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1. บทนํา

ในชวงท่ีผานมาการพัฒนาประเทศมุงเนนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการคา ทําใหเกษตรกรหัน
มาทําการเกษตรเชิงเดี่ยว และทําเกษตรท่ีใชสารเคมีเกินความจําเปน มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม กอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบใหเกิดภาวะโลกรอน จึงทําใหเกษตรกรสวนหนึ่ง
ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการรวมกลุมทําการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยใชตนแบบของการพัฒนาเกษตรกรรม
แบบยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกษตรอินทรียก็เปนหนึ่งในทางเลือกท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน สรางความม่ันคงดานอาหารและสงผลตอความปลอดภัยกับสุขภาพ
อีกท้ังตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท้ังในและนอกประเทศ ปจจัยดังกลาวเปนสวนสําคัญ
ท่ีกอใหเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554

การพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1
พ.ศ. 2551 – 2554 สิ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร โดยไดขยายเวลาของแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินงานไป
ถึงป 2555 แลวแตการพัฒนาเกษตรอินทรียมีความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 29
พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับตอไป โดยการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียในระยะตอไป

1.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย

1.1.1 สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movement – IFOAM) ซึ่งเปนเครือขายขององคกรดานเกษตรอินทรียระหวางประเทศ ใหความหมายของ
เกษตรอินทรียวา “Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils,
ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to
local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines
tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships
and a good quality of life for all involved.” ซึ่งหมายถึง “ระบบการผลิตท่ีใหความสําคัญกับความยั่งยืน
ของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน เกษตรอินทรียพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี แทนท่ีจะใชปจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบ
ทางลบ เกษตรอินทรียผสมผสานองคความรูพ้ืนบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธท่ีเปนธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกผูคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีเก่ียวของ”
อางอิง : มติท่ีประชุมใหญ IFOAM มิถุนายน 2551 อิตาลี (ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน)

1.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหคํานิยามเกษตรอินทรีย ไวในประกาศมาตรฐาน
สินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผล
และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1-2552) ดังนี้ “เกษตรอินทรีย คือ ระบบการจัดการการผลิต
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ดานการเกษตรแบบองครวมท่ีเก้ือหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ
โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย
ท่ีไดมาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวย
ความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑในทุกข้ันตอน”

1.1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554
ไดใหความหมายของเกษตรอินทรีย หมายถึง การเกษตรท่ีใชหลักการพ่ึงพิงความสมดุลตามธรรมชาติอยางเปน
องครวม เพ่ือสรางสรรคใหเกิดระบบนิเวศการเกษตรท่ียั่งยืน สามารถใหผลผลิตท่ีดีในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
การอนุรักษและฟนฟูอยางตอเนื่องยั่งยืน ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบท่ีสงเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตอาหารและปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีพท่ีมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ท้ังนี้ โดยใช
หลักการสรางความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรใหเกิดการผสมผสานเก้ือกูลกันและกัน
อยางเปนองครวม มีการหมุนเวียนใชทรัพยากรในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถใชปจจัยการผลิต
จากภายนอกระบบนิเวศท่ีเปนไปตามหลักการอินทรีย และใชปจจัยการผลิตท่ีเปนชีวภัณฑและสารอินทรียท่ีได
จากสิ่งมีชีวิต รวมท้ังสารอินทรีย ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปจจัยท่ีเปนสารเคมีสังเคราะห
รวมท้ังพันธุท่ีผานการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม

ตามท่ีความหมายของเกษตรอินทรียจากองคกรตางๆ ท่ีมีความสอดคลองกันดังกลาว ยุทธศาสตร
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ไดยึดความหมายเกษตรอินทรียตามประกาศมาตรฐาน
สินค าเกษตร เรื่ อง เกษตรอินทรีย กระทรวง เกษตรและสหกรณ คือ ระบบการจัดการการผลิต
ดานการเกษตรแบบองครวม ท่ีเก้ือหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน
การใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ท่ีไดมาจาก
เทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวย
ความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑในทุกข้ันตอน

1.2 ความสําคัญของเกษตรอินทรีย

เกษตรอินทรียมีความสําคัญตอสภาพแวดลอมโดยรวม ท่ีมีความปลอดภัยท้ังผูผลิต และผูบริโภค
รวมท้ังระบบนเิวศวิทยา สามารถจําแนกไดแตละดานดังนี้

1.2.1 ดานสุขภาพของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาการเจ็บปวยจาก
การบริโภคอาหารท่ีไมปลอดภัย เชน โรคมะเร็ง โรคไต  เปนตน เนื่องจากมีการตกคางของยาฆาแมลง
ยาปฏิชีวนะ และสารเคมี ทําใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและใหความสําคัญตอการบริโภค โดยเลือกซื้อ
อาหารท่ีเชื่อวามีความปลอดภัย เชน อาหารท่ีผลิตตามแนวทางของเกษตรอินทรียหรือแนวทางธรรมชาติมากข้ึน
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1.2.2 ดานสิ่งแวดลอม เริ่มตนจากความพยายามในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
และขยายสูความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีท่ีมีตอทรัพยากรและสภาพแวดลอม เชน ความเสื่อม
โทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษและสภาวะโลกรอน เปนตน

1.2.3 ทางเลือกในการทําเกษตรกรรมแบบปลอดภัยของผูผลิต เพ่ือหลีกใหพนจากวัฎจักรเกษตร
เคมีท่ีกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม รวมถึงตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดแนวคิด
ของการหาทางเลือก เพ่ือทําการเกษตรในรูปแบบท่ีเรียกกันวา เกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย วนเกษตร หรือเกษตรสีเขียว (Green agriculture) ฯลฯ

1.2.4 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ สืบเนื่องจากการผลิตเกษตรอินทรีย
เปนระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
การจัดการระบบนิเวศท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม รวมถึง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน ซึ่งประเทศไทยในฐานะท่ีเปนผูผลิตและ
สงออกอาหารท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกมีความเหมาะสมและมีศักยภาพท่ีจะเปนแหลงผลิตอาหารระบบเกษตร
อินทรีย เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ

1.3 หลักการเกษตรอินทรีย

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) กําหนดหลักการท่ีสําคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย
4 ดาน คือ ดานสุขภาพ (Health) ดานนิเวศวิทยา (Ecology) ดานความเปนธรรม (Fairness) และดานการดูแล
เอาใจใส (Care) (ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน) รายละเอียดของหลักการ 4 ดาน ดังนี้

1.3.1 ดานสุขภาพ เกษตรอินทรียควรจะตองสงเสริมและสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพอยางเปน
องครวมของดิน พืช สัตว มนุษย และโลก

1) สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแตละปจเจกและของชุมชน เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของ
ระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพืชพรรณตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี สงผลตอสัตวเลี้ยง
และมนุษยท่ีอาศัยพืชพรรณเหลานั้นเปนอาหาร

2) สุขภาวะเปนองครวมและเปนปจจัยท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดีไมใช
การปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอม
โดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตานทาน และความสามารถในการฟนตัวเองจากความเสื่อมถอยเปนองคประกอบท่ี
สําคัญของสุขภาวะท่ีดี

3) บทบาทของเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนการผลิตในไรนา การแปรรูป การกระจาย
ผลผลิต หรือการบริโภค ตางก็มีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตท้ังปวง ตั้งแต
สิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษยเราเอง เกษตรอินทรียจึงมุงท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง และมี
คุณคาทางโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนใหมนุษยไดมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน ดวยเหตุนี้ เกษตรอินทรียจึงเลือกท่ีจะปฏิเสธ
การใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว และสารปรุงแตงอาหาร ท่ีอาจมีอันตรายตอสุขภาพ
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1.3.2 ดานนิเวศวิทยา เกษตรอินทรียควรจะตองตั้งอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและ
วัฎจักรแหงธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และชวยทําใหระบบและ
วัฎจักรธรรมชาติเพ่ิมพูนและยั่งยืนมากข้ึน

1) หลักการเกษตรอินทรีย เปนองคประกอบหนึ่งของระบบนิเวศท่ีมีชีวิต ดังนั้น การผลิต
การเกษตรจึงตองพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรูและสราง
ระบบนิเวศใหเหมาะสมกับการผลิตแตละชนิด ยกตัวอยางเชน ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะตอง
ปรับปรุงดินใหมีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว เกษตรกรจะตองใสใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟารม หรือ
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรตองใสใจกับระบบนิเวศของบอเลี้ยง

2) การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว หรือแมแตการเก็บเก่ียวผลผลิตจากปา จะตองสอดคลองกับ
วัฎจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แมวาวัฎจักรธรรมชาติจะเปนสากล แตอาจจะมีลักษณะเฉพาะทองถ่ินนิเวศได
ดังนัน้ การจัดการเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองสอดคลองกับเงื่อนไขทองถ่ิน ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสม
กับขนาดของฟารม เกษตรกรควรใชปจจัยการผลิตและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เนนการใช ซ้ํา
การหมุนเวียน เพ่ือท่ีจะอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน

3) ฟารมเกษตรอินทรียควรสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทํา
ฟารมท่ีเหมาะสม การฟนฟูระบบนิเวศทองถ่ิน และการสรางความหลากหลายท้ังทางพันธุกรรมและกิจกรรม
ทางการเกษตร ผูคนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การแปรรูป การคา และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย
ควรชวยกันในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ท้ังในแงของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศทองถ่ิน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อากาศ และน้ํา

1.3.3 ดานความเปนธรรม เกษตรอินทรียควรจะตั้งอยูบนความสัมพันธท่ีมีความเปนธรรมระหวาง
สิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเปนธรรมนี้ รวมถึง ความเทาเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสวน
ในการปกปกพิทักษโลกท่ีเราอาศัยอยู ท้ังในระหวางมนุษยดวยกันเอง และระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ

1) ในหลักการดานนี้  ความสัมพันธของผูคนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตและ
การจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียในทุกระดับควรมีความสัมพันธกันอยางเปนธรรม ท้ังเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป
ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค ทุกคนควรไดรับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนชวยในการรักษา
อธิปไตยทางอาหาร และชวยแกไขปญหาความยากจน เกษตรอินทรียควรมีเปาหมายในการผลิตอาหารและ
ผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดี

2) ในหลักการขอนี้รวมถึงการปฏิบัติตอสัตวเลี้ยงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
สภาพการเลี้ยงใหสอดคลองกับลักษณะและความตองการทางธรรมชาติของสัตว รวมท้ัง ดูแลเอาใจใส
ความเปนอยูของสัตวอยางเหมาะสม

3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีนํามาใชในการผลิตและการบริโภคควรจะตอง
ดําเนินการอยางเปนธรรม ท้ังทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมท้ัง ตองมีการอนุรักษปกปองใหกับคนรุนหลัง
ความเปนธรรมนี้จะรวมถึงวา ระบบการผลิต การจําหนาย และการคาผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองโปรงใส
มีความเปนธรรม และมีการนําตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมมาพิจารณาเปนตนทุนการผลิตดวย
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1.3.4 ดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตรอินทรียควรจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง
และรับผิดชอบ เพ่ือปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังพิทักษปกปอง
สภาพแวดลอมโดยรวมดวย

1) เกษตรอินทรียเปนระบบท่ีมีพลวัตและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได
ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก ผูท่ีเก่ียวของกับเกษตรอินทรียควรดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเพ่ิมผลผลิตในการผลิต แตในขณะเดียวกันจะตองระมัดระวังอยาใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จะตองมีการประเมินผลกระทบอยางจริงจัง และแมแตเทคโนโลยี
ท่ีมีการใชอยูแลว ก็ควรมีการทบทวนและประเมินผลอยูเนืองๆ เนื่องจากมนุษยเรายังไมไดมีความรูความเขาใจ
อยางดีพอเก่ียวกับระบบนิเวศการเกษตรท่ีมีความสลับซับซอน ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินการตางๆ
ดวยความระมัดระวังเอาใจใส

2) ในหลักการนี้การดําเนินการอยางระมัดระวังและรับผิดชอบเปนหัวใจสําคัญของ
การบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในเกษตรอินทรีย ความรูทางวิทยาศาสตร
เปนสิ่งจําเปนเพ่ือสรางหลักประกันความม่ันใจวา เกษตรอินทรียนั้นปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
ความรูทางวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ประสบการณจากการปฏิบัติ และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะสม
ถายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการแกปญหาตางๆ ไดเชนกัน เกษตรกรและผูประกอบการควรมีการประเมิน
ความเสี่ยง และเตรียมการปองกันจากการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช และควรปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีมีความแปรปรวนมาก
เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีตางๆ จะตองพิจารณาถึงความจําเปนและระบบคุณคา
ของผูท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ และจะตองมีการปรึกษาหารืออยางโปรงใสและมีสวนรวม

1.4 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย

มูลนิธิสายใยแผนดินไดประมวลแนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย คือ การทําการเกษตรอินทรีย
เนนการผลิตท่ีสอดคลองกับวิถีธรรมชาติ การอนุรักษธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยการประยุกตปรับใชกลไก
นิเวศธรรมชาติสําหรับการทําเกษตรท่ีสําคัญไดแก การหมุนเวียนธาตุอาหาร การสรางความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความสัมพันธแบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลาย การอนุรักษและฟนฟูนิเวศการเกษตร

