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“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการตอบสนองความต้องการของตนเอง”

องค์การสหประชาชาติได้น�าแนวคิดข้างต้นมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาโลกในศตวรรษที ่21 โดยก�าหนด 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability 
Development Goals: SDGs) พ.ศ. 2573 ที่เน้นการ
พัฒนาทีส่มดลุระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ซึ่งประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมทั้งประเทศไทยได้น�า 
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
มาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ

หลายประเทศได้ค้นหาแนวคดิใหม่เพ่ือเป็นทางเลอืก
ในการพัฒนา เช่น การพัฒนาท่ีย่ังยืน ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐศาสตร์สีเขียว เป็นต้น ซึ่งแนวคิดที่ม ี

การกล่าวถึงมากท่ีสุดคอื “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” เน่ืองจาก
ได้ย้ายศูนย์กลางของการพัฒนามาอยู่ที่ “คน” แทนท่ี 
จะให้ความส�าคญักับการสร้างความเจรญิก้าวหน้าวัตถุ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็นมา

ประเทศไทยเองก็มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การพัฒนาประเทศสูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนและเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยมากที่สุด

สแกน QR Code
เพื่อรับชม Gif

OKMD Workshop
กับ  การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนกับ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)

การเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน
และผู้ประกอบการในชุมชน 

น�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช ้ในการท�างาน 
ท้ังในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ รวมถึง 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดแข็งและ
บริบทของชุมชน ตลอดจนการสร้างสินค้าและบริการ
ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ
ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ประการ ล้วนมคีวามเชือ่มโยง 
และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขจัด
ความยากจน การขจัดความหิวโหย การศึกษาท่ีมี
คณุภาพและเท่าเทยีม การยกระดับคุณภาพชวิีต การลด 
ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ หรือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนครอบคลมุคนทุกกลุม่ ซึง่ประเดน็เหล่าน้ี 
มีความสัมพันธ์กันอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การเปิดโอกาส
ให้คนได้มีโอกาสเรียนรู ้และพัฒนาทักษะที่เท่าทัน 
การเปลีย่นแปลงของโลก เพ่ือน�าความรูแ้ละทักษะท่ีได้รับ 
การพัฒนาไปใช้สร้างสรรค์ผลงานและประกอบอาชีพ
จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจและ 
การยกระดบัคณุภาพชวิีตของคน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 
ชุมชน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ของเศรษฐกิจกระแสหลักมากนัก แต่ก็มีความส�าคัญ 
ในฐานะแหล่งจ้างงานหลักของคนในชุมชน 

การบรรลุเป้าหมาย SDGs ในข้อทีว่่าด้วยการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครอบคลุมคนทุกกลุ่มนั้น มีความ 
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างแยกกัน 
ไม่ออก โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกถดถอย 
อย่างในปัจจุบัน เพราะจะเน้นท่ีความย่ังยืนในการหา 
รายได้ และการมงีานท�าท่ีเท่าเทียมกันของคน ไม่ว่าจะเป็น 
คนกลุ่มใดในสังคม ดงัน้ัน การส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 
และคนในชุมชนได้น�าเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านเทคโนโลยี โมเดล 
ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ มาใช้เพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะในภาคเกษตรหรือภาคอตุสาหกรรม  
ท้ังในงานท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้นหรอืแรงงานเข้มข้น รวมถึง 
ภาคการบริการ จึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ให้มศีกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน 
กว่าเดิม 

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าว ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมมือกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็น 
รูปธรรม ได้แก่

การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ท� า ใ ห ้ ค น ใ น ท ้ อ ง ถ่ิ น มี ง า น ท� า แ ล ะ มี ร า ย ไ ด  ้

ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการและผู้ผลิตในชุมชนที่จะต้อง 
สามารถด�าเนนิธุรกจิของตนอยู่ได้อย่างย่ังยืน แม้จะต้อง 
เผชิญกับสภาวะความผันแปรของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

อ้างอิง: www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals
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การมีนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริม
การจ้างงาน และการประกอบธุรกิจ
ในชุมชน 
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความคิด 

สร้างสรรค์ และการคิดค้นนวัตกรรม โดยเฉพาะ 
ในชุมชนชนบทที่อาจจะมีปัญหาการว่างงานแฝง 
การขาดความรู้ ขาดทักษะสมัยใหม่ ขาดแคลนเงินทุน 
และขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การส่งเสริมการจ้างงาน
ในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ
ค�านึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม และ

สวัสดิภาพของแรงงาน การสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมมีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนให้มีโอกาสฝึกงาน 
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะสมัยใหม่ โดยเฉพาะทักษะ 
ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู ้ประกอบการและแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
ในอนาคต

การใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา
และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการชุมชน  

รวมถึงการดแูลให้การบรโิภคในชมุชนเกิดประโยชน์คุม้ค่า 
โดยค�านึงถึงความย่ังยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ี ท้ังส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาตแิละทางวัฒนธรรม
ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

การส่งเสริมการท่องเทีย่วชมุชนทีย่ัง่ยนื 
จัดการท ่อง เที่ ยว ท่ีสอดคล ้องกับสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชี่ยวชาญ 
และความสนใจของคนในพ้ืนท่ี เช่น การท่องเท่ียว 
เชงิวัฒนธรรม การท่องเท่ียวธรรมชาต ิและการท่องเท่ียว 
เชิงการกีฬา ซึ่งจะท�าให้เกิดการประกอบธุรกิจและ 
การจ้างงานในชมุชน นอกเหนอืไปจากการประชาสมัพันธ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก 
ของคนต่างพื้นที่  
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การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด
ความรู้และเทคโนโลยีในบริบทของพื้นที่
น�ากระบวนการบริหารจัดการความรู ้มาปรับใช้

เพ่ือสร้างเร่ืองราว พัฒนาให้เกิดความแตกต่าง สร้าง 
จุดแข็งของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดความย่ังยืน 
ในการน�าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้สร้างสรรค์สินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ท�าให้การผลิตและการบริโภคชะลอตัว 
ลงมาก สร้างผลกระทบต่อผลติภาพการผลติ และท�าให้
การจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจ
ขนาดย่อม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ใช้แรงงาน 
ซึ่งได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ในทางกลับกันเศรษฐกิจชุมชนกลับ 
มีความส�าคัญมากขึ้น ในฐานะแหล่งจ้างงานของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และเป็นท่ีรองรับแรงงานที่กลับบ้าน 
เน่ืองจากการจ้างงานในเมอืงท่ีลดน้อยลง จงึคาดการณ์ 
ว่าในอนาคตความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างชุมชน
จะมมีากขึน้ เกิดการรวมกลุม่ชมุชนในการผลติ จ�าหน่าย 
และสร้างตลาดเพ่ือเกื้อกูลและต่อยอดซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อ
สื่อสารและการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับ 
ทุกกระบวนการทางธุรกิจจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการประกอบธุรกิจชุมชน เป็นช่องทางการตลาดท่ี
ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและ
บริการได้ในวงกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน และช่วย

การส่งเสริมการเข้าถงึแหล่งทุน
ในหลากหลายรปูแบบ 
อ�านวยความสะดวกในการเข ้าถึงบริการทาง 

การเงินรูปแบบต่างๆ การประกัน รวมถึงการให ้
ความช่วยเหลอืในด้านอืน่ๆ อาท ิความรูแ้ละเทคโนโลยี 
การตลาด การวิจัยและพัฒนา การออกแบบสินค้า  
การพัฒนาสินค้าและการบริการ และการค้าขาย
ระหว่างประเทศ

฿

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการได้
อย่างรวดเร็วเพ่ือให้มีความหลากหลายและสอดรับกับ 
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  

ด้วยเห็นความส�าคัญของการเตรียมความพร้อม 
ผู้ประกอบการชมุชนให้สามารถน�าความรู ้เทคโนโลยี และ
หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด�าเนินธุรกิจ ต้ังแต่การส�ารวจความต้องการ 
ของผูบ้รโิภคและการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 
ในการสนองตอบความต้องการการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบตลาด  
การท�าตลาด จนถึงขั้นตอนการให้บริการหลังการขาย 
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ สบร. 
จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ ทดลองคดิ และทดลองท�า 
ภายใต้การให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าจากผู้เชีย่วชาญ 
ที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ ท้ังนี้เพ่ือให ้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ความช�านาญที่แท ้จริง สามารถน�าไปปรับใช ้กับ
สถานการณ์จริงตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละคน
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การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าต้นทุนท้องถ่ิน
จากเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

“ศูนย์ความรู้กินได้” กับการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน

“ศูนย์ความรู้กินได้” เป็นหน่ึงในงานของ OKMD ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
ด้านการท�ามาหากนิ โดยให้บรกิารองค์ความรูท่ี้จะน�าไปต่อยอดสร้างอาชพี ยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการในท้องถ่ินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึง และ 
เหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ิน มีการน�าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้จากองค์ความรู้ท่ีมี 
ในท้องถ่ิน เกิดการบริหารจัดการความรู ้ในท้องถ่ินและต่อยอดภูมิป ัญญา 
ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
เข้าถึงง่าย และน�าไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งกระบวนการส�าคัญที่น�ามาใช้ 
ในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ท้องถ่ิน คือ กระบวนการจัดการความรู ้ 
(Knowledge Management: KM)

3

“สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” 

เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ ่นใหม่ รวมถึงปรับ 
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนใน 
เวทีโลก ยกระดับรายได้และการ 
กินดอียู่ด ีเพ่ือลดจ�านวนผูข้าดโอกาส 
เพ่ิมจ�านวนคนชั้นกลางในระบบ
เศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล�้า
ของคนในประเทศ

2

“ปรับปัจจุบัน” 

ปรับเปลี่ยนเพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมติิต่างๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต 

1

“ต่อยอดอดีต” 

มองกลับไปที่ รากเหง ้ าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมถึงความได้เปรียบในด้านอื่นๆ  
น� า ม า ป ร ะ ยุ ก ต ์ ผ ส ม ผ ส า น กั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
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ภายใต้แผนแม่บทดงักล่าว OKMD จงึได้น�าแนวคดิ “ศนูย์ความรูกิ้นได้” และ “กระบวนการ
จัดการความรู้” มาพัฒนา ต่อยอด และด�าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ดังนี้

ค้นหำต้นทุนด้ังเดิมของ
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญำ 
ประเพณี วิถีชีวิต และ
ทรัพยำกรต่ำงๆ

เชื่อมต่อต้นทุนท้องถ่ิน
เข้ำกับนวตักรรม เทคโนโลยี 
งำนวิจัย และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

ศึ ก ษ ำ แ น ว โ น ้ ม ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงของโลก และ
เทรนด์ควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภค

ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต

กระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ความรู้กินได้ เน้นการสร้างความรู้ท่ีคนในท้องถิ่น
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ 
ผู้บริโภคยุคใหม่ ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างย่ังยืน รวมถึงยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา
และสร้างโอกาสที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และ
โครงสร้างทางปัญญาให้เกิดขึ้นและคงอยู่ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต ้ ยุทธศาสตร ์ชาต ิ
ยังเน้นย�า้เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับ 
ประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการ 
กระจายรายได ้อย่าง ท่ัว ถึง  เ พ่ือวาง
รากฐานที่มั่ นคงให ้ กับเศรษฐกิจไทย 
ในอนาคต โดยการส ่งเสริมเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนและท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู ่
ของประชาชนในชุมชนให ้ดีขึ้น  และ 
น�าไปสู ่การแก ้ไขป ัญหาความยากจน 
ความเหลือ่มล�า้ และความไม่เสมอภาคของ
คนในประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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“เพรำะควำมรู ้ ใช้ท�ำมำหำกินได้” กิจกรรมของศูนย์ความรู ้กินได้จึงเป็นการกระตุ ้นให้เกิดชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ที่พ่ึงพาตนเองได้ และกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ผ่านการน�าเสนอและสนับสนุน 
องค ์ความรู้ตามความจ�าเป็นและความต้องการในพ้ืนท่ี  ท้ัง น้ี เ พ่ือให ้ประชาชนและผู ้ประกอบการได ้
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพ พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น 
มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมีความสามารถในการแข่งขัน อันจะน�าไปสู่การพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวและยั่งยืน 
ได้ในอนาคต

