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ภาพรวม 



สวนสามพราน เกษตรกร 65 % 

ตลาดทั่วไป 30 % 

เสนทางวัตถุดิบของอาหาร 
Recycle 100% of Food Waste – Our Food Journey 

ผลิต BIO DIESEL ได 220 ลิตร/เดือน 

เศษอาหารเลี้ยงเปด ไก 15 กก./วัน 

เศษผัก ผลไม เลี้ยงไสเดือน 

4 กก./วัน 

ผลิตปุยหมักได 54 ตัน/ป 

ผลิตปุยมูลไสเดือนได 10กก./วัน 

ใชบํารุงตนไม ผัก ผลไม 

ปลูกเอง 5 % 

นํ้ามันพืชใชแลว 300 ลิตร/เดือน 

เศษอาหาร 130 กก./วัน   

Food Waste 



สามพรานโมเดล 
โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง กาขับเคลื่อนสังคมอินทรีย และ 

การคาท่ีเปนธรรม 

 
สถานที่สรางแรงบันดาลใจในการเรยีนรู 

และสรางการเปลี่ยนแปลง 

- โรงแรม 

- รานอาหาร 

- หองประชุม 

- สวน 

ปฐม Organic Living  
ผลิตภัณฑไลฟสไตลออรแกนิก 

- มูลนิธิสังคมสุขใจ 

- สุขใจออรแกนิกธุรกิจเพื่อสังคม 

- สามพรานโมเดล Academy 

- Patom Organic Café, Bangkok 
- Patom Organic Bar 

- Patom Organic Farm 

- Patom Organic Spa 

- Patom Organic Village 



สามพรานโมเดล 
 

โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

การขับเคล่ือนสังคมอินทรีย และการคาที่เปนธรรม 











ชองทางการตลาด 

ตลาดสุขใจ สวนสามพราน สุขใจสัญจร WWW.TALADSOOKJAI.COM 

ซ้ือผลผลิตอินทรียจาก 

เกษตรกรโดยตรง ประมาณ 

เดือนละ 700,000 บาท 

(70% ของการบริโภค) 

จํานวนลูกคาตลาดสุขใจ

มากกวา 1,200 คน/วัน 

 

ยอดขายรวมถึงปจจุบัน 

เปนเงิน 193 ลานบาท 

เช่ือมเกษตรกรอินทรียกับ

พนักงานออฟฟต 
เครือขายวิสาหกิจชุมชมสุขใจ

ออรแกนิก 



โครงการ FARM TO FUNCTIONS … เช่ือมเกษตรกรอินทรียกับอุตสาหกรรมไมซ 

• สงขาวอินทรียใหกับ 19 โรงแรม และ 3 ศูนยการประชุม ประมาณ 300 ตัน/ป 



การทํางานรวมกับเกษตรกรและโรงเรียน 

มาตรฐานเกษตรอินทรียสากล ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม PGS 



ตรวจแปลงตามระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) 



ขั้นตอนการตรวจรับรองเครือขายเกษตรกร สามพรานโมเดล 

สมาชิกในกลุมตรวจรับรองกันเอง 

ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม PGS 

เจาหนาที่สามพรานโมเดล ตรวจเพื่อขอรับรอง 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท. IFOAM  

สามพรานโมเดล 

เจาหนาที่ มกท. ตรวจเพื่อรับรอง 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย มกท. IFOAM 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย(มกท.) 



Presenter
Presentation Notes
ปัจจุบันมูลนิธิสังคมสุขใจมีเครือข่ายของเกษตรกรอินทรีย์อยู่ประมาณ 150-170 คน โดยจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกลเคียง ที่ได้ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์จำหน่ายผ่านโครงการสามพรานโมเดลให้ผู้บริโภค 









21 การดูงานโครงการ สามพรานโมเดล 



อบรมภาคีภาคธุรกิจและชุมชน 





กิจกรรม Jiang Mai Organic Chef’s Table ที่จ.เชียงใหม 
 



กิจกรรม Jiang Mai Organic Chef’s Table ที่จ.เชียงใหม 











1. Organic farmers gain higher 
income by selling directly to 
consumers and lower their 
production cost by not using  
agrochemicals. 

2. Communities engage in 
organic agriculture resulting 
in sustainable food supplies. 

3. Health and wellbeing through 
consumption of organic 
produce and not being exposed 
to agrochemicals. 

4. Quality education possible  
due to higher income from 
organic agriculture. 

5. Organic farming appeals 
to all genders and age. 

6. No chemical run offs from 
organic farms so canals and 
rivers are not polluted. 

7. Renewable energy such as 
biomass in organic agriculture with 
less carbon emission/ food print. 

8. Healthy and prosperous 
working lifestyle amongst 
organic farming groups. 

10. Reduced inequalities 
due to higher standard of 
living for farmers and more 
Societies created between 
farmers and consumers. 

14. Ecology is restored 
without chemical run 
offs into the water systems. 

15. Soil fertility is restored 
without the use of 
agrochemicals. 

16. Inclusive societies  
created in clusters between 
producers and consumers 
based on fair trade. 

17. Sustainable development 
possible with balanced 
food system.  

9. Organic food industry 
and related innovations 
are growing with rise in 
demand. 

11. Communities and cities 
thrive sustainably based on 
organic lifestyle. 

12. Balance between 
consumption and 
production is restored 
with organic practices. 

13. Responsible producers 
and consumers due to 
organic lifestyle leads to 
positive climate actions. 

17 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ขององคการสหประชาชาติ 
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