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ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า 
และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลวิสัยทัศน์

เป้าหมาย พืน้ท่ีและจ านวนเกษตรกรที่ท า
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน้

ยกระดับกลุ่มเกษตรกร
วิถีพืน้บ้าน

สัดส่วนตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศ
ต่อตลาดส่งออกเพิ่มขึน้

ตัวชีวั้ด
เพิ่มพืน้ท่ีเป็น 6 แสนไร่

เพิ่มจ านวนเกษตรกรเป็น 3 หม่ืนราย 
เพิ่มขึน้

ตลาดในประเทศร้อยละ 40
ตลาดส่งออกร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์
เกษตรอนิทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้

และนวัตกรรมเกษตรอนิทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการตลาดสินค้าและ
บริการ และการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการผลิตสินค้าและ

บริการ
เกษตรอนิทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การขับเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์

กลยุทธ์ 1
ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง 
และเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอนิทรีย์

กลยุทธ์ 2
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองเกษตรอนิทรีย์แก่
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ 1
พัฒนาศักยภาพการผลิต
เกษตรอนิทรีย์

กลยุทธ์ 2
บริหารจัดการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่เอือ้ต่อการผลิต
เกษตรอนิทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1
ผลักดันมาตรฐานและระบบการ
ตรวจสอบรับรองเกษตรอนิทรีย์

กลยุทธ์ 2
ส่งเสริมและพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรอนิทรีย์และ
บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
อนิทรีย์

กลยุทธ์ 3
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เกษตรอนิทรีย์สู่ผู้บริโภค

กลยุทธ์ 1
ใช้รูปแบบยโสธรโมเดล โดย
ภาคเอกชนเป็นหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตร
อนิทรีย์ร่วมกับภาคเอกชน
กลยุทธ์ 2
สนับสนุนแหล่งเงนิทุนเพื่อ
พัฒนาเกษตรอนิทรีย์

กลยุทธ์ 3
สร้างกลไกและเครือข่ายการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอนิทรีย์
ไปสู่การปฏบิัติ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอนิทรีย์แห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2564

กลยุทธ์ 3
สร้างฐานข้อมูลเก่ียวกับการ
พัฒนาเกษตรอนิทรีย์

ครม. เห็นชอบ 11 เม.ย. 60



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างการรับรู้ของ

ผู้เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
(Awareness Raising)

สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าอินทรีย์ให้แก่
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
สง่เสริมเกษตรกรให้ตระหนกัถงึ
ความส าคญัของการปรับการผลิต

สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์

อินทรีย์และสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ผู้บริโภค

ปลกูฝังสร้างจิตส านกึเก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย์ให้แก่เดก็และเยาวชนเพ่ือให้มี

ความเข้าใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์อยา่งถกูต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ผลักดันมาตรฐานและระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์

(Standardize)

ผลกัดนัการผลิตตามมาตรฐานและ
ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่สินค้าเกษตร
อินทรีย์และช่องทางการเข้าสูต่ลาด

ยกระดบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดย
ผลกัดนัผ่านกลุม่ที่ได้ผ่านการตรวจรับรอง
ระบบการรับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS) 

และ/หรือ ที่ได้รับเคร่ืองหมาย
Organic Thailand 

อ านวยความสะดวกในระบบการรับรอง
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาและขยายตลาดสินค้า
และบริการอินทรีย์
(Market Expansion)

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ

ผลกัดนัการสง่ออก ขยายตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไทยในตา่งประเทศ  

ยกระดบัการจดังานแสดงสินค้าอินทรีย์
ของไทยสูร่ะดบัสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนา สร้างมูลค่าสินค้าและ

บริการอินทรีย์
(Value Creation)

พฒันาและสร้างมลูคา่ให้สินค้า
อินทรีย์ โดยใช้นวตักรรมและ

เทคโนโลยี

ศกึษาการเพ่ิมมลูคา่สินค้าอินทรีย์
ตลอดห่วงโซ่

อ านวยความสะดวก และพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอือ้ตอ่การสร้าง

