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ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

รวม

1,367
35,283
1,215
21,247
70
1,420
37
12,341
45
275
ราย

พ�้นที่เพาะปลูก
กลุมกลวย

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผลไมตามฤดูกาล

ไร

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผักสด สลัดผัก
พ�้นที่เพาะปลูก

ไร

ราย

พ�้นที่เพาะปลูก

กลุมผลไมตัดแตง

ไร

ไร

ราย

ไร

HEALTH

นอกจากนี้ การด�ำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
เป้าหมายที่ 1 ทีม่ งุ่ ด�ำเนินงานเพือ่ ลดความยากจนทัง้ ทางเศรษฐกิจ และ
มิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และรายได้ของผู้ผลิตเพื่อมุ่งขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 10
ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ประชากร เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร

สรางรายไดและความมั่นคงใหกับครอบครัว
เกษตรกร และ SMEs

HEART

บริษัทมุ่งด�ำเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ กั บ เกษตรกรมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก ารส่ ง มอบองค์ ค วามรู ้
ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินท�ำกิน การส่งเสริม
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปี 2563 มีการสนับสนุน
เกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกร
ไทย ซึ่งต่อยอดความส�ำเร็จจากโครงการกล้วยหอมทอง ขยายผลมายัง
กลุ่มสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล
กลุ ่ ม ผลไม้ ตั ด แต่ ง กลุ ่ ม ผั ก พร้ อ มปรุ ง และกลุ ่ ม สลั ด ผั ก โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้สนิ ค้าทางการเกษตรมีมลู ค่าสูงขึน้ มีตลาดทีแ่ น่นอน
ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ผลลัพธและประโยชนที่ ไดรับ
โครงการ 7-11 เคียงขางเกษตรกรไทย

โครงการกล้วยหอมทอง

การอบรมใหความรู
เกษตรกรผานสื่อ

สงเสร�มการเพาะปลูก
ที่มีมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบได

ใหความรูดานการออกแบบ
บรรจ�ภัณฑที่ชวยยืด
อายุการเก็บรักษา

สงเสร�มการแปรรูปกลวย
ที่ ไม ไดมาตรฐาน
ตามกําหนด

HOME

โครงการกล้วยหอมทอง เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2555 โดยด�ำเนินการสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการรายย่อย ตัง้ แต่การท�ำสือ่ การสอนให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกอย่างมีมาตรฐาน สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

เพ�่มชองทาง
การกระจายสินคา
ผานเซเวนอีเลฟเวน

ภาคผนวก
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โครงการกล้วยหอมทองประสบความส�ำเร็จตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�ำให้รายได้ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น หากแต่ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 โครงการกล้วยหอมทองด�ำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 19,056 ไร่ ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจากด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
พบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 42 เท่า
จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ลดลงรอยละ 7.8 (เปร�ยบเทียบจาก
ป 2562) พ�้นที่เพาะปลูกเพ�่มข�้น
รอยละ 32.5 (เปร�ยบเทียบจากป 2562)

รายไดเฉลี่ยเพ�่มข�้นของ SMEs
และเกษตรกร เพ�่มข�้น 776,282 บาท
หร�อ เพ�่มข�้น 3.61 เทา
(เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา
275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา
100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

ผลกระทบดานสังคม

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
• สรางรายไดที่มั่นคง
• เพ�่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
• พัฒนามาตรฐานการผลิตสินคา
ทางการเกษตร

ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

• สรางศูนยการเร�ยนรูเกี่ยวกับการ
ปลูกกลวย
• สรางอาชีพถายทอดจากรุนสูรุน
• การพ�่งพาตนเองแบบยั่งยืนของชุมชน
เกิดเปนกลุมเกษตรกรเขมแข็ง
มีความสามารถในการแขงขัน
• สุขภาพที่ดีข�้นของคนในชุมชน
อันเนื่องมาจากการลดการใชสารเคมี

คุณคาทางเศรษฐกิจ
• เกษตรกร และ SMEs เขารวมโครงการ
1,125 ราย
• พ�้นที่เพาะปลูกรวม 19,056 ไร
• รายไดของผูรวมโครงการเพ�่มข�้นเฉลี่ย
776,282 บาทตอรายตอป
• ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา
275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา
100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

• ลดการใชสารเคมี เพ�่มการใช
สารชีวภาพ
• ลดการปนเปอนและตกคางของสารเคมี
ในพ�้นที่การเกษตร
• ลดการใชนํ้าหร�อทรัพยากรอื่น ๆ ลง
และใชใหคุมคาตามหลัก GAP
• คุณภาพดินไดรับการรักษาตามหลัก
GAP

คุณคาทางสังคม

คุณคาทางสิ�งแวดลอม

• สรางงาน และสรางอาชีพใหกับชุมชน
โดยสงเสร�มใหโรงคัดบรรจ�แตละภูมิภาค
สามารถรับกลวยหอมทองไดจากเกษตรกร
ในพ�้นที่ เปนการกระจายรายไดและอาชีพ
ไปยังชุมชน
• เพ�ม่ ชองทางการจัดจําหนาย โดยสามารถ
ขยายโรงคัดบรรจ�ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพ�่อสงกลวยหอมทองใหกับ
รานเซเวนอีเลฟเวนกวา 12,432 สาขา
คิดเปนมูลคา 865 ลานบาท

• การใชสารเคมีที่เหมาะสมในปร�มาณ
ที่ปลอดภัย สงเสร�มการใชปุยชีวภาพ
และชีวภัณฑ ทําใหการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพ�ชและปุยเคมีลดลงกวารอยละ 50
ลดตนทุนใหกับเกษตรกร 600 บาทตอไร
• ใชทรัพยากรอยางคุมคามากข�้น
• ชวยรักษาคุณภาพดิน

ดานสังคม (ลานบาท)

ดานสิ�งแวดลอม (ลานบาท)

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ
ดานเศรษฐกิจ (ลานบาท)

(Total Annual Additional Net
Revenue Generated for Farmer)

130.9

(Total Annual Downstream
Impact from Plastic Waste)

(Total Annual Societal Impact
from Plastic Production)

Upstream Impact

โครงการกลวยหอมทอง
กอใหเกิด

Downstream Impact

1.2
ผลกระทบเชิงบวก

>

ผลกระทบเชิงลบ

1.9
42
เทา

