงกำร
ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 1.9 ล้านคน และมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 
1.3 แสนคน โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมามีคนพิการสูงถึง 
58,214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 ของประชากรท้ังหมด มูลนิธเิพ่ือ
พัฒนาคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา จึงเกิดแนวคิดท่ีจะท�าให้
คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งงาน เพื่อเสริมสร้างความม่ันใจใน
ตนเอง และมีทักษะอาชีพติดตัว สามารถประกอบอาชีพเล้ียงดู
ตนเอง รวมท้ังเกิดการยอมรับจากคนในครอบครัว ชุมชน และสงัคม
ได้ในท่ีสุด 

รูปแบบกำรท�ำงำน

มูลนิธิเพ่ือพัฒนำคนพิกำร จังหวดันครรำชสีมำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พัชรำภรณ์ ชนภัณฑำรักษ์

1. คนพิการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพท่ีได้รับ
การฝึกอบรม
2. เกิดความม่ันใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง 
คนในชุมชนยอมรับคนพิการมากขึ้น
3. เกิดเป็นเครือขา่ยคนพิการในพื้นท่ี แลกเปล่ียน
ความรูใ้นการประกอบอาชพี และเสรมิก�าลังใจ
ซึ่งกันและกัน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: เปลญวน หมวกสาน
จากต้นกก พืชผลทางการเกษตร ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
ติดต่อ: พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์ 
098-097-4485

จ�านวน 150 คน ในอ�าเภอบวัใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา แบง่ออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 1) คนพิการท่ีสามารถชว่ยเหลือตัวเองได้ ครอบครัว
พร้อมให้การสนับสนุน 2) คนพิการท่ีมีอาชีพและยังท�าต่อเน่ือง
แต่ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการประกอบอาชพีให้ประสบผลส�าเร็จ
3) คนพิการท่ีอยากจะประกอบอาชีพแต่ยังขาดทักษะ และไม่รู้
ว่าจะท�าอะไร 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. วิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเพื่อออกแบบ
ทักษะอาชพี
2. ฝึกทักษะอาชีพตามศักยภาพร่างกายและ
ความถนัด เช่น สานเปลญวน ท�าหมวกสาน
จากต้นกก เน่ืองจากเป็นงานท่ีสามารถท�าได้
ตลอด ไมเ่รง่รบี ใชท้นุน้อย หาซื้อวัตถดิุบได้จาก
ภายในพ้ืนท่ี โดยเน้นให้คนพกิารสอนคนพกิาร
ด้วยกันเอง
3. เรยีนรูเ้รื่องการประเมินคณุภาพสนิค้า การต้ัง
ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม การปรับปรุงคุณภาพ
สนิค้า เป็นต้น
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โครงกำรส่งเสริมอำชีพผลติ 
น�ำยำเอนกประสงค์และยำหม่อง
ในผูสู้งอำย ุผูพิ้กำร และ 
ผูด้้อยโอกำสต�ำบลมะเกลือใหม่

แนวคิดโครงกำร
ชุมชนต�าบลมะเกลือใหม่ อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มี
ประชากรกว่า 8,000 คน เป็นผู้สูงอายุถึง 1,400 คน ส่วนใหญ่
ประสบปัญหาไม่มีรายได้ บางคนไม่มีลูกหลาน อบต.มะเกลือใหม่
ชักชวนผู้สูงอายุในชุมชนมารวมกลุ่มฝึกทักษะอาชีพท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพ เพื่อลดรายจ่าย และสรา้งรายได้เพิม่ เพื่อให้ผู้สงูอายุ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลมะเกลือใหม่ อ�ำเภอสูงเนิน 
จังหวดันครรำชสีมำ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร : สะปอย ชัยประเสริฐ

1. เกิดแบรนด์สินค้า OK ORGANIC
2. เปิดจ�าหน่ายสินค้าผ่านตลาดในชุมชน และ
ขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน 
3. เกิดวิสาหกิจชุมชนต�าบลมะเกลือใหม่ เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม
4. กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกันท�าผลิตภัณฑ์ตาม
ออเดอรท่ี์เขา้มาในกลุ่ม มีรายได้จากค่าตอบแทน
100-200 บาทต่อวัน 
5. ผลิตสนิค้าใชเ้องชว่ยลดรายจ่ายในครวัเรือน
ประมาณ 100 บาทต่อสัปดาห์ 
6. ผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีขึ้น จากการรวมตัวกัน
ท�ากิจกรรมและเกิดความสัมพันธท่ี์ดีในชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: น�ายาซักผ้า น�ายา
ล้างจาน น�ายาปรับผ้านุ่ม และยาหม่อง
การจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์
ติดต่อ: สะปอย ชัยประเสริฐ 089-917-8557

ผู้สงูอายุ อายุเฉล่ีย 60-88 ปี เป็นคนพกิาร และคนว่างงาน รวม 
80 คนจาก 12 หมู่บ้าน ในต�าบลมะเกลือใหม่ อ�าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรฝึกอบรม
1. เรียนรู้ดูงานท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ และหาขอ้สรุป
เรื่องทักษะอาชีพท่ีต้องการฝึกรว่มกัน
2. ฝึกทักษะอาชพีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
เชน่ การผลิตน�ายาซักผ้า น�ายาล้างจาน น�ายา
ปรับผ้านุ่ม และยาหม่องสมุนไพร โดยมีหมอ
สมุนไพรในพื้นท่ีมาให้ความรู้
3. จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชวน
กลุ่มเป้าหมายคิดต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
แบบอินทรยี ์จากวัตถดิุบในชุมชน เชน่ มะละกอ
มะกรูด หนอ่กล้วย ฯลฯ มาใชเ้ป็นสว่นผสมหลัก
4. กลุ่มเป้าหมายฝึกท�าน�ายาเอนกประสงค์
และยาหม่องเพื่อจัดจ�าหน่าย 
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โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ 
พัฒนำอำชีพสู่ควำมยัง่ยนื

แนวคิดโครงกำร
ด้วยกระแสทนุนิยมท่ีถาโถมเข้ามาในพ้ืนท่ี ประกอบกับภาวะภัยแล้ง
ท่ีส่งผลต่อการท�าเกษตร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจากศูนย์
กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนโนนรัง-บูรพำ	 จังหวัด
นครรำชสมีำ จึงชกัชวนคนในชุมชนมาเรยีนรู้เรื่องเกษตรพอเพยีง
เพื่อสรา้งทักษะในการประกอบอาชีพ โดยยดึหลัก “มแีจก	มแีลก
มขีำย” เพื่อให้คนสามารถอยูใ่นภูมิล�าเนา มีอาชีพ มีรายได้ และ
พึ่งพาตัวเองได้อยา่งยั่งยืน 

รูปแบบกำรอบรม

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนโนนรัง-บูรพำ 
จังหวดันครรำชสีมำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุวฒันชัย จ�ำปำมูล

1. มีทักษะพ้ืนฐานในการด�ารงชวิีต เชน่ ปลกูผัก
เล้ียงสตัว์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2. เห็นคุณค่าของต้นทุนวัตถุดิบทางธรรมชาติ
ท่ีมีในชุมชน และคิดต่อยอดสู่การสร้างรายได้
3. มีทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือ
สร้างอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น ข้าวเกรียบ
ผักหวาน การแปรรูปกล้วยและการเพาะกล้าไม้
ต่าง ๆ เพื่อปลูกและจ�าหน่าย
4. เกิดกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตเกษตร เช่น 
เค้กกล้วยน่ึงกล้วยเบรคแตก ขายในหมู่บ้าน 
ตลาดนัด พร้อมท้ังรับจัดชุดอาหารว่างให้
หน่วยงานในชุมชน เชน่ อบต. เป็นต้น
5. มีรายได้เพิ่มขึ้นคนละ 300-400 บาทต่อวัน 
6. บรรยากาศของชุมชนกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง 
เม่ือมีอาชพีรองรับจึงท�าให้คนรุ่นใหม่ออกจาก
ชุมชนน้อยลง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: เค้กกล้วยน่ึง กล้วย
เบรคแตก และกล้าไม้
ติดต่อ: สุวัฒนชัย จ�าปามูล 081-074-2843 

ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่รฐั ลกูจ้างรายยอ่ยภาค
เกษตรและคนตกงาน ในพื้นท่ีต�าบลตลาดไทร อ�าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

ก่อนท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาให้ถึงเป้าหมาย
พร้อมกัน
2. จัดอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบติั เรยีนรูก้าร
ท� า เกษตรอินทรีย์ตามวิ ถีพอเพียงอย่าง
ครบวงจร
3. เสริมทักษะอาชีพโดยแบ่งการอบรมตาม
ความสนใจของกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ขยาย
พนัธุพ์ชื กลุม่ท�ากล้วยฉาบ และกลุ่มท�าขนมเค้ก
กล้วยน่ึง
4. ศึกษาดูงานเรื่องเกษตรผสมผสาน และการ
เอาชนะข้อจ�ากัดของความแห้งแล้งของพ้ืนท่ี 
โดยไม่รบกวนธรรมชาติ ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับ
ชุมชน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและน�ามาปรับ
ใช้ได้ในบริบทท่ีไม่ต่างกัน

1. จัดกระบวนการกลุม่ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และท�าความเขา้ใจ
เก่ียวกับวิถีเกษตรพอเพียงผา่นกิจกรรมสายธารชีวิต เพื่อเสรมิพลัง
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โครงกำรสร้ำงปัญญำฝกึทกัษะ
เพ่ือพัฒนำอำชีพผูด้อ้ยโอกำส

แนวคิดโครงกำร
บ้านโคกล่าม อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหา
ภัยแล้งรุนแรงต่อเน่ืองนานถึง 2 ปี สง่ผลให้คนในชุมชนมีหน้ีสิน 
วัยแรงงานต้องออกไปท�างานต่างถ่ิน เพราะในชุมชนไมมี่งานให้ท�า
ท้ังยังขาดความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมยามว่างเว้น
จากการท�านา ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย จังหวัดบุรีรัมย์ 
มองเห็นโอกาสจากแหล่งทรัพยากรในชุมชนฝึกทักษะอาชพีด้าน
ต่าง ๆ จึงชวนเกษตรกรมาเรียนรู้วิธพีึง่ตนเองอยา่งย่ังยืน เพื่อให้
คนในชุมชนมีรายได้เสริมไว้เล้ียงครอบครัว 

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย จังหวดับุรีรัมย์  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: วรีะ สิทธิสำร 

แรงงานนอกระบบ เกษตรกรท่ีประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
เน่ืองจากภาวะแห้งแล้งซึง่สง่ผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ผู้สงูอายุ
และคนว่างงานในชุมชน จ�านวน 60 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การท�างานของศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย
เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ 
สง่ผลให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เกิดข้ึนระหว่างทาง
เช่น การเพาะพันธุ์กล้าไม้มีต้นทุน 1 บาท 
สามารถขายได้ต้นละ 10 บาท
2. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2,000 
บาทต่อเดือน
3. มี ‘เรือนเพาะช�ากลาง’ เป็นพื้นท่ีร่วมให้
กลุ่มเป้าหมายมาท�าอาชีพรว่มกัน
4. เกิดธุรกิจเครือขา่ยกล้าไม้ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: พันธุก์ล้าไม้ต่าง ๆ 
ติดต่อ: วีระ สิทธสิาร 080-149-5708

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. พฒันาทักษะอาชีพ ผา่นฐานการเรยีนรูท่ี้จัด
เตรียมไว้ คือ การเพาะกล้าไม้ โดยมีเครือขา่ย
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
2. สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ 
การดูแล และประโยชน์ของไม้ใหญ่ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักแก่คนในชุมชน
3. พัฒนาทักษะเรื่องการตลาด ฝึกการท�าบญัชี 
ค�านวณต้นทุนการผลิต การติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
กลุม่แรงงำนนอกระบบขำดโอกำส 
ระดับต�ำบล จังหวดัสุรินทร์ 
สู่ตลำดงำนสร้ำงสรรค์

