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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ.  

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร 
 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังมีข้อสรุปโดยสังเขปต่อไปนี้คือ 

 

ประเด็นที่ 1 : ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรม….จากชุมชนชีววิถี 

 โดย รศ. ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ศูนย์วิจัย CCDKM, มสธ. 

 เป็นการบรรยายเกริ่นน าเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง และการต่อยอดมาตรฐานในการขับเคลื่อน
โครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือด าเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2546 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีแนวทางในการด าเนินงานที่สอดประสานกับโครงการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการน าและเผยแพร่ 
การด าเนินการตามโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. สู่เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้
เข้าใจ เกิดความตระหนักและสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชนบทและภาพรวม คือตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
สังคมและประเทศชาติให้เข้มแข็งและด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 จากการประมวลวรรณกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องพบว่า กว่า 14 ปีของความร่วมมือที่
ผ่านมา พบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมทุกระดับโดยใช้กรอบการประกวด
ผลงานโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่แบ่งออกเป็น 8 ประเภท โดยเริ่มตั้งแต่ความส าเร็จในระดับ
สถาบันคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทุกประเภทใน สอศ. การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรทุก
ระดับ ตั้งแต่ครู บุคลากร นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่ จน
สามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน สู่การพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ เช่น นวัตกรรม
เกี ่ยวกับสิ ่งประดิษฐ์ในฟาร์ม เครื ่องผสม  EM และฉีดอัตโนมัติของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิส ัย 
ระบบอะควาโปรนิกส์ รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ที่สามารถส่งผลกระทบ
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน อีกท้ังยังสามารถขยายผลสู่การใช้งานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างแพร่หลาย  
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 จากความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ท าให้ทุกภาคส่วน
เห็นพ้องต้องกันว่า ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDG : Sustainable Development Goals) ที่ประเทศไทย รวมทั้งทุกประเทศทั่วโลก
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิด และแนวทางของโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่  1 นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กรอบหลักของการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

ภาพที่  2 กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(SDG : Sustainable Development Goals) 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

จึงถือได้ว่า โครงการชีววิถีฯ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติ และในระดับสากล 
โดยที่โครงการฯ เองมีความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่โครงการฯ จะมีการขับเคลื่อน
ต่อ พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้มาตรฐานการพัฒนาของประเทศ และมาตรฐานการพัฒนาของสากล ดังตัวอย่างการ
พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย  (Smart Farm) บนฐานความพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่หลายชุมชนในประเทศไทยได้น าไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้  
ต่อยอด บูรณาการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง การสร้างอาชีพในชุมชน เช่น อาชีพเกี่ยวกับการแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวระบบเกษตรทันสมัย การศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น  
ที่หมู่บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมายที่มีการน านวัตกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือการขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชน 4.0 
รวมทั้งการเป็นชุมชนชีววิถี 4.0 ด้วย   

 

 

ภาพที่  3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบเกษตรทันสมัย (Smart Farm) ที่ครบวงจรในรูปแบบของ 
(One Stop Services Center) บนฐานความพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 

ภาพที่  4 การพัฒนาระบบเกษตรทันสมัย (Smart Farm) บนฐานความพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ที่หมู่บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์: นวัตกรรม ICT และวิถีชุมชน 

 

 

ภาพที่  5 การต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในชุมชน เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวระบบเกษตรทันสมัย   
การศึกษาดูงาน ภูมิปัญญา ฯลฯ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

ประเด็นที่ 2 : มุมมองจากประสบการณ์สู่การขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี 4.0” 

 โดย หมอพืช พันไมล์ นักเกษตรอินทรีย์ อิสระ ที่ปรึกษาระบบเกษตรทันสมัย (Smart Farm) ศูนย์วิจัย 
CCDKM มสธ. ไดแ้ลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ์สู่การขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี 4.0” ที่หลากหลายประเด็น  
เช่น การน าแนวคิด ความรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการดิน
มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือเป็นฐานในการรองรับการพัฒนาต่อยอดสู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” ดังภาพที่ 6  

 

ภาพที่  6 การจัดการดินมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือเป็นฐานในการรองรับการพัฒนาต่อยอดสู่  
“ชุมชนชีววิถี  4.0” 

