
 

 

 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการผลติปลอดการเผา 
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บทน ำ 
ขอบข่ำย 
นิยำม 
ขอ้ก ำหนด 
กำรรับรองกำรเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN) 
ระบบรับรองเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN)  
จะเร่ิมโครงกำรเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN)  
คุณสมบติัของผูข้อรับกำรตรวจรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตรท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ 
กำรใชต้รำสัญลกัษณ์ 
กำรประทบัตรำสัญลกัษณ์ (NO BURN) และทะเบียนผูไ้ดรั้บกำรรับรอง 
ชนิดของตรำสัญลกัษณ์ 
เง่ือนไขกำรใชต้รำสัญลกัษณ์ 
บทลงโทษ 
ภำคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

 หลำยปีมำน้ี ส่ิงท่ีเป็นควำมทำ้ทำยของมนุษยก์ำรเผชิญหน้ำกบัปัญหำภำวะโลกร้อนและปัญหำฝุ่ น
ละอองขนำดเลก็ ซ่ึงนบัวนัจะทวีควำมรุนแรงและสร้ำงปัญหำต่อสุขภำพของผูค้นจ ำนวนมำกมำย ซ่ึงสำเหตุ
ท่ีส ำคญัมำจำกกำรเผำในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 ประเทศไทยมีพื้นท่ีทำงกำรเกษตร 138 ลำ้นไร่ โดยมีพื้นท่ีปลูกขำ้วประมำณ 65 ลำ้นไร่ คิดเป็นพื้นท่ี
ประมำณร้อยละ 20 ของพื้นท่ีทัว่ประเทศ ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีท ำนำมำกท่ีสุด 
รองลงมำไดแ้ก่ภำคเหนือและภำคใต ้ผลผลิตขำ้ว 24 ลำ้นตนั ประเทศไทยมีกำรเผำตอซงั ฟำงขำ้ว 29.15 ลำ้น
ตันต่อปี คิดเป็นกิโลกรัม 29,150 ล้ำนกิโลกรัมต่อปี มีกำรเผำตอซังฟำงข้ำว 29.15 ล้ำนตันต่อปี คิดเป็น
กิโลกรัม 29,150 ลำ้นกิโลกรัมต่อปี จะมีอตัรำกำรปลดปล่อย Black Carbon จำกกำรเผำตอซังฟำงขำ้ว 1,749 
ลำ้นกรัมต่อปี หรือเท่ำกบั 1,749 ตนัต่อปี มีปริมำณตอซังฟำงขำ้วหลงักำรเก็บเก่ียว 42 ลำ้นตนั ปริมำณของ
ธำตุอำหำรท่ีสูญเสียไปกบักำรเผำ 11,468 ลำ้นบำทต่อปี  

ขำ้วโพดพื้นท่ีกำรเพำะปลูก 7.03 ลำ้นไร่ แบ่งเป็นภำคเหนือ 4.51 ลำ้นไร่ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1.66 ลำ้นไร่ และภำคกลำง 0.86 ลำ้นไร่ ในช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน ของทุกปีเปลือกและตอซังขำ้วโพด
และส่วนอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปล่อยไวแ้ละรอกำรเผำทิ้ง คิดเป็น 25% ของผลผลิต กล่ำวไดว้่ำถำ้เกิด
กำรเผำในพื้นท่ีเพำะปลูกขำ้วโพดท่ีมีอยู ่7.03 ลำ้นไร่ จะมีปริมำณกำรปล่อย Black Carbon เท่ำกบั 2,812 ตนั 