ความรู้สร้างคุณค่า
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ศูนย์ความรู้กินได้เน้นการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการ

ความรู้เพ่ือการท�ามาหากินที่สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ินและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลการด�าเนินงาน  
4 ด้าน ดังนี้

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สร ้างวัฒนธรรมการใช ้ความรู ้ เ พ่ือยกระดับ

คณุภาพคนในท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการจดัการความรู ้
(KM Process) ได้แก่

การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)
การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) 
การน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์
(Knowledge Utilization) 

สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างองค์ความรู้เพื่อการท�ามาหากิน

สร้างเครือข่ายคนและความรู้ 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ถ ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ แ ล ะ พั ฒ น า 

เครือข่าย เช่น นิทรรศการหมุนเวียน เวิร ์กช็อป 
สร้างอาชีพ กิจกรรมมหกรรมความรู ้สร้างอาชีพ 
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)

พั ฒ น า แ ห ล ่ ง เ รี ย น รู ้ ด ้ า น ก า ร ท� า ม า ห า กิ น 
มีศูนย ์ความรู ้ กินได ้ต ้นแบบตั้งอยู ่ที่ห ้องสมุด 
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และขยายผล
ไปเป็นศูนย์ความรู ้ กินได้และมุมความรู ้ กินได ้
รวม 16 แห่งทั่วประเทศ 
พัฒนาองค์ความรู้ท�ามาหากิน 293 อาชีพ
พัฒนานักจัดการความรู้ 317 ราย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน 16 ผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 16 องค์ความรู้
พัฒนาศักยภาพด ้ านการ พัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
ให้แก่กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จ�านวน 221 ราย
จาก 25 กลุ่ม 
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THE KNOWLEDGE

รู้จักประเมิน
ศักยภาพ

การจัดการความรู้ชุมชน ถือเป็นการยกระดับสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนให้เป็น “วิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้” โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน ดังน้ัน วิสาหกิจชุมชนจ�าเป็นต้องเรียนรู้แนวทาง 
ในการประเมินศักยภาพของตนเองในการยกระดับสมาชิกในชุมชนให้สามารถจัดท�าแผนการบริหาร
ชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคนซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน จึงเป็นหัวใจส�าคัญในการยกระดับความสามารถในเชิง
การบริหารจัดการและการเรียนรู้เพ่ือการท�ามาหากินได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล 
ซึ่งความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์และการวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนจะท�าให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาชุมชน
เพื่อการเรียนรู้และการท�ามาหากิน

รู้จักวางแผนก�าหนดกลยุทธ์
การพัฒนาชุมชน

รู้จักก�าหนด
เป้าหมายชุมชน

มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เข้าใจพื้นที่/ 
รู้สภาพปัญหา

ชุมชนท ้อง ถ่ินมี ทิศทางและ 
เป้าหมายในการพัฒนาท่ีครอบคลมุ
ท้ั ง ด ้ า น สั ง ค ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรและทุนในชุมชน 
รวมถึงเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินสูยุ่ทธศาสตร์จงัหวัด เพ่ือเป็น 
รากฐานที่มั่นคงของสังคม 

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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1. กระบวนการหลักในการวิเคราะห์ภาพรวมชุมชน  ประกอบด้วย...

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนเพื่อการท�ามาหากิน
มีประเด็นในการวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่

กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ เเละลขิสทิธ์ิ

กฎระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกและ
โรงเรือน
กฎระเบียบเกี่ยวกับเเรงงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กฎระเบียบเเละลิขสิทธิ์
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องจักร

กำรขนส่ง (โลจิสติกส์) เเละถ่ำยทอดข้อมูล

ที่เก็บสต็อกสินค้า
เเรงงานในการขนส่ง
เงนิทนุในการขนส่งเเละถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้เเละเทคโนโลยีในการขนส่งเเละ
ถ่ายทอดข้อมูล
อปุกรณ์ในการขนส่งเเละถ่ายทอดข้อมูล

2. การวิเคราะห์ภาพรวมการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย...

ผลิตและเก็บเกี่ยว

ที่ดินในการเพาะปลูก
แรงงาน
เงินทุน
ความรู้เเละเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องจักร

สถานที่จ�าหน่ายสินค้า
เเรงงาน
เงินทุนด�าเนินการ
ความรู้เเละเทคโนโลยี
อุปกรณ์เเละเครื่องมือ

สถานที่แปรรูปผลผลิต
แรงงาน
เงินทุน
ความรู้เเละเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องจักร

เกษตรกรในชุมชน
ร่วมก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และเป็นระบบ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพื่อออกแบบแผนยุทธศาสตร์ฯ

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชมุชน

วิเคราะห์ความพร้อม 
ศักยภาพในการพัฒนา

และความต้องการ
ของชุมชน

วิเคราะห์พื้นที่และ
สภาพแวดล้อมของ

วิสาหกิจชุมชน

ออกแบบแนวทาง
การยกระดับศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน

1 2

5 4

3

แปรรูปผลผลิต
การตลาดเเละ

พัฒนาผลผลิตภัณฑ์

11T



THE KNOWLEDGE

3. เครื่องมือในการประเมินความต้องการและศักยภาพของชุมชน ได้แก่...

Priority Need Index
การประเมินความต้องการ

เพื่อทราบถึงสิ่งจ�าเป็นในชุมชน
ที่ยังไม่มีการด�าเนินการหรือ
ด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพชุมชน

ในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง
จุดเด่น จุดด้อย ที่มีผล

ต่อการพัฒนาในอนาคต

TOWS Matrix
การประเมินสถานการณ์

ปัจจุบันของชุมชน โดยดูจาก
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

และปัจจัยภายนอก
(โอกาส/อุปสรรค)

เครื่องมือในการประเมิน
และเปรียบเทียบ 

ความสามารถในปัจจุบัน
และเป้าหมายที ่

ต้องการพัฒนา (GAP) 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
และปัจจัยภายนอก

ตามสภาพ
และบริบทของชุมชน 

ระดมความเห็นชุมชน
เพื่อก�าหนดเป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาที่เหมาะสม

กับศักยภาพชุมชน

ประเมินสภาพและ
ความต้องการชุมชน 

วิเคราะห์ปัจจัย
และบริบทชุมชน

ก�าหนดเป้าหมายและ 
ยุทธศาสตร์ชุมชน 

ขั้นตอน แนวทาง เครื่องมือที่ใช้
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ผลิต/จ�าหน่ายวัตถุดิบ
การเกษตร

พัฒนาคุณภาพ
ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพ

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/
ประมง

พัฒนาคุณภาพ
ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพ

แปรรูปผลผลิต

4.  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย...

สร้างแบรนด์
เเละพัฒนาการตลาด

บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

1

4

2

5

3

สร้างรายได้จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
น�าทรัพย์สินทางปัญญา
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์
เฝ้าระวังการถูกละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

พัฒนาคุณภาพ
ลดต้นทุน
เพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์

สร้างเเละบริหารแบรนด์
เพิ่มช่องทางการขายสินค้า
ขยายฐานลูกค้า/
เพิ่มส่วนเเบ่งการตลาด
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การบริหารจัดการความรู้
เพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ต้นทุนท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้อย่างชัดเจน ผู้ผลิตไม่ได้แข่งขันกันด้วยราคา

เหมือนในอดีต แต่มุ่งเน้นการน�าความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ ส่วนผู้บริโภคในปัจจุบันต่างต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาในชีวิต นอกจากน้ี 
นักลงทุนยังมีแนวโน้มที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีนวัตกรรมมากขึ้น 

สัญญาณเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยน�าต้นทุนท่ีมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา  
และทรพัยากรธรรมชาติซึ่งเป็น Core Value หรือ “คุณค่าหลัก” ของแต่ละท้องถ่ินมาเชือ่มต่อกับ 
องค์ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งการ
จัดการความรู้ได้เข้ามามีบทความส�าคัญในฐานะเครื่องมือช่วยคัดเลือกและเชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่มีเข้ากับองค์ความรู้ใหม่เพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อยอดอดีตเพื่อสร้างคุณค่าในอนาคต 
การจะได้มาซึง่ความรูท่ี้จะน�าไปพัฒนาต่อเพ่ือสร้าง

มลูค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเริม่ต้นโดยน�ากระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
มาช่วยค้นหาความรูท่ี้มศีกัยภาพในการน�าไปพัฒนาต่อ 
เป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการ โดยน�า
ความรู้ 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ (Explicit Knowledge) และความรู้ 
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดเป็นทักษะและ
ความช�านาญ (Tacit Knowledge) มาศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และเชื่อมโยง เพ่ือให้พร้อม
ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเช่น ชุมชน A มีความรู้ความช�านาญเรื่อง
สมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณ รวมท้ังยังเก่ง 
ในการเล้ียงไก่ชน จงึได้น�ากระบวนการจดัการความรูม้า
ช่วยวิเคราะห์เพ่ือหาทุนท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการน�า
มาพัฒนาเป็นสนิค้าสร้างรายได้ให้กับชมุชน ผลทีไ่ด้คอื 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส�าหรับไก่ชน เป็นต้น

หลังจากได้แนวคิดและแนวทางแล้ว ขั้นตอนต่อไป 
คอืการเปล่ียนความรูใ้ห้เป็นสินค้า โดยมกีารด�าเนินการ 
5 ขั้นตอน คือ
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1

ส�ารวจตลาด (Market Survey) 
การศึกษาเทรนด ์โลก รวมทั้ งความ

ต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือเข้าใจ
ความต้องการของตลาดเป้าหมายท่ีชุมชน
สามารถตอบสนองได้

2

วิเคราะห์และคัดเลือกแนวทาง (Ideate) 
การประชมุระดมสมองท้ังในมมุมองทางการตลาด 

การออกแบบ และการผลิต เพ่ือหาแนวคิดและ
แนวทางในการผลิตสินค้า โดยต้องค�านึงถึงเกณฑ์
ในการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม 3 ข้อ ได้แก่  

1.  ตลาดต้องการหรือไม่  
2. ชุมชนมีความสามารถในการผลิตสินค้านี้ 

          ภายใต้ศักยภาพของชุมชนหรือไม่ 
3. ชุมชนสามารถเติบโตและพัฒนาต่อยอดจาก  

          แนวทางที่จะด�าเนินการหรือไม่ 

ในกรณีของการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส�าหรับ
ไก่ชนอาจเลือก 3-4 แนวคิดที่มีศักยภาพทาง 
การตลาดเพื่อน�าไปพัฒนาต่อ ตัวอย่างเช่น

ลูกประคบสมุนไพรส�าหรับไก่ชน 
กระโจมอบสมุนไพรส�าหรับไก่ชน
ขี้ผึ้งสมุนไพรนวดคลายกล้ามเนื้อ
ส�าหรับไก่ชน
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3

พฒันาสินค้าต้นแบบ (Prototyping) 
การน�าแนวคดิทีค่ดัเลอืกแล้วมาท�าเป็นสนิค้า

ต้นแบบตามแนวทางที่วางไว้ เช่น ทดลองท�า 
ลูกประคบสมุนไพรขนาดเล็กๆ ส�าหรับไก่ชน

4

ทดสอบตลาด (Market Testing) 
การน�าสินค้าต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับ

ลูกค้า เพ่ือเก็บข้อมูลการตอบรับเก่ียวกับรูปลักษณ์ 
(Design) ประโยชน์ใช้สอย (Function) และราคา 
(Price) จากลกูค้ากลุม่เป้าหมาย และน�ามาปรบัปรงุ 
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากย่ิงขึน้ ในท่ีน้ีคอื 
การน�าตัวอย่างลูกประคบสมุนไพรส�าหรับไก่ชนไป
ให้ผู้เลี้ยงไก่ชนทดลองใช้งาน

5

ผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่าย 
(Production) 

