
ความสาํเรจ็จากความรว่มมอื 
: การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนจงัหวดัชยัภมูิ



Phon Thong Model (โพนทองโมเดล) 
การสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีเ์พือ่พฒันาเศรษฐกจิชมุชน 

โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้

จุดเริม่ตน้……. โครงการ 1 บรษิทั 1 ตาํบลสมัมาชพี  ตาํบลโพนทอง 



Phon Thong Model (โพนทองโมเดล)

ตาํบลโพนทอง  อาํเภอเมอืง 
o หา่งจากอาํเภอเมอืง  4 กโิลเมตร

o แบง่เขตการปกครองเป็น 12 หมูบ่า้น 31 ตาราง

กโิลเมตร

o ประชากร 9,015 คน

o อาชพีหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกรรม ทาํนา อาชพีรอง 

ไดแ้ก่ คา้ขาย ทาํไร่

o มพีืน้ทีท่าํนา จาํนวน 2,950 ไร ่



ขัน้ตอนที ่1 เวทคีน้หาศกัยภาพ/วเิคราะหปั์ญหารว่มกนั

Phon Thong Model (โพนทองโมเดล)

เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั(เวทสีภาองค์กรชุมชน) คน้หาปัญหา ศกัยภาพของชุมชน เพื่อนําไปพฒันาศกัยภาพ

ตนเอง โดยไม่ต้องรอโอกาสจากหน่วยงานอื่นๆ โดยชาวบ้านเริม่มคีวามมุมมองของการพฒันาที่ย ัง่ยนื คอื การ

เริม่ตน้บรหิารจดัการทุน ซึง่หมายถงึทรพัยากรในพืน้ทีใ่หเ้กดิคุณคา่และมลูคา่เพิม่ 



ประเดน็รว่มของชุมชน

Phon Thong Model (โพนทองโมเดล)

ขาดการบรหิารจดัการชุมชน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ชุมชนสว่นใหญ่ยงั

ทาํเกษตรเคมี

ขาดความรู้

กระบวนการผลติ

ใหไ้ดม้าตรฐาน

มโีรงน้ําดืม่ 

แต่ขาดองคค์วามรูแ้ละไมไ่ดใ้ช้

ประโยชน์

ขาดบรรจุภณัฑ์

ทีไ่ดม้าตรฐาน

ชุมชนต่างคนต่างทาํ 

ยงัขาดการรวมกลุ่ม



ขัน้ตอนที ่2 กาํหนดเป้าหมายการพฒันารว่มกนั

Phon Thong Model (โพนทองโมเดล)

“สร้างเศรษฐกิจตาํบล...โดยนําร่องนาข้าวและเกษตรอินทรีย”์
ยดึหลกัลดการเบยีนเบยีนตนเอง ผูอ้ื่น และสิง่แวดลอ้ม 

พฒันาสูค่วามเป็นตาํบลตน้แบบ
เพือ่การเรยีนรูด้า้นเกษตรอนิทรยี์

ใหแ้ก่ชุมชนและขยายผลพืน้ที่
อื่นๆต่อไป  

• แปลงสาธติการทาํนาอนิทรยี ์

(ขา้วไรซเ์บอรร์ี)่ 20 ครวัเรอืน

• กจิกรรมเสรมิอื่นๆ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานครบวงจร 
ประกอบดว้ย 

- ปรบัปรุงโรงน้ําดื่มชุมชน

- การจดัทาํปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภาพ

- การคดัเมลด็พนัธุ ์เพือ่ใชใ้นฤดกูาลตอ่ไป

- การจดัทาํแผนธุรกจิ 

• แปลงสาธติการปลกูผกัอนิทรยี์

25 ครวัเรอืน  25 ไร ่

โพนทอง โมเดล



Phon Thong Model (โพนทองโมเดล)

ขัน้ตอนที ่3 การเรยีนรูผ้า่นการปฎบิตัิ

เพือ่ต่อยอดดา้นช่องทาง

การตลาด 

กลุม่แปรรปู

ขา้วงางอก

กลุม่น้ําดืม่

สตรโีพนทอง

กลุม่ผกั

ปลอดสาร

SE 

ชยัภมูิ

ระบบบรหิารจดัการ/ปรบัปรุง

เครื่องจกัรแปรรูปขา้ว/โรงน้ํา

ดื่ม

นกัธุรกจิ

จติอาสา

LFC 3

o โอเอช ิรบัซือ้ขา้ว 3,500 กก.

o มติรผลรบัซือ้ขา้ว 300 ก.ก. 

o แบลค็แคนยอนรบัซือ้ขา้ว  3,000 ก.ก.