แนวคิดโครงกำร
วิสาหกิจผ้าไหมเป็นก�าลังส�าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจครวัเรือน
ของจังหวัดสุรินทร์ เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีท�ารายได้ไม่ต�ากว่าปีละ 
600 ล้านบาท แต่คนในจังหวัดสุรินทร์ยังประสบปัญหาเรื่อง
ความเหล่ือมล�าทางเศรษฐกิจอยู่ เน่ืองจากขายผลผลิตในราคา
ต�ากว่าทุน เร่งผลิต และเร่งขายเพื่อต้องการเงินไปใช้หมุนเวียน
กับค่าใช้จ่ายในครอบครัว และช�าระหน้ีสินครัวเรือน มูลนิธิ
ขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสร้างรายได้ให้กับ
คนในจังหวัดสุรินทร์ ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ พฒันาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว

มูลนิธิขวญัชุมชน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุภำพร ทองสุข

1. กลุม่เป้าหมายมีทักษะการขายของออนไลน์
เพิ่มขึ้น เช่น การโพสต์ภาพพร้อมน�าเสนอ
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ
2. มีทักษะในการทอผ้าในเรื่องต่าง ๆ เชน่ ยอ้มสี
ธรรมชาติ มัดลาย
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีทอผ้าไหมและย้อมสี
ธรรมชาติท่ีได้มาตรฐานสามารถขายสินค้าได้
ในราคาสูงขึ้น 1,000-2,000 บาทต่อผืน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าไหม
ติดต่อ: สุภาพร ทองสุข 081-790-5876แรงงานนอกระบบ คนพกิารในพื้นท่ีต�าบลจารพตั อ�าเภอศีขรภูมิ 

จังหวัดสุรินทร์ 20 หมู่บ้าน จ�านวน 70 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. ออกแบบหลักสูตรรว่มกับภาคีเครือขา่ย
2. เรียนรู้การวางแผนเป้าหมายชีวิต วางแผน
การเงิน การวิเคราะห์เพื่อควบคุมรายจ่ายท่ีไม่
จ�าเป็น 
3. เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติด้วยมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
4. การวางแผนธุรกิจผ้าไหมสูต่ลาดสรา้งสรรค์
งานคราฟท์ 
5. การตลาดออนไลน์ เชน่ วิธเีล่าเรื่องผ่านเพจ
โดยมีวิทยากรคนรุ่นใหม่มาช่วยเปิดมุมมอง
การท�าธุรกิจ
6. การคิดต้นทนุ ก�าไรท่ีอยูบ่นพื้นฐานท่ีเป็นธรรม
และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรในกำรเพ่ิมคณุภำพ
และมำตรฐำนผลผลติทำง
กำรเกษตร

แนวคิดโครงกำร
ประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลหนองสนิท อ�าเภอจอมพระ มีความเชีย่วชาญ
ในการปลูกข้าวอินทรีย์ แต่ยังต้องซ้ือผักจากภายนอกชุมชน ซ่ึง
ในแต่ละปีคิดเป็นจ�านวนเงินหลักล้านบาท อบต.หนองสนิท คิดฝึก
ทักษะอาชพีด้านการปลกูผักอินทรย์ี เพื่อลดค่าใชจ่้าย เพิม่รายได้
ภายในครัวเรือน และท�าให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน

อบต.หนองสนิท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สมเกียรติ สำระ

คนว่างงาน คนพกิาร ผู้สงูอายุ และเยาวชนนอกระบบในพื้นท่ี 10 
หมู่บ้านของต�าบลหนองสนิท จ�านวน 80 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เกิดแบรนด์ ‘สหกรณ์การเกษตรพืชผัก
อินทรีย์หนองสนิท จ�ากัด’ 
2. ส่งผักอินทรีย์จ�าหน่ายใน ท็อปส์ ซูเปอร์
มาร์เก็ต และโรงพยาบาลในพื้นท่ี
3. ได้เรียนรู้เรื่องการตัดแต่ง การแพ็ค และ
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานเพิ่มเติม
4. ผักอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
5. เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียวันละ 400-600 บาท 
ผลผลิตผักอินทรีย์สามารถวางจ�าหน่ายท่ี
โรงพยาบาลจังหวัดสรุนิทร ์กระจายสนิค้าไปยงั
ร้านค้าชุมชน
6. คนในชุมชนได้บริโภคผักท่ีดีต่อสุขภาพ ลด
รายจ่าย และเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน
7. ด�าเนินงานในรูปแบบ ‘สหกรณ์’ เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับกลุ่มต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: พชืผลทางการเกษตร
แบรนด์  ‘สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์
หนองสนิท จ�ากัด’
ติดต่อ: 089-281-3157 
Facebook page: ธนาคารผักอินทรีย์  
ต�าบลหนองสนิท อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิทร์

รูปแบบกำรท�ำงำน

3. เรียนรู้การปลูกพืชผักอินทรีย์ การวางแผน
การปลูกพืชผักตามฤดูกาล 
4. การน�าระบบเกษตรอินทรยีม์าใช้ในการผลิต
ผักเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพิม่มูลค่าผลผลิต
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีการท�า
เกษตร การท�าโรงเรอืนผักอินทรย์ี และการรับรอง
มาตรฐานการผลิต
5. การท�าบัญชีครัวเรือน

1. บูรณาการการท�างานรว่มกับหน่วยงานในพื้นท่ี เชน่ โรงเรียน  
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต�าบล  เจ้าหน้าท่ีเกษตรประจ�า
ต�าบลหนองสนิท
2. ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
ในพื้นท่ีต่าง ๆ
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โครงกำรฝกึอบรมพัฒนำทกัษะ
แรงงำนเพ่ือเพ่ิมโอกำสในอำชีพ
ดำ้นกำรผลติผำ้ไหม

แนวคิดโครงกำร
ต�าบลอู่โลก อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสรุนิทร์ เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
ปลกูหมอ่นเล้ียงไหม และทอผ้า แต่ยังประสบปัญหาในด้านชนิด
และคุณภาพของเส้นไหม รวมถึงสีสันและลวดลายท่ียังไม่เป็นท่ี
นิยมของผู้บรโิภค คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ท่ีมีความรู้เรื่องการผลิตตลอดห่วงโซอุ่ปทานเพื่อ
การพาณชิย ์ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสง่เสรมิแรงงานด้อยโอกาสให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีความช�านาญด้านการปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
การทอผ้า และการออกแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้สามารถน�า
ไปใช้ประกอบอาชีพเล้ียงตัวต่อไป 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุนิสำ เยำวสกุลมำศ

1. เกิดองค์ความรู้ใหม่เรื่องการมัดลายโบราณ
ของหมูบ่า้น 
2. เกิดช่องทางการขายในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ 
3. เกิด ‘กลุ่ม 6 สายน�า’ ของ 11 หมู่บ้าน ท่ีน�า
ไปสูก่ารสรา้งอาชพี สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมายเกิดอาชีพ และมีรายได้จาก
การรับจ้างทอผ้าไหมผืนละ 500 บาท 
5. เกิดผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจากกระบวนการ
ผลิตผ้าไหม เชน่ ขายดักแด้ ขายใบหม่อน 
6. คนในชุมชนไม่ต้องออกไปท�างานนอกพื้นท่ี
7. เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือแลก
เปล่ียนความรู้ และวัตถุดิบในการทอผ้าไหม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ติดต่อ: สุนิสา เยาวสกลุมาศ 086-340-7748
Facebook page: ซื้อขายผ้าไหมสุรินทร์ของ
กลุ่มหกสายน�า

แรงงานนอกระบบ คนว่างงาน ในพื้นท่ี 11 หมู่บา้น ของต�าบลอู่โลก
อ�าเภอล�าดวน จ�านวน 80 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

2. เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ค่าดิน โรคพืช โรค
แมลง พันธุ์หม่อนและไหม เพ่ือให้ตรงกับ
มาตรฐานนกยูง
3. เรียนรู้ด้านการตลาด ให้ความรู้เก่ียวกับ
การน�าเสนอเรื่องราวของสินค้า การขายของ
ออนไลน์ เทคนิคการขายสินค้าใน Facebook Live
4. เรียนรู้การท�าบัญชีครัวเรือน การคิดต้นทุน 
ก�าไร การก�าหนดราคา

รูปแบบกำรท�ำงำน
1. เรียนรู้การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การทอผ้า และการพัฒนา
ลวดลายผ้าไหม การออกแบบประยุกต์ลวดลาย และสีย้อม
ธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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โครงกำรตอ่ลมหำยใจ 
ผำ้ไหมชำวกวย
เพ่ือสร้ำงรำยไดใ้ห้ชุมชน

แนวคิดโครงกำร
ภายหลังท่ีเยาวชนกลุม่หน่ึงมีโอกาสท�าโครงงานเยาวชนท่ีเรียกว่า
Active Citizen และค้นพบแนวทางการสืบทอดผ้าไหมโซดละเว 
คือ “เก็บ แกะ เกิด” ซ่ึงหมายถึงการ “เก็บ” ข้อมูลด้านผ้าทอ
และผู้รูใ้นชุมชน “แกะ” ลวดลายและเทคนิคการทอ กระท่ัง “เกิด”
ผ้าทอทอโซดละเวผืนใหม่ภายใต้ภูมิปัญญาด้ังเดิม แต่ยังขาด
แนวทางและกระบวนการสง่ต่อ เม่ือรวมกับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน
ในชุมชนหลายคนยังขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบกับ
ผ้าทอซึ่งก�าลังได้รับความนิยมไม่สามารถผลิตได้ทันตามความ
ต้องการ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังจึงใช้โอกาสน้ีถ่ายทอดความรู้
ด้านการทอผ้าไหมให้กับกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจ และต้องการรับ 
ช่วงต่องานด้านการทอผ้าอันเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน 

โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิกระสังข์ จังหวดัศรีสะเกษ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สิบเอกวนัิย โพธิสำร

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนว่างงานในชุมชน จ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

ด้ำนกำรทอผ้ำ
1. กลุ่มเป้าหมาย 10 คน มีทักษะการทอขั้นสูง
สามารถทอลายยาก ๆ  ได้ และเริม่ต้นทอผ้าขาย
เพื่อหารายได้ 
2. เกิดรายได้จากการรับจ้างทอผ้า (เน่ืองจาก
ไม่มีก่ีเป็นของตัวเอง) บางรายรับจ้างย้อมผ้า
เพราะชอบและถนัดมากกว่า 
ด้ำนกำรตลำด	
1. เน้นขายให้กลุม่ลกูค้ากลุ่มเดิมท่ีมีก�าลังซื้อสูง
ท่ีเข้ามาในชุมชน 
2. มีการขายออนไลน์ผา่นเพจ กอนกวยโซดละเว
ผ้าไหมทอมือ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าไหมโซดละเว
มี 5 รูปแบบ 1. ผ้าไหมหางกระรอก 2. ผ้าขาวม้า
3. ผ้าไหมยกดอก 4. ผ้ามัดหม่ี 5. ผ้าโสรง่
ติดต่อ: สิบเอกวินัย โพธสิาร 098-597-2149 
Facebook page: กอนกวยโซดละเว ผ้าไหมทอมือ

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. ให้ความรูก้ระบวนการทอผ้า ต้ังแต่การเลือก
เส้นด้าย กระบวนการย้อมเส้นไหม การมัดหม่ี 
ไปจนถึงการทอ
2. ฝึกและพัฒนาฝีมือในด้านการย้อม การทอ 
จนเกิดความช�านาญ
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โครงกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำของเส่ือกก ต�ำบลบ้ำนแดง 
อ�ำเภอตระกำรพืชผล
จังหวดัอุบลรำชธำนี

แนวคิดโครงกำร
“เส่ือกกบ้านแดง” เป็นสินค้าข้ึนชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี 
ชาวบา้นในชุมชนบา้นแดง อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สว่นใหญท่อเส่ือกกเป็นอาชพีหลัก และอาชีพเสรมิ แต่ในระยะหลัง
เสื่อกกบ้านแดงมีคุณภาพลดลง คณะกรรมการพัฒนาสตรีต�าบล
บ้านแดง จึงเข้ามาหนุนเสริมความรู้เรื่องการทอเสื่อกกของคนใน
ชุมชนให้ได้มาตรฐานเพิม่ขึน้ เพื่อสรา้งรายได้ให้กับชาวบา้น และ
สร้างมาตรฐานให้แบรนด์เสื่อกกบ้านแดงเป็นท่ีนิยมต่อไป

คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต�ำบลบ้ำนแดง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สีดำ พิทักษำ 

