
ทนุพฒันาทกัษะอาชพี
และนวตักรรม
ทีใ่ชช้มุชน
เปน็ฐาน

สรา้งโอกาส
สรา้งงาน
บนฐานของชมุชน

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา



86%

14%

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการ
เปลี่ยนแปลงทั้งบริบทด�านเศรษฐกิจท่ี
อยู�ในช�วงเปลี่ยนผ�านของเทคโนโลยี
และวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซ่ึงส�งผลกระทบต�อประชากรวัยแรงงาน
อย�างรุนแรง และการพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่ขาดความสอดคล�องกับเศรษฐกิจ
ชุมชนและตลาดแรงงาน อีกทั้งความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให�แรงงาน
ส�วนใหญ�ขาดทักษะฝ�มือ ทำให�สุ�มเสี่ยง
ต�อการโดนเลิกจ�างและเกิดภาวะว�างงาน
มากข้ึน

แรงงานส�วนใหญ�ของไทย
เป�นแรงงานท่ีขาดทักษะ
ฝ�มือเป�นกลุ�มเปราะบาง
สุ�มเสี่ยงต�อการเลิกจ�าง

และว�างงาน

การจ�างงานแรงงาน
ทักษะสูงของไทยมี
เพียงแค� 14%

ทำให�ผลิตภาพโดย
รวมของไทยต่ำมา
เป�นเวลานาน

แรงงานไทย
กวา่ 16 ลา้นคน

กาํลงัเผชญิวกิฤต



หลักการสำคัญในการฝ�าวิกฤตครั้งนี้จึงอยู�ที่การพัฒนาแรงงานให�เป�นผู�ประกอบการ
ท่ีสามารถใช�ทุนและทรัพยากรจากชุมชนท่ีมีอยู� ให�กลายเป�นต�นทุนทางสังคม ยกระดับ
การประกอบอาชีพ พัฒนานวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจระดับชุมชนให�เกิดผลสำเร็จ
โดยอาศัยการทำงานร�วมระหว�างภาคีเครือข�ายและองค�กรต�างๆ ให�เกิดฐานข�อมูล
ท่ีสามารถนำไปใช�ประโยชน� ในการกำหนดนโยบายระดับประเทศต�อไป

สรา้งโอกาส สรา้งงาน บนฐานของชมุชน

เพ่ิมทักษะใหม�ท่ีจำเป�น (Reskill)
เสริมทักษะในบริบทใหม� (Upskill)
พัฒนาข�อมูลทักษะอาชีพรายบุคคล
เพ่ือใช�ประโยชน�ในการจัดสรรและวาง
แผนสำหรับตลาดแรงงาน

เสริมศักยภาพและใช�ทุนของชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพให�ชุมชนสามารถพึ่งพา
ภายในชุมชนได�ก�อนนำไปสู�การแลกเปล่ียน
ระหว�างชุมชน การส�งขายนอกชุมชนและ
อาจไปถึงการส�งออกในท่ีสุด

พฒันาทกัษะแรงงาน ใชช้มุชนเปน็ฐานในการพฒันา



โดยให�การพัฒนาทักษะอาชีพและมีแผน
การประกอบอาชีพเป�นผู�ประกอบการ
ขนาดย�อมหรือแรงงานฝ�มือ

ในการพัฒนาเครื่องมือและชุดความรู�
เพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับ
หน�วยพัฒนาอาชีพ

นำไปสู�การเป�นผู�ประกอบการและ
แรงงานฝ�มือชุมชนอย�างน�อย 50 เรื่อง

ผลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้

เกดิความรว่มมอืกบัองคก์ร
ภาคประชาสงัคมและ
องคก์รระหวา่งประเทศ

เกดิหลกัสตูรการยกระดบั
การประกอบอาชพีทีต่อบโจทย์
ทอ้งถิน่และตลาดแรงงาน

ได�เข�ามามีบทบาทในการร�วมพัฒนา
การประกอบอาชีพชุมชนและเชื่อมโยง
เครือข�ายให�เกิดความยั่งยืน

ในการพัฒนากลไกเสริมระดับภูมิภาค
จัดเครื่องมือ และชุดความรู�เพ่ือเตรียม
ความพร�อมให�กับหน�วยพัฒนาอาชีพ
ให�สามารถวิเคราะห�ทุนชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกัน

เกิดเป�นนวัตกรรมในรูปแบบต�างๆ เช�น
การพัฒนาส�งเสริมการเป�นผู�ประกอบการ
เกิดการรวมกลุ�มท่ีสามารถพัฒนาไป
เป�นวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ�
ถูกยกระดับให�มีมูลค�าสูงข้ึนผ�าน
การใช�เทคโนโลยีออนไลน�

เกดิเครอืข่ายคนรุน่ใหม่

เกดิความรว่มมอืทางวชิาการ
มหาวทิยาลยั

แรงงานดอ้ยโอกาส
ไดร้บัการพฒันา

เกดินวตักรรมพฒันาอาชพี



กู�คืนชีวิตพ�อแม�วัยรุ�นท่ีต�องออกจากระบบการศึกษากลายเป�น
แรงงานนอกระบบท่ีมีป�ญหาท้ังสภาพจิตใจและเศรษฐกิจ
โดยกลุ�มฅนวัยใส ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�

วัยรุ�นที่ตั้งครรภ�ร�อยละ 38 เป�นนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเมื่อคลอดแล�วทำให�มีการหยุดเรียนหรือลาออกและ
หลุดจากระบบการศึกษาไปโดยปริยาย ประสบป�ญหา
ทั้งสภาพจิตใจและเศรษฐกิจ ขาดทักษะและความรู�
ในการประกอบอาชีพ การรับมือกับชีวิตท่ีพลาดพล้ัง
และยังไม�พร�อม กลุ�มฅนวัยใส ภายใต�การสนับสนุน
จาก กสศ. ได�เข�าช�วยเหลือให�การดูแลปรึกษาปรับสภาพ
จิตใจและฝ�กทักษะอาชีพให�กับพ�อแม�วัยรุ�นจำนวน
50 คน ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� จนหลาย
ครอบครัวสามารถเป�นผู�ประกอบการด�านอาหาร
ขนาดเล็กมีรายได�สามารถเล้ียงดูบุตรได�อย�างมีคุณภาพ
และสร�างความภาคภูมิใจในชีวิต

กรณีตัวอย�างของโครงการ

สรา้งอนาคตใหพ่้อแมว่ยัใส
กา้วสูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการขนาดเลก็



เปล่ียนกลุ�มเกษตรกรท่ีไม�มีพ้ืนท่ีทำกิน กลุ�มผู�ด�อยโอกาส
ผู�สูงอายุ คนพิการ และกลุ�มเด็กเยาวชนนอกระบบ
ในตำบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร� ให�กลายเป�นผู�ผลิต
ผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�คุณภาพสูง

กรณีตัวอย�างของโครงการ

กลุ�มผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชน
นอกระบบ และเกษตรกรที่ไม�มีพื้นที่ทำกิน ที่ได�รับ
การสนับสนุนสามารถรวมกลุ�มกันภายใต�แบรนด�
หนองสนิท ซึ่งได�รับการสนับสนุนในด�านความรู� เช�น
การเชิญปราชญ�ชุมชนที่มีประสบการณ�มาเป�นพี่เลี้ยง
รวมถึงการสนับสนุนป�จจัยการผลิต เช�นท่ีดิน แหล�งน้ำ
ไปจนถึงการบริหารจัดการผลผลิตจนได�ผลผลิตเป�น
ผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�คุณภาพสูง ท่ีสามารถส�งไป
จำหน�ายในซูเปอร�มาร�เก็ตใหญ�ของประเทศได� อีกทั้ง
ยังปรับกลยุทธ�ในภาวะการระบาดของโรค โควิด-19
เป�นบริการจัดแพ็กเกจผักอินทรีย�ส�งถึงบ�าน และยัง
วางแผนต�อยอดไปยังตลาดออนไลน�ในอนาคต

สหกรณก์ารเกษตรพชืผกัอนิทรยี์
หนองสนทิ จาํกดั



แผนที่การทำงานที่ใช�ชุมชนเป�นฐาน

ผลการดาํเนนิงานในระยะเวลา 2 ปี

โครงการป� 2562
รวม 65 โครงการ

โครงการป� 2563
รวม 129 โครงการ

โครงการต�อยอด
(โครงการท่ีได�รับทุน 2 รุ�น)
รวม 20 โครงการ

ภาคเหนือ
18 โครงการ
37 โครงการ

ภาคกลาง
6 โครงการ
24 โครงการ

ภาคใต�
18 โครงการ
29 โครงการ

ภาคตะวันตก
2 โครงการ
4 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 โครงการ
33 โครงการ

