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เครือขา่ยวิสาหกิจภมิูปัญญาแพทยแ์ผนไทยสมุนไพรจงัหวดัชยัภูมิ



บริษัท แกมมา่ เวิลดเ์ทรด จ ากดั

บริษัท ไชยโภค จ ากดั

บริษัท สมารท์ ออแกนิกส์ กรีนเฮา้ท์ จ ากดั

ส านักงานเบญจทิพยท์นายความ



ขอ้แนะน าส าหรบังานท่ีจะ.... คิด/ท า 

โครงการ/ผลิตภณัฑ์
ปัญหาอะไร ?

ท าอะไร
อย่างไร

ตอ่กิจการ

ตอ่สงัคม
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ความสมดลุการพฒันากบัสิ่งแวดล้อม

ความเหลื่อมล า้ทางสงัคมและโอกาส

ความยากจน

ผลท่ีคาดหวงั



ตวัอยา่ง
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พลงังานชมุชน/
ครัวเรือน

ลดรายจ่าย

สร้างรายได้ - งานแบบใหม่

การพึง่พาตนเองของ
ชมุชน(ชมุชน
เข้มแข็ง)

ช่างชมุชน

Kamikatsu Zero Waste,
Small Town in Japan# 1

# 2



ตวัอยา่ง
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นาในกรุง ที่คลองสามวารถไฟฟ้า
คอนโดมีเนียม

ความวุน่วาย /ความซบัซ้อน
สขุภาพ - การเจ็บป่วย

โอกาสของ xxx
(ด้านตรงกนัข้ามที่
เมืองสร้าง ...เรามี)



@ Today ?
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ถนนสีลม ปี 2445 (ปี ค.ศ. 1902
เครดิตภาพ : เวียงวงัและคลงัประวตัิศาสตร์)

tube station, 1900

แม้อยู่ใต้ตะวันดวงเดียวกัน(ศูนย์กลาง
เดียวกัน) ในวันเวลาเดียวกัน แต่เรามี
ศนูย์กลางท่ีตา่งกนั
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ชาวจีนค้นพบพลุ
ไฟจากดินปะสวิ

ชาวอาหรับ
น าไปใช้เป็นอาวธุ
ปืนในสงคราม

ชาวยโุรปตอ่ยอด
ด้วยความรู้การ
จดัการความร้อน

ความสมัพนัธ์ของสงัคมท่ีมีผลตอ่วิวฒันาการความรู้ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ
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Imbalance Trap

Inequality Trap

Middle Income Trap

ณ จดุชะงกังนัของเส้นโค้ง 
S-Curve

New 
Management

คณุลกัษณะใหมท่ี่จ าเป็น
1782 1913 1954 Today
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การค้นพบ “ทางออก ทางเลือก และ
ปัญญา”จากพืน้ท่ีของสงัคม



The Character of Social Infrastructure

Thinking for 
the Future

Creator

Adaptor

Simple User
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Trajectory Paths to the Next Curve
ณ จดุชะงกังนัของเส้นโค้ง S Curve นัน้ มีสว่นส าคญัของความสามารถทางสงัคมเป็นองค์ประกอบอยู่
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Roger,1995
ก า ร จ ะ เ ติ ม ข น า ด
เศรษฐกิจใหม่เข้าไปใน
ระบบ จะต้องเติมพร้อมๆ
กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถทางสังคม 
และ ร่ วมจัดกา รแ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า สั ง ค ม เ ป็ น
องค์ประกอบร่วมด้วย



What’s Newness ?
เรา คน้พบอะไรใหม่
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Closed/Open Innovation
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The way of IBM,Intel and P &G

อดีต ปัจจบุนั

นวตักรรมแบบระบบปิด นวตักรรมแบบระบบเปิด

ตลาด

ตลาดทางเลือก

ตลาด

การบ่มเพาะเทคโนโลยีนอกองค์กร

การน าไปใช้งานในอตุสาหกรรมอ่ืน

R D R D



Creative Economy and Innovation Center
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Novartis’s Experience
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ก่อนปี 2010 บริษัทฯมีเร่ืองใหญ่ท่ีท้า
ทายในตลาด เพราะจะหมดอายกุาร
คุ้มครองสิทธิบตัร กบัการตดัสินใจตอ่

Business Model ?