เมื่อเกษตรกรสามารถที่จะบริหารจัดการดินมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือเป็นฐานในการรองรับ
การพัฒนาต่อยอดสู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” หรือการบริหารจัดการฟาร์มแบบทันสมัย (smart farm) บนฐานความ
พอเพียง หรือฐานความพร้อมของพ้ืนที่ตนเอง เกษตรกรก็สามารถที่จะวางแผนการผลิตในพ้ืนที่ของตนเองได้
อย่างมั่นใจ และกล้าที่จะพัฒนาสู่ระบบพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพ่ือโอกาสทางการตลาดที่มากกว่า รายได้ที่มากกว่า   
ดังนั้น  สิ่งที่ระบบฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” คือ การที่เกษตรกรสามารถที่จะต่อยอด
การพัฒนาพ้ืนที่ฟาร์มของตนเองจากฐานความพร้อม และฐานทรัพยากรที่มีอยู่ เกษตรกรสามารถที่จะต่อยอด
เกี่ยวกับการวางแผนระบบการบริหารจัดการฟาร์มทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบดิน ระบบน้ า ระบบแรงงาน ระบบการ
ผลิตที่ออกแบบตามความต้องการที่แท้จริง (demand side) ระบบเครือข่าย ระบบตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 7-
8  
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ภาพที่  7 การจัดการดินที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่เกษตรกรสามารถออกแบบระบบฟาร์มของตนเอง 
ได้อย่างสอดคล้องทั้งระบบ เช่น ประเภทพืชที่เลือกปลูกท่ีจะต้องสอดคล้องกับระบบตลาดของพ้ืนที่ด้วย 

 

 

ภาพที่  8 หลังจากท่ีเกษตรกรสามารถบริหารจัดการดินได้แล้ว สามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่ตลาด 
ของแต่ละพ้ืนที่ต้องการได้ 

 จากภาพที่ 7-8 เป็นการแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรตามแนวคิดของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ
“ชุมชนชีววิถี 4.0” นั้น สามารถที่จะวางแผนการผลิต วางแผนการใช้พ้ืนที่ วางแผนการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือการผลิตตามความต้องการของตลาดได้ เช่น ผักสลัดประเภทต่าง ๆ ที่จะต้องมีการวางแผนการผลิต เพ่ือให้
สามารถที่จะป้อนผลผลิตให้กับตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามท่ีต้องการ ฯลฯ    
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 

ภาพที่  9 แนวคิดของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” คือ การรักษาความสมดุล  
คือทั้งการอนุรักษ์และการรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชน 

 

 

ภาพที่  10 การมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (partnership) คืออีกหนึ่งแนวคิดส าคัญ 
ของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” เช่น ป่าชุมชน 

จากภาพที่ 9 -10 หนึ่งในหลักคิดส าคัญของการพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดของฟาร์มทันสมัย (smart 
farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี  4.0” คือการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียระดับต่าง ๆ 
(stakeholders) ในการร่วมกันรักษาความสมดุล คือ ทั้งการอนุรักษ์และการรักษา ตลอดจนการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย ตามกรอบของการพัฒนาที่
ยั่งยืนร่วมกัน (sustainable development) ดังนั้น กระบวนการของการมีส่วนร่วมจึงได้รับการส่งเสริมอย่าง
เป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” เช่น การร่วมคิด ร่วม
แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ร่วมลงทุน ร่วมแบ่งปันทรัพยากร ร่วมท า ร่วมทดลอง ร่วมประเมินผล และร่วมกัน
ดูแลรักษา และร่วมมือกันในการต่อยอดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น บนฐานศักยภาพของตนเอง 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 
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ภาพที่  11 การต่อยอดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0”  
ตามความพร้อมของชุมชน : พืชเศรษฐกิจหรือพืชที่สามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมตามที่ตลาดต้องการ 

  

 

ภาพที่  12 การต่อยอดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0”  
ตามความพร้อมของชุมชน : ไม้ตัดดอก 

 จากภาพที่ 11 -12 อีกหนึ่งในหลักคิดส าคัญของการพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดของฟาร์มทันสมัย 
(smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” คือ ความสามารถในการวางแผนการผลิตพืชผักประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเอง โดยอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งเพ่ือการป้อนตลาด หรือเพ่ือการหนุน
เสริมการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น เมล่อน ผักสลัดประเภทต่าง ๆ ดอกทานตะวัน ดาวเรือง เบญจมาศ มะลิ ฯลฯ  
อีกท้ังอาจจะเป็นพืชผักสมุนไพร พืชผักที่เป็นภูมิปัญญาต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่นที่อาจจะเป็นได้ทั้งอาหารและยา
ในขณะเดียวกัน เป็นต้น 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 

ภาพที่  13 การตลาด คืออีกหนึ่งแนวคิดส าคัญของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0”  
เช่น ตลาดกรีน (Green Market) ตลาดท่องเที่ยว ตลาดชุมชน ตลาดภูมิปัญญา ฯลฯ 

 

 

ภาพที่  14 การท่องเที่ยวชุมชน คืออีกหนึ่งแนวคิดส าคัญของฟาร์มทันสมัย (smart farm) หรือ  
“ชุมชนชีววิถี 4.0” เช่น การท่องเที่ยวเกษตร การท่องเที่ยวนิเวศน์ การท่องเที่ยววัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยว

ภูมิปัญญา ฯลฯ 

จากภาพที่ 13 -14 นับว่าเป็นอีกหนึ่งของหลักคิดส าคัญของการพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดของฟาร์ม
ทันสมัย (smart farm) หรือ “ชุมชนชีววิถี 4.0” คือ การท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเกษตร การท่องเที่ยว
นิเวศน์ การท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวภูมิปัญญา การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เช่น การท่องเที่ยวที่
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งดี  ๆ ในชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเดินป่า การถ่ายภาพ การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง  
การร่วมปลูกต้นไม้ การร่วมปลูกหญ้าแฝกกันดินทลาย การท าฝายกั้นน้ าธรรมชาติ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ การพักอาศัยร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ (home stay) การร่วมท า
ความสะอาดวนอุทยาน หรือสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ในชุมชน ฯลฯ เพราะถือว่าเป็นการสืบทอดวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ อัตลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนนั้น ๆ ให้สามารถสืบทอดสู่
ลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไป  
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

ประเด็นที่ 3 : สรุปผลจากกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Work Shop)  

โดยการน าเสนอจากผู้แทน 4 ภาค : ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยทุก
ภาคท าการระดมความเห็นใน 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นที่ 1 ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับทุนเดิมที่มีอยู่ และประเด็น
ที่ 2 คือประเด็นที่ข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการหรือรวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 4.0”  

3.1) ภาคตะวันออกฉียงเหนือ    

1. ทุนเดิม / สิ่งด ีๆ / นวัตกรรมดี ๆ ท่ี (สอศ.+กฟผ.+กษทน.) มีและพร้อมขับเคลื่อนให้เป็น MODEL หรือ
พัฒนาสู่การเป็น “ชีววิถี 4.0” (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพ่ือพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ  
ภายในปี พ.ศ.2564   

1.1) มีการน านวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัยที่ชนะเลิศประเภทต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน 
1.2) มีการจัดท าศูนย์เรียนรู้หรือห้องเรียนมีชีวิตของแต่ละวิทยาลัย 
1.3) มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อม และเป็นบุคคลต้นแบบ เช่น ราษฎรที่

ชนะเลิศจากการประกวดต่าง ๆ 
1.4) มีความร่วมมือระหว่าง สอศ. กฟผ. และร่วมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากทุกระดับ 
 

2. วิธีการในการขับเคลื่อนร่วมกัน และแผนการขับเคลื่อนร่วมกันสู่การสร้างนวัตกรรมของโครงการชีววิถี  
4.0 (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในปี พ.ศ.2564  

2.1) โครงการ 5 ประสานเพ่ือสืบสานทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการประสานงานระหว่างทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องคือ  

 - ประสานงานกับชุมชนที่ทีความพร้อม รวมทั้งมีพ้ืนที่ที่พร้อมในการด าเนินงาน 

 - สร้างเครือข่ายกับหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ เพ่ือมาช่วยในการด าเนินการต่าง ๆ เปิดรับภาคเอกชนที่มีความพร้อมมาเป็นภาคีเครือข่าย โดยใช้
สถานศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุนหรือเป็นหน่วยประสานกลาง 

2.2) น าชุมชนที่สนใจไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ 

2.3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.4) ตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือการสื่อสารสู่ชีววิถี 4.0 

2.5) น านวัตกรรมที่ชนะการประกวดขยายผลสู่ชุมชน 

2.6) ส่งเสริมชุมชนที่มีจุดเด่นให้พัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป และสนับสนุนชุมชนที่มี
จุดด้อยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 
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2.7) สนับสนุนการยกย่องเชิดชู การพัฒนาต่อยอดผู้น าต้นแบบจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจาก
ชุมชน จากเยาวชน จากนักศึกษา จากครูบาอาจารย์ หน่วยงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

 

3.2) ภาคใต ้

1.ทุนเดิม / สิ่งดี ๆ / นวัตกรรมดี ๆ ที่ (สอศ.+กฟผ.+กษทน.) มีและพร้อมขับเคลื่อนให้เป็น MODEL หรือ
พัฒนาสู่การเป็น “ชีววิถี 4.0” (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพ่ือพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ  
ภายในปี พ.ศ.2564   

1.1) มีความรู้ มีวัตถุดิบ มีภูมิปัญญา มีสิ่งประดิษฐ์ มีนวัตกรรม มีงานวิจัย มีพ้ืนที่ มีแปลงสาธิต  
(ตั้งแต่ 3 งาน – 2 ไร่)  

1.2) มีบุคลากรที่หลากหลาย เช่น มีครูอาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา เกษตรกร ที่ดีเด่นในเรื่องต่าง ๆ 
ที่หลากหลายที่สามารถเป็นก าลังในการขยายผลได้ 

1.3) มีงบประมาณ เพราะผู้น าจากแต่ละภาคส่วนค่อนข้างมีงบประมาณของตนเอง 
 

2. วิธีการในการขับเคลื่อนร่วมกัน และแผนการขับเคลื่อนร่วมกันสู่การสร้างนวัตกรรมของโครงการชีววิถี  
4.0 (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในปี พ.ศ.2564  

2.1) ก าหนดจุดที่แต่ละพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีความแข็งแกร่งแล้วพัฒนาต่อในรูปแบบ
ของ “One Stop Service Center” เช่น การจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง”    ทั้งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งในการฝึกอบรม เป็นแหล่งให้ค าปรึกษา เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน  เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชีววิถี เป็นต้น  