เริม่ผลติสนิค้าทีผ่่านการปรบัปรงุ 
ให้ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายมากย่ิงข้ึน และ
น�าไปจ�าหน่ายผ่านช่องทางการ
ตลาดท่ีวางไว้ พร้อมท้ังเก็บข้อมูล
เพ่ือน�ามาวิเคราะห์โอกาสในการ
ขยายธุรกิจในอนาคต ในกรณีน้ี 
ชาวชมุชน A อาจเลอืกน�าลกูประคบ
สมุนไพรส�าหรับไก่ชนไปจ�าหน่าย 
ที่ศูนย ์  OTOP ประจ�าจั งหวัด 
สนามชนไก่ท้ังในและนอกชุมชน 
รวมถึงสื่อสังคมต่างๆ
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ปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตข้างหน้า ตลาดจะมีการแข่งขันสูงและคู ่แข่งต่างเร่งพัฒนา 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้าให้รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจึงควรน�าความรู้ท่ีมีอยู่ 
มาเชื่อมต่อกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของตนเอง และเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

แนวคิดและกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นทุน
ท้องถิ่น

สินค้า
เเละบริการ

องค์ความรู้
ท�ามาหากิน

สร้ำงควำมรู้
(Knowledge Creation)

ถ่ำยทอดควำมรู้
(Knowledge
Transfer)

น�ำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
(Knowledge
Utilization)

ประเพณี
วัฒนธรรม
วิถีชีวิต

ภูมิปัญญำ
ทักษะ
ควำมช�ำนำญ

วัตถุดิบ
ผลผลิต

ส�ำรวจตลำด
(Market Survey)

วิเครำะห์เเละ
คัดเลือกเเนวทำง
(Ideate)

พัฒนำสินค้ำต้นแบบ
(Prototyping)

ทดสอบตลำด
(Market Testing)

ผลิตสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย 
(Production)

ต่อยอดอดีต 
กระบวนการจัดการความรู้
Knowledge Management

Process

สร้างคุณค่าในอนาคต 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Product Development
Process
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BB BB

BB

BB

การระดมทุนคนละเล็ก 
ละน้อยจากผูค้นจ�านวนมาก
เ พ่ือสนับส นุน กิจกรรม 
โครงการ หรือวิสาหกิจ
ชุมชน ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

ANGEL INVESTOR

B-CORP CROWDFUNDING E-TRAINING

FINTECH HYBRID MARKETING IMPACT INVESTING

JIGSAW CLASSROOM KICKSTARTER LIVE STREAMING MEANINGFUL 
LEARNING

GLOBAL INNOVATION 
FUND

DOUBLE BOTTOM 
LINE

ค�าทีนิ่ยมใช้ในสหรฐัอเมรกิา
เพ่ือสือ่ถึงบรษิทัหรอืองค์กร
ที่เน้นการสร้างผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม ควบคู ่
ไปกับการสร้างผลก�าไร

องค์กรที่เน้นการลงทุนกับ
ธุรกิจเพ่ือสังคม นักวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคม และ
หน่วยงานรัฐที่ท�างานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนยากไร้ทั่วโลก

การน�าเอาการเงนิ  (Financial) 
มาบวกเข้ากับเทคโนโลยี 
(Technology) เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ด้านการเงิน 
การธนาคาร และการลงทนุ

แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ร ะ ด ม ทุ น
สาธารณะ เป็นช่องทางให้
นักคิดและสตาร์ตอัปมา 
น� า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
ตนเอง เพ่ือระดมทุนจาก
นักลงทุนทั่วโลก

การฝ ึกอบรมออนไลน ์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่าน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ์และ
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ 
ผู ้เข้ารับการอบรมเรียนรู ้
ด้วยตนเอง

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ธุ ร กิ จ 
ท่ีไม่เ พียงพิจารณาจาก 
ผลก�าไร-ขาดทนุทางการเงิน 
แต่ร ว ม ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
ทางสังคมท่ีเกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจด้วย

รปูแบบการลงทนุท่ีเน้นสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกในมิติ
ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 
เป็นหลัก นอกจากการได้รบั 
ผลตอบแทนทางการเงิน

การสร้างเครอืข่ายกับธุรกิจ
ที่แตกต่างกันแต่มีกลุ ่ม
ลกูค้าเดยีวกันเพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน เช่น ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP กับแพลตฟอร ์ม
มาร์เก็ตเพลส

การเรียนอย่างมคีวามหมาย 
เป็นวิธีการเรียนโดยเน้น 
ก า ร น� า ค ว า ม รู ้ เ ดิ ม ม า 
เชื่อมโยงกับชุดความรู้ใหม่ 
เน้นความเข้าใจ ไม่เน้น
ท่องจ�า

การไลฟ์สด เป็นเครื่องมือ
ถ่ายทอดภาพและเสียงจาก
ห้องเรียน การบรรยาย อบรม 
สัมมนา ผ่านแพลตฟอร์ม
ส่ือสั ง ค ม บ น เ ค รื อ ข ่ า ย
อินเทอร์เน็ต

นักลงทุนซึ่ ง ไม ่ เ พียงลงทุนเป ็น 
ตัวเงินแต่อาจมาพร้อมค�าแนะน�าจาก
ประสบการณ์ของผู้ลงทุน เพ่ือช่วยให้
ธุรกิจเริ่มต้นและด�าเนินไปได้

one OF a kind

Workshop

เทคนิคการจัดการเรียนรู ้
แบบแบ่งกลุม่ แต่ละกลุม่มี
เน้ือหาของตัวเองและต้อง
น�าเนื้อหามาประกอบกัน
เป็นชุดความรู้เหมือนการ
ต่อจิก๊ซอว์
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IMPACT INVESTING

NICHE MARKETING

ONE TAMBON, ONE 
PRODUCT (OTOP)

QUESTION-BASED 
LEARNING

RETURN ON INVESTMENT

SOCIAL 
ENTREPRENEUR

UNLTD.

ZILINGOYEP YEP 
HANDICRAFT

VIRTUAL 
WORKSHOP

THAITAMBON

X-TRANSFER

PAY IT FORWARD

แนวคิดส่งต่อความดีโดย
เริ่มจากการช่วยเหลือผู้อื่น  
จากนั้นผู ้ ท่ี ได ้ รับความ 
ช่วยเหลือจะตอบแทนด้วย
การส่งมอบความช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้อื่นต่อไป

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินผ่านการถ่ายทอด
ความรู ้ ในชุมชน และ
การสนับสนุนการแปรรูป
ทรัพยากรท ้อง ถ่ิน เป ็น
ผลิตภัณฑ์ประจ�าต�าบล

การวัดผลตอบแทนจาก
การลงทุน โดยพิจารณา
จากอัตราส่วนระหว่างเงิน 
ลงทุนกับผลก�าไร ซึ่งเป็น 
ตวัชีว้ดัว่าการลงทนุน้ันคุม้ค่า
หรือไม่

กระบวนการเรียนรู ้ท่ีเน้น
การพัฒนาความคิดผ่าน 
การป้อนค�าถามทีเ่หมาะสม 
ไปยังผู้เรียน เพ่ือกระตุ ้น
การคิดวิเคราะห์และการ
คิดเชิงเหตุผล 

เวบ็ไซต์ไทยต�าบล รวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และงาน
กิจกรรมเ ก่ียวกับสินค ้า 
โอทอป รวมถึงแนะน�าแหล่ง
ท่องเที่ยว ท่ีพัก และร้าน
อาหารในชมุชน

ผู ้ประกอบการเพ่ือสังคม  
ไม่เน้นท�าธุรกิจเพ่ือหวงัก�าไร
เพียงอย่างเดยีว แต่ยังค�านึง
ถึงประโยชน์ท่ีสังคมและ
ชุมชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

การจ�าลองสภาพแวดล้อม 
ในการจดัการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ 
บนโลกออนไลน์ โดยเปิดให้ 
ผู ้ ส น ใ จ รั บ ช ม ผ่าน ก า ร
ถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่ง

ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคมในสหราช
อาณาจักร รวมถึงช่วยให ้
ผูป้ระกอบการสงัคมรุน่ใหม่ 
ได้ก่อต้ังธุรกิจและเข้าถึง
ชมุชนอย่างย่ังยืน

แอปพลเิคชนัส�าหรบัถ่ายโอน 
เนื้อหาและส�ารองข้อมูล
จากอุปกรณ ์ห น่ึงไปยัง
อปุกรณ์อืน่ เช่น ไฟล์เอกสาร 
รปูภาพ ไฟล์เสยีง คลิปวิดโีอ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่
เน้นจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์จากกลุ ่ม
ธุรกิจและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเลก็ (SMEs)  
เป็นหลกั

เวิร ์กช็อปสอนออกแบบ
และท�าสมุดท�ามือดีไซน์
สวยๆ พร้อมสอนเทคนิค
การเย็บสมุดรูปแบบต่างๆ 
โดยผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้องมี
ประสบการณ์มาก่อน

การผลิตและจ�าหน่ายสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีความสนใจและความต้องการในบางเร่ืองอย่าง
ชัดเจน

 one Of a kind

WEBINAR

การฝึกอบรม สัมมนา และ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม เ ห็ น
ระหว ่างผู ้น�า เสนอและ 
ผู ้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 
มากผ่านซอฟต์แวร ์หรือ
แพลตฟอร์มออนไลน์
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู ้
ในด้านต่างๆ โดยสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ในขณะที่รูปแบบ 
การจดัประชมุ สมัมนา นิทรรศการ และเวิร์กชอ็ปต่างๆ เห็นได้ชดัว่ามคีวามทนัสมยัมากขึน้ มกีารน�าเทคนคิสมยัใหม่ 
มาช่วยดงึดดูความสนใจของผูร่้วมงาน รวมท้ังกระตุน้ให้มกีารน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) คือระบบประมวลผลอัจฉริยะท่ีจ�าลองความฉลาด
ของมนุษย์ สามารถเข้าใจเหตุและผล วิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ โดยการประมวลและ 
เก็บข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ถือเป็น 
อีกหนึง่เทคโนโลยลี�า้สมยัแห่งศตวรรษท่ี 21 ทีเ่ข้ามาช่วยเตมิเตม็ข้อจ�ากัดบางประการของมนษุย์ เช่น การค�านวณ
ตัวเลขจ�านวนมหาศาลภายในเวลาไม่กี่วินาที การบอกเส้นทางการขับขี่ในพื้นที่ที่ไม่ช�านาญ เป็นต้น

การถือก�าเนิดของเอไอได้กลายเป็นหมากตัวส�าคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนโลกการเรียนรู้และการท�างานให้เข้าสู ่
ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ย่ิงเทคโนโลยีเอไอได้รับการพัฒนาให้ฉลาดและมีการคิดวิเคราะห์ท่ีซับซ้อนมากข้ึนเท่าใด 
มนุษย์ก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการเรียน การท�างาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ได้หลากหลายยิ่งขึ้นเท่านั้น

ปรับตัวให้ทัน “ปัญญาประดิษฐ์”
เทรนด์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แห่งโลกอนาคต

NEXT20 N
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การจัดอีเวนต์และงานประชุมถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความส�าคัญส�าหรับภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ 
เนื่องจากจะน�ามาซึ่งโอกาสอันหลากหลาย เช่น การถ่ายทอดความรู้สู่คนในวงกว้าง การสร้างเครือข่ายกับ 
พันธมิตรใหม่ๆ รวมถึงการขยายผลต่อไปในระยะยาว 

Spacehuntr ซึง่เป็นเว็บไซต์ส�าคญัท่ีรวบรวมข้อมลูการจดักิจกรรมอเีวนต์ท่ัวโลก ได้ศกึษารปูแบบการจดังาน 
ของ 3 อีเวนต์ใหญ่ระดับโลก ได้แก่ South by Southwest (SXSW) เทศกาลดนตรีในรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Web Summit งานสัมมนาเทคโนโลยี ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และ Slush งานอีเวนต์
ส�าหรับสตาร์ตอัป ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และได้สรุปถึงแนวทางการจัดกิจกรรมที่ไม่เพียง
ท�าให้ทัง้ 3 งานประสบความส�าเรจ็อย่างสงู แต่ยังสร้างเทรนด์ใหม่ของการจดักิจกรรมท่ีส่งต่อความรู้และประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง ดังนี้

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลักดัน
การใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เช่น เอไอ สือ่สงัคม รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ มาปรบั

ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมจะสามารถลดต้นทุนและลดก�าลังมนุษย์ในการ
ด�าเนินงานได้มาก เช่น การใช้เอไอในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้เข้าร่วมงานเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจมากท่ีสุด หรือการจัดให ้
ผู้เข้าร่วมงานสนทนาโต้ตอบเพ่ือทราบข้อมลูสนิค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
เอไออัจฉริยะ