คนอินเดียจน / ความสามารถ
ผู้ประกอบการต ่า / ข้อมลูระบบยา

ไม่ดีพอ /ร้านค้ายา ยงัมีความ
เข้าใจต่อระบบยาและสาธารณสขุ

ในระดบัต ่า ฯลฯ

เป็นหนึง่ในสามของโครงการริเร่ิม

ท าหน้าท่ีสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อยาและสุขภาพ ยา
พืน้บ้าน การออกก าลงักาย / 
ท า กิ จกรรม ร่ วมกับผู้ น า
ชุมชน แพทย์ท้องถ่ิน และ
โรงเรียน ฯลฯ จัดท าข้อมูล
ตลาดส าหรับยา/สุขภาพใน
พืน้ที่

ประเมินความต้องการของตลาดยา 
จากฝ่ายชมุชนสมัพนัธ์และเจ้าของ
ร้านยา รวมทัง้ขยายสาขาร้านยาใน
เครือข่ายโนวาร์ติส

ฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์

ฝ่ายพฒันาตลาด
ร้านขายยา

2006

The bottom of pyramid,C.K.Prahalad,2005



Redefining Productivities in Value Chain 

วตัถดุิบ แปรรูป
ผลติภณัฑ์

Nespresso

การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตกาแฟ
ของ เกษตรกร  จาก เดิมแบบ
ชาวบ้านๆเป็นการผลิตท่ีมีความรู้ 
มีแบบแผน และเทคโนโลยี

ผลผลิตต่อไร่ท่ีท าให้มี 
รายได้สงูขึน้

กาแฟส าหรับผู้ บริโภค
ทัว่ไป (แบบบรรจุซอง)/
กาแฟคณุภาพสงู (แบบ
กาแฟสด) - ขยายเป็น
กิจการใหม่

การจ้างงานใหม่

P
ro

ce
ss

R
es

u
lt

s
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End to end control 
value chain

https://www.nestle-nespresso.com/sustainability/the-positive-cup/home



การคน้พบขอ้ต่อกบัตลาดและระบบเศรษฐกิจ
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วิสาหกิจชมุชน
สมนุไพร - เกษตร
อินทรีย์บ้านดงบงั

เกษตรอินทรีย์
พืชสมนุไพร

งานวิจยั และพฒันา

12 คน/สมาชิกท่ี
สง่ขายให้อภยั
ภเูบศร์

90 % รพ.อภยัภเูบศร์
สญัญาลว่งหน้า 3 ปี

แปรรูปขายเอง 5 %

แปรรูปขายสง่ 5 %

พนัธมิตรกบัชมุชนอ่ืนทัว่
ประเทศ 10 จงัหวดั

จิตส านึก

จากกลุม่ผู้ผลติ /สร้างงานตวักลาง/ชดุเครือข่ายความสมัพนัธ์

ความสามารถของการ
ประโยชน์จากทรัพยากรจาก

ภายนอก



การคน้พบขอ้ต่อกบัตลาดและระบบเศรษฐกิจ
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ข้าวอุม่แสง

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

การใช้ปุ๋ ยเคมี
ราคาข้าวที่ตกต ่า

แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รวมกลุม่
เทคโนโลยี
มาตรฐานสากล
การคดัเลือกพนัธ์ –กระบวนการเพาะปลกู ฯ



สรา้งกิจกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจ
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อมัพวา

