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ดรี.สัมคดิ แก�วิทพิัย์
ผู้้�จดัการีโครีงการีทนุพััฒนาอาชีีพัและนวิตักรีรีมที�ใชี�ชุีมชีนเป็นฐาน

ทรีรีศึนะพ่ั�นฐานวิ�าด�วิย ชุีมชีนเป็นฐาน
คน และการีศึึกษาเพ่ั�อควิามเสัมอภาค

โอก้าสดีสามปี็ทีิ�ผู้่านมาเป็็นห้วงเวลาทีิ�	กองทุนเพื้้�อคว่ามเสมอภาคทาง 
การศกึษา	 (กสศ.)	 ได้้ด้ำาเนินโครงการทุนพัื้ฒนาอาชุพีื้และนวั่ตกรรมที�ใชุ้ชุุมชุน
เป็็นฐาน	 มุ่งสร้างโอก้าส	สร้างงาน	สร้างชุีมชีนให้แก่้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ป็ระชีาก้รวัย์
แรงงานทีิ�ย์าก้จันด้อย์โอก้าสและได้รบัผู้ลก้ระทิบจัาก้สภัาวะเศรษฐกิ้จั	ผู้า่นการสรา้ง
กระบว่นการการเรยีนร่ท้ี�ใชุชุุ้มชุนเป็น็ฐาน	(Community-based) ชุว่่ยเหล้อกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที�ด้้อยโอกาส	รายได้้ตำา	และเป็็นผู้่้ว่่างงานที�ได้้รบัผู้ลกระทบ 
จัากสถานการณ์์การแพื้รร่ะบาด้ข้องโรคติด้เชุ้�อไว่รสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ใหม้รีายได้้และมคีณุ์ภาพื้ชุวิี่ตที�ด้	ีรว่มทั�งใหชุุ้มชุนสามารถยกระดั้บการป็ระกอบ
อาชุพีื้	และสามารถพื้ฒันานวั่ตกรรมโมเด้ลทางธุุรกิจัระดั้บชุุมชุนอยา่งยั�งยน้	

ในส่วนข้าพเจ้ัานับเป็็นบุญกุ้ศลใหญ่หลวงทีิ�ได้รับโอก้าสมาอย้์่ในนิเวศก้าร
เรีย์นร้้ใหม่นี�	 จึังขอโอก้าสได้สะท้ิอนมุมมองต่อเรื�องชุีมชีนเป็็นฐาน	 ผู้้้คิน	 และ 
ก้ารศึก้ษาเพื�อคิวามเสมอภัาคิ	พอสงัเขป็ดังนี�

‘ชุุมชุนเป็็นฐาน’	 เป็็นระบบสังคิมทีิ�ร่วมเรีย์นร้้ด้แลเผืู้�อแผู่้แบ่งปั็นเป็็นด้าน
หลัก้	ด้วย์มโนสำานึก้ของผู้้้คินทีิ�อย้์ร่ว่ม	อย้์ร่อด	และรุง่เรอืงไป็ด้วย์กั้น	 ร้้สกึ้นึก้คิิด	มี
กั้นและกั้น	ผู้้ก้พนัเป็็นญาติพี�น้อง	ผู้องเพื�อน	รว่มคิิด	รว่มคุิย์	รว่มป็ฏิบติั	จััดก้ารทัิ�ง
เรื�องพื�นฐานก้ารทิำามาหากิ้นไป็จันถึึงป็ฏิบติักิ้จัทิางศาสนาและดำารงรกั้ษาคิวามเป็็น
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สถึาบันชุีมชีน	ก้ฎก้ติก้า	 วัดวาอาราม	และ
ทิรัพย์าก้รแหล่งทิำามาหากิ้นให้สามารถึเอื�อ
ให้ชุีมชีนเป็็นทีิ�อย้์่ทีิ�กิ้นและทีิ�พัก้พิงใจัได้
อย์่างมั�นคิงรอบด้าน	 ก่้อเกิ้ดคิวามจัำาเริญ 
ทัิ�งมิติเศรษฐกิ้จัและจิัตใจั	 ทัิ�งอาหารก้ารกิ้น	
นำาดื�ม	 เงินทินุ	ทีิ�ดิน	ก้ารผู้ลิตและก้ารตลาด
และก้ารศึก้ษาเรยี์นร้	้

ร้ป็ธรรมในชุีมชีนทีิ�ก้้าวหน้ามัก้วาง
ระบบพื�นฐานต่าง	ๆ 	ไว้เป็็นอย์า่งดี	เชีน่	ระบบ
ทีิ�ดินชุีมชีน	ป่็าชุีมชีน	ป็ระป็าชุีมชีน	ป็ระมง
ชุีมชีน	ก้องทิุนชุีมชีน	พลังงานชุีมชีน	 ศ้นย์์ก้ารเรีย์นร้้ชุีมชีน	ฯลฯ	 ระบบราก้ฐาน 
ดังก้ล่าวเป็็นเงื�อนไขทีิ�เอื�อให้เกิ้ดก้ารเรีย์นร้้	 และให้คินในชุีมชีนเติบโตอย์่างเต็ม
ศัก้ย์ภัาพบนฐานก้ารจััดก้ารด้แลตนเองทีิ�ดี	 มีคิุณภัาพชีีวิตทีิ�ดี	 เพราะมีพื�นฐาน	
ราก้ฐานทิรัพย์าก้รธรรมชีาติ	และวัฒนธรรมหรือระบบคิวามสัมพันธ์ทีิ�หล่อหลอม
ก้ล่อมเก้ลา	เกื้�อก้ล้	ก้ำากั้บดแ้ล	เป็รยี์บป็ระหนึ�งคิล้าย์คิลึงพืชีพนัธุที์ิ�เติบโตและงอก้งาม
ได้ในแป็ลงป็ลก้้ทีิ�อุดมสมบ้รณ	์ดินดำา	นำาชุีม่	แสงแดดทีิ�เพยี์งพอเหมาะสม

ในขณะทีิ�ภัาวะปั็จัจุับันโลก้ทิางเทิคิโนโลยี์และระบบข้อม้ลข่าวสารและ 
ก้ารเรีย์นร้ก้้้าวหน้า	ก้ว้างไก้ล	ทัินทีิทัินใด	ไมจ่ัำากั้ดพื�นทีิ�และเวลา	สามารถึเขา้ถึึงได้ง่าย์	
ทิำาให้ก้ารติดต่อพด้คิยุ์	ค้ิาขาย์หรอืทิำากิ้จัก้รรมใด	ๆ 	สามารถึทิำาได้รวดเรว็	นับเป็็นโลก้
ทีิ�ขย์าย์โอก้าส	 ขย์าย์ขอบเขตและคิวามสามารถึใน	 ‘คว่ามเป็็นชุุมชุน’	 ขึ�นมา 
ซีึ�งในโลก้ใหม่	 ‘ชุุมชุน’	 มีคิวามหมาย์ใหม่ก้ว้างขวางว่องไวมาก้ก้ว่าเดิม	 ก่้อให้เกิ้ด 
ก้ารเชีื�อมโย์งสร้างพื�นทีิ�ก้ารพ้ดคิุย์	พื�นทีิ�เรีย์นร้้	 ระบบป็รึก้ษาหารือ	ทิำาคิวามเข้าใจั
และแก้้ไขป็ัญหาร่วมกั้น	 ใชี้ต้นทิุนตำา	 สามารถึดำาเนินก้ารข้ามพื�นทีิ�ชุีมชีนเดิม	 
ข้ามท้ิองถิึ�น	 ข้ามป็ระเทิศ	 ทัิ�วโลก้	 โอก้าสทิางก้ารศึก้ษาเรีย์นร้้ของผู้้้คินเปิ็ดก้ว้าง 
อย์า่งไมเ่คิย์มีมาก่้อน

อย์า่งไรก็้ดี	เทิคิโนโลยี์ทีิ�ก้้าวหน้าก็้สรา้งก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงทีิ�รวดเร็ว	ไมแ่น่นอน	
ซีบัซีอ้น	คิลมุเคิรอื	สรา้งคิวามเหลื�อมลำาของคินร้แ้ละคินไมร้่	้คินทีิ�ขาดโอก้าส	และ 
ผู้้้มาก้ด้วย์โอก้าส	และมีคิวามจัริงป็นกั้บคิวามเท็ิจัทีิ�ย์าก้จัะแย์ก้แย์ะมาก้ขึ�น	

ดร.สมคิิด	แก้้วทิิพย์์
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ควิามจำาเป็นเรี�งด�วินอย�างยิ�งยวิด คอ่ ควิามเร็ีวิและรีอบด�าน
ของการีจดัการีการีเรีียนร้ี�และปรัีบตวัิของผู้้�คนให�สัามารีถ

ดแ้ลตนเองและมสีั�วินรี�วิมสัรี�างสัภาพัแวิดล�อม
ที�เอ่�อต�อการีเรีียนร้ี�และทำามาหากนิของตนเอง

คว่ามจัำาเป็็นเร่งด่้ว่นอย่างยิ�งยว่ด้ก็ค้อ	 คว่ามเร็ว่และรอบด้้านข้องการ
จััด้การการเรยีนร่แ้ละป็รบัตัว่ข้องผู้่้คนให้สามารถด้แ่ลตนเอง	และมสีว่่นรว่่มสรา้ง
สภาพื้แว่ด้ล้อมที�เอ้�อต่อการเรยีนร่แ้ละทำามาหากินข้องตนเองจึังเป็็นเร้�องสำาคัญ	
ดั้งนั�นการว่าด้หวั่ง	หรอ้จิันตนาการให้โครงการทุนพื้ัฒนาอาชุพีื้และนวั่ตกรรมที�
ใชุชุุ้มชุนเป็น็ฐานจัะเป็น็การทำางานที�ใชุก้ารพัื้ฒนาอาชุพีื้เป็น็เร้�องพื้้�นฐานเริ�มต้น
ให้ผู้่้ยากลำาบากได้้เรียนร่้	 ให้สามารถต้�นร่้	 ด้่แลตนเอง	 เป็็นสมาชิุกที�มีเมตตา	 
มสีติป็ญัญา	 ก้าว่หน้ากระต้อรอ้รน้พื้รอ้มรว่่มด้่แลตนเองและสังคม	 เป็น็พื้ลเม้อง	
(Active	Citizen)	และพื้ลโลก	(Global	Citizen)	ที�เป็่� ยมด้้ว่ยพื้ลังสรา้งสรรค์

ก้ารจัะมีจิันตนาก้ารส้เ่ป้็าหมาย์ดังก้ล่าวได้	จัำาเป็็นต้องก้ล่าวถึึงคิวามแจ่ัมชีดั
ทิางทิรรศนะว่าด้วย์มนุษย์์ว่าทุกคนมสีิ�งที�มค่ีาในตนเองเป็น็ทุนเดิ้ม	 ค้อ	ศกัยภาพื้
ในการเรยีนร่	้ศกัดิ้�ศรคีว่ามเป็น็มนุษย์ทุกคนมเีท่ากัน	ทุกชุวิี่ตมพีื้ลังอำานาจัในตน	
ทกุชุวิี่ตเป็น็องค์รว่ม	มคีว่ามศกัดิ้�สทิธิุ�	จึังพื้งึเคารพื้กันและกัน	มนุษย์ทุ์ิก้คินมาจัาก้
ธาตธุรรมชีาติเหมือนมาจัาก้พอ่แมเ่ดีย์วกั้น	พงึรกั้กั้นเหมือนเป็็นญาติพี�น้อง	ซีึ�งถึึงทีิ�สดุ
โดย์แท้ิทิกุ้ชีวิีตเราต่างก้ำาหนดกั้นและกั้น	(Inter	Determination)	และมีกั้นและกั้นอย้์	่
(Interbeing)	การสรา้งคว่ามเข้้าใจั	เรยีนร่	้และด่้แลกันให้สามารถอย่ร่อด้	อย่ร่ว่่ม	
รุง่เรอ้งไป็ด้้ว่ยกัน	(Common	Prosperity)	เป็น็สำานึกในหน้าที�และเป็น็คว่ามร่สึ้ก
รับผู้ิด้ชุอบที�คว่รจัะมี	 การมีฐานคติ	 วิ่ธุีคิด้	ทรรศนะพื้้�นฐานและระบบคุณ์ค่า 
ดั้งกล่าว่	จึังเป็น็ทรรศนะพื้้�นฐานข้อง	‘การศกึษา’		ในคว่ามหมายค้อ	การพื้จิัารณ์า
ตนเองและการป็ฏิิบติัพื้ฒันาตนเองให้งอกงามและเติบโต	คว่บค่่กับการรว่่มสรา้ง
ชุุมชุนสังคม	สร้างชุาติบ้านเม้องและโลกให้เป็็นนิเว่ศแห่งการเรยีนร่้และด้่แล 
กันและกันอย่างเต็มกำาลัง	 การศึกษาโด้ยนัยยะดั้งกล่าว่จึังเป็็นการศึกษาเพื้้�อ 
คว่ามเสมอภาค	ที�เป็น็ภารกิจัสง่สง่ข้องกองทุนเพื้้�อคว่ามเสมอภาคทางการศกึษา
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ทีิ�มีตราสัญลัก้ษณ์	 (Logo)	 เหมือนร้ป็ผีู้เสื�อก้ระพือปี็ก้	และก้ารไร้ขอบเขตข้อจัำากั้ด	
(Infinity)	จึังนา่สนใจัว่า	สำาหรบัคนทำางานที�เกี�ยว่ข้อ้งกับการศกึษาและการพัื้ฒนา
อาชุพีื้เป็น็การเรยีนร่ผู้้า่นการทำามาหากินส่ก่ารเป็ลี�ยนร่ป็แป็ลงรา่งหรอ้พื้ลิกโฉีม	
(Transform)	ส่ศ่กัยภาพื้ใหม	่อิสรภาพื้ใหม	่เม้�อหนอนที�อ่อนแอมขี้อ้จัำากัด้ในตัว่เอง
ตัว่หนึ�ง	มคีว่ามเชุ้�อมั�นและจิันตนาการว่่า	ตนเองสามารถเป็ลี�ยนเป็น็ผู้เีส้�อได้้ 

คิวามในใจัและจิันตนาก้ารต่อก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงนี�เป็็นคิวามสขุสดใสของคินทีิ�
มีผีู้เสื�อในดวงใจั	เป็็นคิวามใฝ่่ฝั่นถึึงคืินวันของก้ารได้รว่มทิำางาน	มีป็ฏิสมัพนัธเ์รยี์นร้้
ในหม่้ผู้้้คินทีิ�เกี้�ย์วข้องในงาน	 ก้สศ.	 เป็็นสุนทิรีย์ภัาพและพลังของก้ารบรรสาน
สอดคิล้องกั้บก้ารโบย์บินของหม้่ภัมรก้ลางดงดอก้ไม้นานาพันธุ์	 สำาหรับข้าพเจ้ัา 
ก้ารได้ทิำางานกั้บมวลหม่้มหามิตรทีิ�มีภัารกิ้จัรว่มสร้างนิเวศแห่งก้ารเรีย์นร้้	รว่มสร้าง
ชีีวิตใหม่กั้บผู้้้ย์าก้ลำาบาก้	 ผู้้้ด้อย์โอก้าส	 จึังเป็็นบุญกุ้ศลทีิ�ย์ิ�งใหญ่	 เพราะเข้าใจัว่า 
ก้ารศึก้ษาเป็็นไป็เพื�อคิวามงอก้งามและเติบโตส้อิ่สรภัาพและคิวามเสมอภัาคิโดย์แท้ิ
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พระราชีบัญญัติก้องทิุนเพื�อคิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศึก้ษา	 พ.ศ.	 2561	 
มาตรา	5	(4)	ก้ำาหนดใหก้้องทินุสง่เสรมิ	สนับสนุน	และให้คิวามชีว่ย์เหลือผู้้ข้าดแคิลน
ทิุนทิรัพย์์และผู้้้ ด้อย์โอก้าสให้ได้รับก้ารศึก้ษาหรือพัฒนา	 เพื� อให้มีคิวามร้ ้
คิวามสามารถึในก้ารป็ระก้อบอาชีพีตามคิวามถึนัดและมีศัก้ย์ภัาพทีิ�จัะพึ�งพาตนเอง
ในก้ารดำารงชีีวิตได้	ตามนโย์บาย์ด้านก้ารพัฒนาทิรัพย์าก้รมนุษย์์ของรัฐบาล	และ
ด้านก้ารสร้างโอก้าสคิวามเสมอภัาคิทิางสังคิมตามแผู้นยุ์ทิธศาสตร์ชีาติ	 20	 ปี็	 
จึังเกิ้ดเป็็นโคิรงก้ารทุินพัฒนาอาชีีพและนวัตก้รรมทีิ�ใช้ีชุีมชีนเป็็นฐานขึ�นเพื�อแก้้ไข
สถึานก้ารณ์ปั็ญหาของป็ระเทิศเกี้�ย์วกั้บป็ระชีาก้รวัย์แรงงานและระบบก้ารพัฒนา
แรงงาน

กสศ.	มีภารกิจัในการชุ่ว่ยเหล้อด้่แลกลุ่มเป็้าหมายซึ่ึ�งเป็็นผู้่้ข้าด้แคลน 
ทนุทรพัื้ย์	หรอ้ด้้อยโอกาส	 นับตั�งแต่แรกเกิด้จันถึงวั่ยแรงงานใหไ้ด้้รบัโอกาสทาง 
การศกึษา	เพื้้�อบรรเทาคว่ามยากจันอันเป็น็รากเหง้าข้องป็ญัหาอ้�น	ๆ	ทัิ�งนี�	ก้สศ.	
มีคิวามเชีื�อว่า	 ถ้ึาคินสามารถึเข้าส้่ระบบก้ารศึก้ษา	 ได้รับก้ารศึก้ษาทีิ�ดีพอสมคิวร	 
ก็้จัะสามารถึหลุดออก้จัาก้คิวามเหลื�อมลำาไป็ได้ในระย์ะย์าว	ทิำาให้มีแนวทิางในก้าร
ป็ระก้อบอาชีีพ	 มีราย์ได้ทีิ�ดีขึ�น	 ก้สศ.	 เป็็นหน่วย์งานเล็ก้	 ๆ	 ก้ารแก้้ปั็ญหาเรื�อง 
คิวามเหลื�อมลำาทีิ�มีราก้เหง้าย์าวนานนับ	10	ปี็	ถืึอเป็็นปั็ญหาใหญที่ิ�	ก้สศ.	ไมส่ามารถึ
แก้้ไขได้โดย์ลำาพัง	 ด้วย์เหตุนี�	 ก้สศ.	 จึังพย์าย์ามดึงคิวามร่วมมือจัาก้ทิุก้ภัาคิส่วน	 
ทัิ�งภัาคิรฐั	ภัาคิสังคิม	ภัาคิเอก้ชีน	เข้ามาชีว่ย์กั้นแก้้ปั็ญหาสำาคัิญของป็ระเทิศ	

บทเรีียนการีทำางานทนุพััฒนาอาชีีพั
และนวิตักรีรีมที�ใชี�ชุีมชีนเป็นฐาน
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สำาหรับแนวทิางก้ารแก้้ปั็ญหาของ	 ก้สศ.	 จัะใชี้	 ‘คว่ามร่้’	 นำา	 ในร้ป็แบบ	
Education	for	All	เริ�มตั�งแต่เด็ก้ป็ฐมวัย์	เด็ก้ในระบบนอก้ระบบ	ระดับอาชีวีศึก้ษา	
ระดับป็ริญญาตรี	รวมไป็ถึึง	คินว่างงาน	ผู้้้สง้อายุ์	คินพิก้าร	และผู้้้ทีิ�ได้รบัผู้ลก้ระทิบ
จัาก้สถึานก้ารณ์ก้ารแพรร่ะบาดของเชีื�อไวรสัโคิโรนา่	2019	โดย์ระดับคิวามชีว่ย์เหลือ
จัะแตก้ต่างกั้นไป็ตามลำาดับคิวามสำาคัิญ	 เชี่น	 เด็ก้ย์าก้จันพิเศษและก้ลุ่มเสี�ย์งทีิ�จัะ
หลดุออก้จัาก้ระบบก้ารศึก้ษา	ถืึอเป็็นก้ลุ่มทีิ�ได้รบัคิวามชีว่ย์เหลือเรง่ด่วน	เป็็นต้น

ส่วนก้ลุ่มคินว่างงาน	 ผู้้้ส้งอายุ์	 คินพิก้าร	 และผู้้้ทีิ�ได้รับผู้ลก้ระทิบจัาก้
สถึานก้ารณ์ก้ารแพร่ระบาดของเชีื�อไวรัสโคิโรน่า	 2019	ก้สศ.	 ได้จััดทิำาโคิรงก้าร 
ทิุนพัฒนาอาชีีพและนวัตก้รรมทีิ�ใช้ีชุีมชีนเป็็นฐานขึ�นเมื�อปี็	 2562	 มีเป้็าหมาย์เพื�อ 
พัฒนาทัิก้ษะแรงงานทีิ�ขาดแคิลนทุินทิรัพย์์และด้อย์โอก้าส	 โดย์เฉพาะแรงงาน 
นอก้ระบบ	 ให้เป็็นผู้้้ป็ระก้อบก้ารรุ่นใหม่และแรงงานฝี่มือ	 โดย์ให้คิวามสำาคัิญกั้บ 
ก้ารขบัเคิลื�อนก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงใน	3	ระดับ	คืิอ

1.	 พื้ฒันากลุ่มเป็า้หมายที�เป็น็ผู้่ข้้าด้แคลนทนุทรพัื้ยแ์ละด้้อยโอกาส	ให้มี
โอก้าสในก้ารพัฒนาทัิก้ษะก้ารป็ระก้อบอาชีีพ	 เกิ้ดก้ารเรีย์นร้้	 จันนำาไป็ส้่ก้ารสร้าง
ราย์ได้	และย์ก้ระดับคิณุภัาพชีวิีตของตนเองและคิรอบคิรัว

2.	 หน่ว่ยพื้ัฒนาอาชุพีื้สามารถพื้ัฒนาศักยภาพื้	 ทักษะ	และองค์คว่ามร่ ้ 
ให้เป็็นหน่วย์พัฒนาอาชีีพทีิ�มีคิวามเข้าใจั	 เข้าถึึง	 และตอบโจัทิย์์ก้ลุ่มเป้็าหมาย์
ป็ระชีาก้รวัย์แรงงานทีิ�ขาดแคิลนทุินทิรัพย์์และด้อย์โอก้าสได้อย์่างตรงจุัดและตรง
คิวามต้องก้ารของก้ารพฒันาแรงงานในพื�นทีิ�ชุีมชีน

3.	 การลด้คว่ามเหล้�อมลำาทางการศึกษา	 และก้ารพัฒนาก้ลุ่มป็ระชีาก้ร 
วัย์แรงงานทีิ�ขาดแคิลนทิุนทิรัพย์์และด้อย์โอก้าส	 ทีิ�ส่งผู้ลต่อก้ารพัฒนาเศรษฐกิ้จั 
และสงัคิมในระดับชุีมชีนและป็ระเทิศ

ภัาย์ใต้เป้็าหมาย์ทัิ�ง	 3	 ข้อ	 ก้ารพัฒนาทัิก้ษะอาชีีพสำาหรับผู้้้ทีิ�ขาดแคิลน 
ทิุนทิรัพย์์และด้อย์โอก้าสโดย์ใชี้ชุีมชีนเป็็นฐาน	 จึังไม่ใชี่เป็็นเพีย์งก้ารพัฒนาทัิก้ษะ
อาชีีพระย์ะสั�น	 หาก้แต่มีก้ารออก้แบบก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้ทีิ�เชีื�อมโย์งเป็็นระบบ	 
ดึงทิรัพย์าก้รทีิ�มีอย้์ใ่นชุีมชีนนำามาเป็็นฐานในก้ารจััดก้ารเรยี์นร้ใ้ห้กั้บก้ลุ่มเป้็าหมาย์	
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ซึี�งมีหน่วย์พัฒนาอาชีีพเป็็น	 ‘กลไกหลัก’	 ในก้ารขับเคิลื�อนก้ารสร้างงานและสร้าง
อาชีีพให้กั้บก้ลุ่มเป้็าหมาย์ทีิ�เป็็นผู้้้ขาดแคิลนทุินทิรัพย์์และด้อย์โอก้าสทีิ�นำาไป็ส้ก่้าร
ก้ารออก้แบบก้ารเรยี์นร้ที้ิ�เอื�อให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ได้เรีย์นร้จ้ัาก้ก้ารป็ฏิบติัจัรงิ

โดย์หัวใจัสำาคัิญ	 คืิอ	ก้ารส่งเสริมให้หน่วย์พัฒนาอาชีีพทิำาให้ก้ลุ่มเป็้าหมาย์
เกิ้ดก้ารพัฒนาทัิก้ษะอาชีีพ	 (Hard	 skill)	 คิ้่ขนานไป็กั้บทัิก้ษะชีีวิต	 (Soft	 Skill)	 
เพื� อย์ก้ระดับคุิณภัาพชีีวิตและก้ารป็ระก้อบอาชีีพ	 จันนำาไป็ส้่ก้ารพัฒนาเป็็น 
ผู้้้ป็ระก้อบก้ารขนาดเล็ก้	 ทีิ�สามารถึดึงต้นทุินทิรัพย์าก้รในพื�นทีิ�มาใช้ีเพื�อออก้แบบ
ในก้ารสร้างม้ลค่ิาเพิ�ม	 เชีื�อมโย์งก้ลไก้ก้ารทิำางานกั้บหน่วย์งานภัาคีิทัิ�งในระดับ 
ท้ิองถิึ�นและในระดับจัังหวัด	ผู้่านชี่องทิางต่าง	ๆ	 โดย์มีหน่วย์พัฒนาอาชีีพคิอย์ให้ 
คิำาป็รึก้ษาและสนับสนุนก้ารทิำากิ้จัก้รรมตั�งแต่ต้นทิางไป็จันก้ระทัิ�งสิ�นสุดโคิรงก้าร	
เป็็นก้ารพัฒนาแบบคิ้่ขนานไป็พร้อมกั้นทัิ�งในส่วนของหน่วย์พัฒนาอาชีีพและ 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	
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กรีอบควิามคดิการีหนุนเสัริีมการีพััฒนาอาชีีพัและนวิตักรีรีม
ที�ใชี�ชุีมชีนเป็นฐาน

ก้ารขับเคิลื�อนทิุนพัฒนาอาชีีพและนวัตก้รรมทีิ�ใชี้ชุีมชีนเป็็นฐานมีก้รอบคิิด
สำาคัิญในก้ารดำาเนินงาน	 คืิอ	 มุ่งเน้นก้ารสร้างระบบก้ารพัฒนาทัิก้ษะแรงงานทีิ�เป็็น 
ผู้้้ขาดแคิลนทุินทิรัพย์แ์ละด้อย์โอก้าสให้มีคิณุภัาพชีวิีตทีิ�ดีขึ�น	อันจัะนำาไป็ส้ก่้ารสร้าง
สงัคิมทีิ�มีคิวามสุข	เกิ้ดระบบเศรษฐกิ้จัในชุีมชีนทีิ�ชีว่ย์ลดคิวามเหลื�อมลำาในมิติต่าง	ๆ 	
บนฐานแนวคิิดสำาคัิญ	4	ป็ระก้าร	คืิอ

1.	 การใชุ้ชุุมชุนเป็น็ฐาน	หมาย์ถึึง	ก้ารเข้าใจั	เขา้ถึึง	คิวามเป็็นชุีมชีน	หรือ
พื�นทีิ�ทีิ�มีคิวามเกี้�ย์วขอ้งกั้บก้ลุม่เป้็าหมาย์	หรอืสภัาพแวดล้อมก้ารพฒันาทัิก้ษะอาชีพี
ของหนว่ย์พฒันาอาชีพี	

2.	 การเรยีนร่ร้ว่่ม	หมาย์ถึึง	ก้ารสรา้งก้ระบวนก้ารเรีย์นร้ที้ิ�ทิกุ้คิน	ทิกุ้หน่วย์
พัฒนาอาชีีพ	 และก้ลุ่มเป้็าหมาย์สามารถึออก้แบบก้ารเรีย์นร้้ทีิ�สอดคิล้องกั้บ 
คิวามต้องก้ารและพื�นทีิ�ชุีมชีนของตนเอง	
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3.	 การบ่รณ์าการ	หมาย์ถึึง	คิวามรว่มมือของหน่วย์งาน	องค์ิก้ร	ชุีมชีน	และ
ทิกุ้ภัาคิสว่นทัิ�งภัาย์ในและภัาย์นอก้	รวมถึึงก้ารป็ระสานงานรว่มของคิณะทิำางานและ
ผู้้้ทิรงคิณุวุฒ	ิ

4.	 กลุ่มเป็้าหมายที�แท้จัริง	 หมาย์ถึึง	 ก้ระบวนก้ารคัิดเลือก้	 ก้ารค้ินหา 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์มีวิธกี้ารทีิ�หลาก้หลาย์และเชีื�อถืึอได้	ทัิ�งหน่วย์พฒันาอาชีพี	และก้ลุ่ม 
ผู้้้ด้อย์โอก้าส/ก้ลุ่มผู้้้ขาดแคิลนทุินทิรัพย์์	 เพื�อสร้างปั็จัจััย์เอื�อต่อก้ารพัฒนาสังคิม 
และชุีมชีนให้เกิ้ดระบบ	 ‘นิเว่ศทางป็ัญญา’	 ทีิ�เชีื�อมก้ารทิำางานของ	 ก้องทุินเพื�อ 
คิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศึก้ษา	(ก้สศ.)	ในก้ารแก้้ปั็ญหาคิวามเหลื�อมลำาด้านก้ารศึก้ษา	
โดย์ก้ารให้โอก้าสทิางก้ารเรีย์นร้้	 พัฒนาทัิก้ษะอาชีีพ	และทัิก้ษะในก้ารดำาเนินชีีวิต
แก่้แรงงานผู้้้ด้อย์โอก้าสและขาดแคิลนทินุทิรพัย์์

หนุนเสัริีมการีเรีียนร้ี�ส้ั�การีพััฒนาอาชีีพัและนวิตักรีรีม 
ที�ใชี�ชุีมชีนเป็นฐาน

2	ปี็ทีิ�ผู้า่นมา	ก้ารขับเคิลื�อนงานของทุินพัฒนาอาชีพีและนวัตก้รรมทีิ�ใชีชุ้ีมชีน
เป็็นฐาน	 มุ่งส่งเสริมก้ารเรีย์นร้้ผู่้านก้ารพัฒนาทัิก้ษะอาชีีพแก่้แรงงานผู้้้ด้อย์โอก้าส
และขาดแคิลนทิุนทิรัพย์์	 ผู้่านก้ระบวนก้ารทิำางานร่วมกั้บภัาคีิเคิรือข่าย์ชุีมชีน	 
ในก้ารสรา้งก้ารเรยี์นร้ที้ิ�เป็็นทัิก้ษะอาชีพี	 (Hard	skill)	และทัิก้ษะชีวิีต	(Soft	Skill)	
เพื�อย์ก้ระดับทัิก้ษะอาชีีพ	คิุณภัาพชีีวิต	และทัิศนคิติต่อก้ารดำาเนินชีีวิตแก่้แรงงาน 
ผู้้้ด้อย์โอก้าสและขาดแคิลนทุินทิรัพย์์ให้สามารถึเกิ้ดก้ารเรีย์นร้้และป็รับใช้ีให้เร็ว	
(Learning	Agility)	มีหัวใจัทีิ�แข็งแรง	ล้มแล้วลุก้ไว	(Resilience)	ก้ารมองโลก้ในแง่ดี	
แต่ไม่ใชี่แง่เดีย์ว	 (Grounded	Optimism)	 จึังเป็็นฐานก้ารสร้างก้ารศึก้ษาทีิ�นำาไป็ส้่
คิวามเป็็นมนุษย์ที์ิ�สมบ้รณ์

การข้ับเคล้�อนงานการพื้ัฒนาอาชุีพื้และนวั่ตกรรมที�ใชุ้ชุุมชุนเป็็นฐาน	
เป็็นกระบว่นการสร้างระบบนิเว่ศทางป็ัญญาที�เชุ้�อมโยงการทำางานจัากหลาย 
ภาคสว่่นเข้า้มารว่่มด้ำาเนินงาน	ไมว่่าจัะเป็็น	คิณะอนุก้รรมก้ารก้ำากั้บทิิศทิางโคิรงก้ารฯ	
ทีิมนัก้วิชีาก้าร	ก้สศ.	ทีิมบรหิารจััดก้ารก้ลาง	ทีิมพี�เลี�ย์งภัาคิ	หนว่ย์พัฒนาอาชีพี	และ
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ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ทีิ�เป็็นป็ระชีาก้รวัย์แรงงานทีิ�ขาดแคิลนทิุนทิรัพย์์และด้อย์โอก้าส	 
โดย์ฐานคิิดสำาคัิญในก้ารขบัเคิลื�อนงาน	ป็ระก้อบด้วย์	

1.	 แนวคิิดก้ารใช้ีชุีมชีนเป็็นฐาน	(Community	Based	Approach)	

2.	 แนวคิิดก้ารหนุนเสริมและเติมพลัง	(Empowerment)	

3.	 ก้ารเรยี์นร้ผู่้้านก้ารป็ฏิบติัก้าร	(Active	Learning)	

โดย์มีโคิรงสรา้งก้ารดำาเนินงานในภัาพรวม	ป็ระก้อบด้วย์	

ทีมบริหารจััด้การกลาง	 ก้ำาหนดและออก้แบบก้ารดำาเนินงานในภัาพรวม	 
สรา้งคิวามเข้าใจัร่วมกั้นระหว่างทีิม		ก้ารก้ำาหนดบทิบาทิหน้าทีิ�		ก้ารป็ระสานก้ารทิำางาน
ระหว่างทีิมจััดก้ารก้ลางและทีิมภัาคิ	และก้ารหนุนเสริม	 ติดตามและป็ระเมินผู้ล	 
ก้ารพัฒนาชุีดคิวามร้้	 ก้ารพัฒนาข้อเสนอโคิรงก้ารฯ	ก้ารวิเคิราะห์ก้ลุ่มเป็้าหมาย์	
ก้ารเตรีย์มคิวามพร้อมหน่วย์พัฒนาอาชีีพ	ก้ารหนุนเสริมหน่วย์พัฒนาอาชีีพ	และ
ก้ารติดตามและเสรมิพลังหน่วย์พฒันาอาชีพี	

ทีมพื้ี�เลี�ยงภาคและเครอ้ข้่ายพื้ี�เลี�ยงภาค	 เป็็นทีิมสร้างก้ระบวนก้ารเรีย์นร้	้
เสรมิคิวามร้	้เสรมิทัิก้ษะ	และสรา้งขวัญก้ำาลังใจัในก้ารหนนุเสรมิ	ติดตามก้ารดำาเนนิงาน
ของหนว่ย์พฒันาอาชีพีอย์า่งใก้ล้ชีดิ	ซีึ�งเอื�อต่อก้ารพฒันาส้ก่้ลุ่มเป้็าหมาย์แรงงานทีิ�
ขาดแคิลนทินุทิรัพย์แ์ละด้อย์โอก้าส	และเชีื�อมโย์งเคิรอืขา่ย์ระดับพื�นทีิ�	

 หน่ว่ยพื้ัฒนาอาชุพีื้และภาคีเครอ้ข้่าย	 เป็็นหน่วย์ดำาเนินก้ารหลัก้ในพื�นทีิ�	
ในก้ารจััดก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้และออก้แบบกิ้จัก้รรมในก้ารพัฒนาทัิก้ษะอาชีพี	คิวามร้้	
และทัิศนคิติทีิ�เหมาะสมแก่้ก้ลุม่เป้็าหมาย์ทีิ�เกิ้ดจัาก้ก้ระบวนก้ารสรา้งก้ารเรยี์นร้ร้ว่ม	

กลุ่มเป็้าหมาย	 ก้ลุ่มคินวัย์แรงงานผู้้้ด้อย์โอก้าสและขาดแคิลนทุินทิรัพย์	์ 
ทีิ�เขา้รว่มก้ระบวนก้ารเรยี์นร้	้ทีิ�จัะนำาไป็ส้ก่้ารเกิ้ดอาชีพี	เกิ้ดราย์ได้	เกิ้ดก้ระบวนก้าร
พฒันาคิวามคิิด	เป็ลี�ย์นทัิศนคิติ	มองเหน็คุิณค่ิาในตนเอง	ย์ก้ระดับคุิณภัาพชีวิีต	และ
ก้ารพฒันาก้ารเรยี์นร้ที้ิ�เชีื�อมโย์งฐานก้ารพฒันาอาชีพีทีิ�ใช้ีชุีมชีนเป็็นฐาน	
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	จัาก้โคิรงสรา้งบทิบาทิหนา้ทีิ�ก้ารดำาเนินงานในแต่ละสว่น	จัะมแีบบแผู้นก้าร
ดำาเนินงานรว่มจัาก้คิณะก้รรมก้ารก้ำากั้บทิิศทิางโคิรงก้ารฯ	นัก้วิชีาก้าร	ก้สศ.	ทีิมก้ลาง	
และทีิมภัาคิ	 เพ้ื้�อออกแบบกระบว่นการสร้างการเรียนร่้ร่ว่มแก่ผู้่้ข้าด้แคลน 
ทนุทรพัื้ยแ์ละด้้อยโอกาส	โด้ยมหีน่ว่ยพื้ฒันาอาชุพีื้เป็น็	‘กลไก’ สำาคัญในการจััด้
กระบว่นการเรยีนร่ใ้หแ้ก่กลุ่มเป็า้หมาย	และมรีะบบก้ารหนนุเสรมิทิางวิชีาก้ารจัาก้
ทีิมก้ลางและทีิมภัาคิเข้ามาหนุนเสริมทัิก้ษะ	 เทิคินิคิ	ก้ระบวนก้ารในก้ารสร้างก้าร
เรีย์นร้้ทีิ�เหมาะสมแก่้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	เพื�อสร้างหลัก้สต้รก้ารพัฒนาอาชีพีทีิ�สอดคิล้อง
กั้บคิวามต้องก้ารของก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 เป็็นก้ารเรีย์นร้้ผู้่านก้ารป็ฏิบัติจัริงให้สามารถึ 
ย์ก้ระดับและเชีื�อมโย์งก้ารเรยี์นร้กั้้บฐานทิรพัย์าก้รทีิ�มีอย้์ใ่นชุีมชีน	
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การีสันับสันุนและตดิตามพ่ั�นที�การีเรีียนร้ี� 
ของหน�วิยพััฒนาอาชีีพั 

ก้ระบวนก้ารพฒันาอาชีพีและนวัตก้รรมทีิ�ใชีชุ้ีมชีนเป็็นฐาน	ภัาย์ใต้เสน้ทิาง
ต้นนำา	ก้ลางนำา	ป็ลาย์นำา	ทีิ�ได้ก้ำาหนดไว้นั�น	ในทิกุ้ระย์ะจัะมกี้ารสนบัสนุนและติดตาม
พื�นทีิ�ชุีมชีนหรือพื�นทีิ�ก้ารเรีย์นร้้ของหน่วย์พัฒนาอาชีีพ	 โดย์ก้ำาหนดให้มีหลัก้ส้ตร 
ก้ารพัฒนาหน่วย์พัฒนาอาชีีพทีิ�สอดคิล้องกั้บคิวามต้องก้าร	 และก้ารนำาไป็ใช้ี
ป็ระโย์ชีน์ในก้ารดำาเนินโคิรงก้ารแก่้หน่วย์พัฒนาอาชีีพ	ซีึ�งแบ่งก้ารเรีย์นร้้ออก้เป็็น	 
2	สว่น	คืิอ	1.	หลัก้สต้รแก้นก้ลาง	และ	2.	หลัก้สต้รเสรมิตามบริบทิเชีงิพื�นทีิ�	