จำกกำรส ำรวจพื้นท่ีปลูกออ้ย 47 จงัหวดั ทัว่ประเทศพบว่ำมีพื้นท่ีกำรปลูกออ้ยจ ำนวน 10,988,489 
ไร่ ในช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน พบวำ่มีกำรเผำใบออ้ยเพื่อส่งเข่ำโรงงำน 60 ลำ้นตนั ผลปรำกฎวำ่ว่ำมีค่ำ
เกินตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด นอกจำกน้ีกำรเผำใบอ้อยยงัเป็นกำรท ำลำยปุ๋ ย เพรำะเศษซำกใบอ้อยมีปุ๋ ย
ไนโตรเจน 0.35 – 0.66 % เท่ำกบัเผำปุ๋ ยทิ้งไปปีละ 35,000 – 66,000 ตนั ไนโตรเจน 
 ดงันั้น กลไกลท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรลดกำรเผำในพื้นท่ีกำรเกษตรจึงจ ำเป็น ตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีหลำกหลำย
และมีนวตักรรมทำงสังคมท่ีจะรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงของปัญหำทำงสังคม ดังกล่ำว คณะท ำงำนจึงเห็น
ว่ำกำรใชก้ลไกลทำงกำรตลำดจะช่วยให้ผูบ้ริโภค เห็นควำมแตกต่ำงของผลผลิตของเกษตรกรท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะ
ผลิตสินคำ้ท่ีค  ำนึงถึงผลกระต่อส่ิงแวดลอ้มโดยกำรไม่เผำในพื้นท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงจะสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
สินค้ำเกษตรกรนั้น ๆ และจะน ำมำซ่ึงศักยภำพทำงตลำดของสินค้ำและ จะนับเป็นเคร่ืองมือหน่ึงใน
กระบวนกำรหยดุเผำในพื้นท่ีเกษตรกรรมอยำ่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 



ขอบข่าย 
มำตรฐำนเกษตรอินทรียน้ี์ครอบคลุมถึงกำรผลิตพืชซ่ึงไม่เผำในกระบวนกำรผลิตตลอดไปถึงห่วง

โซ่กำรผลิต นบัตัง่แต่กำรเตรียมดิน กำรดูแลรักษำไปจนถึงกำรเก็บเก่ียว โดยมำตรฐำนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
กำรผลิตสินคำ้เกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษยแ์ละสัตวโ์ดยมุ่งเนน้
กำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 
นิยาม 

ควำมหมำยของค ำท่ีใช้ในมำตรฐำนสินค้ำเกษตรท่ีได้จำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ มี
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 โนเบิร์นโปรดกัส์ (No burn Produce) หมำยถึง ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีเกิดจำกระบบกำรผลิต ท่ี
ไม่มีกำรเผำในพื้นท่ีกำรผลิตนั้น ๆ 

3.2 มำตรฐำนสินคำ้เกษตร โนเบิร์นโปรดักส์ (No burn Produce) หมำยถึง มำตรฐำนท่ีใช้ในกำร
ตรวจรับรองผลผลิตทำงกำรเกษตร ท่ีไดจ้ำกกำรผลิตจำกพื้นท่ีไม่มีกำรเผำในพื้นท่ีกระบวนกำรผลิต 

3.3 ผูต้รวจรับรอง หมำยถึง บุคคลหรือองค์กรท่ีเรียนรู้กระบวนกำรรับรองตำมมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรต่ำง  ๆ อำทิ เกษตรอินทรีย ์PGS และ GAP เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมเป็นผูต้รวจตำมระบบกำร
ตรวจรับรองตำมมำตรฐำนน้ี 

3.4 ตรำสัญลกัษณ์ หมำยถึง ตรำสัญลกัษณ์โนเบิร์นโปรดกัส์ (No burn Produce) ซ้ึงเป็นสัญลกัษณ์
ภำยใตมู้ลนิธิเกษตรรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (ประเทศไทย) ใช้เพื่อให้กำรรับรองเกษตรกรท่ีผ่ำนกำรตรวจรับรอง
จำกมูลนิธิ ฯ และหรือองคก์รเครือข่ำยของมูลนิธิ ฯ ซ่ึงไดย้อมรับจำกมูลนิธิ ฯ  

 
    

ข้อก าหนด 
1. พื้นท่ี 

1.1 ตอ้งมีเอกสำรสิทธ์ิหรือเอกสำรอ่ืนไดท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธ์ิบนท่ีดินท ำกิน 
1.2 หำกเป็นพื้นท่ีป่ำสงวนหรือป่ำชุมชน ตอ้งมีเอกสำรแสดงกำรอนุญำตให้ท ำกินในพื้นท่ีนั้น หรือ