ตลาดน า้-ผลิตภณัฑ์ใหมข่องการทอ่งเที่ยว

เดิมอมัพวาเป็น
แหลง่เศรษฐกิจแต่

เม่ือระบบเมือง
ขยายตวั เศรษฐกิจ
เปลี่ยนไปในทางท่ี

แย่ลง

10,000 คน 
เหลือ 5,000 คน

เปลี่ยนทางผ่านเป็น 
destination

วิถีชมุชน
สิ่งแวดล้อม
พฒันาให้เป็นสินค้าท่องเท่ียว
(เพ่ือความมัน่คง มากกวา่เพียง
สร้างรายได้ของใครคนใดคน
หนึง่)

คนเห็นดว้ย
คดัคา้น
เป็นกลาง

Business Model
Me too กบัด าเนิน
สะดวก ไมเ่ปิดชนเวลา
เดียวกนั



เรือนไหมใบหม่อน – การสรา้งเศรษฐกิจชุมชนและทอ้งถ่ิน
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การสร้างสรรค์สิ่งท่ีมากกวา่การจ้างงาน

หมอ่น/ไหม เส้นไหม

เอาสองอย่างบวกรวมเข้าด้วยกนั / พฒันางานสิ่งตา่งๆจาก
ท่ีเคยมองข้ามมาสร้างเป็นประโยชน์และธุรกิจ

สง่เสริมการฟืน้ฟู
ชาวบ้านให้ฟืน้ฟงูาน

เลีย้งหม่อนไหม

ธุรกิจเดิมจ าหน่ายอปุกรณ์ทอผ้าไหม ?

Inclusive 
Growth

สร้างงานแบบใหมใ่นชมุชน



กาแฟวาวี
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กาแฟวาวี

ริเร่ิมฟืน้ฟกิูจการตนเองพร้อมกบั
สร้างความสามารถชมุชนบนภเูขา 

(ดอยช้าง)

ไกรสทิธ์ิ

ชมุชน

งานมาตรฐาน USDA

เลีย้งไส้เดือน /
ปรับดิน /ปุ๋ ย

By 
product

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต - ร่วมเปลี่ยนกบัชมุชน

Inclusive 
Growth

การปรับเปลี่ยน
ขอบเขตของ

กิจการ



การคน้พบขอ้ต่อกบัตลาดและระบบเศรษฐกิจ
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โจนน์สลดั

อาหารเพื่อสขุภาพ
กบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค

พฤติกรรม - รสชาติอาหาร

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ผา่นการเผยแพร่ข้อมลู
ความรู้ของคนในเมือง

เมือง คือ แหลง่ผลิตโรคและ
ปัญหาใหมข่องโลก ท่ีมาพร้อมๆ
กบั Urbanization

โจนน์สลดัมีเดีย



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

28

New S - Curve



4.0 เป็นจุดเปล่ียนของวิถี
การตดัข้ามตวักลาง / การเช่ือมโยงผู้ผลติ/บริการ-ผู้บริโภคเข้าด้วยกนัใหม ่– Social Infrastructures

แต ่ต้องการงานสนบัสนนุท่ีมีมาตรฐานและมีความสามารถเพียง
พอที่จะให้บริการ(เขาต้องการซึง่คณุภาพใหม ่– ไมใ่ช่อะไรก็ได้ 

และจะเข้มข้นขึน้เร่ือยๆ)

สินค้า/บริการใหม่เกิดขึน้จาก
ความต้องการของผู้บริโภค
ไม่ได้รับการสนองจากบริการ
แบบเดิม
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PRS 
Thailand 
Effects
การริเร่ิมสร้างวงจร
ใหมข่องเศรษฐกิจ
ชมุชน-เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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The History of Corporation

1782 1913 1954 2015

The First Generation The Second Generation The Third Generation

กิจการและการค้า
เป็นของกษัตริย์ /
เจ้าผู้ครองนคร

Before
The Sustainable Corporation

British East India Company

Holland’s United East India Company

France’s Companie des Indes

ชนชัน้พ่อค้า -ผู้ประกอบการ/
กิจการบริษัทเอกชน และ

บทบาทของภาษี

ทนุเอกชน /บรรษัทข้ามชาติ/
ความมัง่คัง่ของเอกชน-ชาติ /
ระบบประชาธิปไตย
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กิจการขนาดใหญ่ + ประเดน็
สงัคม (ความยัง่ยืน) = 
ความสามารถทาง
การแข่งขนัใหม่