2.2) ใช้กลยุทธ์ในการเลือกพื้นที่เพื่อการด าเนินการ  คือ เลือกพ้ืนที่ที่ เป็นพ้ืนที่ที่กฟผ. ให้
ความส าคัญ เช่น พ้ืนที่ใต้สายส่ง ของ กฟผ. เป็นต้น   

2.3)  การสอนวิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของทุกระดับ 
เพราะหากว่าทุกคนทั้งครู นักศึกษาเข้าใจในหลักการของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ชัดเจนแล้ว จะสามารถน าไปใช้ น าไปประยุกต์ใช้ น าไปบูรณาการในการใช้ได้อย่างถูกต้อง
และประสิทธิภาพ      

2.4) เน้นการใช้กระบวนการในการบริหารจัดการในการขับเคลื่อน โดยใช้หลักคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแก่นหลักในการขับเคลื่อน โดยท าเป็นฐานการเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลักท่ีชัดเจน ใน
แต่ละสถาบัน เช่น 

 - การจัดตั้งธนาคาร EM 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 - การท าแปลงสาธิตเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ให้นักศึกษาให้เรียนรู้  
จากนั้นก็เป็นกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่ อีกท้ังกลุ่มศึกษาดูงานต่าง ๆ โดยตั้งเป็น “MODEL” ที่โดดเด่นแต่ละประเด็นไป 
โดยเน้นการมีจุดแข็งที่ชัดเจน เป็นจุดขายที่ชัดเจน โดดเด่น และสามารถน าไปใช้ หรือปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม      

 - จัดท าเป็นแหล่งสาธิตต่าง ๆ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท า “บ่อสาธิต” โดย
เน้นการสร้าง “แบบ” ให้ดู ดีกว่าการ “บอก” โดยเลือกชุมชนที่เข้มแข็งที่สามารถเป็น “ชุมชนแม่แบบ” หรือ
เป็น “ชุมชนต้นแบบชีววิถี” ในแต่ละประเด็นได้ จากนั้นก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ขยายวงกว้างออกไป
มากยิ่งขึ้น   

2.5) เน้นการประสานงาน คือ “5 ประสาน ถวายในหลวง” เช่น ปราชญ์ สถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยการอาชีพที่สามารถใช้เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ CP  
คูโบต้า หน่วยงานระดับท้องถิ่น ประมง เกษตร ฯลฯ  

2.6) เน้นการน านวัตกรรม และสิ่งที่ได้รับรางวัลที่หลากหลายระดับต่าง ๆ ออกไปขยายผลให้
เกิดการพัฒนาและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้นักศึกษา เยาวชนเข้ามาร่วมในขบวนการ
ขับเคลื่อน ฯลฯ  

2.7) ใช้การสื่อสารที่สะดวก และเข้าถึงทุกคนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสาร
ด้วยกลุ่มไลน์ เฟสบุค๊ โทรศัพท์มือถือ 

 

3.3) ภาคเหนือ 

1.ทุนเดิม / สิ่งดีๆ /นวัตกรรมดีๆ ที่ (สอศ.+กฟผ.+กษทน.) มีและพร้อมขับเคลื่อนให้เป็น MODEL หรือ
พัฒนาสู่การเป็น “ชีววิถี 4.0” (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพ่ือพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ  
ภายในปี พ.ศ.2564   

1.1) มีนโยบายของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน มีบุคลากรที่หลากหลาย มีวิทยากร มี
ผู้น า โดยเฉพาะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร น าความรู้
ลงสู่ชุมชนท าให้เข้มแข็ง 

1.2) มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยว “ชีววิถี” จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ คือ ตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร  
นักศึกษา และชุมชน  

1.3) มีเทคโนโลยี มีงานวิจัย มีความรู้ มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุดิบ มีภูมิปัญญาในแต่ละ
พ้ืนที่ สนับสนุนให้กับชุมชนพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาชุมชน
โดยภาพรวมด้วยเช่นกัน 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

1.4) มีชุมชนที่พร้อมสามารถร่วมโครงการได้ เช่น ชุมชนมีทรัพยากรพ้ืนฐาน มีแรงงาน มีความ
สามัคคี พร้อมเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีเครือข่าย และบางที่มี “ชุมชนต้นแบบ” อยู่แล้ว ก็
สามารถที่จะใช้เป็นพ่ีเลี้ยง หรือผู้น าในการขยายผลได้ 

1.5) กฟผ. และสอศ. มีงบประมาณ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นพ้ืนฐานการด าเนินงานและการขับเคลื่อน
เพ่ือการขยายผลให้     

 

2. วิธีการในการขับเคลื่อนร่วมกัน และแผนการขับเคลื่อนร่วมกันสู่การสร้างนวัตกรรมของโครงการชีววิถี 
4.0 (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในป ีพ.ศ.2564  