มีผูน้ ำชุมชนรับรองและเกษตรกรตอ้งมีกำรแบ่งพื้นท่ีป่ำชดัเจน 
 



2. กำรเตรียมดิน 
 2.1 กำรเปิดหนำ้ดินใหม่ เกษตรกรตอ้งไม่เผำพืชคลุมดิน และวชัพืชหรือตอซงับนพื้นท่ีกำรเกษตร 
 2.2 กำรเตรียมพื้นท่ีเพื่อเตรียมกำรเพำะปลูกเกษตรกรตอ้งไถกลบซำกพืชหรือพืชคลุมดิน ตอซงั ฟำง
ขำ้ว ใบขำ้ว และวชัพืช 
 2.3 เกษตรกรตอ้งไม่เผำวชัพืชตำมหวัไร่ปลำยนำหรือคนันำ 
 2.4 เกษตรกรตอ้งมีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมกบัเศษวสัดุทำงกำรเกษตร อำทิ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพืชสด หรือ
ส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. กำรจดักำรหลงักำรเพำะปลูก  
 3.1 เกษตรกรตอ้งมีกำรจดักำรหลงักำรเพำะปลูกท่ีเหมำะสมกบักิจกรรมทำงกำรผลิตแต่ตอ้งไม่เผำ
หรือก่อมลภำวะ อำทิกำรก ำจดัวชัพืช โดยกำรตดั หรือกำรถอน กำรตดัแต่งก่ิง รวมทั้งมีกำรน ำเศษวสัดุไปใช้
ประโยชนใ์นรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ท ำปุ๋ ยหมกั ไถกลบ เพำะเห็ด เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 
4. กำรดูแลรักษำ 
 4.1 กำรจดักำรในระยะเก็บเก่ียว หำ้มเผำใบออ้ยก่อนกำรตดั 
 4.2 หำ้มเผำใบออ้ยหรือเศษวชัพืชท่ีเหลือในแปลงหลงักำรเก็บเก่ียว 
 4.3 หำ้มเผำตอซงัฟำงขำ้วในนำหลงักำรเก็บเก่ียว และก่อนกำรเตรียมดิน 
 4.4 หำ้มเผำตน้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพืชท่ีผลิต 
 4.5 หำ้มเผำใบไมห้รือก่ิงไม ้ท่ีไดจ้ำกกำรตดัแต่งก่ิงในพื้นท่ีกำรผลิต 
5. กำรไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนน้ี ผูผ้ลิตตอ้งได้รับกำรรับรองโดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบจำก
มูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ประเทศไทย) และหรือองคก์รเครือข่ำยท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกมูลนิธิ ฯ 
 
การรับรองการเกษตรปลอดการเผา (NO BURN)  

กำรรับรองเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN) เป็นกำรรับรองเกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรท่ีได้จำก
กระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำบนพื้นท่ีกำรเกษตร โดยมีมูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลม้ (ประเทศไทย) และ
องคก์รเครือข่ำยเป็นผูอ้อกกำรรับรอง ภำยใตห้ลกักำรพื้นฐำน ควำมไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั  

กำรรับรองเกษตรปลอดกำรเผำ เป็นระบบกำรรับรองของทำงมูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลม้ (ประเทศ
ไทย) มำตรฐำนน้ีใช้หลกัของภำยใตห้ลกัพื้นฐำนควำมไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั และกำรสร้ำงเครือข่ำยทำง
สังคมปลอดกำรเผำพื้นท่ีเกษตรกรรม กำรท่ีจะท ำให้เกิดกำรลดกำรเผำในและลดกำรใช้สำรเคมีในพื้นท่ี
กำรเกษตรจึงตอ้งประชำสัมพนัธ์ ใหค้วำมรู้ และรณรงค ์เพื่อลดกำรเผำบนพื้นท่ีกำรเกษตร อนัจะเป็นผลดีต่อ
ภำคกำรเกษตรและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยอย่ำงย ัง่ยืน ผลสุดทำ้ยท ำให้อินทรียว์ตัถุในดินเพิ่มมำกขึ้น
กำรท ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมำกขึ้นเกิดควำมยัง่ยืนทั้ งต่อรำยได้ของเกษตรกร ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดลอ้มสุขภำพของผูผ้ลิตและน ำสังคมไปสู่สังคมแห่งสุขภำวะ 

 



ระบบรับรองเกษตรปลอดการเผา (NO BURN) ใช้ระบบการตรวจรับรอง 2 แนวทาง 
 1. กำรใช้กำรรับรองแบบมีหน่วยรับรองแบบมีหน่วยตรวจรับรอง โดยหน่วยงำนตรวจรับรอง
จะตอ้งเป็นหน่วยตรวจท่ีได้รับกำรยอมรับจำกมูลนิธิเกษตรรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (ประเทศไทย) เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของมูลนิธิ ฯ 
 2. กำรตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมใชก้ระบวนกำรตรวจรับรองแบบ PGS กำรรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม 
 2.1 รวมกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์เกิดจำกผูผ้ลิตท่ีมีรูปแบบกำรเกษตรท่ีใกลเ้คียงกนั หรืออยู่บริเวณ
หมู่บำ้นเดียวกนั 5 รำยขึ้นไปรวมตวักนั ตอ้งกำรมีใบรับประกนัเกษตรอินทรียป์ลอดกำรเผำ 