พนัธมติร

ดา้นตลาด

THAIBEV

มลูนิธิ

สมัมาชพี

สรา้งกระบวนการมสี่วน

รว่ม/เชื่อมโยงพนัธมติร

ชมุชน



ผลลพัธก์ารทาํงาน



ปรบัปรงุกระบวนการผลิต โดยจบัมือกบันักธรุกิจจิตอาสา LFC 3

การพฒันากลุม่แปรรปูขา้ว 

จากโรงสทีีส่ามารถผลติขา้วได ้600 กโิลกรมั เพ่ิมกาํลงัการผลิตเป็น 1,000 กิโลกรมั 



เตาอบสามารถอบขา้วไดค้รัง้ละ 12 กโิลกรมั โดยใชเ้วลาอบทัง้หมด 5-10 นาท ีโดยลดขัน้ตอนในการตากแดด  เครือ่ง

สามารถอบขา้วไดช้ัว่โมงละ 72 กโิลกรมั หรอื 576 กโิลกรมั ต่อวนั

- จากเดมิใชว้ธินีึ่ง โดยใชเ้วลานึ่งต่อครัง้ 48 นาท ีไดท้ัง้หมด 21 กโิล 

- จากนัน้ตอ้งผา่นกระบวนการตากแดดโดยใชเ้วลา 6-8 ชัว่โมงต่อครัง้  ในหนึ่งวนัชาวบา้นสามารถนึ่งขา้วไดใ้นปรมิาณ 300 กโิลกรมัต่อวนั 



• พฒันาการบรรจุภณัฑแ์บบสญูญากาศ ทาํใหเ้กบ็รกัษาขา้วไดน้านขึน้และเพิม่มูลค่าและ ช่องทางการ

จําหน่ายไดม้ากขึน้  พรอ้มกบัพฒันา Packaging โดยการออกแบบของ Thaibev เพื่อเพิม่มูลค่าใหแ้ก่

สนิคา่

• สามารถกระตุน้ความสนใจใหเ้กดิขึน้กบับรษิทัอื่นๆ โดยลา่สุด แบลค็แคนอน ไดร้บัซื้อขา้วจากชุมชน

จาํนวน 2435 กโิลกรมั เพือ่ไปพฒันาเมนูชว่งเทศกาลกนิเจ 

พฒันาบรรจภุณัฑแ์ละแบนด์ “มสีขุ”



รางวลัวสิาหกจิชมุชนดเีดน่ 

ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2558

“วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรปูขา้วกลอ้งงอก”



ยกระดบัสูก่ารเป็น  “ศนูยเ์รยีนรูก้ลุ่มแปรรปูขา้วกลอ้งงอก”

“ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร(ศพก)

คณะดงูานเฉลีย่ 

120 คน/เดือน

รายไดเ้ขา้ชุมชน(คา่อาหาร)

12,000 บาท/เดือน

คา่วทิยากร(3 คน)

6,000 บาท/เดือน





การพฒันากลุ่มน้ําด่ืมชมุชน

จากเครือ่งจกัรทีถ่กูทิง้ลา้งไวเ้กอืบ 10 ปี ไดร้บัการปรบัปรงุ 

จนก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละเศรษฐกจิตาํบล 



- หลงัจากทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน ชาวบา้นสามารถผลติน้ําดืม่ที ่สะอาดและปลอดภยั 

(ชนิด RO กาํลงัการผลติ 2,400 ลติร/วนั)  สาํหรบัจาํหน่าย 12 หมูบ่า้น กวา่ 3,000 ครวัเรอืน