หลักส่ตรแกนกลาง	 เน้นสร้างคิวามเข้าใจัต่อแนวคิิดก้ารใช้ีชุีมชีนเป็็นฐาน	 
ทีิ�สามารถึพัฒนาให้เกิ้ดก้ระบวนก้ารเสริมสร้างศัก้ย์ภัาพของชุีมชีนในก้ารพัฒนา
อาชีีพบนฐานข้อม้ล	คิวามร้้	 ทิุนทิางสังคิม	 เศรษฐกิ้จั	และทิรัพย์าก้ร	 รวมถึึงก้าร
วิเคิราะห์สถึานก้ารณ์	 ปั็ญหาของชุีมชีนทีิ�นำาไป็ส้่ก้ารแก้้ไขปั็ญหาเชีิงระบบ	 เพื�อให้
ชุีมชีนสามารถึวิเคิราะห์สาย์พานอาชีีพ	 อาชีีพทีิ�ต้องก้ารในท้ิองถิึ�น/ชุีมชีน	 เพื�อ
ก้ำาหนดแผู้นธุรกิ้จัและแผู้นก้ำาลังคินทีิ�เหมาะสมกั้บก้ารสร้างงานในท้ิองถิึ�น	 รวมถึึง
ก้ารสร้างก้ารมีสว่นรว่มของชุีมชีนและสถึานป็ระก้อบก้ารทีิ�มีคิวามต้องก้ารแรงงาน
ฝี่มือในก้ารสรา้งงาน	สรา้งอาชีพี	สรา้งราย์ได้	เพื�อย์ก้ระดับคุิณภัาพชีวิีตของป็ระชีาก้ร
วัย์แรงงานทีิ�ขาดแคิลนทุินทิรพัย์์และด้อย์โอก้าสในพื�นทีิ�	
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หลักส่ตรเสริมตามบริบทเชุิงพื้้�นที�	 เป็็นหลัก้ส้ตรทีิ�ทีิมภัาคิมีก้ารวิเคิราะห์
ต้นทุินของหน่วย์พัฒนาอาชีพีและต้นทุินของก้ลุ่มเป้็าหมาย์	ช่ีองว่างและคิวามเข้าใจั
ทีิ�ต้องมีก้ารหนุนเสริมและติดตั�งคิวามร้้	 ตลอดจันทัิก้ษะต่าง	ๆ	 ให้กั้บหน่วย์พัฒนา
อาชีีพและก้ลุ่มเป้็าหมาย์เพิ�มเติม	 ตั�งแต่ต้นนำา	 ก้ลางนำา	 ป็ลาย์นำา	 ทีิ�สอดรับกั้บ 
ก้ารดำาเนินโคิรงก้าร	 โดย์นำาก้รอบคิิดและชุีดคิวามร้้จัาก้หลัก้ส้ตรแก้นก้ลางมา 
ป็รับป็ระยุ์ก้ต์ใชี้ให้สอดคิล้องกั้บบริบทิของแต่ละภ้ัมิภัาคิเพื�อพัฒนาคิุณภัาพชีีวิต	 
สร้างอาชีีพและราย์ได้ให้กั้บก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 ลดชี่องว่างของคิวามเหลื�อมลำาทิาง 
ก้ารศึก้ษาของก้ลุ่มผู้้้ขาดแคิลนทุินทิรพัย์์และผู้้้ด้อย์โอก้าส

ผู้ลลพััธ์์ที�เกดิขึ�น

ผู้ลจัาก้ก้ารติดตามหนุนเสริมหน่วย์พัฒนาอาชีีพและก้ลุ่มเป็้าหมาย์ภัาย์ใต้
โคิรงก้ารทิุนพัฒนาอาชีีพและนวัตก้รรมทีิ�ใชี้ชุีมชีนเป็็นฐานตลอดทัิ�งเส้นทิางของ
โคิรงก้ารได้นำาไป็ส้่ผู้ลลัพธ์และก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงของหน่วย์พัฒนาอาชีีพและ 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์คืิอ
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คว่ามเชุ้�อมั�นข้องกลุม่เป็า้หมายต่อโครงการทุนพื้ฒันาอาชุพีื้และนวั่ตกรรม
ที�ใชุ้ชุุมชุนเป็็นฐาน	 โดย์พบว่า	 ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ส่วนใหญ่เห็นโอก้าสในก้ารพัฒนา
ตนเอง	และเห็นคิุณค่ิาซีึ�งกั้นและกั้นของก้ลุ่มผู้้้เข้าร่วมและชุีมชีนท้ิองถิึ�น	 เชีื�อมั�น 
ต่อชี่องทิางอาชีีพทีิ�มีคิวามหลาก้หลาย์ทีิ�เป็็นคิวามหวังของก้ารเพิ�มราย์ได้และ 
อาชีีพใหม่	 เกิ้ดคิวามภ้ัมิใจัในก้ารพัฒนาคิวามร้้และสามารถึ	 สร้างผู้ลิตภััณฑ์์ทีิ� 
เป็็นป็ระโย์ชีน์ต่อของก้ลุ่ม	 และเกิ้ดพื�นทีิ�ก้ารเรีย์นร้้ทีิ�สามารถึดึงคินทีิ�ไมมี่ก้ารศึก้ษา
และไมมี่อาชีีพก้ลับมาทิำางานในชุีมชีน

ก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงทีิ�เกิ้ดขึ�นของก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในพื�นทีิ�/ชุีมชีนต่อโคิรงก้าร 
ทินุพฒันาอาชีพีและนวัตก้รรมทีิ�ใชีชุ้ีมชีนเป็็นฐาน	3	ด้าน	คืิอ

ด้้านคว่ามร่แ้ละทักษะอาชุพีื้	เชีน่ ก้ารพฒันาเก้ษตรก้รส้ก่้ารเป็็นผู้้้ป็ระก้อบก้าร
ทีิ�ใช้ีและจัำาหนา่ย์ผู้ลิตภััณฑ์์ชุีมชีน ก้ารพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์และก้ารออก้แบบผู้ลิตภััณฑ์์
ชุีมชีน	ก้ารบริหารจััดก้ารก้ลุ่มและทิรัพย์าก้รชุีมชีนอย์่างมีส่วนร่วม	 ก้ารทิำาบัญชี ี
คิรัวเรือนและก้ารบริหารจััดก้ารด้านก้ารเงิน	 และก้ารพัฒนาองค์ิคิวามร้้ด้าน
หัตถึก้รรมและงานชีา่งเพื�อก้ารป็ระก้อบอาชีพีคิรบวงจัร	



18

ด้้านการเกิด้อาชุพีื้	 เกิด้รายได้้	ลด้รายจ่ัาย	 เกิ้ดอาชีีพก้ารผู้ลิตของชีำาร่วย์
ของทีิ�ระลึก้/ของฝ่าก้	 และงานเซีรามิก้	 บริก้ารนวดแผู้นไทิย์/ก้ารด้แลผู้้้ส้งอายุ์	
ผู้ลิตภััณฑ์์สมุนไพรพื�นบ้าน	ก้ารบรกิ้ารและชีา่งฝี่มือแบบคิรบวงจัร	ก้ารจััดก้ารอาชีพี
ด้านก้ารเก้ษตรคิรบวงจัร	(ต้นนำา)	ก้ารจััดก้าร	(ก้ลางนำา)	และก้ารตลาด	(ป็ลาย์นำา)	
สรา้งราย์ได้เฉลี�ย์ป็ระมาณ	1,000	–	3,000	บาทิ	ต่อคิรั�ง/รอบก้ารผู้ลิต	ก้ารผู้ลิตผู้้าทิอ/
ก้ารตัดเย็์บ/ผู้้ามัดย์อ้มและผู้ลิตภััณฑ์์จัาก้สีธรรมชีาติทีิ�สอดคิล้องกั้บภ้ัมิปั็ญญาท้ิองถิึ�น	
มีบางชุีมชีนเริ�มมีราย์ได้จัาก้ผู้ลิตภััณฑ์์ผู้้าทิอหรือผู้้ามัดย้์อมจัาก้สีธรรมชีาติ	 ราย์ได้ 
ตำาสดุป็ระมาณ	300	บาทิต่อคิรั�ง	และมาก้ทีิ�สดุป็ระมาณ	5,000	บาทิต่อคิรั�ง	ฯลฯ

ด้้านการยกระดั้บคุณ์ภาพื้ชุีวิ่ตและจิัตใจั	 เกิ้ดก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงวิธีคิิดและ
แนวทิางก้ารดำาเนนิชีวิีตทีิ�ให้คิวามสำาคัิญต่อคิรอบคิรวัและคินรอบขา้ง	มสีว่นรว่มใน
ก้ารทิำากิ้จัก้รรมรว่มกั้บชุีมชีน	มกี้ารป็รบัเป็ลี�ย์นพฤติก้รรมในก้ารชีว่ย์เหลือตัวเองและ
ก้ารอย้์ร่ว่มกั้บผู้้้อื�น	เกิ้ดพื�นทีิ�ป็ลอดภััย์ในก้ารแลก้เป็ลี�ย์นพ้ดคิยุ์	และเห็นคิวามสำาคัิญ
ของก้ารพฒันาอาชีพีทีิ�มีคิวามเชีื�อมโย์งกั้บตัวเอง	คิรอบคิรวั	ชุีมชีนและสิ�งแวดล้อม

ก้ล่าวโดย์สรุป็	ก้ระบวนก้ารพฒันาอาชีพีโดย์ใชีชุ้ีมชีนเป็็นฐานเป็็นวิธ	ี‘พื้ฒันา
ทักษะอาชุีพื้’	 ทีิ�ไม่ได้มุ่งเป้็าไป็ทีิ�ก้ารพัฒนาอาชีีพให้กั้บชุีมชีนเป้็าหมาย์โดย์ตรง	 
แต่เป็็นก้ารเข้าไป็พัฒนาและย์ก้ระดับก้ารทิำางานของภัาคีิเคิรือข่าย์ทีิ�เกี้�ย์วข้องกั้บ
ก้ารสร้างอาชีีพ	อาทิิ	สถึาบันก้ารศึก้ษา	องค์ิก้รพัฒนาเอก้ชีน	ก้ลุ่มวิสาหกิ้จัชุีมชีน	 
ก้ระทัิ�งก่้อให้เกิ้ดเป็็นก้ลไก้ก้ารทิำางานทีิ�มีก้ารทิำางานอย่์างเป็็นขั�นเป็็นตอน	เป็็นระบบ	
มีแบบแผู้น	 มีเป้็าหมาย์	 โดย์ผู้ลก้ารดำาเนินงานในปี็แรก้	 ในเรื�องก้ารเกิ้ดอาชีีพและ 
ราย์ได้ของก้ลุ่มเป้็าหมาย์อาจัจัะย์งัไม่ป็ราก้ฏเป็็นร้ป็ธรรมชีดัเจัน	ดจุัก้ารป็ลก้้ต้นไม้	
ทีิ�ต้องบำารุงดิน	บำารุงราก้ทัิ�งทีิ�เป็็นราก้แก้้วและราก้ฝ่อย์ให้แข็งแรง	 ก่้อนผู้ลิดอก้ 
ออก้ผู้ลในระย์ะย์าว	

ดั้งนั�น	 งบป็ระมาณ์ที�เติมลงไป็จึังเป็รียบเสม้อนการบำารุงดิ้นและราก	 
ที�ป็ระกอบด้้ว่ยเครอ้ข้า่ยและกลไกการทำางานที�สนับสนุนงานด้้านอาชุพีื้ข้องชุุมชุน	
เป็น็การพื้ฒันาทักษะ	ยกระดั้บ	ป็รบัเป็ลี�ยนวิ่ธุคิีด้	และวิ่ธุกีารทำางานโด้ยมุง่เป็า้ไป็
ที�การสรา้งอาชุพีื้และสรา้งรายได้้ให้กับกลุ่มคนด้้อยโอกาสอยา่งแท้จัรงิ
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ยกคันนาส้ั�ตลาดออนไลน์
By ข�าวิเหนียวิเดอ Grill

มหาวิทิยาลยัเกษตรีศึาสัตร์ี 
วิทิยาเขตเฉลมิพัรีะเกยีรีติ
จงัหวิดัสักลนครี



โครงการการพัฒนาทกัษะผูป้ระกอบการทีใ่ฝเ่รียนรู้
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติดว้ยนวตักรรมชุมชน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ
จงัหวดัสกลนคร

• ทบทวนการดําเนินโครงการปีที ่1 
 กบักลุม่เป้าหมายเดมิ และสํารวจความตอ้งการ
 ของกลุม่เป้าหมายเดมิและใหม่
• พฒันาทกัษะ 4 ดา้น  
  1. แนวคดิและมมุมองสร้างแรงบันดาลใจ
   ทกัษะดา้นการจดัการการเงนิและการตลาด 
  2. พฒันาผลติภณัฑใ์ห้เอือ้ตอ่การขาย
   ในระบบออนไลน์ 
  3. การพฒันาช่องทางการตลาดและระบบ
   การจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง  
  4. การพฒันาและการบริหารจัดการกลุม่
   เพือ่จดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
• พฒันารูปแบบสินคา้และพฒันาสินคา้ให้มอีายุ
 การจดัเกบ็ทีน่านขึ้น 
• ขอมาตรฐานสินคา้ เพือ่สร้างแหล่งเรียนรู้
 การแปรรูปผลติภณัฑข์องชุมชนทีไ่ดม้าตรฐาน

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ผลลพัธ์

จงัหวดัสกลนครเป็นแหลง่ผลิตขา้วเหนียวอนิทรียอ์นัดบั 1 
ของประเทศ แตด่ว้ยความคุน้ชินเดมิเกษตรกรในจงัหวดั
ยงัคงผลิตข้าวเหนียวจาํหน่าย ในราคาทีต่�ากวา่มาตรฐาน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิ
จงัหวดัสกลนคร จงึใช้องคค์วามรู้ทีม่อียูฝึ่กทกัษะ
การแปรรูปขา้ว ซ่ึงเป็นทรัพยากรทีสํ่าคญัของจงัหวดั
ให้แกเ่กษตรกรและผู้วา่งงานในชุมชน

ทีม่า

จาํนวน 50 คน กลุ่มเป้าหมายเดมิ ซ่ึงเป็น
เกษตรกร 30 คน และกลุม่เป้าหมายใหม ่
เป็นกลุม่คนวา่งงาน 20 คน 

กลุม่
เป้าหมาย

• ทกัษะการปลูกข้าว
• ทีด่นิทาํกนิ
• องคค์วามรู้
 ดา้นการแปรรูปขา้ว
 /การตลาด

ทนุ
ชุมชน

รายรับ
+ x,xxx.- - x,xxx.-
+ x,xxx.-

รายจา่ย

กลุม่เป้าหมาย
• กลุม่เป้าหมายเดมิยกระดับเป็น ‘วทิยากรแกนนํา’
• มรีายไดเ้พิม่ขึ้นประมาณ 3,000-4,000 บาท/เดอืน
• มคีวามรู้เร่ืองการตลาดออนไลน์ 
• มคีวามรู้เร่ืองการทําบัญชี 
• มทัีกษะการแปรรูปผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรียเ์พิม่ขึ้น 

การตลาด 
• เกดิ Facebook page แบรนด ์“ขา้วเหนียว เดอ grill” 
 เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์
• จาํหน่ายผ่าน Lazada, Shopee, Line

ตอ่ยอด
• เกดิโรงงานตน้แบบทีเ่ป็นสถานท่ีผลติอาหาร
• ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา หรือ มาตรฐาน อย. 
• มแีผนจะจัดตัง้ ‘ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน’ เพือ่เปิดเป็น
 ศนูยก์ลางของการผลติสินค้าตา่ง ๆ ให้คนในชุมชน
 เขา้มาใช้สถานทีเ่ป็นแหลง่ผลิตสินคา้

ผลติภณัฑ์
• ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วเหนียวในรูปแบบ
 ขา้วต้มมดัญวน ขา้วพอง และขา้วโป่ง  

พองก
รุบ

เหนียวมัด

• พฒันามาตรฐานสินคา้ให้สามารถ
 เกบ็ไดน้านขึ้น
• การขอมาตรฐานศึกษาแนวปฏบัิตทิีด่ี
 ของวสิาหกจิชุมชนแปรรูปอาหาร
 ในการจดัการการผลติตามหลัก
 การปฏบัิติท่ีด ี(มาตรฐาน GMP) 
• การทาํ Content และการจดั
 องคป์ระกอบในแพลตฟอร์ม
 ตลาดออนไลน์ให้สวยงามน่าสนใจ
 มากขึ้น

เป้าหมาย



โครงการการพัฒนาทกัษะผูป้ระกอบการทีใ่ฝเ่รียนรู้
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติดว้ยนวตักรรมชุมชน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิ
จังหวดัสกลนคร

• ทบทวนการดําเนินโครงการปีที ่1 
 กบักลุม่เป้าหมายเดิม และสํารวจความต้องการ
 ของกลุม่เป้าหมายเดิมและใหม่
• พฒันาทกัษะ 4 ดา้น  
  1. แนวคดิและมมุมองสร้างแรงบันดาลใจ
   ทกัษะดา้นการจัดการการเงนิและการตลาด 
  2. พฒันาผลติภณัฑใ์ห้เอ้ือต่อการขาย
   ในระบบออนไลน์ 
  3. การพฒันาช่องทางการตลาดและระบบ
   การจดัการทีเ่กีย่วข้อง  
  4. การพฒันาและการบริหารจัดการกลุ่ม
   เพือ่จดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
• พฒันารูปแบบสินค้าและพฒันาสินคา้ให้มอีายุ
 การจดัเกบ็ทีน่านขึ้น 
• ขอมาตรฐานสินคา้ เพือ่สร้างแหล่งเรียนรู้
 การแปรรูปผลติภณัฑข์องชุมชนทีไ่ด้มาตรฐาน

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ผลลพัธ์

จงัหวดัสกลนครเป็นแหล่งผลติขา้วเหนียวอนิทรียอ์นัดบั 1 
ของประเทศ แตด่ว้ยความคุน้ชินเดมิเกษตรกรในจงัหวดั
ยงัคงผลติข้าวเหนียวจาํหน่าย ในราคาทีต่�ากวา่มาตรฐาน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จงัหวดัสกลนคร จงึใช้องคค์วามรู้ทีม่อียูฝึ่กทกัษะ
การแปรรูปขา้ว ซ่ึงเป็นทรัพยากรทีสํ่าคญัของจงัหวดั
ให้แกเ่กษตรกรและผู้วา่งงานในชุมชน

ทีม่า

จาํนวน 50 คน กลุม่เป้าหมายเดมิ ซ่ึงเป็น
เกษตรกร 30 คน และกลุม่เป้าหมายใหม ่
เป็นกลุม่คนวา่งงาน 20 คน 

กลุม่
เป้าหมาย

• ทกัษะการปลูกข้าว
• ทีด่นิทาํกนิ
• องคค์วามรู้
 ดา้นการแปรรูปขา้ว
 /การตลาด

ทนุ
ชุมชน

รายรับ
+ x,xxx.- - x,xxx.-
+ x,xxx.-

รายจา่ย

กลุม่เป้าหมาย
• กลุม่เป้าหมายเดมิยกระดับเป็น ‘วทิยากรแกนนํา’
• มรีายไดเ้พิม่ขึ้นประมาณ 3,000-4,000 บาท/เดือน
• มคีวามรู้เร่ืองการตลาดออนไลน์ 
• มคีวามรู้เร่ืองการทําบัญชี 
• มทัีกษะการแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียเ์พิม่ข้ึน 

การตลาด 
• เกดิ Facebook page แบรนด ์“ข้าวเหนียว เดอ grill” 
 เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
• จาํหน่ายผ่าน Lazada, Shopee, Line

ตอ่ยอด
• เกดิโรงงานตน้แบบทีเ่ป็นสถานท่ีผลิตอาหาร
• ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา หรือ มาตรฐาน อย. 
• มแีผนจะจัดตัง้ ‘ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชน’ เพือ่เปิดเป็น
 ศนูยก์ลางของการผลติสินค้าต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
 เขา้มาใช้สถานทีเ่ป็นแหล่งผลิตสินคา้

ผลติภณัฑ์
• ผลติภณัฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวในรูปแบบ
 ขา้วต้มมดัญวน ขา้วพอง และข้าวโป่ง  

พองก
รุบ

เหนียวมัด

• พฒันามาตรฐานสินคา้ให้สามารถ
 เกบ็ไดน้านขึ้น
• การขอมาตรฐานศึกษาแนวปฏบัิติท่ีดี
 ของวสิาหกจิชุมชนแปรรูปอาหาร
 ในการจดัการการผลติตามหลัก
 การปฏิบัติท่ีด ี(มาตรฐาน GMP) 
• การทาํ Content และการจดั
 องคป์ระกอบในแพลตฟอร์ม
 ตลาดออนไลน์ให้สวยงามน่าสนใจ
 มากขึ้น

เป้าหมาย
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ผู้ลจัาก้ก้ารทิำา	โคิรงก้ารพฒันาทัิก้ษะแรงงานส้ก่้ารเป็็นผู้้้ป็ระก้อบก้ารเก้ษตร
ข้าวรุ่นใหม่ในยุ์คิดิจิัทัิลโดย์คิณาจัารย์์จัาก้มหาวิทิย์าลัย์เก้ษตรศาสตร์	 	วิทิย์าเขต
เฉลิมพระเกี้ย์รติ	จัังหวัดสก้ลนคิร	ปี็	2562	ทีิ�ผู้า่นมา	สามารถึหาวิธแีป็รร้ป็และเพิ�ม
ม้ลค่ิาข้าวเหนีย์วในร้ป็แบบต่าง	ๆ	ทัิ�ง	ข้าวพอง	ข้าวโป่็ง	และขา้วต้มมัดญวน	ภัาย์ใต้
แบรนด์	ข้้าว่เหนียว่เด้อ	grill	 ส่งขาย์ผู้่าน	Lazada,	 Shopee	 ทีิ�สร้างราย์ได้ให้กั้บ 
คินในชุีมชีนได้แล้ว	แต่ทีิมงานมองว่าย์งัมีจุัดทีิ�ต้องป็รบัป็รุงอีก้มาก้	โดย์เฉพาะเรื�อง
มาตรฐาน

“โจัทย์ข้องป็่นี�	 ค้อทำาอย่างไรจึังจัะยกระดั้บผู้ลิตภัณ์ฑ์์ให้ได้้มาตรฐาน 
มากข้ึ�น”	ผู้่ชุ้ว่่ยศาสตราจัารย์	ด้ร.เป็รมฤดี้	จิัตรเก้�อกล่	มหาวิ่ทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิ่ทยาเข้ตสกลนคร	ผู้่้รับผู้ิด้ชุอบโครงการฯ	บอก้เป็้าหมาย์ของก้ารทิำาโครงการ 
การพื้ฒันาทักษะผู้่ป้็ระกอบการที�ใฝ่เ่รยีนร่เ้พื้้�อพื้ฒันาคณุ์ภาพื้ชุวิี่ตด้้ว่ยนวั่ตกรรม
ชุุมชุน	 ทีิ�ต้องก้ารนำาคิวามร้้จัาก้ภ้ัมิปั็ญญาเดิมบวก้กั้บคิวามร้้เชีิงวิชีาก้าร	 เชี่น	
วิทิย์าศาสตร์ก้ารอาหาร	 (Food	 Science)	 เพื�อให้ได้รับมาตรฐาน	 รวมถึึงก้ารหา 
ชีอ่งทิางก้ารตลาดด้วย์ก้ารขย์าย์ฐานก้ลุ่มลก้้ค้ิา	เพื�อก้ระจัาย์ราย์ได้ให้กั้บชุีมชีน	

โดย์ก้ารทิำางานในปี็นี�เป็็นก้ารต่อย์อดจัาก้ก้ารทิำางานเดิม	 มีก้ลุ่มเป้็าหมาย์ 
เข้าร่วมทัิ�งสิ�น	 50	คิน	แบ่งเป็็นกลุ่มเป็้าหมายเดิ้ม	 ซึี�งเป็็นเก้ษตรก้ร	30	คิน	และ 
กลุ่มเป็้าหมายใหม่	 เป็็นก้ลุ่มคินว่างงาน	20	คิน	 เน้นไป็ทีิ�ก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีีพก้าร
แป็รร้ป็ขา้วเหนีย์วอินทิรีย์์	เพื�อสรา้งม้ลค่ิาเพิ�มและย์ก้ระดับราคิาขา้วเหนีย์วอินทิรีย์	์ 
พนัธุ	์ก้ข.6
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ปรัีบโมเดลธุ์รีกจิรุีกตลาด E-Commerce

ผู้ลคิวามสำาเร็จัจัาก้ป็ีทีิ�แล้วเกิ้ดผู้ลิตภััณฑ์์	 3	 ชีนิด	 ได้แก่้	ซึ่ีเรยีลบาร์หร้อ 
ข้้าว่พื้อง	มินิโป็่งหรอ้ข้้าว่โป็่งแผู้่นเล็ก	ๆ	 (ข้้าว่เกรยีบว่่าว่)	และข้้าว่ต้มมัด้ญว่น	 
ซีึ�งเป็็นส้ตรโบราณมีทัิ�งไสก้้ล้วย์	ไสมั้นมว่ง	ไสแ้คิรอทิ	และ	ไส้หม้ผู้สมถัึ�ว	เป็็นสต้รไม่มี
นำาตาลและไม่ใส่วัตถึุกั้นเสีย์	 โดย์ขาย์ผู้่านเพจั	 ข้้าว่เหนียว่เด้อ	grill	 แต่ทีิมงาน 
มองว่ามีบางส่วนต้องป็รับป็รุงเพิ�มเติม	 เชี่น	ก้ารย์ืดอายุ์สินค้ิา	ก้ารมีโรงเรือนหรือ 
ต้้อบทีิ�ได้มาตรฐาน	เป็็นต้น

จัาก้ขอ้ม้ลดังก้ล่าวนำาไป็ส้ก่้ารต่อย์อดก้ารทิำางานในปี็นี�	โดย์แบง่โจัทิย์เ์ป็็น	3	
สว่นหลัก้	ๆ 	ได้แก่้	1.การพื้ฒันามาตรฐานสินค้าให้สามารถเก็บได้้นานขึ้�น	2.การข้อ 
มาตรฐานศึกษาแนว่ป็ฏิิบัติที�ด้ีข้องวิ่สาหกิจัชุุมชุนแป็รร่ป็อาหารในการจััด้การ 
การผู้ลิตตามหลักการป็ฏิิบัติที�ด้	ี (มาตรฐาน	GMP)	3.การทำา	Content	และการ 
จััด้องค์ป็ระกอบในแพื้ลตฟอรม์ตลาด้ออนไลน์ให้สวย์งามนา่สนใจัมาก้ขึ�น

“ก้ารพฒันามาตรฐานสนิค้ิามุง่เน้นในเรื�องก้ารย์ดือายุ์สนิค้ิา	เชีน่	ข้าวต้มมัด	
มีโจัทิย์คื์ิอ	ทิำาอย์า่งไรจึังจัะเก็้บไว้ได้นาน	6	เดือน	จัาก้เดิมทีิ�เก็้บไว้ได้เพยี์ง	3	-	5	วัน	 
เพื�อให้สามารถึส่งขาย์ต่างจัังหวัดได้โดย์ไม่เสีย์ก่้อนถึึงมือผู้้้บริโภัคิ	 ส่วนก้ารขอ
มาตรฐาน	GMP	 ก็้เพื�อให้ลก้้ค้ิาเกิ้ดคิวามเชีื�อมั�นในสนิค้ิาของเรา	รวมถึึงก้ารพฒันา 
ก้ารขาย์สินค้ิาผู่้านทิางแพลตฟอร์มต่าง	ๆ	 โดย์ให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์เกิ้ดคิวามร้้คิวาม
เข้าใจัและมีคิวามคิุ้นเคิย์กั้บก้ารขาย์ออนไลน์	 สามารถึใชี้งานได้หลาย์แพลตฟอร์ม	
ทัิ�ง	Lazada,	Shopee,	Line,	Facebook	และมีก้ารสรา้ง	Box	set	ในก้ารถ่ึาย์ร้ป็สนิค้ิา
เพื�อให้ดน้า่สนใจัมาก้ขึ�น”

 ‘ข�าวิเหนียวิเดอ grill’ แบรีนด์นี�มแีต�ควิามอรี�อย

ด้านนางเพื้ญ็ธิุยา	เด้ชุภม่	ีหรอ้	เพื้ญ็		อายุ	37	ป็	่อาชุพีื้เกษตรกร	และนางสาว่
พื้ชัุรยีา	ป็ระเครอ้	หรอ้	แป็ง้	อายุ	27	ป็	่อาชุพีื้ค้าข้าย	กลุ่มเป็า้หมาย	เล่าว่า	ปี็แรก้
พวก้เธอฝึ่ก้ทัิก้ษะก้ารแป็รร้ป็ผู้ลิตภััณฑ์์ทัิ�ง	3	ชีนิดจันเชีี�ย์วชีาญแล้ว	ย์งัได้ฝึ่ก้ทัิก้ษะ
ก้ารขาย์ออนไลนอี์ก้ด้วย์	โดย์ทัิ�งสองคินจัะเป็็นคินจััดสรรสนิค้ิา	หาก้มอีอเดอรเ์ขา้มา	
จัะทิำาหน้าทีิ�ก้ระจัาย์ออเดอร์ตามรอบต่าง	ๆ	 ให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในพื�นทีิ�	 ซีึ�งก้ลุ่มทีิ� 
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ได้รบัออเดอรไ์ป็จัะต้องหาวัตถึดิุบเอง	ทัิ�งข้าวเหนีย์วอินทิรีย์	์ถัึ�ว	ก้ะทิิ	และสว่นผู้สม
อื�น	ๆ	เพื�อนำามาผู้ลิตเป็็นขา้วต้มมัดสง่ลก้้ค้ิา	

โดย์ทีิ�ผู้า่นมาก้ระบวนก้ารผู้ลิตจัะใชี	้ ‘การกะป็รมิาณ์วั่ตถุดิ้บ’	 ด้วย์ตาเป็ล่า	
ย์งัไมมี่ก้ารชีั�ง	ตวง	วัด	ทิำาให้รสชีาติผิู้ดเพี�ย์น	บางคิรั�งเกิ้ดปั็ญหาสินค้ิาเนา่เสยี์	ทิำาให้
ต้องสง่เคิลมก้ลับมาย์งัต้นทิาง	แต่ในฐานะทีิ�ต้องรบัออเดอร	์นางเพญ็ธยิ์า	ย์อมรบัว่า	
ร้้สึก้หนัก้ใจัและอย์าก้พัฒนาสินค้ิาให้ดีขึ�น	 เพราะเธอเชีื�อว่านอก้จัาก้หน้าตาและ
รสชีาติของอาหารแล้ว	ก้ารพัฒนาก้ระบวนก้ารผู้ลิตให้ทัินสมัย์ขึ�น	จัะทิำาให้ผู้้้บรโิภัคิ
เกิ้ดคิวามเชีื�อมั�นในแบรนด์	ข้้าว่เหนยีว่เด้อ	grill

“ทิุก้คินในก้ลุ่มจัะป็ล้ก้ข้าวเหนีย์วอินทิรีย์์อย้์่แล้ว	 ผู้้้บริโภัคิสามารถึมั�นใจัได้
ถึึงมาตรฐานข้าวเหนีย์วอินทิรีย์์	 แต่ปั็ญหาคืิอก้ระบวนก้ารแป็รร้ป็ข้าวเหนีย์วต้องมี
ก้ารชีั�ง	 ตวง	 วัด	 ให้เป็็นระบบ	 เม้�อเราต้องการยกระดั้บมาตรฐานการผู้ลิตให้ได้้
มาตรฐาน	อย.	กระบว่นการแป็รร่ป็ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จึังต้องเข้ม้งว่ด้ยิ�งข้ึ�น	โด้ยมอีาจัารย์
เข้า้มาให้คว่ามร่	้และด้แ่ลในเร้�องโภชุนาการอาหาร	ที�ต้องไมห่ว่านหรอ้มนัเกินไป็	
โด้ยกระบว่นการผู้ลิตทกุข้ั�นตอนต้องใสใ่จัและพื้ถิพีื้ถัินมากข้ึ�น”
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ยกรีะดับมาตรีการีผู้ลิตเพ่ั�อควิามคุ�มทนุของสิันค�า

สำาหรับก้ระบวนก้ารพัฒนาสินค้ิา	 	ผู้้้ชี่วย์ศาสตราจัารย์์	 ดร.เป็รมฤดี	 เล่าว่า	 
ก้ารก้ำาหนดให้มีก้ารชีั�ง	ตวง	วัด	สว่นผู้สมก็้เพื�อให้ได้สต้รมาตรฐานทีิ�ทิกุ้คินสามารถึ
ทิำาได้	นำาไป็ส้ก่้ารคิวบคิมุคิณุภัาพสนิค้ิาให้ได้มาตรฐานเดีย์วกั้น

	ผู้่้ชุว่่ยศาสตราจัารย์	ด้ร.พื้ัด้ชุา	 เศรษฐากา	ผู้่้รบัผู้ิด้ชุองโครงการฯ	ป็แ่รก	
เสรมิว่า	นอก้จัาก้ก้ารเติมคิวามร้เ้รื�องมาตรฐานก้ารผู้ลิตให้ได้คิณุภัาพแล้ว	สิ�งหนึ�งทีิ�
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในปี็นี�ต้องเรีย์นร้้คืิอ	การคำานึงถึงต้นทุนและคว่ามคุ้มทุนข้องสินค้า	
หาก้สนิค้ิาถึก้้ตีก้ลับบอ่ย์	ๆ	เพราะไมไ่ด้คิณุภัาพ	นั�นหมาย์คิวามว่า	มันไมค่ิุ้มทินุแล้ว	
สำาหรับก้ารป็รับสว่นผู้สมในอาหารซีึ�งเป็็นภ้ัมิปั็ญญาของชีาวบ้าน	มีก้ารนำาเทิคิโนโลยี์
สมัย์ใหม่หรือเทิคินิคิบางอย่์างเข้ามาใช้ีเพื�อให้เข้าหลัก้เก้ณฑ์์ก้ารขอ	อย์.	และเพื�อยื์ด
อายุ์สนิค้ิาให้นานขึ�น	ด้วย์ก้รรมวิธทีีิ�ป็ลอดภััย์โดย์คิำานึงถึึงผู้้้บรโิภัคิ	จึังขอคิวามร่วมมือ
จัาก้อาจัารย์์ทีิ�มีคิวามเชีี�ย์วชีาญทิางด้านวิทิย์าศาสตร์ก้ารอาหารในมหาวิทิย์าลัย์	
ทิดลองป็รับเป็ลี�ย์นจันได้สต้รทีิ�ลงตัว	จัาก้นั�นจึังนำามาถ่ึาย์ทิอดต่อให้กั้บก้ลุม่เป้็าหมาย์	
โดย์มีเพญ็กั้บแป้็งเป็็นแก้นนำาหลัก้พาเพื�อนเรยี์นร้้

“ปั็ญหาก้ารทิำางานปี็ทีิ�แล้วทีิ�เห็นชีดั	ๆ 	คืิอ	รสชีาติไมค่ิงทีิ�	มีปั็ญหาเรื�องระบบ
ก้ารขนสง่	 รวมถึึงก้ารตลาดทีิ�ต้องขย์าย์แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีคิวามหลาก้หลาย์
มาก้ขึ�น	ในยุ์คินี�จัะหวังพึ�งหน้ารา้นอย์า่งเดีย์วไมไ่ด้	คืิอผู้ลิตได้แล้วต้องขาย์เป็็น	และ
สนิค้ิาต้องดีด้วย์	ทีิ�สำาคัิญคืิอต้องเก็้บให้ได้นานขึ�น	ตอนแรก้ไมคิ่ิดว่าจัะย์าก้	แต่พอลง
มาทิำาจัรงิ	ๆ 	ย์าก้พอสมคิวร	เพราะมีเทิคินิคิขั�นตอนเย์อะ	ต้องป็รบัก้รรมวิธกี้ารผู้ลิต
หลาย์อย์า่ง	โดย์เฉพาะขา้วต้มมัดญวน	เชีน่	ก้ารหาเทิคินิคิใหม	่ๆ	เพื�อลดก้ารคืินตัว
ของข้าวเหนีย์วให้เก็้บรัก้ษาไว้ได้นาน	ส่วนมินิโป่็งพบว่า	ส่วนป็ระก้อบบางอย์่างทีิ� 
ใสเ่ขา้ไป็	เชีน่	ก้ระพังโหม	ซีึ�งเป็็นพืชีสมุนไพรจัาก้ภ้ัมิปั็ญญาชีาวบ้านไมส่ามารถึใส่
เขา้ไป็ได้	เนื�องจัาก้ก้ระพังโหมยั์งไม่ได้ขึ�นทิะเบีย์น	อย์.	เพราะหลัก้เก้ณฑ์์ของ	อย์.	คืิอ	
ทิุก้อย์่างทีิ�ใส่เข้าไป็ในอาหารจัะต้องได้รับก้ารขึ�นทิะเบีย์นเท่ิานั�น	 ทีิมงานจึังต้องมา
คิิดกั้นใหม่ว่า	จัะใช้ีอะไรมาทิดแทินก้ระพังโหม	โดย์ชีวนก้ลุม่เป้็าหมาย์เข้ามาชีว่ย์กั้น
พฒันาสต้รรว่มกั้บคิณะทิำางานด้วย์”	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.เป็รมฤดี	เล่า
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ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.พดัชีา	เศรษฐาก้าผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.เป็รมฤดี	จิัตรเกื้�อก้้ล
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ยกรีะดับมาตรีฐานการีผู้ลิตด�วิยนวิตักรีรีม ‘อบ-ฆ่�าเช่ี�อ’

นอก้จัาก้นี�ย์ังมีก้ารพัฒนาก้ระบวนการอบแบบระบบป็ิด้จัากเคร้�องตาก	 
2	ระบบ	2	พื้ลังงาน	 โดย์ออก้แบบสรา้งต้้อบมุ้งลวดแบบ	3	ชีั�น	 ทีิ�ใช้ีได้ทัิ�งพลังงาน
แสงอาทิิตย์แ์ละพลังงานไฟฟา้	สามารถึอบข้าวโป่็งได้ก้ว่า	600	แผู่้นต่อคิรั�ง	เพื�อให้
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์สามารถึผู้ลิตสนิค้ิาได้ในป็รมิาณมาก้	