2.2 ตอ้งมีกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีสนบัสนุนเป็นเจำ้ของโครงกำรร่วมกนั ตั้งแต่เร่ิมวำงแผน ตดัสินใจร่วมกนัในกำรด ำเนินกิจกรรม 
ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เช่น กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกนั กำรฝึกอบรม กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

3. ควำมโปร่งใส ซ่ึงจะตอ้งมีกำรวำงแผน เช่น กำรมีเอกสำรท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ มำตรฐำนขอ้ก ำหนดกำร
ผลิต ระบบกำรตรวจประเมิน รำยช่ือ ท่ีอยู่ สมำชิก และแผนกำรผลิต พร้อมแผนผงัฟำร์มของสมำชิกแต่ละ
รำย 

4. ควำมไวว้ำงใจ เป็นกระบวนกำรท่ีมั่นใจว่ำผูผ้ลิตแต่ละคน ปกป้องธรรมชำติและสุขภพของ
ผูบ้ริโภคดว้ยกำรผลิตตำมหลกัเกษตรปลอดกำรเผำ 

5. กระบวนกำรเรียนรู้ รูปแบบขั้นตอนกำรรับรองและกำรตรวจเยี่ยม เป็นกำรประเมินในลกัษณะ
เรียนรู้ร่วมกนัและเป็นกำรตรวจสอบควำมเขำ้ใจ ในมำตรฐำนเกษตรปลอดกำรเผำ (NO BURN) 
 
จะเร่ิมโครงการเกษตรปลอดการเผา (NO BURN) ได้อย่างไร 
การรวมกลุ่มขับเคล่ือน (NO BURN) 

1. กำรรวมกลุ่มผูผ้ลิตกำรเกษตรปลอดกำรเผำ (No burn Produce)  
2.กำรยอมรับและกำรประยุกต์ใช้ แนวทำงกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่องส่ิงแวดล้อมและยอมรับ

ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนเกษตรอินทรียป์ลอดกำรเผำและปฏิบติัตำมกฎกติกำ 
3. ลงทะเบียนกบัมูลนิธิเกษตรรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (ประเทศไทย) เม่ือมูลนิธิรับขึ้นทะเบียนแลว้ จะ

ด ำเนินกำรฝึกอบรม และติดตำมใหค้  ำแนะน ำแก่เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร และ เขำ้ไปตรวจรับรอง 
4. ใหต้รำสัญลกัษณ์มำตรฐำนสินคำ้เกษตรท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ (No burn  

Produce)  
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรท่ีได้จากกระบวนการผลติปลอดการเผา 
1. มีแนวคิดมุ่งมัน่ท่ีจะท ำเกษตรปลอดกำรเผำ ไม่เปล่ียนกลบัไปกลบัมำกบักำรผลิตปกติเพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมซ่ือสัตยแ์ละมีควำมรับผิดชอบ ต่อทรัพยำกร และต่อส่ิงแวดลอ้ม 



2. มีควำมสมคัรใจ และตอ้งกำรมีกำรรับรองตำมมำตรฐำนเกษตรปลอดกำรเผำ เพื่อควำมเช่ือมัน่
และขยำยฐำนกำรตลำด 

3. มีกำรผลิตสินคำ้เกษตรท่ีต่อเน่ือง 
4. มีกำรฝึกอบรมกบัทำงมูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ประเทศไทย) 
5. สำมำรถใหข้อ้มูลกำรผลิตต่ำง ๆ กบัเจำ้หนำ้ท่ีได ้

 
การใช้ตราสัญลกัษณ์ 

1. เกษตรกรตอ้งผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกมูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ประเทศไทย) และองคก์ร
เครือข่ำยหรือหน่วยตรวจรับรองท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก มูลนิธิเกษตรรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ประเทศไทย) 

