
โครงการ
กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

โครงการกลุมธุรกจิเชิงคณุคาสามพราน เปนการทดลองนาํภาคธรุกจิ 

คือ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด เขามารวมงานกับชุมชน คือ เครือขาย

เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพ

การผลิตสินคาเกษตรสูสินคาปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรียภายใต

การดําเนินงานในรูปของกลุมธุรกิจ มีการศึกษาวิจัยใน ๓ ระยะ คือ สราง

ความเขาใจ สรางแนวความคิดการพ่ึงพาและรวมมือ และศึกษาแนวทาง

การจัดการโซอปุทานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรยีทีส่ามารถเช่ือมโยง
ระหวางการผลิตและการตลาดอยางยั่งยืน ทําใหเกิดภาคีพันธมิตรเขามา

มีสวนรวมกับกลุมธุรกิจในรูปกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาสามพรานที่มี
ปณิธานเดียวกัน โดยกลุมไดพัฒนาตัวแบบการดําเนินงานในรูปแบบของ
ตลาดชมุชนท่ีชือ่วา “ตลาดสขุใจ” เพือ่ใชเปนกลไกเรยีนรูระหวางผูผลติและ

ผูบรโิภคเก่ียวกับ “สนิคาเกษตรอินทรีย” พรอมท้ังจดัทาํโครงการนํารองใน

แปลงทดลองเกษตรอินทรีย ภายใตทมีพีเ่ลีย้งและผูเชีย่วชาญ เพือ่ขยายผล

ตอไปยังเกษตรกรท่ีเปนภาคีพันธมิตร เกิดเปนตนแบบการทําธุรกิจที่เปน
ความรวมมือระหวางชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน ที่นําสูการพัฒนาที่เนน

การผลิตเพื่อความยั่งยืนและการคาที่เปนธรรม

๒๒๕๕๖๖๕
ผลงาน

วิจัยเดน สกว.
ประจาํป
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ชุมชนอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดรับผลกระทบจากปญหา
ภาวะส่ิงแวดลอม อันเน่ืองมาจากการใชสารเคมีในการทําการเกษตร
และการปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแมน้ําลําคลอง จนเกิด
ผลกระทบตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมี
การจัดเวทีลานเสวนาระหวางแกนนําชุมชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และโรงแรมสามพรานริเวอรไซด เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
อาชีพและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ไดขอสรุปที่เห็นตรงกันวา ควรใช
การรวมกลุมเพ่ือการพ่ึงพาและรวมมือกนัในการแกปญหาเชิงระบบ เพือ่พัฒนา
สูสังคมเกษตรอินทรีย อีกท้ังเปนการแกปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมและ
การยกระดับความเปนอยูของชาวสามพรานไดอยางยั่งยืน จึงไดรวมตัวกัน
ในรูป “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” มีโรงแรมสามพรานริเวอรไซดเปน
แกนนํา และไดกําหนดปณิธานรวมวา “ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึง
เกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก ในการใหความรูและปญญา 
ไปสูความกินดีอยูดี มีสุขถวนหนา”
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งานวิจัยนี้เปนงานที่มุงแกไข
ปญหาเชิงระบบดวยการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ภายใตความรวมมือ
ระหวางภาคประชาชน ภาควิชาการ 
และภาคธุรกิจ ในฐานะแกนนําหลัก
ทีไ่ดทดลองการสรางความรวมมอืระหวางธรุกจิโรงแรมกบักลุมเกษตรกรทีผ่ลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยไปจนถึงเกษตรอินทรีย โดยมีภาควิชาการเปนพี่เลี้ยง 
ทาํใหเกษตรกรมีรายไดและมีชองทางการตลาดมากข้ึน เปนการบริหารงานโดย
สมาชิกรวมกันแบบสหกรณ จึงถือไดวาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีไดสราง
โมเดลการทําธุรกิจแนวใหมที่พิสูจนไดถึงความสําเร็จและนาสนใจ