มลูคา่สินค้าอินทรีย์

วิสัยทศัน์ “ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภมิูภาคอาเซียน”
พนัธกิจ  1. สง่เสริมการรับรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้แก่ผู้ เก่ียวข้องในตลาดสินค้าอินทรีย์

2.  พฒันาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้เข้าสูม่าตรฐานและได้รับการรับรอง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสูต่ลาด
3. ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อเป็นศนูย์กลางการค้าสินค้าและบริการอินทรีย์ให้สงูขึน้
4. สร้างมลูคา่เพิ่มให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โดยพฒันานวตักรรมในเชิงพาณิชย์



เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เกษตรกรสนใจท าเกษตรอินทรีย์มากขึน้

ผู้บริโภคมีความเข้าใจสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึน้ ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึน้

สินค้าเกษตรอินทรีย์หลากหลายและมีคณุภาพ สภาพดินและระบบนิเวศน์ดีขึน้

แนวทางการด าเนินงาน / กจิกรรม

1.สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าอินทรีย์   
ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสง่เสริมเกษตรกรให้
ตระหนกัถงึความส าคญัของการปรับการผลิต

2.สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์
อินทรีย์และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค

1. ประชาสมัพนัธ์ส่ือสารให้ผู้บริโภคทราบถงึความส าคญัของมาตรฐานอินทรีย์วา่แตกต่างจากสนิค้า
ปลอดภยัอย่างไร โดยให้เข้าใจความหมายของเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั และไฮโดรโปนิกส์
ซึง่มีความแตกตา่งในแตล่ะมาตรฐานให้ชดัเจน

2. จดักิจกรรมสร้างเครือข่ายคนอินทรีย์ เพ่ือรณรงค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้านเกษตรอินทรีย์
3. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่คณุประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์  
4. จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้และส่งเสริมการบริโภคสนิค้าอินทรีย์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม   
สายการบนิ เป็นต้น

3.ปลกูฝังสร้างจิตส านกึเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กและเยาวชน
เพ่ือให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์อยา่งถกูต้อง

1. จดัโครงการฝึกอบรมยวุชนคนอินทรีย์ในสถานศกึษา เพ่ือบม่เพาะความรู้ความเข้าใจตลอดห่วงโซ่
อปุทานอินทรีย์แก่เดก็และเยาวชน

2. จดัโครงการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่เครือข่ายยวุชนคนอินทรีย์
3. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มเตมิหลกัสตูรเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ในสถาบนัการศกึษา เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ท่ีถกูต้องให้แก่เดก็และเยาวชน รวมถงึนกัวชิาการท่ีเก่ียวข้อง

1. สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร และจดัอบรมเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้ความรู้แก่กลุ่มเปา้หมายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองอินทรีย์อย่างถกูต้อง  รวมถงึแนวทางการลดต้นทนุการผลิตผ่านการร่วมมือกบัภาคี
เครือข่ายประชารัฐ

2. การจดัท าระบบข้อมลู ห้องเรียน เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์และตลาดเกษตรอินทรีย์
3. จดัท ากรณีตวัอย่างของเกษตรกรหรือชมุชนเกษตรอินทรีย์ท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นแบบอยา่ง
แก่เกษตรกร และชมุชนอ่ืนๆ

4. จดักิจกรรมกระตุ้นจิตส านกึตอ่การผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม
5. จดักิจกรรมสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มผลิตเพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมลู



เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มีสินค้าอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐานและการรับรองมากขึน้

1. ผลกัดนัการผลิตตามมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์
เพ่ือเพ่ิมมลูคา่สินค้าเกษตรอินทรีย์และช่องทางการเข้าสูต่ลาด

2. ยกระดบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
โดยผลกัดนัผ่านกลุม่ท่ีได้ผ่านการตรวจรับรองระบบการรับรองแบบมีสว่น
ร่วม (PGS: Participatory Guarantee System) หรือท่ีได้รับเคร่ืองหมาย
Organic Thailand

แนวทางการด าเนินงาน / กจิกรรม

1. ยกระดบัมาตรฐานการผลิตเข้าสูก่ารรับรองระดบัสากล โดยการคดัเลือก
เกษตรกรท่ีมีศกัยภาพและให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณและระเบียบวิธี
ปฏิบตัิ

