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การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ 
 

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท1 
 

 ในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาประชาคมโลกได้หันมาให้ความสนใจ ในรูปแบบธุรกิจสหกรณ์กันมากข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีมูลเหตุมาจากการท่ีสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความม่ันคงและความมีเสถียรภาพ
ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลก ต่างก็ประสบหายนะและลุกลามไปทั่วโลกจนถึง
ปัจจุบัน 

เหตุผลประการสําคัญที่ทําให้สหกรณ์สามารถยืนหยัดในการทําหน้าท่ีให้บริการแก่มวลสมาชิกและ
ชุมชนได้ก็คือ ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิก การไม่ฝักใฝ่
ใน “กําไร” มากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงในธุรกิจสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคล่ือนธุรกิจที่
เขาเป็นเจ้าของ 

ในกรณีของกลุ่มสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ ท่ีได้ริเริ่มโครงการปฏิรูปการสหกรณ์ เม่ือราว 4 ปีท่ี
ผ่านมา ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ ท่ีช้ีให้เห็นการผนึกกําลังของผู้นําสหกรณ์ระดับสูงท่ีมารวมพลังกันในการ
รณรงค์ให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจในการใช้บริการของสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบสหกรณ์ 
โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเสริมพลังซ่ึงกันและกันในการ
ดําเนินธุรกิจ และการให้บริการแก่สมาชิกและชุมชนในฐานะการเป็น “ทางเลือกที่ดีกว่า” 

เม่ือหันมาพิจารณาในกรณีของประเทศไทยปีน้ี นับว่าเป็นโอกาสดีท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 โดย 
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญหน่ึงในห้าประการ คือ “การเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด 
และการเงินของสหกรณ์” จึงใคร่ขอถึงโอกาสน้ีกล่าวถึง แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบ
สหกรณ์ โดยใช้ประสบการณ์จากการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ท่ีดําเนินการร่วมกับขบวนการ
สหกรณ์ หน่วยงานภาคีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 1 จนถึง
ปัจจุบัน (2547-2555)  

 
1. มองสถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรไทย 
 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรรายสําคัญของโลก ดังน้ัน ตลาด
สินค้าเกษตรจึงเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม และเกี่ยวข้องกับคนทุกคนเร่ิมต้ังแต่ เกษตรกร 
พ่อค้าคนกลาง ตัวแทนและนายหน้า สถาบัน/องค์กรท่ีทําหน้าท่ีอํานวยความสะดวกด้านการตลาด และ
ผู้บริโภค 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการตลาดสินค้าเกษตร มีหลาย
ประการ ซ่ึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องทําความเข้าใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้าอย่างท้าทาย ได้แก่ 

• นโยบายเปิดเสรีการค้า ก่อให้เกิดสัญญาประชาคม ซ่ึงก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
และมักจะเกื้อหนุนต่อผู้ประกอบการท่ีมีขีดความสามารถ และอยู่ในศูนย์กลางอํานาจมากกว่าผู้ประกอบการ

                                            

1
 ผู้อํานวยการสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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รายย่อยท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สําหรับประเทศไทย ในเวลาน้ีมีโจทย์ใหญ่ท่ีต้องเตรียมตัวและเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• ปัญหาการว่างงานและสัดส่วนของประชาชนผู้สูงอายุจะมีมากข้ึน ซ่ึงประเด็นดังกล่าวย่อม
ส่งผลต่อรายได้ รายจ่าย และคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภค ปัญหาด้านสังคม ยาเสพ
ติด และการพนัน 

• ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการขาดแคลนพลังงาน เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดสินค้าเกษตรท้ังสิ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ คุณภาพสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิต 
และจะเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาความม่ันคงทางอาหารในท่ีสุด 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีตลาดต้องการ หน้าที่การตลาด ตลอดจนการกระจาย
ผลผลิตสู่ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ว่า ร้านสะดวกซ้ือ อาหารสุขภาพ แบรนด์สินค้าเชิงคุณค่า และการบริการส่ง
สินค้าถึงบ้าน เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของคนในสังคมปัจจุบัน 

• การต่ืนตัวของประชาคมโลกในเรื่อง “สหกรณ์” ที่องค์การสหกรณ์สหประชาชาติและ
หน่วยงานภาคีท่ัวโลก ร่วมกันรณรงค์ให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ ภายใต้สโลแกน “สหกรณ์ เพ่ือ
ชีวิตท่ีดีกว่า” กอปรกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ย่อมถือเป็นโอกาสดีท่ีภาคีทุก
ส่วนฝ่ายร่วมมือกันในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ! 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคสําหรับการตลาดสินค้าเกษตรกรไทย 
 