2.1) วิธีการขับเคลื่อน ๆ หลัก ๆ คือ การใช้สถาบันการศึกษาหรือวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ การสร้างความตระหนักในระดับชุมชนให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน้นการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ให้ครูช่วยแนะน าเป็นพ่ีเลี้ยงตามกิจกรรมของ 
ชีววิถี 4 กิจกรรมหลัก โดยให้ชุมชนเห็นชัดเจนร่วมกันว่า โครงการชีววิถีสามารถช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได ้และช่วยแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้จริง  

2.2) หาจุดแข็งของชุมชนแล้วพัฒนาต่อยอด โดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เน้น
การท างานกับผู้น า และแกนน าชุมชนโดยเน้นการท างานเป็นเครือข่ายระหว่างกัน โดยต้องมี
การจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้น าก่อน จากนั้นเป็นลูกบ้าน เพ่ือให้ร่วมมือกันเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ และรวมทั้งการเป็นครอบครัวตัวอย่าง เพ่ือน าร่องให้
เป็นตัวอย่างในชุมชน เพราะชุมชนมีฐานของความสามัคคี และมีเครือข่ายของตนเอง โดยน า
ทุนเดิมทั้ง 8 ข้อ มาบริหารจัดการชุมชน และพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ 
โดดเด่นจากแต่ละด้าน หรือชุมชนที่เคยได้รับรางวัล อีกท้ังมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคประเภทต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว จะเริ่มตั้งต้นตั้งแต่การขับเคลื่อนโครงการชีววิถีตามแนวทางที่ 
กฟผ. ก าหนด 12 ขั้นตอนให้เกิดผลที่ชัดเจน เช่น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ชัดเจน 
ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีการสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน การศึกษาดูงาน  
การแปรรูป ฯลฯ  

2.3) มีการยกระดับองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ การบริหารจัดการในรูปแบบ
ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการตลาด การยกระดับสินค้าเข้าสู่
มาตรฐาน มีการใช้ ICT มาช่วยในเรื่องการตลาด การตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ทั้งที่
เป็นแบบเดิม และแบบใหม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ    
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 2.4) ใช้หลักการของ 4 M  (Man วางตัวบุคคลให้ดี และเข้าไปสู่ชุมชน  Material เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ดี Money กฟผ. วิทยาลัย เครือข่ายชุมชน  และ Management การจัดการ ใช้
กระบวนการ PDCA วางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล ติดตามพัฒนา โดยเน้นการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม เช่น การท าแปลงสาธิตของทุกวิทยาลัย ที่สามารถขยายลงสู่ชุมชน โดย
อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น หรือการ
ประสานการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เน้นการติดตามประเมินผลแบบธรรมชาติ หรือในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน เช่น ไม่
เน้นเอกสาร ไม่เน้นขั้นตอน เช่น อาจจะด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในหมู่บ้าน โดยให้ 
กฟผ. และสอศ. รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการร่วม และรวมกลุ่มดูงาน
ของจริง เพ่ือเป็นการช่วยกันดูว่าระหว่างการด าเนินโครงการมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องแก้ไข
หรือช่วยหนุนเสริมกันหรือไม่อย่างไร ฯลฯ  

 

3.4) ภาคกลาง 

1.ทุนเดิม / สิ่งดีๆ /นวัตกรรมดี ๆ ที่ (สอศ.+กฟผ.+กษทน.) มีและพร้อมขับเคลื่อนให้เป็น MODEL หรือ
พัฒนาสู่การเป็น “ชีววิถี 4.0” (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพ่ือพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ  
ภายในปี พ.ศ.2564   

1.1) มีเปา้หมายสูงสุดที่ชัดเจนร่วมกันคือ “ท าเพื่อในหลวง” คือเป้าหมายสูงสุด 
1.2) มีหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีรหัสวิชาที่ชัดเจน อีกทั้งมีวิชาที่เกี่ยวข้อง และใช้ใน

การเรียนการสอนอย่างชัดเจน เช่น วิชาชีววิถี วิชาเกษตรผสมผสาน ที่เป็นวิชาหลัก ๆ   
1.3) มีชมรมชีววิถี ที่เป็นทั้งกลไกในการขับเคลื่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย 
1.4) มีทุนเดิมที่หลากหลาย ทั้งวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ มีการประสานการท างานระหว่าง 

กฟผ. และสอศ. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

2. วิธีการในการขับเคลื่อนร่วมกัน และแผนการขับเคลื่อนร่วมกันสู่การสร้างนวัตกรรมของโครงการชีววิถี  
4.0 (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในปี พ.ศ.2564  

2.1) ยึดหลักความยั่งยืน และความต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น เมื่อมีปัญหาอุปสรรคต้องมีการ
ปรึกษาหารือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสื่อสารประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

2.2) ความชัดเจนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทุกระดับ ที่สนับสนุน ลงมือท า ติดตาม และให้ก าลังใจ
บุคลากร 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