2. ผลกัดนัผู้ ท่ีผ่านการตรวจรับรอง PGS หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ
ของประเทศไทยให้มีการพฒันาให้ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานสากล

1. การขยายผลกลุม่เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรีย์/กลุม่เกษตรกรท่ีมีความตัง้ใจ 
โดยเร่ิมการรับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS : Participatory 

Guarantee System)
2. ประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้เร่ืองมาตรฐานตา่งๆของสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. ผลกัดนัมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นท่ียอมรับ

สินค้าอินทรีย์ไทยผ่านมาตรฐานระดบันานาชาติ

เกษตรกรและชมุชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวพระราชด ารัส “ระเบิดจากข้างใน”

3. อ านวยความสะดวกในระบบการรับรองมาตรฐาน 1. ประสาน สนบัสนนุ พฒันาบคุลากรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรองระบบการ
รับรอง   
แบบมีสว่นร่วม (PGS)

2. สนบัสนนุเงินทนุในการจดรับรองมาตรฐานแก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปท่ีมี
ศกัยภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนด



เป้าประสงค์

กลยุทธ์

สินค้าอินทรีย์มีช่องทางจ าหน่ายท่ีหลากหลายขึน้

1. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดสินค้า
อินทรีย์ในประเทศ

2. ผลกัดนัการสง่ออก ขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ไทยในตา่งประเทศ

แนวทางการด าเนินงาน / กจิกรรม

1. จดัท า Road Show จดัการเจรจาจบัคูธุ่รกิจ (Business matching) สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาด
เปา้หมายท่ีมีศกัยภาพ

2. ประชาสมัพนัธ์สินค้าอินทรีย์ไทย  โดยเจาะกลุ่มตลาดเปา้หมายท่ีมีศกัยภาพ
3. ส่งเสริมร้านอาหารไทยในตา่งประเทศให้มีการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
4. น าผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Organic ระดบั ASEAN และระดบัโลก
5. อ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรอนิทรีย์ อาท ิผลกัดนัให้มีพิกดัศลุกากรส าหรับสินค้าเกษตรอนิทรีย์/อ านวย

ความสะดวกด้านโลจิสตกิส์

1.  การจดัตัง้ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการจ าหน่าย รวมรวบผลผลิต
และกระจายสู่ภมูภิาคตา่งๆ 

2.   การจดัตัง้ศนูย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภายในประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงผลผลติเกษตรอินทรีย์ในระดบัท้องถิน่
และภมูิภาค

3.   ส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างร้านค้า/ชมุชนต้นแบบอนิทรีย์ (Organic Village) โดยให้มีการเช่ือมโยงการค้าและ
การทอ่งเท่ียวเข้าด้วยกนั

4.   จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ จดักิจกรรมทางการตลาด  ได้แก่ การจดัแสดงสินค้าในห้างโมเดร์ินเทรค
ห้างสรรพสินค้า ออกงานร่วมกบัหน่วยงานและเครือขา่ยตา่งๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

5.   จดัท าตลาดนดัสีเขียว (หรือช่ืออ่ืน) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  
6.   จดัท าตลาดซือ้ขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถงึสินค้าโดยตรงจากผู้ ผลิต
7.   จดักิจกรรมเพ่ือขยายช่องทางการตลาดไปสู่ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และจดัเลีย้ง ให้มีการใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึน้

โดยเช่ือมโยงกลุ่มผู้ผลิตเข้ากบัธุรกิจ
8.  สนบัสนนุให้ร้านอาหารอินทรีย์ หรือเมนอูาหารอินทรีย์มีจ านวนมากขึน้และเป็นท่ีรู้จกั
9.  สนบัสนนุผู้ประกอบการรายใหม่และเพิ่มศกัยภาพผู้ประกอบการรายเดมิให้มีโอกาสในตลาดมากขึน้
10. ผลกัดนัให้มีการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐในการใช้สินค้าเกษตรอนิทรีย์
11. ประชาสมัพนัธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการสร้าเร่ืองราว (Story) ให้กบัตวัสินค้า