ก่อนจะนําเข้าสู่แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์นั้น 
เห็นควรที่จะต้องพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเสียก่อน โดยในที่นี้จะใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้
กรอบของโช่อุปทานสินค้าเกษตร ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมสามส่วน ได้แก่ กิจกรรมการผลิตในระดับต้นน้ํา 
กิจกรรมกลางน้ํา ซ่ึงประกอบด้วย การรวบรวมผลผลิต เก็บรักษา แปรรูป และขนส่ง และกิจกรรมปลายนํ้า
ของโซ่อุปทานซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค 

 

2.1 ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของกิจกรรมการผลิต ท่ียังคงปรากฏอยู่ในภาพใหญ่ของ
เกษตรกรไทย ได้แก่  

• เกษตรกรกว่าร้อยละ 90 เป็นเกษตรกรรายย่อย มีขนาดที่ดินเฉลี่ย 20 ไร่/ครัวเรือน 
• เกษตรกรขาดท่ีดินเป็นของตนเองและมีภาระหน้ีสิน ตัวเลขของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ในปีเพาะปลูก 2552/2553 ช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมีภาระหน้ีสินเฉลี่ย 54,409 บาทต่อครัวเรือน 
เกษตรกรร้อยละ 60 ต้องเช่าที่ดินทํากิน และตัวเลขของการเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟ้ืนฟูมีมากกว่า 
4 แสนราย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกรและประสิทธิภาพการผลิต 

• ผลิตภาพการผลิตตํ่า สถิติเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศ
ต่างๆของไทยอยู่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย สาเหตุสําคัญมาจาก ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการใช้
ปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม โดยมีข้อมูลช้ีว่าอัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฉบับท่ี 10 
มาจากการขยายตัวด้านการใช้ปัจจัยการผลิตในด้านที่ดินและแรงงานมากกว่าการใช้เทคโนโลยี 

• ต้นทุนการผลิตสูง อันมีสาเหตุมาจาก ราคานํ้ามัน และการใช้สารเคมีในการผลิต ในขณะ
ท่ีราคาผลผลิตมีความผันผวนไม่แน่นอน 
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• โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ได้แก่ แหล่งนํ้าชลประทาน 
แหล่งสินเช่ือทางการเกษตรท่ีเกษตรกรเข้าถึง แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกร 

• ขาดข้อมูลข่าวสารการตลาดเพ่ือการตัดสินใจในการทําการเกษตรอย่างย่ังยืน เกษตรกร
ส่วนใหญ่มักใช้ราคาผลผลิตในฤดูกาลนั้นเป็นตัวตัดสินใจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและผลิตภาพในการทํา
การเกษตรอย่างย่ังยืน  

• ขาดโอกาศทางเลือกในการเข้าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม ท้ังน้ีเนื่องมาจากโครงสร้าง
การตลาดท่ีเป็นอยู่เป็นตลาดผู้ซ้ือน้อยราย ดังน้ัน ผู้ค้า ผู้รับซ้ือผลผลิต จึงมักเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรในเร่ือง
ราคาผลผลิตอยู่เสมอ อีกทั้งเกษตรกรก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือของรัฐอย่างที่ควรจะ เช่น 
กรณีโครงการรับจํานําข้าวเปลือก อีกท้ังได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบางประการ เช่น กรณีของบัตรเครดิต
ชาวนา ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างวินัยทางการเงิน และการสะสมทุนของเกษตรกร 

• ขาดการดูแลเรื่องสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ข้อมูลภายใต้
แผนพัฒนาการเกษตรภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ช้ีว่า ในช่วงของ
แผนพัฒนาฉบับท่ี 8-10 ค่าดัชนีวัดความความผาสุกของเกษตรกรไทยอยู่ในระดับพัฒนาปานกลาง ผลการ
พัฒนาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการศึกษา 
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข 
 

2.2  ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของกิจกรรมกลางนํ้า ได้แก่ 
• สถาบันเกษตรกรได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ยังไม่

สามารถทําหน้าท่ีเป็นกลไกเกื้อหนุนอาชีพของเกษตรกรอย่างท่ีควรจะเป็น ท้ังนี้เน่ืองมาจากสถาบันเกษตรกรยัง
ไม่มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เช่ือมโยงกับการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบบริหาร
จัดการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรยังคงอยู่ในระดับกิจกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้าของห่วงโซ่อุปทาน โดยมีพ่อค้า
คนกลาง มาทําหน้าที่ในการแปรรูป และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป เพ่ือจําหน่ายแก่ผู้บริโภค ซ่ึง
ปัจจุบันมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น 

• นโยบายรัฐยังไม่เป็นรูปแบบการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจะสังเกตเห็นว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับการจัดการโซ่อุปทานของผลผลิต
การเกษตร และมุ่งเน้นไปถึงสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย แต่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้
ภารกิจของหน่วยงานรัฐ ยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา บางครั้งมีความซํ้าซ้อนกัน แต่ไม่สามารถ
เช่ือมโยงกิจกรรมได้ตลอดโซ่อุปทาน 