1.4.1 การหมุนเวียนธาตุอาหาร อาศัยหลักการทางธรรมชาติ ดวยการใชธาตุอาหารพืชท่ีอยูในรูป
ของอินทรียวัตถุท่ีสามารถยอยสลายไดโดยจุลินทรีย ซึ่งจะทําใหวงจรธาตุอาหารหมุนเวียนไดอยางตอเนื่อง
ตัวอยางของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียท่ีสําคัญ คือ การใชปุยหมัก การคลุมดินดวย
อินทรียวัตถุ การปลูกพืชเปนปุยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน
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1.4.2 ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน ถือเปนหัวใจของเกษตรอินทรีย การทําเกษตร
อินทรียนั้น เกษตรกรตองหาอินทรียวัตถุตางๆ มาคลุมหนาดินอยูเสมอ ไมวาจะเปนฟาง ใบไม ซึ่งอินทรียวัตถุ
เหลานี้จะกลายเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียในดิน ทําใหดินฟนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และการไมใช
สารเคมีตางๆ เชน สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยังเปนการชวยทําใหดินสามารถฟนความสมบูรณไดอยางรวดเร็ว ทํา
ใหพืชท่ีปลูกมีความแข็งแรง ตานทานตอโรคและแมลง รวมท้ังใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีสูง

1.4.3 ความหลากหลายท่ีสัมพันธกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ การทําเกษตรอินทรียจะตองหา
สมดุลของการเพาะปลูกพืชท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการปลูกพืชรวมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อม
เวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนตางชนิดกัน รวมท้ังการเลี้ยงสัตว ท้ังนี้ การทําเกษตรท่ีหลากหลาย
(เกษตรผสมผสาน) นับเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากกวา และยังเปนการลด
ความเสี่ยงภัยจากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกดวย นอกจากนี้ การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมี
สวนชวยใหศัตรูธรรมชาติสามารถแสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช เปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง

1.4.4 การอนุรักษและฟนฟูนิเวศการเกษตร ดวยการปฏิเสธการใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิด
เพราะปจจัยการผลิตท่ีเปนสารเคมีสังเคราะหทําลายสมดุลของนิเวศการเกษตร และสงผลกระทบดานลบตอ
สิ่งแวดลอม และมีผลตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ท้ังท่ีอยูบนผิวดินและใตดิน เชน สัตว แมลง และจุลินทรีย ในกลไก
ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้มีบทบาทสําคัญในการสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร นอกจากการอนุรักษ
ยังเนนการฟนฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศดวย

1.4.5 การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร เกษตรอินทรียตั้งอยูบนปรัชญาแนวคิด
การเกษตรท่ียั่งยืนตองเปนการเกษตรท่ีเปนไปตามวิถีธรรมชาติ กลไกในธรรมชาติท่ีสําคัญตอการทําเกษตร
อินทรียไดแก วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรการหมุนเวียนของน้ํา รวมท้ัง การพ่ึงพากันของสิ่งมีชีวิต
อยางสมดุลในระบบนิเวศ ท้ังในเชิงของการเก้ือกูล การพ่ึงพา และหวงโซอาหาร

ระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติของแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน เกษตรกรท่ีทําเกษตร
อินทรียจึงจําเปนตองเรียนรูถึงสภาพเงื่อนไขของทองถ่ินท่ีตนเองทําการเกษตรอยู การหม่ันสังเกต เรียนรู
วิเคราะห - สังเคราะห และทําการทดลอง เปนกระบวนการเรียนรูท่ีตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง เพ่ือไดใช
ประโยชนจากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศทองถ่ินอยางเต็มท่ี

1.4.6 การพึ่งพาตนเองดานปจจัยการผลิต มุงใหเกษตรกรพยายามผลิตปจจัย การผลิตตางๆ เชน
ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุ ฯลฯ ดวยตนเอง และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูแลวในทองถ่ิน เพ่ือสอดคลองกับนิเวศของ
ทองถ่ิน ชวยสรางความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตในระยะยาว และเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ

1.5 มาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย

1.5.1 ระดับประเทศ

1) ภาครัฐ
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โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. 2551 ประกอบดวย

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2546 มก
อช. ดําเนินการทบทวนมาตรฐานแลวเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2552
(มกษ.9000 เลม 1-2552) ฉบับทบทวน

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 2 : ปศุสัตวอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 2-2548) ดําเนินการทบทวนมาตรฐานแลว
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2554 (มกษ.9000 เลม 2-2554) ฉบับทบทวน

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 3 : อาหารสัตวน้ําอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 3-2552)

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 4 : ขาวอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 4-2553)

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 5 : ปลาสลิดอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 5-2553)

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 6 : ผึ้งอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 6-2556)

- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย (มกษ.7413-2550)
- แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต

แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 1 (G)-2557)

การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทยตามมาตรฐานสินคาเกษตร
(มกษ.) เปนการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนจากฟารมจนถึงมือผูบริโภค ตั้งแตระบบการ
ผลิต การแปรรูป การบรรจุ การแสดงฉลาก และการจําหนาย

หนวยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียของภาครัฐท่ี มี อํานาจหนาท่ี (Competent
Authority) ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมการขาว โดยสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ทําหนาท่ีเปนหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) อยางไรก็
ตาม หนวยรับรอง (Certification Body) ของภาคเอกชนสามารถเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ไดแตตองไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. กอน

การแสดงเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. 2551 กําหนดใหแสดงเครื่องหมาย Q บนฉลากสินคาเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนใหใชเครื่องหมาย Organic Thailand
สําหรับสินคาเกษตรอินทรียควบคูไปกับเครื่องหมายรับรองตาม พรบ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551
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2) ภาคเอกชน

ภาคเอกชนท่ีดําเนินการเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในหลายระดับ ท้ังใน
ระดับท่ีสามารถสงผลผลิตออกไปจําหนายตางประเทศ และระดบัท่ีใชบริโภคภายในทองถ่ิน ดังนี้

2.1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย จัดทําข้ึนโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)
ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรียข้ันพ้ืนฐานของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก มกท.
มาตั้งแต พ.ศ. 2542 และตอมามีการแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง มาตรฐานของ มกท. ครอบคลุมในเรื่อง
การผลิตพืชอินทรีย การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย การเก็บผลิตผลจาก
ธรรมชาติ การผลิตปจจัยการผลิตเพ่ือการคา การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย และรายการอาหารอินทรีย มกท.
เปนหนวยงานท่ีรับรองเกษตรอินทรียท่ีไดรับการยอมรับและอยูในรายชื่อหนวยรับรองเกษตรอินทรียของ
สหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EU ตั้งแตป พ.ศ. 2544

2.2) มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน.) จัดตั้งโดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนองคกรเอกชน รวมกับองคกรเกษตรกร ผูบริโภค และนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม ทําการรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย ตั้งแตป 2544 ซึ่งกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ เกษตรกรผูผลิต
ตองยื่นใบสมัครขอรับการตรวจสอบแปลงเกษตรตอสํานักงานประสานมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ และ
เม่ือผูขอไดรับการรับรองแลวจะไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ “มอน.” ณ จุดจําหนายได

2.3) มาตรฐานเกษตรอินทรียสุรินทร (มก.สร.) เปนมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนโดย
คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรียจังหวัดสุรินทร ตามแนวทางของการพัฒนางานเกษตรอินทรียของ
จังหวัดสุรินทร โดยยึดแนวทางการปฏิบัติเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(มกท.) และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะใน
เรื่องการผลิตพืช สัตวอินทรีย การจัดการเก็บเก่ียวการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรียและปจจัยการผลิต

2.4) ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System : PGS)
เกิดข้ึนเนื่องจากเกษตรกรท่ีผลิตสินคาและจําหนายในทองถ่ินมีความเห็นรวมกับสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ (IFOAM) และองคกรทองถ่ินอีกหลายแหงวา การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอิสระจากภายนอกนั้น ไมเหมาะกับเกษตรอินทรียท่ีตองการขายผลผลิตในทองถ่ิน
และเห็นวาสมาชิกกลุมผูผลิต/ชุมชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรอินทรียท่ีผลิต
ในทองถ่ินดวยกันเองได ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งและลดคาใชจายในการตรวจสอบรับรองไดดวย

ท้ังนี้ ในระบบการรับรองแบบมีสวนรวม ชุมชนจะตัดสินใจกําหนดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับแตละชุมชน โดยอางอิงขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานท่ีมีอยูแลว
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1.5.2 ระดับสากล

1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) ไดประกาศรับรองมาตรฐาน เรื่อง
แนวทางสําหรับการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจําหนายอาหารท่ีผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย
(Guideline for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods)
ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมการผลิตเกษตรอินทรียท้ังพืชและปศุสัตว เพ่ือใหประเทศสมาชิกนําไปใช อยางไรก็ตาม
มาตรฐานนี้อยูระหวางการปรับปรุงแกไขรายละเอียดท่ีมีอยูเดิมและเพ่ิมเตมิใหครอบคลุมการผลิตสัตวน้ําอินทรียดวย

2) สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ จัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM
(IFOAM Accreditation Programme) ใน พ.ศ. 2535 เพ่ือใหบริการรับรองระบบงานแกหนวยตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียตางๆ ท่ัวโลก ตอมาใน พ.ศ. 2540 สหพันธฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน IOAS (International Organic
Accreditation Service) เพ่ือทําหนาท่ีในการใหบริการรับรองระบบงาน ภายใตกรอบของโครงการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเปนองคกรไมแสวงหากําไร มีสํานักงานใหญตั้งอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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2. การพัฒนาเกษตรอินทรียในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2551 – 2554 )

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ท่ีผานมาโดย คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ
ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติ
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 - 2554 ซึ่ง ครม.ไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551
และวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 โดยมีสาระสําคัญและผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ดังนี้

2.1 สาระสําคัญแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554

การพัฒนาเกษตรอินทรียตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1
พ.ศ. 2551 – 2554 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวคิดการพัฒนาแบบองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลาง
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน เนนการผลิต
ตามวิถีพ้ืนบาน สามารถพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกันและดําเนินงานในเชิงบูรณาการมีสวนรวมทุกภาคสวน
อยางเปนระบบ ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายเกษตรกรและศูนยปราชญชาวบาน

2.1.1 วัตถุประสงค

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีแกเกษตรกรและผูบริโภคในการผลิต
และบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยจากสารเคมี

2) เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรในการสรางความม่ันคงทางอาหารและ
กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศในการผลิตทางการเกษตรท่ีเก้ือกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยในตลาดโลก ท้ัง
ดานราคา ความหลากหลายของสินคา และมีคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของผูบริโภค รวมท้ัง เปนแหลงผลิต
เกษตรอินทรียท่ีสําคัญในระดับภูมิภาค และมีการสรางเครือขายท่ีเขมแข็งและเชื่อมโยงท้ังระบบ

2.1.2 เปาหมาย

1) ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการผลิตและบริโภคอาหารท่ี
ปลอดสารเคมี รวมท้ังเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบท่ัวไปสูการทําการเกษตรท่ีเก้ือกูลกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากข้ึน ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และปลอดภัยทางอาหาร
รวมท้ังแกปญหาความยากจนของเกษตรกร

2) พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียในประเทศเพ่ิมข้ึน และจํานวนกลุมเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียมี
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน

3) ผลผลิตเกษตรอินทรียท่ีมีศักยภาพไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางครบวงจร
ทําใหมีผลผลิตเกษตรอินทรียท่ีมีความหลากหลายท้ังพืช ปศุสัตว และประมง อีกท้ังมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน เชน
ขาว ผัก ผลไม กุง เนื้อสัตวและผลิตภัณฑนม เปนตน
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4) ระบบการตรวจและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยไดรับการยอมรับ
และเชื่อถือของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ

5) สัดสวนการผลิตและการสงออกสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
6) การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศ มีความเปน

เอกภาพและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ

2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554 ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร ดงันี้

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและจัดการองคความรูและนวัตกรรม
1.1) เปาประสงค

(1) เสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตั้งแตตน
น้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

(2) มีการบริหารจัดการองคความรู เพ่ือจัดการดูแลองคความรูอยางเปนระบบ
ตั้งแตการผลิตระดับฟารมเพ่ือการผลิตอาหารและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การแปรรูป เพ่ือรักษาคุณภาพของผลผลิตใหเปนธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด พรอมกับการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
ไปพรอมกันดวย

(3) บูรณาการดานการวิจัยท้ังหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาวิจัย และภาคเอกชน

(4) มีบุคลากรและหนวยงานท่ีมีความรูจริง ความเชี่ยวชาญ ความคิดสรางสรรค
ดานเกษตรอินทรีย

(5) ผูผลิตและผูบริโภคมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานเกษตรอินทรีย
(6) จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ

1.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมดานเกษตร

อินทรียท่ีเหมาะสมท้ังหวงโซอุปทาน  ตั้งแตการผลิต ดูแลรักษา เก็บเก่ียว การแปรรูป บรรจุภัณฑการขนสง
ไปจนถึงการตลาดเพ่ือสรางมูลคา อาทิ การศึกษาดานปจจัยการผลิต เชน พัฒนาเมล็ดพันธุพืชอินทรียและ
ปรับปรุงพันธุสัตวอินทรีย พัฒนาการใชสารธรรมชาติทดแทนสารเคมี วิจัยวัตถุดิบอาหารสัตวเปนอาหารอินทรีย
เปนตน การศึกษาดานกระบวนการผลิต เพ่ือหาวิธลีดตนทุนการผลิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตอินทรีย การศึกษาดานเศรษฐกิจ เชน การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตเกษตรเคมีกับเกษตรอินทรีย

(2) สงเสริมใหมีการสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเกษตรอินทรีย
ท้ังตอผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภคและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย
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(3) จัดทําฐานขอมูลดานเกษตรอินทรียในทุกระดับ โดยจัดทําฐานขอมูลเกษตร
อินทรียใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ และสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีจัดทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและท่ัวถึง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารสุข ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน และศูนยปราชญชาวบาน

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรอินทรียตามวิถีพ้ืนบาน
2.1) เปาประสงค

(1) สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบการทําเกษตรของเกษตรกรรายยอยจากเกษตรเคมี
เปนเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะกลุมท่ีอยูในชวงของการปรับเปลี่ยน โดยคํานึงถึงการรวมกลุมสรางเครือขาย

(2) เสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร/กลุมเกษตรกรท่ีดําเนินการผลิต
เกษตรอินทรียใหมีการเชื่อมโยงเครือขายดานระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกรท่ีผลิต
เกษตรอินทรียใหพ่ึงพาตนเองได

(3) สรางกระบวนการเรียนรูและสรางองคความรูรวมกันของกลุมเกษตรกร
ผูผลิตเกษตรรายยอยใหสามารถพ่ึงพาตนเองได

(4) ลดการใชสารเคมีและปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพอนามัยของเกษตรกรผูผลิต รวมท้ังสรางความอุดมสมบูรณใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(5) สรางความรูความเขาใจการทําเกษตรอินทรียระหวางเกษตรกร ชุมชน และ
หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย

2.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) พัฒนาการผลิตและสรางเครือขายสูการพ่ึงตนเอง เพ่ือพัฒนาการผลิตสู

เกษตรอินทรียใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน และแกไขปญหาความยากจน รวมท้ัง เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุม
เกษตรกรสรางความเชื่อมโยงเครือขายในการพ่ึงพากันและกัน โดย

(2) พัฒนาชองทางการตลาดรองรับผลผลิตสวนเกิน เพ่ือเชื่อโยงแบบพ่ึงตนเอง
ท่ีมีความเขมแข็งและพรอมท่ีจะนําผลผลิตสวนเกินมาจําหนาย รวมท้ังสามารถเขาถึงตลาดไดมากข้ึนในทุกระดับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนองคกร
พัฒนาเอกชน สถาบันเกษตรกร และศูนยปราชญชาวบาน

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางศักยภาพการเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสูสากล
3.1) เปาประสงค

(1) เสริมสรางศักยภาพผูผลิตเกษตรอินทรียท้ังในรูปของกลุมเกษตรกรและ
ผูประกอบการใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย
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(2) ขยายฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเสริมสรางศักยภาพการผลิต
เกษตรอินทรีย เพ่ือการจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ตลอดหวงโซการผลิต โดยใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของตลาดท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสราง
ความปลอดภัยดานอาหารและมีสุขภาพท่ีดีของเกษตรกรและผูบริโภค

(3) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
ประเทศไทย ท้ังภาครัฐและเอกชนใหเปนท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ

(4) จัดระบบการใหบริการเพ่ือสนับสนุนตลาดสงออก เพ่ือใหมีความคลองตัวแก
ผูประกอบการสงออก และมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแขงขันกับตางประเทศ

(5) พัฒนาระบบและสรางเครือขายเชื่อมโยงทางการคาและการตลาดของสินคา
เกษตรอินทรีย รวมท้ังพัฒนาสรางองคความรูดานการตลาดใหกับผูประกอบการ

(6) สงเสริม และประชาสัมพันธการตลาดเพ่ือขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ภายในทุกระดับ ตั้งแตตลาดชุมชน ตลาดทองถ่ิน และตลาด Modern Trade ไปยังตางประเทศเพ่ือการสงออก

3.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) พัฒนาการผลิตและเครือขายท้ังระบบเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

เพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียของไทยใหมีความสามารถในการแขงขัน เปนท่ียอมรับท้ัง
ตลาดในและนอกประเทศ

(2) พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานและระบบ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศไทยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนท่ียอมรับท้ังในและ
ตางประเทศ

(3) พัฒนาการตลาดสูสากล เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร
อินทรีย ท้ังในและนอกประเทศ รวมท้ังพัฒนาความรูดานการตลาดแกผูประกอบการ และการสงเสริม
การประชาสัมพันธดานการตลาดของสินคาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการตางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชนและสถาบันเกษตรกร

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียไทย
4.1) เปาประสงค คือ การสรางความรวมมือและเชื่อมโยงในการพัฒนาเกษตร

อินทรียอยางเปนระบบและเกิดเอกภาพในระดับประเทศ
4.2) แนวทาง/มาตรการ

(1) จัดใหมีกลไกระดับนโยบายในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาเกษตรอินทรียอยางเปนเอกภาพ มีการบูรณาการแผนงบประมาณและประสานการปฏิบัติการ
กับทุกภาคสวนในทุกระดับ ท้ังในดานการบริหารจัดการเชิงนโยบายยุทธศาสตรและการมีกลไกรองรับ
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(2) จัดระบบการประสานความรวมมือเพ่ือนําไปสูการรวมพลังของทุกภาคสวน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียในทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาเกษตร
อินทรียรวมกับตางประเทศ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ จะเปน
กลไกดูแลการดําเนินการตามนโยบายและกํากับการบริการยุทธศาสตร และการดําเนินงานของทุกภาคีท่ีเก่ียวของ
โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชาวบานในแตละภูมิภาค

2.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานสําคัญ ปญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตรท่ี 1
การสริมสรางและจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม

1. สรางและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา
ความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
โดยเผยแพรและประยุกตใช
งานวิจัยเศรษฐกิจจํานวน 92 เรื่อง

2. จัดทําฐานขอมูล องคความรูและ

1. องคความรูดานเกษตร
อินทรียไมเพียงพอและไม
ตรงตามความตองการของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

2. ระบบฐานขอมูลมีจํากัดอีก



ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

- 14 -

นวัตกรรม 3 ฐาน คือ

- นวัตกรรมในธุรกิจเกษตรอินทรีย
(nia.or.th/organic)

- การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
(organic.moc.go.th)

- องคความรูและนวัตกรรม
ดานเกษตรอินทรีย (oain.net)

3. ผลักดันใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรม 33 โครงการ เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เชน ขาว
ซอสพริก ผาฝาย ฯลฯ

4. มีการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
เกษตรอินทรียใหกับเจาหนาท่ีของ
รัฐและเกษตรกร 62,886 คน

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับโครงการเกษตรอินทรีย
ใหกับผูรวมประชุมจากประเทศ
ตางๆ และรวมจัดการแสดง
นิทรรศการดานการตรวจรับรอง
ฟารมและผลิตภัณฑสัตวน้ําในงาน
Organic and Natural Expo
2011

ท้ังเขาถึงไดยาก

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความเขาใจ
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย
ในเชิงลึก

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานสําคัญ ปญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการเกษตร

1. สรางเครือขายองคความรูในระดับ
ภูมิภาครวมกับมหาวิทยาลัย

1. การรวมกลุมของเกษตรกรใน
ลักษณะเครือขายชวยให
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อินทรียตามวิถีพ้ืนบาน 13 แหง

2. สงเสริมและถายทอดการใชปจจัย
การผลิตในการทําเกษตรอินทรีย
ทดแทนการใชสารเคมีและปุยเคมีสู
เกษตรกร/ประกอบการ
เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตสูเกษตรอินทรียจํานวน
70,000 กลุม ประมาณ 3.85 ลาน
รายท่ัวประเทศ

3. ถายทอดความรูและสนับสนุน
ปจจัยการผลิตในการทําเกษตร
อินทรียสูเกษตรกร
จํานวน 34,800 กลุมประมาณ
1.8 ลานราย

4. จัดสัมมนาและฝกอบรมสมาชิก
กลุมเครือขายปศุสัตวอินทรียใน
ชุมชน 64 ครั้ง
รวม 3,100 ราย

เขาถึงแหลงขอมูล
ดานการตลาดท่ีดี

2. การปรับเปลี่ยนจากเกษตร
เคมีมาเปนเกษตรอินทรียมี
ข้ันตอนการจัดการและ
กระบวนการ ผลิตท่ียุงยาก

3. ราคาสินคาเกษตรอินทรียไม
จูงใจในการปรับเปลี่ยน
การผลิต ผูบริโภค
ขาดความตระหนักถึง
ประโยชนและขาดความ
เขาใจเก่ียวกับสินคาเกษตร
อินทรีย สงผลใหตลาดสินคา
เกษตรอินทรียในประเทศมี
ขนาดเล็ก
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ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานสําคัญ ปญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตรท่ี 3
การเสริมสรางศักยภาพการเกษตร
อินทรียเชิงพาณิชยสูสากล

1. กําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ครอบคลุมสินคาพืช ปศุสัตว
ประมง ประกอบดวย การแปรรูป
การแสดงฉลาก และการจําหนาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย ปศุสัตว (สัตวปก สุกร
โคเนื้อ โคนม) และประมง
(การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย)

2. คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพรอม
และสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน
อินทรีย ผลการรับรองตอป คือ
สวนผักผลไม 2,046 ราย
ขาวอินทรีย 1,697  ราย
ฟารมประมง 27 ราย
และฟารมปศุสัตว 25 ราย

3. สงเสริมการจัดหมูบานเกษตร
อินทรีย (Organic Village) จัดทํา
ทําเนียบสินคาเกษตรอินทรีย
จัดงานมหกรรมเครือขายธุรกิจ
อินทรีย สนับสนุนให
ผูประกอบการท่ีสนใจรวมตัวกัน
เปน Green Shop จัด Organic &
Natural Expo เพ่ือเปดตัวสินคา
เกษตรอินทรียไทยสูตลาด
ตางประเทศ และเขารวมงานแสดง
สินคาเกษตรอินทรีย ในตางประเทศ
(International Trade Fair)

1. ระบบการรับรอง
มาตรฐานของสินคา
เกษตรอินทรียของรัฐ
แยกตามรายผลิตภัณฑ/
หนวยงาน ไมเปน
ระบบแบบ One Stop
Service และการ
รับรองตามระบบ
มาตรฐานเอกชนมี
ตนทุนสูง

2. ผูสนใจธุรกิจขาด
ทักษะในการประกอบ
การเกษตรอินทรีย

3. ชองทางการตลาด
สินคาเกษตรอินทรีย
ยังมีนอย อีกท้ัง
สินคาเกษตรอินทรีย
ยังไมมีความ
หลากหลายและไม
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด

4. ขาดการสรางตรา
สินคาและกลยุทธ
ทางการตลาด
ท้ังตลาดในและ
นอกประเทศ
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ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานสําคัญ ปญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตรท่ี 4
การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียไทย

1. คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แหงชาตจิัดตั้งคณะอนุกรรมการ
รวม 3 ชุด ไดแก คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการองคความรูและ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย
คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรีย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ในป
2553 ไดรวมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการผลิตและการตลาด
เกษตรอินทรีย และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรียเขาดวยกัน

2. ผลักดันโครงการนํารองขับเคลื่อน
การบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี
ในโครงการบูรณาการพัฒนา
การผลิตและการตลาดเกษตร
อินทรีย พ.ศ. 2553 - 2555

1. การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรียยังไมมีความ
เชื่อมโยงระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
อยางมีเอกภาพ และ
ยังไมมีกลไกใน
การบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนใน
ระดับตางๆ โดย
เฉพาะท่ีจะเชื่อมโยง
กับการดําเนินงานใน
ระดับพ้ืนท่ีหรือ
กลุมองคกรเกษตรกร
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2.3 การประเมินผลโครงการบูรณาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภายใตคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติจัดทําโครงการบูรณาการในลักษณะโครงการตนแบบ (Role Model) เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการความเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรียใหเกิดผลเปนรูปธรรม

2.3.1 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพ่ือบูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตอยอด ขยายผลการพัฒนาในพ้ืนท่ี

ท่ีมีการลด ละ เลิก การใชสารเคมี เพ่ือเขาสูระบบการผลิตเกษตรอินทรียท่ีมีการรับรองมาตรฐาน
2) เพ่ิมปริมาณและมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย รวมท้ังการยกระดับการผลิตไปสู เชิงอุตสาหกรรม

และเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑเปาหมาย
3) เพ่ือเชื่อมโยงตลาดสินคาอินทรียท้ังในและตางประเทศ อันจะนําไปสูการมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ของเกษตรกร และประชาชนมีอาหารปลอดภัยในการบริโภค

2.3.2 เปาหมายพื้นท่ี/เกษตรกร ของโครงการฯ
ในป 2553 – 2555 กําหนดเปาหมายเกษตรกรผลิตพืช 2,000 ราย ปศุสัตว 6,157 ราย

