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ECONOMIC ECOLOGIC SOCIAL เพื�อเศรษฐกิจ
นเิวศวทิยา และ สงัคม 

Community supported agriculture
โครงการพฒันาและสนบัสนนุการเกษตรแก่ชุมชน



Project’s overview 
รายละเอียดโครงการ

 
A project proposal by 

นําเสนอโดย 

Pai Seedlings Foundation
 
 
 
 
 
 

Project Manager : Damien P. Masselis ผูด้แูลโครงการ : Damien P. Masselis
+66.85.26.41.331  damien@seedlings-foundation.org



Improve the livelihood of local farmers : 
ชว่ยกันพฒันาวถีิชวีติของชุมชนใหด้ยีิ�งขึ�น

higher, more stable, regular and diversified income
เพิ�มผลกําไร ที�ทวคีณู มั�นคง และพอกพูนมาจากหลายๆกระเป�า

Restore soil fertility, increase biodiversity more 
resilient agriculture ทําใหด้นิอุดมสมบูรณ ์เพิ�มสารอินทรยีว์ตัถใุนดนิ
ดนิแขง็แรง และสามารถเลี�ยงพชืไดด้ี

Supply healthy food for the community
and the schools better health
สามารถผลิตอาหารที�ดต่ีอสขุภาพใหชุ้มชนและโรงเรยีน

Create educational/training opportunities
สรา้งและพฒันาการศึกษา เพิ�มโอกาสในการเขา้ถึงการอบรมต่างๆ

Become leaders of eco-tourism in Mae Hong Son province 
เป�นผูน้าํในการท่องเทียวเชงิธรรมชาติ ในจงัหวดัแมฮ่่องสอน

WHAT IF 
WE COULD

ถ้าเราสามารถที�จะ



FARMERS
เกษตรกร

5 YEARS
VISION 
ใน 5 ป�ขา้งหนา้

 01

03

REGENERATIVE
ปฏิรูป เปลี�ยนแปลง

Higher and more stable income 

Cleaner and more fertile soil and nature

Healthier lifestyle 

    มรีายไดที้�เพิ�มมากขึ�นและยั�งยนื

   ดนิที�บรสิทุธิ� อุดมไปดว้ยสารชวีภาพตรมธรรมชาติ

    วถีิการดําเนนิชวีติที�มสีขุภาพดี

02

Empowerment of local farmers : they

A support network to adopt good practices.

Control of the value chain : from intrants

   OWN the cooperative and means of production.
   เพิ�มอํานาจของเกษตรกรในท้องถิ�นในการดาํเนนิการปลกู การซื�อ และการขาย

   มเีครอืขา่ยที�สนบัสนนุ เพื�อใหเ้กิดการพฒันาอาชพี

    to finished products. 
    สามารถควบคมุสายป�านการผลิตใหม้คีณุค่าจนไดส้นิค้าที�มคีณุภาพ

Working together : farmers, investors, customers, specialists

Supporting the village, the school and the community

Become independent from chemical suppliers and distributors.

   เกิดการทํางานที�เกื�อกลูกัน ทั�งเกษตรกร นกัลงทนุ ผูซ้ื�อ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่างๆ

   หมูบ่า้น โรงเรยีน และ ชุมชน ไดร้บัการดแูลและสนบัสนนุ

    ไมต้่องง้อผูจ้าํหนา่ยสารเคม ีหรอื ปุ�ยรายใหญ่

COOPERATIVE
การรว่มมอื



have been encouraged 
in Thailand for more than

100 years as an effective way to develop local
communities and increase farmers’ livelihood.

 
 
 

มมีานานกวา่ 100 ป�ในประเทศไทย 
เพราะเล็งเห็นวา่ทกุภาคสว่นได้รบัประโยชนเ์ป�น

อยา่งมาก ในการพฒันาและ
เปลี�ยนแปลงชวีติของเกษตรกร

 

Agricultural cooperative 

การรว่มมอืกันทางกสกิรรม



Ecologic
ดา้นสิ�งแวดล้อม

MULTIPLE
BENEFITS

ประโยชน์
ที�ล้นเหลือ
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03

Economic
ดา้นเศรษฐกิจ

Better yields ผลผลิตที�ดกีวา่เดิม
Diversified crops = diversified income
การปลกูพชืหลายหลาย = เงินเขา้หลายชอ่งทาง
Premium prices guaranteed สามารถขายสนิค้าไดใ้นราคาที�สงูขึ�น
Less costs (no synthetic fertiliser and pesticides)
ต้นทนุที�ลดลง จากการลดการใชปุ้�ยและยาฆา่แมลง
Ecotourism extra income มรีายได้เพิ�มจากการท่องเที�ยวเชงิอนรุกัษ์ในพื�นที�

02

Social
ดา้นสงัคม

Better soil fertility ดนิดดีนิสมบูรณ์
More biodiversity ความหลากหลายทางชวีภาพ
More natural resources (composts, etc...)
มทีรพัยากรธรรมชาติที�สมบูรณม์ากขึ�น
Better water management to be prepared for draughts and
floods การจดัการนํ�าที�รดักมุดขีึ�น ทําใหไ้มแ่ล้งและไมท่่วมในอนาคต
No burn strategy ไมต้่องมกีารเผา