๓๓ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 
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ผลจากการวิจัยทําใหไดชุดความรูดานการจัดการตลาดชุมชน มีการ
พฒันาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรยี
รวมกบัภาคี เพือ่ยกระดบัเกษตรกรในการผลติสินคาท่ีไดรบัการรบัรองคณุภาพ
มาตรฐานสนิคาเกษตรอินทรยีเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ไดพฒันาแนวคดิ “สามพราน
โมเดล” เปนรูปแบบการพัฒนาธุรกิจรวมกับชุมชน และไดนํามาใชในการ
ดําเนินงานภายใตแนวคิดการพึ่งพาและชวยเหลือกันตามอุดมการณสหกรณ 
โดยมี “ตลาดสุขใจ” เปนตลาดตนแบบเร่ืองการบริโภคอาหารปลอดภัยและ
สินคาเกษตรอินทรียสูผูบริโภค รวมทั้งเปนศูนยกลางการซื้อขายสินคา
ออรแกนิกของเกษตรกรในพ้ืนที่ เกิดเปนสังคมการเรียนรูของเกษตรกรภาคี
พันธมิตร ชุมชน ผูประกอบการ นักวิชาการ และนักพัฒนา ที่เขามารวมมือ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายใตปณิธานรวม ถือเปนตลาดตนแบบท่ีมีการ
บรหิารงานอยางเปนระบบ รวมทัง้เปนสือ่กลางในการสรางความรู ความเขาใจ 
และรณรงคใหคนในสังคมสนใจเรื่องเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

• ดานองคความรู เกิดเปนตัวแบบธุรกิจชุมชนในการพ่ึงพาและ
รวมมือกันระหวางผูประกอบการธุรกิจและชุมชน เกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของคน ทั้งผูผลิต ผูบริโภค ไดมีการอบรมใหความรู
ทางดานการทําเกษตรอินทรีย และความรูโดยทั่วไปใหกับผูสนใจ
เปนประจําอยางตอเน่ือง อีกท้ังผูผลิตและผูคายังมีภูมิปญญาชาวบาน
ที่สามารถใหความรูในเรื่องผลผลิตที่นํามาจําหนายเปนอยางดี

• ตอเกษตรกร/ชุมชน ไดความรูเรื่องเกษตรอินทรีย ไดปรับเปล่ียน
จากเกษตรเคมีมาเปนเกษตรอินทรีย ไดลดตนทุนการผลิต เลิกใช

สารเคมี ราคาขายดีขึ้น ไดชองทางการตลาดที่ไมผานพอคาคนกลาง 
ไดความรูเรื่องการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร 
เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรนํารองที่เปนตนแบบ
ในแตละพ้ืนท่ีในการเปนแบบอยางใหเกษตรกรรายอ่ืน ๆ รวมท้ัง
เกษตรกรเรียนรูการทําธุรกิจ ท่ีมีการวางแผนเร่ืองตนทุน ความตองการ
ของผูบริโภคโดยตรง การจัดสงสินคา

๓๔ ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



 - ชุมชนท่ีเขารวมไดมีการรวมมือกันในการ
ยกระดับความรู ทักษะการผลิตเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย การจัดทําแผน
ธุรกิจรวมกัน ทําใหเกิดการสรางระบบธุรกิจ
สหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกภาคี
เครือขาย โดยมีโรงแรมสามพรานริเวอรไซด
เปนแกนกลางของกลุมธุรกิจ ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก
ในชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศ โดยการใชทรัพยากรการผลิต
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 - เกิด “ตลาดสุขใจ” เปนศูนยเรียนรู เ พ่ือ
ยกระดับความรูดานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียแกเกษตรกรและผูบริโภค และ
การสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจแกภาคี
ทีเ่ขามามสีวนรวม ไดเปนแหลงประชาสัมพนัธ
และการถายทอดองคความรูผานบอรดความรู 
ชุดการพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ซึ่งเปนองคความรูที่เกี่ยวของกับการผลิต
สินคาเกษตรอินทรีย เพื่อใหภาคีเครือขาย
หรือลูกคาที่มีความสนใจดานเกษตรอินทรีย
ไดนําองคความรูไปใชประโยชน

• ตอสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ไดมพีืน้ทีท่าํงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัชวีติจรงิ เปน
ที่ฝกงานของนักศึกษา หรือจุดทดลองงานวิจัย 
เปนสถานท่ีศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ และเปนที่เก็บขอมูลสถิติเชิงวิจัย