ผลผลิตจำกโครงกำร: เสื่อกกบ้านแดงตาม
มาตรฐานของโครงการ (เสื่อเต็มผืน และเสื่อพบั)
ติดต่อ: สีดา พิทักษา 080-001-0168
Facebook page: เสื่อกกบ้านแดง

จ�านวน 150 คน จาก 3 หมู่บ้านคือ บ้านแดง บ้านโนนบก และ
บา้นทม ต�าบลบา้นแดง อ�าเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี
ท่ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท�านา ปลูกข้าว ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน 
และทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เกิดการก�าหนดมาตรฐานเส่ือกกบ้านแดง 
คือ เสื่อกกเต็มผืน ต้องมีขนาด 1.5 x 3 เมตร, 
2 x 4 เมตร, 1 x 1.8 เมตร และเสื่อพับ ต้องมี
ขนาด 1.5 x 2 เมตร (กว้าง x ยาว) เสื่อมีความ
แน่นขึ้น และทนน�ามากขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเส่ือกกท่ี
ผลิตได้ตามมาตรฐานและเส่ือพับ ประมาณ 
1,500-3,000 บาทต่อเดือน
3. เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึนในกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นคนพิการในข้ันตอนการตัดแต่งเส่ือกก ผืนละ
20 บาท
4. เกิดการรวมกลุม่คนทอเส่ือกกในต�าบลบา้นแดง
เพื่อสร้างอ�านาจต่อรองทางการตลาด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รูปแบบกำรฝึกอบรม

1. ศึกษาดูงานท่ีบ้านนาโป่ง จังหวัดยโสธร ซึ่ง
เป็นพื้นท่ีท�าเสื่อกกได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแนวคิดการแปรรูปเสื่อ
ในรูป ‘เสื่อพับ’ 
2. ปราชญ์ชุมชนให้ความรู้และเทคนิคการทอ
เสื่อกก การเลือกกก การแชก่ก การเยบ็รมิขอบกก
ให้มีระยะท่ีสวยงาม รวมท้ังการท�าฟืมซึ่งเป็น
อุปกรณ์ส�าคัญท่ีใช้ในการทอเสื่อกก 
3. การท�าตลาดออนไลน์ การท�าเพจ การถ่ายรูป
สินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า
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โครงกำรพัฒนำมัคคุเทศก์
ชุมชนในกำรบริหำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้
ส่ือออนไลน์เพ่ือเพ่ิมรำยได้
และสร้ำงโอกำสในพ้ืนที่  

แนวคิดโครงกำร
พื้นท่ีอ�าเภอน�ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม มีผลไม้เล่ืองช่ืออย่างทุเรียนภูเขาไฟ มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศกัมพชูาจึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางไปเยือน
ไม่ขาดสาย ส่งผลให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการขายทุเรียน
ซึ่งเป็นของดีในชุมชน องค์การบริหารสว่นต�าบลยางใหญ ่จึงเกิด
แนวคิดท่ีจะฝึกทักษะอาชพีเร่ืองการบรหิารจัดการการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรโดยใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้
ให้กับคนในชุมชน

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลยำงใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นำยปัญญำ สะนัย

กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้านในอ�าเภอน�ายืน 
100 คน จาก 120 หมู่บ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. เกิดการเชื่อมร้อยเครือขา่ย ต้นน�า (ผู้ผลิต- 
เกษตรกร) กลางน�า (กลุ่มพอ่ค้า) 
2. เกิดการจัดท�าศูนยข์อ้มูลทางด้านการท่องเท่ียว 
3. เกิดมัคคุเทศก์ท้องถ่ินท้ังท่ีเป็นผู้ใหญ่ และ
มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ท่ีสามารถน�าเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ�าเภอน�ายืน 30 คน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน
ติดต่อ: นายปัญญา สะนัย 085-415-0717

รูปแบบกำรท�ำงำน

จัดอบรมเร่ืองการตลาดออนไลน์ เช่น สร้าง
คอนเทนท์ การถ่ายรูปเพื่อการโฆษณาโดยใช้
โทรศัพท์มือถือ และการไลฟส์ดเพ่ือขายสินค้า
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โครงกำรพัฒนำทกัษะเกษตรกร
เพ่ือเพ่ิมมูลคำ่ของผลผลิตและ 
วสัดุเหลอืใช้จำกกำรปลกูหม่อน 
เลีย้งไหม และทอผ้ำ

แนวคิดโครงกำร
กระบวนปลกูหมอ่นเล้ียงไหมเพื่อทอผ้าของกลุ่มสตรบีา้นน�าอ้อม
และบา้นโนนยาง จังหวัดยโสธร ก่อให้เกิด ‘ผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง’ 
อาทิ ลกูหมอ่นรงัไหม ดักแด้ และมูลไหม โดยท้ังหมดสามารถน�ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ วิทยาลัยชุมชนยโสธร จึงเกิดแนวคิด
ท่ีจะสร้างรายได้เพิ่ม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุและ
คนว่างงานในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่นการน�าดักแด้มาแปรรูป
เป็นอาหาร การน�าเศษผ้าไหมมาประดิษฐเ์ป็นของใช้ เป็นต้น

วทิยำลัยชุมชนยโสธร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ชัยววิฒัน์ วงศ์สวสัดิ์

1. ชุมชนบ้านน�าอ้อมหมู่ 5 มีแหล่งน�าส�าหรับ
ใชใ้นการปลูกใบหมอ่นท่ีชว่ยลดต้นทนุการผลิต 
ท�าให้ชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อ
หมอ่นส�าหรบัเล้ียงไหมจากชุมชนขา้งเคียงกว่า 
7,500 บาท ต่อการเล้ียงไหม หน่ึงรอบ 
2. กลุม่เป้าหมายสามารถยกระดับราคาผลิตภัณฑ์
จากการใช้ไหมท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาติ และการ
ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ สร้างรายได้เพิ่มข้ึน
ประมาณ 3,000-3,500 บาท
3. กลุม่เป้าหมายเขา้ใจหลักการและสามารถน�า
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองไปต่อยอดเร่ืองการสร้าง
รายได้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง
จากผ้าไหม ผ้าไหมลายสร้างสรรค์ ปุ๋ยอัดเม็ด
และปุ๋ยหมักจากมูลไหม ชาใบหม่อน
ติดต่อ: ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ 063-272-3764

กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน�าอ้อมและบ้านโนนยาง 
จ�านวน 50 คน ท่ีต้องการเพิ่มรายได้จากการทอผ้า

กลุ่มเป้ำหมำย

หม่อน จึงมีการเข้าไปติดต้ังป๊ัมน�าโซล่าเซลล์
ส�าหรับใช้รดต้นหม่อน 
2. ฝึกทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
3. ฝึกทักษะการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และ
การพัฒนาออกแบบลวดลาย
4. ฝึกทักษะด้าน Digital Marketing 

รูปแบบกำรท�ำงำน
1. ศึกษาปัญหาของชุมชนก่อนเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าท่ี
บ้านน�าอ้อมหมู่ 5 ประสบปัญหาขาดแหล่งน�าเพื่อใช้ในการปลูก
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โครงกำรนักขำยมอืทอง 
ของชุมชน

แนวคิดโครงกำร
ชุมชนป่าต้ิว จังหวัดยโสธร มีสินค้าท่ีเป็นงานหัตถกรรมขึ้นช่ือ
มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะ “หมอนขิด” ซึ่งเป็นสินค้าสง่ออก
ระดับประเทศ และยงัมีผลผลิตเกษตรอินทรยีค์ณุภาพสงู การสาน
ตะกร้าจากไม้ไผ่ และเส้นพลาสติก น�าพริก ขนมไทย ซึ่งต้นทุน
ของชุมชนเหล่าน้ีคือโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีสามารถต่อยอดและ
พัฒนาได้หากน�าความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ป่าต้ิว จังหวัด
ยโสธร จึงเกิดแนวคิดการสร้าง “นักขายมือทอง” ขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะกลุม่ผู้ว่างงาน และท�าหน้าท่ีด้านการตลาดให้กับกลุม่ผู้ผลิต
สินค้าในพื้นท่ีอ�าเภอป่าต้ิว 

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ�ำเภอป่ำติ้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ประสิทธ์ิชัย ทองปนท์

กลุ่มคนว่างงาน จากพื้นท่ี 3 ต�าบลในอ�าเภอป่าต้ิว ได้แก่ ต�าบล
โพธิไ์ทร ต�าบลโคกนาโก และต�าบลเชียงเพ็ง จ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. กศน.ป่าต้ิว ได้หลักสูตรนักขายมือทองไว้ใช้
พัฒนา 
2. นักขายมือทองท่ีสอดรับกับกระแสอีคอมเมิร์ซ
เกิดชอ่งทางการขายสินค้าออนไลน์ 
3. เกิดกลุม่ “นักขายมือทอง” ท่ีเข้ามามีบทบาท
ในการขายสินค้าของชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หลักสตูรนักขายมือทอง
ตดิตอ่: ประสิทธิช์ยั ทองปนท์ 084-4292964

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. กลุ่มเป้าหมาย, กศน.ป่าต้ิว, กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้เชี่ยวชาญ 
รว่มกันออกแบบและพฒันาหลักสตูร “นักขาย
มือทอง” 
2. เรียนรูห้ลักสูตร “นักขายมือทอง” โดย
หลักสตูรนักขายมือทองประกอบด้วย 
• กระบวนการวิเคราะห์ตลาดโดยทฤษฎี 4P 
(Price Plan Product Promotion) 
• เทคนิคการถ่ายรูปส�าหรับน�าเสนอสินค้า
• เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) 
• การท�าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
3. ติดตามผลการฝึกทักษะอาชพีอยา่งเป็นระบบ
เชน่ การถอดบทเรียนหลังจากฝึกอบรม 
4. การท�าแบบประเมินความพอใจของกลุ่ม
เป้าหมาย และประมวลผลในรูปแบบสถิติ
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท�ำ
สบู่สมุนไพรน�ำผึ้งเพ่ือสร้ำง
รำยได้เพ่ิมแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
ทุรกันดำร ต�ำบลละแม
อ�ำเภอละแม จังหวดัชุมพร

แนวคิดโครงกำร
บา้นทรัพยท์วี ต�าบลละแม อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพรเป็นชุมชน
ห่างไกลต้ังอยู่บนภูเขา มีความยากล�าบากท้ังด้านการคมนาคม 
การติดต่อสื่อสารรวมถึงการชลประทาน แต่มีต้นทุนทรัพยากร
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์โดยเฉพาะพชืสมุนไพร มีต้นทนุภูมิปัญญา
เก่ียวกับการรกัษาโรคและการดแูลสขุภาพด้วยพชืสมุนไพรท้องถ่ิน
ชนิดต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวมีต้นทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร จึงใช้ต้นทุนดังกล่าวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน และชุมชนสามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชนผ่านการท่องเท่ียว และขยายผลไปสู่เร่ือง
อ่ืน ๆ ต่อไป

1. การฝึกอบรมการบริหารโครงการแบบมี
สว่นรว่ม การศึกษาดูงานเรื่องการท�าสบูส่มุนไพร
จากชุมชนอ่ืน การตลาด ชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ย
และการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี
2 การอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษาดูงานด้านการท่องเท่ียวชุมชน 
3. ยกระดับทักษะการผลิตให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน ปรับปรุงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เดิม
ให้มีคุณภาพมากข้ึนและกิจกรรมอบรมทักษะ
การส่ือสารและการเป็นนักขายมืออาชพี รวมถึง
การท�าการตลาดออนไลน์ 
4. ด�าเนินงานโดยให้ผู้น�าชุมชนเป็นแกนหลัก
การคิดและพัฒนารว่มกับคนในชุมชน

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยแม่โจ้ วทิยำเขตชุมพร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ศุทธิกำนต์ คงคล้ำย

1. เกิดกลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรภายใต้แบรนด์
แมจ่�าปูน และรับผลิตตามออเดอร์ ส�าหรบัคนท่ี
ต้องการสร้างแบรนด์ตัวเอง หรือผลิตเป็นของ
ช�ารว่ยในงานต่าง ๆ 
2. เม่ือคนในชุมชนเห็นเป้าหมายร่วมจึงเกิด
ความร่วมมือน�าไปสู่การเกิด ‘สภาผู้น�าชุมชน
คนน�าตกจ�าปูน’ 
3. เกิดโมเดลการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 3 เรื่อง 
ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพยีง-การปลูกพืชเล้ียงสัตว์, 
การท�าบญัชีครัวเรือน และการจัดการขยะอยา่ง
ครบวงจร
4. เกิดผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรขม้ินฤๅษีท่ีได้
มาตรฐาน
5. เม่ือชุมชนเข้มแข็ง ท�าให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  เริม่
เข้ามาให้ความสนใจและสนับสนุนชุมชนต่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: สบูส่มุนไพรขม้ินฤๅษี
ติดต่อ: ศุทธกิานต์ คงคล้าย 095-024-6856
Facebook page : สบู่แม่จ�าปูน
Website: http://baansuptawee.com