จัดกิจกรรมเพื่อกระจายองค์ความรู้
สตาร์ตอัปและวิสาหกิจชุมชนจะเป็นท่ีรู้จักและเติบโตต่อไปได้ ต้องผ่าน

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง เพ่ือ
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการดี
และได้รับการตอบรับท่ีดี จะสามารถขยายผลจัดเป็นงานอีเวนต์หรือเทศกาล
ประจ�าปีเพ่ือกระจายองค์ความรู้ สร้างพันธมิตร และสร้างโอกาสใหม่สู่การ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

เปิดให้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง
การเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริง “Everything is User 

Experience” คือหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความประทับใจและ
รู้สึกมีส่วนร่วม ผู้จัดงานจึงต้องเน้นด้านความสะดวกในการเข้าร่วมในกจิกรรม 
ความคดิสร้างสรรค์ และประโยชน์ทีจ่ะมอบคนืสู่ผู้ใช้ อันจะส่งผลให้เกิดการรับรู้
และกระแสบอกต่อผ่านช่องทางต่างๆ

มุ่งเน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เทรนด์ส�าคัญที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ัวโลกให้ความสนใจคือการ

ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจเรื่องความย่ังยืน กิจกรรมที ่
จัดขึ้น รวมถึงสินค้าและบริการที่ผลิตออกมา จึงควรเป็นมิตรต่อผู้ใช้และ 
สภาพแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมคุณค่าให้กับแบรนด์แล้ว ยังสะท้อนถึง
แนวคิดด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

เทรนด์โลกเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction: CAI)

โปรแกรมการเรียนซึ่ ง ใช ้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการน�าเสนอสื่อประสม เช่น ข้อความ 
ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาบทเรยีนหรอืองค์ความรูใ้นลกัษณะ
ที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด  
โดยมีเป้าหมายคือการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และกระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนรู้ผ่านการเรียน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(E-Library)

ห้องสมุดเสมือนจริงถูกยกมาไว้บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าใช้งาน
และเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�าผ่านระบบ
สืบค้นอัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานสามารถระบุชื่อหนังสือ  
ชือ่ผูแ้ต่ง หมวดหมู ่หรือประเภทของสือ่ เช่น หนังสือเล่ม 
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง วีดทัิศน์ เพ่ือให้เอไอ
แนะน�าหนังสือที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด รวมถึง
หนังสือยอดนิยมโดยอิงจากสถิติการค้นหา ซึ่งช่วยให ้
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสอืในเว็บไซต์หรอืแอปพลิเคชนั 
ได้รวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น

ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing: NLP)

เทคโนโลยีท่ีผสมผสานวิทยาการคอมพิวเตอร์
และภาษาศาสตร ์ เชิ งค� านวณเข ้ าด ้ วย กันเ พ่ือ
ท�าให ้คอมพิวเตอร ์ เข ้าใจภาษาของมนุษย ์และ
สามารถแปลงค� าสั่ ง ให ้ อ ยู ่ ในรูปแบบข ้อมูล ท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถน�าไปใช้งานได้ นอกจากนี ้
ยังครอบคลุมถึงความสามารถในการสร้างรูปประโยค
ธรรมชาติเพ่ือใช้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ

แนวคิดการประยุกต์ใช้เอไอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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Smart Wearable
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะท่ีสามารถสวมติดตัว

ได้เหมือนเคร่ืองประดับท่ัวไป แต่มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีอันทันสมัยเพ่ือตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัล 
เช่น สายรัดข้อมือส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีมีฟังก์ชันเตือน 
ความจ�าและช่วยติดต ่อคนใกล้ชิดในกรณีที่ เ กิด
อบุตัเิหต ุไปจนถึงชดุออกก�าลงักายทีส่ามารถวัดผลการ 
ออกก�าลังกายและน�าไปประมวลผลร่วมกับแอปพลเิคชนั 
บนสมาร์ตโฟน เพ่ือการพัฒนาโปรแกรมการฝึกส�าหรบั
นักกีฬาที่ดียิ่งขึ้น

ระบบจ�าลองบทสนทนาอัตโนมัติ 
หรือ แช็ตบอต (Chatbot)  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ที่ พัฒนาข้ึนเ พ่ือใช ้ใน 
การตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรเสมือนกับ 
การพิมพ์โต้ตอบกันจริงๆ ของมนุษย์ โดยน�าระบบ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ในการประมวลผล 
ท�าให้แช็ตบอตฉลาดและเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้น 
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กับการศึกษาโดยให้ผู้เรียน
พูดคยุ (Chat) กับเอไอท่ีรบัหน้าทีส่อนตามระดบัความรู้
ของผูเ้รยีน รวมถึงปรบัระดบัของบทเรยีนให้ยากขึน้หรือ
ง่ายลงตามความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคน (Adaptive 
Content)

Voice Assistant
ระบบสั่งงานด้วยเสียงท่ีปฏิบัติตามค�าสั่งอย่าง

รวดเร็ว เพียงผู้ใช้งานป้อนค�าถามหรือค�าสั่งใดๆ ด้วย
การพูดราวกับก�าลังสื่อสารกับผู ้ช ่วยส่วนตัวที่เป็น
มนุษย์ โดยมีการน�าระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เข้ามาใช้เพ่ือให้เอไอสามารถสื่อสารกับมนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ยกตัวอย่างเช่น ซีรี หรือ สิริ 
(Siri) บิ๊กซ์บ้ี (Bixby) อเล็กซา (Alexa) โดยคาดว่า
ภายในปี พ.ศ. 2565 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการร้อยละ 40 จะหันมาใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีและเอไอเข้ามามีบทความส�าคัญในแทบทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การเรียนรู ้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู ้ และท�าความเข้าใจนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ  
อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์ความรู้และลักษณะ
งานท่ีท�า จึงถือเป็นกระบวนการเรียนรู้และทักษะส�าคัญที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจและ 
ความก้าวหน้าทางอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
และจ�านวนสมาชิก

ที่มา: กรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ พ.ศ. 2563

47,612 ราย

3,308 แห่ง

354,397 ราย

  22,346 แห่ง

ภาคเหนือ

872,653 ราย

50,606 แห่ง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

59,285 ราย

3,917 แห่ง

ภาคตะวันออก

178,554 ราย

8,998 แห่ง

ภาคใต้

ภาคกลาง

66,284 ราย

3,886 แห่ง

ภาคตะวันตก

สมาชิก

1,578,785
รำย

วิสาหกิจชุมชน

93,061
แห่ง

รวมทั้งประเทศ
สแกน QR Code

เพื่อรับชม GIF

DIGITONOMY24 D



โครงสร้างกิจการวิสาหกิจ
ที่จดทะเบียน

การบริการ การเกษตร 
64,700 แห่ง15,611 แห่ง

49%
12%

ปลูกพืช

ออมทรัพย์ชุมชน

เลี้ยงสัตว์

ร้านค้าชุมชน

ประมง

ท่องเที่ยว

การผลิตสินค้า 
51,938 แห่ง

39%

51%
26%

42%
13%

แปรรูป/ผลิตภัณฑ์อาหาร

ปัจจัยการผลิต

ผ้าทอ/เสื้อผ้า

24%
18%

16%

7%
10%

DIGITONOMY 25D



หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ในปี พ.ศ. 2562

กลุ่ม/ราย
87,468

ที่มา : ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562-2563

จ�านวนผู้ประกอบการ OTOP

OPEN

O

T

O

P

OPEN

O

T

O

P

จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP มากที่สุด 3 ล�าดับ ได้แก่

เชียงใหม่

6,501
ผลิตภัณฑ์

บุรีรัมย์

5,700
ผลิตภัณฑ์

อุบลราชธานี  

5,409
ผลิตภัณฑ์

บุรีรัมย์

3,143
กลุ่ม/ราย

สุรินทร ์ 

2,831
กลุ่ม/ราย

ขอนแก่น  

2,682
กลุ่ม/ราย

จังหวัดที่มีผู้ประกอบการ OTOP
 ขึ้นทะเบียน มากที่สุด 3 ล�าดับ ได้แก่
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ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562

จ�านวน
OTOP Senior 

จ�านวน
Young OTOP

120
กลุ่ม/ราย

1,016  
ราย

หมายเหตุ :
 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 

OTOP หรือทายาท
 ที่อายุระหว่าง 15-30 ปี

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560-2563

หมายเหตุ : 
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP หรือ ทายาท
 ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

ระดับผลิตภัณฑ์

3,742
ผลิตภัณฑ์

8,017
ผลิตภัณฑ์

ระดับผลิตภัณฑ์

ระดับผลิตภัณฑ์

5,252
ผลิตภัณฑ์

ระดับผลิตภัณฑ์

1,688
ผลิตภัณฑ์

ระดับผลิตภัณฑ์

861
ผลิตภัณฑ์
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เมื่อค�าว่า Social (สังคม) และ Enterprise (วิสาหกิจ) มารวมเข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีเรียกว่า “วิสาหกิจ 
เพ่ือสงัคม” ซึง่มกีลไกการบรหิารแบบภาคธุรกิจผสมผสานกับความรูแ้ละนวัตกรรมทางสงัคม ไม่พ่ึงพาเงนิบรจิาค แต่เน้นความ
ย่ังยืนของรายได้หลกัทีม่าจากสนิค้าและบรกิารไม่ต่างจากธุรกิจท่ัวไป โดยมเีป้าหมายคอืการน�าผลก�าไรท่ีได้ไปสร้างประโยชน์
และสวัสดกิารให้แก่สังคม ถือเป็นการด�าเนนิงานของภาคเอกชนอกีรปูแบบหนึง่ท่ีเข้ามาช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งก�าลังเป็นเทรนด์ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Social Enterprise
ถอดกลยุทธ์แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม

มีเป้ำหมำยเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่เพียงแต่เน้นท�าก�าไรสูงสุด แต่ค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและการคืนประโยชน์ขยายผล 
สู่สังคม

รูปแบบด�ำเนินกำรต้องมีควำมย่ังยืน
ทำงกำรเงิน
มข้ัีนตอนการขายทีเ่ห็นรายได้และผลก�าไร
อย่างชดัเจน ในสดัส่วนท่ีมากกว่าการระดมทนุ

หลายองค์กรมีการสื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่า Corporate Social Responsibility หรือ CSR ซึ่งเป็นภารกิจที่แสดงถึง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการแก้ปัญหาเรือ่งใดเร่ืองหน่ึงอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กรและสถานการณ์เด่นในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ส่งผลต่อแผนการจัดกิจกรรมและ 
การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ 

ส่วน Social Enterprise จดัตัง้ขึน้จากโจทย์ปัญหาสังคมและสิง่แวดล้อมท่ีผูก่้อตัง้องค์กรต้องการแก้ไข พร้อมระบแุนวทาง 
ในการแก้ปัญหาอย่างชดัเจน รายได้ขององค์กรอาจไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับผลก�าไรของสนิค้าและบรกิาร แต่จะมกีารน�าไปลงทุนซ�า้ 
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการมอบความรู้และสร้างรากฐานท่ีย่ังยืนให้แก่พ้ืนท่ี 
เป้าหมาย เพ่ือให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีได้รับถ่ายทอดจากองค์กรวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการ ดังนั้น งานของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงเป็นงานท่ีต้องใช้ท้ังเงินทุนและระยะเวลา 
กว่าจะแล้วเสร็จ 

ความแตกต่างระหว่าง Social Enterprise และ CSR

ปัจจุบันมีผู ้ประกอบการหลายรายท่ีก่อตั้งธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการ 
ต้ังโจทย์เพ่ือหวังแก้ปัญหาในสงัคมและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยส่วนใหญ่ 
เน้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ธุรกิจและชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล ในประเทศไทยเองมีหลายวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมที่มีแผนพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความส�าเร็จชัดเจน อาทิ

   ต้นแบบการสร้างธรุกิจเพื่อคนืก�าไรสู่ชมุชน

เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การผลิต
และการด�าเนินงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในระยะยาว

ด�ำเนินงำนอย่ำงสุจริตโปร่งใส 

มธีรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ ตัง้อยู่ 
บนความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