มลูคา่ตลาดสินค้าอินทรีย์เพ่ิมสงูขึน้

สินค้าอินทรีย์ไทยเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ

3. ยกระดบัการจดังานแสดงสินค้าอินทรีย์ของไทยสู่
ระดบัสากล 1. ยกระดบัการจดังาน Organic & Natural Expo ของไทยไปสู่ระดบัภมูิภาค ASEAN และระดบัโลก

2.สร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ประกอบการตา่งชาตใินการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์ในไทย
3.เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและรูปแบบการจดังานแสดงสนิค้าของไทย
4. ช่วยสนบัสนนุให้ตา่งประเทศสนใจเข้ามาร่วมงานกบักระทรวงฯเพ่ือให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าใน ASEAN ด้านตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์



เป้าประสงค์

กลยุทธ์

สินค้าอินทรีย์มีความหลากหลายมากขึน้

1.  พฒันาและสร้างมลูคา่ให้สินค้าอินทรีย์ โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี 

2. ศกึษาการเพ่ิมมลูคา่สินค้าอินทรีย์ (Value Creation) ตลอดห่วงโซ ่    
(Supply Chain)

แนวทางการด าเนินงาน / กจิกรรม

1. จดัท าฐานข้อมลูเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การตลาดโดยจดัท าข้อมลูความต้องการสินค้า 
ของตลาดเปา้หมายเพ่ือสามารถสนบัสนนุสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมาย

2. ศกึษาวเิคราะห์ต้นทนุการผลิต การตลาด ในแตล่ะขัน้ตอนในหว่งโซอ่ปุทานเพ่ือให้ได้ข้อมลูราคาท่ี
เหมาะสมส าหรับเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค

3. จดัท าต้นแบบ Supply Chain ท่ีเหมาะสมกบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น การเช่ือมโยง
ระหวา่งเกษตรกร ผู้แปรรูป โรงแรม ร้านอาหาร ผู้บริโภค หรือรูปแบบท่ีมีการเช่ือมโยง
กบัการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

1. สง่เสริมให้มีการวิจยัเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผลติภณัฑ์อินทรีย์ รวมถึง
ตอ่ยอดการวิจยัให้สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ดัง้เดิมให้เป็นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่สงู 
เช่น เคร่ืองดื่ม ยา  เคร่ืองส าอาง เป็นต้น

2. สนบัสนนุ สง่เสริม อบรมผู้ประกอบการให้มีการพฒันาบรรจภุณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้แก่
เกษตรอินทรีย์

3. จดัประกวดสนิค้าและผลติภณัฑ์อินทรีย์ที่มีนวตักรรมเพื่อสนบัสนนุผู้ประกอบการและ
เป็นตวัอยา่งให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

4. พฒันาตอ่ยอดสนิค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้าง
มลูคา่ให้กบัสนิค้า

5. สนบัสนนุให้มีการจดัท านวตักรรมใหม่ๆ  ที่เป็น Food และ Non Food โดยเฉพาะ   
ภาชนะบรรจภุณัฑ์ เพื่อพฒันาตอ่ยอดผลติตา่งๆเพิ่มขึน้

สินค้าอินทรีย์ตรงความต้องการของผู้บริโภค

ราคาสินค้าอินทรีย์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

3. อ านวยความสะดวก และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอือ้ตอ่การสร้าง
มลูคา่สินค้าอินทรีย์ 1. จดัตัง้ศนูย์บริการเผยแพร่ข้อมลู ประสานสานงานด้านเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวมในจุดเดียว

2. สนบัสนนุเงินทนุดอกเบีย้ต ่า/ปลอดดอกเบีย้แก่กลุม่เกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการท่ี
ต้องการพฒันาการผลิตและผลิตภณัฑ์