บูรณาการสงเสริมพ้ืนท่ีผลิตสินคาอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด รวม 20,000 ไร
ประกอบดวย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต 8 จังหวัด พ้ืนท่ี 12,280 ไร ภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด
พ้ืนท่ี 7,120 ไร และภาคใต 4 จังหวัด พ้ืนท่ี 600 ไร

2.3.3 การประเมินผลโครงการฯ
โครงการบูรณาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2553 – 2555 เปนโครงการ

Flag Ship เพ่ือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียในลักษณะบูรณาการ จัดทําโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต
การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภายใตคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ดังนั้น ศูนยประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําการติดตามประเมินผลโครงการบูรณาการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรีย ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2553 ภายใตแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลําพูน และ
ลําปาง โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมบูรณาการถายทอดความรูดานการผลิตแบบ
อินทรียครบวงจร ใหแกกลุมเปาหมายดานพืชและปศุสัตว ตลอดจนการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน สารเรง
พด. เมล็ดพันธุ และพันธุสัตว ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตป 2553 – 2555 เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขวิธีการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย
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1) สรุปผลการประเมิน
(1) วัตถุประสงคของโครงการขอท่ี 1 คือ บูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร

ตอยอดขยายผลการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมีการลด ละ เลิก การใชสารเคมี เพ่ือเขาสูระบบการผลิตเกษตรอินทรียท่ีมี
การรับรองมาตรฐาน

(2) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ เนื่องจากเปนการ
คัดเลือกกลุมท่ีสงเสริมโดยพิจารณาจากความพรอมและความสนใจของเกษตรกร จึงทําใหการสงเสริมมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเนนปริมาณการสงเสริมเกษตรกร ดังนั้น การสงเสริมในลักษณะบูรณาการในพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีชัดเจนควรดําเนินตอไป แตควรเพ่ิมบทบาทการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน โดยการแตงตั้ง
คณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี

(3) ผลการสงเสริมการผลิตใหกับเกษตรกร พบวา เกษตรกรท่ีผลิตแบบเคมีกอน
เขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเปนแบบลดใชสารเคมีได รอยละ 83.48 และสามารถปรับการผลิต
เปนแบบอินทรียได รอยละ 12.00 คือ เปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีไดรับการอบรม สวนเกษตรกรท่ีได
ลดการใชสารเคมีมาแลวกอนเขารวมโครงการ พบวา หลังเขารวมโครงการมีเกษตรกรถึงรอยละ 73.78 ท่ี
สามารถผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียรวม รอยละ 91.77 เกษตรกร
กลุมนี้สวนใหญไดรับการรับรองอยูแลวกอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.23 ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีไดรับการ
รับรองหลังเขารวมโครงการ รอยละ 14.54 ซึ่งเปนผลจากการสงเสริม

(4) กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ประกอบดวยกิจกรรม
การถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียและสนับสนุนปจจัยการผลิต พบวา หลังจากท่ีเกษตรกรไดรับ
การถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียแลว มีความเขาใจอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.58
โดยเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 42.86 มีความเขาใจมาก รองลงมา รอยละ 36.57 เขาใจปานกลาง และ
รอยละ 12.57 เขาใจมากท่ีสุด ดานความรูเกษตรอินทรียจากการประเมินจากแบบทดสอบ พบวา เกษตรกรท่ี
เขารับการอบรม สวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 58.96

(5) ในภาพรวมเกษตรกรท้ังท่ีผลิตเกษตรอินทรียมากอนแลวและยังอยูในระยะ
ปรับเปลี่ยน สวนใหญรอยละ 60.11 นําความรูไปใชบางสวน เนื่องจากขอจํากัดดานพันธุสัตว และอาหาร
เม่ือแยกเปนรายกลุม พบวา เกษตรกรกลุมเกษตรอินทรีย มีการนําความรูไปใชมากกวากลุมท่ีอยู ใน
ระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากกลุมท่ีคัดเลือกเขาโครงการสวนใหญเปนเกษตรกรท่ีใหความสนใจและมีแนวโนมท่ี
จะผลิตเกษตรอินทรียอยูแลว โดยกลุมท่ีผลิตเกษตรอินทรีย สวนใหญรอยละ 58.35 นําความรูไปใชท้ังหมด
เนื่องจากผลิตแบบเกษตรอินทรียอยูแลว และเสริมในสวนองคความรูใหม ๆ ท่ีไดรับจากการอบรม สวนปศุสัตว
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อินทรีย สําหรับปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรไดรับ มีการนําปจจัยการผลิตท่ีไดรับไปใชท้ังหมดรอยละ 62.65
ท่ีเหลือรอยละ 37.35  นําไปใชบางสวน เนื่องจากยังไมมีเวลา เชน ไดรับสารเรงท้ัง พด. 1 และ 2 แตนําไปใช
เพียงสารเรง พด. 2 เปนตน โดยพบวา กลุมท่ีผลิตเกษตรอินทรียอยูกอนแลวมีสัดสวนการนําปจจัยการผลิตไป
ใชมากกวากลุมระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีความพรอมและมีความรูพ้ืนฐานอยูกอนแลว

2) ขอเสนอแนะ
(1) การสงเสริมในรูปแบบบูรณาการ ในพ้ืนท่ีเดียวกันของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนการสงเสริมท่ีทําใหเกิดการพัฒนาดานการผลิตอินทรีย โดยเฉพาะการกําหนดพ้ืนท่ีสงเสริม
ใหแกเกษตรกรท่ีพรอม และมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนมากกวาการเนนปริมาณ เนื่องจากการสงเสริมใน
กลุมท่ีพรอมและสนใจ จะสามารถเขาสูระบบการผลิตแบบอินทรียไดงายกวา ดังนั้นจึงควรดําเนินการสงเสริม
กลุมเกษตรกรเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง (ในกลุมท่ีสงเสริมและยังอยูในระยะปรับเปลี่ยนควรสงเสริม
เกษตรกรกลุมนี้ตอไปจนปรับเปลี่ยนสูระบบการผลิตแบบอินทรีย) เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต และเปน
แรงกระตุนใหเกษตรกรรายอ่ืนทําการเกษตรแบบอินทรียมากข้ึน

(2) สําหรับเกษตรกรท่ีสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเปนอินทรียไดแลว หนวยงานท่ี
เก่ียวของควรมีการพัฒนาสงเสริมการตลาดและการแปรรูป ซึ่งระบบการสงเสริมท่ีไดผล คือ ระบบพันธสัญญา
(Contract Farming) และระบบสหกรณ เนื่องจากเกษตรกรท่ีอยูในโครงการม่ันใจวามีตลาดรองรับผลผลิต
นอกจากผลิตเพ่ือสงออกแลว ยังสามารถขยายการผลิตเพ่ือใชบริโภคภายในประเทศ เพ่ือสุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย

(3) รัฐบาลควรใหความคุมครองและสนับสนุนเกษตรกรรายยอยท่ีปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตเปนเกษตรอินทรีย(ขาว)ใหไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาขาวท่ัวไป ท้ังนี้ ในสวนของกรมการขาวควรเรงสงเสริม
ผลักดันใหมีการขยายการผลิตขาวอินทรียอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสงเสริมความเขาใจในหลักการผลิตขาว
อินทรียท่ีไดมาตรฐานสากล การใหความรูเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียแกเกษตรกร

(4) ควรดําเนินการดานบูรณาการระหวางหนวยงานเพ่ิมข้ึน และควรมีการสงเสริม
วิเคราะห สถานการณการผลิตปศุสัตวอินทรียและพืชอินทรีย เพ่ือใหการผลิตในพ้ืนท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน
รวมท้ังสงเสริมใหมีการปลูกผักอินทรีย และประมงอินทรียเพ่ือเปนอาหารของครัวเรือน
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3. การทบทวนสถานการณเกษตรอินทรีย

3.1 สถานการณเกษตรอินทรียของโลก

3.1.1 การผลิต

พ้ืน ท่ีการผลิต เกษตรอินทรีย โลกมีแนวโนมการขยายตัว เ พ่ิม ข้ึน ตั้ งแตป  2545
ซึ่งจากรายงานผลการสํารวจใน 170 ประเทศท่ัวโลกในป 2557 ของสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย
(The Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ
(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) มีพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย
ในป 2557 รวม 272.89 ลานไร เพ่ิมจาก 269.78 ลานไร ในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.15

กลุมประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรียสูงสุด ในป 2557 คือ กลุมโอซีเนีย (ออสเตรเลีย
และประเทศในหมูเกาะใกลเคียง) จํานวน 108.37 ลานไร รองลงมา กลุมยุโรป จํานวน 72.66 ลานไร กลุมละติน
อเมริกา จํานวน 42.41 ลานไร และสวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีในกลุมประเทศทวีป อเมริกาเหนือ เอเซีย และ
แอฟริกา

สําหรับทวีปเอเซีย ในป 2557 มีพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย รวม 22.30 ลานไร
เพ่ิมจาก 21.41 ลานไร ในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.15 (ตารางท่ี 3.1)

ตารางท่ี 3.1 พื้นท่ีเกษตรอินทรียท่ัวโลกแบงตามกลุมประเทศ ป 2552-2557 (หนวย : ลานไร)

กลุมประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 2557
อัตราเพ่ิมของพ.ท.
ป 2556 – 2557

(รอยละ)

แอฟริกา 6.709 6.709 7.162 7.162 7.640 7.89 3.27
เอเชีย 18.013 18.013 20.120 20.120 21.412 22.30 4.15
ยุโรป 65.848 65.848 69.695 69.695 71.573 72.66 1.52
ละตินอเมริกา 42.846 42.846 42.585 42.585 41.877 42.41 1.27
อเมริกาเหนือ 18.873 18.873 18.827 18.827 19.048 19.26 1.11
โอซีเนีย 76.130 76.130 76.006 76.006 108.237 108.37 0.12

รวม 228.419 228.419 234.294 234.294 269.788 272.89 1.15
ท่ีมา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลท่ีไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมลูพ้ืนท่ีเดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร

2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสดุถึงป พ.ศ. 2557
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ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตการเกษตรอินทรียมาก 15 อันดับ ของโลกในป 2557 คือ
อันดับหนึ่ง ประเทศออสเตรเลีย มีพ้ืนท่ีการผลิต 107.188 ลานไร แตก็มีพ้ืนท่ีเทาเดิมจากป 2556 รองลงมาคือ
อารเจนตินา มีพ้ืนท่ีการผลิต 19.135 ลานไร โดยมีพ้ืนท่ีลดลงจาก 20.507 ลานไร ในป 2556 อันดับสาม คือ
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตเทาเดิมจากป 2556 คือ 13.61 ลานไร (ตารางท่ี 3.2)

ตารางท่ี 3.2 พื้นท่ีเกษตรอินทรียท่ัวโลก แบงตามประเทศ ป 2552 – 2557 (หนวย : ลานไร)

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 2557
อัตราเพ่ิมของพ.ท.
ป 2556 – 2557

(รอยละ)
ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียมาก 15 อันดับแรก
1. ออสเตรเลีย 75.011 75.011 75.011 75.011 107.188 107.188 0
2. อารเจนตินา 23.726 23.726 22.734 22.734 20.507 19.135 - 6.69
3. สหรัฐอเมริกา 13.615 13.615 13.615 13.615 13.615 13.615 0
4. จีน 6.813 6.813 11.875 11.875 13.088 12.031 - 8.08
5. สเปน 10.137 10.137 9.957 9.957 10.063 10.690 6.23
6. อิตาลี 6.856 6.856 7.296 7.296 8.232 8.674 5.37
7. อุรุกวัย 5.819 5.819 5.819 5.819 5.189 8.170 57.45
8. ฝรั่งเศส 6.348 6.348 6.465 6.465 6.629 6.993 5.49
9. เยอรมนี 6.095 6.095 6.456 6.456 6.63 6.548 - 1.24
10. แคนาดา 5.258 5.258 5.212 5.212 5.433 5.650 3.99
11. อินเดีย 6.777 6.777 3.125 3.125 3.188 4.500 41.15
12. บราซลิ 4.294 4.294 4.408 4.408 4.408 4.408 0
13. โปแลนด 3.809 3.809 4.137 4.137 4.187 4.112 - 1.79
14. ออสเตรีย 3.391 3.391 3.361 3.361 3.292 3.285 - 0.21
15. อังกฤษ 3.991 3.991 3.688 3.688 3.548 3.259 - 8.15
16. อ่ืนๆ 46.480 46.480 51.135 51.135 54.591 54.632 0.08

รวม 228.49 228.419 234.294 234.294 269.788 272.89 1.15
ท่ีมา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลท่ีไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมลูพ้ืนท่ีเดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร

2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสดุถึงป พ.ศ. 2557
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ทวีปเอเชียประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตการเกษตรอินทรีย ป 2557 จํานวน 22.30 ลานไร
ประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีผลิตมากอันดับหนึ่ง ไดแก จีน มีพ้ืนท่ีการผลิต 12.03 ลานไร รองลงมาคือ อินเดีย มีพ้ืนท่ี
การผลิต 4.50 ลานไร คาซัคสถาน มีพ้ืนท่ีการผลิต 1.82 ลานไร ฟลิปปนส มีพ้ืนท่ีการผลิต 0.66 ลานไร
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย อยูในลําดับท่ี 7 จํานวน 0.236 ลานไร เพ่ิมข้ึนจาก 0.211 ลานไร ในป 2556
หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.85 (ตารางท่ี 3.3)