รวมทัิ�งก้ารนำาเคร้�องรทีอรท์	 (Retort)	ซีึ�งเป็็นเคิรื�องฆ่่าเชีื�อภัาย์ใต้อุณหภ้ัมิ
และแรงดันมาใช้ีฆ่่าเชีื�ออาหารในภัาชีนะบรรจุัปิ็ด	สนิทิ	 เชี่น	ก้ระป๋็อง	ขวด	หรือถุึง 
ทินรอ้นสง้	โดย์ใชีห้ลัก้ก้ารทิำางานใน	5	ขั�นตอน	คืิอ	บรรจุัอาหาร	ไล่อาก้าศ	ฆ่า่เชีื�อ	 
ลดอุณหภ้ัมิ	 และก้ารตรวจัสอบผู้ลิตภััณฑ์์เพื�อนำาออก้จัำาหน่าย์	 ซีึ�งก้ารนำาเคิรื�อง 
รทีิอรท์ิเขา้มาใชีจ้ัะทิำาให้สนิค้ิาสามารถึเก็้บได้นานขึ�น

	ผู้้้ชี่วย์ศาสตราจัารย์์	ดร.เป็รมฤดี	 เชีื�อว่า	นอก้จัาก้ก้ารป็รับส้ตรวัตถุึดิบแล้ว	
นวัตก้รรมเคิรื�องตาก้	2	ระบบ	2	พลังงาน	และเคิรื�องรทีิอรท์ิ	จัะเป็็นจุัด้เริ�มต้นในการ
ข้อ	มาตรฐาน	GMP	ได้ง่าย์ขึ�น	โดย์ขณะนี�สำานัก้งานสาธารณสขุจัังหวัด	(สสจั.)	แจ้ังว่า	
ในก้ารขึ�นทิะเบีย์นขอมาตรฐาน	GMP	ทิางก้ลุ่มต้องมีระบบก้ารตาก้ข้าวโป่็งแบบ
ระบบปิ็ดทีิ�มีมาตรฐาน	สะอาด	ป็ลอดภััย์	โดย์ทีิมงานได้สรา้งโรงงานต้นแบบซีึ�งเป็็น
สถึานทีิ�ผู้ลิตอาหารของโคิรงก้ารฯ	ขึ�นมา	โดย์คิวามรว่มมือระหว่าง	ด้ร.มย่รกาญจัน์	
เด้ชุกุญชุร	 ด้้าน	Food	 science	และผู้่้ชุ่ว่ยศาสตราจัารย์	 ด้ร.รุ่งทว่ี	 ผู้ด้ากาล	 
ด้้านวิ่ศว่กรรมศาสตร	์ที�บ่รณ์าการออกแบบสรา้งต่้อบระบบ	2	พื้ลังงานรว่่มกัน	
คิณุสมบติัของเคิรื�องนี�ทิำาให้อาหารแห้งเร็วและสะอาด	ทิำาได้ในป็ริมาณมาก้	 ใชีง่้าย์	
ไม่ยุ์่งย์าก้	หาก้วันทีิ�มีแดดจััด	ก้ลุ่มเป้็าหมาย์สามารถึเข็นต้้ออก้ไป็ตาก้แดดได้เลย์	 
ซีึ�งสามารถึร่นระย์ะเวลาก้ารตาก้อาหารแห้งได้เร็วขึ�น	หรือหาก้วันไหนฝ่นตก้	แต่มี 
ออเดอร์สั�งเข้ามา	ทิางก้ลุ่มสามารถึเปิ็ดใช้ีแบบระบบไฟฟ้าแทินได้	ทิำาให้ก้ารผู้ลิต
สินค้ิาไม่ขาดตอน	 โดย์ปั็จัจุับันโรงงานต้นแบบทีิ�เป็็นสถึานทีิ�ผู้ลิตอาหารนี�ได้รับก้าร
รับรองมาตรฐานอาหารและย์า	หรือมาตรฐาน	อย์.	 เป็็นทีิ�เรีย์บร้อย์แล้ว	ซีึ�งเชีื�อว่า 
จัะทิำาให้ผู้้้บริโภัคิมั�นใจัในผู้ลิตภััณฑ์์มาก้ยิ์�งขึ�น
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ขณะทีิ�ก้ารพัฒนาช่ีองทิางก้ารตลาดและระบบก้ารจััดก้ารทีิ�เกี้�ย์วข้องของ
แพลตฟอร์มออนไลน์	มีก้ารอบรมผู้า่นกิ้จัก้รรมอบรมเชิีงป็ฏิบติัก้ารก้ารพฒันาทัิก้ษะ	
ก้ารจััดจัำาหน่าย์สินค้ิาด้วย์แพลตฟอร์มดิจิัทัิลเพื�อให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์มีทัิก้ษะในก้าร
สร้างคิอนเทินต์เล่าเรื�องทีิ�มีป็ระสิทิธิภัาพและขย์าย์ชี่องทิางก้ารจััดจัำาหน่าย์ส้	่
Platform	ต่าง	ๆ	เชีน่	Line,	Lazada,	Shopee	เป็็นต้น

ก�าวิข�ามควิามกลวัิส้ั� ‘ตลาดออนไลน์’ อย�างมอ่อาชีีพั

นางเพ็ญธิย์า	 เล่าอย์่างภัาคิภ้ัมิใจัว่า	ทิางกลุ่มมีรายได้้เพื้ิ�มข้ึ�นมาจัากเดิ้ม
ป็ระมาณ์	10-25	เป็อรเ์ซ็ึ่นต์	โด้ยชุอ่งทางออนไลน์ได้้รบัคว่ามสนใจัมากพื้อ	ๆ 	กับ
การข้ายหน้ารา้น	เธอย์อมรบัว่าก้ารขาย์ออนไลนเ์ป็็นเรื�องทีิ�เธอกลัว่แต่ต้องก้าว่ข้้าม
ผู้า่นไป็ใหไ้ด้้	เมื�อได้ฝึ่ก้ทิำาบอ่ย์จึังเริ�มเกิ้ดคิวามชีำานาญ	ตอนนี�มีออเดอรเ์ขา้มาอย์า่ง
ต่อเนื�องทัิ�ง	 Facebook,	 Lazada	และ	Shopee	นอก้จัาก้นี�ย์ังมีออเดอร์จัาก้ชุีมชีน 
ใก้ล้เคีิย์งสั�งขนมของก้ลุ่มเพิ�มขึ�นด้วย์

ด้านนางสาวพชัีรยี์า	สะท้ิอนว่า	ร้ส้กึ้ภัาคิภ้ัมิใจัทีิ�เป็็นสว่นหนึ�งในก้ารขบัเคิลื�อน
ก้ารทิำางานของก้ลุ่ม	ทำาให้เธุอและชุุมชุนมีรายได้้เสริมไม่ต้องออกไป็ทำางาน 
ต่างจัังหวั่ด้	มเีว่ลาใหค้รอบครวั่มากขึ้�น

ผู้ลจัาก้ก้ารฝ่ึก้ฝ่นเรีย์นร้้อย์่างจัริงจััง	 วันนี�เพ็ญธิย์าก้ลาย์เป็็น	 ‘วิ่ทยากร 
แกนนำาหลัก’	ในก้ารให้คิวามร้แ้ก่้หน่วย์งานภัาย์นอก้ทีิ�เขา้มาเรยี์นร้ด้ง้าน	ซีึ�งในก้าร
เรีย์นร้้ด้งานแต่ละคิรั�ง	 ทิางก้ลุ่มจัะคิิดค่ิาบริหารจััดก้ารเพื�อนำาราย์ได้มาพัฒนา 
ก้ารทิำางานของก้ลุ่มต่อไป็

จดัสัรีรีควิามถนัด...ตามสัายพัานการีผู้ลิต

	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.เป็รมฤดี	บอก้ว่า	เทิคินิคิก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีพีจัะป็ระสบ
ผู้ลสำาเรจ็ัได้มาจัาก้	2	สว่น	คืิอ	1.	ผู้้้นำาทีิมต้องเอาจัริงเอาจััง	2.	ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ต้องมา
ด้วย์คิวามสมัคิรใจั	เนื�องจัาก้แต่ละคินมีคิวามเชีี�ย์วชีาญต่างกั้น	ดังนั�นก้ารวางสาย์พาน
ก้ารผู้ลิตในแต่ละขั�นตอนจึังสำาคัิญ	 ย์ก้ตัวอย์่างเพ็ญกั้บแป้็งจัะเชีี�ย์วชีาญในเรื�อง
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ข้าวต้มมัด	ส่วนแม่อ่อนศร	ีทีผูุ้ย	 จัะเชีี�ย์วชีาญก้ารทิำาข้าวโป่็ง	หรือบางคินไม่ชีอบ 
ขาย์ออนไลน์	 แต่อย์าก้เป็็นคินจััดก้ารวัตถุึดิบ	 เราก็้ให้เขาอย้์่ในส่วนนั�น	บางคินมี 
คิวามเชีี�ย์วชีาญเรื�องก้ารตลาด	สามารถึขาย์ได้	เราก็้ให้อย้์ที่ิมขาย์	เป็็นก้ารจััด้สรรงาน
ตามคว่ามถนัด้และคว่ามสมัครใจัของสมาชีิก้แต่ละคิน	สง่ผู้ลให้ก้ารทิำางานเป็็นไป็
อย์า่งราบรื�น	และทิกุ้คินในก้ลุ่มสามารถึทิำางานตามหน้าทีิ�ทีิ�รบัผิู้ดชีอบได้เป็็นอย์า่งดี

ทั�งนี�	 ในอนาคตหากทางกลุ่มได้้รบัมาตรฐาน	GMP	จัะมกีารจััด้ตั�ง	 ‘ศ่นย์
การเรยีนร่ชุุ้มชุน’	 เพื้้�อเป็็นศ่นย์กลางข้องการผู้ลิตสินค้าต่าง	ๆ	ที�กลุ่มอ้�น	ๆ	 ใน
ชุุมชุนสามารถเข้า้มาใชุ้บรกิารสถานที�ในการเป็น็แหล่งผู้ลิตสนิค้า	ซึ่ึ�งเป็น็อกีหนึ�ง
ชุอ่งทางข้องรายได้้ที�จัะเข้า้มาในการพัื้ฒนาศน่ย์การเรยีนร่แ้หง่นี�

โครีงการีการีพััฒนาทักษะผู้้�ปรีะกอบการีที�ใฝ่่เรีียนร้ี�เพ่ั�อพััฒนา
คณุภาพัชีีวิติด�วิยนวิตักรีรีมชุีมชีน
ผู้่ร้บัผู้ดิ้ชุอบโครงการ:	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.เป็รมฤดี	จิัตรเกื้�อก้ล้
โทรศพัื้ท์:	091-516-6917
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‘จบัค้�นักการีตลาดรุี�นใหม�’ 
โมเดลการีขายในยุค
Digital Disrupt

มหาวิทิยาลยัรีาชีภฎัสักลนครี
จงัหวิดัสักลนครี
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หลาย์คิรั�งพบว่า	ก้ารอบรมให้ชีาวบ้านทิำา	 ‘เว็บไซีต์ขาย์ของ’	 ไม่เป็็นจัริงใน
ทิางป็ฏิบัติ	 เนื�องจัาก้เป็็นทัิก้ษะเฉพาะ	 จัำาเป็็นต้องขับเคิลื�อนด้วย์คิวามชีอบและ 
คิวามร้้	 ซีึ�งข้อค้ินพบของ	ผู้่้ชุ่ว่ยศาสตราจัารย์	 ด้ร.ว่ศิน	 ด้้ว่งพื้ันธ์ุุ	อาจัารย์คณ์ะ
วิ่ทยาการจััด้การ	สาข้าการจััด้การ	มหาวิ่ทยาลัยราชุภัฏิสกลนครยื์นย์นัคิวามจัรงิ
ขอ้นี�	

“ก้ารลงไป็ทิำางานกั้บชุีมชีน	หลังจับก้ารอบรม	 เว็บเพจัทีิ�เราสร้างไว้ให้ก็้จัะ 
จับลงตามไป็ด้วย์	 เพราะชีาวบ้านไม่ได้เข้าไป็ขาย์จัริงจััง	ข้อค้ินพบดังก้ล่าวนำาไป็ส้่
ก้ารตั�งคิำาถึามว่า	 ‘อะไรเป็็นป็ัจัจััยสำาคัญ’	 ทีิ�ทิำาให้ชีาวบ้านไม่สามารถึขับเคิลื�อน 
ตลาดออนไลน์ได้	 คิำาตอบคืิอ	 ‘ข้้อจัำากัด้’	 เนื�องจัาก้สมาชีิก้ก้ลุ่มวิสาหกิ้จัชุีมชีน 
ส่วนใหญ่เป็็นผู้้้ส้งอายุ์	 ไม่คิุ้นชีินกั้บก้ารใชี้เทิคิโนโลย์ี	หลาย์คินไม่มีโทิรศัพท์ิมือถืึอ	
และมีไมน้่อย์ทีิ�ไม่เคิย์ใชีโ้ซีเชียี์ลเน็ตเวิรก์้”	

จัาก้ขอ้ค้ินพบนำาไป็ส้ก่้ารแสวงหาแนวทิางเพื�อย์ก้ระดับก้ารขาย์สนิค้ิาออนไลน์
ให้กั้บก้ลุ่มวิสาหกิ้จัชุีมชีนในโครงการยกระดั้บผู้ลิตภัณ์ฑ์์วิ่สาหกิจัชุุมชุน	โด้ยการ
จัับค่่นักการตลาด้รุน่ใหมด้่้ว่ยนวั่ตกรรมชุุมชุนสรา้งสรรค์สรา้งรายได้้และคว่ามสขุ้
ข้องชุุมชุน	 เพื�อส่งเสริมให้วิสาหกิ้จัชุีมชีนสามารถึผู้ลิตสินค้ิาออก้มาได้ตรงกั้บ 
คิวามต้องก้ารของตลาด	 มีทัิก้ษะและมีคิวามสามารถึในก้ารขาย์สินค้ิาออนไลน์	 
ขณะเดีย์วกั้นก็้ลดภัาวะก้ารตก้งานในช่ีวงสถึานก้ารณ์โคิวิดของบัณฑิ์ตทีิ�จับใหม่	 
ซึ่ึ�งหลายคนมศีกัยภาพื้ในการใชุ้โซึ่เชุยีลเน็ตเวิ่รก์	บางคนระหว่่างรองานก็ข้ายข้อง
ออนไลน์	 ไลฟ์สด้ข้ายข้อง	แต่ป็ัญหาค้อไม่มีสินค้าที�จัะนำามาข้าย	ข้ณ์ะที�กลุ่ม
วิ่สาหกิจัชุุมชุนมสีนิค้า	แต่ข้าด้ทักษะการข้าย	

‘จบัค้�ธุ์รีกจิ ส้ั�การีค�าขายที�มั�นคง

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.	วศิน	จึังเกิ้ดแนวคิิดจัับคิ้่กั้บผู้้้ป็ระก้อบก้ารวิสาหกิ้จั
ชุีมชีนทีิ�มีสนิค้ิากั้บบณัฑิ์ตจับใหม่	

เมื�อได้คิอนเซ็ีป็ต์	เห็นโจัทิย์	์ปั็ญหา	และเห็นทิางออก้	แต่ก็้ย์งัเป็็นก้ารมองใน
ระดับของก้ารทิำาโคิรงก้ารฯ	เท่ิานั�น	ก้ล่าวคืิอทิำาแล้วจัะเกิ้ดผู้ลกั้บผู้้้เขา้รว่มโคิรงก้ารฯ
อย์า่งไร	
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รายรับ
+ x,xxx.- - x,xxx.-
+ x,xxx.-

รายจา่ย

กลุม่เป้าหมาย
• กลุม่วสิาหกจิชุมชนได้เรียนรู้การพฒันา
 แบรนด์สินคา้ เกดิการตอ่ยอดผลติภณัฑ์ 
 มบีรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม มช่ีองทาง
 การตลาดทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

ผลติภณัฑ์
• กลุม่ชาวบ้านมผีลติภณัฑเ์พิม่ขึ้น เช่น 
 คุ๊กกี ้ธัญพชื ปลาส้ม จกัสาน 
• มรีายได ้มช่ีองทางการตลาดใหม ่ๆ 
 มบีรรจุภณัฑ์ทีอ่อกแบบให้เขา้กบัยคุสมยั 

• ศึกษาบริบทชุมชน บริบทกลุม่วสิาหกจิ 
 ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย
• พฒันาผลติภณัฑ์และการตลาดของกลุ่มวสิาหกจิ
 แตล่ะแห่ง โดยการจบัคูอ่าจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญและ
 นักการตลาดรุ่นใหมท่ีม่คีวามสามารถในการ
 ทาํการตลาดออนไลน์ 
• พฒันาผลติภณัฑ์ Packaging การสร้างแบรนด ์
 การหาช่องทางการตลาด 
• ฝึกวนัิยทางการเงนิให้กับกลุม่เป้าหมาย
 ผา่นกจิกรรมการฝึกอบรมการทาํบัญชี
• กิจกรรมถอดบทเรียน คนืความรู้สู่ชุมชน
 การสรุปโครงการและประเมนิผลโครงการ

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ทีม่า

ความออ่นแอของวสิาหกจิชุมชน คอืการผลติสินคา้ทีไ่มต่รงกบั
ความตอ้งการของตลาด ขายไมไ่ดร้าคา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
จงึทาํโครงการการยกระดบัผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนโดยการจบัคู่
นักการตลาดรุ่นใหมด่ว้ยนวตักรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์
เพือ่สร้างรายไดแ้ละความสุขของชุมชน เพือ่พฒันาสินคา้ชุมชน
ของกลุม่วสิาหกจิเชิงนวตักรรมให้สามารถแขง่ขนัไดใ้นช่องทาง
ออนไลน์ 

กลุม่
เป้าหมาย

จาํนวน 102 คน จาก 7 วสิาหกิจชุมชน ได้แก ่ 
 1. กลุ่มรักษ์ดีคลองไผ ่ 14 คน 
 2. วสิาหกิจชุมชนปลาแปรรูป
  บ้านทา่วดัเหนือ 15 คน 
 3. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผบ้่านน̄าพุ 13 คน 
 4. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผพ่ฒันา 
  สมาชิกจาํนวน 13 คน 
 5. วสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ้่านเกษตรกร
  แปรรูปน̄าผลไมเ้หลา่เหนือ 15 คน 
 6. วสิาหกจิชุมชนแมบ้่าน
  ทาํน̄ายาเอนกประสงค ์16 คน 
 7.  กลุม่แปรรูปอาหารบ้านดงมะไฟ 16 คน

เป้าหมาย

?

• สร้างรายได ้และลดอตัรา
 การวา่งงานของคนในพืน้ที่
• สร้างผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน

ทนุ
ชุมชน

• มหาวทิยาลัย: องคค์วามรู้ดา้น
 การตลาด การแปรรูปผลติภณัฑ์ 
 การพฒันาบรรจภุณัฑ์
• ชุมชน: วสิาหกจิชุมชน 7 แห่ง, 
 ภมูปัิญญาด้านตา่ง ๆ ตอ่ยอด

• เกดิหลกัสูตรทีเ่กิดจากการพฒันากลไก
 การขายสินคา้ออนไลน์ทัง้หมด 7 หลักสูตร
 ซ่ึงไดบ้รรจุอยูใ่นหลักสูตรปรับปรุงปี 64 
 เป็นรายวชิาใหมช่ื่อวา่ ‘การจดัการธุรกจิชุมชน’ 



ผลลพัธ์

โครงการการยกระดบัผลิตภณัฑว์สิาหกจิชุมชนโดยการ
จบัคู่นักการตลาดรุ่นใหมด่ว้ยนวตักรรมชุมชนเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างรายไดแ้ละความสุขของชุมชน
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

รายรับ
+ x,xxx.- - x,xxx.-
+ x,xxx.-

รายจา่ย

กลุ่มเป้าหมาย
• กลุ่มวสิาหกจิชุมชนได้เรียนรู้การพฒันา
 แบรนด์สินคา้ เกดิการตอ่ยอดผลติภณัฑ ์
 มบีรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม มช่ีองทาง
 การตลาดทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 

ผลิตภัณฑ์
• กลุม่ชาวบ้านมผีลติภณัฑเ์พิม่ขึ้น เช่น 
 คุ๊กกี ้ธัญพชื ปลาส้ม จกัสาน 
• มรีายได ้มช่ีองทางการตลาดใหม ่ๆ 
 มบีรรจุภณัฑ์ทีอ่อกแบบให้เขา้กบัยคุสมยั 

• ศึกษาบริบทชุมชน บริบทกลุม่วสิาหกจิ 
 ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย
• พฒันาผลิตภัณฑ์และการตลาดของกลุ่มวสิาหกจิ
 แตล่ะแห่ง โดยการจบัคูอ่าจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญและ
 นักการตลาดรุ่นใหมท่ี่มคีวามสามารถในการ
 ทาํการตลาดออนไลน์ 
• พฒันาผลติภัณฑ์ Packaging การสร้างแบรนด ์
 การหาช่องทางการตลาด 
• ฝึกวนัิยทางการเงนิให้กบักลุม่เป้าหมาย
 ผ่านกจิกรรมการฝึกอบรมการทาํบัญชี
• กิจกรรมถอดบทเรียน คนืความรู้สู่ชุมชน
 การสรุปโครงการและประเมนิผลโครงการ

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ทีม่า

ความออ่นแอของวสิาหกจิชุมชน คอืการผลติสินคา้ทีไ่มต่รงกบั
ความตอ้งการของตลาด ขายไมไ่ดร้าคา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
จงึทาํโครงการการยกระดบัผลติภณัฑ์วสิาหกิจชุมชนโดยการจบัคู่
นักการตลาดรุ่นใหมด้่วยนวตักรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์
เพือ่สร้างรายไดแ้ละความสุขของชุมชน เพือ่พฒันาสินคา้ชุมชน
ของกลุม่วสิาหกจิเชิงนวตักรรมให้สามารถแขง่ขนัไดใ้นช่องทาง
ออนไลน์ 

กลุม่
เป้าหมาย

จาํนวน 102 คน จาก 7 วสิาหกิจชุมชน ได้แก ่ 
 1. กลุ่มรักษ์ดีคลองไผ่  14 คน 
 2. วสิาหกิจชุมชนปลาแปรรูป
  บ้านทา่วดัเหนือ 15 คน 
 3. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ่บ้านน̄าพุ 13 คน 
 4. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผพ่ฒันา 
  สมาชิกจาํนวน 13 คน 
 5. วสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ้่านเกษตรกร
  แปรรูปน̄าผลไมเ้หลา่เหนือ 15 คน 
 6. วสิาหกจิชุมชนแมบ้่าน
  ทาํน̄ายาเอนกประสงค ์16 คน 
 7.  กลุม่แปรรูปอาหารบ้านดงมะไฟ 16 คน

เป้าหมาย

?

• สร้างรายได ้และลดอตัรา
 การวา่งงานของคนในพืน้ที่
• สร้างผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน

ทนุ
ชุมชน

• มหาวทิยาลัย: องคค์วามรู้ดา้น
 การตลาด การแปรรูปผลติภณัฑ์ 
 การพฒันาบรรจภุณัฑ์
• ชุมชน: วสิาหกจิชุมชน 7 แห่ง, 
 ภมูปัิญญาด้านตา่ง ๆ ตอ่ยอด

• เกดิหลกัสูตรทีเ่กิดจากการพฒันากลไก
 การขายสินคา้ออนไลน์ทัง้หมด 7 หลักสูตร
 ซ่ึงไดบ้รรจุอยูใ่นหลักสูตรปรับปรุงปี 64 
 เป็นรายวชิาใหมช่ื่อวา่ ‘การจดัการธุรกจิชุมชน’ 
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“ตอนนั�นเราไมไ่ด้้คิด้ถึงคำาว่่า	ต้นนำา	กลางนำา	ป็ลายนำา	แล้ว่ก็ไมไ่ด้้คิด้ถึง
ผู้ลกระทบข้องคนที�ไมไ่ด้้เป็น็กลุม่เป็า้หมาย	ซึ่ึ�งในคว่ามเป็น็จัรงิแล้ว่	กลุม่เป็า้หมาย
ยงัมญีาติ	มพีื้อ่แมพ่ื้ี�น้องที�ต้องด้แ่ล	กระบว่นการอบรมจัาก	กสศ.	และทมีพื้ี�เลี�ยง
ทำาให้เราได้้มมุมองที�กว้่างข้ึ�นว่่า	จัรงิ	ๆ 	แล้ว่เราไม่ได้้แค่พื้ฒันาวิ่สาหกิจัชุุมชุนหรอ้
สมาชิุกในกลุ่มเท่านั�น	แต่ยังพื้ัฒนาครอบครวั่	 ชุุมชุนรอบข้้าง	และเศรษฐกิจัใน
ชุุมชุนด้้ว่ย”	

หลังป็รับแก้้โคิรงก้ารฯ	 คิณะทิำางานลงพื�นทีิ�สำารวจัก้ลุ่มวิสาหกิ้จัโดย์รอบ
มหาวิทิย์าลัย์อีก้คิรั�ง	พบว่ามีก้ลุ่มวิสาหกิ้จั	7	ก้ลุ่ม	อาทิิ	ก้ลุ่มรัก้ษ์ดีคิลองไผู้่ทีิ�ขาย์ 
ถัึ�วลิสงในลัก้ษณะซีื�อมาขาย์ไป็	 ก้ลุ่มแป็รร้ป็ป็ลาร้า	 ก้ลุ่มแป็รร้ป็อาหารดงมะไฟ	 
ก้ลุ่มรบัทิำาโต๊ะจีันแบบมินิมอล	เป็็นต้น	ซีึ�งแต่ละกลุ่มมจุีัด้เด่้นที�เชุ้�อมโยงกันได้้	เชุน่	
กลุ่มรบัทำาโต๊ะจันีจัะรบัซึ่้�อผู้ลิตภัณ์ฑ์์จัากกลุ่มที�เกี�ยว่กับอาหารจัากกลุ่มอ้�นด้้ว่ย 

นอก้จัาก้นั�นย์ังมีก้ลุ่มจััก้สานจัาก้ไม้ไผู้่	 สานชีะลอม	ตะก้ร้า	และผู้ลิตภััณฑ์์ 
อื�น	ๆ	ตามคิวามต้องก้ารของล้ก้ค้ิา	 เป็็นต้น	 ทัิ�งหมดล้วนมีสินค้ิาซีึ�งเป็็นวัตถุึดิบทีิ�
สามารถึนำาไป็เพิ�มม้ลค่ิาด้วย์ก้ารแป็รร้ป็ได้	

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.วศิน	ด้วงพันธุ์
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จัากนั�นป็ระกาศรับสมัครบัณ์ฑิ์ตที�ได้้รับผู้ลกระทบจัากสถานการณ์์ 
โควิ่ด้-19	เข้า้รว่่มโครงการฯ	7	คน	โด้ยกำาหนด้คณุ์สมบติัค้อ	ต้องมปี็ระสบการณ์์
การทำางานกับชุุมชุน	มคีว่ามร่	้มทัีกษะเกี�ยว่กับการข้ายข้องออนไลน์	มคีว่ามคิด้
สรา้งสรรค์	และสามารถทำางานรว่่มกับชุุมชุนได้้	

“มีนัก้ศึก้ษาสนใจัเขา้รว่มโคิรงก้ารฯ	 เย์อะ	แต่เรารับได้แค่ิ	7	คิน	ซีึ�งก็้คัิดได้
ตรงตามสเป็ก้	ก้ระบวนก้ารต่อมาก็้ให้นัก้ศึก้ษาทัิ�ง	7	คินเลือก้พื�นทีิ�ทิำางานของตัวเอง	 
ส่วนมาก้เลือก้ตามพื�นทีิ�ก้ารเดินทิาง	 นัก้ศึก้ษาบางคินก็้อาศัย์อย้์่ในพื�นทีิ�นั�นอย้์่แล้ว	 
ซึี�งพอเลือก้พื�นทีิ�เสรจ็ั	 ก็้เป็็นก้ารลงพื�นทีิ�ศึก้ษาขอ้ม้ล	และวิเคิราะห์จุัดอ่อน	 จุัดแขง็	
หรอืก้ารทิำา	SWOT”	

นักศึึกษา+ชีาวิบ�าน = นวิตักรีรีมชุีมชีน

นวั่ตกรรมที�เกิด้ขึ้�น	 ค้อ	 การคิด้ร่ว่มกันระหว่่างชุาว่บ้านในทีมวิ่สาหกิจั
ชุุมชุนและกลุม่นักศกึษา	โดย์	‘กลไกการทำางาน’	ออก้มาในร้ป็ของ	‘ทมี’	ในหนึ�งทีิม
จัะป็ระก้อบไป็ด้วย์	1.	อาจัารย์ที�ป็รกึษา	ทิำาหน้าทีิ�ให้คิำาแนะนำาด้านก้ระบวนก้าร
ทิำางานให้นัก้ศึก้ษา	2.	นักศกึษาซีึ�งเป็็นบณัฑิ์ตจับใหม่	ทิำาหน้าทีิ�เก็้บขอ้ม้ล	วิเคิราะห์
คิวามเป็็นไป็ได้ทิางก้ารตลาดรว่มกั้บชุีมชีน	หาชีอ่งทิางก้ารตลาด	ออก้แบบ	วางแผู้น
ก้ารตลาด	รวมถึึงรว่มกั้นออก้แบบผู้ลิตภััณฑ์์และบรรจุัภััณฑ์์ใหม	่ๆ	หาก้มสีนิค้ิาใหม่
ออก้ส้่ตลาด	 อีก้บทิบาทิคืิอ	 ถ่ึาย์ทิอดและให้คิวามร้้	 ในลัก้ษณะของก้ารอบรมหรือ 
ให้แนะนำา	3.	ชุาว่บา้น	หรอืสมาชีกิ้ก้ลุ่มวิสาหกิ้จัจัะรบับทิบาทิผู้่ป้็ระสานงานกลุ่ม
ทิำาหนา้ทีิ�รวบรวมคินมาอบรม	ติดต่อป็ระสานงาน	เนื�องจัาก้ก้ารลงพื�นทีิ�ในแต่ละคิรั�ง
ต้องมีก้ารติดต่อ	นัดหมาย์	โดย์เฉพาะชีาวบา้นซีึ�งแต่ละคินต่างมีภัารกิ้จัทีิ�แตก้ต่างกั้น
ออก้ไป็	

“เมื�อเซีต็ทีิมหรอืก้ลไก้ก้ารทิำางานภัาย์ในก้ลุม่ได้แล้ว	จัะมีก้ารก้ำาหนดบทิบาทิ	
ทิำาคิวามเข้าใจัโคิรงก้ารฯ	 ร่วมกั้น	 ให้แต่ละก้ลุ่มลงไป็เก็้บข้อม้ลร่วมกั้บชุีมชีนเพื�อ
วิเคิราะห์จุัดแขง็	จุัดอ่อน	โอก้าส	อุป็สรรคิ	ของสนิค้ิาเพื�อนำาไป็ป็รับป็รุงเพื�อให้เขา้ส้่
ตลาดออนไลน์	และนำาไป็พฒันาชุอ่งทางการข้าย	การทำาเว็่บไซึ่ต์ การข้ายออนไลน์	
การเป็ิด้รา้นค้าย่อย โด้ยมีเจ้ัาหน้าหรอ้นักศึกษาเป็็นคนข้าย	และต้องถ่ายทอด้
คว่ามร่ใ้หกั้บผู้่ป้็ระสานงานกลุ่ม”	
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สำาหรับก้ลุ่มวิสาหกิ้จัชุีมชีนรัก้ษ์ดีคิลองไผู่้	เดิมทิำาก้ารขาย์ถัึ�วดิน	งาดำา	งาขาว	 
ซีึ�งเป็็นลัก้ษณะซืี�อมาขาย์ไป็เหมือนพ่อค้ิาคินก้ลาง	 มีสมาชิีก้ก้ลุ่มราว	70	คิน	และ 
ใน	70	คินก็้แย์ก้ย์่อย์ออก้ไป็ทิำากิ้จัก้รรมทีิ�แตก้ต่างกั้น	 เชี่น	 จััก้สาน	แป็รร้ป็ป็ลาร้า	
และเมื�อนัก้ศึก้ษาทีิ�แย์ก้ย้์าย์กั้นลงไป็เก็้บข้อม้ลก็้พบว่า	สินค้ิาของชุีมชีนหลาย์ชีนิด
มีศัก้ย์ภัาพมาก้พอทีิ�พฒันาไป็เป็็นสนิค้ิาอื�นได้อีก้หลาย์ชีนิด	 เชีน่	 ถัึ�ว	 เมื�อนำาไป็รวม
กั้บวัตถุึดิบอื�น	ๆ	อาทิิ	 เมล็ดทิานตะวัน	 เมล็ดฟัก้ทิอง	 อัลมอนด์	มะม่วงหิมพานต์	 
ก็้สามารถึนำามาแป็รร้ป็เป็็น	‘คุกกี�ธัุญพื้ชุ้’	ซีึ�งก้ำาลังเป็็นทีิ�ต้องก้ารของตลาด

“แต่เดิ้มชุาว่บา้นข้ายถั�ว่ได้้กิโลกรมัไมก่ี�บาท	เม้�อวิ่เคราะหแ์ละลองพื้ฒันา
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์	 โด้ยทำาเป็็นคุกกี�ธัุญพื้้ชุที�กำาลังเป็็นที�นิยมข้องตลาด้	 ตั�งราคาข้ายที�	 
10	-	15	บาทต่อชุิ�น	ป็รากฎว่่าได้้กำาไรเพื้ิ�มข้ึ�นหลายเท่าตัว่”	

นางป็รารถนา	 โสภา	หรอ้แม่เป็ิ� ล	อายุ	58	ป็่	อาชุพีื้ผู้่้ป็ระกอบการสินค้า	
OTOP	 เกี�ยว่กับการแป็รร่ป็อาหารจัากถั�ว่ กลุ่มสตรสีหกรณ์์บ้านคลองไผู้่	 เล่าว่า	
ปั็ญหาของก้ลุ่มคืิอ	 ไม่สามารถึพัฒนาสินค้ิาให้ตรงตามคิวามต้องก้ารของตลาดได้	
ก้ารเข้าร่วมโคิรงก้ารฯ	 นี�ทิำาให้สามารถพัื้ฒนาสินค้าได้้ตรงใจัล่กค้า	และสามารถ
ข้ายผู้า่นออนไลน์ได้้ 

สำาหรบัชุ่องทางการข้าย	 ตัว่ชุี�วั่ด้คว่ามสำาเรจ็ัข้องทีม	 ค้อ	 ต้องมีชุ่องทาง 
การข้ายสินค้าอย่างน้อย	3	ชุ่องทาง	 ค้อ	Online	Offline	และ	Onground เพื้้�อ 
หนุนเสรมิซึ่ึ�งกันและกัน 

“ก้ารมีตลาดหลาย์ชี่องทิางจัะทิำาให้ก้ารหาตำาแหน่งทิางก้ารตลาดให้กั้บ
ผู้ลิตภััณฑ์์ได้ไม่ย์าก้	 เชี่น	 คิุก้กี้�ธัญพืชี	 ถ้ึานำาไป็วางขาย์ในตลาดนัดข้างอาหารอื�น	 
เชีน่	ข้าวพอง	ทิองหยิ์บ	ทิองหย์อด	คิกุ้กี้�ธญัพืชีจัะแพงทัินทีิ	เพราะว่าราคิา	15	บาทิ	 
เพราะอย์า่งอื�นราคิา	10	บาทิ	แต่ถ้ึานำาคิกุ้กี้�ธญัพืชีไป็วางขาย์ในร้านก้าแฟ	จัาก้	15	
บาทิ	จัะมีราคิาถึ้ก้ทัินทีิ	 เพราะในร้านก้าแฟ	ขนมอย์่างอื�นอาจัจัะชีิ�นละ	50	บาทิ	 
60	บาทิ	70	บาทิ	แต่คิุก้กี้�	 15	บาทิ	 เจ้ัาหน้าที�หรอ้นักศกึษาต้องหาตำาแหน่งทาง 
การตลาด้ใหไ้ด้้ว่่า	สนิค้าที�มจีัะต้องไป็ว่างข้ายตรงไหน	หรอ้ชุอ่งทางใด้บา้ง”	
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นางป็รารถึนา	โสภัา
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7 เคล็ดวิชิีาสัรี�างยอดขาย

โครงการยกระดั้บผู้ลิตภัณ์ฑ์์วิ่สาหกิจัชุุมชุน	 โด้ยการจัับค่่นักการตลาด้ 
รุ่นใหม่ด้้ว่ยนวั่ตกรรมชุุมชุนสร้างสรรค์สร้างรายได้้และคว่ามสุข้ข้องชุุมชุน  
เกิ้ดผู้ลลัพธ	์4	เรื�องหลัก้	ๆ	คืิอ	1.	กลุ่มชุาว่บา้นมีผู้ลิตภััณฑ์์เพิ�มขึ�น	มีราย์ได้	และมี
ชี่องทิางก้ารตลาดใหม่	 ๆ	 มีบรรจุัภััณฑ์์ทีิ�ออก้แบบให้เข้ากั้บยุ์คิสมัย์	2.	 นักศึกษา 
มีอาชีีพและมีราย์ได้	ด้วย์ก้ารเขา้มาเป็็นนัก้จััดก้ารรว่มกั้บชุีมชีน	3.	อาจัารยท์ี�ป็รกึษา
ได้ทัิก้ษะคิวามร้้	 และ	4.	 เกิด้หลักส่ตรที�เกิด้จัากการพื้ัฒนากลไกการข้ายสินค้า
ออนไลน์ทั�งหมด้	7	หลักส่ตรในก้ารสอนวิสาหกิ้จัชุีมชีน	ก้ารจััดก้ารธุรกิ้จัชุีมชีน	 
ซีึ�งได้บรรจุัอย้์่ในหลัก้ส้ตรป็รับป็รุงปี็	64	 เป็็นราย์วิชีาใหม่ชีื�อว่า	 ‘การจััด้การธุุรกิจั
ชุุมชุน’	

ทั�งนี�คณ์ะทำางานคาด้หวั่งว่่า	 การนำาคว่ามร่้จัากโครงการฯ	 นี�ไป็สอน
นักศึกษาในป็่หน้า	 เชุ้�อว่่านักศึกษาจัะนำาคว่ามร่ไ้ป็ใชุ้ในการพื้ัฒนาชุุมชุน	หรอ้ 
ไป็จัับม้อกับผู้่้ป็ระกอบการท้องถิ�นเพื้้�อต่อยอด้ทางการตลาด้ให้กับชุุมชุนและ 
ตัว่นักศกึษาเอง	ถ้อเป็น็การพื้ฒันาที�ยั�งย้นอกีแนว่ทางหนึ�ง	

โครีงการียกรีะดับผู้ลิตภัณฑ์ว์ิสิัาหกิจชุีมชีน โดยการีจับค้�นักการีตลาด
รุี�นใหม�ด�วิยนวัิตกรีรีมชุีมชีนสัรี�างสัรีรีค์สัรี�างรีายได�และควิามสุัขของ
ชุีมชีน
ผู้่ร้บัผู้ดิ้ชุอบโครงการ:	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.วศิน	เพชีรพงศ์พนัธ์
โทรศพัื้ท์:	085-000-1500
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‘ก.กก บึงกาฬ’
แบรีนดไ์ทยหัวิใจสัายครีาฟต์

ศึน้ยก์ารีศึึกษานอกรีะบบและ
การีศึึกษาตามอธั์ยาศัึยอำาเภอเมอ่งบึงกาฬ
จงัหวิดับึงกาฬ