เกษตรกรชาวสวน คนว่างงาน และผู้สูงอายุ จ�านวน 100 คน ใน
พื้นท่ีบ้านทรัพย์ทวี ต�าบลละแม อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ ์
จำกผ้ำปำเต๊ะ 

แนวคิดโครงกำร
ระนอง จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคใต้ท่ีมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท่ี
น่าสนใจ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายท่ีมีการน�าเอกลักษณข์องชาวจีน
และมลายูมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะผู้หญิงนิยมใส่เส้ือฉลุ
ลายดอกไม้อย่างงดงามและนุ่งผ้าโสร่งหรือ “ปาเต๊ะ” ลูกหลาน
ของชายชาวจีนกับหญิงชาวมลายูหากเป็นชายเรียกว่า “บาบ๋า” 
ส่วนผู้หญิงเรียกว่า “ย่าหยา” วิทยำลัยชุมชนระนอง เล็งเห็น
ความส�าคัญของการสร้างมูลค่าด้านทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์
ของชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่แรงงานท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในจังหวัด

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนระนอง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สุข์พิณ์ฌำ ไสยวงศ์ 1. ผู้สูงอายุในชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม แลก

เปล่ียนวิธกีารผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
2. เกิด Facebook page “สินค้าดีท่ีแร่นอง” 
และ “ของดีเมืองบางหิน” 
3. เริม่มีออเดอรผ์ลิตภัณฑ์จากกลุม่ธุรกิจต่าง ๆ
ในจังหวัดระนอง 
4. ก�าลังพัฒนาลายผ้าปาเต๊ะจากสัญลักษณ์
จังหวัดระนองเช่น ลายดอกโกมาซุม ดอก
กล้วยไม้ประจ�าจังหวัดส�าหรับน�ามาใช้ใน
การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ เพื่ อสร้างเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าปาเต๊ะ เชน่ พวงกุญแจกาหยู ถุงผ้าปาเต๊ะ 
กล่องเอนกประสงค์ 
ติดต่อ: สุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์ 094-323-6549
Facebook page: สินค้าดีท่ีแรน่อง และของดี
เมืองบางหิน

แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้สงูอายุจาก 3 อ�าเภอ ในจังหวัด
ระนองจ�านวน 50 คน ประกอบด้วยต�าบลบางหิน อ�าเภอกะเปอร์ 
10 คน, ต�าบลนาคา อ�าเภอสขุส�าราญ 30 คน และอ�าเภอเมือง 10 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
2. จัดเวที “ผู้ประกอบการ” พบ“ผูผ้ลิต” ได้แก่
กลุ่มโรงแรม ร้านขายของฝากของท่ีระลึก 
สมาคมท่องเท่ียวจังหวัดระนอง เซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านอะเมซอนในป๊ัมน�ามัน ปตท. หน่วยงาน
สง่เสริมอาชีพของรัฐ 
3. แบ่งกลุ่มฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ 
และตามศักยภาพของคนในแต่ละชุมชน
• ต�าบลบางหิน อ�าเภอกะเปอร์ ผลิตพวงกญุแจ
กาหยู (เม็ดมะมว่งหิมพานต์ของดีเมืองระนอง)
ตะกร้าสานท่ีใสแ่ก้วกาแฟพมิพล์าย และกระเป๋า
ห้ิวผ้าปาเต๊ะเก็บรักษาอุณหภูมิ 
• อ�าเภอเมือง ผลิตกล่องเอนกประสงค์ พวกกญุแจ
กระเป๋าผ้าปาเต๊ะลูกกาหยู และชุดส�าหรับ
สัตว์เล้ียง
• ต�าบลนาคา อ�าเภอสขุส�าราญ ผลิตภัณฑ์ซอง
ใสแ่ว่นและท่ีเก็บกุญแจ 
4. เรยีนรูเ้รื่องการท�าตลาดออนไลน์ การค�านวณ
ต้นทุนและการบัญชี



ทุน
พ

ฒั
นาอาชีพ

และน
วตักรรมที่ ใช้ชุมชน

เป็น
ฐาน

73

โครงกำรพัฒนำและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มประมงพ้ืนบ้ำน
อ่ำวบ้ำนดอนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวติ

แนวคิดโครงกำร
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสรุาษฏรธ์านี เป็นพื้นท่ีชุม่น�าท่ีมีความส�าคัญ  
แต่นับวันทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ขณะ
เดียวกันมีการส�ารวจพบว่า กลุ่มอาชีพประมงพ้ืนบ้านอ่าวบ้าน
ดอนยังขาดโอกาสและมีความเสี่ยงในเร่ืองรายได้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธ์านี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เห็นโอกาสในการต่อยอด
อาชพีด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ประมงพื้นบา้นอ่าวบา้นดอน
ให้มีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน

1. พัฒนาทักษะความรู้ด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากประมงพื้นบ้าน เชน่ น�าพรกิปู ปูจ๋า ไขห่มก
ปลาแป้งแดง โดยคนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
น�าเสนอสินค้าและการจ�าหน่าย 
3. การท�าตลาดต่าง ๆ เชน่ ตลาดออนไลน์ 
4. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน การจัด
ท�าบัญชีครัวเรือน 

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: มโนลี ศรีเปำรยะ เพ็ญพงษ์

1 เกิดการรวมกลุม่ของคนในชุมชน เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม โดยเฉพาะสตรีแม่บ้านท่ีว่างงาน 
2. การมีความรู้แปรรูปอาหารทะเลจ�าหน่าย 
ช่วยเพิ่มรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนประมง
ชายฝ่ังได้
3. เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้
ภูมิปัญญาเรื่องการแปรรูปอาหารทะเล โดย
คนในชุมชนด้วยกันเอง
4. ชุมชนเรยีนรูวิ้ธส่ืีอสารผา่น Facebook Live
และสามารถขายผลิตภัณฑ์แปรรูปไปท่ัว
ประเทศได้
5. กลุ่มเป้าหมายน�าความรู้ด้านการขายสินค้า
ออนไลน์ไปปรับใช้ กับสิ่ ง ท่ีท� าอยู่ ในชี วิต
ประจ�าวันได้ เชน่ การขายอาหารออนไลน์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: น�าพริกปู ปูจ๋า
ไขห่มก ปลาแป้งแดง
ติดต่อ: มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
087-469-9864

ครัวเรือนประมงพื้นบ้านในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ต�าบลพุมเรียง 
อ�าเภอไชยาจังหวัดสรุาษฎร์ธานี จ�านวน 50 คน ท่ีสนใจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากประมงพื้นบ้าน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือ 
สร้ำงรำยได้เสริมให้กับแรงงำน
นอกระบบเพ่ือสร้ำงรำยได้

แนวคิดโครงกำร
ชาวบ้านอ�าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบกับปัญหา
สนิค้าการเกษตรราคาตกต�า แต่ขอ้ได้เปรียบของพื้นท่ีคือมีการท�า
เกษตรอินทรยีแ์บบมีสว่นรว่ม ไมว่่าจะเป็นการปลกูมะพรา้ว ปลูก
กล้วย การเพาะเห็ด หรือการเล้ียงผ้ึงโพรง ท�าให้วิสำหกิจชุมชน
สวนเกษตรอินทรยี์ภูสิบแสน(ต้นแบบ) ต�าบลเขาพระ อ�าเภอ
พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มองเห็นฐานทุนท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี จึง
คิดพัฒนาต่อยอดแปรรูปวัตถุดิบในพ้ืนท่ีให้คนในชุมชนมีอาชีพ
เล้ียงดูตัวเองและครอบครับ และเกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) 
ต�ำบลเขำพระ อ�ำเภอพิปูน จังหวดันครศรีธรรมรำช 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นพมำศ พรหมศิลป์

1. เกิดการรวมกลุม่ของชาวบา้น 4 ต�าบล 4 กลุม่
อาชีพ คือ กลุ่มแปรรูปกล้วย แป้งกล้วย 
ครองแครงจากแป้งกล้วย, กลุม่แปรรูปเห็ดแครง
น�าพริกเห็ดแครง, กลุ่มแปรรูปน�าผ้ึงโพรง
สครับน�าผ้ึง สบู่น�าผ้ึง, กลุ่มแปรรูปมะพร้าว 
น�ามันมะพร้าวสกัดเย็น โลชั่นมะพร้าว
2. เกิดการพฒันาทักษะด้านตลาด เชน่ การออก
บูธโชว์สินค้า การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์
3. เกิดรายได้ เฉล่ียกลุ่มละประมาณ 2,000-
4.000 บาทต่อรอบการจ�าหน่าย
4. เกิดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด (อีก 3 กลุ่ม 
ก�าลังด�าเนินการจัดต้ัง)
5. ได้ใบทะเบียนพาณิชย์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
แปรรูปเห็ด กลุ่มแปรรูปมะพร้าว 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: กล้วยแปรรูป, น�าพริก
เห็ดแครง, สครบัน�าผ้ึง, สบูน่�าผ้ึง, น�ามันมะพรา้วสกัดเยน็,
โลชั่นมะพร้าว ครองแครงกรอบ
ติดต่อ: 089-089-4019
Facebook page : วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพัฒนาเมือง
สองอ่าง กลุ่มแปรรูปเห็ด, วิสาหกิจชุมชนคีรล้ีอมผ้ึง พิปูน
กลุ่มแปรรูปน�าผ้ึง, ผลิตภัณฑ์ Ban Song Klong กลุ่ม
แปรรูปกล้วย, ธาราเมืองสองอ่าง กลุ่มแปรรูปมะพร้าว

แรงงานนอกระบบในต�าบลเขาพระ ต�าบลพิปูน ต�าบลยางค้อม 
ต�าบลกะทูน อ�าเภอพิปูน จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท 1) การแปรรูป
กล้วย 2) การแปรรูปเห็ดแครง 3) การแปรรูป
น�าผ้ึงโพรง 4) การแปรรูปมะพร้าว
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์
สนิค้าโดยกลุม่เป้าหมายมีสว่นรว่มคิดออกแบบ
โลโก้ด้วยตัวเอง
3. ทักษะการตลาดยุคใหม่ท้ังออนไลน์และ
ออฟไลน์ ฝึกสร้างเพจ การโพสต์ขายออนไลน์ 
การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เป็นต้น
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
ผ่ำนกำรเรียนรู้ทักษะ
กำรปูกระเบ้ือง

แนวคิดโครงกำร
สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีจ�านวนเด็กและเยาวชนท่ีอยูภ่ายใต้การดูแลไม่ต�ากว่า 300 คน 
ท�าให้พื้นท่ีสว่นรวมโดยเฉพาะห้องน�าทรุดโทรม เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ จึงอยากซอ่มแซมห้องน�าใหมใ่ห้สะอาดถูกสขุลักษณะ
ประกอบกับสถานพนิิจฯ นครศรีธรรมราชต้องการให้เด็กเยาวชน
ในสถานพินิจฯ ได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น เม่ือถึงเวลา
ออกสู่สังคมภายนอกจะได้มีอาชีพติดตัวไว้เล้ียงดูตนเองและ
ครอบครวั จึงรว่มกับภาคีเครอืขา่ยพัฒนาหลักสตูรทักษะวิชาชีพ
ชา่งปูกระเบื้องให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

1. สรา้งแรงบนัดาลใจ พดูคยุละลายพฤติกรรม
ท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
2. เรียนรู้ทักษะการปูกระเบื้อง ท้ังทฤษฎีและ
การปฏิบัติฝึกให้กลุ่มเป้าหมายซ่อมบ�ารุงส่วน
ท่ีสึกหรอภายในสถานพินิจฯ ด้วยตัวเอง
3. การเรยีนรู้เทคโนโลยเีพื่ออาชีพ สอนพื้นฐาน
การใช้เทคโนโลยี การท�าเพจออนไลน์ เพื่อเป็น
ความรู้ติดตัวในอนาคต
4. ทักษะการเป็นผู้รบัเหมาแบบครบวงจร ด้วย
การจ�าลองสถานการณ์จริงให้เด็กเยาวชนได้
เรียนรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจอย่างครบ
วงจร