ลักษณะส�าคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม
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สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเดิมของไร่บุญรอด ต�าบลแม่กรณ์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มีจุดเด่นเรื่องทิวทัศน์ท่ีสวยงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์กส�าคัญของเชียงรายท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว 
จ�านวนมากมาเยือนในแต่ละปี ท�าให้เงินสะพัดสู่ชุมชน เป็นตัวอย่างธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีประสบความส�าเรจ็ 
ระดบัประเทศ โดยแนวคดิเริม่ต้นมาจากสนัต ิภิรมย์ภักด ีประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ�ากัด ท่ีเลง็เห็นว่า
เชยีงรายเป็นจงัหวัดท่ียังไม่มแีลนด์มาร์กหรอืสนิค้าหลกัทีช่ดัเจนให้นกัท่องเทีย่วนกึถึงเมือ่มาเยือน จงึตัง้ใจสร้าง “เชยีงรายโมเดล”  
เพื่อเป็นต้นแบบในการด�าเนินงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

  สิงห์ปาร์ค เชียงราย สร้างอาชีพบนพื้นที่ 8,000 ไร่

จุดเด่นของ สิงห์ปาร์ค เชียงราย 
จากไร่บุญรอดท่ีเปิดให้เข้าชมครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 สูก่ารด�าเนินงานในลกัษณะวิสาหกิจเพ่ือสงัคม และเปลีย่นชือ่เป็น 

“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” (Singha Park Chiang Rai) โดยออกแบบให้มีจุดเด่นส�าคัญหลายประการท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว  
ยกตัวอย่างเช่น

เชียงรายมีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ และยังมีชาวไทยภูเขาที่ยากจน ขาดโอกาส 
     ด้านอาชีพและรายได้

ชาวเขาส่วนใหญ่ท�าเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ท�าให้ต้องย้ายที่เพาะปลูกไปเรื่อยๆ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เชียงรายยังไม่มีแลนด์มาร์กหรือสินค้าหลักที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวนึกถึงและจดจ�าได้
บริษัทมีพื้นที่กว้างกว่า 8,000 ไร่ ควรน�ามาสร้างประโยชน์ที่สามารถคืนก�าไรสู่ชุมชน
บริษัทต้องการสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดเชียงราย

ความท้าทาย

พ้ืนทีก่ว้างใหญ่ มศีกัยภาพ
ในการต่อยอดโครงการต่างๆ 
ในอนาคต

พื้นที่กว้ำง 8,000 ไร่
ไร่ชาอู่หลงท่ีสวยงามและให้

ผลผลิตปริมาณ 400 ตัน/ปี

ไร่ชำอู่หลงบนพื้นที่ 600 ไร่

กำรเกษตรแบบผสมผสำน 

แปลงทดลองส�าหรบัปลกูพืช 
หลากหลายสายพันธุ ์  เป ็น 
แหล่งเรียนรู้ส�าคัญในพื้นที่

ท�ำเลดีเดินทำงสะดวก

ตั้งอยู ่ไม่ไกลจากตัวเมือง 
ห่างจากสนามบินเชียงรายเพียง 
12 กิโลเมตร

รูปปั้นสิงห์สีทองขนำดใหญ่

แลนด์มาร ์กส�าคัญท่ี 
นักท่องเท่ียวต้องถ่ายรูป
และเช็กอิน 

กำรส่งเสริมวิชำชีพให้เกษตรกร

นักวิชาการด้านการเกษตร
คอยถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ท้องถิ่น

รถไฟฟ้ำไม่ก่อมลพิษ 
Electric Bus 

รถบริการนักท่องเที่ยว
เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลำกหลำย

Farm Festival on the Hill

เทศกาลดนตรีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด
ของภาคเหนอื ฟังเพลงท่ามกลาง
ธรรมชาติ

กิจกรรมท่ีตอบโจทย์นักท่องเท่ียว
ทุกเพศทุกวัย เช่น โหนสลิง (Zipline)  
เท่ียวสวนสัตว์ ชมฟาร์ม ปั่นจักรยาน
ชมวิว ชิมชาสดใหม่จากไร่

Singha Park Chiang Rai 
International Balloon Fiesta

เทศกาลบอลลนูนานาชาติ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
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โลเคลิ อไลค์ (Local Alike) ก่อตัง้โดยสมศกัดิ ์บญุค�า ชาวร้อยเอด็ซึง่จบปรญิญาโทด้านการบรหิารธุรกิจอย่างย่ังยืน
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และมโีอกาสไปท�างานด้านวิศวกรรมท่ีประเทศเยอรมน ีระหว่างเดนิทางท่องเท่ียวเขาได้เห็น 
ความส�าคญัของการกระจายโอกาสเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน จงึเลอืกกลบัมาท�างานทีม่ลูนิธิแม่ฟ้าหลวงเพ่ือช่วยเหลอื 
ชาวเขาในพ้ืนที่ต่างๆ ก่อนจะก่อตั้งโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ “Local Alike” แพลตฟอร์มการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนา 
ชมุชนอย่างย่ังยืน ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางเชือ่มโยงนกัท่องเท่ียวสูช่มุชน เพ่ือให้เจ้าของทรพัยากรในท้องถ่ินได้รบัประโยชน์
อย่างแท้จริง โดยด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม

รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไม่ถึงชุมชนท้องถิ่น
ชมุชนไม่มส่ีวนร่วมกับวิถีท่องเทีย่วและไม่ได้รับประโยชน์อย่างเตม็ท่ี  
จากภาคการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวยังเข้าไม่ถึงการท่องเท่ียวระดับชุมชน ไม่มีโอกาสได ้

     สัมผัสวิถีชุมชนที่แท้จริง
โฮมสเตย์ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

     ในวงกว้าง ในฐานะทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยว
อปุสรรคด้านภาษาท�าให้ชมุชนขาดโอกาสในการจ�าหน่ายสนิค้าและ 

     ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขาดการส่งเสริมให้คนท้องถ่ินมอีาชพี รายได้ และคณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้
ขาดแนวทางการท�างานร่วมกับชมุชนอย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือให้เกิด 

     องค์ความรู้ใหม่ในชุมชน

ความท้าทาย

เกิดส�ำนึกรักบ้ำนเกิด
คนเชยีงรายตระหนกัว่าตนมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน เห็นคุณค่า
และโอกาสประกอบอาชีพ

ในบ้านเกิด

เกิดอำชีพหลำกหลำยรอบ
พื้นที่สิงห์ปำร์ค

คนเชียงรายหันมาประกอบอาชีพอื่นๆ 
 นอกจากเกษตรกรรม เช่น บริการที่พัก

แบบโฮมสเตย์ จ�าหน่ายอาหารและ
สนิค้าพ้ืนเมอืง บรกิารรบั-ส่งนกัท่องเท่ียว 

เกิดกำรกระจำยรำยได้
ชุมชนใกล้เคียงมีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ
ให้แก่นักท่องเที่ยว

ยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกร

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น โดยไม่ต้องไปท�างาน

ไกลบ้านเกิด

สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
สิงห์ปาร์คมีการจ้างงานมากกว่า 

1,200 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนท้องถิ่น

คนเชียงรำยมีรำยได้เพิ่มขึ้น

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ท�าให้มีนักท่องเที่ยว

เดนิทางมาเยือนจงัหวดัเชยีงรายมากข้ึน

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ

Local Alike แพลตฟอร์มท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: www.creativemove.com/interview/local-alike/
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วัตถุประสงค์ของ Local Alike คอื การกระจายรายได้สูช่มุชนผ่านการท่องเทีย่วแบบย่ังยืน รปูแบบการจดัทัวร์จงึเน้นประสาน
ความร่วมมือกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวและเป็น “ไกด์ท้องถ่ิน” น�าเท่ียวด้วย
ตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งแบบองค์กรและแบบส่วนตัวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน รวมถึงมีโครงการอบรมและสอนภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปัจจุบัน Local Alike มีลักษณะการด�าเนินงาน 4 รูปแบบ ได้แก่

การท่องเท่ียวที่ยั่งยืน ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรมีส่วนร่วมในวิถี 
     ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

องค์กรเป็นพันธมิตรกับชุมชน องค์กรใหญ่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ 
     ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

สร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน เกิดโอกาสทางการประกอบอาชีพใหม่ๆ 
     ในชุมชน เช่น ไกด์ท้องถิ่น โฮมสเตย์ รถรับส่งนักท่องเที่ยว

องค์ความรูก้ระจายสูช่มุชน ชมุชนเรยีนรูท่ี้จะพัฒนาอาชพี สนิค้า และบรกิาร   
     ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยว

ชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     และออกแบบชุมชนที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ

ลักษณะการด�าเนินงาน

ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
การให้ค�าปรึกษาด้านการท่องเท่ียวชุมชนแก่

องค์กรต่างๆ รวมถึงจัดโปรแกรมท่องเท่ียวสัมผัสวิถี
ชุมชนให้แก่ลูกค้าขององค์กร โดยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วน
ในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปด้วย

บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
การลงพ้ืนทีไ่ปท�างานกับชาวบ้านเพ่ือศกึษาความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ร่วมแก้ปัญหา และ
ปรับแนวคิดเพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง ก่อนท่ีจะเปิด
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน

สร้ำงมำร์เก็ตเพลสเพื่อชุมชน 
การสร้างแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสเพ่ือส่งเสริม

การขายสินค้าและบริการของชุมชน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว
จากทั่วโลก

สร้ำงโมเดลกองทุน 
การน�าเงินจากองค์กรและบริษัทภาคีเครือข่าย

ท่ีต้องการสนับสนุนการท่องเท่ียวท้องถ่ินมาพัฒนา
ศกัยภาพชมุชนในด้านต่างๆ เพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างงาน 
และสร้างรายได้ในอนาคต

1 2

3 4
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วิสาหกิจชมุชน (Community Enterprise) คอื การประกอบกิจการเพ่ือจดัการ “ทุนของชมุชน” อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนไม่ได้หมายถึงเพียงตัวเงิน แต่ยังรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา 
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมที่ท�าให้ผู้คนมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

ในประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนอยู่มากมาย ภายใต้ชื่อเรียกหลากหลาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ แต่วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส�าเร็จนั้น จ�าเป็นจะต้องมีการจัดการความรู้และการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถ่ินอย่างฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแนวโน้ม 
การพัฒนาที่ ย่ังยืน รวมถึงเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบส�าหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้  
เพ่ือกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเอง 
และสร้างรายได้จากสินค้าและบริการของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ในต่างประเทศเองก็มีการด�าเนนิงานในลักษณะของวสิาหกจิชุมชนเพื่อสังคมในหลากหลายรปูแบบ มกีารน�า 
องค์ความรู้ใหม่ๆ ผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้มีความทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจและยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชนในท้องถ่ินให้ดย่ิีงขึน้ วิสาหกิจชมุชนบางแห่งท่ีประสบความส�าเรจ็สงู 
อาจพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) ซึ่งน�ารายได้กลับมาช่วยแก้ปัญหา 
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จและเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

เรียน+รู้ จากผู้ท�าจริง
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ไบก์เวิร์กส (Bikeworks) ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การสนบัสนนุจากองค์กรการกุศลอย่าง Social  
Business Trust และธนาคารรายใหญ่ขององักฤษอย่างธนาคารบาร์เคลย์ส (Barclays Bank) โดยเปิดเป็น 
ศูนย์บริการด้านจักรยานแบบครบวงจร ตั้งแต่ขายจักรยานและอะไหล่ ซ่อมบ�ารุง และเปิดอบรมการ
ซ่อมจักรยานให้แก่คนตกงาน คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพ่ือให้คนเหล่านี้มีวิชาชีพติดตัว 
ลดอตัราว่างงานท�าให้สามารถเข้าสูร่ะบบการจ้างงานและมรีายได้เล้ียงชพี นอกจากน้ียังเป็นการรณรงค์
ให้ชาวลอนดอนหนัมาป่ันจกัรยานในชวิีตประจ�าวันมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาจราจรและมลพิษในอากาศ 

ไบก์เวิร์กสประสบความส�าเรจ็อย่างสงูในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มคน 
ไร้บ้าน ไร้อาชพี ทีไ่ด้มวิีชาชพีตดิตวั สามารถเข้าท�างาน
ในร้านจักรยานหรือศูนย์ซ่อมจักรยานต่างๆ นอกจากนี้ 
การเปิดคลาสสอนการซ่อมบ�ารุงจักรยานให้แก่เด็ก
และผู้ใหญ่ ท�าให้การขับขี่จักรยานเข้าถึงคนในวงกว้าง  
ช ่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างได้ผล

จุดเริ่มต้น

ผลลัพธ์

Bikeworks 
แก้ปัญหาสังคม
ด้วยจักรยาน

ประเทศอังกฤษ
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OVOP หรือโครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของ “โอทอป” (OTOP) หรือโครงการ 
หนึง่ต�าบลหน่ึงผลติภณัฑ์ของไทย ถือก�าเนิดข้ึนในเมอืงโออติะ เมอืงเล็กๆ บนเกาะควิช ูประเทศญีปุ่น่ โดยมจีดุเริม่ต้น 
จากการขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่เมืองหลักตามภูมิภาคต่างๆ ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
จากชนบทสู่เขตเมืองอุตสาหกรรม และส่งผลให้เกิดความซบเซาในเขตชนบท ข้าราชการและชาวบ้านในชุมชน
จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดท�าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนโออิตะ เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ 
ให้คนในหมู่บ้าน โดยเน้นการน�าภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ินมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าหมู่บ้าน  
ลดการพึ่งพาภาครัฐ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

โครงการ OVOP ช่วยให้ประชากรในโออิตะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คนหนุ่มสาวที่เคยเดินทางออก
ไปท�างานนอกพื้นที่ก็กลับมาท�างานและช่วยพัฒนาบ้านเกิดอีกครั้ง ปัจจุบันในโออิตะมีผลิตภัณฑ์ OVOP 
มากกว่า 300 รายการ ตั้งแต่ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปต่างๆ ไปจนถึงสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ  
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

ผลลัพธ์

จุดเริ่มต้น

One Village One Product 
(OVOP) 

หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์

การสร้างเครอืข่ายและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ชมุชนอืน่ รวมถึงการสร้าง
ผู้น�ารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

การก่อตั้งร้านค้าโคโนฮานะ การ์เท้น (Konohana Garten) ซึ่งบริหารจัดการโดยชาวบ้าน

การส่งเสริมการแปรรูปบ๊วยเป็น “เหล้าบ๊วยอูเมะ” ซึ่งกลายเป็นสินค้าประจ�าจังหวัดที่โด่งดัง 
ไปทั่วประเทศ

โครงการ “บ๊วยและเกาลดัแบบใหม่” (New Plum and Chestnut: NPC) เพ่ือส่งเสรมิการเพาะปลกู 
บ๊วยและเกาลัดโดยใช้รูปการเกษตรแบบผสมผสานเข้ามาแทนการปลูกข้าวท่ีเป็นพืชหลักเดิม  
ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ประเทศญี่ปุ่น
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ไนจีเรียเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีอัตราคนหนุ่มสาวว่างงานจ�านวนมาก เนื่องจากต้องพ่ึงพา
การน�าเข้าอาหารจากต่างประเทศ ไม่มีการเติบโตของการจ้างงาน อีกทั้งยังมีปัญหากลุ ่มคนหัวรุนแรง 
ในประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หันไปร่วมกับผู้ก่อความไม่สงบ จึงได้ก่อตั้งโครงการบับบันโกนา 
(Babban Gona) ซึง่ในภาษาฮวัซามคีวามหมายว่า “ไร่นาท่ีย่ิงใหญ่” โดยเข้ามาสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ชุมชนเกษตรกรรมในด้านการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การเก็บรักษาผลผลิต รวมถึงให้ค�าปรึกษา 
ด้านการจดัจ�าหน่ายและการหาตลาดท่ีให้ราคาสมเหตสุมผล ท�าให้ประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถรวมกลุม่กันเพาะปลกู 
ผลิตอาหารให้ชุมชน และมีรายได้ใช้เลี้ยงครอบครัว

ท่ามกลางระบบทุนนิยมท่ีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ บรรดานวัตกรและผู้ประกอบการ 
ทางสังคมกลายเป็นฟันเฟืองส�าคัญท่ีเข ้ามาช่วยแก้ป ัญหาเร ่งด่วนของชาวบ้านและขับเคล่ือน 
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน อย่างไรก็ดี การด�าเนินการดังกล่าวไม่อาจส�าเร็จได้หากขาดความร่วมมือ 
อย่างเข้มแขง็ของคนในชมุชนในการสร้างสนิค้าหรือบริการของท้องถ่ิน โดยใช้ทรัพยากร จดุเด่น และอตัลักษณ์ 
ของพ้ืนท่ีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการน�าเอาองค์ความรู ้
ที่ได้รับถ่ายทอดมาใช้ประโยชน์ในการน�าพาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างตลอดรอดฝั่งและยั่งยืน

การท�างานของโครงการบับบันโกนาท�าให้คนหนุ่มสาวได้เข้าสู ่ระบบ 
การท�างาน เกิดการจ้างงานในภาคธุรกิจการเกษตร ท�าให้ประชาชนมรีายได้เพ่ิมขึน้ 
และเศรษฐกิจท้องถ่ินขยายตัวข้ึน โครงการนี้ยังสามารถขยายเครือข่ายภายใต้
การสนบัสนุนจากกระทรวงเกษตร ธนาคาร และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพลิกฟ้ืน 
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้บับบันโกนากลายเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีแสวงหาผลก�าไรรายแรกในประวัติศาสตร์ท่ีได้รับรางวัล
สกอลล์ (Skoll Award) อันทรงเกียรติ ส่วนโคลา มาชา ผู้ก่อตั้งบับบันโกนา 
ได้รับเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวที TED Talk อีกด้วย

ผลลัพธ์

จุดเริ่มต้น

ประเทศไนจีเรีย
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แม้ชุมชนจะเป็นหน่วยเล็กๆ ในระบบสังคม แต่ก็มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
หากชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตัวเองด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรมจะน�าไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบ 
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือประกอบกิจการ หรือรวมกลุ ่มผลิตสินค้าและบริการร่วมกัน มีการบริหารจัดการทุน 
วางแผนการด�าเนินการ ถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝนทักษะความช�านาญให้สมาชิก และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้  
และการพัฒนากลับคืนสู่ชุมชน สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) ได้แบ่งวิสาหกิจชุมชนออกเป็น 
2 ประเภทหลัก ได้แก่

ผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์
ของวิสาหกิจชุมชน

อาหารสดและอาหารแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพร 
ปุ๋ยชีวภาพ 
เครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน 
เน้นการผลติสนิค้าและบรกิารทีส่่งเสรมิให้คนในชมุชนพ่ึงพาตนเองตามวิถีพอเพียง โดยน�าทรัพยากร

ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับจ�าหน่ายและใช้ภายในครัวเรือน เช่น 

1

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

ความรู้กินได้36 ค



อาหารสดและอาหารแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพร 
ปุ๋ยชีวภาพ 
เครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า 
เน้นการดึงอัตลักษณ์ท้องถ่ินมาใช้ผลิตสินค้าและบริการ มีการน�าภูมิปัญญา สูตรต�ารับ 

หรือเคล็ดลับเฉพาะท้องถ่ินมาใช้สร ้างสินค้าหรือบริการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือดึงดูด 
ผู้บริโภคทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และสามารถส่งออกไปแข่งขันในพื้นที่อื่นได้ เช่น

อาหารหรือวัตถุดิบบรรจุกระป๋อง 
งานศิลปะและงานฝีมือจากวัสดุท้องถิ่น 
โฮมสเตย์และบริการท่องเที่ยวในชุมชน 
เสื้อผ้าและของที่ระลึก

ทีม่า: ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชมุชน กองส่งเสรมิวิสาหกิจชมุชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

รูปหนังตะลุง
วิสาหกิจชุมชนแกะสลัก 

รูปหนังตะลุง ต�าบลห้วยนาง  
อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

กระเป๋ำถักเชือกมัดฟำง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม MLEH 
(เอ็มลิช) ต�าบลหนองโดน 

อ�าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

เสื่อกระจูด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรม

จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
ต�าบลท่าสะท้อน อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลิตภัณฑ์จมูกข้ำวน�้ำนม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว 
ข้าวยา ต�าบลคอโค อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์

สบู่จำกกระเจี๊ยบ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจี๊ยบแดง

บ้านหนองคู ต�าบลก้านเหลือง 
อ�าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

ผ้ำฝ้ำยทอมือลำยโบรำณ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย

ดอยเต่า ต�าบลท่าเดื่อ 
อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ข้ำวฮำง
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทอง 

บ้านจ�าปา ต�าบลหนองลาด 
อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ไม้กวำดดอกอ้อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านคลองห้าง 
ต�าบลล�าภี อ�าเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชน

2
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สถานการณ์โลกในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงท่ีรวดเรว็และสลับซบัซ้อนมากกว่า
ในอดีต ผลกระทบท่ีก�าลังเกิดข้ึนจากการเคล่ือนตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ได้น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ  
การลงทุน และการใช้ชีวิต ดังนั้นการปรับตัวเพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้าทาย 
ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นโจทย์ที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญ 

ส�าหรับประเทศไทยได้มีการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
ให้เป็นโมเดลในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู ่ 
การแข่งขันด้วยฐานขององค์ความรู ้การใช้นวัตกรรม การกระจายโอกาสในการพัฒนา
อย่างท่ัวถึง และการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีใช้รับมือ 
กับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับโลกคือ “ทุนทรัพยากรมนุษย์”

การเตรียมความพร้อม 
เด็กและเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงาน

ในศตวรรษที่ 21

38 I



INSIDE OKMD

เมื่อสมองต้องท�างาน

ท�างานได้ผล คนมีความสุข คือเป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดปัญหาในการท�างาน โดย OKMD ได้น�าหลักการเรียนรู้ตามการพัฒนาสมองของ 
แต่ละช่วงวัย หรือ Brain-based Learning (BBL) มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และท�างาน 
โดยปรับใช้กับกระบวนการพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน ตลอดจน 
การจัดกจิกรรมท่ีเอือ้ให้ผูป้ฏิบตังิานสามารถบรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธิภาพและมคีวามสขุ 
ในการท�างาน

สมองต้องการความท้าทาย
สมองมีศักยภาพสูงในการเรียนรู ้ 

สามารถเรียนและรู ้เพ่ิมเติมต่อยอด 
ได้ตลอดชีวิต แม้ว่าการท�างานซ�้าเดิม
เป็นเวลานานจะสร้างทักษะความ
ช�านาญในงานน้ันๆ แต่การท้าทายด้วย
การท�าส่ิงใหม่จะกระตุน้ให้สมองเรยีนรู ้ 
และตื่นตัว ดังนั้นการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบหรือขยายขอบเขตของงาน 
ทีใ่ช้ทกัษะทีส่งูขึน้ หรอืต้องใช้ทกัษะอืน่ๆ 
เพิ่มเติม จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ตื่นตัวท่ีจะเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง 
ได้ดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพคน
ลดปัญหาในการท�างาน ด้วยหลักการ BBL

สมองมุ่งสัมฤทธิ์
สมองมนุษย์ถูกออกแบบมาเพ่ือเรียนรู ้มุ ่งไปสู ่ 

ความส�าเรจ็ สมองจะเรยีนรูแ้ละท�างานได้ดีเมือ่มเีป้าหมาย 
ที่ชัดเจน โดยเป้าหมายน้ันต้องมีความหมายและ 
ความส�าคัญที่ท้าทายให้บรรลุ และล�าดับขั้นตอนท่ี 
น�าไปสู่เป้าหมายก็มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ ดังนั้น
การเรียนรู้ผ่านตัวอย่างที่ดีเลิศ (Best Practice) จึงเป็น
เครื่องมือช่วยให้สมองเห็นเส้นทาง กระบวนการ และ
ล�าดับข้ันตอนท่ีน�าไปสู ่ความส�าเร็จอย ่างชัดเจน  
และสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความมั่นใจว่าจะบรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้