โครงการยกระดบัหัตถกรรมไทยสู่สากลจงัหวดับึงกาฬ
กศน. อาํเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

• มกีกและผือซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 อยูใ่นชุมชนจาํนวนมาก 
• ชาวบ้านมอีงค์ความรูใ้นการทอเส่ือกก

ทนุ
ชุมชน

จาํนวน 83 คน ประกอบดว้ย 
แรงงานนอกระบบ 40 คน ผู้สูงอาย ุ26 คน ผู้วา่งงาน 12 คน 
และผูถื้อบัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ 5 คน
• กลุม่เป้าหมายเดมิ 61 คน 
• กลุม่เป้าหมายใหม ่22 คน 

กลุม่
เป้าหมาย

ยกระดบัฝมีอื
ของกลุม่เป้าหมาย
ใหไ้ดม้าตรฐาน
ฝมีอืแรงงาน 
สู่ผลติภณัฑ ์OTOP

เป้าหมาย

• กาํหนดเป้าหมายร่วมกนัเพือ่ยกระดบัการทาํงาน
 ระหวา่งหน่วยพฒันาอาชีพ ครูภมูปัิญญา 
 และกลุ่มเป้าหมาย เพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกัน
• พฒันาทักษะงานฝมีอืใหไ้ดม้าตรฐาน สวยงาม
  มรูีปแบบท่ีหลากหลาย
• ให้ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การบริหารจดัการการเงนิ บัญชีครัวเรือน 
 บัญชีรายรับ-รายจา่ย
• การสร้างภาพลกัษณ์การขายออนไลน์ดว้ย Story

กลไก/กระบวนการทาํงาน

กลุม่เป้าหมาย
• มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 100-400 บาทตอ่คนตอ่วนั 
• ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและผู้เข้าร่วม
 โครงการดข้ึีนจากการทาํงานร่วมกนั
• พฒันาตวัเองขึ้นมาเป็นวทิยากรแกนนํา
• เกดิกลุม่วสิาหกจิชุมชนทอเส่ือโพธ์ิทอง

เครือขา่ย
• ชุมชนใกลเ้คียงมรีายไดเ้พิม่จากการรับซ้ือเส่ือกก
 และผอืมาแปรรูป

ตอ่ยอด
• พฒันาทกัษะฝมีอืสู่มาตรฐานฝมีอืแรงงาน
 และสินคา้ OTOP 
• พฒันาสู่การเป็นผลิตภณัฑท์ีม่ ีBrand 
 เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน

การตลาด 
• มกีารขายผลติภณัฑท์าง LAZADA
• เกดิ Facebook Page ก.กก.บึงกาฬ เป็นพืน้ที่
 ในการซ้ือขายสินคา้ 

ผลลพัธ์

รายรับ
+ x,xxx.- - x,xxx.-
+ x,xxx.-

รายจา่ยกกและผือ เป็นทรัพยากรพืน้ถิน่ของอาํเภอบึงกาฬ 
กศน.บึงกาฬ จงึเกดิแนวคิดทีจ่ะยกระดบัเส่ือกกบึงกาฬ 
ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่คีวามหลากหลายและมรูีปทรงสวยงาม 
ทนัสมยั ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะฝมีอืให้คนในชุมชน 
สามารถผลติผลติภณัฑ์จากกกและผือในรูปแบบใหม ่ๆ 

ทีม่า
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สามารถผลติผลติภณัฑ์จากกกและผือในรูปแบบใหม ่ๆ 

ทีม่า
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ผู้ลจัาก้ก้ารทิำาโครงการพื้ัฒนาอาชุีพื้ผู้ลิตภัณ์ฑ์์จัากกกและผู้้อพื้้�นที� 
ชุุม่นำาโลกกดุ้ทิง	โด้ยศน่ยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธุยาศยัอำาเภอ
เม้องบึงกาฬ	 จัังหวั่ด้บึงกาฬ	ป็่	 62	 ทีิ�สามารถึเพื้ิ�มม่ลค่า-คุณ์ค่าเส้�อกกบึงกาฬ 
ให้ขึ�นมาโลดแล่นอย้์่ในตลาดออนไลน์ได้แล้ว	 ก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้ทีิ�เกิ้ดขึ�นจัาก้ 
ก้ารทิำาโคิรงก้ารฯ	 ย์ังสร้างคิุณ้ป็ก้ารให้กั้บชุีมชีนบ้านโพธิ�ทิอง	 และบ้านทิองสาย์	
อำาเภัอเมือง	จัังหวัดบงึก้าฬ	ไมน้่อย์

หนึ�ง	 เกิ้ดแบรนด์สนิค้ิา	‘ก.กก	บึงกาฬ’	   

สอง	 เกิ้ดวิ่สาหกิจัชุุมชุนก้ลุม่ผู้ลิตภััณฑ์์จัาก้ก้ก้และผืู้อพื�นทีิ�ชุีม่นำาโลก้กุ้ดทิิง

สาม	 เกิด้สายพื้านอาชุพีื้จัากการผู้ลิตกกและผู้้อ	 ทีิ�สร้างงาน	สร้างอาชีีพ 
	 ให้กั้บคินในชุีมชีนในวงก้ว้าง

สี�	 เกิ้ดก้ารเชีื�อมโย์งภัาคีิเคิรือข่าย์ในพื�นทีิ�	 เชี่น	พาณิชีย์์จัังหวัดเข้ามา 
	 สง่เสรมิเรื�องก้ารตลาด		ธก้ส.	เขา้มาชีว่ย์เหลือเก้ษตรก้รให้นำาผู้ลิตภััณฑ์์ 
	 ไป็ฝ่าก้ขาย์	สถึาบนัพัฒนาองค์ิก้รชุีมชีน	(องค์ิก้ารมหาชีน)	เขา้มาชีว่ย์ 
	 เรื�องมาตรฐานผู้ลิตภััณฑ์์

ห้า		 เกิ้ดก้ารพัฒนา	 ‘หลักส่ตรท้องถิ�น’	 เรื�องก้ารผู้ลิตก้ก้และผืู้อร่วมกั้บ 
	 โรงเรีย์นโพธิ�ทิองวิทิย์านุสรณ์	 และโรงเรีย์นโนนคิำาพิทิย์าคิม	 ตั�งแต่ 
	 ต้นนำาถึึงป็ลาย์นำา	

หก้		 เกิ้ด	 ‘ศ่นย์เรยีนร่ชุุ้มชุน’	 เพื�อให้ผู้้้ทีิ�สนใจั	 เด็ก้ในโรงเรีย์นจัาก้ชุีมชีน 
	 อื�น	ๆ	เขา้มาเรีย์นร้้

และเพื�อให้แบรนด์	 ‘ก้.ก้ก้	บึงก้าฬ’	ย์ก้ระดับส้ผู่้ลิตภััณฑ์์สินค้ิา	OTOP	 เพื�อ
เขา้ส้ม่าตรฐานฝี่มือแรงงาน	จึังต่อย์อดด้วย์ก้ารทิำาโครงการยกระดั้บหตัถกรรมไทย
ส่ส่ากลจัังหวั่ด้บงึกาฬ	โด้ยมอีาจัารยร์ศัม	ีอ้ด้ผู้า	รบัผู้ดิ้ชุอบโครงการฯ	เชุน่เดิ้ม
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พััฒนามาตรีฐานฝ่มีอ่ใหโ้ดนใจ

จัาก้คิวามสำาเรจ็ัของโคิรงก้ารฯ	ในปี็แรก้	เมื�อต้อง	‘ต่อยอด้-ข้ยายผู้ล’	ต่อในปี็	
2563	ก้ารดำาเนินงานจึังมุ่งพัฒนาก้ลุ่มเป้็าหมาย์เดิมทัิ�ง	61	คิน	รวมถึึงพัฒนาก้ลุ่ม
เป้็าหมาย์ใหมอี่ก้	22	คิน	รวมเป็็น	83	คิน	ป็ระก้อบด้วย์		แรงงานนอก้ระบบ	40	คิน	
ผู้้้สง้อายุ์	26	คิน	ผู้้้ว่างงาน	12	คิน	และผู้้้ถืึอบตัรสวัสดิก้ารแหง่รฐั	5	

อาจัารย์์รัศมี	 บอก้ว่า	 ทีิ�ผู้่านมาแม้ทีิมงานจัะสามารถึสร้างแบรนด์	 ‘ก.กก	
บงึกาฬ’	ได้แล้ว	แต่ต้องย์อมรับว่า	ทัิก้ษะฝี่มือของแต่ละคินมีหลาย์ระดับ	ตั�งแต่ระดับ
พอใชี	้ป็านก้ลาง	ไป็จันถึึงระดับดีมาก้	จึังต้องการยกระดั้บฝ่ม่้อข้องกลุ่มเป็า้หมาย
ใหไ้ด้้มาตรฐานฝ่ม่้อแรงงาน 

ป็ระสบก้ารณ์จัาก้ปี็ทีิ�แล้วทิำาให้ร้้ว่า	 ก้ารทิำางานจัะป็ระสบผู้ลสำาเร็จัได้ 
ทิุก้คินต้องมองเห็นภัาพเดีย์วกั้น	 ปี็นี�อาจัารย์์รัศมีจึังเปิ็ดโอก้าสให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์
ก้ำาหนดเป้็าหมาย์ของตัวเองร่วมกั้บโคิรงก้ารฯ	หลังจัาก้นั�น	 ทีิมงานมีก้ารฝึ่ก้อบรม
เรื�องก้ารย์ก้ระดับฝี่มือส้ผู่้ลิตภััณฑ์์สนิค้ิา	OTOP	เพื�อเข้าส้ม่าตรฐานของฝี่มือแรงงาน	
โดย์แบง่ออก้เป็็น	4	ก้ลุ่ม	ตามสาย์พานก้ารผู้ลิต	ได้แก่้	

กลุ่มการทอ	ทิำาหน้าทีิ�ผู้ลิตวัตถึดิุบเพื�อนำาไป็ส้ก่้ารแป็รร้ป็เป็็นผู้ลิตภััณฑ์์	

กลุ่มการออกแบบ	 ทิำาหน้าทีิ�ออก้แบบและตัดแบบทิาก้าวเพื�อนำาไป็ส้่ก้าร 
ขึ�นร้ป็	

กลุ่มการเย็บ	 นำาส่วนทีิ�ออก้แบบมาป็ระก้อบร้ป็ร่างด้วย์จััก้รเย็์บผู้้า
อุตสาหก้รรม

กลุ่มการสอย	 เป็็นก้ารเก็้บงานในขั�นตอนสุดท้ิาย์	จัะใชี้วิธีก้ารสอย์ด้วย์มือ	 
โดย์ในก้ลุ่มนี�นอก้จัาก้ทิำาหน้าทีิ�ขึ�นร้ป็ผู้ลิตภััณฑ์์แล้ว	 ต้องใชี้แลคิเก้อร์ขัดเคิลือบเงา
เพื�อให้ได้ผู้ลิตภััณฑ์์ทีิ�สมบ้รณแ์บบในก้ารวางจัำาหน่าย์ต่อไป็		

“เป้็าหมาย์ของก้ารทิำางานในปี็นี�นอก้จัาก้ก้ารพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์ให้ได้มาตรฐาน
แล้ว	ยั์งต้องก้ารย์ก้ระดับผู้ลิตภััณฑ์์เป็็นสินค้ิา	OTOP	ดังนั�น	สาย์พานก้ารผู้ลิตแต่ละ
ขั�นตอนต้องมีก้ารพัฒนาทัิก้ษะฝี่มือ	 คินทีิ�ทิำาเป็็นแล้วต้องสอนคินทีิ�ย์ังทิำาไม่เป็็น	
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เพราะแต่ละคินจัะมีคิวามถึนัดไม่เหมือนกั้น	นอก้จัาก้นี�ย์งัเติมคิวามร้้เรื�องก้ารตลาด	
เชีน่		ก้ารออก้แบบผู้ลิตภััณฑ์์ให้โดนใจัผู้้้ซีื�อ	เป็็นต้น”	อาจัารย์รั์ศมี	บอก้

ดงึภาคเีคร่ีอข�ายรี�วิมหนุนเสัริีมการีเรีียนร้ี�

แม้โจัทิย์์จัะชัีดว่าจัะต้องก้ารย์ก้ระดับมาตรฐานฝี่มือแรงงาน	 แต่ย์ังขาด	
‘คว่ามร่’้	บางอย์า่ง	อาจัารย์์รัศมีจึังดึงภัาคีิเคิรือขา่ย์เข้ามาชีว่ย์ขับเคิลื�อนก้ารทิำางาน
ในปี็ทีิ�	2

อาจัารย์ป็ิ� นทอง	 นันทราชุ	มหาวิ่ทยาลัยราชุภัฏิอุด้รธุานี	 เล่าเหตุผู้ลของ 
ก้ารตอบรบัเขา้รว่มก้ารเป็็นวิทิย์าก้รว่า	เธอมองเห็นคว่ามเข้ม้แข็้งและศกัยภาพื้ข้อง
กลุม่วิ่สาหกิจัฯ	ในก้ารนำาทินุชุีมชีนเข้ามาสร้างอาชีพี	เพื�อสร้างราย์ได้ให้แก่้คิรอบคิรัว	
เห็นพัฒนาก้ารทีิ�มีคิวามต่อเนื�องเป็็นขั�นเป็็นตอน	ขณะเดีย์วกั้นก้ารทิำางานร่วมกั้บ
ชุีมชีนย์งัตอบพนัธกิ้จัของมหาวิทิย์าลัย์ในท้ิองถิึ�นทีิ�ต้องเขา้ไป็ชีว่ย์หนุนเสริมคิวามร้้
ให้ชีาวบา้น	

ทัิ�งนี�	 กิ้จัก้รรมทีิ�อาจัารย์์ปิ็� นทิองเข้ามาหนุนเสริมคืิอ	การสรา้งภาพื้ลักษณ์์ 
ในการข้ายออนไลน์	ด้วย์ก้ารสร้าง	Story	สินค้ิาเพื�อบอก้เล่าเรื�องราวทีิ�รอ้ย์เรีย์งจัาก้
วิถีึชีวิีต	วัฒนธรรม	คิวามเชีื�อของคินอีสาน	เพื�อให้เกิ้ดก้ารจัดจัำาของคินซีื�อสนิค้ิาและ
เกิ้ดก้ารบอก้ต่อ	

“ก้ารเพิ�ม	Story	เขา้มาในก้ารขาย์ออนไลน์จัะทิำาให้สนิค้ิาดมี้สสีนัขึ�น	มีทีิ�มา
ทีิ�ไป็	เชีน่	หมอนอิงเต่าทิิง	ทีิ�ออก้แบบให้มีร้ป็รา่งคิล้าย์	‘เต่า’	ซีึ�งมีคิวามหมาย์ถึึงสตัว์
ทีิ�มีอายุ์ย์ืน	 ส่วนคิำาว่า	 ‘ทิิง’	มาจัาก้พื�นทีิ�ชุีมนำาโลก้กุ้ดทิิง	นำามาผู้นวก้กั้นก้ลาย์เป็็น 
ชีื�อผู้ลิตภััณฑ์์เก๋้ๆ	ของก้ลุ่ม	หรอืลาย์ขันหมาก้เบ็งทีิ�ถึ้ก้ถึอดแบบมาจัาก้พานบาย์ศร	ี
เป็็นก้ารเพิ�มอัตลัก้ษณ์คิวามเป็็นอีสานเข้าไป็ในงานหัตถึก้รรม	สิ�งเหล่านี�สามารถึ 
นำามาเป็็นเรื�องเล่าและเพิ�มคิุณค่ิาให้แก่้ผู้ลิตภััณฑ์์ได้	คินซีื�อจัะเกิ้ดคิวามป็ระทัิบใจั 
ถึึงทีิ�มาทีิ�ไป็ของผู้ลิตภััณฑ์์นั�น	ๆ”
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มรีรีคผู้ลที�เกดิขึ�น…จากการีฝึ่กปร่ีอฝ่มีอ่อย�างต�อเน่�อง

“สิ�งทีิ�เราเห็นในโคิรงก้ารฯ	 คืิอ	 คิวามร้้ทีิ�ชีาวบ้านได้รับ	 ซีึ�งไม่ได้เกิ้ดจัาก้
ก้ระบวนก้ารทีิ�วิทิย์าก้รถ่ึาย์ทิอดให้เท่ิานั�น	แต่เกิ้ดจัาก้ก้ารฝึ่ก้ป็ฏิบติัจัริงอย์า่งต่อเนื�อง	
เขาก็้คิุย์กั้นเป็็นข้อตก้ลงว่า	 ถ้ึาคินไหนทีิ�เพิ�งเริ�มทิำาหรือยั์งทิำาได้ไม่ดี	 ก็้ให้ฝึ่ก้ทิำา
ผู้ลิตภััณฑ์์ทีิ�มีขั�นตอนไม่ยุ์่งย์าก้ก่้อน	 ถ้ึาคินไหนทีิ�มีฝี่มือดีแล้วก็้จัะทิำาผู้ลิตภััณฑ์์ทีิ�มี
คิวามซีบัซีอ้นมาก้ขึ�น	โดย์เขาจัะชีว่ย์สอนกั้นเองในก้ลุ่ม	อันนี�คืิอทัิก้ษะทีิ�เรามองเห็น
ในก้ระบวนก้ารสอนทีิ�ไม่ได้เกิ้ดขึ�นทัินทีิ	 แต่จัะเกิ้ดต่อเนื�องจัาก้ทีิ�เขาไป็ฝึ่ก้กั้นต่อ 
ทีิ�บ้าน	บางคินบอก้ว่า	 เขาเข้าใจัทีิ�เพื�อนสอนมาก้ก้ว่าทีิ�วิทิย์าก้รสอนก็้มี	 เหม้อนยิ�ง
สอนมากเท่าไรคนสอนก็จัะยิ�งชุำานาญมากข้ึ�นเท่านั�น”	อาจัารย์์รัศมีสะท้ิอนด้วย์ 
นำาเสยี์งภัาคิภ้ัมิใจั	เมื�อเอ่ย์ถึึงก้ารพัฒนาทัิก้ษะฝี่มือของก้ลุ่มวิสาหกิ้จัฯ	ทีิ�มีก้ารสอน
ต่อจัาก้วิทิย์าก้รส้่ชุีมชีนและจัาก้เพื�อนส้่เพื�อน	 ทีิ�นอก้จัาก้จัะสรา้งการเรยีนร่ใ้ห้กับ
เพื้้�อนแล้ว่	คนสอนเองยงัเกิด้ทักษะอ้�น	ๆ	ตามมา	เชุน่	ทักษะการเป็น็โค้ชุ	ทักษะ
การส้�อสาร	การกล้าพื้ด่้	กล้าแสด้งออก 

สำาหรบัเรื�องราย์ได้	ทิางก้ลุ่มวิสาหกิ้จัฯ	มีมติเป็็นเอก้ฉันท์ิว่า	‘ใหค่้าแรงตาม
ทักษะข้องแต่ละกลุ่ม’	โดย์ก้ำาหนดราคิาในแต่ละขั�นตอนตามคิวามย์าก้ง่าย์ของก้าร
ผู้ลิต	 เชี่น	คินทิอเสื�อเมื�อนำามาจัำาหน่าย์ให้ก้ลุ่ม	 ก้ลุ่มก็้จัะก้ำาหนดเลย์ว่า	 เสื�อลาย์นี�	
ขนาดนี�	 จัะรับซีื�อทีิ�ราคิาเท่ิาไหร่	 ถ้ึาเป็็นลาย์ป็ระจัำาจัังหวัดอย์่างลาย์ขันหมาก้เบ็ง 
ก็้จัะแพงหน่อย์	สว่นก้ลุ่มอออก้แบบ	ทิาก้าว	ก็้จัะตก้ลงกั้นว่า	ชีิ�นนี�	ตัดแบบ	ทิาก้าว	
ได้กี้�บาทิ	คินเย็์บได้กี้�บาทิ	คินสอย์ได้กี้�บาทิ	 เพราะฉะนั�นคินทีิ�ขย์ันจัะมีราย์ได้เย์อะ	 
นี�เป็็นก้ติก้าของก้ลุ่มทีิ�เขาคิิดขึ�นมา	จัาก้ป็ระสบก้ารณที์ิ�เราเคิย์ไป็สนบัสนุนก้ลุม่อาชีพี	
ก้รณีทีิ�นำาเงินมารวมกั้นแล้วปั็นผู้ลอย์่างนี�ไม่ค่ิอย์ย์ั�งย์ืน	 เพราะมีคินแย้์งว่าคินนี� 
ทิำามาก้	คินนี�ทิำาน้อย์	อันนี�คืิอสิ�งทีิ�เราเห็นในชุีมชีนอื�น	แต่ในก้ลุ่มนี�เขาก้ำาหนดก้ติก้า
มาแบบนี�	ถ้ึาทิำาเย์อะก็้มีราย์ได้เย์อะ	ทิำาให้ทิกุ้คินมีก้ำาลังใจัทิำางาน

ป็จััจุับนั	ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ข้องกลุ่มวิ่สาหกิจัฯ	ได้้พื้ฒันาหลากหลายร่ป็แบบ	เชุน่	
เส้�อยอ้มสธีุรรมชุาติ	กระเป็า๋	หมว่ก	กล่องใสทิ่ชุชุ่	่แจักัน	เป็น็ต้น	โด้ยผู้ลิตภัณ์ฑ์์ 
ที�ได้้รบัคว่ามนิยมมากที�สุด้	 ทั�งการข้ายออนไลน์และข้ายหน้ารา้น	 ค้อ	 ‘กระเป็า๋’	
ที�ถก่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิ้รน์
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สัรี�างงงาน สัรี�างแรีงใจ

นางยม	เด้ชุเม้อง	อายุ	74	ป็	่อาชุพีื้เกษตร	หนึ�งในก้ลุ่มเป้็าหมาย์ทีิ�เขา้รว่ม
ก้ลุม่ตั�งแต่ปี็แรก้	เล่าให้ฟงัว่า	ในอดีตเคิย์ทิอเสื�อเสน้ใหญไ่ว้ใชีเ้อง	มีวิทิย์าก้รหลาย์คิน
เข้ามาชี่วย์กั้นสอนเทิคินิคิใหม่	 ๆ	 โดย์เฉพาะก้ารทิอเสื�อเส้นเล็ก้	 เมื�อทิอเสร็จัก็้นำา 
มาขาย์	ทิำาให้ย์าย์ย์มเริ�มมีก้ำาลังใจัในก้ารทิอมาก้ขึ�น	 ไม่คิิดว่าตัวเองจัะมีฝี่มือถึึงขั�น
ทิอขาย์ได้

“ตอนแรก้ไม่อย์าก้ทิอเลย์	แต่พอได้ฝึ่ก้บ่อย์	ๆ	ทิุก้วันก็้ร้้สึก้ชีอบ	ตอนนี�ก็้มี 
ลก้้หลานเข้ามาชีว่ย์ทิำาบา้งบางขั�นตอน	ย์าย์ร้ส้กึ้มีคิวามสขุมาก้”

ด้านนางด้ว่งใจั	ทุมซึ่้าย	อายุ	40	ป็่	อาชุพีื้เกษตรและแม่บ้าน	 เดิมทีิเป็็น 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในปี็แรก้	แต่ปี็นี�เธอผัู้นตัวเองขึ�นมาเป็็นทีิมงาน	ทิำาหน้าทีิ�เป็็นวิทิย์าก้ร
ถ่ึาย์ทิอดคิวามร้เ้รื�องทักษะการเย็บซีึ�งเป็็นงานทีิ�เธอถึนดั	และก้ารเป็็นวิทิย์าก้รทิำาให้
เธอได้ทิบทิวนคิวามจัำาและนำาก้ลับมาพัฒนาฝี่มือจันชีำานาญย์ิ�งขึ�น	

“วิธีก้ารเย็์บไม่ย์าก้เลย์	 เพราะว่าเราทิำาเป็็นป็ระจัำาอย้์่แล้ว	 ด้ว่าชิี�นทิำาไหน 
ทิำาแบบไหนถึึงจัะง่าย์	แล้วจัะสอนเทิคินิคิพวก้แม่	 ๆ	 ด้วย์	 เพราะเราเรีย์นร้้ปั็ญหา 
มาหมดแล้ว	นำาสิ�งทีิ�เราเจัอมาก่้อนมาสอนเขาอีก้ทีิ	 ส่วนใหญ่จัะเน้นป็ฏิบัติ	 เชี่น	 
ถ้ึาสอนเย็์บจัะเริ�มต้นจัาก้ให้เขาลงมือตัดผู้้าเอง	 ให้ด้แบบเอง	 ค่ิอย์	ๆ	บอก้สอนไป็ 
ทีิละขั�นตอน	หาก้เย็์บตรงนี�ไม่สวย์ต้องแก้้อย่์างไร	หรือทิำาขั�นตอนไหนก่้อนเพื�อให้
เย์บ็ง่าย์ขึ�น	พอเริ�มเขา้ส้ชิ่ี�นทีิ�	2	เขาจัะทิำาเองได้เลย์”	นางดวงใจัเล่าอย์า่งภัาคิภ้ัมิใจั
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จดุยน่...ส้ั�ควิามยั�งยน่

อาจัารย์์รัศมี	 บอก้ว่า	 ตลอดระย์ะเวลา	 6	 เดือนของก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะฝี่มือ	 
พบว่า	ก้ลุ่มเป้็าหมาย์สว่นใหญเ่กิ้ดก้ารพฒันาทัิก้ษะงานฝี่มือ	มีทัิก้ษะศตววรรษทีิ�	21	
นำามาป็ระยุ์ก้ต์ใชีกั้้บก้ารทิำางาน	 เชีน่	ก้ารใชีค้ิวามคิิดสร้างสรรค์ิผู้ลงาน	 ด้วย์ก้ารนำา	
‘ก้ก้’	มาแป็รร้ป็เป็็นผู้ลิตภััณฑ์์ทีิ�หลาก้หลาย์	ก้ารใชีเ้ทิคิโนโลยี์ศึก้ษาเทิรนด์แฟชีั�นใน
ปั็จัจุับัน	 ใชี้เทิคิโนโลย์ีเป็็นตัวก้ลางในก้ารจัำาหน่าย์ผู้ลิตภััณฑ์์	 เกิ้ดก้ารพ้ดคิุย์สื�อสาร
ระหว่างชีาวบา้นด้วย์กั้นเองมาก้ขึ�น	ก้ารรวมก้ลุ่ม	‘วิ่สาหกิจัชุุมชุนทอเส้�อโพื้ธิุ�ทอง’	
ย์ังทิำาให้เกิ้ดก้ระบวนก้ารคิิดก้ารจััดก้ารบริหารก้ลุ่ม	 และทีิ�สำาคัิญกลุ่มเป็้าหมายม ี
รายได้้เฉีลี�ยวั่นละ	100	-	400	บาท	ขึ้�นอย่ขั่้�นตอนข้องกระบว่นการผู้ลิต 

นอกจัากเม็ด้เงินที�เป็็นรายได้้เสรมิให้ครอบครวั่แล้ว่	ระบบคว่ามสัมพื้ันธ์ุ
ระหว่่าง	พื้่อแม่ล่ก	 ป่็่ยา	ตายายในหลายครอบครัว่เริ�มด้ีข้ึ�น	 จัากการพื้่ด้คุยกัน
ระหว่่างทำากิจักรรมรว่่มกัน	และด้้ว่ยสัมพื้ันธุภาพื้ที�ด้ีเหล่านี�	 ส่งผู้ลให้สุข้ภาพื้ใจั
ข้องคนในครอบครวั่แข็้งแรงขึ้�น	

ซีึ�งในอนาคิต	 เธอคิาดหวังว่า	นอก้จัาก้ก้ารขาย์ออนไลน์แล้ว	ก้ารจัับตลาด	
OTOP	 ทีิ�เธอก้ำาลังรว่มมือกั้บสำานัก้งานพาณิชีย์์จัังหวัด	ทิางก้ลุ่มต้องรัก้ษาจุัดยื์นใน
เรื�องคิณุภัาพใหเ้ป็็นสาก้ล	คืิอ	‘ข้ายได้้และใชุ้งานได้้จัรงิ’	เพื�อให้ลก้้ค้ิาก้ลับมาซีื�อซีำา	
และเกิ้ด	Loyalty	กั้บแบรนด์ให้ได้

หากมองในมมุกว้่าง	โครงการนี�ฉีายภาพื้ใหเ้หน็ถึงมติิเศรษฐกิจัที�เกิด้ข้ึ�นใน
ชุุมชุน	สิ�งที�เกิด้ข้ึ�นในวั่นนี�ไมใ่ชุแ่ค่การมแีบรนด์้	‘ก.กก	บงึกาฬ’	เท่านั�น	แต่เป็น็การ
มองหา	‘โอกาส’	จัาก	‘ฐานทนุชุุมชุน’	บว่กกับจุัด้แข้ง็ข้องชุุมชุนทางด้้านวั่ฒนธุรรม	
วิ่ถีชุวิี่ต	และภ่มิป็ัญญา	ที�เข้้ามาเชุ้�อมต่อไป็ส่่ภาคการผู้ลิตและบรกิาร	 ให้กลาย
เป็็นเสน่ห์ข้องงานคราฟต์จัากวิ่ถีชุุมชุน	 ถ้อเป็็นคว่ามสำาเรจ็ัอีกขั้�นในการข้ยาย
โอกาสทางการตลาด้ไป็ส่ค่ว่ามยั�งย้นข้องอาชุพีื้

โครีงการี ยกรีะดบัหัตถกรีรีมไทยส้ั�สัากลจงัหวิดับึงกาฬ
ผู้่ร้บัผู้ดิ้ชุอบโครงการ:	นางรศัมี	อืดผู้า
โทรศพัื้ท์:	083-378-9393
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สัรี�างอาชีีพั ‘ผู้้�ดแ้ลกลุ�มพึั�งพิัง’ 
รัีบมอ่สัังคมส้ังวิยั

มหาวิทิยาลยันครีพันม
(วิทิยาลยัพัยาบาลบรีมรีาชีชีนนีนครีพันม)
จงัหวิดันครีพันม



ทีม่า

ทนุ
ชุมชน

ฝึกทักษะอาชีพการดแูลกลุ่มพึ่งพงิ
เพือ่สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กลุม่เป้าหมาย 

• คน้หาและคัดเลอืกกลุม่เป้าหมาย ประสาน
 ความร่วมมอืจากผูนํ้าชุมชน เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน 
 เทศบาล อบต. และ รพ.สต. ในการสํารวจและ
 ประชาสัมพนัธ์ลงพืน้ทีช้ี่แจงรายละเอียด
 การฝึกอบรม จนไดก้ลุม่เป้าหมาย 113 คน
 
• ออกแบบหลกัสูตรการดแูลพึ่งพงิ 250 ช่ัวโมง 
 เป็น 3 หลกัสูตร เพือ่ให้สอดคล้องกบัระยะเวลา
 ทาํโครงการและเวลาวา่งของกลุม่เป้าหมาย
 1. หลกัสูตรการดแูลเดก็อ่อน 125 ช่ัวโมง 
 2. การดแูลผูสู้งอายแุละผูป่้วยตดิเตยีง 125 ช่ัวโมง 
 3. หลกัสูตรการดแูลผูป่้วยติดเตยีง 35 ช่ัวโมง 

• รับมอบใบประกาศนียบัตร 
 จากรองผู้วา่ราชการจังหวดันครพนม 

กลไก/กระบวนการทาํงาน

กลุม่เป้าหมาย มรีายไดเ้ฉลีย่ 
600-800 บาท/8 ช่ัวโมง
• 7 คน เป็นพีเ่ลีย้งศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ได้รับคา่จา้งเดอืนละ 8,000-9,000 บาท 
• 1 คน ไดรั้บการบรรจเุป็นลูกจา้งช่ัวคราว
 ของบ้านเดก็และครอบครัว จังหวดันครพนม 
• 2 คน ดแูลผูป่้วยตดิเตยีงทีโ่รงพยาบาล 
• 2 คน ดแูลผูสู้งอายทุีบ้่านเป็นรายเดอืน 
• อสม.บางส่วนรับจ้างพเิศษดูแล
 กลุม่พึ่งพงิตามบ้าน 

จาํนวน 113 คน ประกอบด้วยเกษตรกร 
ผู้สูงอายทีุเ่ป็น อสม. และผูท้ีม่รีายไดน้้อย 
ใน 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่เขตเทศบาลเมอืงนครพนม 
ต.หนองญาต ิต.อาจสามารถ และ 
ต.นาราชควาย อ.เมอืง จ.นครพนม 
ขยายผลไปที ่ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

จงัหวดันครพนมมแีนวโน้มผู้สูงอายเุพิม่มากขึ้น และมกีลุม่พึ่งพงิ
ทีต่อ้งไดรั้บการดแูล 3 กลุม่ ไดแ้ก ่1. เดก็ออ่น 2. ผูป่้วยตดิเตยีง 
และ 3. ผู้สูงอาย ุมหาวทิยาลยันครพนม โดยวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม จึงไดจ้ดัทาํโครงการการพฒันาทกัษะอาชีพ
ดา้นการดแูลสุขภาพกลุม่ท่ีอยูใ่นภาวะพึ่งพงิ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในเขตจงัหวดันครพนม เพือ่เตรียมรับมอืกบัภาวะสังคมสูงวยั 
และเพิม่โอกาสในการสร้างอาชีพให้แกผู่ม้รีายได้น้อย 

• องคค์วามรู้เร่ืองการดแูล
 กลุม่ผูพ้ึ่งพิง่ 3 กลุ่ม
• เครือขา่ย อสม.ในพืน้ที่

โครงการการพัฒนาทกัษะอาชีพดา้นการดแูลสุขภาพ
กลุม่ทีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวทิยาลยันครพนม จงัหวดันครพนม

?

ประกาศนียบัตร

กลุม่
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลลพัธ์

มหาวทิยาลัย
• ขยายผลขบัเคลือ่นการสร้างบุคลากร
 ดแูลกลุม่พึ่งพงิในพืน้ที ่เพือ่รับมอืกบั
 วกิฤตสังคมผูสู้งวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
 ยทุธศาสตร์ของจังหวดันครพนม
 ทีมุ่ง่ขบัเคลือ่นสร้างพืน้ทีพ่ฒันา
 คณุภาพชีวติของผูสู้งอายใุห้เป็นทีพ่กัอาศัย
 และสถานท่ีทอ่งเทีย่วสําหรับผูสู้งวยั
 ในอนาคต 



ทีม่า

ทนุ
ชุมชน

ฝึกทกัษะอาชีพการดแูลกลุ่มพึ่งพงิ
เพือ่สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กลุม่เป้าหมาย 

• คน้หาและคัดเลอืกกลุม่เป้าหมาย ประสาน
 ความร่วมมอืจากผู้นําชุมชน เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน 
 เทศบาล อบต. และ รพ.สต. ในการสํารวจและ
 ประชาสัมพนัธ์ลงพืน้ทีช้ี่แจงรายละเอียด
 การฝึกอบรม จนไดก้ลุม่เป้าหมาย 113 คน
 
• ออกแบบหลกัสูตรการดแูลพึ่งพงิ 250 ช่ัวโมง 
 เป็น 3 หลกัสูตร เพือ่ให้สอดคล้องกบัระยะเวลา
 ทาํโครงการและเวลาวา่งของกลุม่เป้าหมาย
 1. หลกัสูตรการดแูลเดก็อ่อน 125 ช่ัวโมง 
 2. การดแูลผู้สูงอายแุละผูป่้วยตดิเตยีง 125 ช่ัวโมง 
 3. หลกัสูตรการดแูลผู้ป่วยติดเตยีง 35 ช่ัวโมง 

• รับมอบใบประกาศนียบัตร 
 จากรองผูว้า่ราชการจังหวดันครพนม 

กลไก/กระบวนการทาํงาน

กลุ่มเป้าหมาย มรีายไดเ้ฉลีย่ 
600-800 บาท/8 ช่ัวโมง
• 7 คน เป็นพีเ่ลีย้งศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ได้รับคา่จา้งเดอืนละ 8,000-9,000 บาท 
• 1 คน ไดรั้บการบรรจเุป็นลูกจา้งช่ัวคราว
 ของบ้านเดก็และครอบครัว จังหวดันครพนม 
• 2 คน ดแูลผู้ป่วยตดิเตยีงทีโ่รงพยาบาล 
• 2 คน ดแูลผู้สูงอายทุีบ้่านเป็นรายเดอืน 
• อสม.บางส่วนรับจ้างพเิศษดูแล
 กลุ่มพึ่งพงิตามบ้าน 

จาํนวน 113 คน ประกอบด้วยเกษตรกร 
ผู้สูงอายทีุเ่ป็น อสม. และผู้ทีม่รีายไดน้้อย 
ใน 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่เขตเทศบาลเมอืงนครพนม 
ต.หนองญาต ิต.อาจสามารถ และ 
ต.นาราชควาย อ.เมอืง จ.นครพนม 
ขยายผลไปที ่ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

จงัหวดันครพนมมแีนวโน้มผู้สูงอายเุพิม่มากขึ้น และมกีลุม่พึ่งพงิ
ทีต่อ้งไดรั้บการดแูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่1. เดก็ออ่น 2. ผูป่้วยตดิเตยีง 
และ 3. ผูสู้งอาย ุมหาวทิยาลยันครพนม โดยวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม จึงไดจ้ดัทาํโครงการการพฒันาทกัษะอาชีพ
ดา้นการดแูลสุขภาพกลุม่ท่ีอยูใ่นภาวะพึ่งพงิ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในเขตจงัหวดันครพนม เพือ่เตรียมรับมอืกบัภาวะสังคมสูงวยั 
และเพิม่โอกาสในการสร้างอาชีพให้แกผู้่มรีายได้น้อย 

• องคค์วามรู้เร่ืองการดแูล
 กลุม่ผูพ้ึ่งพิง่ 3 กลุม่
• เครือขา่ย อสม.ในพืน้ที่

โครงการการพัฒนาทกัษะอาชีพดา้นการดแูลสุขภาพ
กลุม่ทีอ่ยูใ่นภาวะพ่ึงพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวทิยาลยันครพนม จงัหวดันครพนม

?