ตารางท่ี 3.3 พื้นท่ีเกษตรอินทรียในภูมิภาคเอเชียแบงตามประเทศ ป 2552 - 2557 (หนวย : ลานไร)

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 2557
อัตราเพ่ิมของพ.ท.
ป 2556 – 2557

(รอยละ)
1. จีน 6.813 6.813 11.875 11.875 13.088 12.031 - 8.08
2. อินเดีย 6.777 6.777 3.125 3.125 3.188 4.500 41.15
3. คาซัคสถาน 1.226 1.226 1.82 1.82 1.82 1.820 0
5. อินโดนีเซีย 0.463 0.463 0.552 0.552 0.411 0.710 72.75
4. ฟลิปปนส 0.602 0.602 0.506 0.506 0.633 0.668 5.53
6. เวียดนาม 0.145 0.145 0.227 0.227 0.234 0.391 67.09
7. ไทย 0.218 0.218 0.206 0.206 0.211 0.236 11.85
8. อ่ืนๆ 1.769 1.769 1.809 1.809 1.927 1.944 0.88

รวม 18.013 18.013 20.120 20.120 21.412 22.300 4.15
ท่ีมา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลท่ีไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรฐับาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมลูพ้ืนท่ีเดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร

2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสดุถึงป พ.ศ. 2557

3.1.2 การตลาด

มูลคาสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกป 2557 สูงถึง 2.56 ลานลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป
2556 มีมูลคา 2.23 ลานลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.66 (ตารางท่ี 3.4) (ท่ีมา : The World of Organic
Agriculture 2015)

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียอันดับหนึ่ง ไดแก สหรัฐอเมริกา ในป 2557 มีมูลคาสินคาเกษตร
อินทรีย 1 .178 ลานลานบาท เ พ่ิม ข้ึนจาก 0.989 ลานลานบาท ในป  2556 หรือรอยละ 19.09
มีสวนแบงทางการตลาดถึงรอยละ 43 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนท้ังผูผลิตและผูสงออกรายใหญ โดยสินคาเกษตร
อินทรียท่ีผลิต ไดแก ผลไม ผัก พืชไร เนย ขนมปง และของใชประจําวัน สินคาสงออกหลัก ไดแก ถ่ัวเหลือง
เครื่องปรุงอาหาร น้ําผลไม ผักผลไมแชแข็ง และผลไมแหง ตลาดหลัก คือ แคนาดา ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ
นําเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และแอฟริกา
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ตลาดสินคาเกษตรอินทรียรองลงมา คือ ตลาดยุโรป มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 40
โดยในป 2557 ประเทศท่ีมีมูลคาสินคาเกษตรอินทรียสูงสุด คือประเทศเยอรมัน ท่ีมีมูลคา 0.316 ลานลานบาท
เพ่ิมข้ึนจาก 0.302 ลานลานบาทในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.77 ซึ่งประเทศท่ีสําคัญๆประกอบดวย
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด สินคาเกษตรอินทรียสงออกหลัก ไดแก ผลไม
ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ และน้ํามันมะกอก

สําหรับตลาดเอเชีย ในป 2557 ประเทศท่ีมีมูลคาสินคาเกษตรอินทรียมากสุดคือประเทศ
จีน มีมูลคา 0.166 ลานลานบาท รองลงมา ไดแก เวียตนาม อินเดีย ไทย ตามลําดับ ประเทศคูคา ไดแก ญี่ปุน
เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร สินคาเกษตรอินทรียสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ผลไม ผัก สมุนไพร
เครื่องเทศ ขาว และเครื่องปรุงอาหาร

ตารางท่ี 3.4 มูลคาสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกป 2555 – 2557

(หนวย : ลานบาท)

กลุมประเทศ ประเทศ 2555 2556 2557
อัตราเพ่ิมของมลูคา
ป 2556 – 2557

(รอยละ)
อเมริกาเหนือ 1. สหรัฐอเมริกา 903,580 989,880 1,178,840 19.09

2. แคนาดา 85,425 109,800 124,240 13.15
ยุโรป 1. เยอรมนี 281,600 302,000 316,400 4.77

2. ฝรั่งเศส 172,520 190,920 193,200 1.19
3. อิตาลี 123,400 131,200 142,600 8.69
4. อังกฤษ 78,000 82,600 92,280 11.72
5. เนเธอรแลนด 8,696 33,600 75,720 125.36
6. สวิสเซอรแลนด 60,800 66,720 72,680 8.93
7. สวีเดน 36,200 40,720 56,120 37.82
8. เดนมารก 41,740 44,920 45,720 1.78
9. เบลเยี่ยม 16,684 16,120 17,400 7.94
10. นอรเวย 8,372 8,960 11,120 24.11
11. ฟนแลนด 8,440 8,600 9,400 9.30
12. ลักเซมเบิรก 3,000 3,360 3,600 7.14

โอซีเนีย 1. ออสเตรเลีย 41,144 48,400 - 0
2. นิวซีแลนด 8,696 - 8,720 0

เอเซีย 1. จีน 31,632 111,800 166,720 49.12
2. เวียดนาม 8,160 7,800 22,120 183.59
3. อินเดีย 16,848 - 12,120 100.00
4. ไทย 2,032 2,040 2,332 14.31
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ละตินอเมริกา 1. บราซิล 22,800 28,000 - 0
2. เปรู 8,284 * - 9,000 0
3. ชิลี 1,580* 5,360 22,120 312.69

รวม (170 ประเทศ) 2,129,992 2,232,800 2,559,600 15.66
ท่ีมา : The World of Organic Agriculture 2016  FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลท่ีไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : * ขอมูล มูลคาสินคาป 2554

1.อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 40 บาท (จากธนาคารแหงประไทย ป 2556 อัตรากลาง 1 ยูโร = 40.8123 บาท)
2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสดุถึงป พ.ศ. 2557

3.2 สถานการณเกษตรอินทรียไทย

3.2.1 การผลิต

ตามรายงานของ The World of Organic Agriculture 2016 และ FiBL and IFOAM 2016
รายงานวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ตั้งแตป 2552 – 2557 มีมากกวา 2 แสนไร โดยรวบรวมพ้ืนท่ี
ท้ังท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ท้ังนี้สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติไดมีการรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียของประเทศไทยในป 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตท่ีไดรับ
การรับรองและมีการจําแนกแลว ประมาณ 160,000 ไร โดยไมนับรวมการรับรองโดยหนวยงานตางชาติ และ
การรับรองบางมาตรฐานท่ีไมสามารถรวบรวมตัวเลขได

ตารางท่ี 3.5 พื้นท่ีการรับรองเกษตรอินทรีย และประเภทสินคาของประเทศไทย ป 2557 - 2558 (หนวย : ไร)

ลําดับ
ท่ี แหลงขอมลู/หนวยรับรอง

พ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การรับรอง

(ไร)

จํานวนเกษตรกร
ประเภทสินคารายเด่ียว

(ราย)
รายกลุม
(กลุม)

หนวยงานภาครัฐ

1. กรมวิชาการเกษตร 16,716.53 1,658 9 พืช ผัก ไมผล ชา สมุนไพร

(417 ราย) ขาว เห็ดมันสาํปะหลัง หมอน

2. กรมการขาว 18,666.00 2,131 ขาว

3. กรมปศุสตัว 687.93 10 นมโค ไกพ้ืนเมือง ไกงวง ไขไก

4. กรมประมง 1,295.50 14 2 กุงกุลาดํา กุงขาว กุงแชบวย

ปลากะพงขาว ปลานิล

รวม (ภาครัฐ) 37,365.96 3,813 11

หนวยงานภาคเอกชน
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5. มกท./IFOAM 55,668.10 117 32 พืช (มกท. มีสัตว และประมง)

6. EU 39,839.39 64 19 พืช

7. COR (Canada Organic Regime) 27,315.68 25 10 พืช
รวม (ภาคเอกชน) 122,823.17 206 61

รวมท้ังหมด 160,189.13 4,019 72

หมายเหตุ : 1. ขอมูลพ้ืนท่ีท่ีไดรบัการรบัรองในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนในแตละมาตรฐาน อาจเปนพ้ืนท่ีท่ีซ้ํากัน
เน่ืองจากผูผลิต/ผูประกอบการ มกีารขอการรับรองมากกวา 1 มาตรฐาน

2. ขอมูลดังกลาว ไมนับรวมการรับรองโดยหนวยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ (สวนใหญเปนหนวยงานตางชาติ)
รวมท้ังการรับรองในบางมาตรฐาน ท่ีไมสามารถรวบรวมขอมลูได เชน NOP JAS ฯลฯ

ท่ีมา : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ในสวนของการสงเสริมเกษตรอินทรีย  หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลายหนวยงานไดมีการดําเนินการ ท้ังนี้ จากการประชุมรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 11 หนวยงาน เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 คือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร หนวยงานตางๆไดรายงานการปฏิบัติงานเก่ียวกับเกษตรอินทรีย ดังนี้

1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เปนหนวยงานในการ
จัดทําและกํากับดูแลการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตามประกาศมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย

2) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดําเนินการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รวมกับกรมการขาวในรูปนิคมการเกษตร โดยบูรณาการรวมกับ
หนวยงานในระดับพ้ืนท่ี ผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวพันธุพ้ืนเมือง ใชมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไทย (มกท.) ซึ่งไดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM ไดรับการยอมรับจาก EU และ USDA ส.
ป.ก. มีแนวทางขยายพ้ืนท่ีอีกประมาณ 16 จังหวัด รวมกับแกนนําเกษตรกรเครือขายพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมท้ังเริ่มสนับสนุนการปลูกมะพราวอินทรียท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพ่ือผลิตกะทิอินทรียตามมาตรฐาน EU ส.ป.ก. ใชหนวยงานภายนอก (Outsources) ในการตรวจรับรอง โดยใช
ระบบการรับรองแบบกลุม จากระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลวของ IFOAM

3) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ดําเนินงานสงเสริมเกษตรอินทรียเฉลี่ยปละ 2,000 ราย
พ้ืนท่ีประมาณ 80,000 ไร กระจายท่ัวประเทศ ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน

4) กรมการขาว (กข.) ดําเนินการสงเสริมและตรวจรับรองตามหลักเกษตรอินทรียโดยใช
ผูตรวจรับรองจากภายนอก และออกใบรับรองขาวอินทรียปตอป สวนใหญเปนรายเดี่ยว  กข. สงเสริมการ
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รวมกลุมเปนหมูบาน ชุมชน ประมาณ 7 กลุม/ป และทําระบบควบคุมภายใน (Internal Control System :
ICS) มีการตรวจขอบขายแปลง ขอบขายการแปรรูป และขอบขายการบรรจุภัณฑ จึงจะไดเครื่องหมาย
Organic Thailand สวนใหญปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105

5) กรมวิชาการเกษตร (วก.) ไดใหการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตาม มกษ. เลม 1
ซึ่งเปนการรับรองตลอดท้ังหวงโซการผลิต (ผลิต- จัดจําหนาย) เชน พืชผัก ไมผล ชาสมุนไพร เห็ด
มันสําปะหลัง และหมอน สินคาสําคัญ คือ ชา แหลงใหญในพ้ืนท่ีเชียงราย เชียงใหม

6) กรมประมง (กป.) มีการเตรียมความพรอมดานมาตรฐานกุงทะเลอินทรีย ปลาสลิด
อินทรีย และอาหารอินทรีย โดยดําเนินการรวมกับ มกอช. เพ่ือจัดทําเปนมาตรฐานอินทรีย พรอมท้ังจัดเตรียม
ความพรอมของเจาหนาท่ี ในดานการสงเสริมและผูตรวจประเมินเพ่ือรองรับการตรวจสอบรับรองให
กับเกษตรกรท่ีสมัครเขาสูระบบมาตรฐาน รวมเกษตรกรผานมาตรฐาน 19 ฟารม สวนใหญเปนกุงขาว
ปลากะพง กระจายตามจังหวัดชายทะเล

7) กรมปศุสัตว (ปศ.) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวอินทรียโดยดําเนินการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนอาหารสัตวอินทรีย โดยการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ไกไข เปดไข ซึ่งระยะเวลาเลี้ยงสั้นใชอาหาร
จํานวนไมมาก สําหรับ โคนม และสัตวเล็ก ดําเนินการกับเกษตรกรท่ีมีศักยภาพอยูแลวโดยตอยอดในพ้ืนท่ีผลิต
ขาวอินทรีย เพ่ือนําปลายขาว รําขาว มาเปนอาหารสัตว และสงเสริมการปลูกหญาอินทรียสงใหเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวอินทรีย สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8) กรมหมอนไหม (มม.) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตหมอนไหมอินทรีย และเพ่ิมศักยภาพของ
เจาหนาท่ีตรวจประเมิน โดยดําเนินการรวมกับ มกอช. เพ่ือจัดทํามาตรฐานเสนไหมอินทรีย

9) กรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) มีเกษตรกรท่ีผลิตอินทรีย 2 แบบ คือ อินทรียท่ีขอการรับรอง
มาตรฐาน และท่ีไมไดขอการรับรอง โดยเกษตรกรท่ีทําอินทรียแบบขอการรับรองเพ่ือใหสินคามีมาตรฐานจําหนาย
ในตลาดท่ัวไปและสงออก สวนเกษตรกรท่ีไมไดขอการรับรองจะจําหนายในตลาดชุมชน ตลาดทองถ่ิน พด.
เริ่มดําเนินการ จัดทําระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System : PGS) ตั้งแตป 2557
รวมกับมูลนิธิเกษตรอินทรียไทย ผลักดันระบบการรับรองแบบ PGS เนนการขายตลาดในชุมชน/ทองถ่ิน