• โครงสร้างการตลาดยังเป็นไปในลักษณะของผู้ซ้ือน้อยราย ซ่ึงทําให้ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ มีความได้เปรียบในด้านการตลาด ส่วนผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันเกษตรกรไม่มีอํานาจการ
ต่อรอง นอกจากน้ันเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกรเกษตรกรในรูปแบบของการร่วมมือตามแนวด่ิง
และรูปแบบของกลุ่มตามพ้ืนที่ ก็ไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจกับเอกชนได้เนื่องจากไม่คล่องตัว และมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการตลาดสูงกว่า 

• ปัจจุบันสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย มีความเสียเปรียบในการแข่งขันเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ ท้ังนี้ เพราะขาดความรู้และทักษะในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 
อีกทั้งการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 
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2.3  ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของกิจกรรมปลายน้ํา ได้แก่ 
• ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่ เส้นทางการคมนาคม

ขนส่ง คลังสินค้า ตลาดกลาง ระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เร่ืองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้
ด้านการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตรยังคง
เผชิญกับปัญหา อุปสรรค ซ่ึงมีท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก
เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันเกษตรกรเอง ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพ่ือ
เป็นการเตรียมการรองรับการเผชิญหน้า สําหรับการก้าวสู่ยุคเปิดเสรีอาเซียนและการขานรับนโยบายด้านความ
ม่ันคงทางอาหาร และการแก้ปัญหาแก่ภาคการเกษตรของไทย 

 
3. กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบสหกรณ์ 
 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ปัจจุบัน สหกรณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็น “รูปแบบธุรกิจที่เป็น
ทางเลือกของคนในสังคม” เพ่ือการมีชีวิตท่ีดีกว่า ! อย่างไรก็ตาม การท่ีจะบรรลุความคาดหวังดังกล่าวได้นั้น 
จําเป็นที่ภาคีทุกส่วนฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องทําความเข้าใจเสียด้วยว่า สหกรณ์ คือ รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ท่ีต้อง
ยึดม่ันบนหลักและวิธีการสหกรณ์ ท้ัง 7 ประการ ตามหลักการสหกรณ์สากล จึงจะสามารถนําประโยชน์สู่มวล
สมาชิกและชุมชนได้ตามที่คาดหวัง 

ในท่ีน้ีจะนําเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบสหกรณ์ ท่ีเป็นองค์
ความรู้จากประสบการณ์การทํางานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับ ภาคขบวนการ ภาครัฐ ภาค
วิชาการ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2543 จนถึง
ปัจจุบัน โดยผลการดําเนินการท้ังหมดอยู่ภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับท่ี 1 และ 2 
(ระหว่าง ปี 2547- ปัจจุบัน) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ 
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กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในท่ีน้ี จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ คุณค่า
สหกรณ์ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยกระบวนการขับเคลื่อนจะ
เป็นไปภายใต้ทีมพ่ีเลี้ยงที่มีทักษระและประสบการณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ประการ ได้แก่ การจัดการความรู้แก่
เกษตรกรภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม (VN & F Platform) และการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Food Coops 
เพ่ือทําให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชนในการบริโภคสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ซ่ึงกระบวนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ีหนึ่ง : กรอบในการจัดการความรู้สู่เกษตรกร โดยเป็นไปภายใต้หลักสูตรเรียนรู้สู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน (รูปท่ี 2) โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับขีดความสามารถแก่เกษตรกร ในการทําการเกษตร
อย่างยั่งยืนและมีความสุข มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพป้อนสู่ระบบการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ 

 

 
 

รูปท่ี 2 หลักสตูรเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ขั้นตอนที่สอง : การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (Value Network + Fairtrade : VN & F Platform) ดังรูปที่ 3 โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ์การเกษตรในการทําธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานและการนําประโยชน์สู่สมาชิกอย่างย่ังยืน 

 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 
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ขั้นตอนท่ี 3 : การทําให้สหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชน ภายใต้การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ 
Food Cooperatives โดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภคในปัจจุบันและการนําผลผลิตการเกษตรสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้าย สําหรับทางเลือกสินค้าคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม (รูปที่ 4) 

 

 
 
รูปท่ี 4 การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Food Cooperatives 
 
3. สรุปและบทส่งท้าย :  
 

ในกรณีของประเทศไทย การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์นั้น จะเป็นทางเลือก
ให้ประชาชนในการดํารงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน โดยประชาชนที่ตระหนักในคุณค่าสหกรณ์ 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน จะมาร่วมมือกันบนหลักการพ่ึงพาและช่วยตนเอง โดยใช้
กลไกสหกรณ์ในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรทางเลือก เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุน
อย่างเหมาะสม ตามกรอบคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ! 
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