ประกาศนียบัตร

กลุม่
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลลพัธ์

มหาวทิยาลัย
• ขยายผลขบัเคลือ่นการสร้างบุคลากร
 ดแูลกลุม่พึ่งพงิในพืน้ที ่เพือ่รับมอืกบั
 วกิฤตสังคมผู้สูงวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
 ยทุธศาสตร์ของจังหวดันครพนม
 ทีมุ่ง่ขบัเคล่ือนสร้างพืน้ทีพ่ฒันา
 คณุภาพชีวติของผูสู้งอายใุห้เป็นทีพ่กัอาศัย
 และสถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับผูสู้งวยั
 ในอนาคต 
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ปี็	 2564	 นับเป็็นปี็ทีิ�ป็ระเทิศไทิย์ก้้าวเข้าส้่สังคิมส้งอายุ์โดย์สมบ้รณ์	 คืิอมี
ป็ระชีาก้รผู้้้ส้งอายุ์มาก้ถึึงร้อย์ละ	20	ของป็ระเทิศ	ซีึ�งจัังหวัดนคิรพนมเริ�มมีแนวโน้ม
ของจัำานวนผู้้้ส้งอายุ์เพิ�มมาก้ขึ�น	 อีก้ทัิ�งย์ังมีก้ลุ่มพึ�งพิงทีิ�ต้องได้รับก้ารด้แล	3	ก้ลุ่ม	
ได้แก่้	1.	เด็ก้อ่อน	2.	 ผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	และ	3.	 ผู้้้สง้อายุ์	มหาวิ่ทยาลัยนครพื้นม	โด้ย
วิ่ทยาลัยพื้ยาบาลบรมราชุชุนนีนครพื้นม	 จึังได้จััดทิำาโครงการการพื้ัฒนาทักษะ
อาชุพีื้ด้้านการด้แ่ลสขุ้ภาพื้กลุ่มที�อย่ใ่นภาว่ะพื้ึ�งพื้งิ	 โด้ยใชุชุุ้มชุนเป็น็ฐานในเข้ต
จัังหวั่ด้นครพื้นม	เพื�อเตรยี์มรบัมือกั้บภัาวะสังคิมสง้วัย์	และเพิ�มโอก้าสในก้ารสร้าง
อาชีพีให้แก่้ผู้้้มีราย์ได้น้อย์	

ผู้่้ชุ่ว่ยศาสตราจัารย์	ด้ร.รุง้ลาวั่ลย์	 เอี�ยมกุศลกิจั	 วิ่ทยาลัยพื้ยาบาลบรม 
ราชุชุนนีนครพื้นม	ผู้่้รบัผิู้ด้ชุอบโครงการฯ	 เล่าว่า	 ปั็จัจุับันมีผู้้้ส้งอายุ์และผู้้้ป่็วย์ 
ติดเตีย์ง	 หรือแม้แต่ผู้้้ป่็วย์ทีิ�นอนโรงพย์าบาลในเขตเมืองจัำานวนมาก้ทีิ�ต้องก้าร 
คินด้แล	 แต่ก้ลับขาดแคิลนพย์าบาลวิชีาชีีพมาช่ีวย์ด้แล	 ขณะทีิ�ก้ลุ่มอาสาสมัคิร
หม้่บ้าน	 (อสม.)	 ทีิ�คิอย์ด้แลผู้้้ส้งอายุ์ในพื�นทีิ�ส่วนใหญ่ย์ังมีราย์ได้ตำาก้ว่าเก้ณฑ์์คืิอ	 
ตำาก้ว่า	 6,500	บาทิ/เดือน	 อีก้ทัิ�งเมื�อด้ภัาพรวมราย์ได้ของป็ระชีาชีนในจัังหวัด
นคิรพนม	 ในปี็	พ.ศ.	 2562	พบว่าป็ระชีาชีนมีราย์ได้เฉลี�ย์เพีย์ง	 5,631.07	บาทิ/ 
คิน/เดือน	 เท่ิานั�น	 จึังเกิ้ดแนวคิิดทีิ�จัะบ้รณาก้ารโคิรงก้ารทีิ�สามารถึสร้างคินทีิ�มี 
ทัิก้ษะอาชีพีในก้ารดแ้ลก้ลุ่มพึ�งพงิ	และสร้างราย์ได้ให้แก่้คินก้ลุ่มดังก้ล่าว

สำาหรับก้ลไก้ก้ารค้ินหาและคัิดเลือก้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	มหาวิทิย์าลัย์ป็ระสาน
คิวามชี่วย์เหลือจัาก้ผู้้้นำาชุีมชีน	 เชี่น	 ก้ำานัน	 ผู้้้ใหญ่บ้าน	 เทิศบาล	องค์ิก้ารบริหาร 
ส่วนตำาบล	 และโรงพย์าบาลส่งเสริมสุขภัาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 ในก้ารสำารวจัและ
ป็ระชีาสมัพนัธล์งพื�นทีิ�ชีี�แจังราย์ละเอีย์ดก้ารฝึ่ก้อบรม	จันได้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	113	คิน	
ป็ระก้อบด้วย์เก้ษตรก้ร	ผู้้้สง้อายุ์ทีิ�เป็็น	อสม.	และผู้้้ทีิ�มีราย์ได้น้อย์	ใน	4	พื�นทีิ�	ได้แก่้	
เขตเทิศบาลเมืองนคิรพนม	 ตำาบลหนองญาติ	 ตำาบลอาจัสามารถึ	 และตำาบล 
นาราชีคิวาย์	อำาเภัอเมือง	จัังหวัดนคิรพนม	ต่อมามีก้ารขย์าย์ผู้ลเพิ�มเติมไป็ทีิ�ตำาบล
โคิก้สง้	อำาเภัอป็ลาป็าก้	จัังหวัดนคิรพนม
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ป้� นพีั�เลี�ยงเด็กอ�อน ดแ้ลปลอดภัยใสั�ใจพััฒนาการี 

ก้ลุ่มพึ�งพงิทัิ�งผู้้้สง้อายุ์	ผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	และเด็ก้อ่อน	ต่างเป็็นก้ลุม่ทีิ�ไมส่ามารถึ
ชี่วย์เหลือตัวเองได้	 เนื�องจัาก้มีคิวามเป็ราะบางด้านสุขภัาพ	 ผู้้้ด้แลจึังจัำาเป็็นต้องมี
คิวามร้้	คิวามเขา้ใจั	และมีทัิก้ษะในก้ารดแ้ลทีิ�ถึก้้ต้อง	โคิรงก้ารฯ	 จึังมีก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะ
อาชีีพผู้้้ด้แล	 เริ�มต้นจัาก้นำาหลัก้ส้ตรเดิมทีิ�สอนในวิทิย์าลัย์พย์าบาลทัิ�งก้ารด้แล 
เด็ก้อ่อน	ผู้้้สง้อายุ์	และผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์งในคิอรส์เดีย์วกั้น	รวม	250	ชีั�วโมง	มาออก้แบบ
ก้ารเรีย์นร้ใ้หมใ่ห้สอดคิล้องกั้บระย์ะเวลาก้ารทิำาโคิรงก้ารฯ	และเวลาของก้ลุม่เป้็าหมาย์
ให้สอดคิล้องกั้บก้ารป็ระก้อบอาชีีพ	 โดย์มีก้ารป็รับหลัก้ส้ตรเป็็น	 3	หลัก้ส้ตร	 คืิอ	 
1.	หลักสต่รการด้แ่ลเด็้กอ่อน	125	ชีั�วโมง	มีก้ารสอนทัิ�งภัาคิทิฤษฎี	ภัาคิทิดลอง	และ
ภัาคิป็ฏิบติั	โดย์ป้็พื�นฐานตั�งแต่ก้ารป็ระเมินสุขภัาพเด็ก้เบื�องต้น	จััดกิ้จัก้รรมส่งเสริม
พฒันาก้ารเด็ก้ตามชีว่งวัย์	ก้ารป็ระเมินพฒันาก้ารเด็ก้โดย์ใชี	้DSPM	(Developmental	
Surveillance	and	Promotion	Manual)	ของก้ระทิรวงสาธารณสขุ	ก้ารดแ้ลกิ้จัวัตร
ป็ระจัำาวันของเด็ก้	อาหาร	โภัชีนาก้าร	ก้ารออก้ก้ำาลังก้าย์	ก้ารนอน	รวมไป็ถึึงก้ารดแ้ล
เบื�องต้นเมื�อเด็ก้เจ็ับป่็วย์	ก้ารป็ฐมพย์าบาลเบื�องต้น	ทีิ�สำาคัิญคืิอเรื�องของก้ารสื�อสาร	
ทิกุ้วันนี�เด็ก้ติดเทิคิโนโลย์เีย์อะมาก้	จัะสื�อสารป็รบัพฤติก้รรมเด็ก้อย์า่งไร	และมกี้าร 
นำาภ่มิป็ัญญาท้องถิ�นมาป็ระยุ์ก้ต์ใชี้ในก้ารด้แลเด็ก้อ่อนด้วย์	 เชี่น	ก้ารอาบนำาเด็ก้ 
และนวดแบบโบราณ	ก้ารนำาสมุนไพรมาใชีร้กั้ษาอาก้ารเจ็ับป่็วย์	เชีน่	ถ้ึาเด็ก้เป็็นหวัด	
มีนำาม้ก้	 ใช้ีหัวหอมแก้้หวัด	 เป็็นแผู้ลนำาร้อนลวก้ใช้ีว่านหางจัระเข้	 และสุดท้ิาย์คืิอ 
เรื�องจัรรย์าบรรณและบทิบาทิของก้ารเป็็นผู้้้ดแ้ลเด็ก้อ่อน

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.รุ้งลาวัลย์	์เอี�ย์มกุ้ศลกิ้จั
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ดแ้ลผู้้�ป่วิยติดเตยีงและผู้้�ส้ังวิยั ให�มีกาย-ใจที�แข็งแรีง 

สำาหรับหลักส่ตรที�	 2. การด้่แลผู้่้ส่งอายุและผู้่้ป็่ว่ยติด้เตียง	125	ชีั�วโมง	 
ซีึ�งมีก้ารฝึ่ก้สอนทัิ�งภัาคิทิฤษฎี	ภัาคิทิดลอง	และภัาคิป็ฏิบัติเชี่นเดีย์วกั้น	 เริ�มตั�งแต่
แนวคิิดก้ารด้แลผู้้้ส้งอายุ์และผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	ก้ารป็ระเมินสภัาพร่างก้าย์	ก้ารสร้าง
เสริมสุขภัาพ	ก้ารด้แลด้านโภัชีนาก้ารของผู้้้ส้งอายุ์และผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	 โดย์เฉพาะ 
ก้ารทิำาอาหารปั็� นสำาหรับผู้้้ทีิ�ต้องให้อาหารทิางสาย์ย์าง	 รวมทัิ�งสอนเทิคินิคิก้ารด้แล
สขุวิทิย์าสว่นบุคิคิล	เชีน่	ก้ารอาบนำา	สระผู้ม	ก้ารทิำาคิวามสะอาดให้แก่้ผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง
ทีิ�มีสาย์สวนปั็สสาวะ	ก้ารชีว่ย์เหลือด้านก้ารเคิลื�อนไหว	ก้ารพลิก้ตะแคิงตัว	รวมถึึง
ก้ารแก้้ปั็ญหาทีิ�พบบอ่ย์ในผู้้้สง้อายุ์	โดย์มีโรงพย์าบาลนคิรพนมซีึ�งเป็็นภัาคีิเคิรือขา่ย์
มาให้คิวามร้้เรื�องก้ารใชี้ออก้ซีิเจัน	และก้ฎระเบีย์บก้ารเฝ่้าไข้ผู้้้ป่็วย์ในโรงพย์าบาล
ด้วย์	เชีญิวิทิย์าก้รจัาก้ภัาย์นอก้มาชีว่ย์ถ่ึาย์ทิอดคิวามร้ด้้านสมนุไพื้รและโภชุนาการ 
และทีิ�สำาคัิญคืิอมีก้ารเติมคิวามร้้เรื�องก้ารด้แลผู้้้ป่็วย์ระย์ะสุดท้ิาย์ของชีวิีต	เพื�อชีว่ย์เหลือ
ให้เขาเสีย์ชีีวิตอย์่างสมศัก้ดิ�ศรี	 และสุดท้ิาย์คืิอก้ารป็ล้ก้ฝั่งเรื�องของจัริย์ธรรมและ
บทิบาทิผู้้้ดแ้ลผู้้้สง้อายุ์และผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	และ	3.	หลักส่ตรการด้แ่ลผู้่้ป็ว่่ยติด้เตยีง
โดย์เฉพาะ	35	 ชัี�วโมง	 เพื�อพัฒนาก้ลุ่มผู้้้ด้แลเฝ้่าไข้	 รวมทัิ�งเป็็นคิวามต้องก้ารของ 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในตำาบลโคิก้สง้	ซีึ�งเนื�อหาจัะคิล้าย์หลัก้สต้รทีิ�	2	

มอบใบปรีะกาศึนียบัตรี รัีบรีองสัานต�ออาชีีพั 

หลังฝึ่ก้อบรมเสร็จั	 ก้ลุ่มเป้็าหมาย์จัะได้รับก้ารทิดสอบทัิ�งภัาคิทิฤษฎี	 
ภัาคิทิดลอง	และภัาคิป็ฏิบติั	เพื�อรับรองว่ามีคิวามร้แ้ละทัิก้ษะในก้ารดแ้ลก้ลุ่มพึ�งพิง
ได้อย์่างถึ้ก้ต้อง	 โดย์ได้รับคิวามร่วมมือจัาก้	รพ.สต.ตำาบลหนองญาติ	และ	รพ.สต. 
โคิก้สง้	ชีว่ย์หาเคิสผู้้้ป่็วย์	ทัิ�งนี�	ผู้้้ผู้า่นก้ารอบรมทัิ�งหมดจัะได้รบัป็ระก้าศนีย์บตัรเพื�อ
รับรองว่าผู้่านตามหลัก้ส้ตรทีิ�ได้เข้าอบรม	 โด้ยมีนายสุวิ่ทย์	 จัันทร์หว่ร	 รองผู้่้ว่่า
ราชุการจัังหวั่ด้นครพื้นมเป็็นป็ระธุานมอบใบป็ระกาศนียบัตร	 ซีึ�งปั็จัจุับันก้ลุ่ม 
เป้็าหมาย์เริ�มนำาคิวามร้้ทีิ�ได้รับไป็ใชี้ป็ระก้อบอาชีีพเป็็นผู้้้ด้แลก้ลุ่มพึ�งพิงเพื�อสร้าง
ราย์ได้	
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“ตอนนี�มกีลุ่มเป็้าหมาย	7	คน	 เป็็นพื้ี�เลี�ยงข้องศ่นย์พื้ัฒนาเด็้กเล็ก	 ได้้รบั 
ค่าจ้ัางเด้้อนละ	8,000-9,000	บาท	คนหนึ�งได้้รบัการบรรจุัเป็็นล่กจ้ัางชุั�ว่คราว่ 
ข้องบา้นเด็้กและครอบครวั่	จัังหวั่ด้นครพื้นม	สว่่นอกีคนหนึ�งเป็น็ลก่จ้ัางชุั�ว่คราว่	
นอกจัากนี�มไีป็ด้แ่ลผู้่ป้็ว่่ยติด้เตยีงที�โรงพื้ยาบาล	2	คน	และไป็เฝ่า้ผู้่ส้ง่อายุที�บา้น
เป็น็รายเด้้อน	2	คน	สว่่นกลุ่ม	อสม.บางสว่่นรบัจ้ัางพื้เิศษด่้แลกลุ่มพื้ึ�งพื้งิตามบา้น	
ซึ่ึ�งรายได้้ข้ึ�นอย่่กับคว่ามหนักเบาข้องเคส	 ถ้าเป็็นเคสที�ด้่แลชุ่ว่ยเหล้อตนเองได้้	
รายได้้ข้ั�นตำาป็ระมาณ์	300	บาท/วั่น	แต่ถ้าเป็็นเคสเฝ้่าไข้้ที�โรงพื้ยาบาลหร้อ 
ด้แ่ลเป็น็ผู้่ท้ี�ชุว่่ยเหล้อตนเองไมไ่ด้้จัะอย่ร่าว่	600-800	บาท/8	ชุั�ว่โมง”	

ด้าน	 นางวิ่ชุุด้า	 รอบคอบ	หร้อ	แอนนา	อายุ	 28	ป็่ อาชุีพื้อาสาบริบาล 
ท้องถิ�น	หนึ�งในกลุ่มเป็้าหมาย	บอก้ว่า	 ป็ก้ติเธอจัะด้แลผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์งในตำาบล 
เดือนละ	4	คิน	ทิำางานเดือนละ	20	 วัน	ได้ค่ิาจ้ัาง	5,000	บาทิ	เป็็นสญัญาจ้ัาง	1	ปี็	 
พอมีคินร้จั้ัก้แนะนำาให้เข้ารว่มโคิรงก้ารฯ	ก็้สนใจั	เพราะอย์าก้เพิ�มเติมทัิก้ษะคิวามร้้
ในก้ารทิำางาน	โดย์หลังจัาก้ก้ารอบรมทิำาใหมี้คิวามมั�นใจัในก้ารดแ้ลผู้้ส้้งอายุ์	สามารถึ
นำาไป็ใชีต่้อย์อดก้ารดแ้ลผู้้้ป่็วย์ได้มาก้ขึ�น	

“เราต้องเขา้ไป็ให้คิำาแนะนำากั้บสมาชีกิ้ในคิรอบคิรัวทีิ�มีผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	สาธติ
ให้ญาติดแ้ลผู้้้ป่็วย์อย์า่งถึก้้วิธ	ีงานดแ้ลผู้้้ป่็วย์เป็็นงานทีิ�ต้องใชีใ้จัมาก่้อน	เพราะเป็็น
งานหนัก้	ผู้้้ป่็วย์บางคินนำาหนัก้ตัวเย์อะ	บางทีิเขาดแ้ลกั้นมานานเขาเหนื�อย์ล้ากั้นแล้ว
เราก็้ต้องเข้าไป็ชี่วย์ทิำา	 ไป็ชี่วย์ก้ระตุ้นทัิ�งญาติทัิ�งผู้้้ป่็วย์	ตอนนี�เรามีบริบาลท้ิองถิึ�น
ทัิ�งหมด	28	คิน	ก้ระจัาย์อย้์่ในหม้่บ้านตำาบลก้าหลวง	 ส่วนใหญ่ฐานะค่ิอนข้างจัะ
ย์าก้จัน	โอก้าสก็้ไมค่่ิอย์มี	โดย์ในหนึ�งเดือนเราจัะทิำางาน	20	วัน	ไมมี่วันหยุ์ดราชีก้าร	
ทิำางานคิรบ	20	 วันปุ็�บ	 เราต้องไป็เคิลีย์ร์งานให้	 อบต.	 ให้หมอเขาป็ระเมินผู้้้ป่็วย์ 
เผืู้�อเขาจัะสง่เขา้อำาเภัอ	สง่เข้าจัังหวัดต่อไป็”

แอนนา	บอก้ว่า	ระย์ะเวลาอบรมสั�น	ๆ	เพีย์ง	10	 วันทิำาให้เธอได้เรยี์นร้แ้ละ
ฝึ่ก้ฝ่นก้ารด้แลผู้้้พึ�งพิงคิรบวงจัร	 มีทัิ�งขั�นตอนก้ารป็ฏิบัติ	ทิำาข้อสอบ	และลงพื�นทีิ� 
พบผู้้้ป่็วย์ตามบ้าน	1	วัน	
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นางวิชุีดา	รอบคิอบ



57

“แม้เป็็นก้ารอบรมเพีย์งระย์ะสั�น	ๆ	แต่ก็้ทิำาให้เป็ลี�ย์นจัาก้คินทีิ�ไม่ค่ิอย์มั�นใจั	
หรอืบางอย์า่งอาจัจัะป็ฏิบติัต่อผู้้้ป่็วย์ไมถ่ึก้้นัก้ก็้ทิำาให้เรามั�นใจั	และทิำาถึก้้ต้องแมน่ย์ำา
มาก้ขึ�น	 ทัิ�งก้ารล้างแผู้ล	 ก้ารพลิก้ตะแคิงตัว	 ก้ารเป็ลี�ย์นผู้้าอ้อมสำาหรับผู้้้ใหญ่	 
ก้ารป็ฐมพย์าบาลต่าง	ๆ 	ก้ารฟ้� นฟ้ก้าย์ภัาพบำาบดั	ทิำาให้เรามีคิวามร้ใ้นก้ารดแ้ลผู้้ป่้็วย์
เพิ�มมาก้ขึ�น”

นอก้จัาก้จัะมีทัิก้ษะคิวามร้ที้ิ�แม่นย์ำาขึ�น	และมั�นใจัมาก้ขึ�นแล้ว	โคิรงก้ารฯ	นี�
ย์ังทิำาให้แอนนาเป็็นทีิ�ร้้จััก้มาก้ขึ�นจัาก้ก้ารมีเคิรือขา่ย์ผู้้้บริบาลผู้้้ป่็วย์ติดเตีย์ง	สง่ผู้ล
ให้มีผู้้้ทีิ�ต้องก้ารนัก้บรบิาลติดต่อแอนนาไป็ชีว่ย์ดแ้ลผู้้้ป่็วย์ทีิ�บา้นมาก้ขึ�น	

“เราทิำางานตรงนี�มา	1	ปี็แล้ว	ร้้สกึ้ดีใจั	ตื�นตันใจั	ไมคิ่ิดเหมือนกั้นว่าตัวเองจัะ
ทิำาได้	 ต้องทิำางานตั�งแต่	 8	 โมงเชี้าจันถึึง	 5	 โมงเย์็น	 เฉลี�ย์ด้แลบ้านละ	 2	 ชีั�วโมง	 
ก้ว่าจัะก้ลับถึึงบ้านก็้หก้โมง	บางวันก็้ทิุ่มหนึ�ง	 เพราะแต่ละบ้านอย้์่ห่างกั้น	 เป็็นงาน 
จิัตอาสาทีิ�ต้องใช้ีใจัทิำาจัริง	 ๆ	ถึามว่าเงินเดือนห้าพันพอไหม	ตอบได้เลย์ว่าไม่พอ	 
ไหนจัะค่ิานำามันทีิ�ต้องเติมเองทุิก้วัน	บางทีิผู้้้ป่็วย์อย์าก้กิ้นโน่นกิ้นนี�	 เขาไม่มีตังค์ิ	 
เราก็้ใชีเ้งินตัวเองซีื�อผู้ลไม้	ซีื�อนม	ซีื�อของกิ้นไป็ฝ่าก้”

ดงึกลยุทธ์์การีมสีั�วินรี�วิม สัรี�างการีรีวิมกลุ�มที�เข�มแขง็

ผู้ลคิวามสำาเรจ็ัของโคิรงก้ารฯ	ไมเ่พยี์งก้ลุ่มเป็า้หมาย์จัะมคีิวามร้แ้ละทัิศนคิติ
ทีิ�ดีในก้ารดแ้ลก้ลุ่มพึ�งพิง	สามารถึนำาไป็ใชีป้็ระก้อบอาชีพีสร้างราย์ได้	ทิว่าพวก้เขา
ย์งัมีก้ารรวมก้ลุ่มชีว่ย์เหลือกั้นอย์า่งเข้มแขง็

	 เมื�อถึามถึึงป็ัจัจััย์คิวามสำาเร็จัทีิ�ทิำาให้ก้ลุ่มเป็้าหมาย์รวมก้ลุ่มกั้นได้อย์่าง 
เหนีย์วแนน่	 ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.รุง้ลาวัลย์์	บอก้เทิคินิคิคืิอ	ทิำาให้เขาเป็็นคินทิำา
โคิรงก้ารฯ	พย์าย์ามสรา้งก้ารมีสว่นรว่มและคิวามร้้สกึ้ในก้ารเป็็นเจ้ัาของโคิรงก้ารฯ	
โดย์ในก้ารอบรมจัะมกี้ารแบง่ก้ลุ่มเลือก้หัวหน้าก้ลุ่มเพื�อเป็็นตัวแทินเขา้รว่มป็ระชุีม
ในภัาพรวม	มีก้ารตั�งชีื�อรุน่ว่า	CGD	(Caregiver	Dependent	Persons)	รุน่ทีิ�	1	ซีึ�งจัะ
มีก้ารตั�งป็ระธาน	 เลขาฯ	 และป็ระชีาสัมพันธ์ของรุ่น	 ทิำาให้ทิุก้คินเห็นป็ระโย์ชีน์ 
รว่มกั้น	โดย์มีทีิมงานเป็็นผู้้้สนับสนุนอย้์เ่บื�องหลัง	
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ป็ระโย์ชีน์ทีิ�เกิ้ดขึ�นไม่ได้มีเพีย์งก้ารสร้างผู้้้ด้แลก้ลุ่มพึ�งพิงในพื�นทีิ�ได้อย์่างมี
ป็ระสิทิธิภัาพ	แต่คิณะทิำางานต่างก็้ได้รับป็ระสบก้ารณ์และคิวามร้้ใหม่	ๆ	จัาก้ก้าร 
ทิำาโคิรงก้ารฯ	ด้วย์เชีน่กั้น	

“ทีิ�ผู้่านมาเราทิำาโคิรงก้ารฯ	แค่ิต้นนำา	 เป็็นเพีย์งก้ารสร้างคิวามร้้และทัิก้ษะ
เท่ิานั�น	 แต่โคิรงก้ารฯ	 นี�เราทิำาตั�งแต่ต้นนำา	 ก้ลางนำา	 และป็ลาย์นำา	 ต้องด้ว่าก้ลุ่ม 
เป้็าหมาย์ได้เรยี์นร้อ้ะไร	นำาไป็ใชีอ้ย์า่งไรเพื�อสรา้งราย์ได้	และจัะเกิ้ดบรบิทิเชีงิสังคิม
และเศรษฐกิ้จัอย์่างไร	 เป็็นก้ารทิำางานต่อเนื�องทีิ�เห็นผู้ลลัพธ์เป็็นร้ป็ธรรมชัีดเจัน	
นอก้จัาก้นี�ย์งัมีทีิมพี�เลี�ย์งคิอย์ให้คิำาป็รกึ้ษาและหนุนเสรมิคิวามร้เ้พื�อพฒันาศัก้ย์ภัาพ
คินทิำางาน	ซีึ�งคิวามร้บ้างสว่นสามารถึป็ระยุ์ก้ต์ใช้ีกั้บก้ลุ่มเป้็าหมาย์ได้”

สำาหรับแผู้นต่อย์อดจัาก้นี�	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์	์ดร.รุง้ลาวัลย์์	บอก้ว่า	อย์าก้จัะ
สานต่อ	CGD	รุน่ทีิ�	2	เพื�อขย์าย์ผู้ลขับเคิลื�อนก้ารสร้างบุคิลาก้รดแ้ลก้ลุ่มพึ�งพงิในพื�นทีิ�	
เพราะคินก้ลุ่มนี�จัะเป็็นป็ระโย์ชีน์อย์่างมาก้ในก้ารเป็็นพี�เลี�ย์งหรือทีิ�ป็รึก้ษาด้แล 
ชี่วย์เหลือคินในชุีมชีนได้อย์่างมีป็ระสิทิธิภัาพ	 เพื�อรับมือกั้บวิก้ฤตสังคิมผู้้้ส้งวัย์	 
ขณะเดีย์วกั้นก้ารพัฒนาผู้้้ด้แลก้ลุ่มพึ�งพิงย์ังสอดคิล้องกั้บยุ์ทิธศาสตร์ของจัังหวัด
นคิรพนมทีิ�มุ่งขับเคิลื�อนสร้างพื�นทีิ�พัฒนาคิุณภัาพชีีวิตของผู้้้ส้งอายุ์	 ให้เป็็นทีิ�พัก้
อาศัย์และสถึานทีิ�ท่ิองเทีิ�ย์วสำาหรบัผู้้้สง้วัย์ในอนาคิตด้วย์	

โครีงการีการีพััฒนาทกัษะอาชีีพัด�านการีดแ้ลสุัขภาพักลุ�มที�อย้�ใน
ภาวิะพึั�งพิังโดยใชี�ชุีมชีนเป็นฐานในเขตจังหวิดันครีพันม
ผู้่ร้บัผู้ดิ้ชุอบโครงการ:	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์	ดร.รุง้ลาวัลย์	์เอี�ย์มก้ศุลกิ้จั
โทรศพัื้ท์:	095-664-6586
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ก�าวิที�กล�า…ส้ั�แรีงงานมอ่อาชีีพั

คณะเทคโนโลยอุีตสัาหกรีรีม
มหาวิทิยาลยันครีพันม จงัหวิดันครีพันม



โครงการการพัฒนาทกัษะอาชีพช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
แกเ่ยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
จงัหวดันครพนม เพ่ือยกระดบัสู่มาตรฐานฝมีอืแรงงานแห่งชาติ
มหาวทิยาลยันครพนม จงัหวดันครพนม

กลุม่
เป้าหมาย

ทนุ
ชุมชน

เป้าหมาย

• ภาคเีครือขา่ย เช่น สถานพนิิจ
 เดก็และเยาวชน, สํานักงาน
 คมุประพฤต,ิ สํานักงานพฒันา
 ฝมีอืเเรงงาน, สภาเดก็
 และเยาวชน จังหวดันครพนม 
 สถานประกอบการในจงัหวดั 
 เขา้มาเป็นกลไกการทาํงาน
• องคค์วามรู้ด้านช่าง

• เสริมความเข้มแขง็ขององค์กร
 ภาคเีครือขา่ย
• พฒันาทกัษะฝมีอืแรงงานตอ่ยอด
 ไปสู่การสร้างอาชีพให้เดก็
 และเยาวชนในสถานพนิิจฯ 
 จังหวดันครพนม 

สถานพนิิจ และคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันครพนม 
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรดา้นการฝึกทกัษะอาชีพระยะส้ัน 
ทาํใหไ้มส่ามารถอบรมและพฒันาทักษะของเยาวชนไดท้ัว่ถงึ 
มหาวทิยาลัยนครพนมจงึร่วมมอืกบัภาคเีครือขา่ยในพืน้ที ่
ฝกีทกัษะอาชีพช่างในการสร้างอาชีพให้เดก็และเยาวชน
ในสถานพนิิจฯ จังหวดันครพนม

เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
จงัหวดันครพนม จาํนวน 100 คน 

• รับสมคัรเยาวชนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ
• สํารวจความตอ้งการในชีวติ, สร้างแรงบันดาลใจ
 ให้กลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ในตวัเอง
• พฒันาหลกัสูตรร่วมกบัวทิยากรและเจ้าหน้าที่
 สถานพนิิจฯ
• เรียนรู้ 5 หลกัสูตร ๆ ละ 20 คน แบ่งหลกัสูตรละ 
 2 ประเภท คือ หลกัสูตรระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง  และ 
 หลกัสูตร 120 ช่ัวโมง ไดแ้ก่ 
  1.  การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟา้และระบบไฟฟา้
     ในบ้านพกัอาศัย 
  2.  การตดิตัง้ไฟฟา้ภายในอาคาร 
  3.  การซ่อมรถจกัรยานยนต ์
  4. การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมอื  
  5.  การสร้างส่ือดจิติอล 
• ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 
 (หลกัสูตร 120 ช่ัวโมง)

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ผลลพัธ์

ทีม่า

กลุม่เป้าหมาย
• ไดรั้บใบประกาศ รับรองโดยคณบดี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยันครพนม และสํานักงาน
 พฒันาฝมีอืแรงงานนครพนม สามารถ
 นําช่ัวโมงเรียนไปเทยีบหน่วยกติ
 เพือ่ศึกษาตอ่ทัง้สายอาชีพและสายสามญั
• มทัีกษะอาชีพดา้นช่าง สามารถประกอบอาชีพ 
 หลงัไดรั้บการปลอ่ยตวั และช่วยลดรายจ่าย
 ในครัวเรือน
• เกิดความภาคภมูใิจและเห็นคุณคา่ในตวัเอง
 ลดการกระทาํผิดซ©า

เครือขา่ย
เกิดเครือข่ายความร่วมมอืดา้นการพฒันา
ทกัษะอาชีพช่างในจงัหวดันครพนม



โครงการการพัฒนาทกัษะอาชีพช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
แกเ่ยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
จงัหวดันครพนม เพ่ือยกระดบัสู่มาตรฐานฝมีอืแรงงานแห่งชาติ
มหาวทิยาลยันครพนม จงัหวดันครพนม

กลุม่
เป้าหมาย

ทนุ
ชุมชน

เป้าหมาย

• ภาคเีครือขา่ย เช่น สถานพนิิจ
 เดก็และเยาวชน, สํานักงาน
 คมุประพฤต,ิ สํานักงานพฒันา
 ฝมีอืเเรงงาน, สภาเดก็
 และเยาวชน จังหวดันครพนม 
 สถานประกอบการในจงัหวดั 
 เขา้มาเป็นกลไกการทาํงาน
• องคค์วามรู้ด้านช่าง

• เสริมความเข้มแขง็ขององค์กร
 ภาคเีครือขา่ย
• พฒันาทกัษะฝมีอืแรงงานตอ่ยอด
 ไปสู่การสร้างอาชีพให้เดก็
 และเยาวชนในสถานพนิิจฯ 
 จังหวดันครพนม 

สถานพนิิจ และคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันครพนม 
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรดา้นการฝึกทกัษะอาชีพระยะส้ัน 
ทาํใหไ้มส่ามารถอบรมและพฒันาทักษะของเยาวชนไดท้ัว่ถงึ 
มหาวทิยาลัยนครพนมจงึร่วมมอืกบัภาคเีครือขา่ยในพืน้ที ่
ฝกีทกัษะอาชีพช่างในการสร้างอาชีพให้เดก็และเยาวชน
ในสถานพนิิจฯ จังหวดันครพนม

เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจ
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
จงัหวดันครพนม จาํนวน 100 คน 

• รับสมคัรเยาวชนทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ
• สํารวจความตอ้งการในชีวติ, สร้างแรงบันดาลใจ
 ให้กลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ในตวัเอง
• พฒันาหลกัสูตรร่วมกบัวทิยากรและเจ้าหน้าที่
 สถานพนิิจฯ
• เรียนรู้ 5 หลกัสูตร ๆ ละ 20 คน แบ่งหลกัสูตรละ 
 2 ประเภท คือ หลกัสูตรระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง  และ 
 หลกัสูตร 120 ช่ัวโมง ไดแ้ก ่
  1.  การซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟา้และระบบไฟฟา้
     ในบ้านพกัอาศัย 
  2.  การตดิตัง้ไฟฟา้ภายในอาคาร 
  3.  การซ่อมรถจกัรยานยนต ์
  4. การเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมอื  
  5.  การสร้างส่ือดจิติอล 
• ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 
 (หลกัสูตร 120 ช่ัวโมง)

กลไก/กระบวนการทาํงาน

ผลลพัธ์

ทีม่า

กลุม่เป้าหมาย
• ไดรั้บใบประกาศ รับรองโดยคณบดี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยันครพนม และสํานักงาน
 พฒันาฝมีอืแรงงานนครพนม สามารถ
 นําช่ัวโมงเรียนไปเทยีบหน่วยกติ
 เพือ่ศึกษาตอ่ทัง้สายอาชีพและสายสามญั
• มทัีกษะอาชีพดา้นช่าง สามารถประกอบอาชีพ 
 หลงัไดรั้บการปลอ่ยตวั และช่วยลดรายจ่าย
 ในครัวเรือน
• เกิดความภาคภมูใิจและเห็นคุณคา่ในตวัเอง
 ลดการกระทาํผิดซ©า

เครือขา่ย
เกดิเครือข่ายความร่วมมอืดา้นการพฒันา
ทกัษะอาชีพช่างในจงัหวดันครพนม
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ผู้ลจัาก้ก้ารนำา	‘ข้อ้จัำากัด้+คว่ามต้องการ’	ของเด็ก้เย์าวชีนในสถึานพนิิจัเด็ก้
และเย์าวชีน	จัังหวัดนคิรพนม	จัำานวน	144	คิน	มาออก้แบบหลัก้สต้รก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะ
อาชีีพผู้่านก้ารทิำาโครงการพื้ัฒนาทักษะแรงงานอาชุีพื้การซึ่่อมเคร้�องใชุ้ไฟฟ้า 
และระบบไฟฟ้าในบ้านพื้ักอาศัยแก่แรงงานด้้อยโอกาสพื้้�นที�จัังหวั่ด้นครพื้นม	 
ป็	่2562	ทีิ�มีภัาคีิเคิรือขา่ย์ด้านก้ารศึก้ษาและก้ารฝึ่ก้วิชีาชีพีในพื�นทีิ�มารว่มพิจัารณา	
ให้ขอ้เสนอแนะ	วิพาก้ษ์วิจัารณ	์จันเกิ้ดเป็็น	‘หลักส่ตรเฉีพื้าะทาง’	ที�มร่ีป็แบบและ
เทคนิคการสอนเเตกต่างกันไป็ตามคว่ามเหมาะสมข้องกลุ่มเป็า้หมายทีิ�สว่นใหญ่
มีสมาธสิั�น	อ่อนทิฤษฎีแต่ชีอบป็ฏิบติั	

ดังนั�นก่้อนเริ�มต้นเนื�อหาเชีิงทิฤษฎี	 จึังต้องมีป็รับทัิศนคิติด้วย์ก้ารสร้างแรง
จ้ังใจัและแรงบันดาลใจั	 ใชี้	 ‘ใจั’	 ก้ระตุ้นให้เกิ้ดก้ารลงมือทิำา	จัาก้นั�นจึังค่ิอย์พัฒนา
ทัิก้ษะวิชีาชีีพให้เด็ก้ได้เรีย์นร้้จัาก้ก้ารป็ฏิบัติจัริง	 ค่ิอย์	ๆ	พาคิิด	พาทิำาไป็ทีิละขั�น	 
จันกลุ่มเป็า้หมายผู้า่นหลักส่ตรและได้้รบัใบป็ระกาศจัากโครงการ	ที�มกีารรบัรอง
โด้ยคณ์บด้ีคณ์ะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม	มหาวิ่ทยาลัยนครพื้นม	และสำานักงาน
พื้ฒันาฝ่ม่้อแรงงานจัังหวั่ด้นครพื้นม	ซึ่ึ�งใบป็ระกาศนี�สามารถนำาไป็ใชุ้สมัครงาน
และนำาไป็เทียบหน่ว่ยกิตเพื้้�อศึกษาต่อในระดั้บส่งข้ึ�นแล้ว่	 คว่ามร่้ที�ได้้รับยัง
สามารถนำาไป็ป็รบัใชุใ้นชุวิี่ตป็ระจัำาวั่นได้้อกีด้้ว่ย