รูปแบบกำรท�ำงำน

สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
จังหวดันครศรีธรรมรำช 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ชุลีพร สุทธิบูลย์ 

1. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพการปูกระเบื้อง
ติดตัว
2. มีทักษะการท�างานเป็นทีม มีกระบวนการคิด
เป็นล�าดับขั้นตอน รู้จักปรับตัวเข้าหาผู้อ่ืน
เยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ต่อยอดไปสูร่ะดับฝีมือแรงงานจ�านวน 10 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ชา่งปูกระเบื้อง
ติดต่อ: ชุลีพร สุทธบูิลย์ 081-909-0890เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 

3 รุน่ รุน่ละ 30 คน รวมเป็น 90 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน
และทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ
ของพนักงำนแคดดี้เพ่ือรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำของ
จังหวดัพังงำ 

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดพงังามีวิสัยทัศน์คือ พฒันาการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็น
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา เพราะสภาพภูมิทัศน์ท่ีเอ้ืออ�านวย ท�าให้มี
นักท่องเท่ียวและนักกีฬาเดินทางมาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
กีฬากอล์ฟถือเป็นกีฬายอดนิยมท่ีมีผู้เขา้มาใช้บรกิารอยา่งต่อเน่ือง
แต่กลับมี “พนักงานแคดด้ี” ไม่เพียงพอ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาทักษะอาชพีแคดด้ี หรือผู้ชว่ยนักกอล์ฟ
ให้กับชาวพังงา เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
และเป็นทางเลือกในการสรา้งรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
เพิ่มขึ้น

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนพังงำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ธวชัชัย จิตวำรินทร์

1. เกิด “หลักสตูรฐานสมรรถนะ” (Competency
- Based Curriculum) ท่ีเป็นความรว่มมือของ
สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ซึ่งได้รบัการยอมรบัจากผู้ประกอบการ
ในจังหวัด
2. เกิด “เครอืขา่ย” การท�างานรว่มกันระหว่าง
ส�านักงานจัดหางาน แรงงานจังหวัดพังงา 
วิทยาลัยชุมชนพงังา ในการค้นหากลุม่เป้าหมาย
3. กลุ่มเป้าหมายสามารถน�าองค์ความรู้จาก
หลักสูตรไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 
ท้ังเรื่องภาษาอังกฤษการออกก�าลังกาย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency - Based Curriculum)
ติดต่อ: ธวัชชัย จิตวารินทร์ 064-479-0874

ผู้ว่างงานประสบปัญหาขาดรายได้จากการไม่ได้ประกอบอาชีพ
เป็นหลักแหล่ง เยาวชนท่ีต้องการหารายได้เสริม จ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. มีการออกแบบ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 
(Competency - Based Curriculum) ท่ีใช้
เวลาอบรม 60 ชั่วโมงครอบคลุมท้ังทฤษฎี
และปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
• ความรูแ้ละทักษะในการปฏิบติังานของแคดด้ี
• โภชนาการส�าหรับนักกีฬา 
• การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการชว่ยเหลือผู้ท่ีหยุดหายใจหรอื
หัวใจหยุดเต้น(ซีพีอาร์)
• การสื่อสารภาษาอังกฤษ การพฒันาบุคลิกภาพ  
การมีจิตบริการ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด�ารงชีวิต
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โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
เชิงกำรผลิต กำรจัดจ�ำหน่ำย
และกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้ดิน
ในจังหวดัพังงำ: กำรเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน

แนวคิดโครงกำร
“ดอกไม้ดิน” ของฝากข้ึนชื่อของจังหวัดพงังา เดิมการท�าดอกไม้ดิน
ในพื้นท่ีจังหวัดพังงาจ�ากัดเพียงแค่กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุเท่าน้ัน วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงคิดขยายผลการ
ผลิตดอกไม้ดินไปสูก่ลุม่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ีอ�าเภอตะก่ัวทุง่ และ
อ�าเภอทับปุด จังหวัดพงังา เพื่อเป็นชอ่งทางหน่ึงในการสรา้งอาชพี
และรายได้ท่ีม่ันคง และน�าความรูท่ี้ได้รับไปต่อยอดสูผ่ลิตภัณฑ์อ่ืน
ต่อไป

1.	พัฒนำทักษะกำรผลิต เรียนรู้ข้ันตอนการ
ประดิษฐด์อกไม้ดิน โดยสอดแทรกกระบวนการ
คิดและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วย
การรว่มพัฒนาและออกแบบหลักสตูรการอบรม
2.	 ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน 
เก่ียวกับการตลาดและการใช้สื่ อออนไลน์
ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ต่อยอดไปสูอ่าชีพอ่ืนต่อไป

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนพังงำ  
ผ้รับผิดชอบโครงกำร: พวงเพชร ฤทธิพรพันธ์ุ

1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน�า
ความรู้จากอบรมไปสร้างอาชีพ เฉล่ีย 1,000 
บาทต่อเดือน
2. เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า เพราะ
ต้องการยกระดับสินค้าในชุมชนไปสู่สินค้า 
OTOP
3. น�าทักษะความรู้ท่ีได้ไปใช้ต่อยอดกับธุรกิจ
ของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการตลาดและการ
ใช้สื่อออนไลน์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดิน  
ติดต่อ: วิทยาลัยชุมชนพังงา 085-437-7429ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ เชน่ แมบ่า้น แรงงานไรฝี้มือ ผู้ยากไร้

หรอืขาดแคลนทนุทรพัย์ ในพื้นท่ีอ�าเภอตะก่ัวทุง่และอ�าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา จ�านวน 120 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ 
เยำวชนชุมชนชำยฝั่ งท่ีขำดโอกำส
ทำงกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนเขำ้สู่กำร 
เตรียมควำมพร้อมเป็นผูป้ระกอบกำร
อำชีพประมงชำยฝ่ัง: กรณีน�ำร่อง 
ในชุมชนชำยฝ่ัง จังหวดัตรัง

แนวคิดโครงกำร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้
หนุนเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดตรังมาเป็น
เวลานาน ท�าให้เห็นปัญหาว่าเยาวชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ เชน่ ไมมี่ทนุการศึกษา
ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด บางคนต้องออกมาชว่ยครอบครวัประกอบ
อาชีพประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั วิทยาเขตตรงั
จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มเยาวชนชายฝ่ังได้
มีอาชีพ มีรายได้เล้ียงตัวเองและครอบครัวต่อไป

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชัิย วทิยำเขตตรัง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นิภำพร ช่วยธำนี 

1. เกิดการรวมกลุม่ของเยาวชนหญงินอกระบบ
ใน 5 หมู่บ้าน เพื่อแปรรูปอาหารทะเลขายใน
หมู่บ้าน เช่น นักเก็ตปลา น�าพริกปลาหยอง 
สาหรา่ยพวงองุ่น มีรายได้ประมาณ 1,000 บาท
ต่อรอบจ�าหน่าย
2. เกิดการพัฒนาทักษะด้านการตลาด เช่น
การหาลูกค้าทางออนไลน์และออฟไลน์ (ขับรถ
มอเตอร์ไซค์จ�าหน่ายสินค้าตามหมู่บ้าน)
3. พฒันาแบรนด์สนิค้า (อยูร่ะหว่างด�าเนินการ) 
4. กลุ่มเยาวชนนอกระบบมีทักษะอาชีพเร่ือง
การเพาะเล้ียงสาหรา่ยพวงองุ่นและหอยนางรม
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: นักเก็ตปลา น�าพริก
ปลาหยอง กรือโป๊ะ สาหรา่ยดอง น�าพริกหอยจ๊อ
สาหรา่ยพวงองุ่น หอยแมลงภู่ หอยนางรม
และผลิตภัณฑ์จากการท�าประมงตามฤดูกาล
ติดต่อ:นิภาพร ชว่ยธานี 087-275-8849

เยาวชนนอกระบบการศึกษาในอ�าเภออ�าเภอกันตัง อ�าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง จ�านวน 60 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย

1. ค้นหาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ส�ารวจความ
ต้องการและเป้าหมายในอาชีพ ละลายพฤติกรรม
สร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน 
2. ฝึกทักษะอาชีพ
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น นักเก็ตปลา
น�าพริกปลาหยอง กรือโป๊ะ สาหร่ายดอง
น�าพริกหอยจ๊อ
• การเพาะเล้ียงสัตว์น�า เชน่ สาหรา่ยพวงองุ่น  
หอยนางรม เป็นต้น
3. การฝึกปฏิบัติจริง การให้เครื่องมืออุปกรณ์
ในการลงมือปฏิบัติ 
4. ติดตามผลงาน การเปล่ียนแปลง และ
การท�างานของกลุม่เป้าหมายท่ีบรหิารจัดการกลุม่
ได้ด้วยตัวเอง มีการพฒันาท้ังด้านกระบวนการ
ความคิด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
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โครงกำรอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
วชิำมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค  
กรณีเปลี่ยนผ่ำนประเภทใบอนุญำต
จำกมัคคุเทศก์เฉพำะเป็นมัคคุเทศก์
เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้) จังหวดัสตูล  

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดสตูล มีแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญท้ังทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก แต่ปัญหา
คือมัคคุเทศก์บางส่วนไม่สามารถน�านักท่องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน
ในจังหวัดภาคใต้ได้ วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงเกิดแนวคิดเปิดอบรม
การเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ให้แก่มัคคเุทศก์ในพื้นท่ี
เพื่อเปล่ียนใบอนุญาตจากมัคคเุทศก์เฉพาะ ซึง่มีพื้นท่ีท�างานจ�ากัด
มาเป็นใบอนุญาตเฉพาะ (ภาคใต้) ซึง่จะท�าให้มีพื้นท่ีท�างานกว้างข้ึน
รายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปอบรมไกล ๆ 

1. พัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร ตามหลักสูตร
ของกรมการท่องเท่ียว 
2. เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ สร้างแรง
บันดาลใจโดยเชิญไกด์ต้นแบบมาร่วมเป็น
วิทยากร
3. เสริมความรู้ทักษะการออมเงิน ท�าบัญชี
รายรบัรายจ่ายการวางแผนชีวิต 
4. ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อัศวยุช เทศอำเส็น 

1. เกิดมัคคุเทศก์ระดับภูมิภาค สามารถขยาย
พื้นท่ีการท�างานได้กว้างขึ้น และรายได้มากขึ้น
1. เกิดการรวมกลุ่มผ่านการสร้างเครือข่าย
เพื่อนอาชีพมัคคเุทศก์ แลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกัน
และกัน
2. สามารถน�าเทคโนโลยี ระบบออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้กับคิวงานได้ 
3. กลุ่มเป้าหมายเม่ือได้รับใบอนุญาตมาเป็น
มัคคเุทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) แล้ว จะมีราย
ได้เพิ่มขึ้นเฉล่ียวันละ 500 บาท ในแต่ละทริป 
4. มัคคุเทศก์ท่ีผ่านการอบรมเกิดกระบวนการ
คิดต่อยอดในการพัฒนาทักษะอาชีพให้
น่าประทับใจยิ่งขึ้นจากการค้นหาความถนัด
และความโดดเด่นของตน แล้วฝึกฝนพฒันาให้
กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: มีบริษัททัวร์ มีจด
ทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย เกิดมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคใต้) ท่ีได้รับใบอนุญาตอยา่งถูก
กฏหมาย มีศักยภาพ และเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอีก 53 คน
ติดต่อ: อัศวยุช เทศอาเส็น 085-080-8816

มัคคุเทศก์ในพื้นท่ีจังหวัดสตูล พังงา และสงขลา จ�านวน 53 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงระบบโดยใช้ทุนชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พ้ืนที่อุทยำนธรณีโลกสตูล

