
Reaching Hard to Reach Communities: 
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ความตอ้งการการพฒันาและฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง



ท าอยา่งไรใหก้ารพฒันาและฝึกอบรมเหมาะสมกบัชุมชน

แตล่ะแห่ง



ท าอยา่งไรใหภ้าคีเครือข่ายสามารถจดัการพฒันาและฝึกอบรม

ไดต้อ่เน่ือง



ท าอยา่งไรให ้ILO สามารถขยายการด าเนินงานเพื่อสรา้งผลกระทบ

ในวงกวา้ง



ท าอยา่งไรจงึจะเขา้ถึงคนจ านวนมากมากข้ึน ตน้ทุนลดลง เขา้ถึงพ้ืนท่ี

ที่ยงัไม่มีใครเขา้ถึง เช่น ค่ายผูล้ี้ภยัตามชายแดนไทยและเมียนมา



หวัใจของการสนบัสนุนวิสาหกิจของ ILO 

SSIS
• ขยายไปสู่วงกวา้งได้ (Scalable) – เหตุใดจึงตอ้งใชว้ิธีท่ีแตกต่าง?

• ยัง่ยนื (Sustainable) – ไมใ่ช่ส่ิงส าคญัวา่เราพฒันาและฝึกอบรมให้

ใคร แต่ควรค านึงถึงผลต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดจากการพฒันาและ

ฝึกอบรมเมื่อโครงการส้ินสุดลง

• สรา้งผลกระทบสงู (Impactful) – คุณสามารถวดัผลไดห้รือไม่? 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมไมส่ าคญั ส่ิงส าคญัคือผลกระทบ

• พรอ้มสนับสนุนหน่วยงานส าคญั (Supportive) – เหมาะสมและเก้ือกูล

ต่อการท างานของภาคีเครือข่ายในทอ้งถ่ินหรือไม่?
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ความตอ้งการความสามารถในการรองรบั



ส าหรบัการพฒันาและฝึกอบรม - การเรยีนรูโ้ดยเนน้

กิจกรรมเป็นฐาน

• การท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ

• คู่มือการฝึกอบรมแบบอธิบายทีละขั้นตอน

• สมาชิกชุมชนช่วยอ านวยความสะดวก

• ไมต่อ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ/ผูฝึ้กสอนทางเทคนิค



จากบนลงล่าง มาสู่ การมีส่วนรว่ม



วิดีโอ



การยกระดบัการใหบ้ริการดา้นการพฒันาธุรกิจใน

ประเทศลาว…



พฒันาโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ทัว่โลก ดว้ยเครื่องมือท่ีได้

มาตรฐานและสามารถท างานไดเ้อง…



การสนบัสนุนเยาวชนทัว่ประเทศกมัพชูาในดา้นความเป็น

ผูป้ระกอบการ…



การพฒันาและฝึกอบรมทกัษะทางสงัคม (Soft skills)

ส าหรบัแรงงานสตรีอาเซียน เสริมทกัษะใหก้บัผูห้ญิงใน

สาขาวิชา STEM





โครงการท่ีก าลงัด าเนินการและโครงการท่ีเสรจ็ส้ินแลว้

 NGO ระหว่างประเทศ

 Plan International ไดร้บัเอา C-BED ไปใชใ้นการด าเนินงาน; ความเป็นไปไดท้ี่ Oxfam จะน าไปใชก้บั

Savings for Change global programme ที่ก าลงัด าเนินการในประเทศกมัพูชา

 Red Cross, CARE, Save the Children, ADRA, Caritas และ Solidarite ไดน้ าเคร่ืองมือน้ีไปใชแ้ลว้ (หรือ

ก าลงัใชเ้คร่ืองมือน้ี) ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นการท างานร่วมกนัทัว่โลก

 ส่งเสริมการฝึกทกัษะของผูอ้พยพและผูล้ี้ภยั

 ADRA, Solidarite และ Thai Border Consortium ไดน้ า C-BED ไปใชก้บัการฝึกอาชีพ

 มีการสนับสนุนดา้นเงินทุนจาก ILO เพียงเล็กนอ้ย หรือไม่มีเลย – สรา้งความยัง่ยืนไดต้ั้งแตว่นัแรก

 Our.COOP

 ชุดเครื่องมือที่ใชง้านง่ายส าหรบัการพิจารณา การเร่ิมตน้ และการบริหารสหกรณ ์รวมถึงการใหก้าร

สนับสนุนแก่สมาชิก

 การเขา้ถึงเงินทุน – SME ลาว

 โครงการที่ไดร้บัทุนจากธนาคารโลก โดยเช่ือมโยงเขา้กบั BDS, LNCCI และธนาคารตา่งๆ เพ่ือใหเ้งินกู ้

โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม

 โครงการอ่ืนๆ ของ ILO – IE ในอินเดีย, ชาวไร่ออ้ยในเม็กซิโก, พ่อคา้แม่คา้ในตลาดเนปาล, หญิงขายบริการ

ในกรุงเทพฯ และมุมไบ



โครงการที่ก  าลงัด าเนินการและโครงการที่เสรจ็ส้ินแลว้ (ตอ่)

 PNG – ภมิูภาคโมมาเซ (Momase Region) – การพฒันา SME

 เกณฑส์ตรีและเยาวชนเพ่ือสนับสนุนชุมชนชายขอบ

 ห่วงโซ่อุปทานโลก

 ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน, นายจา้ง, รฐับาล และ NGO ส าหรบั

คนงานและธุรกิจขนาดเล็กในหว่งโซ่อุปทาน / การปรบัปรุงโรงงานและการสนับสนุนคนงาน รวมถึง

การบริหารจดัการ SME

 การสนับสนุนหลงัวิกฤติ – หลงัภยัพิบตัิและหลงัความขดัแยง้

 พฒันาแพคเกจความช่วยเหลือและร่างแนวคิดส าหรบัการสนับสนุนการสรา้งงานและการพฒันา

เศรษฐกิจหลงัภาวะวิกฤติ

 ผูอ้พยพและผูล้ี้ภยั

 ความร่วมมือกบั UNHCR/ILO/UMich – โครงการ Ready for Business ในอินโดนีเซีย ซ่ึงขยายไปถึง

บงักลาเทศ โดยปรบัใหเ้ขา้กบัชุมชนที่ดอ้ยทกัษะในการอ่านและเขียน

 ผูห้ญิงในสาขาวิชา STEM

 การฝึกอบรมทกัษะทางสงัคม – ซ่ึง Seagate, IBM, Accenture, Toshiba ฯลฯ น าไปใช้



ผลลพัธ์

มุ่งไปขา้งหนา้



มีภาคีเครือข่ายมากกวา่ 60 แห่ง

ไม่มีทุนสนับสนุนหรือมีน้อยมาก

ผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีขอ้มูลในระบบกวา่ 100,000 ราย

ผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากมีรายไดต้ า่กวา่ $1 ต่อวนั

ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ถึงการฝึกอบรมมาก่อน



7,000+ แบบส ารวจก่อนและหลงัการฝึกอบรม

427 การศึกษาติดตามผล (3 – 6 เดือน)

การประเมินผลกระทบ

รายงานว่ารายได้

เพิ่มขึน้
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รายงานว่าเก็บ

ออมไดม้ากขึน้

97% 82%

เห็นว่าธรุกิจโดยรวม

ดเีพราะ C-BED

34%

เร่ิมตน้ธรุกิจใหม่
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ค่าใชจ้่ายในการ

ฝึกอบรมโดย

เฉลีย่ตอ่คน

 61% รายงานวา่ การมีเครือข่ายความร่วมมือกบักลุ่มพฒันาและฝึกอบรมกลุ่มอ่ืนๆ 

ส่งผลใหเ้กิดการเร่ิมตน้ธุรกิจและยกระดบัธุรกิจ

 เยาวชนอายุต า่กวา่ 18 ปีจ านวนไมถึ่ง 1% เร่ิมตน้ธุรกิจไดส้ าเร็จในหว้งเวลาหลงัจาก

จบโปรแกรม C-BED และช่วงท าการส ารวจติดตามผล

 82% รายงานวา่ สามารถเขา้ถึงเงินทุนไดง้่ายข้ึนหลงัจบโปรแกรม C-BED และ 47% 

ในจ านวนน้ีเช่ือวา่การเขา้ร่วม C-BED มีผลต่อเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก





สรุป

• สนับสนุน เติมเต็มโครงการท่ีท าอยูแ่ลว้

• ยุติโครงการท่ีไมเ่ป็น SSIS

• ขยายงานใหก้วา้งออกไปโดยชุมชนดว้ยกนัเอง – ไมม่ีใครรูว้า่

ใครคือหุน้ส่วนรายใหญ่

• ท างานโดยมีความคิดริเริ่มเชิงนโยบายเพื่อผลกระทบท่ีกวา้งขึ้ น

• เรายงัตอ้งเรียนรูท่ี้จะใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ

สมารท์โฟน



ขอบคุณ!  เชิญถามค าถามและแสดงความคิดเห็น…