สัานงานเดมิ เพิั�มงานใหม�ส้ั�การีปรีะกอบอาชีีพั

ปี็	 2563	ผู้่้ชุ่ว่ยศาสตราจัารย์บุญเยี�ยม	 ยศเร้องศักดิ้	�	 คณ์ะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	มหาวิ่ทยาลัยนครพื้นม ผู้่ร้บัผิู้ด้ชุอบโครงการการพัื้ฒนาทักษะอาชุพีื้
ชุ่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ีแก่เยาว่ชุนในสถานพิื้นิจัและคุ้มครองเด็้กและ
เยาว่ชุน	จัังหวั่ด้นครพื้นม	เพื้้�อยกระดั้บส่ม่าตรฐานฝ่ม่อ้แรงงานแหง่ชุาติ	ซีึ�งเป็็น
โคิรงก้ารทีิ�ทิำาต่อเนื�องมาเป็็นปี็ทีิ�	2	 โดย์ใชีแ้นวคิิดก้ารทิำาโคิรงก้ารฯ	 คืิอ	 เสรมิคิวาม
เขม้แขง็ระหว่างองค์ิก้ร	และพฒันาทัิก้ษะฝี่มือแรงงาน	 ต่อย์อดไป็ส้ก่้ารสรา้งอาชีพี
ให้เด็ก้และเย์าวชีนในสถึานพนิิจัฯ	จัังหวัดนคิรพนม	
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โคิรงก้ารดังก้ล่าว	มีก้ลุ่มเป้็าหมาย์คืิอ	เด็ก้และเย์าวชีนในสถึานพินิจัฯ	จัังหวัด
นคิรพนม	จัำานวน	100	คิน	 จััดอบรมทัิ�งหมด	5	หลัก้ส้ตร	หลัก้ส้ตรทีิ�	 1	 ก้ารซ่ีอม 
เคิรื�องใชีไ้ฟฟา้และระบบไฟฟ้าในบา้นพัก้อาศัย์	หลัก้ส้ตรทีิ�	2	ก้ารติดตั�งไฟฟา้ภัาย์ใน
อาคิาร	หลัก้สต้รทีิ�	3	หลัก้สต้รก้ารซีอ่มรถึจััก้รย์านย์นต์	หลัก้สต้รทีิ�	4	หลัก้สต้รก้าร
เชีื�อมอาร์ก้โลหะด้วย์มือ	และหลัก้ส้ตรทีิ�	 5	หลัก้ส้ตรก้ารสร้างสื�อดิจิัตอล	 โดย์เรีย์น
หลัก้สต้รละ	20	คิน	แบง่หลัก้สต้รก้ารเรยี์นเป็็น	2	ป็ระเภัทิ	ได้แก่้	ป็ระเภัทิหลัก้สต้ร
ระย์ะสั�น	30	ชีั�วโมง	และ	ป็ระเภัทิหลัก้สต้ร	120	ชีั�วโมง	ซีึ�งเป็็นหลัก้สต้รทีิ�จัะได้รบัใบ
ป็ระเมินคิวามร้้คิวามสามารถึ	เน้นทัิก้ษะ	ก้ระบวนก้ารทิดสอบมาตรฐานฝี่มือแรงงาน
แหง่ชีาติ	โดย์เฉพาะชีา่งไฟฟ้าภัาย์ในอาคิารและชีา่งเชีื�อมอารก์้โลหะด้วย์มือ	

ทัิ�งนี�	หลัก้สต้รทีิ�สอน	จัะอย้์ใ่น	4	สาขาอาชีพี	 ได้แก่้	ชีา่งไฟฟา้	ชีา่งซีอ่มรถึ
จััก้รย์านย์นต์	ชีา่งเชีื�อมโลหะ	นัก้ผู้ลิตสื�อดิจิัตอล	ปั็จัจุับนัก้ารป็ระก้อบอาชีพีชีา่งไฟฟา้
ภัาย์ในอาคิาร	และชีา่งเชีื�อมอารก์้โลหะด้วย์มือ	ก้ระทิรวงแรงงานก้ำาหนดให้ผู้้้ทีิ�ผู้า่น
ก้ารพฒันาฝี่มือแรงงานแหง่ชีาติแล้วต้องได้รบัใบป็ระเมินคิวามร้ค้ิวามสามารถึเพื�อ
นำาไป็ป็ระก้อบวิชีาชีีพตามหลัก้เก้ณฑ์์ในก้ารอ้างอิงป็ระก้าศของก้ระทิรวงแรงงาน	
ซีึ�งหาก้มองในแง่คิวามต้องก้ารของตลาดแรงงานสาย์นี�มีแนวโน้มเพิ�มส้งขึ�น	พด้ง่าย์	ๆ 	
คืิออบรมไป็ด้วย์	ให้เขาฝึ่ก้ทิดสอบฝี่มือแรงงานไป็ด้วย์	เพื�อทีิ�จัะฝึ่ก้เด็ก้ก้ลุ่มนี�มุง่ไป็ส้่
ก้ารทิดสอบมาตรฐานฝี่มือแรงงานแหง่ชีาติ

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์บุ์ญเย์ี�ย์ม	ย์ศเรอืงศัก้ดิ
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‘ลดทฤษฎ ีเน�นปฏิบัิต’ิ เพิั�มปรีะสิัทธิ์ภาพัการีเรีียนร้ี�

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์บุ์ญเย์ี�ย์ม	บอก้ว่า	ก้ระบวนก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีพีปี็นี�ต่างกั้บ
ปี็ทีิ�แล้ว	เนื�องจัาก้สถึานก้ารณ์โคิวิด-19	คืิอ	1.	ก้ารจััดกิ้จัก้รรมเปิ็ดใจัทีิ�ไม่สามารถึจััด
แบบพบหน้าพบตากั้นได้	จึังเกิ้ดปั็ญหาชีว่งแรก้	ๆ 	ทีิ�ไมส่ามารถึเปิ็ดใจัก้ลุ่มเป้็าหมาย์
ได้	วิธกี้ารแก้้ไขก็้คืิอ	ใชีวิ้ธกี้ารสลาย์ก้ลุ่มใหญใ่ห้เป็็นก้ลุ่มย์อ่ย์	โดย์ใชีวิ้ดีโอคุิย์เปิ็ดใจั
แบบก้ลุ่มย์อ่ย์	และใชีลั้ก้ษณะเขา้ไป็นั�งคิยุ์	โดย์มวิีทิย์าก้รเขา้ไป็สรา้งป็ฏิสมัพนัธเ์ป็็น
ระย์ะ	ๆ	2.	ก้ารจััดกิ้จัก้รรมนอก้ตัวอาคิารทีิ�เด็ก้ต้องผู้จัญทัิ�งเรื�องคิวามรอ้น	เสยี์งดัง	
เด็ก้จึังไม่ค่ิอย์มีสมาธิ	 สิ�งทีิ�เราแก้้ไขคืิอ	 ไม่เน้นทิฤษฎี	 แต่เน้นให้เขาได้เรีย์นร้้และ 
ได้ฝึ่ก้ป็ฏิบัติมาก้ขึ�น	 เนื�องจัาก้ก้ลุ่มเล็ก้ลง	20	คิน	ก้ารเรีย์นร้้ในก้ลุ่มย์่อย์ทิำาได้ดีขึ�น	
ก้ล่าวสั�	น	ๆ	คืิอ	‘ลด้ทฤษฎ	ีเน้นป็ฏิิบติั’	

ทัิ�งนี�ก่้อนเริ�มต้นเรีย์นร้้	 ทิุก้หลัก้ส้ตรทีิมงานจัะต้องมีก้ารเปิ็ดใจัและสร้าง 
แรงบันดาลใจัให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์ไป็พร้อมกั้น	 โดย์ทุิก้หลัก้ส้ตรจัะต้องมีเป้็าหมาย์ทีิ�
แนชั่ีด	เชีน่	เรยี์นแล้วได้อะไร	สามารถึนำาไป็ป็ระก้อบอาชีพีอะไรได้บา้ง	ขณะทีิ�เน้�อหา
รายละเอียด้ในหลักส่ตรจัะเน้นทักษะเฉีพื้าะที�จัำาเป็็น	ซึ่ึ�งเป็็นการออกแบบข้อง
แต่ละทีม	 โด้ยข้ั�นตอนการพัื้ฒนาหลักส่ตร	ทีมงานจัะเชิุญวิ่ทยากรที�มีคว่ามร่ ้
คว่ามสามารถเฉีพื้าะด้้าน	มาชุว่่ยกันออกแบบเพื้้�อนำาไป็ส่ก่ารเรยีนการสอนที�จัำากัด้
ด้้ว่ยโจัทยเ์ฉีพื้าะกลุ่มและป็รบัเป็ลี�ยนไป็ตามสถานการณ์์

“เราจัะวางแผู้นร่วมกั้นกั้บอาจัารย์์ผู้้้เชีี�ย์วชีาญเพื�อนำามาเป็็นหลัก้ส้ตรและ
เทิคินิคิในก้ารเรีย์นก้ารสอน	 เชี่น	ก้ารเชีื�อมอาร์ก้โลหะด้วย์มือ	จัะต้องเรีย์นร้้เรื�อง 
อะไรบ้าง	 ก้ารทิำาคิวามร้้จััก้กั้บเคิรื�องมือก้ารเชีื�อม	ซีึ�งเป็็นคิวามร้้พื�นฐานเบื�องต้น	 
โดย์เพื้ิ�มกระบว่นการทด้สอบมาตรฐานฝ่ม่อ้แรงงานแหง่ชุาติเข้้าไป็ใน	120	ชัุ�ว่โมง
ด้วย์	ซีึ�งจัะแตก้ต่างจัาก้ก้ารเรยี์นแบบป็ก้ติ	รวมถึึงต้องเรยี์นร้เ้รื�องก้ฎหมาย์ทีิ�เกี้�ย์วขอ้ง
กั้บชีา่งไฟฟา้ภัาย์ในอาคิารและชีา่งเชีื�อมอารก์้โลหะด้วย์มือด้วย์	แต่ละหลัก้สต้รไมมี่
ขอ้ก้ำาหนดตาย์ตัว	แต่จัะป็รบัเป็ลี�ย์นไป็ตามสถึานก้ารณใ์ห้เหมาะสม	โด้ยออกแบบ
หลักสต่รรว่่มกับวิ่ทยากร	เจ้ัาหน้าที�สถานพื้นิิจัฯ”	
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ทดสัอบมาตรีฐานฝี่มอ่แรีงงานแห�งชีาต ิตามหลกัเกณฑ์์
กรีะทรีวิงแรีงงาน

เมื�อเรีย์นคิรบตามเก้ณฑ์์และหลัก้ส้ตรทีิ�วางไว้	 ทีิมงานจึังพาก้ลุ่มเป้็าหมาย์ 
ไป็ทิดสอบทีิ�	 ‘ศ่นย์ทด้สอบมาตรฐานฝ่่ม้อแรงงานแห่งชุาติ	 คณ์ะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	มหาวิ่ทยาลัยนครพื้นม’	 ซีึ�งเกิ้ดจัาก้	พ.ร.บ.ก้ฎหมาย์ของก้ระทิรวง
แรงงาน	 โดย์จัะมีก้ารทิดสอบภัาคิทิฤษฎีก่้อน	สิ�งทีิ�ทีิมพบก็้คืิอ	 เด็้กกลุ่มนี�เข้าฝ่ึก
ป็ฏิิบติัเก่ง	แต่ข้าด้คว่ามร่เ้ชุงิทฤษฎด้ี้านชุา่งเฉีพื้าะทาง	เราใชุ้วิ่ธุกีารเพื้ิ�มคว่ามร่	้
ค้อ	ติว่เฉีพื้าะภาคทฤษฎใีหก่้อน	โด้ยก่อนที�จัะไป็ทด้สอบเราจัะพื้ากลุ่มเป็า้หมาย
ไป็ซึ่อ้มหรอ้ฝ่กึทด้สอบที�หน้างานจัรงิก่อน	1	วั่น	สว่่นในวั่นทด้สอบจัรงิจัะมกีารฝ่กึ
ทด้สอบมาตรฐานฝ่่ม้อแรงงานแหง่ชุาติ	ตามกระบว่นการข้องกระทรว่งแรงงาน
ทกุอยา่ง	ซีึ�งศ้นย์ท์ิดสอบฯ	นี�ตั�งมาหลาย์ปี็แล้ว	และมีก้ารพัฒนาศ้นย์ท์ิดสอบฯ	นี�ไว้
เพื�อรองรับก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 ทัิ�งศิษย์์ปั็จัจุับัน	 ศิษย์์เก่้า	 รวมไป็ถึึงบุคิลาก้รทีิ�จัะเข้ามา
ทิดสอบมาตรฐานฝี่มือแรงงานแหง่ชีาติ

ขณะเดีย์วกั้นระหว่างฝึ่ก้ทัิก้ษะในแต่ละชีั�วโมงวิทิย์าก้รจัะสอดแทิรก้เกี้�ย์วกั้บ
ทักษะการใชุ้ชุวิี่ตรว่่มกันในสังคม เม้�อเด็้กกลุ่มนี�ออกไป็ส่่โลกภายนอกจัะสามารถ
ป็รบัตัว่และอย่ร่ว่่มกับคนอ้�นในสงัคมได้้อยา่งไมร่่สึ้กแป็ลกแยกแตกต่าง

“คิวามร้ใ้นเรื�องทิฤษฎีขอ้สอบต้องได้	70	เป็อรเ์ซีน็ต์ถึึงจัะผู้า่น	เพราะฉะนั�น
เราจัะตั�งเก้ณฑ์์ไว้ตำา	ๆ	อย้์ที่ิ�	60	เป็อรเ์ซ็ีนต์	แล้วค่ิอย์มาดว่้า	ตรงไหนทีิ�เขาอ่อน	เชีน่	
เจัอคิำาภัาษาอังก้ฤษเข้าไป็นิดหน่อย์เขาทิำาไม่ได้	ซีึ�งเด็ก้ก้ลุ่มนี�เขามีปั็ญหาเรื�องก้าร
พด้ก้ารอ่านมาก้พอสมคิวร	บางคินต้องให้เพื�อนอ่านให้ฟงัถึึงจัะตอบได้	เพราะฉะนั�น
เราจัะต้องเติมในเรื�องคิวามสามารถึให้เขา	ผู้มมองว่าเด็ก้ก้ลุ่มนี�เป็็นก้ลุ่มพเิศษ	เขามี
ปั็ญหาเรื�องเขยี์นหนังสอืเขาไมช่ีอบเลย์	ไป็คิะยั์�นคิะย์อให้เขาเขีย์น	เขาไมเ่อาหรอก้	
แต่ถ้ึาเราเป็ลี�ย์นจัาก้ก้ารเขีย์นหนังสือให้เขาไป็ถืึอป็ระแจัซี่อมรถึเขาเก่้งขึ�นมาทัินทีิ	
ผู้มจึังใชีต้รงนี�เติมให้เขามาก้ก้ว่า”
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นอก้จัาก้ก้ารเติมเต็มเรื�องวิชีาชีพีและทัิก้ษะก้ารใช้ีชีวิีตในสังคิมแล้ว	ทีิมงาน
ต้องเข้าใจัถึึงสภัาวะทีิ�เด็ก้ก้ลุ่มนี�ป็ระสบในด้านก้ารศึก้ษา	 ซึี�งพบว่าส่วนใหญ่จัะมี
ระดับก้ารศึก้ษาชัี�นป็ระถึมศึก้ษาปี็ทีิ�	6	ดังนั�นร้ป็แบบก้ารป็รับป็ากกาให้เป็น็ป็ระแจั
ซึ่่อมรถ	 จึังเป็็นก้ารเรีย์นก้ารสอนทีิ�ป็ระยุ์ก้ต์ป็รับใช้ีหลัก้ส้ตรทีิ�เหมาะสมกั้บผู้้้เรีย์น
ก้ลุ่มนี�ได้อย์า่งลงตัว	

ด้รมี	 (นามสมมุติ)	อายุ	19	ป็่ อาชุพีื้รบัจ้ัางทั�ว่ไป็	กลุ่มเป็้าหมาย	 เล่าว่า	 
เขาสนใจัเกี้�ย์วกั้บวงจัรไฟฟ้าเป็็นทิุนเดิมอย้์่แล้ว	 และมีพื�นฐานในก้ารต่อป็ลั�ก้ไฟ	
เป็ลี�ย์นหลอดไฟ	โครงการฯ	นี�	ทำาใหเ้ข้าสามารถซึ่อ่มและต่อแผู้งว่งจัรไฟฟา้ภายใน
บา้นได้้	และได้้ผู้า่นการทด้สอบมาตรฐานฝ่ม่้อแรงงานแหง่ชุาติ	สาข้าอาชุพีื้ชุา่ง 
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ไฟฟ้าภายในอาคาร	 ระดั้บ	1	 ตั�งใจัว่่า	หลังจัากเรยีนจับ	ม.3	แล้ว่	 จัะไป็เรยีน 
เพื้ิ�มเติมด้้านวิ่ชุาชุพีื้การซึ่อ่มแอร	์ซึ่อ่มเคร้�องใชุ้ไฟฟา้อยา่งจัรงิจััง	

“ผู้มนำาคิวามร้้ทีิ�ได้รบัไป็ซ่ีอมไฟฟ้าในหม้บ้่าน	เพราะหลังฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีพีจับ
ทิางโครงการฯ	ได้้มอบป็ระกาศนยีบัตรให้ด้้ว่ย	เว่ลาไป็ซ่ึ่อมไฟฟ้าผู้มได้้นำาหนังสอ้
รับรองมาตรฐานฝ่่ม้อแรงงานแห่งชุาติ	 และป็ระกาศนียบัตรใบนี�ให้ล่กค้าด้ ่
ทำาให้เข้ามั�นใจัในตัว่ผู้มมากข้ึ�น	ผู้มก็ร่้สึกภ่มิใจัที�ได้้ทำาในสิ�งที�รักและสามารถ 
ทำาเป็น็อาชุพีื้ได้้จัรงิ	ๆ”

ดรมีบอก้ว่า	เขาได้รบัโอก้าสให้ฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีพีชีา่งซีอ่มไฟฟา้จัาก้โคิรงก้ารฯ
ป็ระมาณ	1	เดือน	เมื�อออก้จัาก้สถึานพนิิจัฯ	แล้วจึังไป็ฝึ่ก้อบรมหลัก้สต้รเตรีย์มเขา้
ทิำางานกั้บสำานัก้งานพัฒนาฝ่ีมือแรงงานจัังหวัดนคิรพนมต่ออีก้	3	 เดือน	จันได้รับ 
ใบป็ระก้าศ

“ถ้ึาถึามถึึงคิวามฝั่นของผู้ม	จัริง	ๆ 	ผู้มอย์าก้เป็็นตำารวจั	อย์าก้เป็็นข้าราชีก้าร
ให้พอ่แมภ้่ัมิใจั	แต่ผู้มทิำาไมไ่ด้	ผู้มติดย์าเสพติด	ติดเพื�อน	เก้เรไป็วัน	ๆ	ไมเ่ขา้เรยี์น	
ในทีิ�สดุผู้มก็้ถึก้้จัับมาทีิ�สถึานพินิจัฯ	ทีิ�นี�ไม่ได้ขงัเด็ก้	แต่เขาให้แง่คิิด	ให้โอก้าส	ทิำาให้
ผู้มและเพื�อน	ๆ	ได้มีโอก้าสฝึ่ก้อาชีพีหลาย์	ๆ	อย์า่ง	ทัิ�งชีา่งซีอ่มมอเตอรไ์ซีค์ิ	ชีา่งป้็น	
ชีา่งป้็ก้ระเบื�อง	ชีา่งไฟ	ชีา่งตัดผู้ม	สว่นตัวผู้มเมื�อเป็็นตำารวจัไมไ่ด้	ผู้มก็้ต้องย์ดึอาชีพี
ใดอาชีพีหนึ�งทีิ�เหมาะกั้บผู้มทีิ�สดุในตอนนี�ไว้ก่้อน	ก็้เป็็นชีา่งไฟฟา้นี�แหละคิรบั”

ดรีม	 บอก้ว่า	 ทีิ�เขาตัดสินใจัเรีย์นต่อเพราะอย์าก้จัะทิำาอาชีีพนี�ให้ถึึงทีิ�สุด	 
“ผู้มชีอบ	ผู้มรัก้ก้ารเป็็นชีา่งไฟฟ้า	อีก้อย์า่งมันเป็็นเรื�องใก้ล้ตัว	บางทีิเผืู้�อสรา้งบา้น
ก็้จัะได้ทิำาเองไมต้่องจ้ัางใคิร	และพอได้ลองทิำาแล้วมันไมใ่ชีเ่รื�องย์าก้ทัิ�งก้ารต่อวงจัร	
ไล่สาย์	ต่อสาย์	ตีกิ้�ฟ	ต่อเบรก้เก้อร	์พันสาย์ไฟ	เวลาเพื�อนบา้นต้องก้ารคิวามชีว่ย์เหลือ	
ผู้มก็้ทิำาให้ได้”

ดรีม	 เล่าต่อว่า	หลังออก้มาจัาก้สถึานพินิจัฯ	 เขาสังเก้ตเห็นตัวเองเป็ลี�ย์นไป็
เป็็นคินละคิน	จัาก้เด็ก้เก้เรไมอ่ย์าก้ไป็โรงเรยี์น	จันคุิณตาต้องไล่ไป็เรยี์นแทิบทิกุ้วัน	
ก้ลาย์เป็็นเด็ก้ทีิ�อย์าก้ไป็เรีย์น	ขวนขวาย์หาสถึานทีิ�เรีย์นด้วย์ตัวเอง	 ช่ีวย์งานทีิ�บ้าน
รับผิู้ดชีอบตัวเอง	 หาเงินรับจ้ัางไป็กั้บรถึเกี้�ย์วข้าวบ้าง	 รับซี่อมไฟบ้าง	 แต่สังคิม 
รอบขา้งอาจัจัะไมเ่ห็น	ไม่เข้าใจั
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“ตอนออก้มาแรก้	ๆ	ชีาวบ้านไม่ค่ิอย์โอเคิกั้บเรา	ผู้มไป็มาหาส้่กั้บเพื�อนได้ 
ไมส่นิทิใจัเท่ิาไหร	่มีสาย์ตาแป็ลก้	ๆ 	คิอย์จ้ัองมองดเ้รา	แต่ตอนนี�ก็้โอเคิขึ�นเย์อะคิรบั”

เป็็นเพราะดรีมมีจิัตใจัทีิ�เบิก้บาน	คิิดบวก้เสมอ	ป็ระก้อบกั้บผู่้านก้ระบวนก้าร
พัฒนาภัาย์ในทัิ�งก้ระบวนก้ารคิิด	และก้ารฝึ่ก้อาชีีพ	 เขาจึังนำาศัก้ย์ภัาพทีิ�ตนเองมี 
ไป็ชี่วย์เหลือชีาวบ้านในชุีมชีน	 ไม่เฉพาะต่อไฟบ้าน	 ต่อไฟวัดเท่ิานั�น	 แม้ก้ระทัิ�ง 
ย์ก้โต๊ะ	ก้วาดขา้ว	ไถึนา	ย์ก้นำา	เสริฟ์นำางานบา้นงานบุญ	ดรมีไมเ่คิย์เกี้�ย์ง	จันชีาวบา้น
มองดรีมด้วย์สาย์ตาทีิ�เอ็นดพ้รอ้มกั้บอ้าแขนรบัและให้โอก้าสกั้บเขาอีก้คิรั�ง

ผู้้้ชี่วย์ศาสตราจัารย์์บุญเย์ี�ย์ม	 เล่าว่า	ดรีมเป็็นเด็ก้หัวดี	 เรีย์นร้้ไว	ทิำาได้เร็ว	 
ให้คิำาแนะนำาเพื�อน	ๆ	ในสถึานพินิจัฯ	ได้	เพื�อนมองเขาเหมือนเป็็นฮีีโร	่เขาเองก็้เกิ้ด
คิวามภ้ัมิใจัในตัวเอง	ซีึ�งดรีมอาจัจัะไม่ร้้ด้วย์ซีำา	 เขาจัะซ้ีอมอย้์่คินเดีย์ว	 ซ้ีอมจันเรา
มั�นใจั	ผู้มไม่ได้ภ้ัมิใจัว่าดรีมเป็็นชี่างไฟได้	แต่ผู้มภ้ัมิใจัทีิ�ก้ารฝึ่ก้ทัิก้ษะอาชีีพชี่างไฟ
ทิำาให้ดรีมเติบโตทิางคิวามคิิด	 ทีิ�หมาย์ถึึงก้ารคิิดได้	 คิิดเป็็น	 นี�คืิอเป้็าหมาย์ส้งสุด 
ของโคิรงก้ารฯ	นี�	ชีา่งไฟ	ชีา่งย์นต์	ชีา่งเชีื�อมเป็็นเพีย์ง	‘เคร้�องม้อ’	ให้เด็ก้ได้คิิดเป็็น	
เป็ลี�ย์นมุมมองก้ารใชีช้ีวิีตจันสามารถึค้ินหาตัวตนของตนเองพบ	

“ดรีมคืิอตัวอย์่างของเด็ก้ใฝ่่เรีย์นร้้ทีิ�ไม่อย้์่นิ�งและรอคิอย์โอก้าส	 เมื�อเขา 
ได้รับโอก้าสยั์งนำาโอก้าสทีิ�ตนได้รับไป็ต่อย์อดเรื�อย์	 ๆ	 ล่าสุดดรีมสมัคิรเรีย์นกั้บ 
ศ้นย์ก์้ารเรยี์นซี	ีวาย์	เอฟ	ได้ใบวุฒมัิธย์มศึก้ษาปี็ทีิ�	3”

ดรมี	เสรมิต่อว่า	ซี	ีวาย์	เอฟ	คืิอก้ารเรยี์นออนไลน์	ทีิ�ผู้้้เรยี์นสามารถึนำาวิชีาชีพี
ทีิ�ถึนัดไป็เทีิย์บเก้รดได้	สว่นตัวเขานำาทัิก้ษะคิวามร้เ้รื�องชีา่งไฟฟา้	และก้ารเลี�ย์งสัตว์
ไป็เทีิย์บเก้รด	 เผืู้�ออนาคิตอย์าก้ไป็ทิำางานกั้บแม่	 ถ้ึาสถึานก้ารณ์โคิวิดดีขึ�นก็้อย์าก้
ทิำางานหาเงินมาเปิ็ดร้านของตัวเอง

แม้ย์ังไม่ได้เปิ็ดร้านเป็็นของตัวเองอย์่างทีิ�ใจัหวัง	แต่ดรีมก็้ขึ�นชีื�อว่ามีอาชีีพ
ชีา่งไฟฟา้แล้วจัาก้ก้ารรบัจ็ัอบต่าง	ๆ	ทีิ�เขา้มา	สง่ผู้ลให้เขามีราย์ได้	4,000	-	5,000	
บาทิต่อเดือน	ขณะเดีย์วกั้นดรีมย์ังเป็็นจิัตอาสาในหม่้บ้าน	ออก้ไป็ชี่วย์ชีาวบ้านทีิ�
ต้องก้ารซี่อมไฟฟ้าต่างๆ	 ทัิ�งอุป็ก้รณ์ภัาย์ในบ้านและเคิรื�องใชี้ไฟฟ้า เดือนละคิรั�ง 
อีก้ด้วย์	
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“ผู้มอย์าก้บอก้เพื�อน	ๆ 	ทิกุ้คินว่า	ต้องเชีื�อมั�นในตัวเอง	อย์า่ไป็ฟังคินรอบข้าง	
ให้ผู้ลัก้ดันตัวเองขึ�นไป็จันถึึงจุัดสง้สดุของตัวเอง	และขอใหท้ิกุ้คินป็ระสบคิวามสำาเรจ็ั	
ส่วนเป็้าหมาย์ของผู้มตอนนี�คืิอ	 เรีย์นให้จับ	ม.3	 ถ้ึาผู้มทิำาสำาเร็จัผู้มก็้จัะก้้าวไป็ต่อ	 
ไป็เอาวุฒ	ิป็วชี.	ป็วส.	มาให้ได้”

ทฤษฎพีัรีรีคพัวิก. ..เพ่ั�อนที�พัรี�อมเข�าใจ

เมื�อย์ิงคิำาถึามว่า	ทำาอย่างไรเด็้กในสถานพิื้นิจัฯ	 จึังให้คว่ามไว้่ว่างใจัและ
ยอมรบัที�จัะเข้า้รว่่มโครงการ? 

ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์บุ์ญเย์ี�ย์ม	นิ�งคิิดก่้อนจัะตอบว่า	เขาใช้ี	‘ทฤษฎพีื้รรคพื้ว่ก’ 
หนุนสรา้งคิวามไว้วางใจัพรอ้มรบัฟังในสิ�งทีิ�เป็็นปั็ญหาของเขา	ถืึอเป็็นปั็จัจััย์สำาคัิญ
ทีิ�ทิำาให้เด็ก้ก้ลุ่มนี�เชีื�อมั�นและให้คิวามรว่มมือในก้ารทิำางาน	

“ทิฤษฎีพรรคิพวก้ทีิ�ผู้มใชี้	 คืิอ	 เราต้องเป็็นเพื�อนกั้บเขาให้ได้	 1.	 ต้องเข้าใจั
สถึานก้ารณ์ทีิ�เขาเป็็นอย้์่	 รับฟังให้เย์อะ	 ให้เขาได้พ้ด	 ได้ระบาย์	 เวลาฟังเราก็้คิอย์ 
จัับจุัด	 จัับป็ระเด็น	 เราจัะเห็นมุมมองพิเศษของเขาอย้์่ในคิำาตอบ	 เมื�อเขาเริ�มไว้ใจัก็้
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มาถึึงขั�นทีิ�	 2.	 เติมคิวามร้้ด้านวิชีาชีีพ	 โดย์ใชี้วิธีก้ารฉาย์ภัาพด้านนอก้ให้เขาเห็น 
เส้นทิางในก้ารป็ระก้อบอาชีีพหลังจัาก้ออก้ไป็จัาก้ทีิ�นี�	พอเขาเห็นคิวามสำาคัิญเขาก็้
จัะเกิ้ดแรงบนัดาลใจัเพื�อนำาไป็ส้ก่้ารเรยี์นร้ใ้นทีิ�สดุ”

“สิ�งทีิ�ทิำาอย้์่ตอนนี�เป็็นคิวามท้ิาทิาย์	 เพราะทีิ�ผู้่านมาผู้มสอนเด็ก้ในระบบ
ระดับ	ป็วชี.	 3	 ปี็	 ระดับป็วส.	 2	 ปี็	 แล้วพาไป็ทิดสอบฝี่มือแรงงาน	แต่โคิรงก้ารนี� 
ถืึอเป็็นโจัทิย์ใ์หญ	่ผู้มอบรมเด็ก้ทีิ�ไมร้่จั้ัก้เรื�องไฟฟ้าเลย์	120	ชีั�วโมง	แล้วไป็ทิดสอบ	
ลุน้ว่าเด็ก้จัะผู้า่นไหม	โครงการนี�ทำาใหผู้้มได้้เรยีนร่ว่้่า	จัรงิ	ๆ 	แล้ว่การเรยีนการสอน	
หรอ้การทด้สอบมาตรฐานฝ่่ม้อแรงงานแห่งชุาติ	 เป็็นใครก็ได้้	อาจัจัะไม่ใชุ่เด็้ก 
ในระบบก็ได้้	ข้อให้เข้ามีคว่ามสนใจัตั�งใจัเรยีนร่ต้ามกระบว่นการที�เราสร้างไว้่	 
เป็้าหมายข้องเราค้อต้องการนำามาเป็รียบเทียบด้้ว่ยว่่า	 การที�เราสอนแบบนี�	
ผู้ลลัพื้ธ์ุเป็็นอย่างไร	หากสอนแบบเดิ้มเป็็นอย่างไร	 เพื้้�อที�จัะนำามาถอด้บทเรยีน
แล้ว่นำามาพัื้ฒนาการเรยีนการสอนเด็้กในระบบข้องเราด้้ว่ย”	

ผู้้้ชี่วย์ศาสตราจัารย์์บุญเยี์�ย์ม	บอก้ว่า	 เมื�อวัดสถิึติเรื�องก้ารทิดสอบ	พบว่า	 
เด็ก้ในระบบจัะผู้า่นก้ารทิดสอบมาตรฐานฝ่มืีอแรงงานแหง่ชีาติมาก้ก้ว่าเด็ก้นอก้ระบบ	
อย์า่งไรก็้ตาม	แม้ว่าขอ้ม้ลดังก้ล่าวจัะเป็็นก้ารยื์นย์นัถึึงคิวามสามารถึในก้ารทิดสอบ
ของเด็ก้ทัิ�งสองก้ลุ่มได้อย์า่งไม่มีขอ้กั้งขา	แต่หาก้มีก้ระบวนก้ารพิเศษเข้ามาเติมเต็ม
ให้เด็ก้นอก้ระบบ	 เชีน่	ก้ารฝึ่ก้อบรมทัิก้ษะเฉพาะทิางในด้านต่าง	ๆ	หรือหนุนเสรมิ
เรื�องจัริย์ธรรม	คิุณธรรมของงานชี่าง	 รวมถึึงก้ารทิำางานร่วมกั้บผู้้้อื�น	 องค์ิคิวามร้ ้
เหล่านี�จัะชี่วย์บ่มเพาะและเติมเต็มให้เด็ก้นอก้ระบบสามารถึผู้่านด่านก้ารทิดสอบ	
และพร้อมขับเคิลื�อนตัวเองจัาก้ต้นก้ล้าเล็ก้	ๆ	 ก้้าวส้่ตลาดแรงงานของไทิย์ได้อย์่าง
เต็มป็ระสิทิธภิัาพ

โครีงการีการีพััฒนาทกัษะอาชีีพัชี�างอุตสัาหกรีรีมและเทคโนโลยี  
แก�เยาวิชีนในสัถานพิันิจและคุ�มครีองเดก็และเยาวิชีน  
จงัหวิดันครีพันม เพ่ั�อยกรีะดบัส้ั�มาตรีฐานฝ่มีอ่แรีงงานแห�งชีาติ
ผู้่ร้บัผู้ดิ้ชุอบโครงการ:	ผู้้้ชีว่ย์ศาสตราจัารย์์บุญเยี์�ย์ม	ย์ศเรอืงศัก้ดิ�
โทรศพัื้ท์:	081-964-5607	



71

โครีงการีปรีะสัานงาน
เคร่ีอข�ายเชิีงพ่ั�นที�เพ่ั�อพััฒนาคร้ีและ
เดก็นอกรีะบบการีศึึกษา พั.ศึ. 2563

ดรี.เนตรีดาวิ ยิ�งยบุล
ผู้้�ปรีะสัานงานเคร่ีอข�ายการีทำางานเดก็นอกรีะบบการีศึึกษา 41 เคร่ีอข�าย กสัศึ.

โครงการป็ระสานงานเครอ้ข้า่ยเชุงิพื้้�นที�เพื้้�อพัื้ฒนาคร่และเด็้กนอกระบบ
การศึกษา	ป็่	 พื้.ศ.	 2563	 มีเป้็าหมาย์หลัก้ในก้ารพัฒนาศัก้ย์ภัาพของแก้นนำา 
ผู้้้ป็ระสานงานโคิรงก้ารสนับสนุนก้ารพัฒนาคิร้และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาโดย์เคิรือ
ข่าย์เชีิงพื�นทีิ�ทัิ�ง	 41	 โคิรงก้ารให้มีทัิก้ษะทีิ�หลาก้หลาย์ในก้ารคิิดค้ินนวัตก้รรมเพื�อ 
ชีว่ย์เหลือเด็ก้นอก้ระบบแบบองค์ิรวม	ทัิ�งก้าย์	ใจั	สังคิม	และจิัตวิญญาณ	เพื�อมุง่หวัง
ให้เด็ก้นอก้ระบบเติบโตเป็็นมนษุย์โ์ดย์สมบ้รณ	์เกิ้ดก้ารสรา้งคิวามหมาย์ใหมใ่นชีวิีต	
เกิ้ดคิวามตระหนัก้ร้แ้ละเห็นคุิณค่ิาในตนเองจันเป็็นบุคิคิลทีิ�สามารถึเผู้ชิีญอุป็สรรคิ
ต่าง	ๆ 	ได้อย์า่งมั�นใจัและมีแนวทิางแก้้ไขปั็ญหาอย์า่งสรา้งสรรค์ิ	สรา้งก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลง	

เกิ้ดทัิศนคิติทีิ�ดีต่อตนเองและผู้้้อื�น	ตลอดจัน
นำาพาตนเองไป็ส้เ่ป้็าหมาย์ของชีวิีตได้อย์า่งมี
คิวามสุข	

โดย์มีวัตถึปุ็ระสงค์ิเพื�อ

1)	ป็ระสานงาน	ติดตาม	ป็ระเมินผู้ล	
และสนับสนุนทิางวิชีาก้ารให้กั้บ	 41	ภัาคีิ/
เคิรือขา่ย์เชิีงพื�นทีิ�ของชุีดโคิรงก้ารพัฒนาคิร้
และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา

ดร.เนตรดาว	ย์ิ�งยุ์บล
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2)	 จััดก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้และถึอดบทิเรีย์นก้ารสร้างโอก้าสทิางก้ารเรีย์นร้้
และก้ารช่ีวย์เหลือก้ลุ่มเป้็าหมาย์เด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาโดย์	 41	 
ภัาคีิ/เคิรอืขา่ย์เชีงิพื�นทีิ�

3)	 ถึอดบทิเรีย์นก้ารดำาเนินงานของ	41	ภัาคีิ/เคิรือขา่ย์เชีิงพื�นทีิ�ให้ได้ก้ลไก้
ก้ารทิำางานเด็ก้นอก้ระบบในระดับพื�นทีิ�ร่วมกั้บภัาคีิคิวามร่วมมือของหน่วย์งาน/
องค์ิก้รในก้ารด้แลชี่วย์เหลือก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 ร้ป็แบบก้ารชี่วย์เหลือเด็ก้นอก้ระบบ 
ทีิ�สอดคิล้องกั้บปั็ญหาและสถึานก้ารณ์ได้อย์่างเป็็นร้ป็ธรรมและต้นแบบชีีวิตเด็ก้ 
นอก้ระบบทีิ�มีคิวามสามารถึดำารงชีพีในด้านทัิก้ษะและก้ารจััดก้ารตนเอง

กรีะบวินการีดำาเนินงานโครีงการี

โคิรงก้ารป็ระสานฯ	มีก้ารดำาเนินงานใน	3	สว่น	ได้แก่้	1)	จััด้ทำายุทธุศาสตร์
การทำางานพัื้ฒนาเด็้กนอกระบบการศึกษาทีิ� เหมาะสมกั้บบริบทิพื� นทีิ�และ 
ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	2)	พื้ฒันากลไก	ภาค	ีเครอ้ข้า่ยก้ารทิำางานขับเคิลื�อนเด็ก้และเย์าวชีน
นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	และ	3)	จััด้ทำาต้นแบบ/องค์คว่ามร่ร้้ป็แบบก้ารชีว่ย์เหลือเด็ก้
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เย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาผู้่านก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้ก้ารทิำางานของภัาคีิเคิรือข่าย์
ด้านเด็ก้เย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษา	เนื�องจัาก้โคิรงก้ารสนับสนุนก้ารพฒันาคิร้และ
เด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาโดย์เคิรือขา่ย์เชิีงพื�นทีิ�มุง่เน้นก้ารดำาเนินงานด้านก้ารพัฒนา
ก้ลไก้ก้ารสรา้งคิวามรว่มมือเพื�อพัฒนาก้ารศึก้ษาและทัิก้ษะชีวิีตของเด็ก้นอก้ระบบ	
ก้ารทิำางานในคิรั�งนี�จึังเป็็นก้ารทิำางานเพื�อเสริมพลังก้ารเรีย์นร้้	 ผู้ลสัมฤทิธิ�ของ
โคิรงก้ารมุ่งเน้นก้ารสนับสนุนก้ลไก้ก้ารสร้างคิวามร่วมมือภัาคีิเคิรือข่าย์เพื�อพัฒนา 
ก้ารศึก้ษาและทัิก้ษะชีีวิตของเด็ก้นอก้ระบบ	โดย์เนน้ก้ระบวนก้ารติดตามหนนุเสรมิ
และก้ระบวนก้ารถึอดบทิเรีย์นเพื�อนำาไป็ส้ก่้ารได้ผู้ลลัพธเ์ชีิงคิุณภัาพทีิ�สง่ผู้ลต่อก้าร
สรา้งก้ารเป็ลี�ย์นแป็ลงในระดับบุคิคิล	ก้ลุ่ม	เคิรอืขา่ย์และสงัคิม	พัฒนาให้เกิ้ดแนวคิิด 
ในก้ารทิำางานทีิ�สอดคิล้องกั้บบริบทิพื�นทีิ�และป็ระเด็นปั็ญหาของก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 
ก้ารออก้แบบก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้จัาก้ก้ารป็ฏิบติั	ก้ารเรีย์นร้้จัาก้บริบทิชุีมชีนท้ิองถิึ�น	
บริบทิสิ�งแวดล้อม	ก้ารเรีย์นร้้จัาก้ป็ัญหาและคิวามต้องก้าร	ตลอดจันก้ารแสวงหา
คิวามร้	้ทัิก้ษะใหมจ่ัาก้ผู้้ร้้้	เทิคิโนโลย์แีละก้ารป็รบัตัวต่อคิวามเป็ลี�ย์นแป็ลง	เกิ้ดก้ลไก้
คิวามชีว่ย์เหลือเด็ก้นอก้ระบบระดับจัังหวัดและหน่วย์งานทีิ�เกี้�ย์วขอ้ง	