Healthy nourishing food for the community (farmers’ and schools)
ได้ผลิตอาหารที�ดีเพื�อชุมชนและโรงเรยีน
Independent empowering work : farmers are in control
เกษตรกรสามารถยนืหยดัไดด้ว้ยตนเองและเป�นอิสระจากนายทนุ
Pride in becoming a model of ecotourism 
เกิดความภาคภมูใิจ ที�เป�นต้นแบบในการท่องเที�ยวเชงินเิวศและอนรุกัษ์
Environmental education for schools, travellers and farmers
เกิดการแบง่ป�นความรูเ้ชงิสิ�งแวดล้อมแก่โรงเรยีน นกัท่องเที�ยว และเกษตรกรท้องถิ�น



 

Village Leaders 
ผูน้าํชุมชน

Investors นกัลงทนุ

Soil Regeneration Experts
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฟ�� นฟูดนิ

Businesses & Residents
ธุรกิจและผูอ้าศัยในชุมชนFarmers เกษตรกร
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Common
need 

ความต้องการ
รว่มกัน 



COMPETITION การแขง่ขนั

 
 

หนทางพชิติ
อุปสรรค
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TIME เวลา
 

02

CHEMICAL INDUSTRY สารเคมี

MONOCROPS
การปลกูพชื
เชงิเดี�ยว

Fertility restoration takes time before we
witness a yield increase. การบาํรุงและฟ�� นฟูดิน
จาํเป�นต้องอดทนใชเ้วลาก่อนจะเหน็ผลผลิตที�ดีและยั�งยนื
This is why we offer financial support to
farmers for 5 years 
เราจงึต้องมเีงินทนุสนับสนุนใหกั้บเกษตรกรต่อเนื�อง 5 ป�

The more all farmers produce, the cheaper their crops
are being sold on the market...
This is why we choose cooperation and create a
unique offer of local high quality organic produce.
เราต้องเป�นผูที้�เลือกได้ และ ตรงึราคาเพราะเรามผีลิตภัณฑ์ที�มคีณุภาพสงู

Chemicals guarantee yields... but kill soil fertility and
create dependancy. การใชส้ารเคมเีพิ�มผลผลิตก็จรงิ แต่ทําลายดิน
This is why we integrate the production of natural
fertilisers that are healthy for us and our soils.
เราจงึต้องทําใหด้ินมคีวามสมบูรณ์ และบาํรุงดินด้วยปุ�ยชวีภาพ

Why export our
productions and

import our food when
the price of gasoline is

so high ?
เมื�อค่านํ�ามนั และค่าขนสง่ที�

แพงลิบลิ�ว เราควรผลิตอาหาร
กินเองใหไ้ด ้เพื�อลดต้นทนุ

This is why we
diversify and relocalise

our food production,
feed our community

and save transport
costs.

เราควรผลิตอาหารกินเองใน
ชุมชนใหไ้ด ้เพื�อลดต้นทนุต่างๆ

เหล่านี�

04
TO OVERCOME

OBSTACLES



10 farmers in Vieng Nua who own their land. 
เกษตรกรผูม้พีื�นที�อยูใ่นเวยีงเหนอื 10 คน

Leadership in the community
ผูนํ้าชุมชน

A common belief in 2 core values : 
ความเชื�อที�เหมอืนกัน 2 สิ�ง

Healthy natural farming 
การเพาะปลกูที�ยั �งยนืและดต่ีอธรรมชาติ

Strong community cooperation
ชุมชนที�เขม้แขง็

WHERE DO WE START 
เราจะเริ�มจากตรงไหน

What we have
สิ�งที�เรามี

What we need
สิ�งที�เราต้องการ

Financial & material support
เงินทนุสนบัสนุน และความรู ้
Time : 5 years to create a successful model
ระยะเวลา 5 ป�เพื�อพฒันา
Soil regeneration experts
ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องการพฒันาดนิ
Business Development experts
นักพฒันาธุรกิจ
Restaurants and individuals looking for organic products
รา้นค้าและผูร้บัซื�อผลิตภัณฑ์อินทรยี์
A vibrant village to set an exemple : Vieng Nua. 
ชุมชนตัวอยา่ง : เวยีงเหนอื

We could start the soil restoration effort as soon as November 2022 after the rice harvest.
เราจะเริ�มการฟ�� นฟูดนิหลังจากมกีารเก็บเกี�ยวผลผลิตขา้ว โดยประมาณคือ พฤศจกิายน ป� 2565



STEP 1 2022 - 2024 
FOCUS ON SOIL RESTORATION AND FERTILITY 
ก้าวแรก 2565 - 2567
ใหค้วามสาํคัญเรื�องดนิและการฟ�� นฟูดนิ

STEP 2  2024 - 2025
DEVELOP THE COOPERATIVE AND THE
PRODUCTION
ก้าวถัดมา 2567 - 2568 
พฒันาเรื�องการรวมกลุ่มของผูค้นในชุมชน
และภาคสว่นต่างๆในการผลิต

STEP 3 2025 - 2027
DEVELOP THE DISTRIBUTION AND BUSINESS
ก้าวที� 3 2568-2570
พฒันาธุรกิจการสง่ออก การผลิต

TIMELINETIMELINE
ระยะเวลาระยะเวลา



2027... : DEVELOP NEW
OPPORTUNITIES : natural
resources management can
open the door to many other
income streams : hemp crete,
seeds bank, cooking,
ecotourism, clothes, natural
medicines...