หนวยงานตางๆ ไดมีการสงเสริมเกษตรอินทรียตามภารกิจ แตยังไมมีการจัดเก็บและจัดทํา
ฐานขอมูลผูผลิตเกษตรอินทรีย เปนฐานขอมูลกลาง ท้ังนี้ เพ่ือใหขอมูลภาคการผลิตสินคาเกษตรอินทรียของ
ประเทศมีความสมบูรณ ในป 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหมีการสํารวจเกษตรกรผูผลิตสินคา
เกษตรอินทรี ย เปนรายบุ คคลในระดับจั งหวัด  โดยหน วยงานท่ี เก่ียวข อง (กรมส งเสริ มการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) และประมวลผลใน
ระดับจังหวัดกอนสรุปเปนภาพรวมระดับประเทศ ตอไป

3.2.2 การตลาด

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในป 2556 จํานวน 71,847 ตัน
มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย 1,914.80 ลานบาท ป 2555 จํานวน 48,578.50 ตัน มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย
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1,842.50 ลานบาท ซึ่งปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ิมข้ึนรอยละ 47.90 และ มูลคาสินคาเกษตร
อินทรียเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.92 (ตารางท่ี 3.6)

สินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย สวนใหญไดแก ขาว รอยละ 36.77 พืชไร (ถ่ัวเขียว
ขาวโพดหวาน มันสําปะหลัง ถ่ัวลิสง ออย ถ่ัวเหลือง) รอยละ 17.55 กลุมผลไม (มะมวง ชมพูทับทิมจันท เงาะ
มังคุด ลองกอง) รอยละ 9.96 ชา – กาแฟ รอยละ 9.24 กลุมผัก (หนอไมฝรั่ง ผักหวานบาน ผักสลัด ผักกุยชายขาว
หอม ตะไคร ผักชี คะนา แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว กะหล่ําปล)ี รอยละ 2.78 และอ่ืนๆ รอยละ 23.69 (ตารางท่ี 3.7)

ผักและผลไมอินทรียท่ีประเทศไทยสงออกสวนใหญเปนผลไมเมืองรอน ไดแก กลวยหอม
สับปะรด มะมวง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ และขนุน เปนตน และผลไมอินทรียแปรรูปท่ีสงออก อาทิ ผลไมแหง
น้ําผลไม และผลไมกระปอง เปนตน สําหรับผักอินทรียท่ีสงออกสวนใหญเปนผักสลัด ผักรับประทาน
ท้ังรากหรอืหัว เชน แครอท กระเจี๊ยบเขียว และผักอ่ืนๆ เปนตน ตลาดสงออกสําคัญ คือ ตลาดยุโรป

สัตวน้ําอินทรีย กรมประมงมีนโยบายในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียเพ่ิมข้ึนโดย
เนนการทําฟารมเกษตรอินทรียกับสัตวน้ํา 3 ชนิดคือ กุงกุลาดํา กุงแวนาไม (กุงขาว) และปลาสลิด
ผูประกอบการของไทยมีความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียโดยเฉพาะกุงทะเลอินทรียและ
ไดรับการรับรองการจัดการฟารมตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล จนทําใหสินคากุงกุลาดําอินทรีย
ของไทยเปนท่ีตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป

ปศุสัตวอินทรีย ประเทศไทยมีศักยภาพในการขยายตลาด ไดแก ไกแปรรูปและสุกรแปรรูป

ตารางท่ี 3.6 ปริมาณและมูลคาผลผลิตเกษตรอินทรียไทย

ป ปริมาณการผลิต (ตัน) มูลคาผลผลิต (ลานบาท)
2546 9,756 375.13
2547 15,966 608.79
2548 29,415 920.39
2549 30,375 948.03
2550 33,677 976.84
2551 26,565 806.09
2552 44,688 1,354.42
2553 47,547 1,752.10
2554 51,011 1,809.80
2555 48,578 1,842.50
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2556 71,847 1,914.80
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ป 2555 - 2556 (รอยละ) 47.90 3.92

ท่ีมา : วิฑูรย ปญญากุล  มลูนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท (2558) ขอมูลลาสุดป พ.ศ. 2556

ตารางท่ี 3.7 ปริมาณและมูลคาผลผลิตเกษตรอินทรียไทย จําแนกเปนรายสินคา ป 2556

รายการ ปริมาณ
(ตัน)

มูลคาผลผลิต
(ลานบาท) รอยละ

ขาว 44,005.80 704.10 36.77
พืชไร 12,002.40 336.10 17.55
ผักและสมนุไพร 1,330.00 53.20 2.78
ไมผล 4,770.70 190.80 9.96
ชา-กาแฟ 1,474.50 176.90 9.24
อ่ืน 8,263.90 453.70 23.69

รวม 71,847.20 1,914.80 100.00
ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท (2558) ขอมูลลาสดุป พ.ศ. 2556

ตลาดสงออกสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญของไทย ประกอบดวย (1) สหรัฐอเมริกา สินคา
สงออกไดแก ขาวกลองกระปอง ผลไมแปรรูป และเครื่องดื่มชา กาแฟ (2) สหราชอาณาจักร เปนสินคาประเภท ผัก
และผลไมสด (3) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย โดยประเทศเดนมารก มีมูลคาตลาดมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก
สวีเดน และ นอรเวย สินคาสงออกท่ีสําคัญคือ ขาวโพดออน หนอไมฝรั่ง ชากาแฟ และเครื่องเทศ และ (4)
สิงคโปร และฮองกง เปนตลาดสงออกสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญของไทยในเอเชีย สินคาท่ีสงออก คือ ขาว ไข
ผลไมและผักอินทรีย สําหรับประเทศคูแขงของไทยเรื่องสินคาเกษตรอินทรีย คือ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย
อิสราเอล และเวียดนาม
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ขาวอินทรียไทยท่ีผลิตสวนใหญรอยละ 96 จะสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ สวนท่ี
เหลือจะวางจําหนายภายในประเทศ โดยตลาดหลักของไทยสวนใหญอยูในแถบยุโรป ซึ่งคาดวาตลาดยุโรปจะมี
แนวโนมความตองการขาวอินทรียเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 - 20 ตอป รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา และตลาดสงออก
ท่ีมีศักยภาพ ไดแก ญี่ปุน จีน ฮองกง และสิงคโปร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีผลิตภัณฑอ่ืนๆจากขาวอินทรียท่ี
สงออก ไดแก ผลิตภัณฑขาวอบกรอบ แปงขาว และน้ํานมขาว เปนตน

ประเทศไทยสงออกขาวหอมมะลิไทย (ขาวอินทรีย) ไปทวีปตางๆ โดยมีสัดสวนมากท่ีสุด
ไดแก ทวีปยุโรป รอยละ 57.74 รองลงมา ไดแก ทวีปอเมริกา รอยละ 34.65 ทวีปเอเชีย รอยละ 5.14
ตามลําดับ ดังภาพท่ี 3.1

ภาพท่ี 3.1 สัดสวนปริมาณการสงออกขาวอินทรียของไทยไปทวีปตาง ๆ ป 2556

ประเทศไทยสงออกขาวหอมมะลิไทย (ขาวอินทรีย) ในป 2556 (ขอมูล ณ 1 มกราคม – 8
ตุลาคม 2556) จํานวน 7,354.81 ตัน ป 2555 จํานวน 6,957.84 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.71 ท้ังนี้ ประเทศท่ีไทย
สงออกอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา จํานวน 2,489.93 ตัน รองลงมา คือ อิตาลี จํานวน 1,602.13 ตัน และ
เดนมารค จํานวน 840 ตัน (ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย)
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ตารางท่ี 3.8 ปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย (ขาวอินทรีย) ของไทยไปประเทศตางๆ ตามใบอนุญาต
ป 2553 – 2556

หนวย : ปริมาณ (ตัน)

ประเทศ 2553 2554 2555 2556
(1 ม.ค. – 8 ต.ค.)

อัตราเพ่ิมของมูลคา
ป 2555 – 2556

(รอยละ)
ทวีปยุโรป 3,172.94 4,394.61 3,923.09 4,246.51 8.24

1. อิตาลี 1,213.49 1,388.49 1,460.63 1,602.13 9.69
2. เดนมารค 503.65 548.15 565.75 840.50 48.56
3. ฝร่ังเศส 478.48 500.08 561.11 316.51 -43.59
4. นิวแคลิโดเนีย 1.44 1.01 1.20 0.50 -58.33
5. เฟรนซเกียนา - - 0.96 1.08 12.50
6. สวิตเซอรแลนด 365.45 617.45 191.46 370.23 93.37
7. ออสเตรีย 146.41 153.54 159.06 53.95 -66.08
8. เนเธอรแลนด 245.00 882.00 604.90 756.90 25.13
9. เยอรมนี 172.00 181.00 239.00 163.97 -31.39
10. สเปน - - 15.73 18.34 19.59
11. เบลเยียม 30.02 122.17 121.29 117.04 -3.50
12. สหราชอาณาจกัร 17.00 - 2.00 3.20 60.00
13. โปแลนด - 0.72 - 2.16 -

ทวีปแอฟริกา 0 0 0 4.80 -
14. อิเควทอเรียลกินิ - - - 4.80 -

ทวีปตะวันออกกลาง 0 0 1.68 39.10 227.38
15. สหรัฐอาหรับเอมิเรต - - 1.68 24.00 1,328.57
16. อิสราเอล - - - 15.00 -
17. จอรแดน - - - 0.10 -

ทวีปอเมริกา 1,256.81 1,258.20 2,409.56 2,548.49 5.77
18. สหรัฐอเมริกา 1,249.48 1,244.87 2,392.57 2,489.93 4.07
19. แคนาดา 7.33 13.33 16.99 58.56 244.67

ทวีปเอเซีย 329.58 402.24 499.63 378.40 -24.26
20. สิงคโปร 189.59 280.34 305.02 185.64 -39.14
21. ฮองกง 107.16 121.90 162.42 177.95 9.56
22. ซีเรีย 16.80 - 10.99 - -
23. จีน 16.03 - 5.00 14.81 196.20
24. เลบานอน - - 16.20 - -

ทวีปออสเตรเลยี 49.88 80.43 123.88 137.51 11.00
25. ออสเตรเลีย 21.50 26.58 29.25 47.50 62.39
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26. นิวซีแลนด 28.26 53.73 94.15 89.29 5.16
27. ฟจิ 0.12 0.12 0.48 0.72 50.00

รวม 4,809.21 6,135.347 6,957.84 7,354.81 5.71

ที่มา : สํานักบริหารการคาขาว กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอมูลลาสุดป พ.ศ.2556

3.2.3 รูปแบบและชองทางตลาดเกษตรอินทรียไทย การตลาดของสินคาเกษตรอินทรียของไทย
สามารถจําแนกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (ท่ีมา : มูลนิธิสายใยแผนดิน)

1) การตลาดระบบสมาชิก (Community Support Agriculture : CSA) เปนรูปแบบ
การตลาดท่ีเกาแกท่ีสุดของขบวนการเกษตรอินทรียท่ีเชื่อมตอโดยตรงระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ระบบตลาด
นี้มีหลักการพ้ืนฐานวา ผูบริโภคตกลงกับเกษตรกรผูผลิตในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียท่ีผลิตไดตามฤดูกาล
โดยผูบริโภคจะชําระเงินลวงหนาใหกับเกษตรกร หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตจะถูกจัดสงไป ณ จุดกระจายยอย
ตามท่ีตกลง แลวสมาชิกผูบริโภคท่ีอยูในละแวกใกลเคียงจะเปนผูมารับผลผลิตดวยตนเอง การตลาดระบบนี้
เกษตรกรจะมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผูบริโภค สวนผูบริโภคเองก็
สามารถไปเยี่ยมเยือนฟารมเกษตรกร เพ่ือดูการผลิตหรือชวยเกษตรกรทํางานในฟารมก็ได

การตลาดในระบบนี้มีผลดี ในแงของความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางเกษตรกรผูผลิตและ
ผูบริโภค แตขอจํากัดก็คือ เกษตรกรจะตองมีฟารมท่ีอยูไมหางจากเมืองใหญมากนัก และจําเปนตองมีรถยนต
สําหรับใชในการขนสงเอง นอกจากนี้ การตลาดระบบสมาชิกใชได กับฟารมท่ีปลูกผักเกษตรอินทรีย
เปนหลัก (แตอาจมีผลผลิตอ่ืนๆ รวมดวย เชน ขาว ไมผล ไขไก) ในขณะท่ีเกษตรกรอินทรียท่ีผลิตขาว ธัญพืช
หรืออาหารแปรรูป จะไมสามารถใชการตลาดในระบบนี้ได ในประเทศไทยมีกลุมผูผลิตไมก่ีกลุมท่ีจัดการตลาด
ในระบบนี้ เชน ชมรมผูผลิตเกษตรอินทรีย สุพรรณบุรี กลุมเยาวชนเกษตรอินทรียแมทา เชียงใหม