Selected Focus Point
Type of Market Accountability

Market & Trend Target

ในประเทศ ต่างประเทศ

 N
 S
 E
 NE

 EU
 US
 East AS
 ASEAN

แผนการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์

Organic 
Plus

ASEAN 
Hub

Awareness 
Raising

Standardize Value 
Creation

Market 
Expansion

Organic Strategy 

 ผู้ดแูล
สขุภาพ
 เด็ก
 ผู้สงูอายุ
 วยัท างาน

Global Niche

 สินค้านวตักรรม
 การค้าที่เป็น
ธรรม
 ความปลอดภยั
และคณุคา่ที่
มากกวา่

 เป็นศนูย์กลางด้าน
การผลิต แปรรูป และ
การรับรองมาตรฐาน
 Biofach 
ASEAN

การพัฒนาธุรกิจอินทรีย์สู่ความยั่งยืน

1. สร้างการตระหนักรู้ (Awareness 
Raising) 

• สร้างฐานข้อมลูแบบครบวงจร

• พฒันาเวปไซต์ 2 ภาษา

• การสง่เสริมภาพลกัษณ์
ประชาสมัพนัธ์

2. พัฒนามาตรฐาน (Standardize)
• การจดัอบรมศกึษาดงูานเพ่ือยกระดบั

มาตรฐานทัง้ในสว่นกลางและภมูิภาค
• พัฒนาหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ใน

สาขาตา่ง ๆ เชน่ WWOOF

3. พัฒนาตลาดทัง้ในและต่างประเทศ
(Market Expansion)
• เปิดตลาดในทกุภมูิภาค 
• เช่ือมโยงตลาดอาเซียน  (AEC)  
• เน้นการเข้าสูต่ลาดหลกั
• ตลาดออนไลน์
• Organic Expo

4. พัฒนาสินค้า (Value Creation)
• สินค้าใหม ่เชน่ มนัส าปะหลงัแปรรูป
• สินค้าศกัยภาพ เชน่ ข้าว 

แนวทางการด าเนินการ
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Awareness 
Raising

Standardize

Value 
Creation

Market  
Expansion

MOC Strategies – Domestic & 
Oversea Projects

Domestic Market

Overseas Market

 CSR 
 Joint Trade Promotion : Dept. Store, Supermarket ,Organic Community 

Organic Farm Outlet, Hypermarket 
 Trade Show : Organic Festival, Green Market, Organic Farmer’s Market

 International Organic Organization Network 
i.e. GIZ, OTA, OFA, etc.

 International Trade Fair i.e. THAIFEX, ANUGA,  
BioFach, All Things Organic, etc.

 Joint Trade Promotion i.e. supermarket, hypermarket 
 Organic Symposium ,Organic Seminar
 Organic Trade Mission

Organic Products

Food

Rice, Vegetable, Fruits, 

Tea, Coffee, Coconut

Non-Food

Cotton, Body Care , 

Spa Products, Stuff Doll

Services

Restaurant, Hotel, 

Resort, Spa, Green Shop



Accountability

Value   
Creation

Innovation R&D

Promotion

- Participation

- Social

- Community

- Local Economy

Goods 
& 

Service

Thailand's innovative Organic Model 

Consumers

Online & Sharing

Market 
Potential

Entrepreneurs
Digital Market

Everyone Everywhere Every time

- Traceability : QR Code/GPS/Bar Code
- Efficiency Logistics
- Transparency
- Holistic management

Market & Trend

New 

Breeding  

Techniques
Animal
Feed 

Medical

Type of Market

Global Niche Personal

Franchise E-Auction

Contract 

Farming

Member

Labor 

Right

Two Ways 
Communication

welfare



Organic Valley
(ชัยภูมิโมเดล)

อ.หนองบัวแดง  จ. ชัยภูมิ

ตลาดภายใน

กลุ่มกล้วยหอมทอง

กลุ่มเลี้ยงวัว
กลุ่มใบหม่อน

กลุ่มปลูกข้าว

ตลาดส่งออก

แปรรูป

Mcjeans, Starbucks, ศศป

ธนาคารหน่อกล้วยกลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ
(ยางกล้วย,คราม)

Farm Stay

เลี้ยงไหม

ยางกล้วยย้อมผ้า

medifood





ASEAN Opportunities

• CLMVT Forum

• Opportunities on organic farm (OOF)

• The Federation of Organic Agriculture in ASEAN 

• SMALL ORDER OK (SOOK)

• Khong River Resources 

• Organic & Natural Expo/ Symposium

• YEN-D

• New Economy Academy (NEA)