แนวคิดโครงกำร
จากฐานทุนการท�างานพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นท่ีมายาวนาน 
ผสานกับความรว่มมือของภาคีเครือขา่ยในพื้นท่ี รวมท้ังฐานจาก
การท�างานวิจัยเชงิปฏิบติัการแบบมีสว่นรว่มในการพฒันา แปรรูป
สินค้า ผลิตภัณฑ์ และของท่ีระลึกให้กับชุมชน จนกลายเป็น
วิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็ ประกอบกับการเกิดข้ึนของอุทยานธรณี
โลกสตลู (Satun UNESCO Global Geopark) ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
ให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น วิทยำลัย
ชุมชนสตูล มองเห็น ‘โอกาส’ ในการพัฒนาทักษะอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนต่อไป 

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อุใบ หมัดหมุด

1. กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเกาะสาหรา่ยมีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉล่ียคนละ 3,000 บาทต่อเดือน 
2. เกิดแบรนด์ ‘เตาะหมากกาหลง’ ในชุมชน
บ้านทุ่งพัก ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก 
เชน่ กระเป๋า จาน
3. ผลิตภัณฑ์จากยางพาราอยูร่ะหว่างกระบวนการ
พฒันาซึง่จะกลายเป็นรายได้เสรมิให้กับเกษตรกร
สวนยางต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารทะเล,ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เชน่ 
กระเป๋า จาน 
ติดต่อ: อุใบ หมัดหมุด 089-595-1865

แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ใน 3 ชุมชน คือ 1. ชุมชนเกาะสาหร่าย 2. ชุมชนบ้านทุ่งพัก
3. ชุมชนคีรีวง

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ตามพื้นท่ี
• ชุมชนเกาะสาหรา่ย อ�าเภอเมืองสตลู: ผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาอินทรีย์เค็ม
น�าพริกชาวเกาะ
• ชุมชนบา้นทุง่พัก อ�าเภอควนกาหลง: ผลิตภัณฑ์
จากกาบหมาก เช่น กระเป๋า จาน รองเท้า
ท่ีรองแก้ว
• ชุมชนคีรีวง อ�าเภอทุ่งหว้า : ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราเช่น ของท่ีระลึก และพวงกุญแจท่ี
เป็นสญัลักษณข์อง Satun UNESCO Global 
Geopark เป็นต้น 
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
4. เรียนรู้ชอ่งทางการตลาด
5. การขอการรบัรองเคร่ืองหมายต่าง ๆ รวมถึง
การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์เพ่ือ 
ยกระดับสู่ผู้ประกอบกำรสีเขียว

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดสตูลมีความความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ทรัพยากรสูง ซึ่งเป็นท้ังข้อดีและข้อด้อยในกระบวนการพัฒนา 
ขอ้ดีคือ ชุมชนและเกษตรกรมีความเสีย่งด้านการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมน้อยอีกท้ังยังมีศักยภาพในการเสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาหารและยา สว่นข้อด้อยคือ ท�าให้ยากต่อการพัฒนาอยา่ง
เป็นระบบ ส�านักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
จังหวัดสตลู จึงเกิดแนวคิดท่ีใชภู้มิปัญญาด้ังเดิม และองค์ความรูใ้หม่
ยกระดับมาตรฐานการผลิตของเครือข่ายเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการสีเขยีว ท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้อยา่งยัง่ยนื

1. ออกแบบหลักสูตรต้ังแต่ต้นน�า กลางน�า และ
ปลายน�า (ต้ังแต่กระบวนการผลิต จนกระท่ัง
จ�าหน่าย)
2. ด�าเนินงานด้วยมาตรฐาน PGS หรือการท�า
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และมาตรฐาน
ฮาลาลตอยีบัน 
3. แบง่กลุม่เป้าหมายเป็น 3 กลุม่ คือ เขา นา เล
เพื่อน�าไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการสีเขียว
4. รว่มมือกับเครือขา่ยเกษตรอินทรยี ์จังหวัดสตลู
และเครอืขา่ยหุ่นไล่กา กรุป๊ พฒันาความรูแ้ละ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท�า
เกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเครือขา่ยเกษตรกร
5. บูรณาการภูมิปัญญากับนวัตกรรมใหม่เพื่อ
สร้างผลผลิตทางการเกษตรแบบปราณีต เช่น 
การใช้สารชีวินทรีย์ ทดแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า 
ยาฆ่าแมลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยใช้
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตรในท้องถ่ิน 
การรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด ปลอดภัย 
และน�าสง่ถึงผู้บริโภคได้อยา่งรวดเร็ว 
7. เรียนรู้ดูงานเรื่องตลาดสีเขียว
8. เพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องสิทธิเกษตรกร ให้
เกษตรกรมีความรู้เท่าทัน

รูปแบบกำรท�ำงำน

ส�ำนักงำนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร
สำขำจังหวดัสตูล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: นิธิมำ บินต�ำมะหงง 

1. กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเขา นา ทะเล ผลิต
สินค้าเกษตรสีเขียวโดยติด QR Code ในนาม
หุ่นไล่กากรุ๊ป ท่ีระบุแหล่งผลิต แปลงผลิต
ผู้ผลิต วิธกีารผลิตชัดเจน 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถท�าการตลาดและต่อ
รองราคาผลผลิตได้เอง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผัก ผลไม้อินทรีย์
จากชุมชน
ติดต่อ: 062-605-3791
Facebook page: หุ่นไล่กา และ
สตูล กรีน เอ้าเล็ต (Satun Green Outlet)

จ�านวน 150 คน ประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ผู้สงูอายุ 
คนพิการ และเกษตรกรท่ีสนใจเกษตรอินทรีย์ ใน 7 อ�าเภอ 23 
หมู่บ้านของจังหวัดสตูล ได้แก่ 1. อ�าเภอเมือง 2. อ�าเภอท่าแพ 
3. อ�าเภอละงู 4. อ�าเภอมะนัง 5. อ�าเภอควนกาหลง 6. อ�าเภอ
ควนโดน และ 7. อ�าเภอทุ่งหว้า

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 
กำรขยำยพันธ์ุและดูแลสวนส้ม
จุกชุมชนบ้ำนแคเหนือ ต�ำบลแค 
อ�ำเภอจะนะ จังหวดัสงขลำ

แนวคิดโครงกำร
“ส้มจุก” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่มี
ขอ้จ�ากัดคือดแูลยาก ประกอบกับปัจจุบนัมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนเขา้มา
ทดแทน และเกษตรกรท่ีมีความรู้เรื่องการปลูกส้มจุกมีจ�านวน
ลดลง ส่งผลให้ส้มจุก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สม้จุกจะนะจึงเกิดแนวคิดท่ีจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพนัธุ์
และดูแลสวนสม้จุก เพื่อให้คนในชุมชนหันมาประกอบอาชีพท�า
สวนส้มจุกเพิ่มขึ้นก่อนท่ีส้มจุกจะสูญหายไป

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อะหมัด หลีขำหรี 

1. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะเรื่องการขยายพันธุ์
และดูแลส้มจุกเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการขยายต้นพันธุเ์ฉล่ีย เดือนละ 
10,000 บาท รายได้จากผลผลิตตามฤดูกาล
เฉล่ีย 4,000-5,000 บาทต่อต้น
3. เกิด “เครอืขำ่ย” การท�างานเพื่อสงัคมท่ีเกิด
จากการรวมตัวกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี
เชน่ อบต. ก�านัน โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต�าบลแค กับต�าบลคูนายสังข์ ผู้น�าทางศาสนา 
ตัวแทนกลุม่เป้าหมาย และอสม. ท่ีจะขับเคล่ือน
การพัฒนาของต�าบลต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: อาชีพขยายพันธุ์
ส้มจุก อาชีพดูแลสวนส้มจุก 
ติดต่อ: อะหมัด หลีขาหรี 089-295-7981
Facebook Page: ส้มจุกจะนะ

แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต�าบลแค อ�าเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา จ�านวน 50 คน

กลุ่มเป้ำหมำย

1.	ศึกษำประวัติควำมเป็นมำข้อมูลพื้นฐำน
ของส้มจุก เรียนรู้ภาคทฤษฎีท้ังเร่ืองพันธุ์
การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา เก็บผลผลิต
ออกจ�าหน่าย
2.	ลงมอืปฏิบติัและพัฒนำส้มจุก	เน้นการเรยีนรู้
และปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูกจากการ
ปฏิบัติจริง ควบคู่กับการขยายพันธุแ์ละเรียนรู้
วิธกีารจัดการ รกัษาสวนสม้จุก โดยแจกอุปกรณ์
เพาะปลกูให้กับกลุม่เป้าหมายเพื่อใชป้ฏิบติัจรงิ
3.	ทักษะด้ำนกำรตลำดและกำรเงิน การบรหิาร
จัดการรายรับ-รายจ่าย การท�าบัญชีครัวเรือน 
การวางแผนการลงทุน



ทุน
พ

ฒั
นาอาชีพ

และน
วตักรรมที่ ใช้ชุมชน

เป็น
ฐาน

83

โครงกำรสืบสำนกำรท�ำเคร่ืองแกง
พ้ืนบ้ำนสู่รำยได้ของชุมชน  

แนวคิดโครงกำร
ชาวบ้านในขุมชนบ้านดาโต๊ะ ชุมชนบ้านนีปิสกูเละ ชุมชนบ้าน
กาแระ ชุมชนบ้านราบอ จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ว่างงานและ
ขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีท่ีก่อนหน้าน้ันมีความพยายาม
ในการต้ังกลุ่มอาชีพท�าขนมขาย แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ 
เน่ืองจากขาดการวิเคราะห์ด้านการตลาด เชน่ ไมมี่กลุม่เป้าหมาย
ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการผลิต และไม่มีทักษะ
ด้านการขาย อีกท้ังการอบรมอาชีพท่ีผ่านมาใช้ความรู้จากนอก
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรบา้นราบอ จังหวัดปัตตานี
จึงปรับกระบวนการท�างานใหม่ใช้ฐานความรู้และศักยภาพของ
ชุมชนพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๆ คือ การท�าเคร่ืองแกง ภายใต้
แบรนด์ “เจ๊ะฆุละ” เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

1. ศึกษาความต้องการเคร่ืองแกงของผู้บริโภค
โดยเน้นผู้บริโภคในชุมชนเป็นหลัก 
2. รวบรวมสูตรเครื่องแกงของท้องถ่ินจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ชุมชน
3. ทดลองท�าเครื่องแกง พร้อมกับเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองแกง 
4. รวบรวมแหล่งวัตถุดิบจากท้องถ่ิน
5. ศึกษาชอ่งทางการตลาดเครื่องแกง

รูปแบบกำรท�ำงำน

วสิำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนรำบอ 
จังหวดัปัตตำนี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ตูแวคอลีเย๊ำะ กำแบ

1. เกิดเครอืขา่ยการผลิตเครื่องแกงต้ังแต่ต้นน�า
ไปจนถึงปลายน�า ‘ต้นน�า’ คือการเพาะปลูก
วัตถุดิบท่ีใช้ส�าหรับท�าเคร่ืองแกง ‘กลางน�า’
คือการผลิตเครื่องแกง และ ‘ปลายน�า’ คือ
การท�าการตลาด
2. เกิดการกระจายรายได้ใน 4 ชุมชน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ปลูกวัตถุดิบส�าหรับท�าเครื่องแกง
3. เกิด ‘วิสาหกิจชุมชนแมบ่า้นเกษตรนีปิสกเุละ’
ซึ่งเป็นกลไกในการผลิตและจ�าหนา่ยเครื่องแกง
‘เจ๊ะฆุละ’ 
4. มีรายได้ 10,000 บาทส�าหรับการทดลอง
ขายครั้งแรกของกลุ่ม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: เครื่องแกงแบรนด์ 
‘เจ๊ะฆุละ’, วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร
นิปิสกุเละ
ติดต่อ: ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ 089-654-6637
Facebook Page: เครื่องแกงเจ๊ะฆูลา

คนว่างงานและผู้สงูอายุ  ครอบคลมุพื้นท่ีใน 4 ชุมชน คือ 1.ชุมชน
บา้นดาโตะ 2.ชุมชนบา้นนีปิสกเูละ 3.ชุมชนบา้นกาแระ 4. ชุมชน
บา้นราบอ จ�านวน 150 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรปัญหำรำยได ้
กลุ่มแรงงำนชุมชนต�ำบลจะรัง 
อ�ำเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตำนี

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดปัตตานีเป็น 1 ใน 5 จังหวัดท่ีมีคนยากจนมากท่ีสุดใน
ประเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจึงเข้ามามีบทบาทในการเสริม
สร้างทักษะอาชีพแรงงานในพื้นท่ีต�าบลจะรัง อ�าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี โดยอาศัย “ทนุชุมชน” ท่ีมีผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
และต้นตาลโตนด ซึ่งจากการส�ารวจความต้องการของคนในชุน
พบว่ามี 3 กลุ่มอาชีพท่ีคนในพื้นท่ีต้องการเรียนรู้ คือ ตัดเย็บ
เสื้ อผ้า ตัดผมชาย และนวดไทย วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจึง
ออกแบบหลักสูตรท้ัง 5 อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และลดอัตราการ
ว่างงานของคนในพื้นท่ี

รูปแบบกำรท�ำงำน

วทิยำลัยชุมชนปัตตำนี 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: เทพกร พิทยำภินันท์

1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิม่ขึน้ในแต่ละอาชพี
ประมาณ 1,000-4,000 บาทต่อเดือน
2. เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน ช่วยลดอัตราการ
ว่างงาน ท�าให้ชาวบ้านไม่ต้องท้ิงถ่ินฐานไป
ท�างานต่างพื้นท่ี
3. เกิดกลไกการท�างานพื้นท่ีคือ “นักวิชาการ 
พยาบาล ตัวแทนด้านอาชีพ ผู้ประกอบการ” 
มาร่วมกัน ออกแบบหลักสูตรท้ัง 5 หลักสูตร
จนสามารถน�าไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเพื่อต่อยอดการเสริมทักษะในกลุ่มอาชีพ
เดิม และอาชีพใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: 5 หลักสูตรอาชีพ 
คือ 1.การนวด 2.การตัดเย็บ 3.การตัดผมชาย 
4.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5.หัตถกรรม จักสาน 
ติดต่อ: เทพกร พิทยาภินันท์ 081-478-0126

ผู้ถือบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ ผู้ว่างงาน ผู้สงูอายุ และแรงงานนอกระบบ  
150 คน ในพื้นท่ีต�าบลจะรัง อ�าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
เป็นพื้นท่ีท่ีการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในพื้นท่ี อีกท้ัง
ยังขาดรายได้จากราคายางพาราตกต�า โดยชาวบ้านบางส่วนมี
ต้นทนุความรูใ้นการแปรรูปตาลโตนด แต่ขาดการพฒันาต่อยอด

กลุ่มเป้ำหมำย

1. การฝึกทักษะอาชีพผ่านหลักสูตรท้ัง 5 
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนวด 62 ช่ัวโมง
2) หลักสตูรตัดผมชาย 75 ชัว่โมง 3) หลักสูตร
ตัดเย็บ 75 ช่ัวโมง 4) หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์
62 ชั่วโมง 5) หลักสูตรหัตถกรรมจักสาน 62 
ชั่วโมง
2. เรียนเรื่องเทคโนโลยี เชน่ การตลาดออนไลน์
และการบริหารจัดการกลุ่ม
3. การศึกษาดูงานท่ีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
บ้านบางพลับ อ� า เภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เก่ียวกับการจัดต้ังกลุ่มชุมชน
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โครงกำรฝึกทักษะอำชีพที่ใฝ่ฝัน
ของผู้ขำดแคลนและด้อยโอกำส 
เพ่ือเป็นผู้ประกอบกำรและ 
แรงงำนคุณภำพ

แนวคิดโครงกำร
จังหวัดยะลามีประชากรท่ีขาดโอกาสในการประกอบอาชีพอยู่
จ�านวนมากคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ท่ีมีฐานทนุเดิมของมหาวิทยาลัยและมีประสบการณใ์นการสง่เสรมิ
พัฒนาองค์ความรู้ในฐานะสถาบันการศึกษา เห็นว่าการเรียนรู้
เพยีงทฤษฎีอยา่งเดียวไมเ่พยีงพอจึงต่อยอดเพื่อพฒันาทักษะอาชีพ
ให้กับเยาวชนนอกระบบ และคนในชุมชนท่ียังขาดโอกาสให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการ สรา้งรายได้ สรา้งอาชีพ เพื่อหล่อเล้ียง
ตนเอง 

เน้นฝึกทักษะอาชีพ 3 แนวทางตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
• ทักษะเกี่ยวกับงำน ให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง โดยรว่มมือกับวิทยาลัยสารพดัชา่ง
ถ่ายทอดทักษะวิชาชพี 3  หลักสตูร คือ หลักสตูร
ชา่งตัดผม หลักสูตรท�าขนม และหลักสูตรชา่ง
อิเล็กทรอนิกส์
• ทักษะกำรท�ำงำนเปน็ทมี
• ทักษะเกี่ยวกับกำรคิด วิเคราะห์ มองเห็น
ภาพรวมและแก้ปัญหาได้

รูปแบบกำรท�ำงำน

มหำวทิยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แวอำซีซะห์  
ดำหะยี 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับใบรับรองการฝึกทักษะ
อาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เกิดการรวมกลุม่เปิด ‘รา้นตัดผม’ ขึน้ในชุมชน
ท�าให้มีรายได้เพิม่ขึน้เฉล่ียวันละ 200-500 บาท
ต่อคน
3. เกิดการส่งต่อความรู้โดยคนในชุมชนเอง 
กลุม่เป้าหมายท่ีได้เรยีนเป็นชา่งตัดผม สามารถ
เป็นครูสอนตัดผมให้กับเพ่ือน ๆ คนอ่ืนในชุมชน
ท่ีสนใจต่อไปได้ 
4. เกิดกลุ่ม ‘ดาหลาเบเกอร่ี’ รับออเดอร์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ และบางคนเม่ือมีเกิดทักษะ
แล้วจึงท�าขนมขายท่ีบา้น และสง่จ�าหน่ายตาม
รา้นต่าง ๆ ในละแวกชุมชนซึง่อยูใ่นชว่งเริม่ต้น
มีรายได้เฉล่ียวันละ 100-300 บาท ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการจ�าหน่าย
5. กลุ่มเป้าหมายหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบอาชีพตามร้านซอ่มเครื่องไฟฟ้า 
6. เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างรวมกลุ่มเพื่อ
ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปล่ียนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลติจำกโครงกำร: ชา่งตัดผม, ร้านดาหลา
เบเกอรี่, ชา่งอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์
ดาหะยี 081-898-7840 

แรงงานนอกระบบ เยาวชนในพื้นท่ี และคนว่างงาน จ�านวน 50 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำรแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสำะ 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน

แนวคิดโครงกำร
ชุมชนต�าบลรอืเสาะ จังหวัดนราธวิาส มี ‘โรงงานแฮนด์อินแฮนด์
(Hand in Hand)’ ซึ่งมีเคร่ืองมือตัดเย็บเสื้อผ้าจ�านวนมาก แต่
ก่อนหน้าน้ีโรงงานบรหิารงานโดยเอกชนซึง่ไม่ประสบความส�าเรจ็
ด้านการตลาด ทางเทศบาลจึงแก้ปัญหาปรับเปล่ียนโรงงานให้
เป็นวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ ให้ชุมชนบรหิารจัดการกันเอง
ซึง่โรงงานยงัมีความต้องการแรงงานฝีมือจ�านวนมาก วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสจึงใช้โอกาสน้ีเข้ามาร่วมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชนมีงานท�า ลด
ปัญหาการออกไปท�างานนอกพื้นท่ี 

วทิยำลัยชุมชนนรำธิวำส 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: สำคร ปำนจีน

1. กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการท�างานหลัง
จบโครงการ
2. เกิดทักษะการตัดเย็บท่ีได้มาตรฐานสูงใน
ระยะเวลาส้ันเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายได้ทดลอง
ฝึกเย็บหน้ากากอนามัยชว่งสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงพัฒนาสู่
การเย็บเสื้อเป็นตัวได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก 
3. กลุม่เป้าหมายมีรายได้จากไมก่ี่พนับาท เป็น
หลักหม่ืนบาทต่อเดือน เน่ืองจากได้เข้าท�างาน
ในโรงงาน
4. เกิดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Hand in Hand
โดยสมบูรณ์ พร้อมเข้าสูก่ารตลาดต่อไป 
5. ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้ อจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยราชการและสถานศึกษา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: กลุม่สตรแีละคนว่างงาน
ในต�าบลรือเสาะ มีทักษะความรู้และสามารถ
เข้าประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
ติดต่อ: สาคร ปานจีน 083-195-5659
Facebook Page: Hand in Hand รือเสาะ
ผลิตเสื้อกีฬาพิมพ์ลายระบบ Sublimation

กลุ่มสตรีในอ�าเภอรือเสาะ คนว่างงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ของวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส จ�านวน 60 คน ท่ีสนใจการตัดเย็บ
เสื้อผ้า

กลุ่มเป้ำหมำย

2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมมือกับโรงงาน 
Hand in Hand รือเสาะ จัดท�าหลักสูตร “การ
ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม” เพ่ือ
ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การ
ปรับแต่งจักรเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ การเย็บ
ชิ้นเสื้อผ้า และการประกอบชิ้นงาน
3. ฝึกทักษะการตัดเยบ็เส้ือผ้าเพื่อให้เกิดความ
ช�านาญและสามารถน�าไปสูก่ารประกอบอาชพี

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. จัดกิจกรรมค้นหาตัวตน เพื่อค้นหาความต้องการ สรา้งเป้าหมาย
ชวิีต และแรงบันดาลใจแก่กลุ่มเป้าหมายทุกคน
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โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 
กลุ่มแรงงำนขำดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกำสเพ่ือพ่ึงพำตนเอง

แนวคิดโครงกำร
พื้นท่ีอ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นท่ีท่ีน่าอยู ่
แต่เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ  สง่ผลให้คนในชุมชนไมส่ามารถประกอบ
อาชีพได้เต็มท่ี ก่อให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล�าทางรายได้และ
คุณภาพชีวิตตามมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เล็งเห็นความ
ส�าคัญดังกล่าว จึงคิดจะพัฒนาทักษะอาชีพให้คนมีงานท�า เพ่ือ
เป็นการยกระดับการพฒันาคุณภาพชวิีตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน

1. ลงพื้นท่ีสอบถามความต้องการกับกลุ่ม
เป้าหมายเรื่องอาชีพท่ีต้องการเรยีนรู ้5 อาชพี คือ
• ตัดเย็บเสื้อผ้า เชน่ ผ้าคลุมฮิญาบ 
• ตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ
• การแปรรูป เชน่ ปลาดุกแดดเดียว และน�าขิง
• เพิ่มมูลค่าสินค้าจักสานไม้ไผ่ จานรองแก้ว 
กระด้งลายพิกุลจากยา่นลิเภา
• ท�าอาหารและขนม
2. ฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจ และความ
ถนัด
3. เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์

รูปแบบกำรท�ำงำน

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันรำธิวำส 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: อัศนีย์ หมำดสตูล

1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉล่ียวันละ 200-300
บาท จากท่ีไม่เคยมีรายได้เลย 
2. คนท่ีมีรายได้อยูบ่า้งก็มีรายได้เพิม่ข้ึนเม่ือน�า
ทักษะการแปรรูปสนิค้าเพื่อเพิม่มูลค่าไปปรับใช้
3. ได้อยูกั่บครอบครัวในชุมชน โดยไมต้่องออก
ไปท�างานนอกพื้นท่ี
4. เกิดการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มท�าขมมรับท�า
คอฟฟี่ เบรกให้หน่วยงานราชการในพื้นท่ี
5. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ารับออเดอร์ผลิตเครื่อง
ประดับตกแต่งจากผ้าจากโรงงานผ้าปาเต๊ะ
เป็นรายได้เสริม
6. ความสัมพันธร์ะหว่างคนในชุมชนดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผ้าคลุมฮิญาบ, 
กระเป๋าเอกสาร, ปลาดุกแปรรูป, น�าขิง, 
จานรองแก้วและกระด้งจากยา่นลิเภา, 
ขนมหวาน
ติดต่อ: อัศนีย์ หมาดสตูล 080-707-5946 

แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้สุงอายุ  ใน 4 ต�าบล ของ
อ�าเภอสุไหงโก-ลก ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านซรายอ ต�าบลปาเสมัส,
หมู่ท่ี 4 บา้นปูโปะ ต�าบลมูโนะ, หมูท่ี่ 3 บา้นโตะเวาะ ต�าบลปูโยะ
และชุมชนศรอีามาน ต�าบลสไุหงโก-ลก โดยใชส้ถานศึกษา กศน.
และกศน.ต�าบล เป็นฐานการเรียนรู้ จ�านวน 150 คน