2.3) การขับเคลื่อนด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน โดยพิจารณารายวิชาเหมาะสมที่สามารถจะ
บรรจุหรือบูรณาการร่วมกันได้บ้าง เช่น วิชาเลือกเสรี วิชาเกษตรผสมผสานในหลักสูตร ปวช. 
ปวส. ของวษท. สุพรรณบุรีที่มีการก าหนดเป็นรายวิชา คือวิชาชีววิถี เป็นต้น  

2.4) การขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ เข่น การขับเคลื่อนด้วยชมรมชีววิถี ที่
ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญของการขับเคลื่อน เช่น วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น เป็นต้น  

2.5) การขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสิ่งที่หนุนเสริม เช่น กิจกรรมการ
ประกวด เพ่ือผลักดัน เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งนักเรียน ส่งครูเข้า
ประกวด จากนั้นจึงเป็นชุมชน เป็นต้น 

 

ประเด็นที่ 4 : สรุปภาพรวมเพื่อเสนอต่อระดับนโยบายของ กฟผ. : “วิธีการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 4.0”  

สรุปภาพรวมเพ่ือเสนอต่อระดับนโยบายของ กฟผ. : “วิธีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 
4.0” แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ 1) ความเป็นไปได้ และแนวทางในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ “ชุมชน
ชีววิถี 4.0” 2)  วิธีการในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” และ 3) โมเดลนวัตกรรมองค์รวม
เพ่ือการขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี” สู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” ดังสรุปสังเขปต่อไปนี้ 

 

4.1)  ความเป็นไปได้ และแนวทางในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0”  

 จากการศึกษาบริบท และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ที่ผ่านมา เพ่ือเน้นการประสานพลังในการน าแนวทางชีววิถีของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง อีกทั้ง
สามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมได้โดยภาพรวม โดยเริ่มที่สังคมชนบทที่เป็นฐาน
หลักของประเทศ   

 ผลการด าเนินงานร่วมกันที่ผ่านมากกว่าหนึ่งทศวรรษ พบว่ามีการต่อยอดการพัฒนาโครงการชีววิถีของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งการขยายผลออกไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้ 

1) มีการใช้กลไกของชีววิถีเป็นกลไกฐานแนวคิดหลักในการขับเคลื่อน แล้วต่อยอดด้วยนวัตกรรม
ประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด หรือนวัตกรรมที่
เป็นกระบวนการต่าง ๆ โดยที่นวัตกรรมรวมทั้งงานวิจัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ (ICT) 
เพ่ือการพัฒนาและการต่อยอดทางการเกษตร เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรทันสมัย (smart farmer) ถือว่าเป็นหนึ่งใน
แก่นหลักของนโยบาย Thailand 4.0 เช่นกัน  
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

   

 

ภาพที่  15 นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กรอบหลักของการพัฒนาประเทศไทย 

 
2) มีการพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานสากล โดยใช้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  

(SDG : Sustainable Development Goal) ที่เน้นการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
โครงการชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) โดยเฉพาะในประเด็นที่ต่อยอดจากเรื่องการขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ร่วมกัน ฯลฯ โดยประเด็นที่ต่อยอดชัดเจนคือ การเน้นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน      

 

ภาพที่  16 กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(SDG : Sustainable Development Goals) 
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4.2) วิธีการในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0”  

วิธีการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) จะต้องสนับสนุนต่อคือ การคิดค้นเก่ียวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และวิธีการน าไปขยายผลสู่
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้คือ 

1.1)  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พอเพียงที่ทันสมัยแนว Smart One Stop Service Center โดยมี
การบริหารจัดการที่ชัดเจนร่วมกัน เน้นการน าเอานวัตกรรม งานวิจัยที่คิดค้นพัฒนาระหว่างกันและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปต่อยอด และปรับใช้ได้จริง เช่น แบ่งออกเป็นภาค หรือแบ่งเป็นคลัสเตอร์ (cluster) จากนั้น
แต่ละคลัสเตอร์ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างเด่นชัด เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

1.2)  เปิดกว้างการท างานเชิงหุ้นส่วน (partnership model) โดยที่ทุกภาคส่วนจากทุกระดับ
สามารถเข้ามาร่วมโครงการฯ ได้ในทุกระดับ เช่น องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน สถาบัน โรงงาน ฯลฯ ใน
พ้ืนที่ โดยเน้นกระบวนการของการมีส่วนร่วมจากทุกระดับร่วมกับชุมชน เน้นการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหาได้จริง 
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร ปัญหาเกี่ยวกับการตลาด ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเท่าทัน ฯลฯ   

     1.3)  เน้นการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกรทั่วไป เพื่อการสร้างเยาวชน  
โดยเฉพาะเยาวชนภาคการเกษตรให้เป็นเยาวชน 4.0 หรือเกษตรกร 4.0 (Young smart farmer) เพราะ
เยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มนวัตกรโดยธรรมชาติอยู่แล้ว หากเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ที่เป็นฐานรากเกี่ยวกับ 
“ชีววิถี” ที่ชัดเจนถูกต้อง ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง  ๆ 
เยาวชนดังกล่าว ก็จะสามารถที่จะบูรณาการความรู้ที่เป็นแก่นหลักดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง  สามารถน าไปขยาย
ผลได ้และสามารถท่ีจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่ารุ่นพ่อแม่ที่ผ่านมา  