- เร่ิมจาํหน่ายเดือนธนัวาคม 2556 ขนาด 10 ลิตร ต้นทนุ 4 บาทจาํหน่ายถงัละ 8 บาท



ในระหว่างนี้ชาวบ้านและกลุ่มพบอุปสรรค์ ปัญหาบ้าง แต่นักธุรกจิจติอาสา เป็นพี่

เลี้ยงใหต้่อเนื่อง และไดร้บัความร่วมมอืจากชาวบา้นและกลุ่มเพื่อดําเนินงานต่อยอด

และบํารงุรกัษาเครือ่งจกัรดงักลา่วใหอ้ยูใ่นสภาพดใีหม้ากทีส่ดุ 



รายได ้  15,000 บาท/เดอืน

แพค็ละ 35 บาท

บรกิารตูห้ยอดเหรยีญ 

(ลติรละ 1 บาท) 

คณะกรรมการ 15 คน  สมาชกิ 150 คน จาก 12 หมูบ่า้น

รองรบัผูบ้รโิภคในชุมชน  12 หมูบ่า้น 7,300 คน 

2,400 ครวัเรอืน 

ผลติน้ําได ้4,000 ลติร/วนั (ผลติ20วนั/เดอืน) 



การเซน็ MOU
o บรษิทัโตโยตา้ภมูใิจคุณวาส ีจาํกดั 

o บรษิทัชยัภมู ิออโตลสิ จาํกดั

o สหกรณ์การเกษตรนาฝาย จาํกดั 



o สมาชกิ75 คน
o กลุม่ผกัปลอดสารมกีารประกนัราคากบัโรงพยาบาลชยัภูม ิมรีายไดต้่อเฉลีย่เดอืนประมาณ 20,000 – 30,000

บาท จากเดมิทีม่รีายไดไ้มแ่น่นอน

o กําลงัพฒันาพื้นที่สาธารณะจํานวน 5 ไร่ เพื่อเป็นแปลงเรยีนรูแ้ละใหผู้ท้ ีม่รีายไดน้้อยมาใชป้ระโยชน์ในการ

ปลกูผกั

o เชือ่มโยงกบับรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ีชยัภูมใินการใหค้าํปรกึษาและหาช่องทางการตลาด

(โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั)

การพฒันา

กลุ่มผกัปลอดสาร



นางนนัทา ปาจติเณย์

ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร

กรรมการวสิาหกจิระดบัจงัหวดั

นางอารยา จนัปุ่ ม

กลุ่มปลกูผกัปลอดสารตาํบลโพนทอง 

การพฒันาศกัยภาพผูนํ้า



0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

รายได้

การบรหิารจดัการกลุ่ม/ความ

เขม้แขง็ของสมาชกิ

การเชือ่มโยงกบัภาค(ีภาครฐั/

เอกชน)
การเชือ่มโยงเครอืขา่ย

สือ่สารและประชาสมัพนัธ์

กลุม่ขา้ว กลุม่ผกั กลุม่น้ําดืม่



ตาํบลโพนทอง

อทุยานแห่งชาติภแูลนคา
เป้าหมายร่วม

การส่งเสริม

เกษตรอินทรีย์

พืน้ท่ีต้นน้ํา

เราทาํเกษตรอินทรียพื์น้ท่ี

ราบ 

กไ็ม่สามารถเป็นเกษตร

อินทรียไ์ด้!!! 

เกษตรเคมี

เกษตรเคมี

เกษตรเคมี



การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 4 ตาํบลภแูลนคา จงัหวดัชยัภมูิ

เป็นการต่อยอดงาน 1 บรษิทั 1 ตําบลสมัมาชพี โดยดาํเนินการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนตําบล      โพนทอง จงัหวดัชยัภมู ิจนทาํใหแ้กนนํา
มแีนวคดิในการขยายผลการพฒันาจากตาํบลโพนทองกบัพืน้ที ่ 4 ตาํบลภแูลนคา ในการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีแ์ละใชท้่องเทีย่วโดยชุมชน
เป็นเครือ่งมอื