เกิ้ดฐานข้อม้ลเด็ก้นอก้ระบบทีิ�สามารถึแย์ก้ป็ระเภัทิก้ลุ่มเป้็าหมาย์ได้จัำานวน	
26,632	คิน	 เกิ้ดต้นแบบก้ารทิำางานชี่วย์เหลือเด็ก้นอก้ระบบและต้นแบบก้ารสร้าง
ทัิก้ษะชีวิีตในเด็ก้นอก้ระบบ	และเด็ก้นอก้ระบบได้รบัคิวามชีว่ย์เหลืออย์า่งเท่ิาเทีิย์ม
และตรงกั้บคิวามต้องก้ารทีิ�แท้ิจัริงของเด็ก้	 เกิ้ดร้ป็แบบก้ารเรีย์นร้้นอก้ห้องเรีย์น	 
ลดคิวามเหลื�อมลำา	สง่เสรมิสทิิธมินุษย์ชีน	สิทิธด้ิานก้ารศึก้ษาและก้ารแสวงหาอาชีพี	
สร้างโอก้าสและก้ารพัฒนาทัิก้ษะคิวามสามารถึสำาหรับอาชีีพในอนาคิตให้กั้บเด็ก้
นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	และสร้างยุ์ทิธศาสตร์ก้ระบวนก้ารทิำางานระดับจัังหวัด	ภ้ัมิภัาคิ
และป็ระเทิศ	 ระบบคิุณภัาพชีีวิตทีิ�ดีให้แก่้เด็ก้เย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษา	 และ 
ย์ก้ระดับก้ลไก้ก้ารทิำางานชี่วย์เหลือเด็ก้เย์าวชีนนอก้ระบบให้เกิ้ดคิวามเท่ิาเทีิย์ม 
และเสมอภัาคิเพื�อเด็ก้เย์าวชีนทัิ�วป็ระเทิศไทิย์
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ผู้ลลพััธ์์จากการีดำาเนินโครีงการี

1.	 ได้้แนว่ทางการชุ่ว่ยเหล้อเด็้กและเยาว่ชุนนอกระบบทีิ�สามารถึพัฒนา
เป็็นยุ์ทิธศาสตร์ก้ารสร้างคิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศึก้ษาในเด็ก้นอก้ระบบระดับจัังหวัด
และภ้ัมิภัาคิ	ก้ล่าวคืิอ	แนวทิางก้ารชีว่ย์เหลือเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบ	พบว่ามี	3	
ก้ระบวนก้ารสำาคัิญ	ได้แก่้	ก้ระบวนก้ารค้ินหา	ก้ระบวนก้ารพัฒนาและก้ระบวนก้าร
สง่ต่อ	

ในก้ระบวนก้ารค้ินหา	เกิ้ดก้ารพัฒนาฐานข้อม้ลเชีงิลึก้เด็ก้และคิร้นอก้ระบบ
และนำาฐานข้อม้ลไป็เป็็นเคิรื�องมือในก้ารทิำางานในระดับเคิรือข่าย์	 เพื�อนำาไป็ส้่ก้าร
จััดก้ารป็ญัหาและก้ารเรยี์นร้ข้องเด็ก้นอก้ระบบเชีงิพื�นทีิ�	ในก้ระบวนก้ารพฒันาและ
ก้ระบวนก้ารสง่ต่อมีก้ารพฒันาก้ลไก้คิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศกึ้ษาในเด็ก้และเย์าวชีน
นอก้ระบบก้ารศึก้ษาระดับพื�นทีิ�	ตำาบลและจัังหวัด	ดังนี�	

(1)	 ก้ลไก้ก้ารชีว่ย์เหลือเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาในเชีงิพื�นทีิ�	
เชี่น	 เคิรือข่าย์ภัาคีิคิวามร่วมมือ	 เคิรือข่าย์คิร้นอก้ระบบ	 เคิรือข่าย์
เย์าวชีนนอก้ระบบ	ก้ลไก้ป็ก้ป็อ้งคิุม้คิรองเด็ก้ในชุีมชีน	ศ้นย์ก์้ารเรยี์น
ร้เ้พื�อเด็ก้นอก้ระบบ
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(2)	 ก้ลไก้ก้ารชีว่ย์เหลือเด็ก้ในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม

(3)	 ก้ลไก้ก้ารชีว่ย์เหลือเย์าวชีนในภัาคิอุตสาหก้รรม

(4)	 ก้ลไก้ก้ารชีว่ย์เหลือเด็ก้พเิศษทิางรา่งก้าย์และจิัตใจั	

2.	 เกิด้ต้นแบบเด็้กและเยาว่ชุนนอกระบบมีแรงบันดาลใจัในก้ารวางแผู้น
อนาคิตอย์า่งมีเป้็าหมาย์		และมีทัิก้ษะชีวิีตเพื�อใช้ีในก้ารดำาเนินชีวิีตได้อย์า่งมีคิณุภัาพ	
จัาก้ก้ระบวนก้ารถึอดบทิเรีย์นและก้ารจััดทิำาสื�อนำาเสนอต้นแบบเด็ก้และเย์าวชีนนอก้
ระบบเพื�อเสริมสร้างแรงบันดาลใจัให้เด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบ	สำาหรับคิร้และ 
นัก้พัฒนาด้านเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษานำาไป็ใชี้

3.	 เกิด้ต้นแบบกระบว่นการเรยีนร่จ้ัาก้นวัตก้รรมก้ารทิำางานของเคิรือข่าย์
เชีิงพื�นทีิ�เพื�อเสริมสร้างทัิก้ษะชีีวิตเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาสำาหรับคิร้
และนัก้พัฒนาด้านเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษา	 ก้ล่าวคืิอ	 มีชุีดคิวามร้้
นวัตก้รรมจัาก้ก้ารทิำางานเพื�อเสริมสรา้งทัิก้ษะชีวิีตเด็ก้เย์าวชีนนอก้ระบบ	ดังนี�

(1)	 นวัตก้รรมก้ระบวนก้าร	 ได้แก่้	 ก้ระบวนก้ารพัฒนาคิร้นอก้ระบบ	
ก้ระบวนก้ารพัฒนาเด็ก้นอก้ระบบ	และนวัตก้รรมก้ลไก้/เคิรือข่าย์
ก้ารทิำางานพฒันาคิร้และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา

(2	 นวัตก้รรมผู้ลิตภััณฑ์์	 เชี่น	 ถัึงขย์ะย์างพารา	 ก้าแฟกุ้ย์เลอตอ	 
เคิรื�องเงิน	ผู้ลิตภััณฑ์์ผู้้าทิอ	ผู้ลิตภััณฑ์์แป็รร้ป็อาหาร	อาชีีพและ 
ก้ลุ่มอาชีีพ	 เชี่น	 หัตถึก้รรม	แป็รร้ป็อาหาร	 เก้ษตร	ป็ศุสัตว์	 ฯลฯ	
ก้องทินุสวัสดิก้ารเพื�อเด็ก้นอก้ระบบ	ก้องทินุพฒันาชีวิีต

(3)	 นวัตก้รรมคิวามคิิด	คิวามร้	้คิวามคิิดสร้างสรรค์ิ	เชีน่	ถึงุ	young	ชีพี	
ซีึ�งเป็็นถึุงสำาหรับดำารงชีีวิตพร้อมวัสดุฝึ่ก้	 ชุีดคิวามร้้ก้ารทิำางานลด
คิวามเหลื�อมลำาทิางก้ารศึก้ษาในระดับพื�นทีิ�	 หลัก้ส้ตรก้ารพัฒนา 
เด็ก้นอก้ระบบ	หลัก้ส้ตรก้ารแป็ลงเป็ลี�ย์นคิวามขัดแย์้งและคิวาม 
ไม่เป็็นธรรมด้วย์สนัติวิธ	ีหลัก้สต้รก้ารเป็็นผู้้้ป็ระก้อบก้ารทิางสังคิม	
หลัก้ส้ตรพัฒนาคิร้พี�เลี�ย์งและเคิรือข่าย์คิร้พี�เลี�ย์ง	 คิร้ต้นแบบ
คิณุธรรม	เป็็นต้น
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อีก้ทัิ�ง	มีต้นแบบก้ระบวนก้ารเรีย์นร้้เพื�อเสริมสร้างทัิก้ษะชีวิีตเด็ก้เย์าวชีนนอก้
ระบบก้ารศึก้ษาในระดับจัังหวัด	ได้แก่้	จัังหวัดนคิรพนม	จัังหวัดอยุ์ธย์า	จัังหวัดย์ะลา	
จัังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จัังหวัดร้อย์เอ็ด	 จัังหวัดก้าฬสินธ์ุ	 จัังหวัดตราด	 จัังหวัดลำาป็าง	
จัังหวัดเพชีรบุรี

4.	 เกิด้การสงัเคราะหร่์ป็แบบการชุว่่ยเหล้อเด็้กนอกระบบการศกึษาและ
แนว่ทางการพื้ัฒนาคร่ที�ด้่แลเด็้กนอกระบบการศกึษาทีิ�เหมาะสมกั้บบริบทิพื�นทีิ�
และก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 มี	model	 ร้ป็แบบก้ารช่ีวย์เหลือเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาตาม
ป็ระเภัทิปั็ญหา	และมีต้นแบบก้ารแก้้ไขเชิีงป็ระเด็นปั็ญหาในพื�นทีิ�	ได้แก่้

(1)	 ก้ารพัฒนาก้ารเรีย์นร้้ทีิ�เหมาะสมกั้บเด็ก้ในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม	
(สถึานพนิิจั	เรอืนจัำา)

(2)	 ก้ารพฒันาก้ารเรยี์นร้ที้ิ�เหมาะสมกั้บเด็ก้และเย์าวชีนในชุีมชีนเมือง

(3)	 ก้ารจััดก้ารเรยี์นร้้ทีิ�เหมาะสมกั้บเด็ก้ชีาติพนัธุ	์ชีาย์ขอบบนฐานของ
คิวามหลาก้หลาย์ทิางพหุวัฒนธรรม

(4)	 ก้ารพัฒนาก้ารเรีย์นร้้เย์าวชีนในก้ารแก้้ปั็ญหาเรื�องสิทิธิสถึานะ
บุคิคิลในชุีมชีนชีาย์ขอบ

(5)	 ก้ารจััดก้ารศึก้ษาสำาหรับเด็ก้เสี�ย์งหลุด	ออก้ก้ลางคัิน	และเด็ก้หลุด
จัาก้ระบบ

5.	 เกิด้เครอ้ข้า่ยการทำางานชุว่่ยเหล้อเด็้กและเยาว่ชุนนอกระบบการศกึษา
ระดั้บพื้้�นที�ร่วมกั้นในภัาคิป็ระชีาสังคิม	 องค์ิก้รเอก้ชีน	 และหน่วย์ก้ารภัาคิรัฐทีิ�
เกี้�ย์วขอ้ง	ก้ล่าวคืิอ

(1)	 เกิ้ดก้ารบ้รณาก้ารก้ารทิำางานรว่มกั้นในพื�นทีิ�ระหว่างภัาคีิเคิรือขา่ย์	
หนว่ย์งานทีิ�ทิำางานด้านเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษารว่มกั้น
แก้้ไขปั็ญหาผู้ลก้ระทิบจัาก้สถึานก้ารณโ์คิวิด	-19	

(2)	 ภัาคีิเคิรือข่าย์เกิ้ดก้ารพัฒนาทัิก้ษะคิวามสามารถึในก้ารจััดก้าร
ปั็ญหาในก้ารทิำางาน	 ในก้ารด้แลช่ีวย์เหลือก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 และ 
ในก้ระบวนก้ารพฒันาเด็ก้เย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษา
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(3)	 เกิ้ดก้ารหนุนชี่วย์ภัาคีิเคิรือข่าย์ในก้ารแก้้ไขปั็ญหาทีิ�เกิ้ดจัาก้ 
ผู้ลก้ระทิบจัาก้ก้ารทิำางานกั้บก้ลุ่มเป้็าหมาย์ในสภัาวะย์าก้ลำาบาก้	
ตลอดจันสร้างคิวามเข้มแข็งให้เคิรือข่าย์ก้ารทิำางานชี่วย์เหลือเด็ก้
และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาระดับพื�นทีิ�

(4)	 เกิ้ดก้ารสร้างก้ลไก้เชีิงพื�นทีิ�และก้ารพัฒนาก้ลไก้เชีิงพื�นทีิ�ระดับ
ชุีมชีน	ตำาบล	อำาเภัอ	จัังหวัด	และภ้ัมิภัาคิผู้า่นก้ระบวนก้ารเสรมิพลัง
ก้ารเรยี์นร้	้

(5)	 มีต้นแบบก้ลไก้ก้ารทิำางานระดับพื�นทีิ�ทีิ�สามารถึนำาไป็ส้ก่้ารป็ฏิบติัได้

6.		 เกิด้องค์คว่ามร่ใ้นการทำางานด้้านการชุ่ว่ยเหล้อเด็้กและเยาว่ชุนนอก
ระบบการศึกษาในระดั้บเคร้อข้่าย	 คิวามร้้ทีิ�เกิ้ดขึ�นจัาก้ก้ารทิำางานนำาส้่แนวทิาง 
ก้ารพัฒนาคิร้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาทีิ�เหมาะสมกั้บบริบทิพื�นทีิ�และก้ลุ่มเป้็าหมาย์	
ตลอดจันสร้างก้ลไก้และภัาคีิคิวามร่วมมือในก้ารทิำางานด้านก้ารชี่วย์เหลือเด็ก้และ
เย์าวชีนนอก้ระบบในระดับระดับเคิรือขา่ย์ชุีมชีน	ตำาบล	อำาเภัอ	จัังหวัด	และภ้ัมิภัาคิ	
เกิ้ดก้ารพัฒนาป็ระสบก้ารณ์	บทิเรีย์น	ย์ก้ระดับเป็็นคิวามร้้สำาคัิญในก้ารแก้้ปั็ญหา
เด็ก้นอก้ระบบอย์า่งต่อเนื�อง	เกิ้ดก้ารพฒันาย์ก้ระดับเป็็นชุีดคิวามร้ส้ำาคัิญ	หลาก้หลาย์	
ดังนี�

(1)	 ชุีดคิวามร้้ก้ารบ้รณาก้ารท้ิองถิึ�นกั้บก้ารจััดก้ารเรีย์นร้้เด็ก้นอก้ระบบ
ในเชีงิพื�นทีิ�	

(2)	 ชุีดคิวามร้้ก้ารพฒันาทัิก้ษะชีวิีต	ทัิก้ษะอาชีพีและก้ารจััดก้ารเรยี์นร้้
สำาหรบัเด็ก้ในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม

(3)	 ชุีดคิวามร้ก้้ารจััดก้ารเรยี์นร้เ้ด็ก้และเย์าวชีนในภัาคิอุตสาหก้รรม

(4)	 ชุีดคิวามร้ก้้ารพฒันาก้ารเรยี์นร้แ้ละคิณุภัาพชีวิีตเด็ก้พิเศษ	
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‘เรีียนร้ี�ตลอดชีีวิติ...อย้�ที�ไหนก็เรีียนได�’
สัรี�างการีเรีียนร้ี�นอกกรีอบ
เพ่ั�อไม�ให�คนตกขอบการีศึึกษา

ศึน้ยก์ารีเรีียนซีี วิาย เอฟ
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การีเรีียนการีสัอนเดก็ในกรีะบวินการียุตธิ์รีรีม

ศ้นย์์ก้ารเรีย์นซีี	 วาย์	 เอฟ	 คืิอเป็็นสถึานศึก้ษาทีิ�จััดก้ารศึก้ษาขั�นพื�นฐาน 
โดย์องค์ิก้รเอก้ชีน	 ม้ลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็ก้และเย์าวชีน	 (Children	 and	Youth	
Development	Foundation	:	CYF)	ตามมาตรา	4	และมาตรา	12	แหง่พระราชีบัญญติั
ก้ารศึก้ษาแห่งชีาติ	พ.ศ.	 2542	 และทีิ�แก้้ไขเพิ�มเติมทุิก้ฉบับ	 เน้นให้บริก้ารทิาง 
ก้ารศึก้ษาร้ป็แบบ	ก้ารศึก้ษานอก้ระบบและตามอัธย์าศัย์	สังกั้ดสำานัก้งานเขตพื�นทีิ�
ก้ารศึก้ษามธัย์มศึก้ษานคิรพนม	ก้ลุ่มเป็า้หมาย์ในก้ารใหบ้รกิ้ารเนน้เด็ก้และเย์าวชีน
ทีิ�หลุดออก้จัาก้ระบบก้ารศึก้ษา	และเข้าไม่ถึึงระบบก้ารศึก้ษา	 ในก้ารสำารวจัและ
ติดตามเด็ก้นอก้ระบบจึังเริ�มต้นทีิ�สถึานพินิจัและคิุ้มคิรองเด็ก้และเย์าวชีนจัังหวัด
นคิรพนม	 ทีิ�มีเย์าวชีนนอก้ระบบไม่จับก้ารศึก้ษาภัาคิบังคัิบ	 (ม.3)	 คิิดเป็็น	99.5%	 
ของจัำานวนเย์าวชีนทัิ�งหมดในสถึานพินิจัฯ	นคิรพนม	184	คิน	(ขอ้ม้ลเมื�อเดือนตุลาคิม	
พ.ศ.	2563)

ดั้งนั�น	ศน่ย์การเรยีนซึ่	ีว่าย	เอฟ	จึังเข้้าไป็เป็ดิ้หอ้งเรยีนในสถานพิื้นิจัและ
คุ้มครองเด็้กและเยาว่ชุน	 จัังหวั่ด้นครพื้นม	 ตั�งแต่ป็่การศกึษา	2563	 เป็็นต้นมา	 
โด้ยในจััด้การศึกษาข้ั�นพื้้�นฐานทางศ่นย์การเรียนซึ่ี	 ว่าย	 เอฟ	 ได้้ร่ว่มม้อกับ 
สถานพื้นิิจัฯ	ออกแบบแผู้นการจััด้การศกึษาเป็น็กรณ์พีื้เิศษ	โด้ยใชุเ้คร้�องม้อการ
จััด้การเรยีนร่	้ การวั่ด้ป็ระเมินผู้ลการเรยีนร่ท้ี�หลากหลาย	 เพื้้�อให้สอด้คล้องกับ 
ข้้อระเบียบ	กฎหมาย	ทางกระบว่นการยุติและกฎหมายการศึกษา	 โด้ยหนึ�งใน
แผู้นการด้ำาเนินงานดั้งกล่าว่ค้อการออกแบบให้มกีารเทยีบโอนผู้ลการเรยีนเดิ้มและ
การเทยีบโอนกลุม่ป็ระสบการณ์์	เพื้้�อเอ้�อให้ผู้่เ้รยีนลด้การเรยีนซึ่ำาซึ่อ้นในรายวิ่ชุา	
หรอ้กลุม่ป็ระสบการณ์์ที�ได้้เรยีนมาแล้ว่	และมุง่เน้นสรา้งโอกาสให้เด็้กและเยาว่ชุน
ในกระบว่นการยุติธุรรมได้้มโีอกาสเล้อก	และกลับตัว่เข้้าส่ร่ะบบการศกึษาอกีครั�ง	
หรอ้มวุี่ฒกิารศกึษาภาคบังคับไป็สมัครงานถก่กฎหมายเม้�อพื้น้โทษ
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จัาก้ก้ารวิเคิราะห์โคิรงสร้างเชีิงระบบของเด็ก้ในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม	 
ผู้่านทิฤษฎีภ้ัเขานำาแข็ง	จัะพบว่า	จัาก้คิวามเชีื�อ	 เจัตคิติทีิ�ตีตราเด็ก้ในก้ระบวนก้าร
ยุ์ติธรรม	 และป็ัญหาเชีิงโคิรงสร้างทีิ�ทัิบซี้อนทีิ�เด็ก้ต้องเผู้ชีิญ	 เป็็นปั็จัจััย์สำาคัิญทีิ� 
ส่งผู้ลให้พฤติก้รรมของเด็ก้ก้ลุ่มนี�เกิ้ดขึ�นวนซีำา	 หรือก้ลับมาติดซีำาในสถึานพินิจัฯ	 
ดังนั�นในก้ารเป็ลี�ย์นสิ�งเดิมไป็ส้ส่ิ�งใหม่	 จึังต้องวิเคิราะห์ให้เห็นโคิรงสร้างและเจัตคิติ	
ไม่ตัดสินเพีย์งแบบแผู้นพฤติก้รรมเดิม	 ๆ	 ทีิ�เด็ก้แสดงออก้	 โดย์เป็ลี�ย์นแป็ลงเชีิง
โคิรงสร้างทีิ�สามารถึก้ำาหนดและคิวบคิุมได้	 คืิอ	 เม้�อเด็้กอย่่ในสถานพิื้นิจัฯ	 ต้อง
เป็ลี�ยนแป็ลงมุมมอง	 (Mindset)	 ว่่าสถานพื้ินิจัฯ	 ค้อสถานศกึษาที�พื้รอ้มอำานว่ย 
การเรยีนร่ท้ี�หลากหลาย	 ย้ด้หยุ่น	 เป็ิด้โอกาสให้ผู้่้เรยีนได้้เรยีนวิ่ชุาสามัญ	ฝ่ึกฝ่น
ทักษะชุีวิ่ต	 และฝ่ึกวิ่ชุาชุีพื้ที�หลากหลาย	 ซึ่ึ�งมีวุ่ฒิการศึกษาภาคบังคับและ 
ข้ั�นพื้้�นฐานรบัรองการเรยีนร่	้ เตรยีมพื้รอ้มสำาหรบัการออกไป็เผู้ชิุญกับสังคมได้้
อยา่งเชุ้�อมั�นและภาคภม่ิใจั

สถึานพนิิจัและคิุม้คิรองเด็ก้และเย์าวชีนคืิอสถึานศึก้ษาทีิ�มีเคิรอืขา่ย์หนว่ย์งาน
ด้านก้ารศึก้ษามาสง่เสริมสนับสนุนให้เกิ้ดนิเวศทิางก้ารเรีย์นร้้ให้หลาก้หลาย์	ซีึ�งทิุก้
กิ้จัก้รรมก้ารเรยี์นร้ที้ิ�หนว่ย์งานต่างๆ	เขา้มาสนบัสนุน	สามารถึสอดแทิรก้ก้ารเรยี์นร้	้
8	ก้ลุม่สาระก้ารเรีย์นร้ต้ามหลัก้สต้รแก้นก้ลางของสำานัก้งานคิณะก้รรมก้ารก้ารศึก้ษา
ขั�นพื�นฐาน	(สพฐ.)	และวัดและป็ระเมินผู้ลรว่มกั้น	ตามตารางดังนี�
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หน่ว่ยงาน หมว่ด้วิ่ชุา กิจักรรม หลักฐานการศกึษา

สถึานพนิิจัและ
คุ้ิมคิรองเด็ก้และ
เย์าวชีน

บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์	
วิชีาสขุศึก้ษา-พลศึก้ษา

โป็รแก้รมบำาบดัพื�นฐาน

แบบป็ระเมินรว่ม
ใบป็ระก้าศนีย์บตัร

บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์	
วิชีาสขุศึก้ษา-พลศึก้ษา

โป็รแก้รมบำาบดัย์าเสพติด

บ้รณาก้ารวิชีาศิลป็ะ	
ภัาษาไทิย์	

กิ้จัก้รรม
TO	BE	NUMBER	ONE

วิชีาสังคิมศึก้ษา จัรยิ์ธรรม	สวดมนต์

วิชีาศิลป็ะ	 กิ้จัก้รรมดนตร/ีฝึ่ก้ระเบยี์บแถึว

วิชีาสขุศึก้ษา-พลศึก้ษา เล่นกี้ฬา/ออก้ก้ำาลังก้าย์

บ้รณาก้ารวิชีาก้ารงานอาชีพี	
วิชีาสขุศึก้ษา-พลศึก้ษา

ทิำากิ้จัวัตรป็ระจัำาวัน

ศ้นย์ก์้ารเรยี์น
ซี	ีวาย์	เอฟ

วิชีาคิณิตศาสตร์ ห้องเรยี์นคิณิตศาสตร์ วุฒกิ้ารศึก้ษา
ภัาคิบงัคัิบ
และขั�นพื�นฐาน

วิชีาภัาษาอังก้ฤษ ห้องเรยี์นภัาษาอังก้ฤษ

บ้รณาก้ารวิชีาภัาษาไทิย์	
วิชีาสงัคิม	ฯลฯ	

ชีั�วโมงอ่านหนังสือ

คิณะเทิคิโนโลย์ี
อุตสาหก้รรม	
มหาวิทิย์าลัย์
นคิรพนม

วิชีาชีพี	:	
บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์,	
วิชีาก้ารงานอาชีพี	ฯลฯ

ชีา่งไฟฟา้

แบบป็ระเมินรว่ม
ใบป็ระก้าศนีย์บตัร

วิชีาชีพี	:
บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์
และเทิคิโนโลยี์,	วิชีาก้ารงาน
อาชีพี,	วิชีาศิลป็ะฯลฯ

ย้์ทิป้็เบอร์	เชีน่	
พมิพค์ิอมพวิเตอร์,	
ตัดต่อวิดีโอ

วิชีาชีพี	:
บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์,	
วิชีาคิณติศาสตร,์	วิชีาก้ารงาน
อาชีพี	ฯลฯ

ชีา่งย์นต์

สำานัก้งาน
ฝี่มือแรงงาน

วิชีาชีพี	:
บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์,	
วิชีาก้ารงานอาชีพี	ฯลฯ

ชีา่งเชีื�อมโลหะ

แบบป็ระเมินรว่ม
ใบป็ระก้าศนีย์บตัร
ใบป็ระก้อบวิชีาชีพี

วิชีาชีพี	:
บ้รณาก้ารวิชีาวิทิย์าศาสตร์,	
วิชีาคิณติศาสตร,์	วิชีางาน
อาชีพี	ฯลฯ

ชีา่งป้็ก้ระเบื�อง

หนว่ย์งานอื�น	ๆ กิ้จัก้รรมเสริมทัิก้ษะต่าง	ๆ ฯลฯ แบบป็ระเมินรว่ม
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ภาพับรีรียากาศึการีจัดการีเรีียนร้ี�รี�วิม
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Mobile School โรีงเรีียนมอ่ถอ่: คน่การีเรีียนร้ีไ้ปอย้�ในมอ่
ผู้้�เรีียน

• โรงเรยี์นเคิลื�อนทีิ�ไป็หาก้ลุ่มเป้็าหมาย์

• ผู้้้เรยี์นเคิลื�อนทีิ�เรยี์นตามคิวามสนใจั

• เรยี์นผู้า่นโทิรศัพท์ิมือถืึอได้ทิกุ้ทีิ�ทิกุ้เวลา

• เรยี์นร้จ้ัาก้สถึานทีิ�จัรงิ	ลงภัาคิสนาม

• เรยี์นและทิำางานไป็ด้วย์	มีราย์ไ	ด้

• เรยี์นแบบ	Credit	Bank	เก็้บตัวชีี�วัด	
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กรีะบวินการีจดัการีเรีียนร้ี�ต�อเน่�องเม่�อถก้ปล�อยตวัิ 
“โรีงเรีียนมอ่ถอ่”

เมื�อผู้้้เรยี์นถึก้้ป็ล่อย์ตัวก่้อนจับก้ารศึก้ษาในสถึานพนิิจัฯ	 ผู้้้เรยี์นต้องก้ลับมา
เรีย์นต่อผู้่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทีิ�ผู้้้เรีย์นใชี้งานอย้์่เป็็นป็ระจัำา	 ได้แก่้	 แชีทิบอต	
(Chat	messenger),	 ไลน์	 (Line),	 เฟซีบุ๊ก้	 (Facebook)	 ในก้ารติดตามผู้้้เรีย์นมา 
เรีย์นต่อ	ซีึ�งตอบโจัทิย์์บริบทิผู้้้เรีย์นทีิ�สามารถึเรีย์นร้้ได้ทิุก้ทีิ�ทิุก้เวลา	 เรีย์นแบบเก็้บ
ตัวชีี�วัด	(Credit	Bank)	สรา้งแนวคิวามคิิดก้ารเป็็นนัก้เรยี์นร้ต้ลอดชีวิีต	

นอก้จัาก้แพลตฟอร์มออนไลน์ทีิ�ผู้้้เรีย์นใชี้อย้์่เป็็นป็ระจัำา	 ย์ังสอดแทิรก้ก้าร
เรยี์นร้เ้รื�องเทิคิโนโลย์ผีู้า่นแพลตฟอรม์อื�น	ๆ	เชีน่	ก้รอก้แบบฟอร์ม	Check	in	หรือ
ทิำาข้อสอบผู้่าน	Google	 form,	 นัดพบก้ลุ่มผู้่านโป็รแก้รม	Zoom,	ตอบคิำาถึามเก็้บ 
ตัวชีี�วัดผู้่าน	Google	 classroom	หรือผู้้้เรีย์นมาแลก้เป็ลี�ย์นก้ารเรีย์นร้้ของตนเอง 
ผู้า่นแอป็ลิเคิชีนัต่าง	ๆ	ได้	ผู่้านก้ลุ่มปิ็ดในเฟซีบุก๊้ชีื�อ	“ห้องโชีว์ของเพื�ออัพเก้รด”

เด็้กกลุ่มเสี�ยง	 3	กลุ่ม	 ได้แก่้	 เด็ก้เสี�ย์งหลุดออก้จัาก้ระบบก้ารศึก้ษา,	 เด็ก้	 
Drop	out,	เด็ก้ในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม
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ก�าวิต�อไปของ ‘นครีพันมโมเดล’

สำาหรบัก้ารขับเคิลื�อนงาน	‘นครพื้นมโมเด้ล’	ในระย์ะต่อไป็	ตั�งเป้็าไว้ว่าเด็้ก
นอกระบบการศกึษาจัะลด้ลง	50	เป็อรเ์ซ็ึ่นต์	โด้ยเครอ้ข้า่ยพื้ฒันาเด็้กนอกระบบ 
การศึกษาจัังหวั่ด้นครพื้นม	 จัะมีการลงนามในบันทึกข้้อตกลงคว่ามร่ว่มม้อ 
การพัื้ฒนาระบบสนับสนุนคณุ์ภาพื้การเรยีนร่ ้และคุณ์ภาพื้ชุวิี่ตเยาว่ชุนในจัังหวั่ด้
นครพื้นม	(นครพื้นมโมเด้ล)	ระหว่างจัังหวัดนคิรพนม,	สำานัก้งานศึก้ษาธกิ้ารจัังหวัด
นคิรพนม,	สำานัก้งานเขตพื�นทีิ�ก้ารศึก้ษามัย์มศึก้ษานคิรพนม,	สำานัก้งานเขตพื�นทีิ� 
ก้ารศกึ้ษาป็ระถึมศกึ้ษานคิรพนม	เขต	1,	สำานัก้งานเขตพื�นทีิ�ก้ารศึก้ษาป็ระถึมศกึ้ษา
นคิรพนม	เขต	2,	สำานัก้งานก้ารศึก้ษานอก้ระบบและก้ารศึก้ษาตามอัธย์าศัย์จัังหวัด
นคิรพนม,	สำานัก้งานพฒันาสงัคิมและคิวามมั�นคิงของมนษุย์จั์ังหวัดนคิรพนม,	บา้นพกั้
เด็ก้และคิรอบคิรัวจัังหวัดนคิรพนม,	องค์ิก้ารบรหิารสว่นจัังหวัดนคิรพนม,	สถึานพนิิจั
และคิุ้มคิรองเด็ก้และเย์าวชีนจัังหวัดนคิรพนม,	 คิณะเทิคิโนโลยี์อุตสาหก้รรม	
มหาวิทิย์าลัย์นคิรพนม,	คิณะเก้ษตรและเทิคิโนโลย์	ีมหาวิทิย์าลัย์นคิรพนม,	สำานัก้งาน 
สง่เสรมิก้ารป็ก้คิรองสว่นท้ิองถิึ�นจัังหวัดนคิรพนม,	สำานัก้งานพระพุทิธศาสนาจัังหวัด
นคิรพนม,	ก้องรอ้ย์ตำารวจัตระเวนชีาย์แดนทีิ�	237,	เทิศบาลเมืองนคิรพนม,	สถึาบนั
พฒันาฝี่มือแรงงานจัังหวัดนคิรพนม,	เรอืนจัำาก้ลางจัังหวัดนคิรพนม,	บรษัิทิ	เอสไอ
แอลซี	ีจัำากั้ด	และศ้นย์ก์้ารเรยี์นซี	ีวาย์	เอฟ	ใน	5	เรื�องสำาคัิญป็ระก้อบด้วย์	1.	ก้ารจััดทิำา 
ฐานข้อม้ลเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	2.	ก้ารพัฒนาหลัก้สต้รเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	
3.	 ก้ารจััดก้ารเรีย์นร้้ร่วม	 4.	 ก้ารวัดและป็ระเมินผู้ลร่วม	 5.	 ก้ารขย์าย์เคิรือข่าย์ 
ก้ารทิำางาน	 เพื�อให้เด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาได้รับโอก้าสในก้ารเข้ารับ
ก้ารศึก้ษา	รวมทัิ�งก้ารพัฒนาคิุณภัาพชีีวิตผู้่านก้ระบวนก้ารสัมมาชีีพทีิ�สร้างโอก้าส
และลดคิวามเหลื�อมลำาทิางสังคิมในมิติก้ารศึก้ษา	ตามเป้็าหมาย์ร่วมทีิ�ว่า	 ‘จัังหวั่ด้
นครพื้นมจัะไม่ทิ�งเด็้กคนไหนไว้่ข้้างหลัง	 เด็้กและเยาว่ชุนทุกคนต้องได้้รับการ
พื้ฒันา’
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หน�วิยงานภาคเีคร่ีอข�ายพััฒนาเด็กนอกรีะบบ 
ปี 2563-2564

1.	 สำานัก้งานศึก้ษาธกิ้ารจัังหวัดนคิรพนม	

2.	 สำานัก้งานเขตพื�นทีิ�ก้ารศึก้ษามัย์มศึก้ษานคิรพนม	

3.	 สำานัก้งานเขตพื�นทีิ�ก้ารศึก้ษาป็ระถึมศึก้ษานคิรพนม	เขต	1	

4.	 สำานัก้งานเขตพื�นทีิ�ก้ารศึก้ษาป็ระถึมศึก้ษานคิรพนม	เขต	2	

5.	 สำานัก้งานก้ารศกึ้ษานอก้ระบบและก้ารศกึ้ษาตามอัธย์าศัย์จัังหวัดนคิรพนม	

6.	 สำานัก้งานพฒันาสงัคิมและคิวามมั�นคิงของมนุษย์จั์ังหวัดนคิรพนม

7.	 สถึานพินิจัและคิุ้มคิรองเด็ก้และเย์าวชีนจัังหวัดนคิรพนม	

8.	 เทิศบาลเมืองนคิรพนม

9.	 สถึาบันพัฒนาฝี่มือแรงงานจัังหวัดนคิรพนม	

10.	 เรือนจัำาก้ลางจัังหวัดนคิรพนม

11.	 ศ้นย์ก์้ารเรยี์นซีวีาย์เอฟ

ขยายภาคีเคร่ีอข�ายพััฒนาเด็กนอกรีะบบ ปี 2565 

12.	 คิณะเทิคิโนโลย์อุีตสาหก้รรม	มหาวิทิย์าลัย์นคิรพนม	

13.	 คิณะเก้ษตรและเทิคิโนโลย์	ีมหาวิทิย์าลัย์นคิรพนม	

14.	 สำานัก้งานสง่เสรมิก้ารป็ก้คิรองสว่นท้ิองถิึ�นจัังหวัดนคิรพนม	

15.	 องค์ิก้ารบรหิารสว่นจัังหวัดนคิรพนม	

16.	 สำานัก้งานพระพทุิธศาสนาจัังหวัดนคิรพนม	

17.	 ก้องรอ้ย์ตำารวจัตระเวนชีาย์แดนทีิ�	237	

18.	 บา้นพกั้เด็ก้และคิรอบคิรวัจัังหวัดนคิรพนม

19.	 บริษัทิ	เอสไอแอลซี	ีจัำากั้ด	(SILC)
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ตวัิอย�างเร่ี�องรีาวิของเดก็นอกรีะบบ

ส้ั�เพ่ั�อวินัของเรีา
เจัาะ	(นามสมมติ)	อายุ์	18	ปี็	

‘แม้เลือก้เกิ้ดไม่ได้แต่เลือก้ทีิ�จัะเป็็นได้’	 วันนี�	 เจัาะ	 อายุ์	 18	 ปี็	 ร้้ซีึ�งถึึง 
คิวามหมาย์ของคิำานี�อย์่างแท้ิจัริง	 หลังชีีวิตได้ป็ระสบคิวามทิุก้ข์ย์าก้ลำาบาก้	 
ด้วย์ชีีวิตทีิ�มีก้ารศึก้ษาเพีย์งชีั�น	ป็.6	ออก้รับจ้ัางหางานทิำา	 จัำาต้องอย้์่ห่างไก้ลจัาก้
คิรอบคิรัว	ทิำาให้เจัาะเลือก้แล้วทีิ�จัะให้ก้ารศึก้ษาเป็็นโอก้าสนำาแสงสว่างส้ช่ีวิีต	

แรก้เริ�ม	 เจัาะอาศัย์อย้์่กั้บคิรอบคิรัวทีิ�ป็ระก้อบด้วย์พ่อแม่และน้องสาวทีิ� 
บ้านเกิ้ดในจัังหวัดนคิรพนม	 ทัิ�งพ่อและแม่ทิำาอาชีีพรับจ้ัาง	 ทัิ�งทิำางานก่้อสร้างและ
ออก้สวน	ออก้ไร	่แต่วันทีิ�ไมมี่งานมาจ้ัางคิรอบคิรัวจึังไมมี่ราย์ได้	คิรอบคิรวัของเจัาะ
จึังค่ิอนข้างย์าก้จันและมีราย์ได้ไม่มั�นคิง	ชีวิีตของเจัาะเริ�มผู้ก้ผัู้น	เมื�ออายุ์	11	ปี็	หรือ	
ขณะศึก้ษาอย้์่ชีั�น	ป็.5	 เจัาะเริ�มติดเพื�อนและอย์าก้ออก้ไป็เล่นกั้บเพื�อนนอก้บ้าน 
หลังเลิก้เรีย์นและเรื�องนี�ได้ก้ลาย์เป็็นปั็ญหาคิวามไม่เข้าใจัในคิรอบคิรัว	 เจัาะเล่าว่า	
พ่อแม่ไม่เข้าใจั	มองว่าก้ารทีิ�เขาออก้ไป็เล่นกั้บเพื�อน	ๆ	 เป็็นปั็ญหาใหญ่	ส่วนเจัาะ
มองว่า	 ทัิ�งพ่อและแม่ต่างทิำางานหนัก้จันไม่มีเวลาทีิ�จัะด้แลเจัาะจึังใชี้คิวามเข้มงวด
เขา้มาบงัคัิบจันเกิ้นไป็	