    1.4) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ (ICT) ที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน  
สอดคล้องกับความพร้อมของชุมชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นการจัดท าเป็น “คลังความรู้ ประสบการณ์” 
(Knowledge Hub / Portal) เกี่ยวกับชีววิถ ีโดยจัดท าเป็นชุดความรู้และประสบการณ์ชุดพ้ืนฐาน ที่ถือว่าเป็น
ชุดความรู้ที่เป็นแก่นหลักของโครงการชีววิถี และชุดความรู้เชิงต่อยอดในรูปแบบของนวัตกรรมหรือชุดความรู้ที่
เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ชุดความรู้เชิงนวัตกรรม ฯลฯ ทีส่ามารถน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น 
“ชีววิถี 4.0” ที่เก่ียวข้องกับระบบ “การเกษตร 4.0” หรือระบบการเกษตรที่ทันสมัย (smart farm system) บน
ฐานความพอเพียง ความเท่าทันหรือความทันสมัย บนฐานความสมดุลร่วมกันนั่นเอง  

   1.5) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ (ICT) เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในชุมชนด้วยกันเอง ทั้งภายในเครือข่าย และการสื่อสารกับสังคมภายนอกที่มากขึ้น มีการสื่อสารที่
ต่อเนื่องและเพียงพอ โดยเฉพาะการสื่อสารเพ่ือสร้างความตะหนักร่วม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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ระหว่างทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับสังคมภาพใหญ่ที่มากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะเป็นการน าไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกันมากขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

4.3) โมเดลนวตักรรมองค์รวมเพ่ือการขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี” สู ่“ชุมชนชีววิถี 4.0” 

โครงการชีววิถีฯ ถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติ และในระดับสากล โดยที่
โครงการฯ เองมีความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่โครงการฯ จะเริ่มใช้นวัตกรรมที่เป็น
องค์รวมเพ่ือการขับเคลื่อน ขยายผล และพัฒนาต่อยอดตามมาตรฐานการพัฒนาของประเทศ มาตรฐาน 
การพัฒนาของสากล และพัฒนาตามเกณฑ์ของระบบเกษตรทันสมัย (Smart Farm) บนฐานความพอเพียงตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ    

 โดยโมเดลนวัตกรรมองค์รวมเพื่อการขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี” สู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” นี้ จะเน้นการ
มีส่วนร่วม และการท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน (partnership model) ที่ให้สถาบันการศึกษาของ สอศ. เป็นฐาน
หลักด้านความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานกลางของชุมชนในการที่จะเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับชุมชนในการขยายผล ถ่ายทอดความรู้ และท างานร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ทุกชุมชน ทุกพ้ืนที่สามารถที่จะ
บูรณาการทุกกิจกรรมของระบบชีววิถีของชุมชนตนเอง พ้ืนที่ตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ในการ
สร้างอาชีพในชุมชน เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวระบบเกษตรทันสมัย การศึกษาดูงาน การตลาด 4.0  
การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ และการท างานร่วมกัน ฯลฯ ในส่วนของ กฟผ. ก็ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน  
ที่ท าหน้าที่ในการร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมสนับสนุน และร่วมขยายเครือข่ายความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้น เช่น การ
ประสานกับหน่วยงานนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือน านวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องออกไปถ่ายทอดต่อ และสิ่งที่ส าคัญคือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือทั้งที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการในการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นชุมชนชีววิถี 4.0 ที่ยั่งยืนร่วมกัน ดังภาพที่ 17  
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

 

ภาพที่  17 โมเดลนวัตกรรมองค์รวมเพ่ือการขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี” สู่ “ชุมชนชีววิถี 4.0” 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก.  ก าหนดการของงานสัมมนา 

ภาคผนวก ข.  ประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

ภาคผนวก ก.  ก าหนดการของงานสัมมนา 

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ระดับประเทศ 

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร 
 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

08.00-08.30 ลงทะเบียน ณ ห้องกรุงธน แกรนด์บอลรูม  

08.30-08.45 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โดย นายกรศิษฎ์ ภคัโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. 

08.45-09.45 ปาฐกถาพิเศษ “ถอดรหัสพระราชา สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

  โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

09.45-10.00 พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการชีววิถีตามความร่วมมือ ประจ าปี 2560 

  และ ผู้ว่าการ กฟผ. และ เลขาธิการ สอศ. มอบนโยบายการด าเนินงานโครงการชีววิถีฯ  

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลการด าเนินงานโครงการชีววิถีตามความร่วมมือระหว่าง สอศ.  

  และ กฟผ. ประจ าปี 2559 และ มอบนโยบายการด าเนินกิจกรรมชีววิถีตามความร่วมมือ  

โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายกรศิษฎ์ 

ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ.  

