
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือก ทางรอดของชุมชน



ปัญหาของระบบอาหารในภาพรวม
• สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
• การใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย
• ความหลากหลายและวัตถุดิบในธรรมชาติลดลง
• ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
• ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
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บทบาทของกลุ่มเซน็ทรลั
• เป็นตัวกลางท่ีเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต(เกษตรกร)และผู้บริโภค
• สนับสนุนการท าเกษตรอย่างยั่งยืน
• สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยด้านการผลิต
• สนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น Tops Market, ตลาดจริงใจ
• สนับสนุนด้าน Local Food
• สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ โดยอาศัยความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่าย เช่น สวทช. WWF-Thailand, FLR 349, สถาบันอาหาร
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การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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DESIGN

2.
Looking after and develop 

products throughout the 

production process. Designing products and 

packaging to attract 

consumers.

Helping with budget 

and investment.

Giving knowledge about 

business such as 

finance and accounting. 

Working with alliances and as middle 

man in purchasing products.

Supporting the logistics of 

products with reliable 

transportation.

Distributing 

products in stores 

and trade shows. 

Sharing knowledge 

about marketing and 

advertising with target 

consumers.

COMMUNITY PRODUCT 
DEVELOPMENT



เชียงราย

เชียงใหม่

ตาก
ขอนแก่น

อุดรธานี

อุบลราชธานี

ชัยภูมิ

นครศรีธรรมราช

ตรัง

พะเยา

พิษณุโลก

พิจิตร

บุรีรัมย์
นครราชสีมา

อยุธยา

ฉะเชิงเทรา
ชลบุร,ีพัทยา

กาญจนบรุี
ลพบุรี

เพชรบุรี

ปราจีนบุรี

ราชบุรี

สระบุรีสุพรรณบรุี
สิงห์บุรี

สุราษฏรธ์านี

ก าแพงเพชร

ล าปาง

NORTH
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ก าแพงเพชร
4. ล าปาง
5. พะเยา
6. พิษณุโลก
7. พิจิตร
8. ตาก

CENTRAL
9. กาญจนบุรี
10.ลพบุรี
11. สุพรรณบุรี 
12.อยุธยา 
13.สระบุรี
14.ปราจีนบุรี
15.ราชบุรี
16.ฉะเชิงเทรา
17. เพชรบุรี
18.ชลบุรี
19.พัทยา
20.ระยอง 
21.จันทบุรี

หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภูเก็ต

สมุย

BANGKOK 1
38.แจ้งวัฒนะ
39.รัตนาธิเบศร์
40. เวสต์เกต จ.นนทบุรี
41.ศาลายา จ.นครปฐม
42.ปิ่นเกล้า
43.รามอินทรา
44.ศรีสมาน

BANGKOK 2
45.พระราม 2
46.พระราม 3
47.มหาชัย จ.สมุทรสาคร
48.อีสต์วิลล์
49.ลาดพร้าว
50.พระราม 9

BANGKOK 3
51.ชิดลม – เอ็มบาสซี่
52.บางนา
53. เซ็นทรัลเวิลด์
54.สมุทรปราการ

มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

สุรินทร์

จันทบุรีระยอง

1. นครปฐม
2. กรุงเทพ
3. นนทบุรี
4. สมุทรปราการ
5. สมุทรสาคร

2
4

31
5

น่าน

เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์

แผนที่แสดงธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล 54 Districts

SOUTH
22.สมยุ
23. สุราษฎร์ธานี
24.นครศรีธรรมราช
25.ภูเก็ต
26.ตรัง
27.หาดใหญ่ จ.สงขลา

NORTHEAST
28.อุดรธานี
29.สกลนคร
30.ขอนแก่น
31.มุกดาหาร
32.ชัยภูมิ
33.ร้อยเอ็ด
34.นครราชสีมา
35.บุรีรัมย์
36. สุรินทร์
37.อุบลราชธานี

18 จังหวัด



1. สหกรณร์วมกลุ่มการเกษตรน้ าหนาว จ.เพชรบรูณ์
2. สหกรณ์การเกษตรยั่งยนืแม่ทา จ.เชียงใหม่
3. สหกรณ์กสกิรรมไร้สารพิษในเขตปฏริปูทีด่นิ 

อ าเภอวังน้ าเขยีว จ ากัด จ.นครราชสีมา
4. วิสาหกิจชมุชนปนับญุ  จ.กาฬสนิธุ์
5. วิสาหกิจชมุชน เกษตรอินทรยี์บวัใหญ่ จ.น่าน

ชุมชนตน้แบบด้านเกษตรอนิทรีย์ 



Thank You