2) ตลาดนัด ตลาดนัดสวนใหญจะอยูในทองถ่ินหรือหัวเมืองใหญในตางจังหวัดโดยสวนใหญ
จะจัดในสถานท่ีท่ีมีผูบริโภคอยูหนาแนน เชน โรงพยาบาล ในเขตสถานท่ีราชการ หรืออาจเปนท่ีวางท่ีผูบริโภค
สะดวกในการซื้อผลผลิต ซึ่งตลาดนัดนี้มักจะเปดเฉพาะวันท่ีแนนอน แตไมเปดทุกวัน เชน ทุกวันศุกร หรือวันเสาร
โดยผูผลิตตองมาจากหลายกลุม เพ่ือจะไดมีผลผลิตท่ีหลากหลายมาจําหนาย ตลาดนัดเกษตรอินทรียในประเทศไทย
ท่ีนาสนใจ คือ กาดนัดเกษตรอินทรีย ตลาดเจเจ เชียงใหม ตลาดเขียว สุรินทร ตลาดเขียว ยโสธร เปนตน

3) การตลาดชองทางเฉพาะ เปนการตลาดท่ีดําเนินการโดยผูประกอบการท่ีมีนโยบายใน
ดานเกษตรอินทรีย อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ
เชน รานขายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดลอม หรือซูเปอรมารเก็ตเกษตรอินทรีย การตลาดในลักษณะนี้
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากกวาการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตท่ีหลากหลายจากเกษตรกรท่ีมีความ
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เชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมท้ังอาจมีการแปรรูปผลิตภัณฑแบบงายๆ มากกวาดวย ตัวอยางของ
การตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย ไดแก รานนาวิลิต รานเลมอนฟารม รานไทสบาย เปนตน

4) การตลาดท่ัวไป ในหลายประเทศท่ีตลาดเกษตรอินทรียไดพัฒนาไประดับหนึ่ง
จะพบวา ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจะขยายไปสูระบบตลาดท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โมเดิรนเทรดท่ีเปนซูปเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคาขนาดใหญ ท่ีเปนเชนนี้เพราะ เม่ือความตองการ
ผลิตภัณฑเริ่มขยายตัวชัดเจน ผูประกอบการคาปลีกในตลาดท่ัวไปยอมเห็นโอกาสในทางการคา และปรับตัว
เพ่ือดึงสวนแบงการตลาด และสรางภาพพจนใหกับหนวยงานของตน การเขามาของตลาดประเภทนี้จะทําให
เกิดการแขงขันกันในตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะการริเริ่มหาผลิตภัณฑใหมๆ ท้ังจากภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมไปถึงการแขงขันทางราคาดวย เชน Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, และ
Siam Paragon เปนตน

3.3 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเกษตรอินทรียไทย

3.3.1 จุดแข็ง

1) เกษตรกรไทยมีการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเปนพ้ืนฐาน
สําคัญ ในการพัฒนาสูการผลิตเกษตรอินทรีย

2) มีการผนึกกําลังขององคกร/เครือขาย และการเชื่อมโยงเครือขายในการดําเนินการ
ดานเกษตรอินทรียของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และปราชญชาวบาน เพ่ือขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย

3) หนวยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร มีบทบาทในการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรีย
และมีสวนรวมในการจัดการดานการตลาดกับภาคเอกชนมากข้ึน

4) มีการพัฒนาและการถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรีย ท้ังจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และปราชญชาวบานมากข้ึน

5) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรียท่ีชัดเจน โดยการผลักดันผานยุทธศาสตร
เกษตรอินทรีย สงผลใหไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพใหมีโอกาสในการผลิต
สินคาเกษตรอินทรียไดหลากหลายชนิด

3.3.2 จุดออน

1) เกษตรกร เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชนผูบริโภค ยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาดเกษตรอินทรียอยูในวงจํากัด โดยสวนใหญยังขาดความตระหนักถึง
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ประโยชนจากการทําเกษตรแบบอินทรีย ดังนั้น จึงมีปญหาในการผลักดันใหพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ิมข้ึนในระยะเวลา
อันสั้น

2) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย และเกษตรกรท่ีทําอยู
เดิมหันกลับไปทําเกษตรใชสารเคมี เนื่องจากราคาสินคาเกษตรท่ัวไปอยูในเกณฑสูง นอกจากนี้เกษตรอินทรีย
ไทยสวนใหญเปนขาวอินทรีย ซึ่งไดรับผลกระทบจากโครงการรับจํานําขาวในชวงท่ีผานมา

3) ในชวงท่ีผานมายังไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในดานการสงเสริมเกษตรอินทรียท่ี
ทําใหเกษตรอินทรียยังมีขอจํากัดท้ังทางดานการผลิต การตลาด ดานขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเกษตรอินทรีย
อาทิ จํานวนพ้ืนท่ี แหลงผลิต ปริมาณการผลิต ชนิดสินคา ราคา และตลาด ฯลฯ

4) การทําเกษตรกรรมในลักษณะเดิม ทําใหมีการปนเปอนสารเคมีของวัตถุดิบและปจจัย
การผลิต การควบคุมเปนไปคอนขางลําบาก ทําใหการผลิตเกษตรอินทรียเกิดข้ึนไดนอย เชน ไมสามารถผลิต
โคอินทรีย เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องอาหารอินทรียท่ีจะนํามาเลี้ยงโค

5) ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท้ังบุคลากร และงบประมาณ
ในการตรวจสอบรับรอง ยังมีไมเพียงพอ

6) การพัฒนาองคความรู (Knowledge) ของเกษตรกรและผูบริโภค รวมท้ังการรณรงค
สงเสริมและใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกรและผูบริโภคท่ัวไปใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การผลิตและการบริโภคอาหารอินทรียยังอยูในวงจํากัด

7) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือตอยอดเชิงพาณิชยท้ังดานการผลิตและ
การตลาดของสินคาเกษตรอินทรียยังมีจํานวนนอย

8) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการเกษตรเปนอุปสรรคตอการขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย

3.3.3 โอกาส

1) เกษตรอินทรียของไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานจากระยะเริ่มตนไปสูการพัฒนาตาม
แนวทางเกษตรอินทรียท่ีมีความเปนสากลมากข้ึน

2) กระแสสังคมท่ีหันมาใสใจในการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพมากข้ึน กระตุนให
ความตองการสินคาอาหารอินทรียในตลาดโลกสูงข้ึน

3) กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมทําใหเกษตรอินทรียมีโอกาสผลักดันไปสูการปฏิบัติมากข้ึน
เนื่องจากเกษตรอินทรียเปนระบบการจัดการการเกษตรท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยไมใชปจจัยการผลิตท่ีไมใชวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะไมกอใหเกิดมลพิษหรือผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ

3.3.4 อุปสรรค

1) การผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยใหเปนท่ียอมรับ โดยการเทียบเคียงมาตรฐาน
กับประเทศคูคา ยังดําเนินการลาชา และการกําหนดใหมีมาตรฐานบังคับยังไมมีขอยุติ เนื่องจากยังมีขอโตแยง
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จากองคกรตางๆ เชน สภาเกษตรกรแหงชาติ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสมาคมการคาเกษตร
อินทรียไทย ในประเด็นการแสดงฉลากและการกลาวอาง ไมไดเปนเรื่องสุขอนามัย ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนจาก
ระบบการตรวจรับรอง

2) การผลิตแบบเกษตรอินทรียยังมีอยูจํากัด ท้ังในกลุมผูผลิต ชนิดสินคา และปริมาณ
การผลิต รวมถึงมีระบบมาตรฐานท่ีแตกตางกัน

3) การกีดกันทางการคาโดยใชกลไกดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีเขมงวด
ของประเทศผูผลิตและผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียบางประเทศ ทําใหสินคาเกษตรอินทรียของไทยไมสามารถ
เขาสูตลาดเหลานั้น

4) ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากปจจัยการผลิตสินคา
เกษตรอินทรียบางชนิด เชน เมล็ดพันธุอินทรีย สารชีวภัณฑนําเขาจากตางประเทศ ท่ีมีความจําเปนตองใชใน
การผลิต ฯลฯ มีราคาสูง ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน
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4. (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

จากการประมวลผลการพัฒนาเกษตรอินทรียท่ีผานมา รวมท้ังการทบทวนสถานการณการผลิตและ
การตลาด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเกษตรอินทรียไทยทําใหไดกรอบแนวคิดใน
การจัดทํายุทศาสตรเกษตรอินทรียใน 11 ประเด็น ดังนี้

4.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

4.1.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย ดําเนินการภายใตพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสมดุล พอประมาณ มีเหตุมีผลและภูมิคุมกัน สอดคลองกับภูมิสังคมแตละพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตดั้งเดิม
เปนการพัฒนาตามลําดับข้ัน เริ่มจากการผลิตสําหรับบริโภคในครัวเรือนและพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยน
การรวมกลุมชวยเหลือพ่ึงพากันในชุมชนใหเขมแข็ง เนนการสงเสริมเกษตรกรรายยอยไปสูรูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน และพัฒนาเปนการผลิตเชิงการคา ขยายเครือขายเชื่อมโยงสูการคาระดับประเทศ / ตางประเทศ

4.1.2 แนวทางดําเนินงานในการพัฒนาเกษตรอินทรีย แยกการดําเนินงานเปน 2 แนวทางคือ
1) การพัฒนาเกษตรอินทรียวิถีพ้ืนบาน โดยภาครัฐสนับสนุนดานความรู ดานการผลิต และ

การสรางตลาดอินทรียในระดับตางๆ โดยมุงใหความสําคัญกับกลุมเกษตรอินทรีย ท่ีมีความพรอมเปนผูนํา
ตนแบบในการดําเนินการเพ่ือใหมีอาหารปลอดภัย ไดมาตรฐาน

2) การพัฒนาเกษตรอินทรียใหไดการรับรองตามมาตรฐาน โดยเนนการเทียบเคียงมาตรฐาน
และระบบการตรวจสอบรับรองท่ีเทาเทียมในระดับสากล และดําเนินการควบคูกับการทําสัญญาการผลิต
โดยรัฐอํานวยความสะดวกและกํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรมของคูสัญญา การขยายตลาดตางประเทศ และ
จัดหาขอมูลการตลาด รวมท้ังการสรางชองทางจําหนายและเพ่ิมพ้ืนท่ีตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ือรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย รวมถึงการสรางตราสินคาเกษตรอินทรียไทยใหเปนท่ียอมรับ

4.1.3 การพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอินทรีย ท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐ เกษตรกรใหเปนเกษตกร
ปราดเปรื่องเรื่องอินทรีย (Smart Farmer) กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง (Smart Group) มีความรูความ
เขาใจและทักษะในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนาทักษะผูประกอบการเกษตรอินทรีย (Smart
Enterprise)

4.1.4 การสรางความตระหนักรูแกผูผลิต ผูบริโภค และเจาหนาท่ีของรัฐ เก่ียวกับปญหาสุขภาพ
ท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินคาเกษตรท่ีใชสารเคมีไมเหมาะสม การรณรงคสงเสริมใหผูบริโภครับรูถึง
ความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับจากการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย และยอมรับในราคาท่ีตองจายเพ่ิมข้ึน
เพราะการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมีความซับซอนในวิธีการผลิตมากกวาระบบการผลิตสินคาท่ัวไป

4.1.5 การจัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรีย ใหมีความชัดเจน ครอบคลุมท้ังทางดานการผลิต
(จํานวนเกษตรกร ขนาดการผลิต ชนิดสินคาเกษตร ฯลฯ) ดานการแปรรูป  ดานการตลาด (ชนิดสินคา มูลคา
การสงออก/การนําเขา ฯลฯ) เปนฐานขอมูลท่ีทันสมัย เขาถึงไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงฐานขอมูลเกษตรอินทรีย
ของทุกภาคสวน ใหเปนปจจุบัน
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4.1.6 การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกดานเกษตรอินทรีย และนวัตกรรมผลิตภัณฑ
อินทรีย ครอบคลุมการศึกษาและวิจัยสารอาหารท่ีมีคุณคาตอคุณภาพชีวิตของผูบริโภค โดยกระบวน
การมีสวนรวมจากภาคีตาง ๆ

4.1.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานการ
ผลิตระดับชุมชนท่ีสนับสนุนตอการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อาทิ โรงงานปุยอินทรียระดับชุมชนจากของเหลือ
ใชในภาคการเกษตร/ครัวเรือน การสนับสนุนใหมีฉาง/โรงสีขาวชุมชนเพ่ือการสีขาวอินทรีย ฯลฯ ท้ังนี้โดยผาน
การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตาง ๆ

4.1.8 การสรางและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรียไทย ใหเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ
รวมถึงการสรางระบบตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบ ONE STOP SERVICE เพ่ือลดภาระคาใชจาย
ของเกษตรกรและผูประกอบการ

4.1.9 การสรางและเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจ ระหวางผูผลิต ผูประกอบการท่ีเก่ียวของ
(CLUSTER) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม เชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน
ภายในเครือขายวิสาหกิจเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร การจัดการวัตถุดิบ พัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการ
ตลาด การวิจัยและการลงทุนตางๆ รวมกัน เพ่ือใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุน
ในภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งและสรางขีดความสามารถในการแขงขันได
มากยิ่งข้ึน