กิจการใหม่ของลกูชาวบ้าน



Lesson Learned?
จะเก็บอะไร เป็นประสบการณ ์
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New Grassroots Movement

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

New S - Curve

วิถีสู้ใหม่

แนวทางในอดีต แนวทางในอนาคต



การประมวลความรูจ้ากงานภาคสนาม

ประสบการณ ์/ 

ความรู ้

การสงัเคราะห์

22 3 4 5 61

ปัจจยัท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ
องค์ประกอบของเร่ือง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร



Scaling up/out 

การขยายก าลงัการ
ผลิตของหน่วย/

บริษัท

การขยายออกไปยงัสว่นเก่ียวข้อง
นอกองค์กร /นอกพืน้ท่ี

Scaling up

Scaling out 

Frances Wesley,

Roberto Mangabeira



Convergence – การบวกรวมหลายส่ิง/อยา่งใหเ้ป็นงาน

36

Social 
infrastructure 

ผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการ ทา่มะนาว

ทนุภายใน

ทนุภายนอก



การท างานความร่วมมือขององคก์ร

37

Lสมาคมเพ่ือน
ชมุชน

ปตท.
SCG
Dow
BLCP
GLOW

Vision
Goal
Agenda/Strategy
Planning

อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town

Problems
สิ่งแวดล้อม
สงัคม
เศรษฐกิจ

Eco-Factory

ติวเตอร์
วิสาหกิจชมุชนท่ีมีปัญหา ร่วมงานกบัธรรมศาสตร์
ร่วมงานกบัเทศบาล



Collective Impact ? 
การท างานแบบรวมผลลพัธเ์ขา้ดว้ยกนั 
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Elizabeth River

39

งานทีท่ า ผลลพัธ์ปญัหาทีแ่กไ้ข

แม่น ้า Elizabeth ไดร้บั
ผลกระทบเน่าเสียจากการ
ปล่อยของเสียจากโรงงาน
และชุมชน (รวมทัง้การปล่อย
ปละละเลยขององค์กรของรฐั
ทีเ่กีย่วขอ้ง

เ ป็ นป ัญหาที่ ส ะ สมอย่ า ง
ต่อเนื่องยาวนานมาแลว้

Jackson ได้ชกัชวนผูส้นใจท า
โครงการฟ้ืนฟู ในปี 1993  มี
องค์กรทีเ่กีย่วขอ้งจากทุกภาคส่วน 
จ านวน 100 องค์กร มาร่วมกนั
ตามจุดต่างๆที่จดัท าเป็นโครงการ
ยอ่ยรว่มกนั

15 ปีผา่นไป

โครงการคนืลุ่มน ้าและระบบ
นิเวศได ้2,500 ไร ่ลดสิง่
แขวนลอยในน ้าลงไป 215 
ลา้นปอนด ์ลดสารก่อมะเรง็ 
6 เทา่ และฟ้ืนฟูสายพนัธ์
ปลาและหอยกลบัมา 27 
สายพนัธ ์.....



Shape Up Somerville
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งานทีท่ า ผลลพัธ์ปญัหาทีแ่กไ้ข

Christina Economos

ปญัหาของเดก็อ้วนเกนิ เป็น
ป ัญหา ให ญ่ของสัง คม ใน
สหรฐัอเมรกิา ..อนัเป็นผลมา
จากการบรโิภคอาหารที่ไม่มี
คุณภาพ และการขาดการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจของ
สาธารณะ 

โดยเฉพาะ ปญัหาน้ีจะเกดิขึน้
ซอ้นทบัไปกบัเรือ่งของคนจน
ในเมอืง

น าเอางานและความรูม้หาวทิยาลัย
ทีเ่ธอสงักดัไปชกัชวนภตัตาคาร ฟิต
เนส โรงเรียน เทศบาล ฯลฯ มา
รณรงค์ร่วมกัน - ลดเด็กอ้วนของ
เมอืง