39I



INSIDE OKMD

สมองต้องการสมาธิจดจ่อ 

สภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการ
ท�างานและการเรียนรู้ของสมองอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะสมองรับรู้สภาพแวดล้อมผ่าน
ประสาทสัมผัสทุกด้าน การจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในการท�างานจึงควรลด
หรือหลีกเลี่ยงภาพและเสียงรบกวนท่ี 
เบี่ยงเบนความสนใจไปจากงานที่ท�าอยู ่ 
การก�าหนดเวลาใช้สมาร์ตโฟนและสือ่สงัคม
ช่องทางต่างๆ เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยลดการ 
เบีย่งเบนความสนใจในเวลาท�างาน อย่างไรก็ด ี
ควรจัดช่วงเวลาให้มีการผ่อนคลาย จัดการ 
กิจธุระส่วนตัว และยืดหยุ่นได้ตามสมควร 
เพ่ือไม่ให้เกิดบรรยากาศท่ีเคร ่งเครียด 
จนเกินไป ขณะเดียวกันอาจจัดเตรียม
พ้ืนที่และสื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไว้ให ้
ผู ้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู ้และทักษะ 
ของตนเองในยามว่างหรือในช่วงเวลาพัก 
เช่น มุมอ่านหนังสือ โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย

สมองต้องการตัวช่วย
การท�างานให้มีประสิทธิภาพ

ต้องไม่ละเลยเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ท่ีจ�าเป็นต่องานน้ันๆ นอกจากการ 
จดัเตรยีมอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม ครบครนั 
จัดวางในต�าแหน ่ง ท่ี เหมาะสม 
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ ในการใช ้ เครื่องมือและ
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และควร 
จัดเตรียมคู ่มือการใช ้งานไว ้ใน
ต�าแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถศึกษา
และทบทวนได ้สะดวก การจัด
ระเบียบในท่ีท�างานช่วยให้สมอง
เรียนรู ้และจดจ�าได้รวดเร็วและ
แม่นย�าขึน้ ไม่สิน้เปลอืงเวลาในการ
ค้นหา และช่วยลดความเสียหาย 
ที่เกิดจากความผิดพลาด
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สมองชอบสบาย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ส่งผลต่อการท�างานเช่นเดียวกับ
สภาพแวดล้อมทางจติสงัคม การจดั
สถานท่ีท�างานให้มอีณุหภมูเิหมาะสม 
ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป มแีสงสว่าง 
เพียงพอ มีความสะอาดปลอดภัย 
ไม่ต้องคอยหวาดระแวงในระหว่าง
ท�างานจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการท�างานของสมอง ท�าให้
ผู ้ปฏิบัติ งานท�างานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

สมองต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง
การวางแผนปฏิบัติงานโดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถน�าแผนงาน 

ไปสูก่ารปฏิบตัไิด้จรงิ ผูป้ฏบิตังิานควรมองเห็นต�าแหน่งและหน้าทีข่องตนเองอย่างชดัเจน
ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของแผนงานท้ังหมด มหีน้าท่ีและขอบเขตรบัผิดชอบอย่างไร ต้องรบังาน 
จากแผนกหรือส่วนงานใดและจะส่งต่อไปให้ใคร รวมถึงใครเป็นผู ้ควบคุมดูแลและ 
ให้ความช่วยเหลอืเมือ่ประสบปัญหาอปุสรรค เพ่ือให้ผูป้ฏิบตังิานสามารถบรรลวัุตถุประสงค์
เมื่ออยู่หน้างาน การปล่อยให้สมองของผู ้ปฏิบัติงานคาดเดาเอาเองโดยให้ข้อมูล 
ไม่เพียงพอ นอกจากจะท�าให้มองเป้าหมายและกระบวนการท�างานไม่ชัดเจนแล้ว 
ยังอาจก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล รวมถึงความท้อแท้เบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลเสีย
อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการท�างาน
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สมองไม่ชอบความเครียด
การท่ีร่างกายตกอยู่ในภาวะตงึเครยีด 

จะท�าให้มีการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล 
(Cortisol) ออกมามากเกินความจ�าเป็น  
ส่งผลเสียต่อความสามารถในการเรียกคนื 
ความทรงจ�า  ท� าให ้หลงลืม  และ 
ยังส่งผลต่ออารมณ์ ท�าให้หงุดหงิดง่าย 
วิตกกังวล ขาดสมาธิ ซึ่งส่งผลเสียต่อ 
การท�างานโดยรวม ดังนั้น การลด
ความเครียดในท่ีท�างานจึงมีส่วนส�าคัญ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน การสร้างบรรยากาศ
ที่ ผ่อ น ค ล า ย  มี ช ่ ว ง เ ว ล า พั ก ผ่อ น  
จดักิจกรรมออกก�าลังกาย ยืดเส้นยืดสาย 
คลายความเครียดของร ่างกายเป็น 
วิธีหน่ึงท่ีช่วยลดความเครียด ลดการหลัง่ 
ฮอร์โมนคอร์ตซิอล และช่วยให้ผู้ปฏิบติังาน 
ท�างานได ้อย ่างมีความสุขเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง

สมองต้องการการเสริมแรง
ความส�าเร็จคือก�าลังใจที่มีพลังท่ีสุดส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงาน รางวัลหรือค�าชมเป็นเพียงส่วนเสริม
ให้เห็นถึงความส�าเร็จชัดเจนยิ่งข้ึน การแบ่งระดับ
ความส�าเร็จเป็นขั้นย่อยๆ ช่วยให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
มีแรงบันดาลใจท่ีจะผลักดันตนเองไปสู่การพัฒนา
ทักษะความสามารถเพ่ือมุ ่ งไปสู่ความส�าเ ร็จ 
ในขั้นที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีค�าชมที่พร�่าเพรื่อเกินไป 
ไม่ก่อให้เกิดผลในเชิงบวก เช่นเดียวกับการต�าหนิ 
ทีไ่ม่สร้างสรรค์จะท�าให้ผูป้ฏิบตังิานท้อใจ เสยีก�าลงัใจ 
ในทางกลับกัน ความใส่ใจจากผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นค�าชม การให้ก�าลังใจ หรือ
ค�าแนะน�าเพ่ือแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องให้ตรงจุด
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานมากกว่าในการ 
เพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน นอกจากนี ้การแสดงให้ 
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความส�าคัญของตนเองท่ีมี
ต่อองค์กรนับเป็นแรงจูงใจอีกประการหน่ึงที่ท�าให้ 
ผู ้ปฏิบัติงานมีใจรักและทุ่มเทให้กับการท�างาน 
อย่างเต็มความสามารถ
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Science Youth Camp
เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนไทย

สู่ตลาดแรงงาน
นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร เ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพและลดปัญหาในการท�างาน OKMD 
ยังเล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน
เป็นงานส�าคัญท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ 
แข่งขนัของประเทศ จงึได้มุง่เป้าหมายในการพัฒนาเดก็  
และเยาวชน ให้สามารถเรยีนรูไ้ด้เตม็ศกัยภาพ มทีกัษะ 
การเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมทัีกษะ
ชวิีตท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มคีณุธรรมจรยิธรรม และ
สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การจัดการความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
“Science Youth Camp” ส�าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจ 
ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

กิจกรรม Science Youth Camp พัฒนาขึน้บนพ้ืนฐาน 

ของหลักการ BBL โดยมีกรอบเน้ือหาสอดคล้อง
กับแนวคิดสะตีมศึกษา (STE(A)M Education) 
ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  
คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ ศิลปะ (Arts) และ 
สอดรบักับทักษะจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น การเรยีนรู้
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) การคดิเชงิวิพากษ์และการคดิแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creat iv i ty and Innovat ion) 
การสื่อสารและการท�างานเป็นทีม (Communication 
and Teamwork) ทักษะชวีติและทักษะอาชพี (Life and 
Career Skills) 

โดยหลักสูตรกิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้น เน ้นความ 
หลากหลายท้ังด้านเน้ือหาและระดับความรู้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน แบ่งเป็น 
2 หลักสูตร คือ
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3

เทคโนโลยีควำมจรงิเสรมิ ผูเ้รยีน 
จะได้รับความรู้และทักษะเบื้องต้น
เก่ียวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR) การใช ้
งานโปรแกรม Unity 3D ท่ีใช ้ 
ในการสร้างเกม รวมถึงการสร้าง 
แอปพลิ เคชัน AR ด ้วยตนเอง 
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ใ น ไ ม โ ค ร
คอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ด Micro:bit 
และได้ลงมือสร้างฉาก ตัวละคร 
และการแข่งขันท่ีสนุกสนานผ่าน
การประยุกต์ใช้งานแอปพลเิคชนั AR

1

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ผู้เรียนจะ
ได้รับการปูพ้ืนความรู้ด้านหุ่นยนต์ 
เน้นให้เข้าใจภาพรวมและแนวคิด
หลักของการเขียนโปรแกรม เรียนรู ้
ระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ และ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู  ้
เชิ งทฤษฎีที่ ผู ้ เ รียนเคยผ่านมา 
ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รวมถึงการปูพ้ืนฐาน 
แ ล ะ ต่อ ย อ ด ค ว า ม รู ้ ไ ป สู ่ด ้ า น 
วิศวกรรมศาสตร์และศลิปะ โดยเรยีนรู้ 
ผ่านหุ่นยนต์ mBot version1 2.4G

4

เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู ้
การเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ด ้วยซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูป ซึ่งสอนพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมทั้งใน 
รูปแบบแอนิเมชัน แอปพลิเคชัน และเกม ซึ่งเป็น 
สิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชน 
กระบวนการเรียนรู ้ เน ้นการจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ และการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)  
ซึ่งผู้เรียนจะได้สร้างโปรแกรมของตนเองโดยมีผู้สอน
คอยให้ค�าแนะน�าทีละขั้นตอน เน้นให้สามารถใช้ 
กลุ่มค�าส่ัง ภาษา และเครื่องมือในเชิงกว้าง รวมถึง
แนะน�าให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนค�าสั่ง 
เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript รวมถึง
การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML/CSS

2

เทคโนโลยกีำรบนิและอวกำศ  
ผูเ้รยีนจะได้ท�าความเข้าใจหลักการ 
ล อ ย ตั ว ข อ ง เ ค รื่ อ งร่อ น แ ล ะ
อากาศยาน การทดลองประกอบ 
โดรน (Drone)  การควบคุมการบิน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึก 
ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ 
การท�างานเป็นกลุ ่ม ตลอดจน 
การเล่นเกมท�าภารกิจให้ส�าเร็จใน
เวลาทีก่�าหนด ซึง่ผู้เรยีนจะได้เรยีนรู ้
ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ไปพร้อมกับ 
การลงมือปฏิบัติจริง

5

อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things: IoT) 
ผู้เรียนจะได้เรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และรู้ถึงประโยชน์และผลกระทบที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวันท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
กิจกรรมการเรยีนมท้ัีงภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิเน้ือหา 
ครอบคลมุตัง้แต่พ้ืนฐานทางวงจรไฟฟ้า อปุกรณ์และวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ท�างานบน 
เว็บเบราว์เซอร์ซึง่สามารถใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบพกพาสมัยใหม่แบบต่างๆ ได้ โดยผู้เรียน 
จะได้ทดลองต่อวงจรต่างๆ กับอปุกรณ์จรงิ ได้ใช้ความคิด 
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ IoT ส�าหรับระบบบ้าน
อัจฉริยะ และระบบอื่นๆ ตามจินตนาการของตัวเอง

1. หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
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1

หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (แขนกล) ผู้เรียน 
จะได้เรียนรู ้เรื่องหุ ่นยนต์ประเภทต่างๆ แนวโน้ม 
การใช้ประโยชน์จากหุ ่นยนต์ในอนาคต พ้ืนฐาน
กลศาสตร์ส�าหรับการออกแบบหุ่นยนต์ การเคล่ือนท่ี
ของแขนกลต้นแบบ พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 
หุ่นยนต์ และพ้ืนฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ
หุ ่นยนต์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ลงมือออกแบบ 
และประกอบแขนกล ต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือควบคุม 
การเคลื่อนที่ของแขนกลต้นแบบ วงจรขับมอเตอร์และ
การควบคุมมอเตอร์หุ่นยนต์ รวมถึงการสั่งงานแขนกล
ให้ท�าภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2

หลกัสตูรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้อง
กับอุตสำหกรรมใหม่ ผู ้เรียนจะได้เรียนรู ้เก่ียวกับ 
ความส�าคัญและการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีต่างๆ 
ในแต่ละภาคส่วน ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกล 
ฝังตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 
สมัยใหม่ท้ัง 2D และ 3D ระบบ VR ระบบ AR เกม 
และแอนิเมชัน ไปจนถึงการควบคุมเครื่องจักรต่างๆ  
เช่น ยานยนต์ อากาศยาน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ผ่านโลกเสมือนจริง โดยเป็นการเรียนคู่ขนานกันไป
ระหว่างการคิดออกแบบสร้างสรรค์และการลงมือ 
ปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ผู ้เรียนจะได้ทดลองเขียน
โปรแกรมจรงิ ฝึกแก้ปัญหาเก่ียวกับการออกแบบ รวมถึง
ลงมอืออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่
ซึง่เกิดจากการรวมกนัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
สมองกลฝังตัว และระบบเสมือนจริง

โดยทุกหลักสูตรได้น�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน และอยู่ในระหว่างขยายผล 
การจัดกิจกรรมไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคอื่นของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และทักษะใหม่ๆ ทีอ่าจจะไม่พบในชัน้เรยีนปกต ิและเป็นการเตรยีมความพร้อมเยาวชนท่ีสนใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ที่ทันสมัยในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2. หลักสูตรขั้นต่อยอดความรู้ ประกอบด้วย
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5ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการท�ามาหากิน

ท้องถ่ินไทยในแต่ละพืน้ที่ล้วนมีภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดบอกต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น เพยีงแต่ในอดีตมักเป็นการ “ต่างคนต่างท�า” ท�าให้เสียโอกาส 
ในการพัฒนาสินค้า บริการ และอาชีพใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการกินดีอยู่ด ี
ของคนในชุมชน 

เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้อง “เสียของ” หลายภาคส่วน รวมถึง OKMD 
จึงเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในแต่ละท้องถ่ินรวมตัวกันน�าทนุและองค์ความรู้ทีม่ี
ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาด้วยความคิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เพื่อการท�ามา
หากินของคนในชุมชนและการพัฒนาท้องถ่ินให้ยั่งยืน จนปัจจุบันเราจึงได้เห็น
สนิค้าและบริการมากมายทีเ่กิดข้ึนใหม่จากภูมปัิญญาเดมิ ดงัเช่น 5 กลุ่มสนิค้า
ต่อไปนี้

ต่อยอดไอเดียอาชีพ
กับ 
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งานย้อมสีจากธรรมชาติ

หนึง่ในภมูปัิญญาท้องถ่ินท่ีมกีารต่อยอด
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ 
โดยอาศยัองค์ความรูท้ีถ่่ายทอดกันมาตัง้แต่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ลู ก ท่ี เ ห ม า ะ กั บ ส ภ า พ
ภูมิศาสตร์ การคัดเลือกวัตถุดิบในท้องถ่ิน 
เช่น ฝ้าย ไหม ใยกัญชง การสร้างสีใหม่ๆ 
จากวัตถุดิบธรรมชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของท ้องถ่ิน เช ่น ใบหูกวางให ้สี เขียว 
อมเหลือง ฝักสะตอให้สีเทา การมัดลาย 
แบบต่างๆ ทัง้ลายพ้ืนเมอืงและลายร่วมสมยั 
ไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภท
ต่างๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน ของ
ตกแต่ง รวมถึงต่อยอดไปเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ 
ตามสมัย เช่น หน้ากากผ้า กระเป๋าถือ

2

งานผ้าไทย 

ผ ้าไทยเป ็นเอกลักษณ ์ ภูมิป ัญญา 
ท้องถ่ินท่ีสืบสานมายาวนาน แต่ละพ้ืนท่ี 
ต่างก็มผ้ีาพ้ืนเมอืงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
เช่น ผ้าไหมปักธงชยั จ.นครราชสมีา ผ้ากาบบวั 
จ.อุบลราชธานี ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ 
ผ้าขาวม้า จ.ราชบุรี ซึ่งมีความโดดเด่น 
แตกต่างกันทัง้ในด้านรปูลกัษณ์ สสีนั สมัผสั 
เรื่องราว และความหมาย ท�าให้สามารถ 
น�าไปพัฒนาและต่อยอดในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งแบบอนุรักษ์รูปแบบและลวดลายดั้งเดิม 
ไปจนถงึแบบประยุกต์ให้ร่วมสมยั เพ่ิมมลูค่า 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาไปเป็นสินค้า
แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องแต ่งกาย 
เครื่องนุ่งห่ม หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เครื่องเรือน
และของตกแต่งบ้าน

5ive 475



4

งานเซรามิก

หนึ่งในสินค้าส่งออกที่มีความส�าคัญของไทย มีฐาน
การผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดล�าปาง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาคร โดย 
ผู้ประกอบการราว 70% อยู่ในจังหวัดล�าปางซึ่งเป็น
แหล่งดินขาวคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย 
ไม่เพียงมีคุณภาพดี แต่ยังมีเรื่องราวและภูมิปัญญา 
ที่สะท ้อนอยู่ในผลงาน ไม่ว ่าจะเป็นชามตราไก ่
เครื่องเบญจรงค์ โอ่งมังกร ปัจจุบันนักออกแบบได้น�า
องค์ความรู้ใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์
เข้ากับงานผลิตเซรามิก มีการตีความเล่าเรื่องใหม ่
เพ่ือสร้างสนิค้าท่ีเข้ากับยุคสมยัมากข้ึน อาทิ งานเซรามกิ 
ร่วมสมัยสไตล์อาร์ต ของโรงงานเซรามิคเถ้า ฮง ไถ่ 
จังหวัดราชบุรี รวมถึงการต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น สีเคลือบเซรามิค “ไทยโทน” โดย 
เคลย์ช็อป (Clay Shop)

3

งานจักสาน

ภูมิปัญญาไทยในการน�าวัตถุดิบตาม
ธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน อาทิ หวาย 
ไม้ไผ่ กก มาผสานกับกระบวนการจกัสานท่ีม ี
ความเป ็นเอกลักษณ์ สร ้างสรรค ์เป ็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและเคร่ืองใช้สอย 
ในท้องถ่ิน ในอดตีมกัผลิตเป็นของใช้ในชวิีต
ประจ�าวัน เช่น ฝาบ้าน โต๊ะเก้าอี้ ฝาชี สุ่มไก่ 
ตะกร้า เข่ง กระชัง แต่ปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาโดยนกัออกแบบและช่างฝีมอืท้องถ่ิน 
มีการน�าเอาวัสดุต่างๆ มาตีความ เล่าเรื่อง 
และต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีความ 
ทันสมัย ใช้งานได้หลากหลายย่ิงขึ้น อาทิ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ โคมไฟ
ไม้ไผ่สาน ฉากก้ันห้อง ซึ่งช่วยกระจาย 
รายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งในด้านวัตถุดิบและ
การผลิตโดยช่างฝีมือท้องถิ่น
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สมุนไพร

ชวีติประจ�าวันของคนไทยเก่ียวพันกับการใช้สมนุไพร
มาตั้งแต่อดีต ทั้งในอาหารการกิน เครื่องดื่ม ยา 
รักษาโรค และเครื่องส�าอาง ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพ 
ประกอบกับการก ้ าว เข ้ าสู ่สั งคมผู ้ สู งอา ยุของ 
หลายประเทศทั่วโลก กลายเป็นโอกาสของตลาดสินค้า
สมุนไพรไทยเพ่ือการดูแลสุขภาพและความงาม 
เมือ่ผสมผสานกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการ
ผลิตท�าให ้ เ กิดการต ่อยอดสมุนไพรไทยไปเป ็น 
สินค้าต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ เครื่องส�าอาง 
ผลติภัณฑ์ท�าความสะอาด อาหารและเครือ่งดืม่สขุภาพ 
ยารักษาโรคและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 
สตัว์เลีย้ง และยังขยายวงไปยังธุรกิจสปา สถานพยาบาล 
สถานเสริมความงาม แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
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LONg 
Table 
Symposium
อาหารบา้นบา้น

SCAN QR CODE
ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!

เมื่อนึกถึงอาหารที่อร่อยที่สุดต้องนึกถึง “อาหารบ้านบ้าน” ที่สรรค์สร้างขึ้นจาก
ความรักความเอาใจใส่ของคนในบ้าน และการถ่ายทอดสืบต่อกันมาของคนใน 
ท้องถิ่น แม้อาหารแต่ละบ้าน แต่ละถิ่น จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ก็เป็น 
อตัลกัษณ์ท่ี “เชฟโบ” ดวงพร  ทรงวิศวะ แห่งร้าน “โบ.ลาน” อยากเก็บรกัษาไว้ และน�ามา
ถ่ายทอดให้คนในเมืองได้รับรู้ถึงความน่าสนใจและน่ากินของอาหารพ้ืนบ้านไทย 
4 ภาค ในงานมหกรรมความรูค้รัง้ท่ี 3 Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน 
ตอน มรดกจากบรรพบุรุษ

เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องส�าคัญ ในอนาคตข้างหน้า อาหารจะดีหรือไม่ดี
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ หากขาดทรัพยากรท่ีสมบูรณ์อาหารจาก
ธรรมชาติย่อมลดน้อยลงไปด้วย กิจกรรมการกินและการท�าอาหารของมนุษย์
ส่งผลกระทบต่อโลกใบน้ีไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกแบบไหน พวกเราใน
ฐานะมนุษย์ต้องพยายามรักษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้ เพราะน่ันคือก้าวแรก
ของวัฏจักรการรับประทานอาหารที่ดี และยั่งยืน

“

“

ที่มา : www.okmd.or.th/knowledge-festival/video/kf3/466/

TALK TO ZINE

เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ
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The 3rd International Conference on 
Teaching, Learning and Education

Life Instyle

WHAT'S
GOING ON

งานแสดงสินค้าจากไอเดยีและการสร้างสรรค์ของนักออกแบบจากท่ัวโลก
รวบรวมสินค้าน่าสนใจจากหลากหลายบรษิทัชัน้น�าท้ังของใช้ในครวัเรอืน 
ของขวัญของที่ระลึก สินค้าไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก ฯลฯ รวมถึง 
เป็นเวทีน�าเสนอผลงาน แนวคิด และนวัตกรรมท่ีครอบคลุมเก่ียวกับ 
การพัฒนาสินค้า เทคโนโลยีการผลิต เทรนด์โลก รวมถึงไอเดีย 
การออกแบบสินค้าและบริการที่สดใหม่

อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

งานมหกรรมนานาชาติท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลากรทางการศึกษา
จากท่ัวโลกได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย รวมถึงน�าเสนอผลงาน
และแชร์ประสบการณ์กับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ เช่น  
การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย นโยบายการศึกษาสาธารณะ  
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) อีเลิร์นนิง (E-Learning) 
เป็นต้น

26-28 
FEB
2021

อ้างอิง: www.ictle.com

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย

อ้างอิง: www.lifeinstyle.com.au

International Conference on 
Learning and Intellectual Capital 

(ICLIC 2021)

บาหลี, อินโดนีเซีย

เปิดโลกการศึกษากับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีรวบรวม
นกัวิทยาศาสตร์ นักวจิยั และนักวิชาการมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
และผลงานการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู ้ ทุนปัญญา และทุนมนุษย์  
เพ่ือประโยชน์แก่บคุลากรทางการศกึษาทุกระดบัจากท่ัวโลก ในการน�าไป
พัฒนาและปรบัใช้ในการจดัการเรยีนรูใ้ห้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพ
สูงสุด

25-26 
OCT 
2021

อ้างอิง: waset.org/learning-and-intellectual-capital-conference-in-october-2021-in-bali

20-23
FEB
2021

WHAT's GOING ON 51W



เลี้ยงปลาในนาข�าว

นํ้ามันงา
สกัดเย็น

ธุรกิจ Catering
ขนมไทย

การผลิตผัก
ปลอดสารพ�ษ

เคร�่องจักสานล�านนา
เสร�มมงคล

ไป ณ มหาชัย

ศูนย�ความรู�กินได�

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
The Office of Knowledge Management & Development

SCAN