วสิาหกจิทอ่งเทีย่ว
โดยชมุชน 4ตําบล   

ภแูลนคา

แหลง่เรยีนรู ้
- กลุม่วสิาหกจิ
แปรรปูสมนุไพร

แหลง่
วัฒนธรรม

- วดัป่าสคุะโต
- วดัภเูขาทอง

- พระธาตชุยัภมูิ
- ศาลปู่ ดว้งยา่ดี

แหลง่
ธรรมชาติ
- เขือ่นละปะทาว

- ป่าปรงพันปี
- มอหนิขาว

เกษตร
อนิทรยี ์

- กลุม่สตอเบอรีอ่นิทรยี์
ซบัสทีอง

- กลุม่วสิาหกจิเกษตร
อนิทรยีเ์กา่ยา่ดี

ศกัยภาพพืน้ทีก่ารทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 4 ตาํบลภแูลนคา จงัหวดัชยัภมู ิ

ทีผ่า่นมา ชมุชนมศีักยภาพ
แตยั่งขาดการเชือ่มโยงและการรวมกลุม่



จดัเวททีาํความเขา้ใจเรือ่งการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนใน 4 ตําบล



จดทะเบยีนวสิาหกจิทอ่งเทีย่ว 4 ตาํบลภแูลนคา/จดัตัง้คณะกรรมการเป็นตวัแทนจาก 4 ตาํบล



จดัทาํ mou รว่มกบัหน่วยงานจาํนวน 32 หน่วยงานเพือ่พฒันารว่มกนั



ทดสอบ การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน



การประชาสมัพนัธผ์า่นทางรายการ บนัทกึไทยเบฟ ชืน่ใจไทยแลนด ์

รายการเทีย่วละไมไทยแลนด ์เป็นตน้



งานปัน่จกัรยานเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว



o เป็นการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างพนักงานไทยเบฟกบั

ตวัแทนชุมชน (LFC)

o ประสานความร่วมมอืในการทํางานกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (อบต.)ทัง้ 4 ตาํบล

o การประสานความร่วมมือการทํางานกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในจงัหวดั

o เชื่อมโยงกบับรษิทัประชารฐั (วสิาหกิจเพื่อสงัคม) ชยัภูมิ

จาํกดั

การสรา้งความรว่มมอื



ผลลพัธ ์: การเพ่ิมรายได้กบัชมุชน

กลุม่เกษตรอนิทรยีว์ถิเีก่ายาดี 50 คน 20,000 บาท

รายไดเ้ฉลีย่/เดอืนสมาชกิ(คน)

กลุม่เกษตรอนิทรยีซ์บัสทีอง 35 คน 30,000 บาท

กลุม่สมนุไพรต.ทา่มะไฟหวาน

กลุ่ม

30 คน 5,000 บาท



ผลลพัธ ์: การสร้างความร่วมมือภาคี

พฒันาชมุชนจงัหวดั(โครงการotopนวตัวถิ)ี

พลงังานจงัหวดั(โรงเรอืนและตูอ้บพลงังานแสงอาทติย)์
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รายได้

การบรหิารจดัการกลุ่ม/ความ

เขม้แขง็ของสมาชกิ

การเชือ่มโยงกบัภาค(ีภาครฐั/

เอกชน)
การเชือ่มโยงเครอืขา่ย

สือ่สารและประชาสมัพนัธ์

เครอืขา่ยทอ่งเทีย่วโดยชุมชนภแูลนคา

การประเมนิศกัยภาพชุมชน



Thaibev
ตําบล

โพนทอง

model

เครอืขา่ยทอ่งเทีย่ว

โดยชุมชน 

4 ตาํบลภแูลนคา

การเรยีนรูร้ว่มกนัผา่นการปฏบิตั ิ
ภายใตแ้นวคดิการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

ชุมชนเป็นแกนหลกัในการทาํงานพฒันาชุมชน 

ภาครฐั

LFC
network

Crossector collaboration
ความรว่มมอืขา้มภาคสว่น

A

C

B

ภาคเอกชน



Q & A
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