กลุ่มเป้ำหมำย
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โครงกำร STEM Education
ประยุกต์ทักษะแรงงำน 4.0

แนวคิดโครงกำร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้มี Multi-Skills ท้ังทักษะการสื่อสาร การท�างานเป็นทีม
ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงในยุค 4.0 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยน�าความรู้เก่ียวกับ STEM ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใชใ้นการท�างานเพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

ศูนย์วทิยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนรำธิวำส  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ฟำตีหม๊ะ เล็งฮะ

โครงการฯ สามารถเชื่อมโยงครูภูมิปัญญาในชุมชน
ซึ่งมีองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่ง
เป็นท่ีต้องการของตลาด แต่ก�าลังการผลิตไม่
เพยีงพอ โครงการน้ีจึงเป็นโอกาสและจุดเริม่ต้น
ท่ีดีท่ีน�าทักษะ STEM เขา้มาจับคูกั่บภูมิปัญญา
ชุมชนในการพัฒนาทักษะแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ท�าให้เกิดเครือข่ายการจ้างงานในชุมชน 
นอกจากน้ันยงัท�าให้คนในชุมชนเกิดการเรยีนรู้
ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์น้ันไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัว แต่
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตประจ�าวัน สามารถน�ามา
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ พร้อมท้ังเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและการ
ด�าเนินชีวิตอีกด้วย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผลผลิตจำกโครงกำร: ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
แบรนด์เสาะนีซา
ติดต่อ: เจ๊ะเสาะ 081-092-2446 
Facebook page: กระเป๋ากระจูดเสาะนีซา

ประชากรในพื้นท่ีชุมชนโคกพยอม และชุมชนกะลุวอเหนือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส จ�านวน 90 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ
คนว่างงาน และกลุม่แมบ้่าน

กลุ่มเป้ำหมำย

รูปแบบกำรท�ำงำน

1. มีการให้ความรูท่ี้ตรงกับความต้องการของชุมชน
ผา่นกิจกรรมเสริมทักษะต้ังแต่ต้นน�ำ คือ เชิญ
ครูภูมิปัญญาด้านการสานกระจูดในชุมชนเขา้มา
รว่มเป็นวิทยากรและภาคี กลำงน�ำ	สรา้งความรู้
การท�าบัญชีรายรับรายจ่าย และปลำยน�ำ 
2. เพิม่ทักษะชอ่งทางผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน์ 
ให้เข้าใจเทคนิคการตลาดแบบดิจิทัล ฝึกการ
โพสต์สินค้า และเพิม่มูลค่าสนิค้าด้วยวิธเีล่าเรื่อง
ให้น่าสนใจ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ โดยจะเน้น
ทักษะการใช้ภาษาไทยและการสื่อสาร เพื่อ
สร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาไทยให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี



ทุน
พ

ฒั
นาอาชีพ

และน
วตักรรมที่ ใช้ชุมชน

เป็น
ฐาน

89

แนะน�ำผู้ทรงคุณวฒุิและคณะท�ำงำน
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

คณะอนุกรรมกำรก�ำกับทิศทำงโครงกำร

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
ต�ำแหน่ง : ประธาน
หน่วยงำน :
ที่ปรึกษากองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

นำยโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
ต�ำแหน่ง : กรรมการ 
หน่วยงำน :
อดีตผูใ้หญ่บ้านหนองกลางดง 
ต�าบลศิลาลอย อ�าเภอสามร้อยยอด 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

พญ.ทำนทิพย์ ธ�ำรงวรำงกูร
ต�ำแหน่ง : กรรมการ
หน่วยงำน : 
เลขาธิการมูลนิธิพฒันาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนเพือ่คุณภาพชีวติดี

นำยสุทิน แก้วพนำ
ต�ำแหน่ง : กรรมการ 
หน่วยงำน : 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นำยภัทระ ค�ำพิทักษ์
ต�ำแหน่ง : กรรมการ 
หน่วยงำน : 
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้จัดกำรกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

นพ.สุภกร บัวสำย

ส�ำนักนวตักรรมและทุนกำรศึกษำ

ธันวธิ์ดำ วงศ์ประสงค์
ผู้อ�านวยการส�านักนวตักรรมและทุนการศึกษา

วนิดำ คุณรอด
นักวชิาการ
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อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
Email: kaewthipsomkid@gmail.com
หัวหน้าโครงการฯ

นายสิทธิชัย  ธรรมขัน (เอก)
เบอร์ติดต่อ: 0932891689 
Email: sittichai.mju@gmail.com
ผู้ติดตามและประเมินผลภายในโครงการ
และผู้ประสานงานระดับ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

นายพงศกร กาวชัิย (ฝุ่ น) 
เบอร์ติดต่อ: 0871739553 
Email: foon27@hotmail.com
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ 
และผู้ประสานงานระดับภาค (ภาคใต้)

คณะทำางาน

ทีมกลาง

นายกริช  สุริยะชัยพันธ์ (กริช)
เบอร์ติดต่อ: 0884108819 
Email: kritkrit02@gmail.com
ผู้ติดตามและประเมินผลภายในโครงการ
และผู้ประสานงานระดับภาค (ภาคเหนือ)

39
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นางสาวพรพิมล ทาเมา (เจียว)
เบอร์ติดต่อ: 0631143529 
Email: jiaw_40@hotmail.com
ผู้ประสานงานระดับภาค
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และติดตามพื้นที่

นางสาวกาญจนาพร สายวงค์ฝ้ัน (โปร์)
เบอร์ติดต่อ: 0816722295 
Email: Kanjanapornpopoly@gmail.com
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพิไลพรรณ ฉายาลักษณ์ (ปิงปอง)
เบอร์ติดต่อ: 0926932392 
Email: pilaipan.cha@gmail.com
ผู้ประสานงานระดับภาคและติดตามพื้นที่

นางสาวอรพรรณ ใคร้มูล (แตน)
เบอร์ติดต่อ: 0917077699 
Email: orapankraimool@hotmail.com
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

นายธนวชิญ์ กลิ่นมาลี  (ฟิล์ม)
เบอร์ติดต่อ: 0961963214 
Email: Sogoodmaple@gmail.com
ผู้ประสานงานทั่วไป  (เรื่องระบบ) 
และสรุปบทเรียนรู้

40

(ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ผู้ประสานงานระดับภาค
(ภาคใต้)
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ภาคเหนือ 
นายชีวนั ขันธรรม 
เบอร์ติดต่อ: 0896338133 
Email: cheem13@hotmail.com
หัวหน้าทีมภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นางมัสยา คำาแหง
เบอร์ติดต่อ: 0819671562 
Email: yookyika@gmail.com
หัวหน้าทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางและภาคตะวนัตก
นายชิษนุวตัน์. มณีศรีขำา
เบอร์ติดต่อ: 0818332993 
หัวหน้าทีมภาคกลางและภาคตะวันตก

ภาคใต้
นายสมพงษ์ หลีเคราะห์  
เบอร์ติดต่อ: 0894460439
Email: Trfsatune@hotmail.com
หัวหน้าทีมภาคใต้

คณะทำางานทีมภาค
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กองทุน
เพือ่ความเสมอภาค

ทางการศึกษา
ก้าวไปด้วยกัน  

สู่ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  

ที่ไม่ทิ้งใคร
ไวข้้างหลัง

ความเหลื่อมลำ้ายังคงเป็น
ปัญหาที่ท้าทาย
 ประเทศไทยมีรายจ่ายด้านการ
ศกึษาสูงถึงปลีะ 800,000,000,000 บาท 
แต่ทุก ๆ ปียังมีเด็กกว่า 670,000 คน  
ที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
เพราะความยากจน มีเยาวชนพียง 5% 
จากครอบครวัยากจนทีส่ดุ 20% แรกของ 
ประเทศเท่าน้ัน ท่ีมีโอกาสเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เพราะต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ครัว
เรือน

 นักเรียนอายุ 15 ปี ใน
ชนบทมีความรู้ความสามารถ
ล้าหลังกว่านักเรียนในเมือง
ใหญ่เกือบ 2 ปีการศึกษา
 ทั้งหมดนี้ทำาให้ประเทศไทย
เสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึง  
200,000,000,000 ลา้นบาทตอ่ป ี
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็น 
อุปสรรคสำา คัญต่อการบรรลุ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลกด้านการศึกษา (UNSDG4)  
ซึ่งประเทศไทยให้คำาม่ันสัญญา
แก่ประชาคมโลกว่าจะบรรลุ  
ให้ได้ในปี 2530

ถึงเวลาหยุด
ความเหลื่อมลํ้า  
ร่วมสร้างโอกาสสู่ 
ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา
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ความเหลื่อมล�า
ทางการศึกษา
บรรเทาได้ด้วยแนวทาง
เสมอภาค

ภารกิจที่
กสศ.

ต้องพชิิตคือ

สร้างเสริมองค์ความรู้และ 
บริหารจัดการเชิงระบบ 

เพือ่สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา

ลงทุนโดยใช้ความรู้นํา 
เพือ่ช่วยเหลือและสร้าง 

คุณค่าเพิม่แก่กลุ่มเป้าหมาย

ระดมการมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์ 
จากทุกภาคส่วน 

เสนอแนะมาตรการ 
เพือ่สร้างความเปลี่ยนแปลง 

เชิงนโยบาย
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เพือ่ช่วยเหลือและสร้าง 

คุณค่าเพิม่แก่กลุ่มเป้าหมาย
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เชิงนโยบาย

45



ทุน
พ

ฒั
นาอาชีพ

และน
วตักรรมที่ ใช้ชุมชน

เป็น
ฐาน

96

46

าษกึศรากงาทคาภอมสเมาวคอืพเนุทงอกยามหาปเมุลก 4.6 ยัวงวชกุทนคนาล

เยาวชน 15 - 17 ป

บัคงับคาภาษกึศรากบบะรนในยีรเกันกด็เ
6.8  นคนาล (96%)

ยพัรทนทุนลคแดาขทีนยีรเกัน

1.8 นคนาล (25%)
รากิพนยีรเกัน

0.34  นาล (5%)

 นยรีเยวักด็เ 6 – 14 ป

2 นคนาล 2.3 นคนาล 7.1 นคนาล 2.4 นคนาล

นัคงาลกกออก็ดเ
0.2  นคนาล (3%)
าษกศึรากบบะรกอนกด็เ

0.45 นคนาล (4%)

ทีวัรคบอรคนใก็ลเกด็เ

ยพัรทนทุนลคแดาข

0.77 นคนาล

(40%) 0.23 นคนาล (10%)

 ก็ลเกด็เ 0-2 ป  นยีรเยัวนอกกด็เ 3-5 ป

รากิธาษกึศงวรทะรกดัลปนางกันาํสลูมอขนาฐ ะลแ  ยทไดาหมงวรทะรก งอรคกปรากมรกลูมอขนาฐ ามีท

0.24 นคนาล (10%)

1

 ีทมุลกนชวายเก็ดเลแูดผููรคะลแลกไงาหีทนืพนใูรค 2 – 4

ญูนมรรธฐัรมาตยามหาปเมุลก

ดาขีทลาบุนอกด็เ

ยพรัทนุทนลคแ

0.61  นคนาล

(26%)

ม.ปลาย/ปวช. 
ยพรัทนุทนลคแดาขีท

0.36  นคนาล (15%)

นยรีเกัน

 ยวัมฐปกด็เ 0 – 6 ป
เยาวชน 18 - 25 ป

0.15 นคนาล (2%)

6.7 นคนาล

ยพัรทนทุนลคแดาขูผ
านฒพัรากงอตที

  นางงรแอืมฝะษกทั

 อตาษกึศมไ
( ม บจงัลห .3)ลาบุนอนยีรเาขเดไมไ

2.2

2.1

3.1 3.2 3.3

4 5

 ีทมุลกนชวายเะลแก็ดเลแูดีทนยีรเงรโ 2 - 46

7

ูรคานฒัพะลแติลผรากนใบบแนตนับาถสงัตดัจรากะลแูรคานฒัพรากงาทวนแาวคนคะลแยัจิวาษกศึราก

4.6 ล้านคน ทุกช่วงวยั

กลุ่มเป้าหมายกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาไปกับ กสศ.
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