สาระน่ารู้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
จับจ่ายเป็นสุข ที่ “ตลาดสุขใจ”
30 September 2555
อาจจะถือว่าเป็นปีทองของสามพราน ริเวอร์ไซด์ ทีน่ อกจากจะเพิ่งฉลองครบรอบปีที่ 50 กับการ
ดําเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงวิถีความเป็นไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุด ตลาดสุขใจ
อันเป็นกิจการที่ดําเนินการโดยสามพราน ริเวอร์ไซด์ ซึ่งคนรุ่นเก่ารู้จักในนามของโรงแรมสวนสามพราน
หรือโรสการ์เด้นท์ ก็ได้รับรางวัลธุรกิจเพือ่ สังคมแห่งเอเชียและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล จาก
ความร่วมมือของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย
เกษตรกร และนักวิชาการ
ตลาดสุขใจเป็นแหล่งจําหน่ายพืชผลเกษตรอินทรีย์และสินค้าโอท็อปพื้นบ้านที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ในราคาถูก เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ภายใน
ตลาดมีการจัดตั้งร้านค้าอย่างมีระเบียบ มีการรักษาความสะอาดอย่างดี จําลองตลาดในรูปแบบ
พื้นบ้านตามวิถีไทย
นอกจากจะได้ซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยได้ในราคาถูกแล้วนั้น ตลาดแห่งนี้ยงั เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพ่อค้าแม่ค้ายินดีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมถึงอธิบายรายละเอียด
ของสินค้าตนแบบไม่หวงสูตร เทคนิค หรือวิชากันแต่อย่างใด
นายวิชัย มีสวัสดิ์ ผู้จัดการตลาดสุขใจและนักวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบนั ร้านค้าในตลาดสุขใจ
มีจาํ นวนทั้งหมด 53 ร้าน เน้นไปในทางผักผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าในครัวเรือนที่ผลิตขึ้นเอง โดย
สินค้าที่จะมาวางขายได้น้นั ต้องมีความปลอดภัย ไม่ใส่สี ผงชูรส หรือวัตถุกนั เสีย หลักการพิจารณา
เลือกร้านค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าทีไ่ ม่ซ้ํากันในตลาด จะไม่ให้เกิดการแข่งขันกันในตลาด สินค้าจะเน้นที่
คุณภาพ มีการคัดกรองจากกลุ่มเครือข่ายและกรรมการตลาด โดยมีการตรวจคุณภาพสินค้า การ
ตรวจหาสารพิษตกค้างในผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวและลูกค้า
ประจําที่พึงพอใจในคุณภาพ ราคาของสินค้าทั้งในละแวกชุมชน หรือขาจรจากต่างจังหวัด

ทางด้านนายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล
สามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รบั รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งเอเชีย และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรและนักวิชาการ
ทั้งนี้ ในส่วน “ตลาดสุขใจ” ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ใน
ด้าน SME CSR จาก Enterprise Asia องค์กรกลางของธุรกิจชั้นนําส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสาม
พราน ริเวอร์ไซด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ขณะทีใ่ นส่วนของสวนเกษตรอินทรีย์กไ็ ด้รบั การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล หรือ
IFOAM จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements – IFOAM)
นายอรุษกล่าวว่า สามพรานฯ มีนโยบายให้ความสําคัญกับวิถีไทย ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และดําเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด “ตลาดสุขใจ” จึงเกิดจากความร่วมมือกันของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเกษตรกร นักวิชาการ และสาม
พราน ริเวอร์ไซด์ เพื่อเป็นแหล่งจําหน่ายพืชผลเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภค ในราคาที่เป็นธรรม บน
หลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สําหรับนักท่องเที่ยวผู้ใส่ใจสุขภาพและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวว่า การรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานมีทมี่ าจากปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ มีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ส่เู กษตรอินทรีย์ และใช้ “ตลาดสุขใจ” เป็นกลไกการเรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ขณะที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า
“โครงการตลาดสุขใจ” เป็นโมเดลของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชน ภายใต้แนวคิดการ
พึ่งพาและช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ โครงการตลาดสุขใจช่วยทําให้เกษตรกรทีต่ ้งั ใจผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มีช่องทางตลาดที่กว้างขึ้น ได้รบั ผลตอบแทนดีขึ้นจากระบบ