ป� 2570 มองหาและสรา้งโอกาส
ใหม่ๆ  การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ที�เรามอียู ่เป�นแนวทางที�เป�ดสู ่ผลกําไร
ที�มากขึ�นและดีขึ�น เชน่ การปลกูกัญชง
การจดัเก็บเมล็ดพนัธุ ์การสรา้งอาหาร
ทําอาหาร รา้นอาหาร การท่องเที�ยวเชงิ
นเิวศและเชงิอนรุกัษ์ การผลิตเสื�อผา้
และสิ�งทอ การทําสมุนไพรเพื�อรกัษา
โรค

2022 : DESIGN
PROJECT: recruit
farmers, assess land
and economic
situation, define needs
and desires.

ป� 2565 ออกแบบโครงการ
เริ�มรบัสมาชกิเกษตรกร พูด
คยุ ถึงป�ญหา และ เรื�องการ
เพาะปลกู ความต้องการ

2023, 2024 :
RESTORATION
EFFORT : improve
fertility, plant tress,
make composts,
improve soil biology,
etc.
 => with soil
regeneration experts.

ป� 2566-2567 เริ�มต้น
การฟ�� นฟู ปรบัปรุงเรื�อง
ปุ�ย การปลกูป�าในพื�นที�
การทําปุ�ยหมกั การ
ปรบัปรุงสารอินทรยีวตัถุ
ในดิน => กับผูเ้ชี�ยวชาญ
เรื�องดิน

2025 : DEVELOP
BUSINESS : creation of
the cooperative and
distribution network =>
start production to
create income for the
the cooperative.
 => with business
development expert.

ป� 2568 พฒันาธุรกิจ สรา้ง
เครอืขา่ยการขายและผลิต
=> เกิดเป�นสหกรณ์รว่มกัน
ในชุมชน => โดยนักพฒันา
ธุรกิจ

2026... : GROW
PRODUCTION AND
OFFER : diversify
production and offer,
focus on high income
products.

ป� 2569 สรา้งผลผลิตให้
ยั�งยนืและเติบโต ผลิตผล
ผลิตที�หลากหลาย มุง่หวงั
เพื�อผลกําไรที�มากขึ�น

ACTION PLAN
แผนปฏิบติัการ How can we make this happen ? สิ�งเหล่านี�จะเกิดขึ�นได้อยา่งไร



Restoring the farmlands around the Mae Nam Moei with this project could also allow for a unique
« touristic green walk » along the river, with shops, cafes and restaurants selling their delicious production
farm-to-table, while offering an educational experience to international and national travellers as well as
local dwellers.

ด้วยไอเดยีนี� เราจะฟ�� นฟูพื�นที�การเกษตรรอบๆ แมน่ํ�าเมย ทําใหบ้รเิวณรอบๆแมน่ํ�าเมยเป�น จุดเดนิเล่น เดนิชมววิ มรีา้นรวง รา้น
อาหาร รา้นคาเฟ� จาํหนา่ยผลิตภัณพจ์ากธรรมชาติ สนิค้าอินทรยี ์ของสดๆที�นาํมาทําอาหาร ตามรปูแบบ Farm to table หรอื จาก
ฟารม์ สดๆ มาอยูบ่นจานขา้ว  พรอ้มกันนี� เราก็จะแบง่ป�นความรูแ้ละขอ้มูลที�มคีณุค่าใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวทั�งไทยและเทศไดอี้กดว้ย

BONUS เพิ�มเติม 
The Mae Nam Moei Green Belt ? 

แมน่ํ�าเมยและบรเิวณสเีขยีวรอบๆ
Tourism is Pai main’s income. Every year thousands of tourist

come to Pai to enjoy its vibrant nature and healthy lifestyle.
รายได้หลักของปายคือการท่องเที�ยว ทกุๆป� ผูค้นมากมายต่างมาที�ปาย เพื�อ

เสพความงดงามของธรรมชาติและการใชช้วีติสขุภาพแบบทางเลือก

Could Vieng Nua become the first eco-project ?Could Vieng Nua become the first eco-project ?  
เวยีงเหนอืจะสามารถเป�นต้นแบบแรกของโครงการท่องเที�ยวเชงินเิวศยั�งยนืไดไ้หมเวยีงเหนอืจะสามารถเป�นต้นแบบแรกของโครงการท่องเที�ยวเชงินเิวศยั�งยนืไดไ้หม


