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โรงเรียั่นชาวนาพ่ทั้ธุเศรษฐศาส์ตร์ ไร�เชิญตะวัน จังห้วัด้เชียั่งรายั่ 

โร้งเร้่ยนชุาวนาพุทั้ธิเศร้ษฐศาสิตร้์ ไร้่เชุิญตะวัน จำังหวัดัเชุ่ยงร้าย ภายใต้การ้ดูัแลของ พร้ะมี่หาวุฒิชัุย 
วชุิร้เมี่ธิ่ ทั้่�ให้ความี่สิำาคัญกับการ้ทั้ำาเกษตร้กร้ร้มี่ในรู้ป็แบบเกษตร้อินทั้ร้่ย์ สิร้้างชุาวนามี่่ออาชุ่พและ 
ม่ี่คุณธิร้ร้มี่ ผ่านการ้สินับสินุนกิจำกร้ร้มี่และแหล่งเร่้ยนรู้้เพ่�อชุุมี่ชุนในสัิงคมี่ พร้้อมี่ทัั้�งเสิริ้มี่สิร้้างและพัฒนา 
ทัั้กษะองค์ความี่รู้้ให้กับชุาวนา ซึื้�งคร้อบคลุมี่เน่�อหาด้ัานการ้ตลาดั การ้ส่ิ�อสิาร้ การ้แป็ร้รู้ป็ และการ้บริ้หาร้ 
ผลิตผลทั้างการ้เกษตร้อย่างป็ลอดัภัย พร้้อมี่กันน่� เกษตร้กร้ยังสิามี่าร้ถึม่ี่ผลผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพ เป็็นมิี่ตร้ 
ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ และสิร้้างร้ายได้ัท่ั้�ยั�งย่นในคร้อบครั้วได้ั  ในปี็ 2562  ม่ี่เกษตร้กร้เข้าร่้วมี่ทัั้�งหมี่ดั 120 ร้าย

ส์มาคัมไทั้บ้าน จังห้วัด้มห้าส์ารคัาม

สิมี่าคมี่ไทั้บ้าน จัำงหวัดัมี่หาสิาร้คามี่ ยกร้ะดัับความี่รู้้และเสิริ้มี่สิร้้างศักยภาพเกษตร้กร้ไทั้ย ผ่านการ้ 
จัำดัอบร้มี่ให้ความี่รู้้ด้ัานการ้ผลิตและเพิ�มี่มูี่ลค่าเกษตร้อินทั้ร่้ย์ การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ทั้รั้พยากร้ด้ัานการ้ตลาดั 
การ้สิร้้างแบร้นด์ั และแนวทั้างสู่ิการ้เป็็นผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้างสัิงคมี่อย่างยั�งย่น นอกจำากน่� ยังส่ิงเสิริ้มี่ชุุมี่ชุน 
ต้นแบบเพ่�อการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น โดัยม่ี่ชุาวนาเป็็นศูนย์กลางและส่ิงเสิริ้มี่เคร่้อข่ายชุาวนาอ่�น ๆ ในจัำงหวัดั 
เพ่�อให้สัิงคมี่ม่ี่ความี่รู้้และเห็นคุณค่าของการ้ผลิตและความี่หลากหลายของข้าวไทั้ย ในปี็ 2562 ม่ี่เกษตร้กร้ 
เข้าร่้วมี่  ทัั้�งหมี่ดั 52 ร้าย
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โคัรงกิารกิล้วยหอมีท์อง
โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้อง โคร้งการ้สินับสินุนสิินค้าจำากผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย ซึื้�งบริ้ษัทั้มุ่ี่งสินับสินุนเกษตร้กร้ป็ลูกกล้วยหอมี่ทั้องอย่างต่อเน่�อง 
มี่าตั�งแต่ปี็ 2555  ผ่านแนวทั้างการ้จัำดัการ้ ดัังน่�

โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้องป็ร้ะสิบความี่สิำาเร้็จำตามี่แนวทั้างและเป็้าหมี่ายทั้่�บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ พร้้อมี่กันน่�ยังทั้ำาการ้ต่อยอดัไป็ยังกล้วยชุนิดัอ่�น ๆ   
อาทิั้ กล้วยนำ�าว้า และกล้วยเล็บม่ี่อนาง ซึื้�งสิามี่าร้ถึทั้ำาให้ร้ายได้ัของเกษตร้กร้และผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยเพิ�มี่ขึ�น พร้้อมี่ทัั้�งเกิดัการ้จ้ำางงาน 
ในชุุมี่ชุนมี่ากยิ�งขึ�น โดัยคร้อบคลุมี่พ่�นท่ั้�การ้เกษตร้ทัั้�งหมี่ดั 12,860 ไร่้

