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Week วิทยากร

3 การพฒันาฐานรากและ

การจดัการขา้มภาค

ส่วน

การพฒันาเศรษฐกิจระดบัเมือง – เมืองรอง /ทอ้งถ่ิน

เศรษฐกิจทอ้งถ่ินกบันวตัวิถี

ประชารฐักบั Cross-Sector Collaboration

แบ่งกลุ่มยอ่ย

ป่ินโต
อินทรีย์

อุม่แสง รวยบญุ กรีนโกรท อมัพวา ภแูลนคา
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ท าความเข้าใจร่วมกนั



Part A
Policy & Initiate Project
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การสร้างวงจรเศรษฐกิจเมืองหลกั-เมืองรอง

การพฒันาชุมชน/ท้องถ่ินท่ีผ่านมา – เน้นไปยงั
Product Oriented ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์
การจดัการนีไ้ปยงั Consumer Oriented 
– ผ้าขาวม้าท่ีสามารถการใช้งานได้อีกหลายแบบ

ตลาดเก่า

ตลาดใหม่

ผลิตภณัฑ์ใหม่ผลิตภณัฑ์เก่า

20 % เป็น Brand, 80 % เป็น Me too
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Inclusive Growth - Complement

ตลาดสนิค้าและ
เศรษฐกิจท่ีด ารงอยู่

ชมุชน

ผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน

ให้ชมุชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ร่วมเป็นก่ิงก้านสาขาของระบบเศรษฐกิจ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม

ผู้บริโภค

Area-based

ขยายจากที่หนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่
ทัง้ในพืน้ที่จงัหวดัเดยีวกนั และ/
หรือจากจงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจ
ใหญ่กวา่ไปยงัจงัหวดัท่ี
เศรษฐกิจเลก็กวา่ 

เป็น Economy 

Cluster/Area-based 
management
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Inclusive Growth - Complement
ให้ชมุชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ร่วมเป็นก่ิงก้านสาขาของระบบเศรษฐกิจ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม

เชียงใหม่
ล าพนู

ล าปาง

นกัทอ่งเท่ียว
ผลผลิต
เกษตร

หตัถกรรม ศิลปะ

Value-based economy ท่ีท่ีเปิดพืน้ที่ของความสามารถของ 
Innovation (เคร่ืองมือที่น าพาไปสู ่new value)

นกัท่องเท่ียว 38 ล้านคน
จะท าอย่างไร ? ให้ชมุชน/ท้องถ่ิน ได้
ประโยชน์จากนโยบายของรัฐและเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียว 
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Cross-Sector Collaboration

บริษัท ประชารัฐ
รักสามคัคี จ ากดั

การจดัองค์กร

รัฐ

เอกชน

ประชาสงัคม

วิชาการ

ประชาชน

เกษตร
ล าไย/เชียงใหม่
ผกัปลอดสารพิษ/นนทบรีุ

แปรรูป
ผ้าลาวเวียง/ชยันาท
ผ้าขาวม้า /อ านาจเจริญ

ทอ่งเท่ียวโดยชมุชน
ชมุชนขนมแปลก/จนัทบรีุ
บ้านเด่ือ /หนองคาย

Market Matching
Products development
Markets development
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Cross – Sector Collaboration

อาหารปลอดภยั / 
โรงพยาบาล

ก.สาธารณสขุ

ก.เกษตรฯ

บ.ประชารัฐ

สร้างรายได้ชมุชน
สร้างสขุภาพประชาชน/ผู้ ป่วย

สร้างวงจรของความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจขึน้ใหม่

ผ้า /อตุสาหกรรม ท่องเท่ียว /ท่องเท่ียว พาณิชย์

เคร่ืองสีข้าวครัวเรือน
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PRS 
Thailand 
Effects
การริเร่ิมสร้างวงจร
ใหมข่องเศรษฐกิจ
ชมุชน-เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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10

การน าเอาเทคโนโลยี 
ICT เข้ามาช่วยเป็น
สว่นประกอบการ
ท างานของชมุชน

มาพร้อมกบัการเข้า
ร่วมของคนรุ่นใหมแ่ละ
มิติของ 
Convergence



งานสรา้งสรรคแ์ละพฒันา - บางส่วนท่ีรอการพฒันา

การจดัการใหม่วิถีสมัมาชีพ
Digital 

Society, 
Disruption

ยทุธศาสตร์ชาติ
20 ปี

SMEs สมัมาชีพ

บคุคลสมัมาชีพ

(วิสาหกิจชมุชน-สมัมาชีพ)
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Part B
Case Study & Experience Sharing
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งานหลัก การจัดการ

อินทรีย์ สร้างสรรค์ ชมุชน องค์กรสง่เสริม City

1 ภแูลนคา x x

2 อุม่แสง x x

3 ป่ินโต x x

4 กรีนโกรท x x

5 รวยบญุ x x

6 อมัพวา x x x

ลกัษณะของงานท่ีท า
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กรอบของงานท่ีท า

การร่วมจดัการ
แก้ไขปัญหาสงัคม

เคร่ืองมือ กลไก
การท างาน

ตวัแบบธุรกิจ / 
การออกแบบ
โครงการ
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเก็บบทเรียน-ประสบการณ์

เร่ือง/ผลติภณัฑ์

เก่ียวข้องกบั
สงัคม

Strategy

Management

Social 
results

Business 
results

ข้อสงัเกต
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# 1
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ภแูลนคา

ความส าเร็จของงานความร่วมมือ –
เปลี่ยนงาน CSR จากให้/บริจาค

เป็นการร่วมสร้าง ...

เกษตรอินทรีย์ 
สารเคมีจาก
งานเกษตร
ต้นน า้

จดุเดน่ – มอหินขาว /วดัสคุะโต

แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน
Enabling Cluster Development

ผู้น า เครือข่าย

บรูณาการแบบข้ามภาคส่วน

จดัระบบงานเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา Area - Based



# 2
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กรีนโกรท

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

กลบัไปท างานไป
ดแูลคนรักท่ีบ้านเกิด

Social 
Problem

ข้าว
มะกรูด
ถัว่เขียว
กระเจ๊ียบ

แปรรูป
Social Enterprise 
Initiative

Business Model
(Platform) ของการ
แลกเปลี่ยนผลผลิต-สูล่กูค้า 
และการสร้าง Value ขึน้ใหม่



# 3

18

รวยบญุSocial 
Problem

สร้างงานจากงานที่ท่ีไมเ่ป็นงานมาก่อน
(งานสร้างสรรค์/อิงทนุทางวฒันธรรม)

6 ชมุชนใน
การผลติ

ธุรกิจผ้าทอพืน้บ้าน
ออกแบบ /ผลิตภณัฑ์ใหม่

ฝึกฝืน
It’s disruption way !

การปรับเปลี่ยน
สร้างวิธีการ
บวกรวมกบัพืน้ฐานของทนุทางสงัคม

Facebook



# 4
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ป่ินโต

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

Social 
Problem

พนัธมิตร

ศนูย์เรียนรู้
ระบบนิเวศ

มีรายได้เพิ่มขึน้
ขยายเป็นงานทอ่งเท่ียว



# 5
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ข้าวอุม่แสง

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

การใช้ปุ๋ ยเคมี
ราคาข้าวที่ตกต ่า

แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รวมกลุม่
เทคโนโลยี
มาตรฐานสากล
การคดัเลือกพนัธ์ –กระบวนการเพาะปลกู ฯ



# 6
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อมัพวา

ตลาดน า้-ผลติภณัฑ์ใหมข่องการทอ่งเท่ียว

เดิมอมัพวาเป็น
แหลง่เศรษฐกิจแต่

เม่ือระบบเมือง
ขยายตวั เศรษฐกิจ
เปลี่ยนไปในทางท่ี

แย่ลง

10,000 คน 
เหลือ 5,000 คน

เปลี่ยนทางผ่านเป็น 
destination

วิถีชมุชน
สิ่งแวดล้อม
พฒันาให้เป็นสินค้าท่องเท่ียว
(เพ่ือความมัน่คง มากกวา่เพียง
สร้างรายได้ของใครคนใดคน
หนึง่)

คนเหน็ด้วย
คดัค้าน
เป็นกลาง

Business Model
Me too กบัด าเนิน
สะดวก ไมเ่ปิดชนเวลา
เดียวกนั



Part C
Grassroots Movement
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Trajectory Paths to the Next Curve
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Innovation
Productivities
Collaborations

เป็นกรอบของการ
ปรับเปลี่ยนของผู้ เลน่เดิม



Social Innovation

The fortune at the 
bottom of pyramid, 
P&G experience

ปรากฏการณ์ส าคญัของโลกท่ี
บง่บอกการเปล่ียนแปลง- การ
เปลี่ยนผา่นขนาดใหญ่ของ
โลกในยคุศตวรรษท่ี 21

การ
ปรับเปลี่ยน
ชดุความคิด 
ความรู้ และ
การจดัการ
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New S - Curve



New Grassroots Movement

ชมุชน รัฐ/เอกชน
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ปะทะ /ตอ่สู้  /ร้องขอ
(ก็ยงัต้องรอให้ เขาท า
แทนหรือท าให้)

New S - Curve

วิถีสู้ใหม่



New S-Curve from Below

26

การต่อเติมและสร้างสายพานเศรษฐกิจใหม ่– โตไปด้วยกนั โตไปพร้อมกนั

อนาคตตัง้แต่พรุ่งนีเ้ป็นต้น
ไป โอกาสเปิดกว้างส าหรับ
คนข้างล่าง คนท างานที่
คลุกกับสนาม คนที่ฐาน
รากท่ีมีพลงัสร้างสรรค์ และ
ก้าวย่างในจังหวะเดียวกับ
โลกยคุดิจิทลั