ภาคตะวันออก
2 โครงการ



กลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ

*แรงงานนอกระบบอื่นๆ เช�น ภิกษุสามเณร นักเรียนนักศึกษา และรับจ�างทั่วไป เป�นต�น

** แรงงานขาดแคลนทุนทรัพย�อื่นๆ เช�น ผู�ต�องขัง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน เป�นต�น

*** จากกลุ�มเป��าหมายทั้งหมด ในจำนวนนี้เป�นผู�มีบุตรหรือธิดาศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับ 1,996 คน



กลุม่อาชพีทีไ่ดร้บัโอกาส



20 โครงการตอ่ยอด ในหลายกลุม่อาชพี

การพัฒนาต�นแบบธุรกิจชุมชนด�อยโอกาสเพ่ือความอยู�รอดในภาวะวิกฤติ :
โดยใช�ฐานกลุ�มสตรีท่ีแปรรูปกล�วยหอมทองฉาบปลอดสารพิษ

ยกระดับการเล้ียงจ้ิงโกร�งคุณภาพ โดยใช�ชุมชนเป�นฐานสู�การพัฒนาอาชีพ
ในเขตอำเภอดอยเต�า จังหวัดเชียงใหม�

พัฒนาทักษะการทอผ�าจกเพ่ือสร�างอาชีพ
ในเขตอำเภอดอยเต�า จังหวัดเชียงใหม�

การพัฒนายกระดับเกษตรกรสู�ผู�ประกอบการ
การเกษตรอินทรีย�แบบครบวงจร
ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร�

ส�งเสริมการเรียนรู�การประกอบการ
ผ�าทอปกาเกอะญอและเกษตรอินทรีย�
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

พัฒนาทักษะอาชีพขนาดย�อมในกลุ�มพ�อแม�วัยรุ�น

พัฒนาผลิตภัณฑ�และรูปแบบตลาดใหม�
บนฐานวิถีชนเผ�าลีซู

การพัฒนาทักษะอาชีพช�างอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีแก�เยาวชนในสถานพินิจและคุ�มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เพ่ือยกระดับ
สู�มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

พัฒนาผลิตภัณฑ�และการตลาดในระบบ
เครือข�ายเศรษฐกิจชุมชนชาติพันธุ�เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจก บ้านชั่งแปลง8

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสนิท

วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย

กลุ่มฅนวัยใส

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติลีซู
ตําบลเมืองแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

เครื่อข่ายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยชนเผ่า อาข่า



การยกระดับผลิตภัณฑ�ผ�า ภายใต�สินค�า “ผ�าภูซาง”

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค�า
ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรให�ครบวงจร
จ.กาญจนบุรี

พัฒนาผู�ประกอบการสีเขียว

ส�งเสริมการเรียนรู�การแปรรูปผลิตภัณฑ�จากบุก

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง

วิสาหกิจชุมชนพอใจ ในวิถีพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

พัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธุ�
และดูแลสวนส�มจุกในพ้ืนท่ี 5 ตำบล
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ควบคู�
ช�องทางการตลาดเคร่ืองแกง
และสินค�าเกษตรอินทรีย�
เพ่ือเพ่ิมรายได�คนในชุมชน

การยกระดับผลผลิตด�วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สู�การเป�นผู�ประกอบการเกษตร
ผสมผสานระบบอินทรีย�

วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ

วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก (ขอนแก่น)



การพัฒนาทักษะผู�ประกอบการท่ีใฝ�เรียนรู�เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตด�วยนวัตกรรมชุมชน

การส�งเสริมการประกอบการผ�าไหมสร�างสรรค�ในกลุ�ม
แรงงานนออกระบบขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�
สู�ตลาดเป�นธรรม พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร�

การส�งเสริมและการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพ่ือสร�างรายได�แก�แรงงานท่ีด�อยโอกาส
พ้ืนท่ีชายฝ��ง จังหวัดตรัง

ยกระดับหัตถกรรมไทยสู�สากล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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