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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนท�ำเกษตรอินทรียใ์ นโครงการ
สามพรานโมเดล จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารโครงการและตัวแทนกลุม่ เกษตรกร 11 กลุม่ ในโครงการสามพราน
โมเดล จ�ำนวน 9 คน จากนัน้ จึงน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาค�ำนวณหามูลค่าทางการเงินจากผลลัพธ์ดา้ นสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการท�ำเกษตรอินทรียใ์ นโครงการ
สามพรานโมเดล ภาพรวมคิดเป็ น 1.45 กล่าวคือ ทุกการลงทุน 1 บาทส่งผลตอบแทนทางสังคมมูลค่า 1.45
บาท โดยในด้านสังคมนัน้ เกษตรกรในโครงการมีการรวมกลุม่ และประชุมเดือนละ 1 ครัง้ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาระหว่างสมาชิกเกษตรกรภายในกลุม่ และสนับสนุนองค์ความรู้ โดยการจัดอบรม
และศึกษาดูงานซึง่ มีอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และปราชญ์มาให้ความรูต้ า่ ง ๆ แก่เกษตรกร เช่น การตลาด
วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว และเมล็ดพันธุ์ เป็ นต้น เกษตรกรน�ำความรูท้ ไ่ี ด้มาปรับใช้กบั การท�ำเกษตรอินทรีย์
และมีสขุ ภาพดีขน้ึ เนื่องจากปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดอยูใ่ นระดับปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจทางโครงการ
สนับสนุ นช่องทางการตลาดให้กบั เกษตรกร เช่น ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น
ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตอินทรียใ์ นราคาทีเ่ ป็ นธรรม ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลาง เพราะเกษตรกรจ�ำหน่ายผลผลิตเองโดยตรง และด้านสิง่ แวดล้อม เกษตรกรมีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ใช้สารเคมีในการท�ำเกษตร และเก็บรักษาต้นพันธุห์ รือเมล็ดพันธุไ์ ว้เพาะปลูกต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : 1. โครงการสามพรานโมเดล 2. ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 3. เกษตรอินทรีย์
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Social return on investment of organic agriculture in Sampran Model project
Nitikorn Pongpaiboon3 and Wisakha Phoochinda4