๓๕ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



• ตอคนท่ัวไป/นักทองเท่ียว/ลูกคา ไดซื้อสินคาจากเกษตรกร
ผูผลิตโดยตรง ราคาเปนธรรม เปนสินคาที่ปลอดภัยปลอดสารเคมี 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ภูมิปญญาทองถ่ิน และการดูแล
สุขภาพแบบธรรมชาติ ไดรับความรูการบริโภค ประโยชนจากการ
พบปะกับเกษตรกรผูผลิต เกิดเปนสังคมแลกเปล่ียนเรียนรูสนอง
ความตองการซ่ึงกันและกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค

• ตอบริษัทเอกชน เปนการทํา CSR ผานโครงการ และเปน CSR 
ที่ยั่งยืน สามารถนํากลับไปตอยอดใหกับพนักงานบริษัทได เชน 
การบริจาคปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร การเรียนรูการปลูก

ผักอินทรียไวบริโภคเอง เปนตน
• ตอโรงแรมสามพรานริเวอรไซด ไดเรียนรูการอยูรวมกันกับชุมชน
ในการดําเนินธุรกิจรวมกันอยางเปนธรรม พรอมท้ังเปนจุดศึกษา
ดงูานทีไ่ดประโยชนในทางธรุกจิการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษใหแกลกูคา
ที่มาใชบริการ และไดแหลงวัตถุดิบท่ีเปนอินทรียใหกับหองอาหาร 
และผลิตภัณฑอินทรีย รวมท้ังยังเปนแหลงถายทอดองคความรู

๓๖ ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



ดานเกษตรอินทรียใหแกผูสนใจท่ัวไป และเปนแหลงท่ีส่ือแขนง
ตาง ๆ ใหความสนใจในประเภทของธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียว
ในระดับแนวหนาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกับการประกอบ
ธุรกิจ
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เชิงพาณิชย : จากการดําเนินงานของโครงการตลาดสุขใจเพ่ือ
ประชาสัมพันธและสรางกลไกศูนยเรียนรูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
แกเกษตรกรและคนท่ัวไป ตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ทําใหมูลคา
การจําหนายของเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ ๘,๐๐๐ บาทตอรายตอสัปดาห 
(จําหนายเฉพาะเสาร-อาทติย) มีผูบริโภคเขามาอุดหนุนเฉล่ียวันละ ๗๐๐ ราย 
นอกจากนั้นผลิตผลเกษตรอินทรียของเกษตรกรสามารถนําไปจัดจําหนาย
ในรานซูเปอรมารเก็ตชั้นนํา เลมอนฟารม สงผลใหเกษตรกรมีชองทางตลาด
ที่กวางขึ้น ไดรับผลตอบแทนดีขึ้น ทําใหการดําเนินธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

๓๗ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



เปนท่ีรูจักท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังส่ือตาง ๆ โดยโรงแรมสามพราน
ริเวอรไซด (ตลาดสุขใจ) ไดรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards (AREA Awards) ดาน SME CSR ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก 
Enterprise Asia ที่มอบใหกับบริษัทหรือองคกรในภูมิภาคเอเชีย ที่ดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนและกอประโยชนใหแกชุมชนและสังคม

เชิงวิชาการ : 
• เปนแหลงถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรีย ตลอดจนเปน
แปลงตัวอยางเกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาไปเรียนรู
นํากลับมาประยุกตใชปฏิบัติตามได โดยตลาดสุขใจไดรับคัดเลือก
ใหเปน 1 ใน 4 ของศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning Center) จาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเผยแพร
ถายโอนความรู “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย” และขยายผลสังคมเรียนรู
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

• การใหบริการอบรมดานการผลิตทางการเกษตรท่ีดี (Good 
Agricultural Practice : GAP) แกเกษตรกรรวมกับหนวยงานภาคี 
จํานวน ๕๐๐ ราย

• สรางและพัฒนาผูผลติ (เกษตรกร) และผูบริโภคใหมคีวามรูดานเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย และการจัดการธุรกิจตลอดโซอุปทาน