การรณรงคใ์ชเ้วลา 3 ปี
(2002-2005) 

ผลเป็นที่น่าพอใจที่ดชันี
ต่างๆของเดก็มแีนวโน้ม
ไปในทางทีด่ขี ึน้
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งานทีท่ า ผลลพัธ์ปญัหาทีแ่กไ้ข

ในระยะหลงันี้ สหรฐัอเมรกิา พบว่า
คุณภาพของการศกึษาของอเมรกิา
เริ่มถดถอยลงอย่างชดัเจน อัตรา
การเรยีนของเดก็นักเรยีนมธัยมอยู่
ในระดบั 18/ 24 ของกลุ่ม
ประเทศ OECD

ปญัหาส าคญัอย่างหนึ่ง มาจากการ
ละทิ้งการเรียนของเด็กมัธยม ใน
ขณะเดยีวกนังบประมาณสนับสนุน
การกุศลของ NGOs กล็ดลงไป
เ รื่ อ ย ๆ  เ พ ร า ะ เ ป็ น ป ัญ ห า ที่
หมกัหมมและแกไ้ขไมไ่ด้

Strive ซึง่เป็น NGOs ที่
รณรงค์ในเรื่องนี้ ได้ปรบัปรุง
โครงการจากที่ท าแบบคน
เ ดีย ว  ม าท า แบบร่ ว มกับ
อ งค์ ก ร อื่ น ม ากกว่ า  300
องคก์ร ภายใตโ้ครงการรว่ม –
จ า ก อู่ ไ ก ว เ ป ล ไ ป สู่ ป ร ะ ตู
โรงงาน 

รวมเอาเรื่องของการศึกษากับความ
ต้องการแรงงานของเอกชน และบรกิาร
ต่างๆของรฐัและเมอืง (โดยเริม่งานแบบ
ใหมน้ี่ ที่ Cincinati, Kentucky)

ผลการเรยีนของเดก็ในโรงเรยีน
กด็ขีึน้ ทัง้ในระดบัของเมอืง 
(โดยรวม) เพิม่ขึน้ 10 %และผล
ของการศกึษาต่อในระดบั
วทิยาลยัของเมอืงเพิม่ขึน้ 16 %

ความสนใจของภาคส่วนที่ร่วม
ท างานขยายออกไปอกี 3 เขต
การศกึษา



ปจัจยัความส าเรจ็จากการท างานแบบความรว่มมอื

การก าหนดวาระของ
ความส าคญัรว่มกนั

น าเอามาตรการ
มาสนบัสนุนซึง่กนั

และกนั

น าเอากจิกรรมมา
ต่อเตมิพลงัใหก้นั

และกนั

สือ่สารอยา่ง
ต่อเนื่อง

มอีงคก์รแบบแกน
ประสาน
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ความส าเรจ็จากการไมพ่ึง่พาการท างานแบบ Single Organizations

พฒันาเป็นทฤษฎีใหม่ของ
การบริหาร งานว่ าด้วย 
Collective Impact



ลกัษณะการท างานขององคก์รแกนประสาน

อง
คก์

รแ
กน

ปร
ะส
าน

คณะท างาน

หุน้สว่นความรว่มมอื

ชมุชนสมาชกิ

คณะกรรม
การก ากบั

วสิยัทศัน์,กลยุทธ ์และการ
จดัการแบบธรรมาภบิาล

แผนปฏบิตังิาน

งานแบบความรว่มมอื

การแสดงความ
ประสงคร์ว่มของ
ชุมชน
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ความส าเรจ็จากการไมพ่ึง่พาการท างานแบบ Single Organizations
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Collaboration it’s not Single Organizations
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New S - Curve



46

LFC # 9 – ประเทศไทย รอ คณุอยู่
สนุทร คณุชยัมงั

ผู้อ านวยการหลกัสตูรผู้น า –น าการเปลี่ยนแปลง
15 กนัยายน 2561