Abstract
This study aims to explore social return on investment of organic agriculture in the Sampran
Model project. Interviews with nine representatives of eleven farmer groups in the Sampran Model
project and the project manager were carried out. In addition, the survey of each activity of the project
was also conducted. The study revealed that the social return rate on Investment (SROI) from an
organic agriculture in the Sampran Model project was 1.45, indicating that every 1 baht of investment,
it could generate a social benefit to the investor for 1.45 baht. For the social aspect, the farmers had
a group meeting once a month, thus this community exchanged, learnt and solved their problems
among the farmers within the group. In addition, knowledge and training from lecturers, experts, and
philosophers, such as postharvest, marketing, and seeds were provided. Farmers, therefore gained
knowledge of organic agriculture and consequently became healthier since the residue of agricultural
chemicals tested in blood was not found. In terms of the economic aspect, the project has promoted
marketing channels such as Sookjai Market, Sookjai Sanjorn Market, and community enterprises. The
farmers’ income derived from organic products at a fair price without being exploited by middlemen,
because farmers sold their products to customers directly. For the environmental aspect, farmers made
the most efficient use of resources, no chemicals used in agriculture, and the seedlings could be kept
for planting later.
Keyword: 1. Sampran model project 2. Social return on investment 3. Organic agriculture
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
การท�ำเกษตรกรรมทีม่ กี ารน�ำสารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพชื แมลง โรคพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
ให้พชื ออกผลนอกฤดูกาล และการใช้ปยเคมี
ุ๋
เพือ่ ให้พชื เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ การใช้สารเคมีโดยไม่ถกู วิธี
เช่น ไม่มหี รือไม่ใช้อปุ กรณ์ป้องกันสารเคมี การเก็บเกีย่ วผลผลิตไม่ถกู ต้องตามช่วงเวลา เป็ นต้น หรือเกษตรกร
มีการใช้ปริมาณสารเคมีทม่ี ากเกินไป ส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายในสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ
และยังเป็ นอันตรายกับผูบ้ ริโภค รวมถึงส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง จากผลการสุม่ ตรวจเลือดของเกษตรกร
พบว่าเกษตรกรจ�ำนวนหลายรายมีความเสีย่ งจากการสะสมสารเคมี ซึง่ ในปี 2556 ได้ทำ� การสุม่ ตรวจเกษตรกร
จาก 50 จังหวัด จ�ำนวน 314,805 ราย โดยมีจำ� นวน 96,227 ราย หรือคิดเป็ น 30.57% ทีผ่ ลเลือดอยูใ่ นระดับ
ทีไ่ ม่ปลอดภัย และในปี 2557 ได้สมุ่ ตรวจเกษตรกรจาก 71 จังหวัด จ�ำนวน 314,603 ราย โดยมีจำ� นวน 107,989
ราย หรือคิดเป็ น 34.33% ผลเลือดอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย (Bureau of Occupational and Environmental
Diseases, 2015: 3)
จากผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมีโดยไม่ถกู วิธใี นการท�ำการเกษตร จึงมีเกษตรกรบางกลุม่ สนใจ
แนวคิดเกษตรทางเลือกทีม่ มี ากมาย เกษตรอินทรียก์ เ็ ป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีใ่ นปั จจุบนั เกษตรกรบางกลุ่ม         
ได้เปลีย่ นมาท�ำเกษตรอินทรียเ์ พือ่ ตอบรับกระแสของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจต่อสุขภาพ และในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
การท�ำเกษตรอินทรีย์ มักจะเป็ นการศึกษาเพือ่ ประเมินผลลัพธ์ในด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก เช่น การลงทุน ปริมาณ
ผลผลิต ราคาผลผลิต และความต้องการของผูบ้ ริโภค เป็ นต้น เช่น การศึกษาของ Sathuwijarn (2007) ทีม่ กี าร
ศึกษาปริมาณผลผลิตข้าวโพดฝั กอ่อนในระบบเกษตรอินทรียแ์ ละระบบเกษตรดีทเ่ี หมาะสม (GAP) หรือการ
ศึกษาของ Songkroh (2014) ในการศึกษาอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียใ์ นจังหวัดเชียงใหม่และล�ำปาง
ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจศึกษาผลลัพธ์ทงั ้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม จึงน�ำหลักการผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment: SROI) (Bates and Yentumi-Orofori, 2013) มาศึกษา โดยศึกษาจาก
กลุม่ เกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรียใ์ นโครงการสามพรานโมเดล ซึง่ โครงการสามพรานโมเดลนัน้ ริเริม่ จากความ
ร่วมมือของมูลนิธสิ งั คมสุขใจ และเจ้าของกิจการสวนสามพรานทีต่ อ้ งการผักและผลไม้อนิ ทรียม์ าใช้เป็ นวัตถุดบิ
ของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ต่อมาจึงมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็ นเครือข่ายของกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้มแข็ง
มีการจัดการทัง้ ในเรือ่ งของตลาด ผลผลิต การเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภค และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (Sookjai Organic Agriculture Development Centre, n.d.) ซึง่ ถือว่าเป็ นโครงการทีน่ ่าสนใจเข้าไป
ศึกษากลุม่ เกษตรกรในโครงการว่ามีการด�ำเนินการอย่างไร และผลลัพธ์ทไ่ี ด้ทงั ้ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่
แวดล้อมในการท�ำเกษตรอินทรียเ์ ป็ นอย่างไร ซึง่ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนัน้ ท�ำให้ทราบ
ว่ากิจกรรมทีด่ ำ� เนินการของเกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรียน์ นั ้ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วให้ประโยชน์กบั
สังคมโดยรวม และรวมถึงในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมด้วยหรือไม่ เพือ่ น�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และหา
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการท�ำเกษตรอินทรียต์ ่อไป ซึ่งในการศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผล
ตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จากการท�ำเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรในโครงการสวนสามพรานโมเดล
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) หมายถึง การน�ำผลลัพธ์
ด้านสังคม (social impact) ในด้านต่าง ๆ ทีก่ จิ การสร้างมาค�ำนวณหามูลค่า (monetized value) เป็ นตัวเงิน
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แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนทีใ่ ช้ไปในการด�ำเนินกิจการเพือ่ ดูวา่ กิจการสร้างผลลัพธ์ทาง
สังคมคิดเป็ นมูลค่าเท่าไหร่ตอ่ เงิน 1 บาททีล่ งทุนไป โดยทัวไปแล้
่
วผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากกิจการเพือ่ สังคมได้สะท้อน
คุณค่าทีม่ กั เป็ นนามธรรมและวัดเป็ นตัวเลขได้ยาก ซึง่ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสามารถแสดงถึง
คุณค่าทีต่ มี ลู ค่าเป็ นตัวเงินได้อย่างใกล้เคียงทีส่ ดุ โดยเปรียบเทียบกับการลงทุนทีจ่ ำ� เป็ นต่อการสร้างประโยชน์
ดังกล่าว นอกจากจะใช้ SROI เป็ นเครือ่ งมือในการวางแผนอนาคตหรือทบทวนอดีตแล้ว การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ยังท�ำให้กระบวนการและกลยุทธ์ของกิจการเพื่อสังคมเด่นชัดขึน้ เนื่องจากบางครัง้
ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคมเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จนละเลยการออกแบบกระบวนการและกลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างเป็ นระบบ (Achavanuntakul and Yamla-or, 2015: 9)
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมิน เป็ นการประเมินโดย
ขึน้ อยูก่ บั ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงจากการทีม่ กี ารด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการนัน้ แล้ว 2) การพยากรณ์ เป็ นการ
คาดการณ์มลู ค่าทางสังคมทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ถ้ามีการด�ำเนินการ  (Lawlor, Neitzert,
and Nicholls, 2008: 5) โดยขัน้ ตอนในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนัน้ องค์กรทีจ่ ะต้อง
ประเมิน SROI ต้องมีการก�ำหนดขอบเขตและวางแผน ว่าจะวิเคราะห์ผลในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
ในประเด็นใดบ้าง จากนัน้ ต้องมีการระบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องให้ครอบคลุม จากนัน้ วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั
ที่จะน� ำมาใช้ในการประเมิน รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั ทีว่ เิ คราะห์ได้ ก�ำหนดตัวเงินหรือค่าแทน
ทางการเงิน และน� ำผลทีไ่ ด้มาค�ำนวณหา SROI จากนัน้ จัดท�ำรายงานผลการประเมิน SROI เผยแพร่ให้กบั
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบ และน�ำมาวิเคราะห์วา่ การด�ำเนินการขององค์กรเป็ นอย่างไร จะมีกลยุทธ์อะไร
มาช่วยปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาการด�ำเนินการ (Achavanuntakul and Yamla-or, 2015: 54-133)
ข้อจ�ำกัดที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน คือ เรื่องตัวเลข
ทางการเงินของมูลค่าทางสังคมทีน่ �ำมาวิเคราะห์นนั ้ บางครัง้ ไม่สามารถตีคา่ ออกมาเป็ นตัวเงินได้หรือไม่สามารถ
ระบุออกมาเป็ นตัวเลขเดียวได้อย่างชัดเจนจึงต้องมีเทคนิคเข้ามาช่วยสนับสนุ น และบางครัง้ ในการวิเคราะห์
มักจะเน้นไปทีต่ วั เงินเพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้ไม่ได้มกี ารพิจารณาถึงเรือ่ งของกระบวนการ
ทีเ่ หลืออย่างครบถ้วน โดยในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลรายละเอียดครบถ้วน ซึง่ ในบางครัง้ อาจจะไม่มขี อ้ มูลในช่วงเริม่ แรกของการด�ำเนินการ และ
สุดท้ายคือผลลัพธ์และผลกระทบบางส่วนไม่สามารถตีคา่ เป็ นตัวเงินได้โดยง่าย การหาค่าตัวแทนทางการเงิน
ทีเ่ หมาะสมอาจจะต้องมีการปรับเปลีย่ นจนกว่าจะได้ตวั แทนทีเ่ หมาะสม (Sumetheeprasit, n.d.)
การศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการท�ำเกษตรอินทรียใ์ นโครงการสามพรานโมเดล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษา และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงหรือเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา
ดังนี้
Wisakha Phoochinda (2015) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ งแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนโดยใช้หลัก
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน 4 พืน้ ที่ ใน 4 ภาค ของประเทศไทย ซึง่ มี
การศึกษาการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อมในแต่ละชุมชน โดยมีการเข้าไปสังเกตการณ์
และสัมภาษณ์ผนู้ �ำชุมชน ผูน้ �ำกิจกรรมต่าง ๆ และสมาชิกกลุม่ กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในชุมชน และมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
โดยมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการประยุกต์หลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
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ภายในทีม่ ผี ลต่อการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ วิสยั ทัศน์และมุมมองการพัฒนาของผูน้ �ำชุมชน
รองลงมา คือ ความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ส�ำหรับปั จจัยภายนอก คือ การสนับสนุน
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ทัง้ 4 พืน้ ที่ มีคา่ ตัง้ แต่ 1-25 ขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานของแต่ละชุมชน
Eakpaitoon (2011) ศึกษาเรือ่ งการประเมินผลด้วยเครือ่ งมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ต่อการประกอบการทางสังคม : กรณีศกึ ษาธนาคารปูจงั หวัดชุมพร ซึ่งได้ลงพืน้ ทีท่ �ำการศึกษาธนาคารปู
บ้านเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร เป็ นธุรกิจทางสังคมทีด่ ำ� เนินการโดยชาวบ้านในพืน้ ที่ มีหน่วยงานเอกชน NGOs
และภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุน เพือ่ สร้างความยังยื
่ นต่ออาชีพประมงและทรัพยากรทางทะเลของชาวบ้าน ควบคูก่ บั
การสร้างก�ำไรทางธุรกิจแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง วิธกี ารในการศึกษาจะใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์และเข้าไปสังเกตการณ์
ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ กลุ่มชาวบ้านทีเ่ ป็ นสมาชิกและไม่ได้เป็ นสมาชิกธนาคารปู ผูป้ ระกอบ
การ หน่วยงานระดับปฏิบตั กิ ารจากองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ทุก 1 บาท จะให้ผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็ น 58.98 บาท ซึง่ ถือว่าเป็ นการลงทุนที่
คุม้ ค่าในการท�ำธนาคารปูดงั กล่าว แต่ในการศึกษาก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดบางประการจึงต้องมีการปรับปรุงวิธกี ารศึกษา
ตัวชีว้ ดั และระยะเวลาในการศึกษาครัง้ ต่อไป
กรอบแนวความคิ ดที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดในภาพที่ 1 ได้มกี ารสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง คือ ผูบ้ ริหารโครงการและ
ตัวแทนเกษตรกรจ�ำนวน 9 กลุม่ จากกลุม่ เกษตรกรในโครงการ 11 กลุม่ (2 กลุม่ ไม่น�ำมาค�ำนวณเพราะกลุม่
หนึ่งผลผลิตยังไม่ได้จ�ำหน่ ายเป็ นอินทรีย์ และอีกกลุ่มอยู่ในช่วงปรับเปลีย่ นพืน้ ทีแ่ ละรูปแบบการท�ำเกษตร)
จ�ำนวน 9 คน และน�ำผลการสัมภาษณ์ทไ่ี ด้มาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
สัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผูบ้ ริหารโครงการ จ�ำนวน 1 คน
- ตัวแทนเกษตรกร จ�ำนวน 9 กลุม่
รวม 9 คน (กลุม่ ละ 1 คน) จาก 11 กลุม่