• ชุดความรูดานการจัดการตลาดชุมชน
เชิงสาธารณะ : หนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชนตาง ๆ  และโรงเรียนหลายแหงเห็นประโยชน จึงไดมีแผนการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานภาคี ในการขยายผลสังคมเรียนรูเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย และจัดต้ัง “ตลาดสุขใจ” ในจังหวัดนครปฐม และหนวยงาน
นอกพื้นที่อื่น ๆ อาทิ คณะวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และสํานักงานเกษตรอําเภอ 

จังหวัดกาญจนบุรี ไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินโครงการตลาดสีเขียว
หรือตลาดอินทรีย รวมทั้งชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทยไดนํา
แนวคิดทางการตลาดไปปรับใชกับการทํางานของสหกรณ อาทิ เรื่องการ
รวมตัวกันเปนเครือขายทั้งระดับอําเภอและจังหวัดเพื่อผลิตและขายสินคา 
และในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ไดใหการสนับสนุนเพื่อตอยอดงานในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตรกร 

๓๘ ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



เกษตรอินทรยีผานการจัดอบรมใหความรูจากนักวชิาการ การลงพ้ืนท่ี โดยเนน
การขยายผลใหอําเภอสามพรานไดเปล่ียนการผลิตใหเปนวิถีเกษตรอินทรีย
ทั้งพื้นที่

เชิงการสรางความเขมแข็งของชุมชน : เกิดการรวมกลุมของเกษตรกร
ในนาม “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ของพ้ืนที่อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มีภาคีเขารวม อาทิ กลุมอินทรียสามพราน กลุมแมบานตําบล
สามพราน กลุมพัฒนาย่ังยืน กลุมปลูกขาวเกษตรย่ังยืน กลุมโอท็อปไรขิง 
และกลุมหน่ึงโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ โดยการรวมกลุมเพ่ือทําเกษตรอินทรีย 
ทําใหเกษตรกรไมหวนกลับไปใชสารเคมี เกษตรกรลดตนทุน มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังชวยปลูกจิตสํานึกใหเกษตรกรตระหนักถึง
การดูแลรักษาสภาวะแวดลอมในชุมชนอีกดวย รวมทั้งมีกลุมเครือขายกวา 
๕๐ ราย ไดเขามารวมจําหนายผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยที่ตลาดสุขใจ โดยมี
การเขารวมเรียนรูและแลกเปล่ียนขอมูลความรูเรื่องเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย

๓๙ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 
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“โครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” เปนตัวแบบธุรกิจท่ีเอกชน
หันมาใหความรวมมือกับชุมชนในการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชนตามปณิธานรวม
สูเปาหมายการพัฒนาเปนสังคมเกษตรอินทรีย ที่สงผลดีทั้งตอภาคธุรกิจและ
ตอชุมชน เครือขายเกษตรกรท่ีทุกฝายตางไดรับผลประโยชนที่ดีรวมกันแบบ 
win win อยางแทจริง ตนแบบน้ีจะมีผลตอการสรางจินตนาการใหกับบริษัท
ในภาคธุรกิจเอกชนในการรวมมือกับชุมชนเพ่ือสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
นอกจากน้ี “ตลาดสุขใจ” ยังเปนตัวแบบของการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําการวิจัยมาใชประโยชนในการยกระดับขีด
ความสามารถของชุมชน กระบวนการสงเสริมการรวมกลุม การสรางเครือขาย
พันธมิตร และเห็นถึงคุณคาของการแบงปน และสรางสรรคของภาคีที่มี
กระบวนทัศนกวางไกลท่ีใสใจชุมชนและส่ิงแวดลอม รวมถึงยังสามารถ
ขยายผลผานการจัดต้ังศูนยเรียนรู เพื่อใหชุมชน หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณการเกษตร เขามาศึกษาเรียนรู และ
นําไปปรับใชได

๔๐ ผลงานวิจัยเดน สกว. 
ประจําป ๒๕๕๖ 



หัวหนาโครงการ 
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โรงแรมสามพรานริเวอรไซด

เครือขายสถาบันรวมวิจัย 
• สถาบันวิชาการดานสหกรณ
 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖