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องนทีทอง 

13.00-15.30 เวทีเสวนาชีววิถี “สอศ. และ กฟผ. จะก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” 

  ผู้เข้าร่วมการเสวนา 

  1. นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. 

  2. ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน 

  ระดับประเทศ 2553-2559 

  3. ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ์ บุญเลิศกุล ผอ.สสช.  

  4. นายพุธ ทองลา ผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย 

  น าไปใช้ได้ผลดีเด่น ประจ าปี 2558 

  ผู้ด าเนินรายการ คุณมนัสวิน นันทแสน (ติ๊ก ชิโร่) 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

15.30-15.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45-16.30 ท าความรู้จัก “ชุมชนชีววิถีต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.” และ “12 ขั้นตอนการขยาย
ผลสู่ชุมชนตามแนวทางชีววิถีฯ” (กรอบของชุมชนต้นแบบภายใต้บริบทของ Thailand 
4.0) 

18.00-22.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องนทีทอง 

 
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30-8.45 น.  นโยบายการก้าวสู่ “ชุมชนชีววิถี  4.0”  

08.45-9.15 น.  ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรม….จากชุมชนชีววิถี 

   โดย รศ. ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ CCDKM  มสธ. 

09.15-9.45 น.  มุมมองจากประสบการณ์สู่การขับเคลื่อน “ชุมชนชีววิถี  4.0” 

   โดย หมอพืช พันไมล์ นักเกษตรอินทรีย์ อิสระ CCDKM  มสธ. 

9.45-10.00 น.  พักรับประมานอาหารว่าง และเตรียมเข้าสู่การน าเสนอห้องย่อย 4 ภาค 

10.00-12.00 น.  กิจกรรม Work Shop “วิธีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 4.0”  

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องนทีทอง 

13.00-15.30 น. น าเสนอโดยผู้แทน 4 ภาค “วิธีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 4.0”  

15.30 -16.00 น.    สรุปภาพรวมเพ่ือเสนอต่อระดับนโยบายของ กฟผ. 

                               “วิธีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชนชีววิถี 4.0”  

15.30 -16.00 น.    พิธีปิดการสัมมนา และถ่ายภาพร่วมกัน 

   เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

-------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : . 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สอศ. เข้าพักและเช็คอินท่ี โรงแรมรอยัลริเวอร์ฯ ได้ในวันท่ี 31 พ.ค. 60  โดย กฟผ. จัดห้องพักให้
วิทยาลัยละ 2 ห้อง / เข้าพักได้ห้องละ 2 คน สามารถส่งรายช่ือผู้เข้าพักในแบบตอบรับแนบท้ายหนังสือเชิญก่อน วันที่ 25 พ.ค. 
60 ทั้งนี้ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับประเทศ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามความร่วมมือระหวา่ง กฟผ. และ สอศ. โดยศูนย์วจิัย CCDKM มสธ. 

ภาคผนวก ข.  ประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ประเด็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“วิถีการขับเคลื่อนสู่ชีววิถี 4.0 (SMART LOCAL)” 

(สร้างคน ด ารงวิถี พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน) 

    ----------------------------------- 

ประเด็นที่จะใชเ้ป็นเครือ่งมือในการขับเคลือ่นชีววิถี 4.0 (SMART LOCAL) ร่วมกัน 

1. ทุนเดิม / สิ่งดี ๆ / นวัตกรรมดี ๆ ที่ (สอศ.+กฟผ.+กษทน.) มีและพร้อม
ขับเคลื่อนให้เป็น MODEL หรือพัฒนาสู่การเป็น “ชีววิถี 4.0” (SMART 
LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อพัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในปี
พ.ศ.2564 (ตัวอย่างเช่น  มีบทเรียน / มีรางวัล / มีเครือข่าย / มีแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ)  

 
 
 

2. วิธีการขับเคลื่อนร่วมกัน และแผนการขับเคลื่อนร่วมกันสู่การสร้างนวัตกรรม
ของโครงการชีววิถี 4.0 (SMART LOCAL) ตามรอยพระราชปณิธานเพื่อ
พัฒนา 89 ชุมชนต้นแบบ ภายในปี พ.ศ.2564  
(ตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี 4.0, MODEL การขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม, MODEL การขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม, MODEL การปลูกจิตส านึก
เกษตรกรมืออาชีพ, การพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการชีวถี 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม  
เช่น การเป็นผู้น า, การเป็นจิตอาสา / ผู้ประกอบการสังคม, การเป็นผู้ให้ (จิตสาธารณะ)  
การเป็นผู้ประกอบการ, การเป็นนักสร้างสรรค์ / นักสร้างอัตลักษณ์การเป็นวิทยากร,  
การเป็นนักวางแผน, นักบริหารจัดการ, นักกลยุทธ์การตลาดท้ังออนไลน์และออฟไลน์,  
นักประสานและสร้างเครือข่าย, นัก IT และนักท าสื่อ, นักคิดนอกกรอบ, การเป็นคนรัก
พื้นถิ่น, การเป็นนักแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ฯลฯ)
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