การส�ำรวจกิ จกรรม
- การประชุมกลุม่ ประจ�ำเดือน
- ช่องทางการตลาด
- การหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร - การเก็บรักษาพันธุพ์ ชื
- การส่งเสริมองค์ความรู้
- การตรวจสุขภาพ
- รายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิต

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการท�ำเกษตรอิ นทรีย์
1. ด้านสังคม
- สุขภาพ
         - สร้างเครือข่าย/กลุม่ อาชีพ        - แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- อาหารปลอดภัย
2. ด้านเศรษฐกิจ
- รายได้
         - มีตลาดรองรับผลผลิต
       - ต้นทุนการผลิต
3. ด้านสิง่ แวดล้อม
- การลดการใช้สารเคมี    - เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
       - การใช้ทรัพยากร
ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิด
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ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน แบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างขึน้ ส�ำหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ น�ำมา
ตรวจสอบความตรง (validity) ซึง่ บอกถึงความแม่นย�ำของเครือ่ งมือทีจ่ ะวัด โดยใช้วธิ ี Item-Objective Congruence
Index (IOC) จากการน�ำแนวค�ำถามการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการศึกษาครัง้ นี้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน
5 ท่าน ประเมินพิจารณาแนวค�ำถามเพื่อตรวจสอบความตรงของข้อค�ำถาม พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแนวค�ำถามทุกข้อมีคา่ มากกว่า 0.5 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในโครงการสามพราน
โมเดล โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญแบบเจาะจง คือ 1) กรรมการผูจ้ ดั การโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และ
เป็ นผูร้ เิ ริม่ โครงการสามพรานโมเดล จ�ำนวน 1 คน เนื่องจากสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการสามพรานโมเดล
ได้อย่างครบถ้วนในประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา 2) ประธานหรือตัวแทนกลุม่ เกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน
9 คน โดยเป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลในประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาได้ และท�ำการส�ำรวจกิจกรรม จากการสัมภาษณ์
ท�ำให้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินการของโครงการร่วมกับเกษตรกรและภาคส่วนอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย
และผูป้ ระกอบการ เป็ นต้น จากนัน้ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยค�ำนวณหา
อัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุนเพือ่ พิจารณาว่าทุกการลงทุน 1 บาทได้ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนมีมลู ค่าเท่าไหร่และผลลัพธ์ดา้ นสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมมีอะไรบ้าง และเสนอแนะแนวทาง
เพือ่ ให้เกษตรกรในโครงการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินการต่อไปในอนาคต
ผลการวิ จยั
จากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ตวั แทนเกษตรกรแต่ละกลุ่มในการท�ำเกษตรอินทรีย์ ตัวแทนเกษตรกร   
ในแต่ละกลุม่ นัน้ มีกจิ กรรมคล้ายคลึงกัน คือ การประชุมกลุม่ ประจ�ำเดือน การรับการอบรมจากสถาบันการศึกษา
และการตรวจเลือดของเกษตรกรประจ�ำทุกปี และแต่ละกลุม่ มีการจ�ำหน่ายผลผลิตทัง้ ผักและผลไม้ทแ่ี ตกต่างกัน
โดยมีขอ้ มูลของตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ซึง่ มีสมการในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(Achavanuntakul and Yamla-or, 2015: 126) คือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) = มูลค่า
ปั จจุบนั ทัง้ หมด/มูลค่าการลงทุนทีใ่ ช้ไป
1. กลุ่มเกษตรอิ นทรียค์ ลองบางแก้ว
กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้วอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลท่ากระชับ อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตัวแทน
กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้วทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ ประธานกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 2 งาน 70
ตารางวา ซึง่ มีรายละเอียดในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
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ตารางที ่ 1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้ว
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย                 7,500.00 บาท/ปี   5. พลังงานไฟฟ้ า    7,200.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื            1,920.00 บาท/ปี   6. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 10,633.80 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง  324.00 บาท/ปี   7. บรรจุภณ
ั ฑ์       4,800.00 บาท/ปี
4. วัสดุปลูก          9,500.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 41,877.80 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. กวางตุง้        4,200 บาท/ปี            5. คะน้า
  4,900.00 บาท/ปี
2. ถัวฝั
่ กยาว     3,600 บาท/ปี            6. บวบหอม         1,750.00 บาท/ปี
3. ชะอม         34,560 บาท/ปี            7. ไชยา
     300.00 บาท/ปี
4. กล้วยน�้ำว้า  20,000 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 69,310.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกลุม่ และระหว่างกลุม่ เช่น น�้ำหมักสูตรต่าง ๆ
3. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและนักวิชาการมาให้ความรู้
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. ไม่มกี ารใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร
2. น�ำทรัพยากรในสวนมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ท�ำน�้ำหมัก (ปริมาณการใช้
น�้ำหมัก 12 ขวด/ปี ราคาขวดละ 35 บาท** เป็ นเงิน 420 บาท/ปี ) และปุ๋ ย
3. เก็บเมล็ดถัวฝั
่ กยาวไว้ปลูกเอง (จ�ำนวน 500 กรัม ราคา 250 บาท***)
รวมเป็ นเงิน 670.00 บาท/ปี

SROI

(71,118.67-41,877.80)/41,877.80 = 0.70

หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** ราคาขายในกลุม่ เกษตรกร *** Sorndangkarnkaset (n.d.)

2. กลุ่มเกษตรอิ นทรียบ์ างช้าง
กลุม่ เกษตรอินทรียบ์ างช้างอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลบางช้าง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตัวแทนกลุม่
เกษตรอินทรียบ์ างช้างทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพน้ื ทีท่ �ำการเกษตร จ�ำนวน 3 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียด
ในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียบ์ างช้าง
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย                4,000.00 บาท/ปี    5. พลังงานไฟฟ้ า    7,200.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื                      - บาท/ปี    6. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 23,000.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง 500.00 บาท/ปี    7. บรรจุภณ
ั ฑ์      25,920.00 บาท/ปี
4. วัสดุปลูก         4,336.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 64,956.00 บาท/ปี
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ตารางที ่ 2 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียบ์ างช้าง (ต่อ)
ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. ขายผักผลไม้ 73,250.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 73,250.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. มีสขุ ภาพดีขน้ึ (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในกลุม่ และระหว่างกลุม่ เช่น การวางแผนการผลิต
น�้ำหมัก ปุ๋ ย
3. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาอบรมให้ความรูเ้ พือ่ น�ำไปปรับใช้ เช่น การดูแล
ผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การบรรจุผลผลิต
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. ทรัพยากรทีม่ ใี นสวนน�ำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ เช่น ท�ำน�้ำหมัก ปุ๋ ย
2. เก็บพันธุผ์ ลไม้ทม่ี มี าแต่เดิมไว้ (กิง่ พันธุฝ์ รัง่ กิง่ ละ 10 บาท จ�ำนวน 350 กิง่
เป็ นเงิน 3,500 บาท/ปี ถัวพู
่ ขนุน ต้นละ 100 บาท** จ�ำนวน 9 ต้น เป็ นเงิน 900
บาท/ปี )
รวมเป็ นเงิน 4,400.00 บาท/ปี

SROI
หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** Kasetkaoklai (2017)

(78,788.67-64,956.00)/64,956.00 = 0.21

3. กลุ่มเกษตรอิ นทรียค์ ลองโยง
กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองโยงอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตัวแทน
กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองโยงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ สมาชิกกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 3 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียด
ในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 3 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองโยง
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย            2,250.00 บาท/ปี      4. วัสดุปลูก            350.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
880.00 บาท/ปี      5. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 11,835.06 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง      - บาท/ปี      6. บรรจุภณ
ั ฑ์       5,760.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 21,075.06 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. กวางตุง้        4,200.00 บาท/ปี       4. คะน้า             6,000.00 บาท/ปี
2. ผักกาดขาว   3,500.00 บาท/ปี       5. ผักโขม            3,500.00 บาท/ปี
3. ผักบุง้          7,500.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 24,700.00 บาท/ปี

144

				 ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค. - ส.ค. 2562)
ตารางที ่ 3 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองโยง (ต่อ)
ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. เดิมตรวจเลือดพบสารเคมีในเลือดปริมาณน้อยแต่มาท�ำเกษตรอินทรียไ์ ม่พบ
สารเคมีในเลือด (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. มีการชักชวนคนรูจ้ กั มาร่วมท�ำเกษตรอินทรีย์
3. ได้พบผูบ้ ริโภคโดยตรง มีลกู ค้าประจ�ำ
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. น�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น หมักปุ๋ ยอินทรียน์ ้�ำ (จ�ำนวน 600 ลิตร/
ปี ลิตรละ 15 บาท** เป็ นเงิน 9,000 บาท/ปี )
2. เก็บเมล็ดพันธุเ์ องบางส่วน เช่น ผักโขม (จ�ำนวน 1 กิโลกรัม/ปี เป็ นเงิน 480
บาท/ปี ***)
รวมเป็ นเงิน 9,480.00 บาท/ปี

SROI

(35,318.67-21,075.06)/21,075.06 = 0.68

4. กลุ่มพัฒนายังยื
่ น
กลุม่ พัฒนายังยื
่ นอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลตลาดจินดา อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตัวแทนกลุม่ พัฒนา
ยังยื
่ นทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ สมาชิกกลุ่ม มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 6 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียดในการค�ำนวณ          
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 4 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ พัฒนายังยื
่ น
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย
  20,400.00 บาท/ปี   4. วัสดุปลูก        11,520.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
    - บาท/ปี   5. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 30,000.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง  840.00 บาท/ปี    6. บรรจุภณ
ั ฑ์     14,400.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 77,160.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. ฝรังไร้
่ เมล็ด   331,200.00 บาท/ปี     4. ฝรังกิ
่ มจู      216,000.00 บาท/ปี
2. มะนาว          28,800.00 บาท/ปี     5. กล้วย           43,200.00 บาท/ปี
3. มะม่วง          13,150.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 632,350.00 บาท/ปี
1. ตรวจสารเคมีในเลือดพบว่าอยูใ่ นระดับปลอดภัย (ลดต้นทุนสุขภาพของ
เกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. การประชุมกลุม่ ทุกเดือนได้พดู คุยปั ญหาและการวางแผนกับสมาชิกกลุม่
3. พบปะกับผูบ้ ริโภคโดยตรง
4. มีเจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาให้คำ� แนะน�ำ
5. ไปดูแปลงเกษตรของกลุม่ อืน่
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสังคม
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ตารางที ่ 4 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ พัฒนายังยื
่ น (ต่อ)
ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. ผลไม้ทเ่ี หลือหรือเน่าเสียน�ำไปท�ำน�้ำหมัก
2. ผลผลิตบางส่วนน�ำไปผลิตเป็ นน�้ำยาขัดพืน้ ห้องน�้ำใช้ในครัวเรือน
3. เก็บรักษาต้นพันธุท์ ม่ี อี ยูเ่ ดิม ฝรังไร้
่ เมล็ด (14,000 บาท/ปี **) ฝรังกิ
่ มจู (7,000
บาท/ปี **) มะนาว (1,500 บาท/ปี ** กล้วย (2,000 บาท/ปี **) มะม่วง (1,350 บาท/
ปี **)
รวมเป็ นเงิน 25,850 บาท/ปี

SROI
หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** Nanagarden (n.d.)

(659,338.67-77,160.00)/77,160.00 = 7.55

5. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หวั ใจอิ นทรีย์
กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่หวั ใจอินทรียอ์ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลทัพหลวง อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตัวแทนกลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่หวั ใจอินทรียท์ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ คือ ประธานกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 7 ไร่
ซึง่ มีรายละเอียดในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 5 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่หวั ใจอินทรีย์
ต้นทุนการผลิต

1. ปุ๋ ย                8,400.00 บาท/ปี    4. ค่าจ้างเครือ่ งจักรกล 28,700.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
           - บาท/ปี    5. น�้ำมันเชือ้ เพลิง        3,000.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง 120.00 บาท/ปี    6. บรรจุภณ
ั ฑ์       14,940.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 55,160.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. ข้าว 4,095 กิโลกรัม/ปี เป็ นเงิน 245,700.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 245,700.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ดา้ นสังคม

1. สุขภาพมีการตรวจเลือดปี ละ 1 ครัง้ (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่
1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. เปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรใหม่ ๆ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์
3. ได้เล่าเรือ่ งราวของการท�ำเกษตรอินทรีย์
4. ให้กำ� ลังใจกับผูท้ ป่ี ่ วย
5. ส่งเสริมความรูจ้ ากเจ้าหน้าที่ อาจารย์มหาวิทยาลัย ปราชญ์
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม

1. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พันธุข์ า้ ว (จ�ำนวน 140 กิโลกรัม/ปี กิโลกรัมละ 30 บาท
เป็ นเงิน 4,200 บาท/ปี )
2. น�ำทรัพยากรทีม่ มี าหมุนเวียนท�ำเป็ นน�้ำหมัก
รวมเป็ นเงิน 4,200.00 บาท/ปี

SROI
หมายเหตุ: * Biothai (2011)

(251,038.67-55,160.00)/55,160.00 = 3.55
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6. กลุ่มเกษตรอิ นทรียห์ อมเกร็ด
กลุม่ เกษตรอินทรียห์ อมเกร็ดอยูใ่ นพืน้ ทีต่ �ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตัวแทน
กลุม่ อินทรียห์ อมเกล็ดทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ ประธานกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 8 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียด     
ในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 6 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียห์ อมเกร็ด
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย       4,425.00 บาท/ปี        3. สารก�ำจัดไล่แมลง   4,060.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื 9,000.00 บาท/ปี        4. พลังงานไฟฟ้ า      18,000.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 35,485.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. ส้มโอขาวน�้ำผึง้ 500 ลูก/ปี เป็ นเงิน 75,000.00 บาท/ปี
2. ส้มโอทองดี 1,000 ลูก/ปี เป็ นเงิน 90,000.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 165,000.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. สุขภาพปกติดี (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. การรวมกลุม่ ของสมาชิกได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. อาจารย์มหาวิทยาลัยมาสังเกตการณ์ ให้ความรู้ และค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
4. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการมาแนะน�ำความรูใ้ หม่ ๆ และตรวจสอบแปลงของสมาชิก
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

ไม่มกี ารใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร

SROI

(166,138.67-35,485.00)/35,485.00 = 3.68

หมายเหตุ: * Biothai (2011)

7. กลุ่มเกษตรอิ นทรียส์ ขุ ใจไทรโยค
กลุ่มเกษตรอินทรียส์ ขุ ใจไทรโยค อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี ตัวแทนกลุ่มเกษตร
อินทรียส์ ขุ ใจไทรโยคทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ คือ สมาชิกกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 6 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียดในการ
ค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 7 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียส์ ขุ ใจไทรโยค
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย
      200.00 บาท/ปี   4. น�้ำมันเชือ้ เพลิง  1,500.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
   - บาท/ปี    5. บรรจุภณ
ั ฑ์   30.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง    27.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 1,757.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
มะกรูด              10,000.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 10,000.00 บาท/ปี
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ตารางที ่ 7 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียส์ ขุ ใจไทรโยค (ต่อ)
ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. อาการภูมแิ พ้ทเ่ี ป็ นอยูด่ ขี น้ึ (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67
บาท/คน/ปี *)
2. มีการรวมกลุม่ รวมผลผลิตมาขายทีต่ ลาด
3. ส่งเสริมความรูจ้ ากอาจารย์มหาวิทยาลัย
4. ได้พบผูบ้ ริโภคโดยตรง
5. แลกเปลีย่ นความรูเ้ รือ่ งปุ๋ ยและน�้ำหมักกับเกษตรกรกลุม่ อืน่ ๆ
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. เก็บรักษาต้นพันธุแ์ ละเมล็ดพันธุบ์ างชนิด เช่น พริกกะเหรีย่ ง มะกรูด (จ�ำนวน
100 ต้น ต้นละ 50 บาท** เป็ นเงิน 5,000 บาท/ปี )
2. ในสวนมีการน�ำทรัพยากรมาหมุนเวียน เช่น น�ำมูลหมูมาท�ำปุ๋ ย (จ�ำนวน 1 ตัน/
ปี เป็ นเงิน 1,500 บาท/ปี **)
(รวมเป็ นเงิน 6,500.00 บาท/ปี )

SROI
หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** Nanagarden (n.d.)

(17,638.67-1,757.00)/1,757.00 = 9.04

8. กลุ่มเกษตรอิ นทรียร์ ่มเย็นราชบุรี
กลุม่ เกษตรอินทรียร์ ม่ เย็นราชบุรอี ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี ตัวแทนกลุม่ เกษตรอินทรีย์
ร่มเย็นราชบุรที ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ คือ ผูป้ ระสานงานกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 6 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียดในการ
ค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 8 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียร์ ม่ เย็นราชบุร ี
ต้นทุนการผลิต

1. ปุ๋ ย
     15,800.00 บาท/ปี    5. พลังงานไฟฟ้ า    3,600.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
      - บาท/ปี   6. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 65,000.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง   12,000.00 บาท/ปี    7. แรงงาน      106,000.00 บาท/ปี
4. วัสดุปลูก
     10,400.00 บาท/ปี    8. บรรจุภณ
ั ฑ์     2,880.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 215,680.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายผลผลิต
1. ฝรัง         168,000.00
่
บาท/ปี      4. กล้วยไข่มาเลย์  12,000.00 บาท/ปี
2. กล้วยน�้ำว้า 24,000.00 บาท/ปี       5. กล้วยหอม       20,160.00 บาท/ปี
3. มะม่วง      12,500.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 236,660.00 บาท/ปี
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ตารางที ่ 8 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียร์ ม่ เย็นราชบุร ี (ต่อ)
ผลประโยชน์ดา้ นสังคม

1. สมัยก่อนตรวจเลือดแล้วเจอสารพิษในร่างกาย แต่ปัจจุบนั ตรวจไม่พบแล้ว (ลด
ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/ปี *)
2. มีการเรียนกลุม่ เรียนรูร้ ว่ มกัน
3. อธิบายเรือ่ งราวท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจและเชือ่ มันในตั
่ วเราและการท�ำเกษตร
อินทรีย์
4. อาจารย์มหาวิทยาลัยมาอบรมให้ความรู้
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี

ผลประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม

1. สนับสนุนแหล่งวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ของตนเอง เช่น สมุนไพร มูลสัตว์ ปุ๋ ย
2. เก็บพันธุไ์ ว้ ฝรัง่ (จ�ำนวน 500 ต้น/ปี ต้นละ 35 บาท** เป็ นเงิน 17,500 บาท/ปี )
กล้วย (จ�ำนวน 380 ต้น/ปี ต้นละ 20 บาท** เป็ นเงิน 7,600 บาท/ปี ) มะม่วง
(จ�ำนวน 20 ต้น/ปี ต้นละ 45 บาท** เป็ นเงิน 900 บาท/ปี )
รวมเป็ นเงิน 26,000.00 บาท/ปี

SROI
หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** Nanagarden (n.d.)

(263,798.67-215,680.00)/215,680.00 = 0.22

9. กลุ่มชุมชนเป็ นสุขป่ าละอู
กลุม่ ชุมชนเป็ นสุขป่ าละอูอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตัวแทนกลุม่ ชุมชนเป็ นสุขป่ าละอูทใ่ี ห้สมั ภาษณ์
คือ ประธานกลุม่ มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร จ�ำนวน 70 ไร่ ซึง่ มีรายละเอียดในการค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน ดังนี้
ตารางที ่ 9 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ ชุมชนเป็ นสุขป่ าละอู
ต้นทุนการผลิ ต

1. ปุ๋ ย
10,000.00 บาท/ปี 5. น�้ำมันเชือ้ เพลิง 158,740.00 บาท/ปี
2. พันธุพ์ ชื
15,000.00 บาท/ปี 6. แรงงาน
      652,800.00 บาท/ปี
3. สารก�ำจัดไล่แมลง 4,100.00 บาท/ปี 7. บรรจุภณ
ั ฑ์       5,760.00 บาท/ปี
4. วัสดุปลูก
18,500.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 864,900.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จ

รายได้จากการขายผลผลิต
ขายผักและไข่   1,800,000.00 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 1,800,000.00 บาท/ปี

ผลประโยชน์ ด้านสังคม

1. สุขภาพแข็งแรงปกติ (ลดต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรเฉลีย่ 1,138.67 บาท/คน/
ปี *)
2. เกิดความภูมใิ จกับสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคหยิบยืน่ ให้ (การซือ้ ขาย พูดคุย ให้กำ� ลังใจ
ปรึกษาปั ญหาสุขภาพ)
3. ประชุมกลุม่ วางแผนร่วมกัน ท�ำให้มองเห็นปั ญหา และปรับแก้ให้ตรงจุด
รวมเป็ นเงิน 1,138.67 บาท/ปี
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ตารางที่ 9 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรกลุม่ ชุมชนเป็ นสุขป่ าละอู (ต่อ)
ผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้อม

1. ทรัพยากรหมุนเวียนในไร่ เช่น มูลหมูน�ำไปท�ำปุ๋ ย (จ�ำนวน 10 ตัน เป็ นเงิน
15,000 บาท/ปี **) ผลผลิตทีเ่ สียหายก็น�ำไปเลีย้ งหมูและไก่ เก็บเศษอาหารตาม
ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตีย๋ วในหมูบ่ า้ น ประมาณ 9 ร้าน เอามาต้มและก็เลีย้ งแม่หมู
2. เก็บเมล็ดพันธุป์ ระมาณ 60% (22,500 บาท/ปี )
รวมเป็ นเงิน 37,500.00 บาท/ปี

SROI

(1,838,638.60-864,900.00)/864,900.00 = 1.13

หมายเหตุ: * Biothai (2011) ** Nanagarden (n.d.)

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ของ
ตัวแทนเกษตรกรในแต่ละกลุม่ ทัง้ 9 กลุม่ กลุม่ ละ 1 คนนัน้ พบว่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของ
แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป โดยค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรจากแต่ละกลุ่ม
สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 10 เรียงจากมากไปน้อย
ตารางที ่ 10 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของตัวแทนเกษตรกรแต่ละกลุม่ และค่าเฉลีย่ รวม
ตัวแทนกลุ่ม
กลุม่ เกษตรอินทรียส์ ขุ ใจไทรโยค

ผลประโยชน์ (บาท/ปี )
ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน
เศรษฐกิ จ
สังคม สิ่ งแวดล้อม
10,000
1,138.67
6,500
9.04

กลุม่ พัฒนายังยื
่ น

632,350

1,138.67

25,850

7.55

กลุม่ เกษตรอินทรียห์ อมเกล็ด

165,000

1,138.67

-

3.68

กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่หวั ใจ
อินทรีย์
กลุม่ ชุมชนเป็ นสุขป่ าละอู

245,700

1,138.67

4,200

3.55

1,800,000

1,138.67

37,500

1.13

กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลอง
บางแก้ว
กลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองโยง

69,310

1,138.67

670

0.70

24,700

1,138.67

9,480

0.68

กลุม่ เกษตรอินทรียร์ ม่ เย็นราชบุร ี

236,660

1,138.67

26,000

0.22

กลุม่ เกษตรอินทรียบ์ างช้าง

73,250

1,138.67

4,400

0.21

ค่าเฉลีย่ รวม ((3,381,817.9-1,378,050.80)/1,378,050.80)
             (มูลค่ารวมทัง้ หมด/มูลค่ารวมทีใ่ ช้ไป)