เน่�องจำากป็ัจำจำัยต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงสิภาพอากาศและป็ร้ิมี่าณนำ�าในป็ีทั้่�ผ่านมี่าทั้ำาให้เกษตร้กร้จำำานวนมี่ากมี่่ผล 
ผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพตร้งตามี่มี่าตร้ฐานของบริ้ษัทั้ลดัลง บริ้ษัทั้จึำงกำาหนดัและดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้ชุ่วยเหล่อ   
ต่าง ๆ ควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ดัังน่�
 1. ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้บริ้หาร้จัำดัการ้นำ�าตามี่สิภาพพ่�นท่ั้�
 2. ทั้ำาการ้ทั้ดัลองร่้วมี่กับเกษตร้กร้ในการ้ป็รั้บป็รุ้งการ้เพาะป็ลูกด้ัวยวิธ่ิต่าง ๆ เชุ่น ใชุ้แผ่นพลาสิติก 
 คลุมี่แป็ลงเพ่�อรั้กษาความี่ชุุ่มี่ชุ่�นในผิวดิันลดัและลดัการ้ร้บกวนจำากวัชุพ่ชุ และการ้เป็ล่�ยนร้ะบบการ้ร้ดันำ�า 
จำากการ้ฉ่ดันำ�า (Sprinkler) เป็็นร้ะบบนำ�าหยดั ซื้ึ�งชุ่วยลดัการ้ใชุ้นำ�าไดั้ถึึงร้้อยละ 70 สิ่งเสิร้ิมี่ให้มี่่การ้ทั้ำา 
กล้วยป็อกเพ่�อสิ่งบร้ิษัทั้ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั เพ่�อทั้ำาเค้กกล้วยหอมี่ และทั้ำาป็ุ�ยชุ่วภาพ / ป็ุ�ยพ่ชุสิดั เพ่�อลดั 
การ้สูิญเส่ิยให้ได้ัมี่ากท่ั้�สุิดั

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ
รายย่อย

โอกาส

1
เพ่ิมช่องทาง
กระจายสินค้า
ผ่านร้าน
เ เว่นอิเล เว่น

2
ส่งเสริมการ
เพาะปลูกท่ีมี
มาตร าน และ
สามาร ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

ให้ความรู้เร่ือง
การออกแบบ
บรรจุ ัณ ์ท่ีช่วย
ยืดอายุการเกบรักษา เกิดการจ้างงานในชุมชน

มากย่ิงข้ึน โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

12 6  ไร่

กล้วยท่ีไม่ได้มาตร าน
ตามกําหนด นําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป

5
ทําส่ือการสอน
เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ในการปลูกกล้วย
หอมทอง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ลดลง
1 22  ราย

ร้อยละ 32
จากปี 2561

เสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้แก่เกษตรกร

1 2 ราย
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1 1 ล้านบาท

5 6 ล้านบาท

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

Total annual additional net
re enue generated for far er

Total annual ocietal
fro  pla tic production

Total annual do n trea
i pact fro  pla tic a te

1  ล้านบาท

คุณค่าทางเ รษ กิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย
เข้าร่วมโครงการสะสม 1,825 ราย 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14,863 ไร่
มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เ ลีย่ตอ่ปีตอ่คน 312,071 บาท
เ เว่นอีเล เว่นมียอดการจําหน่าย
กล้วยหอมทองเพ่ิมขึ้นมากกว่า 300,000 ลูก
ต่อวัน หรือประมาณ 109,500,000 ลูกต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าทางเ รษ กิจ 876 ล้านบาท 

สรา าน และอา พใหกับ ุม น ส่งเสริมให้
โรงคัดบรรจุในแต่ละ ูมิ าคสามาร รับวัต ุดิบ
กล้วยหอมทองโดยตรงจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัต ุดิบกล้วยหอมทอง
มายังส่วนกลาง เช่น กล้วยหอมทาง าคใต้
กจะใช้กล้วยในพ้ืนท่ีชุมพร สุราษ ร์ธานี สงขลา 
พัทลุง และสตูล เป็นต้น ึ่งเป็นการสร้างงาน
ให้ชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกษตรกรไม่ต้องว่ิงหาท่ีจําหน่ายวัต ุดิบ 
ผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างความพึงพอใจ
ให้เกษตรกร รวมท้ังสร้างความเข้มแขง
ให้ชุมชนอีกด้วย

เพิม อ ทา การจัดจําหนา
สามาร ขยายโรงคัดบรรจุ
จาก 3 เป็น 17 โรงงาน ครอบคลุมทุก ูมิ าค
สามาร ส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุม
ร้านเ เว่นอีเล เว่น กว่า 11,712 สาขา ท่ัวประเท
คิดเป็นมูลค่า 876 ล้านบาท ส่งผลให้การรวม
กลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแขง มีคุณ าพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได้ท่ีม่ันคง และ
มีความสามาร ในการแข่งขัน ในตลาดมากย่ิงข้ึน 
(เดิมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ขายใน
ตลาดกลาง หรือตลาดท่ัวไป จะมีรายได้เ ล่ีย
214,875 บาทต่อปี เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว
จะมีรายได้เ ล่ีย 1,715,638 บาทต่อปี)

เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสม
และปลอด ัย มีการส่งเสริมให้ใช้ปุยชีว าพ
และชีว ัณ ์ ายหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรสามาร ลดการใช้สารเคมีกําจัด
วัชพืชและปุยเคมีได้ ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ สามาร ลดปริมาณ
ากขยะอันตราย และส่งผลให้เกษตรกร

มีสุข าพดีข้ึนจากการลดใช้สารเคมี  
และยังสามาร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
600 บาทต่อไร่ 

ผลกระทบด้านเ รษ กิจ

 สร้างรายได้ท่ีม่ันคง
  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
 สร้างมาตร านการผลิตสินค้าเกษตร

ผลกระทบด้านสังคม

 สร้าง ูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการปลูก
  กล้วยหอม
 สร้างอาชีพ ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น  
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองแบบย่ังยืน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 เกษตรกรมีสุข าพดี ลดการใช้
  สารเคมี โดยใช้สารชีว าพมากข้ึน 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา
บริษัททําการประเมินผลกระทบ 
และพบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิด

ร ร 16 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ

p trea  pact o n trea  pact

เ รษ กิจ
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