จัดการของตลาด ซึ่งบริหารงานโดยสมาชิกร่วมกันแบบสหกรณ์ นีจ่ ึงเป็นการวิจัยปฏิบัติการที่ทดลอง
สร้างโมเดลการทําธุรกิจแนวใหม่ที่พิสูจน์ได้ถึงความสําเร็จที่น่าสนใจของสวนสามพราน
นายอรุษกล่าวต่อไปว่า ทิศทางการดําเนินงานของสามพราน ริเวอร์ไซด์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรธุรกิจท่องเทีย่ วต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยระดับสากล ที่ยังประโยชน์ให้กบั
ผู้บริโภค ชุมชน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักท่องเทีย่ วที่มาใช้บริการ และธุรกิจของสามพรานฯ ในระยะ
ยาว โดยมีเป้าหมายให้สวนธรรมชาติภายในบริเวณพื้นที่ของสามพราน ริเวอร์ไซด์ ทั้งหมดได้รับการ
รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์สากลเต็มรูปแบบ
สวนเกษตรอินทรีย์ สามพราน ริเวอร์ไซด์ มีพื้นทีฝ่ ั่งตรงข้ามแม่น้ําประมาณ 30 ไร่ โดยได้ปรับพื้นที่
ให้เป็นสวนผักผลไม้และสมุนไพรอินทรีย์ (organic) ภายในสวนเกษตรอินทรีย์ประกอบไปด้วย นาข้าว
นาบัว ผักสวนครัว อาทิเช่น คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง พริก มะเขือ กะเพรา มะนาว รวมทั้งผลไม้ เช่น
กล้วยหอม ฝรั่ง ส้มโอ มะละกอ มะยงชิด เป็นต้น เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วข้ามไปเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย
เก็บผักมาทําอาหารในโปรแกรม Cooking Class รวมถึงจัดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่สนใจ ภายใต้การดําเนินงานโดยยึดถือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่าง
จริงจัง จนได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (IFOAM)
ผู้สนใจที่ชืน่ ชอบการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ สนใจวิถีไทยแบบพอเพียง และต้องการเรียนรู้การทํา
เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย และอุดหนุนสินค้าราคาถูกจากเกษตรกรโดยตรง สามารถแวะมาสนับสนุน
สินค้าไทยและการท่องเทีย่ วไทย ทีใ่ ส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม.
…………………………………………………

ตลาดสุขใจ" สามพรานริเวอร์ไซต์ คว้ารางวัลธุรกิจเพือ่ สังคมแห่งเอเชีย
ที่มา http://travel.truelife.com/detail/2052989
หลังจากที่ได้เคยเสนอเรื่องราวของ ออร์แกนิก
ไทยฟาร์ม "สามพราน ริเวอร์ไซต์" ฟาร์มทางเลือกใหม่
ของผู้ใส่ใจสุขภาพ ที่เน้นความสมดุลในธรรมชาติและ
ชุมชน เกิดเป็นโครงการ "ตลาดสุขใจ" ซึ่งตอนนี้กไ็ ด้คว้า
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards
(AREA) ในด้าน SME CSR จาก Enterprise Asia องค์กร
กลางของธุรกิจชั้นนําส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งแรกในประเทศไทย และใน
ระดับภูมิภาค
สําหรับโครงการ "ตลาดสุขใจ" แห่งนี้ เกิดจาก
ความร่วมมือของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเกษตรกร
นักวิชาการ และสามพราน ริเวอร์ไซด์ เพือ่ เป็นแหล่ง
จําหน่ายพืชผลเกษตรที่ปลอดภัยต่อการบริโภค โดยยึด
หลักการพึ่งพา การร่วมมือกัน และยังเป็นการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
สําหรับนักท่องเที่ยวผู้ใส่ใจสุขภาพและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม
สําหรับฟาร์มออร์แกนิกของที่มที ้งั สวนผักผลไม้
และสมุนไพร พร้อมกับเปิดให้นกั ท่องเทีย่ วได้เรียนรู้ การ
ปลูกพืชไร้สารเคมี และยังมีโปรแกรม Cooking Class
รวมถึงจัดให้เป็นศูนย์ฝกึ อบรม ให้ความรู้ด้านการเกษตร
อินทรีย์แก่เกษตรกรที่สนใจ ภายใต้การดําเนินงานโดย
ยึดถือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง กระทั่งได้รับ
การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (IFOAM)

จากกิจกรรมต่างๆ ของตลาดสุขใจและฟาร์มออร์แกนิก นอกจากจะเป็นกําลังใจที่ดีกบั
เกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการแล้ว ยังช่วยให้เกิดการต่อยอดธุรกิจการทําผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
ออร์แกนิก และช่วยส่งเสริมคุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งในด้านการเกษตร สุขภาพ รวมทั้ง
การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการบริโภคของนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ คุณอนุรษุ นวราษ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงทิศทางการดําเนินงานของ สามพราน ริ
เวอร์ไซต์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขอนามัยในระดับ
สากล ที่ยงั ประโยชน์ให้กับผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และชุมชนต่อไป

ตลาดสุขใจ เปิดให้บริการ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเวลาระหว่างเวลา 10.00-16.00 สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3432-2544 www.sampranriverside.net