1.45

หมายเหตุ: ค่าทีไ่ ด้เป็ นเพียงค่าตัวแทนจากแต่ละกลุม่ อาจไม่สามารถชีว้ ดั ถึงศักยภาพของกลุม่ ทัง้ หมดได้
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของการท�ำเกษตรอินทรียใ์ นโครงการสามพรานโมเดลกลุม่ ทีม่ คี า่ SROI
สูงทีส่ ดุ คือ กลุม่ เกษตรอินทรียส์ ขุ ใจไทรโยค มีคา่ เท่ากับ 9.04 โดยพบว่าผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจจ�ำนวน
ผลผลิตและรายได้จากการจ�ำหน่ายค่อนข้างสูง เมือ่ เทียบกับต้นทุนการผลิต และผลประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
มีการเก็บรักษาต้นพันธุแ์ ละเมล็ดพันธุบ์ างชนิด และมีการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ คือ มูลหมูน�ำมา
หมักเป็ นปุ๋ ย ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ SROI ต�่ำทีส่ ดุ คือ กลุม่ เกษตรอินทรียบ์ างช้าง มีคา่ เท่ากับ 0.21 ซึง่ พบว่าต้นทุน
การผลิตค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนจากค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ น�้ำมัน ค่าไฟฟ้ า วัสดุปลูก และปุ๋ ย ตามล�ำดับ
ในขณะทีร่ ายได้เมือ่ หักต้นทุนแล้วไม่สงู มากนัก ผลประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการหมุนเวียนทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์เกษตรกรไม่สามารถบอกปริมาณทีแ่ น่นอนของทรัพยากรทีน่ �ำมาหมุนเวียน จึงตีมลู ค่าเป็ นตัวเงิน
ได้ยาก และผลประโยชน์ดา้ นสังคมบางส่วนไม่สามารถตีคา่ เป็ นมูลค่าตัวเงินได้ คือ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม และสถาบันการศึกษามาอบรมให้ความรู้ ในการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนของตัวแทนเกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดลท�ำให้เห็นว่ากระบวนการทีเ่ กษตรกรท�ำเกษตรอินทรีย์
นัน้ มีสว่ นไหนทีต่ อ้ งปรับปรุงและพัฒนา โดยตัวแทนเกษตรกรทีม่ คี า่ SROI น้อยกว่า 1 นัน้ อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนา เช่น การลดต้นทุนการผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเ์ พิม่ ขึน้ และการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร
ในพืน้ ที่ เป็ นต้น ซึง่ การค�ำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนไม่ได้พจิ ารณาในด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่
มีการพิจารณาในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมร่วมด้วย เพือ่ ให้ทราบว่ากิจกรรมหรือโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินการ
หรือก�ำลังจะเริม่ ด�ำเนินการนัน้ ส่งผลลัพธ์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นรูปธรรมในรูปของมูลค่า
ทางการเงิน เมือ่ เปรียบเทียบกับเงินลงทุนทีใ่ ช้ไป
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในภาพรวมของตัวแทนเกษตรกรทีไ่ ด้นนั ้ มีค่าเท่ากับ 1.45 ซึง่
หมายถึง การท�ำเกษตรอินทรียข์ องตัวแทนเกษตรกรในภาพรวมทีเ่ ป็ นสมาชิกในโครงการสามพรานโมเดลนัน้
ให้ผลตอบแทนทางสังคมมีมลู ค่า 1.45 บาท ต่อการลงทุน 1 บาท จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ มีการศึกษาของ
Eakpaitoon (2011) ศึกษาเรือ่ งการประเมินผลด้วยเครือ่ งมือวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนต่อการ
ประกอบการทางสังคม : กรณีศกึ ษาธนาคารปูจงั หวัดชุมพร ซึง่ ได้ลงพืน้ ทีท่ ำ� การศึกษาธนาคารปูบา้ นเกาะเตียบ
จังหวัดชุมพร เป็ นธุรกิจทางสังคมทีด่ ำ� เนินการโดยชาวบ้านในพืน้ ที่ มีหน่วยงานเอกชน NGOs และภาครัฐเป็ น
ผูส้ นับสนุน เพือ่ สร้างความยังยื
่ นต่ออาชีพประมงและทรัพยากรทางทะเลของชาวบ้าน ควบคูก่ บั การสร้างก�ำไร
ทางธุรกิจแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ทุก 1 บาท จะให้
ผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็ น 58.98 บาท ซึง่ ถือว่าเป็ นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าในการท�ำธนาคารปูดงั กล่าว แต่ใน
การศึกษาก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัดบางประการจึงต้องมีการปรับปรุงวิธกี ารศึกษา ตัวชีว้ ดั และระยะเวลาในการศึกษาครัง้
ต่อไป หรือการศึกษาของ Photiphitak (2017) ทีม่ กี ารศึกษาการวัดค่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟาร์ม
สุกรภายใต้การลงทุน ในโครงการทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น: กรณีศกึ ษาบริษทั เอ จ�ำกัด ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่าบริษทั สามารถได้รบั ผลตอบแทนทางสังคมทีค่ มุ้ ค่าส�ำหรับการลงทุนภายใต้การลงทุนในโครงการทีม่ กี าร
พัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยอัตราผลตอบแทนทางสังคมสุทธิสำ� หรับการลงทุนในโครงการทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น
กรณีทม่ี กี ารจัดท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม และอัตราผลตอบแทนทางสังคมสุทธิสำ� หรับผลประโยชน์
ส่วนเพิม่ ทีบ่ ริษทั ท�ำเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอยูท่ ่ี 11.40 และ 11.73 ตามล�ำดับ ซึง่ เป็ นค่าบวก แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการอยูน่ นั ้ ให้ผลลัพธ์ในทางทีด่ แี ก่บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย  
ของบริษทั ตระหนักถึงประโยชน์สว่ นเพิม่ ของกิจกรรมทีบ่ ริษทั ลงทุนในโครงการ เพือ่ ความยังยื
่ นของบริษทั
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อย่างไรก็ตามงานวิจยั ในอนาคตควรเพิม่ จ�ำนวนกรณีศกึ ษาเพือ่ ข้อสรุปงานวิจยั ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ นอกจาก
การงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นยังมีการศึกษาของ Phoochinda (2015) ทีเ่ ป็ นการศึกษาผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนโดยเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังจากการน�ำหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ พบว่า
ค่า SROI ช่วงก่อนน�ำหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมของกลุม่ กิจกรรมทีม่ กี ารผลิตข้าวอินทรียม์ คี า่ SROI เท่ากับ
1.76 และกลุม่ ผักปลอดสารพิษมีคา่ SROI เท่ากับ 2.04 โดยค�ำนวณจากเกษตรกรทัง้ หมดในกลุม่ ซึง่ จากการ
ศึกษาดังกล่าวเป็ นกลุม่ กิจกรรมทีท่ ำ� การเกษตรทีไ่ ม่ใช้สารเคมี คล้ายกับการศึกษานี้ทม่ี กี ารศึกษากลุม่ เกษตรกร
ทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์ แต่ในส่วนการศึกษานี้ขอ้ มูลทีน่ � ำมาค�ำนวณนัน้ เป็ นเพียงข้อมูลของตัวแทนกลุ่มตัวแทน
เกษตรกร กลุม่ ละ 1 คน เท่านัน้ ถ้ามีการค�ำนวณจากเกษตรกรทัง้ หมดทีเ่ ป็ นสมาชิกในโครงการอาจได้ผลลัพธ์
ทางสังคมทีส่ ามารถชีว้ ดั ได้ถงึ การท�ำเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรทัง้ โครงการ ซึง่ อาจจะต้องมีการศึกษาวิจยั เพิม่
เติมต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการสามพรานโมเดล น�ำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินขับเคลือ่ นด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เช่น การส่งเสริมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการให้คำ� แนะน�ำกับเกษตรกร
เรือ่ งการลดต้นทุนการผลิต เป็ นต้น
2. สถาบันการศึกษา สามารถน�ำข้อมูลงานวิจยั ไปศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนองค์ความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรได้ เช่น เรือ่ งการพัฒนาพันธุพ์ ชื การเพิม่ มูลค่าผลผลิต เป็ นต้น
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ ทีใ่ นส่วนทีย่ งั ขาดความรูไ้ ปพัฒนาชุมชน
อืน่ ๆ ให้เป็ นชุมชนต้นแบบในการท�ำเกษตรอินทรีย์ และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วของชุมชน
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