2. เกษตรกรท่ีไดรั้บกำรตรวจรับรอง โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม PGS ตอ้งขึ้นทะเบียนกลุ่มและ
ด ำเนินกระบวนกำรรับรองตำมขั้นตอนและ ขอ้ก ำหนดในกระบวนกำรรับรองเกษตรอินทรีย ์แบบมีส่วน
ร่วม PGS 

3. ผูท่ี้ผ่ำนกำรตรวจรับรองทั้ง 2 แนวทำงสำมำรถติดตรำสัญลกัษณ์ (NO BURN) ไวบ้นผลิตภณัฑ์
หรือในพื้นท่ีกำรผลิตได ้

 
การประทับตราสัญลกัษณ์ (NO BURN) และทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง 
การประทับตราและการติดฉลาก 

1. ใบรับรองแต่ละใบจะมี หมำยเลขสมำชิก หมำยเลขกลุ่ม และพื้นท่ีกำรผลิต ชนิดผลผลิต และ
ปริมำณ 

2. กำรติดตรำสัญลักษณ์ต้องมี หมำยเลขสมำชิก /กลุ่ม/พื้นท่ีก ำกับ เพื่อให้ผู ้บริโภคสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนะไดท้ำงเวป็ไซต ์

 
ชนิดของตราสัญลกัษณ์ 

1. ตรำสัญลกัษณ์กำรเป็นเครือข่ำยกำรรับรอง (NO BURN) ใช้ส ำหรับท ำเป็น สัญลกัษณ์ ติดเส้ือ 
หมวก กระเป๋ำ ป้ำยในกำรประชำสัมพนัธ์ กำรเป็นเครือข่ำยโครงกำรน้ี 

2. ตรำสัญลกัษณ์ผูไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตรท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตปลอดกำรเผำ 
(NO BURN) เป็นตรำสัญลกัษณ์ท่ีอนุญำตให้ใช้ได้เฉพำะผูท่ี้ไดรั้บกำรรับรอง (สำมำรถตรวจสอบได้จำก
ฐำนขอ้มูลผูไ้ดรั้บกำรรับรองของเครือข่ำยภำคหรือผูจ้ดักำรระบบส่วนกลำง) 
 
 
 
 



เง่ือนไขการใช้ตราสัญลกัษณ์ 
1. กำรติดตรำสัญลกัษณ์บนผลผลิต/ผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีหมำยเลยสมำชิก/กลุ่ม/พื้นท่ี ท่ีมีกำรจดักำรผลผลิต กำร
แปรรูป กำรบรรจุหีบห่อภำยในกล่มเท่ำนั้น ในกรณีท่ีขำยผลผลิตให้กบัผูป้ระกอบกำรนอกพื้นท่ีกลุ่มตอ้ง
สำมำรถควบคลุม ตรวจประเมินกำรผลผลิตปกติได ้
2. ตรำสัญลกัษณ์ติดไดเ้ฉพำะ ชนิดและปริมำณผลผลิตท่ีไดรั้บกำรรับรองเท่ำนั้น 
 
บทลงโทษ 
 ผูไ้ดน ำตรำสัญลกัษณ์ (NO BURN) ไปใชเ้พื่อประโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต ถือว่ำมีควำมผิดตำม
กฎหมำยเพรำะวำ่ตรำสัญลกัษณ์ (NO BURN) ไดท้ ำกำรจดทะเบียนตรำสินคำ้ไวก้บักระทรวงพำณิชย ์
 
 มูลนิธิเกษตรรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ประเทศไทย) มีวตัถุประสงค์ให้เกิดภำคีเครือข่ำย สำมสัมพนัธ์
แนวรำบรวมพลงัทุกภำคส่วน ไดแ้ก่ ภำคประชำชน (เกษตรกร ผูบ้ริโภค) ภำคเอกชน (ผูป้ระกอบกำร องคก์ร
เอกชน) และภำครัฐ ขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรรำยย่อย ให้เป็นองค์กรชำวบำ้นท่ีมีควำม
เขม้แขง็ พึ่งตนเองไดต้ลอดห่วงโซ่กำรผลิตถึงกำรตลำด กำรผลิตและบริโภคภำยในประเทศ ใหมี้ผลเกิดกำร
พฒันำคุณภำพชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม ลดภำวะโลกร้อน เกิดควำมยัง่ยนืต่อกำรผลิตและกำรบริโภคอยำ่งแทจ้ริง ซ่ึง
มีหลำกหลำยวิธีกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