“ตอนนั�นผู้มคิิดว่า	ไมไ่ด้ทิำาอะไรผิู้ด	แค่ิออก้ไป็เล่นกั้บเพื�อนธรรมดาตามวัย์	
พอมาบงัคัิบ	ผู้มก็้ไมฟ่งั	ผู้มก็้ออก้ไป็เลย์”

แม้จัะถึ้ก้ห้ามป็ราม	แต่เจัาะก็้เริ�มออก้มาจัาก้บ้านนานมาก้ขึ�น	จัาก้ออก้มา
เล่นก้ลับเย็์นก็้เริ�มก้ลับบ้านมืดคิำา	 จันอย้์่บ้านเพื�อนข้ามวัน	 เมื�อถึ้ก้ดุว่ามาก้ขึ�น	 
เจัาะก็้ออก้จัาก้บ้านมาอย้์่ทีิ�บ้านเพื�อนย์าวนานนับสัป็ดาห์	 และเริ�มนานนับเดือน	 
จันก้ระทัิ�งเขาออก้มาอย้์บ่า้นเพื�อนนานถึึง	3	เดือน	

ชีว่งเวลาทีิ�ออก้จัาก้บา้นมาย์าวนาน	ห่างไก้ลจัาก้สาย์ตาของพอ่แม	่ทิำาให้เจัาะ
และเพื�อนก้ล้าทิำาสิ�งทีิ�เกิ้นก้ว่าพอ่แมจ่ัะคิาดถึึง	นั�นคืิอก้ารเสพย์าเสพติด	เมื�อในก้ลุ่ม
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มีเพื�อนรุน่พี�ทีิ�เสพย์าและขาย์ย์าอย้์แ่ล้วในวัย์ทีิ�ย์งัไม่จับชีั�น	ป็.6	เจัาะจึังเริ�มเสพย์าบา้
มาตั�งแต่ตอนนั�น	

“ตอนแรก้แมข่องเพื�อนก็้ต้อนรบัดีคิรบั	เขาบอก้ว่า	อย้์ที่ิ�นี�ล่ะ	นอนหลับและ
กิ้นอย้์ที่ิ�บา้น	เพราะลก้้เขาจัะได้อย้์บ่า้นด้วย์	แต่พออย้์ไ่ป็นาน	ๆ 	เขาก็้ร้ว่้า	ทัิ�งผู้มและ
เพื�อนเสพย์าบา้	เขาก็้ไล่ออก้มา	แต่ผู้มไม่ได้ชีวนเพื�อนนะคิรบั	เราเสพด้วย์กั้น	มีรุน่พี�
นำาย์ามาให้คิรับ”

ชีว่งเวลาทีิ�ไม่ได้ก้ลับบ้านนานถึึง	3	 เดือนนี�เอง	 ทีิ�พอ่แมข่องเจัาะได้ร้ร้ะแคิะ
ระคิาย์ว่าเจัาะเสพย์าบ้า	ทัิ�งสองจึังจััดก้ารให้เจัาะออก้จัาก้ชุีมชีนและส่งไป็อย้์กั่้บญาติ
ทีิ�จัังหวัดสมุทิรป็ราก้าร	เพื�อให้เจัาะห่างไก้ลจัาก้เพื�อนและย์าเสพติด

	“ตอนนั�นเองทีิ�ทิางบา้นร้เ้รื�องย์า	แมก็่้ไม่ร้จ้ัะทิำาย์งัไง	 เพราะก่้อนหน้านี�เคิย์
มาตามแล้วผู้มไม่ก้ลับ	แต่พอเขาร้้ว่าผู้มเสพย์าบ้า	เขาก็้ไม่ให้อย้์ที่ิ�นี�แล้ว	เขาให้ลงุมา
พาผู้มไป็อย้์ที่ิ�จัังหวัดสมุทิรป็ราก้าร	ไป็อย้์กั่้บลก้้ชีาย์ของลงุทีิ�ทิำางานโรงงานอย้์ที่ิ�นั�น	
ผู้มจึังได้เรยี์นจับ	ป็.6	ทีิ�จัังหวัดสมุทิรป็ราก้ารคิรบั”

แม้คิวามหวังของพอ่แม่ทัิ�ง	2	 เรื�อง	 คืิอ	 ให้เจัาะได้อย้์ห่า่งไก้ลจัาก้ก้ลุ่มเพื�อน
เดิม	ๆ	และเรยี์นให้จับชีั�น	ป็.6	จัะสมหวังทัิ�ง	2	เรื�อง	แต่ในระหว่างทีิ�เจัาะก้ำาลังเรยี์น
ชีั�น	ป็.6	สิ�งทีิ�ไมค่ิาดคิิดก็้เกิ้ดขึ�น	นั�นคืิอก้ารทีิ�พอ่และแม่เลิก้รากั้น	ทิำาให้ชีวิีตของเจัาะ	
เมื�อเรยี์นจับทีิ�สมุทิรป็ราก้ารและก้ลับมาทีิ�บา้นย์ิ�งร้ส้กึ้เคิว้ง	คิรอบคิรวัทีิ�เคิย์อย้์ร่ว่มกั้น
ไมมี่อีก้แล้ว	พอ่แม่ต่างแย์ก้ย์า้ย์กั้นไป็คินละทิิศทิาง	แม้ทัิ�ง	2	คินจัะย์งัอย้์ใ่นนคิรพนม
แต่ก็้ไม่มีใคิรสามารถึเป็็นหลัก้ทีิ�จัะเลี�ย์งด้เจัาะและน้องสาวได้ดังเดิม	 เจัาะและน้อง
จึังย้์าย์มาอย้์บ้่านของป้็า	ชีวิีตทีิ�เคิย์ห่างไก้ลจัาก้ย์าเสพติด	จึังก้ลับมาเขา้ส้วั่งวนเดิม	
สงัคิมก้ลุ่มเพื�อนเดิม	เมื�อเจัาะก้ลับมาอย้์บ้่านคิรั�งนี�

“ป้็ามาคิอย์ถึาม	บอก้ว่าให้ไป็สมัคิรเรีย์น	ม.1	 จัะพาไป็	แต่ตอนนั�นสมอง 
ไมคิ่ิดเรื�องเรยี์นต่ออะไรเลย์	ผู้มก้ลับมาเสพย์าแล้ว	เสพหนกั้เลย์	จัาก้นำาหนกั้	40	ก้ว่า	
เหลือ	30	ผู้มเหลือแต่หนังหุ้มก้ระดก้้	 เสพย์ามาก้เขา้ก็้รื�อรถึ	 วัน	ๆ	วนไป็อย้์อ่ย์า่งนี�	
แล้วไม่อาย์ใคิรก็้นั�งเสพในบา้น	ตอนนั�นทิกุ้คินก็้ไม่ร้ว่้าจัะทิำาย์งัไงกั้บผู้มแล้ว”

ไม่เพีย์งแต่เสพมาก้ขึ�น	 เจัาะย์ังเริ�มเป็็นผู้้้จัำาหน่าย์ราย์ย์่อย์ทีิ�ขาย์ถึึงจัำานวน
หลัก้ร้อย์	 เมื�อมีขาย์จึังมีเสพเท่ิาไหร่ก็้ได้	 เจัาะเล่าว่าชีีวิตของเขาคิงจัะเป็็นวังวนทีิ� 
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ไมไ่ด้เห็นเดือนเห็นตะวันต่อไป็เรื�อย์	ๆ	อย์า่งไมเ่ห็นจุัดจับ	ถ้ึาหาก้วันหนึ�ง	เจ้ัาหน้าทีิ�	
ตำารวจั	ตชีด.	 ไม่เข้ามาล่อซีื�อย์าเสพ	จันทิำาให้เขาถึ้ก้จัับคิาบ้านพัก้	และส่งตัวเข้า 
สถึานพนิิจัฯ	เป็็นเวลาก้ว่า	6	เดือน	

“ตอนนั�น	ผู้มไมร้่ว่้าใคิรเป็็นคินแจ้ังเบาะแส	เพราะพอเสพมาก้	ๆ 	เขา้ก็้ไมค่่ิอย์
ร้ตั้วหรือระวังตัว	แต่พอโดนจัับแล้วผู้มตก้ใจัมาก้	เขาให้ไป็อย้์ส่ถึานพนิิจัฯ	ตอนนั�น
ก้ารเสพย์ามาหนัก้	 ๆ	 มันทิำาให้ไม่มีคิวามคิิดอะไร	 ผู้มตก้ใจั	 แต่ก็้ย์ังไม่คิิดว่าจัะ
เป็ลี�ย์นแป็ลงตัวเองอย์า่งไร”

ชีวิีตในสถึานพนิิจัฯ	ของเจัาะ	ชีว่งระย์ะเวลา	3	 เดือนแรก้จึังย์งัคิงใชีช้ีวิีตให้
ผู้่านไป็ได้ในแต่ละวัน	 เขาย์ังไม่เห็นเป้็าหมาย์	 ไม่เห็นแสงสว่างว่าชีีวิตจัะดีขึ�นได้
อย์า่งไร	จันก้ระทัิ�งเมื�อมีคิำาสั�งขย์าย์เวลาให้เขาอย้์ใ่นสถึานพนิิจัฯ	ต่อไป็อีก้	2	เดือน	 
เจัาะจึังเริ�มคิิดได้ว่า	 เขาจัะต้องเป็ลี�ย์นแป็ลงพฤติก้รรมให้ดีขึ�น	 เพื�อให้สามารถึออก้
ไป็จัาก้สถึานพนิิจัฯ	ได้ตามก้ำาหนด	

เจัาะเปิ็ดใจัทิำากิ้จัก้รรมต่าง	ๆ	และก้ารได้ร้จั้ัก้กั้บ	ศน่ย์การเรยีนซึ่	ีว่าย	เอฟ	
จัากโครงการสนับสนุนการพื้ัฒนาคร่และเด็้กนอกระบบการศกึษาโด้ยเครอ้ข้่าย
เชุงิพ้ื้�นที�	ภาคตะวั่นออกเฉียีงเหน้อทีิ�ทิำาให้เขาก้ลับมามีคิวามหวัง	เจัาะก้ลับเขา้หา
ก้ารเรีย์นอีก้คิรั�ง	 ด้วย์คิวามหวังอย์าก้จัะได้วุฒิก้ารศึก้ษา	ชีั�น	ม.3	 เพื�อให้สามารถึ 
นำาไป็สมัคิรทิำางาน	หรือสมัคิรเรีย์นต่อในระดับส้งได้ต่อไป็ได้หลังจัาก้ทีิ�ออก้จัาก้ 
สถึานพนิิจัฯ

“ตอนนั�น	CYF	 เข้าไป็สอนคิรับ	 เขาเข้าไป็หลาย์คิรั�งแล้ว	ผู้มก็้ย์ังไม่ได้อะไร	
แต่พอเพื�อน	ๆ	มาชีวนไป็เรีย์น	บอก้ว่า	 ‘ไม่ย์าก้นะ	แล้วถ้ึาตั�งใจัก็้เรีย์นจับได้เร็ว’	 
ผู้มก็้สนใจัมาสมัคิรเรีย์น	แล้วพอตอนทีิ�เขามอบวุฒิก้ารศึก้ษา	ผู้มเห็นเพื�อนได้วุฒ	ิ 
ผู้มก็้อย์าก้ได้บา้งคิรบั	ผู้มมีแรงบันดาลใจั”

นั�นเป็็นจุัดเริ�มต้นทีิ�เจัาะได้ร้จั้ัก้กั้บร้ป็แบบก้ารเรยี์นด้วย์ระบบโรงเรยีนมอ้ถ้อ	
ทีิ�ศ้นย์ก์้ารเรยี์นซี	ีวาย์	เอฟ	พัฒนาขึ�น	เพื�อให้เย์าวชีนทีิ�หลดุออก้จัาก้ระบบก้ารศึก้ษา	
สามารถึก้ลับเข้าเรีย์นได้อย์่างสะดวก้	 สามารถึเรีย์นไป็พร้อมกั้บก้ารทิำางานได้	 
เรีย์นได้ทิกุ้ทีิ�	ทุิก้เวลา	เจัาะจึังสมัคิรเป็็นนกั้เรยี์นในระบบโรงเรยี์นมอืถืึอและย์งัเรยี์น
มาต่อเนื�องถึึงปั็จัจุับนั	หลังจัาก้ออก้จัาก้สถึานพนิิจัฯ	มาแล้ว	
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“พอออก้มาจัาก้สถึานพินิจัฯ	แล้ว	ผู้มอย้์่บ้านสัก้พัก้แต่ย์ังไม่มีงานทิำา	แล้ว
น้องสาวก็้ย์ังเรีย์นหนังสือ	 ผู้มเลย์มาทิำางานรับเหมาก่้อสร้างทีิ�จัังหวัดป็ทิุมธานี	 
ได้ค่ิาแรงวันละ	400	บาทิคิรบั	งานทีิ�ทิำาบางวันก็้เหนื�อย์มาก้	ย์ก้ป้็นเทิ	ต่อไป็ผู้มเลย์
อย์าก้จัะทิำางานทีิ�ดีก้ว่านี�	ตอนมีเวลาว่าง	ผู้มก็้หยิ์บมือถืึอขึ�นมาเรยี์น”

“เนื�อหาทีิ�เรีย์นไม่ได้ย์าก้เกิ้นไป็คิรับ	แม้ผู้มจัะย์ังงง	ๆ	 ระบบ	แต่คิิดว่าจัะ
สามารถึเรยี์นให้จับได้	ก้ารได้วุฒ	ิม.3	สำาคัิญกั้บผู้มหลาย์อย์า่งคิรบั	ผู้มเอาไป็สมัคิร
ทิำางานโรงงานได้	 เป็็นงานทีิ�มั�นคิงก้ว่างานรับจ้ัางราย์วันแบบนี�	 ทิำาให้ผู้มมีราย์ได้ 
ดีขึ�นด้วย์	 หรือถ้ึาผู้มอย์าก้เรีย์นต่อก็้เอาไป็สมัคิรได้	 ซีึ�งผู้มก็้อย์าก้เรีย์นต่อคิรับ	 
อย์าก้เรีย์นสาย์ช่ีาง	 เป็็นชี่างก็้เปิ็ดอ่้ซี่อมรถึของตัวเองได้	 มันก็้ย์ังมีทิางเลือก้คิรับ	 
ถ้ึาได้เรยี์นต่อ	ผู้มก็้จัะก้ลับไป็เรยี์น	และเปิ็ดอ่้ทีิ�บา้น”

ปั็จัจุับัน	จัาก้สถึานก้ารณ์แพรร่ะบาดของโรคิโคิวิด-19	ทิำาให้แคิมป์็ก่้อสร้าง
ต้องหยุ์ดก้ารทิำางานอย์า่งไมมี่ก้ำาหนด	เจัาะจึังไป็อย้์กั่้บพี�ชีาย์ทีิ�จัังหวัดสมุทิรป็ราก้าร	
เพื�อหวังว่าจัะมีโอก้าสได้งานทิำา	มีราย์ได้	และแม้สถึานก้ารณจ์ัะย์าก้ลำาบาก้	แต่ภัาย์ใน
ห้องสี�เหลี�ย์มเล็ก้	ๆ	ทีิ�เจัาะต้องอย้์พั่ก้อาศัย์กั้ก้ตัว	เจัาะเล่าว่า	เขามองเห็นคิวามหวัง
เสมอว่า	ชีวิีตของเขาจัะไป็ได้ไก้ล	ไป็ได้อีก้	ขอเพยี์งทิำาโอก้าสทีิ�มีอย้์ใ่ห้ดีทีิ�สดุ	นั�นคืิอ
ก้ารเรีย์นจับชีั�น	ม.3	จัาก้โรงเรีย์นมือถืึอ	แล้วสกั้วันหนึ�งเขาจัะก้ลับไป็สรา้งคิรอบคิรัว
ตัวเองให้อบอุ่นมาก้ยิ์�งขึ�น

“ตอนนี�คิวามฝั่นของผู้มคืิอ	อย์าก้มีรถึมอเตอร์ไซีค์ิคิรับ	ขับไป็ทิำางาน	ชีว่ย์ให้
ทิำาอะไรได้หลาย์อย่์างคิรับ	แล้วผู้มอย์าก้เก็้บเงิน	สรา้งบ้านให้พอ่อย้์ค่ิรับ	บ้านหลังเดิม
ทีิ�พอ่อย้์ต่อนนี�	ให้เรา	พอ่	ผู้ม	และน้องสาวได้ก้ลับมาอย้์ด้่วย์กั้นอีก้คิรับ”
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พ่ั�นที�ต�นแบบศึึกษาดง้าน
ด�านเดก็และเยาวิชีน

โครีงการีสันับสันุนการีพััฒนาคร้ีและเดก็
นอกรีะบบการีศึึกษาโดยเคร่ีอข�ายเชิีงพ่ั�นที�: 
ตะวินัออกเฉียงเหน่อตอนล�าง 9 จงัหวิดั
บริีษัท เอสัไอแอลซีี จำากดั (SILC)
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สก้ลนคิร	หรืออีก้ชีื�อหนึ�งว่า	 “เมืองหนองหานหลวง”	 เป็็นจัังหวัดหนึ�งใน 
ภัาคิตะวันออก้เฉีย์งเหนือตอนบนตั�งอย้์่ในแอ่งสก้ลนคิร	และเป็็นศ้นย์์ป็ฏิบัติก้าร 
ก้ลุ่มจัังหวัดภัาคิตะวันออก้เฉีย์งเหนือตอนบน	ซีึ�งเป็็นแหล่งชุีมชีนตั�งแต่สมัย์ก่้อน
ป็ระวัติศาสตร์สืบเนื�องจัวบจันปั็จัจุับัน	 จัังหวัดสก้ลนคิรอย้์่ห่างจัาก้ก้รุงเทิพฯ	
ป็ระมาณ	647	 กิ้โลเมตร	 มีพื�นทีิ�ทัิ�งสิ�นป็ระมาณ	9,605	ตารางกิ้โลเมตร	แบ่งก้าร
ป็ก้คิรองออก้เป็็น	18	อำาเภัอ	คืิอ	อำาเภัอเมืองสก้ลนคิร	อำาเภัอกุ้สมุาลย์	์อำาเภัอกุ้ดบาก้	
อำาเภัอพรรณานิคิม	อำาเภัอวาริชีภ้ัมิ	 อำาเภัอส่องดาว	อำาเภัอสว่างแดนดิน	อำาเภัอ
วานรนิวาส	อำาเภัออาก้าศอำานวย์	อำาเภัอบ้านม่วง	อำาเภัอพังโคิน	อำาเภัอคิำาตาก้ล้า	
อำาเภัอนิคิมนำาอ้น	อำาเภัอเต่างอย์	อำาเภัอโคิก้ศรีสุพรรณ	อำาเภัอเจัริญศิลป์็	อำาเภัอ 
โพนนาแก้้ว	และอำาเภัอภ้ัพาน	125	ตำาบล	1,520	หม้บ่า้น	และมีก้ารจััดก้ารป็ก้คิรอง
สว่นท้ิองถิึ�น	ในร้ป็แบบต่าง	ๆ	จัำานวน	141	แหง่	ได้แก่้	องค์ิก้ารบริหารสว่นจัังหวัด	 
1	แหง่	เทิศบาลนคิร	1	แหง่	เทิศบาลตำาบล	65	แหง่	องค์ิก้ารบริหารสว่นตำาบล	74	
แห่ง	ป็ระชีาก้รของจัังหวัดสก้ลนคิร	ข้อม้ล	ณ	 วันทีิ�	 31	 มีนาคิม	2561	รวมทัิ�งสิ�น	
1,149,87	คิน	

จัาก้ผู้ลก้ารสำารวจัของก้องทุินเพื�อคิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศึก้ษา	ปี็	พ.ศ.	2561	
พบว่า	ป็ระชีาก้รเด็ก้และเย์าวชีนชี่วงอายุ์	 12	 -	 21	ป็ี	 รวมทัิ�งสิ�น	 147,939	คิน	 
เป็็นเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษา	ทัิ�งสิ�น	20,807	คิน	คิิดเป็็นรอ้ย์ละ	14.06	
จัำาแนก้เป็็นชีว่งอายุ์ระหว่าง	12	-	14	ปี็	จัำานวน	1,143	คิน	ชีว่งอายุ์ระหว่าง	15	-	17	ปี็	
จัำานวน	3,440	คิน	และชีว่งอายุ์	18	 -	21	 ปี็	จัำานวน	16,224	คิน	 จัังหวัดสก้ลนคิร 
ตั�งอย้์ท่ิางภัาคิตะวันออก้เฉยี์งเหนือเป็็นทีิ�ราบสง้ล้อมรอบด้วย์ภ้ัเขาและป่็าไม้	ปั็จัจุับนั
เป็็นจัังหวัดท่ิองเทีิ�ย์วทีิ�สำาคัิญในแถึบภัาคิอีสาน	โดย์เฉพาะก้ารท่ิองเทีิ�ย์วเชิีงภ้ัมิศาสตร	์
ศิลป็วัฒนธรรมภ้ัไทิ	 ไทิโย์้ย์	 อีสานล้านชี้างและภ้ัมิป็ระเทิศทีิ�สวย์งาม	 ทัิ�งนี�จัังหวัด
สก้ลนคิรย์งัเป็็นเมืองเก่้าแก่้ทีิ�มีคิวามสำาคัิญและหลาก้หลาย์ในด้านต่าง	ๆ 	โดย์เฉพาะ
ทิางด้านสิ�งแวดล้อมทิางธรรมชีาติ	ป็ระวัติศาสตร์	 สังคิม	ก้ารเมือง	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	ทัิ�งในระดับชีาติและระดับท้ิองถิึ�น	และเป็็นจัังหวัดศ้นย์ก์้ลางในก้ารพัฒนา
ทิรัพย์าก้รมนุษย์์และศ้นย์์ก้ลางทิางก้ารศึก้ษา	 อันเป็็นสถึานทีิ�ตั�งของสถึานศึก้ษา
ขนาดใหญ่
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ทิว่าในปั็จัจุับันป็ระเทิศไทิย์ก้ำาลังป็ระสบปั็ญหาเด็ก้และเย์าวชีนไม่ได้เรีย์น
หนังสือ	 โดย์เฉพาะเด็ก้และเย์าวชีนทีิ�ถึ้ก้ป็ล่อย์ป็ละละเลย์	 เด็ก้ก้ำาพร้า	 เด็ก้เร่ร่อน	
แรงงานเด็ก้	 ขอทิานเด็ก้	 โสเภัณีเด็ก้	 เด็ก้ถึ้ก้ทิำาร้าย์หรือถึ้ก้ข่มขืน	 เด็ก้ไร้สัญชีาติ	 
เด็ก้ติดเอดส	์ซีึ�งเด็ก้เหล่านี�สว่นใหญเ่ป็็นเด็ก้ทีิ�อาศัย์อย้์ใ่นชุีมชีนแออัด	และนับวันมี
จัำานวนมาก้ขึ�น	สถึานก้ารณ์นัก้เรีย์นด้อย์โอก้าสจัำาแนก้ราย์ภัาคิ	พบว่า	ภัาคิเหนือ	 
มีอัตรานัก้เรีย์นด้อย์โอก้าสมาก้ทีิ�สุด	 คิิดเป็็นร้อย์ละ	52.00	ของจัำานวนนัก้เรีย์นใน
พื�นทีิ�ทัิ�งหมด	เมื�อจัำาแนก้ป็ระเภัทิคิวามด้อย์โอก้าส	พบว่า	สว่นใหญเ่ป็็นและนกั้เรีย์น
ย์าก้จันร้อย์ละ	94.14	และเป็็นเด็ก้ด้อย์โอก้าสทีิ�เป็็นเด็ก้ไร้สัญชีาติและมีพ่อแม่ทีิ� 
ไรส้ญัชีาติ	คิิดเป็็นร้อย์ละ	52.00	ของจัำานวนนัก้เรยี์นทัิ�งหมด	745,392	คิน	

ทัิ�งนี�	 จัาก้ก้ารวิเคิราะห์สาเหตุต้นทิางของป็ัญหาของเด็ก้และเย์าวชีน 
นอก้ระบบก้ารศึก้ษาในจัังหวัดสก้ลนคิร	ทัิ�งหมด	6	ก้ลุ่มปั็ญหา	ได้แก่้	1)	ก้ลุ่มเด็ก้ทีิ�
ใชีแ้รงงาน	คืิอ	เด็ก้ทีิ�ถึก้้ก้ดขี�ด้านราย์ได้	ค่ิาแรงให้ตำาก้ว่ามาตรฐาน	ปั็ญหาทีิ�ตามมา
คืิอ	 เด็ก้มีราย์ได้ไม่เพีย์งพอในก้ารดำารงชีีพ	ทิำาให้เกิ้ดวงจัรก้ารก้ระทิำาคิวามผิู้ด 
ทิางอาญา	นำาไป็ส้่ขั�นตอนในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม	2)	 ก้ลุ่มคิุณแม่วัย์ใส	 (เด็ก้ท้ิอง 
ไมพ่รอ้ม)	คืิอ	เย์าวชีนชีว่งอายุ์ระหว่าง	15	-	25	ปี็	พบว่าปั็ญหาเกิ้ดจัาก้หลาย์สาเหต	ุ
ตั�งแต่ปั็ญหาคิรอบคิรัวแตก้แย์ก้	คิวามรุนแรงในคิรอบคิรวั	คิรอบคิรัวมีภัาวะย์าก้จัน	
ไป็จันถึึงขาดคิวามร้้ในก้ารคุิมก้ำาเนิด	ทิำาให้ต้องออก้จัาก้ระบบก้ารศึก้ษาก้ลางคัิน
เพราะตั�งคิรรภ์ัและเกิ้ดเป็็นปั็ญหาหย์า่รา้ง	ทิำาให้ก้ลาย์เป็็นแม่เลี�ย์งเดี�ย์วขาดโอก้าส
ในก้ารป็ระก้อบอาชีีพและก้ารศึก้ษา	 3)	 ก้ลุ่มเด็ก้คิรอบคิรัวแหว่งก้ลาง	 เกิ้ดจัาก้
คิรอบคิรวัทิิ�งใหเ้ด็ก้อย้์กั่้บป่้็ย์า่ตาย์าย์	ทิำาให้ขาดคิวามอบอุ่น	ขาดคินใหค้ิำาแนะนำาใน
ก้ารใชีช้ีวิีต	คิรอบคิรวัป็ล่อย์ป็ละละเลย์	จันเกิ้ดปั็ญหาติดเพื�อน	ติดเก้ม	จันเกิ้ดปั็ญหา
อื�น	ๆ	ตามมา	

4)	 ก้ลุ่มเด็ก้เป็ราะบาง	ส่วนใหญ่มาจัาก้คิรอบคิรัวย์าก้จัน	ขาดคิวามอบอุ่น	
คิรอบคิรัวหย์า่รา้ง	ขาดโอก้าสทิางก้ารศึก้ษา	มีทัิ�งก้ลุ่มเด็ก้ทีิ�มีปั็ญหาเรื�องย์าเสพติด	
เป็็นก้ลุ่มแก๊้งทิะเลาะวิวาทิ	 ใชี้คิวามรุนแรง	 ขาดทัิก้ษะชีีวิต	 ติดพนัน	 ติดเก้ม	 
ระบบก้ารศึก้ษาไม่เอื�อให้เด็ก้เข้าไป็เรีย์นร้้	 ดังนั�นจึังเป็็นก้ลุ่มเด็ก้มีคิวามเสี�ย์งทัิ�งใน
เรื�องย์าเสพติด	 ท้ิองไม่พร้อม	 และพฤติก้รรมก้ารใชี้คิวามรุนแรง	 5)	 เด็ก้ก้ำาพร้า	 
ก้ลุ่มเด็ก้ก้ำาพร้าสว่นใหญม่าจัาก้ปั็ญหาคิรอบคิรัวหย์า่รา้ง	แมวั่ย์ใส	ถึก้้ทิอดทิิ�ง	หรือ
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พ่อแม่เสีย์ชีีวิต	 ปั็ญหาของก้ลุ่มเด็ก้ก้ำาพร้าคืิอ	อย้์่ในภัาวะย์าก้จัน	ขาดคิวามอบอุ่น	
ขาดปั็จัจััย์พื�นฐานในก้ารดำารงชีวิีต	พฒันาก้ารทิางก้าย์และจิัตใจัชีา้	ขาดโอก้าสทิาง 
ก้ารศึก้ษา	 ขาดทัิก้ษะชีีวิตและเป็็นก้ลุ่มเสี�ย์งทีิ�จัะเข้าส้่เด็ก้แก๊้ง	 ติดย์าเสพติด	 
ตลอดจันก้ารก้ระทิำาคิวามผิู้ดต่าง	ๆ	

6)	 เด็ก้ย์าก้จัน	คืิอ	เด็ก้ทีิ�อย้์ใ่นคิรอบคิรัวย์าก้จันทีิ�มีราย์ได้ไมเ่พยี์งพอต่อก้าร
เลี�ย์งชีีพ	คิรอบคิรัวอย้์ร่วมกั้นหลาย์คิน	ขาดปั็จัจััย์พื�นฐานในก้ารดำารงชีวิีต	มีชีวิีตอย้์่
อย์่างย์าก้ลำาบาก้	 รวมถึึงล้ก้ของก้รรมก้รก่้อสร้างตามแคิมป็์ก่้อสร้าง	หรือเด็ก้จัาก้
คิรอบคิรวัทีิ�อย้์ใ่นชุีมชีนทุิรกั้นดารหา่งไก้ล	ขาดโอก้าสในก้ารเขา้ถึึงและพฒันาตัวเอง
โดย์เฉพาะด้านก้ารศึก้ษา	ปั็ญหาดังก้ล่าวทีิ�เกิ้ดกั้บเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	เป็็นภัาพ
ป็ราก้ฏทัิ�งในระดับราย์บุคิคิลและในระดับพื�นทีิ�ชุีมชีน	ตำาบล	อำาเภัอ	และระดับจัังหวัด	
จึังทิำาให้เกิ้ดคิวามร่วมมือในก้ารจััดก้ารปั็ญหาด้านก้ารศึก้ษาของเด็ก้นอก้ระบบเชิีง
พื�นทีิ�จัังหวัดสก้ลนคิร

สืบเนื�องจัาก้ก้องทุินเพื�อคิวามเสมอภัาคิทิางก้ารศึก้ษา	 (ก้สศ.)	 ได้ให้ก้าร
สนับสนุนก้ารดำาเนินโคิรงก้ารสนับสนุนก้ารพัฒนาคิร้และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา
โดย์เคิรือข่าย์เชีิงพื�นทีิ� :	 ตะวันออก้เฉีย์งเหนือตอนล่าง	 9	 จัังหวัดในป็ี	 2563	
(อุบลราชีธานี	ศรสีะเก้ษ	อำานาจัเจัริญ	มุก้ดาหาร	ย์โสธร	ร้อย์เอ็ด	นคิรพนม	สก้ลนคิร	
ก้าฬสินธุ)์	จึังได้ขอ้ค้ินพบปั็ญหา	รวมถึึงก้ารเข้าถึึงเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา	ร้ป็แบบ
ก้ารชี่วย์เหลือ	และร้ป็แบบก้ารพัฒนาศัก้ย์ภัาพคิร้และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาทัิ�ง	 
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6	ก้ลุม่ปั็ญหา	ได้แก่้	ก้ลุม่เด็ก้ทีิ�ใช้ีแรงงาน	ก้ลุม่แม่วัย์ใส	ก้ลุม่เด็ก้คิรอบคิรัวแหว่งก้ลาง	
ก้ลุ่มเด็ก้เป็ราะบาง	 เด็ก้ก้ำาพร้า	 เด็ก้ย์าก้จัน	 ให้สามารถึดำารงชีีวิตในสังคิมได้อย์่าง 
เท่ิาเทีิย์มและเสมอภัาคิ	และมีคิณุภัาพชีวิีตทีิ�ดียิ์�งขึ�น	จัาก้ร้ป็แบบในก้ารเขา้ถึึงและ
ร้ป็แบบในก้ารชี่วย์เหลือสนับสนุนนั�น	ทิำาให้ก้ลุ่มเป้็าหมาย์	 ชุีมชีน	รวมถึึงบุคิคิลใน
พื�นทีิ�เกิ้ดคิวามเชืี�อถืึอและไว้วางใจั	 จึังทิำาให้เกิ้ดก้ารเชีื�อมป็ระสานเด็ก้นอก้ระบบ 
ก้ารศึก้ษา	และรอคิอย์ก้ารสนับสนุนเพื�อต่อย์อดในระย์ะถัึดไป็	ด้วย์เหตุนี�	โคิรงก้ารฯ	
ได้เล็งเห็นคิวามสำาคัิญในก้ารต่อย์อดก้ารทิำางานในพื�นทีิ�ให้เกิ้ดคิวามย์ั�งย์นืมาก้ย์ิ�งขึ�น	
จึังคัิดเลือก้พื�นทีิ�ในก้ารดำาเนินงานทีิ�มีศัก้ย์ภัาพและมีผู้ลก้ารดำาเนินงานทีิ�สามารถึ
พฒันาไป็ส้ก่้ารเกิ้ดเป็็นพื�นทีิ�ก้ารเรยี์นร้ส้ำาหรบัเด็ก้และเย์าวชีนนอก้ระบบก้ารศึก้ษาได้	
คืิอ	 จัังหวัดสก้ลนคิร	 ซีึ�งทิุนเดิมจัังหวัดสก้ลนคิรมีคิร้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาทีิ�ผู้่าน
ก้ระบวนก้ารอบรมพัฒนาศัก้ย์ภัาพจัำานวน	10	คิน	และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษา
จัำานวน	53	คิน	 เด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาในก้ระบวนก้ารยุ์ติธรรม	36	คิน	รวมเด็ก้ 
นอก้ระบบก้ารศึก้ษาจัังหวัดสก้ลนคิรทัิ�งสิ�น	89	คิน	

ศ้นย์ก์้ารเรยี์นร้ชุ้ีมชีนอาก้าศอำานวย์	เดิมใชีเ้ป็็นศ้นย์ส์รา้งโอก้าสและสรรหา
ทิรัพย์าก้รเพื�อมุ่งหวังให้มีก้ารเรีย์นร้้ตลอดชีีวิต	 โดย์มุ่งหวังให้ป็ระชีาชีนในท้ิองถิึ�น	
ได้เรีย์นร้้อย์่างต่อเนื�องและย์ั�งย์ืน	 ทัิ�งวิถีึชีีวิตดั�งเดิม	 ทัิก้ษะก้ารเรีย์นร้้	 ทัิก้ษะก้าร 
ดำารงชีวิีต	ก้ารป็ระก้อบอาชีพี	ก้ารร้้เท่ิาทัินโลก้เทิคิโนโลยี์ทีิ�ไรพ้รมแดน	อารมณ์	สงัคิม	
สติปั็ญญา	ก้ารพัฒนาตนเอง	ซีึ�งองค์ิป็ระก้อบภัาย์ในอาคิารศ้นย์์ก้ารเรีย์นร้้ชุีมชีน
แบง่ออก้เป็็น	7	สว่น	ได้แก่้
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1.	 ห้องแสดงวัฒนธรรมไทิโย์ย้์

2.	 ห้องสมุดชุีมชีน

3.	 ห้องอินเทิอรเ์น็ตชุีมชีน

4.	 ห้องวิชีาก้ารชุีมชีน

5.	 ห้องเรยี์นร้ก้้ลุ่มอาชีพี

6.	 รา้นค้ิาชุีมชีน

7.	 ลานกิ้จัก้รรมก้ารสร้างภัาวะผู้้้นำาศ้นย์์ป็ระสานงานด้านเด็ก้และเย์าวชีน 
	 นอก้ระบบก้ารศึก้ษา

หลังจัาก้โคิรงก้ารสนับสนุนก้ารพัฒนาคิร้และเด็ก้นอก้ระบบก้ารศึก้ษาโดย์
เคิรอืขา่ย์เชีงิพื�นทีิ�:	ตะวันออก้เฉีย์งเหนือตอนล่าง	9	 จัังหวัด	ป็ระสานคิวามรว่มมือ
กั้บเทิศบาลตำาบลอาก้าศอำานวย์เพื�อใช้ีศ้นย์ก์้ารเรยี์นร้ชุ้ีมชีน	เป็็นพื�นทีิ�ในก้ารค้ินหา	
ส่งเสริม	พัฒนาศัก้ย์ภัาพ	และสนับสนุน	รวมทัิ�งจััดกิ้จัก้รรมให้กั้บเด็ก้และเย์าวชีน
นอก้ระบบก้ารศึก้ษาในจัังหวัดสก้ลนคิร	โดย์ใชีเ้คิรื�องมือก้ารค้ินหาตนเอง	(Who	am	i)	
ก้ารเสรมิทัิก้ษะก้ารเป็็นผู้้ป้็ระก้อบก้าร	รวมไป็ถึึงแนวทิางก้ารสรา้งราย์ได้ด้วย์โมเดล
ธุรกิ้จั	 (Business	model	 canvas)	 โดย์ได้สนับสนุนเด็้กและเยาว่ชุนนอกระบบ 
การศกึษาในพื้้�นที�อากาศอำานว่ยและพื้้�นที�โด้ยรอบจัำานว่น	16	คน	ป็ระกอบด้้ว่ย
อาชุีพื้ที�สนับสนุนเด็้กและเยาว่ชุนนอกระบบการศึกษา	 ได้้แก่	 ร้านข้ายนำาป็ั� น	 
ชุา่งซึ่อ่มอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่อ่มรถจัักรยานยนต์	ตัด้ผู้มชุาย	ฯลฯ 

นอกจัากนี�	 ศ่นย์การเรยีนร่ชุุ้มชุนอากาศอำานว่ยยังรว่่มม้อกับสถานพื้ินิจั
และคุ้มครองเด็้กและเยาว่ชุนจัังหวั่ด้สกลนคร	เป็น็หน่ว่ยแรกรบัเด็้กและเยาว่ชุน
ที�กระทำาคว่ามผู้ิด้	 เรยีกว่่า	 ‘ศ่นย์พื้ินิจัเด็้กและเยาว่ชุน’	 เม้�อเด็้กและเยาว่ชุนที� 
พื้น้โทษกลับค้นส่สั่งคม	ศน่ย์พื้นิิจัเด็้กและเยาว่ชุน	จัะคอยเป็น็หน่ว่ยติด้ตาม	และ
คอยให้คำาแนะนำาเด็้กและเยาว่ชุนกลุ่มเป็ราะบางเหล่านี�ไมใ่ห้หว่นกลับไป็กระทำา
ผู้ดิ้ซึ่ำา
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