4.1.10 แสวงหาแหลงทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย และรักษาสภาพความเปนอินทรียสําหรับ
เกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียจนผานการรับรองจากองคกรท่ีเชื่อถือได โดยใหการสนับสนุนเกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย รวมถึงผูประกอบการในรูปแบบตางๆ อาทิ การฝกอบรม การแปรรูป การ
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ

4.1.11 การกําหนดใหมีกลไกกํากับดูแลท่ีเช่ือมโยงท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ี
อยางเปนระบบ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานพัฒนาเกษตรอินทรียรวมกันระหวางภาครัฐในสวนกลางและ
เชิงพ้ืนท่ี กับเครือขายเกษตรกร ชุมชน ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรียตลอดหวงโซการผลิต ตั้งแตการผลิต การตลาด การแปรรูป และการเพ่ิมมูลคาในสินคาเกษตร
อินทรีย รวมท้ังกลไกการใหความรูในระดับชุมชนผานเครือขายปราชญชาวบาน เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ
และแหลงความรูในพ้ืนท่ี ตลอดจนใหมีกลไกความรวมมือดานเกษตรอินทรียในระดับภูมิภาคอาเซียน

จากกรอบแนวคิดท้ัง 11 ประเด็น ดังกลาวนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย และยุทธศาสตร เพ่ือผลักดันใหการดําเนินการเกษตรอินทรีย ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดตอไป
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4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย

4.2.1 วิสัยทัศน

“ประเทศไทยเปนแหลงการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย
เปนท่ียอมรับในระดับสากล”

4.2.2 พันธกิจ

1) สนับสนนุการวิจยัและการพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวตักรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ
2) เสริมสรางสภาพแวดลอม สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน ปจจัยการผลิต และการบริโภค

สินคาเกษตรอินทรียในประเทศใหมากข้ึน
3) สงเสริมการใชระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธและพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรีย

ท้ังการผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริการใหเขมแข็งพ่ึงพากันอยางยั่งยืน
4) สงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย และระบบโลจิสติกส
5) พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียไทยใหเปนท่ียอมรับ

ท้ังในและตางประเทศ

4.2.3 วัตถุประสงค
1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย
2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย
3) เพ่ือเพ่ิมการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ
4) เพ่ือใหสินคาเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทย

เปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ
5) เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล
6) เพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล

4.2.4 เปาหมาย

1) พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
2) ปริมาณสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
3) มูลคาของสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
4) ใหมีการเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยกับประเทศ

คูคา อยางนอย 1 ประเทศ/กลุมประเทศ
5) ใหมีกลุมเกษตรอินทรียวิถีพ้ืนบานหรือกลุมเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน

อยางนอยรวม 760 กลุม
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

4.3.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรู และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย

การสงเสริมใหเกิดการวิจัย การพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย ตลอดจน
การนําผลการวิจัย องคความรู และนวัตกรรมตางๆ เผยแพรใหบุคลากรทุกภาคสวนไดเรียนรูและใชประโยชน
ไดจริง เปนสิ่งสําคัญตอการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

หลักการ 1) สงเสริมการวิจัยทางดานเกษตรอินทรีย สรางนักวิจัยดานเกษตรอินทรียรุนใหม และ
เกษตรกรสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชไดอยางแทจริง

2) บริหารจัดการองคความรู และฐานขอมูลทางดานเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย เพ่ิมขีด
ความสามารถในการเขาถึงขอมูล และปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย

3) สงเสริมและเผยแพรงานวิจัยไปใชประโยชนและตอยอด

วัตถุประสงค 1) ผลักดันใหเกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมตลอดหวงโซ
อุปทานในดานเกษตรอินทรีย

2) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลของเกษตรอินทรียท่ีเกิดจากการคนควา วิจัยและรวบรวม
องคความรูท้ังในและนอกประเทศใหทันสมัยและเขาถึงไดงาย เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน
จากองคความรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3) พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของกับเกษตรอินทรีย ใหมีความรูและ
ความเขาใจในการทําเกษตรอินทรียไดอยางถูกตอง และสามารถถายทอดได

เปาหมาย 1) สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย หรืองานวิจัยเพ่ือใชตอยอดในเชิงพาณิชย สังคม
และสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 40 โครงการ

2) จัดทําฐานขอมูลองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ ทันสมัย และเขาถึงได
โดยสะดวก

3) จัดทําหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
5 หลักสูตร

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
1) สงเสริมการวิจัยและการสรางองคความรู ทุกรูปแบบในทุกประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาเกษตรอินทรีย รวมท้ังสงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาใน
งานวิจัย และนวัตกรรม

2) สงเสริมการตอยอดงานวิจัยและสรางนวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย ตั้งแตการผลิต
การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การแปรรูป การบรรจุหีบหอและบรรจุภัณฑ การขนสงและ
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การตลาด อาทิ สงเสริมการวิจัยพัฒนาการปรับปรุงบํารุงพันธุ การแปรรูปผลิตภัณฑ
การออกแบบบรรจุภัณฑท่ียืดอายุสินคาเกษตรอินทรียฯลฯ

3) สงเสริมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย รวมท้ังประสาน
ความรวมมืองานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ

4) สงเสริมงานวิจัยเทคโนโลยี/นวัตกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
อินทรียและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป เพ่ือเขาสูการพัฒนาเกษตรอินทรียสมัยใหมสู
ไทยแลนด 4.0

5) สงเสริมการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑอินทรีย อาทิ ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความงาม
และการรักษาโรค ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ

6) ใหการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมดานเกษตรอินทรีย
7) สนับสนุนใหเกิดการเผยแพรและนํางานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
8) สนับสนุนการใหความรูและกระบวนการเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรียท้ังระบบแกเยาวชนตั้งแต

ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาโดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการเรียน และ
กิจกรรมเสริมทักษะตางๆ

กลยุทธท่ี 2 สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
1) รวบรวมขอมูล ประมวลผลองคความรูในดานเกษตรอินทรีย และจัดทําฐานขอมูลองค

ความรูในดานเกษตรอินทรียจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงนวัตกรรมเพ่ือเปน
ฐานความรู สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียไทย

2) ใหมีหนวยงานหลักในการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการผลิต การตลาด และองคความรู
ดานเกษตรอินทรีย

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน และ
ศูนยปราชญชาวบาน



ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

- 38 -

4.3.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 พฒันาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย

การสรางความเขมแข็งในการผลิตเกษตรอินทรีย จะตองมีการพัฒนาดานตางๆ ในกระบวน
การผลิต ท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน โครงสรางพ้ืนฐาน รูปแบบในการผลิต ปจจัยการผลิต ความรูทาง
การผลิต การแปรรูป การบรรจุเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา เปนการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ใหตรงตาม
มาตรฐานและความตองการของตลาด กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีสอดคลองกับ SDGs (Sustainable
Development Goals) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย โดยมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้
หลักการ 1) พัฒนาใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนมีความเขาใจเก่ียวกับเกษตรอินทรียอยางถูกตอง

2) พัฒนาการผลิต การแปรรูป บรรจุหีบหอ และระบบโลจิสติกส โดยแบงเปน 2 แนวทาง คือ
2.1) การพัฒนาเกษตรอินทรียวิถีพ้ืนบาน โดยภาครัฐสนับสนุนดานความรู ปจจัยการผลิต

สงเสรมิใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายในกระบวนการการผลิตและการตลาดในระดับตางๆ
2.2) ผลักดันเกษตรอินทรียใหเขาสูมาตรฐานและไดการรับรอง โดยภาครัฐอํานวย

ความสะดวก กํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรม ท้ังการสรางชองทางการตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ

3) หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 5 หลักสูตร
วัตถุประสงค พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต ดานพืช ดานปศุสัตว และดานประมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตและสรางความยั่งยืนของระบบการผลิต
เปาหมาย 1) จํานวนเกษตรกร บุคลากรท่ีเก่ียวของ มีความรูความเขาใจดานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
2) พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15 ตอป จากฐานขอมูลปจจุบัน
3) สงเสริมผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหม และพัฒนาผลิตภัณฑเกาใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรียแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากร
ท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไป

แนวทางการดําเนินงาน
1) เสริมสราง พัฒนาองคความรู และความเขาใจในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย

แกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซอุปทานอยางครบวงจร
2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความสามารถท่ีจะถายทอด

ใหผูมีสวนรวมเขาถึงไดงาย
3) ถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียใหเปนระบบโดยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ พรอมท้ังประชาสัมพันธในชองทางตางๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ
และแหลงเรียนรู ฯลฯ เพ่ือใหผูผลิตและบุคลากรท่ีเก่ียวของรับทราบและกอใหเกิดทัศนคติท่ี
ดี รวมท้ังตระหนักรูอันจะสงผลดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สนับสนุนการให
ความรูและกระบวนการเรียนรู ผานกิจกรรมเสริมทักษะและการศึกษาดูงาน
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
1) สงเสริมศักยภาพของเกษตรกรโดยเนนการรวมกลุมทําเกษตรอินทรีย และการขับเคลื่อน

โดยระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร
อยางยั่งยืน สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา สามารถพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

2) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ท้ังท่ีอยูในระยะปรับเปลี่ยน และในระบบอินทรีย ตลอดจน
องคกรเกษตรกร ผูประกอบการใหผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรียใหไดการรับรองตาม
มาตรฐานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

3) สงเสริมใหมีปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย อาทิ เมล็ดพันธุ ชีวภัณฑ ฯลฯ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน

4) สงเสริมการสรางและเชื่อมโยงเครือขาย รวมท้ังสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
ของสินคาเกษตรอินทรีย ระหวางผูผลิต องคกรเกษตรกร ผูประกอบการ และผูท่ีเก่ียวของ

5) สรางเกษตรกรรุนใหมใหเขาสูระบบเกษตรอินทรียมากข้ึน
6) เพ่ิมขีดความสามารถใหกับเกษตรกร ผูผลิต และผูใหบริการ ในการผลิต แปรรูปและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรอินทรีย โดยภาครัฐใหความชวยเหลือเรื่องมาตรการดาน
ภาษี พรอมท้ังองคความรูในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ การแปรรูปสินคาและ
บริการ การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑใหมีรูปแบบและคุณภาพตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคในแตละตลาด

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเอ้ือตอการผลิตเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
1) ใชเทคโนโลยีในการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานตั้งแต ระบบการบริหารจัดการปจจัยการ

ผลิต ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา อาทิ แหลงน้ําขนาดเล็ก น้ําบาดาล และสงเสริมการ
จัดทําเขตเกษตรอินทรีย (Organic Zoning) ใหมีการทําเกษตรอินทรียท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี

2) สนับสนุนและ/หรือปรับปรุงฉาง หองเย็น หรือโรงสีขาวชุมชนใหสามารถเก็บและผลิต
สินคาเกษตรอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดมาตรการใหเกษตรกรราย
ยอยมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน

3) กําหนดมาตรการปองกันการปนเปอนสารเคมีจากแปลงขางเคียงท่ีสงผลกระทบตอ
แปลงการผลิตเกษตรอินทรียท้ังทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศในระดับนโยบายและระดับชุมชน

4) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียใหมีความโดดเดนท้ังคุณภาพ รูปแบบ
และความหลากหลาย

5) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยเชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรอินทรียซึ่งเปนการผลิต
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร ภาคีเครือขายเกษตรอินทรีย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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4.3.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย มีความเขมแข็งไดรับความเชื่อม่ันและการยอมรับ
จากผูผลิตและผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ มีการพัฒนาปจจัยท่ีเ ก่ียวของ อาทิ ผูบริโภครับรู
และตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของการบริโภคสินคาและบริการ อันจะนํามาสูการปรับพฤติกรรม
ในการบริโภค คุณภาพของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียมีมาตรฐานไดรับการยอมรับและเชื่อถือจาก
ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได มีความหลากหลายของสินคาและ
บริการ อุปสงคและอุปทานของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
มีชองทางการตลาดท่ีแพรหลาย ผูบริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย
มีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

หลักการ 1) สรางความเขมแข็งทางการตลาด
2) สรางความตระหนักใหกับผูบริโภคเก่ียวกับสินคาเกษตรอินทรีย
3) สงเสริมอัตลักษณและความเชื่อม่ันใหแกสินคาเกษตรอินทรีย
4) เพ่ิมชองทางการตลาดและธุรกิจใหกับสินคาเกษตรอินทรีย

วัตถุประสงค 1) เพ่ิมปริมาณ การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรียภายในประเทศ
2) สงเสริมตราสัญลักษณเกษตรอินทรียของไทยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ
3) ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกลุมผูบริโภคทราบถึงคุณประโยชนของสินคาเกษตรอินทรยี
4) สรางความเชื่อม่ันใหกับสินคาเกษตรอินทรียทุกระดับท้ังภายในและตางประเทศ
5) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย

เปาหมาย 1) เพ่ิมปริมาณและมูลคาสินคา การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรีย
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 15 ตอป จากฐานขอมูลเดิมหรือตามอัตราการผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึน

2) สงเสริมตราประกอบมาตรฐานเกษตรอินทรียใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ
3) เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศไทยกับประเทศ

คูคาอยางนอย 1 ประเทศ/หรือกลุมประเทศ
4) ใหเกิดการยอมรับระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS: Participatory Guarantee System)

ในประเทศไทย
5) ใหมีจุดรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรอินทรีย (Distribution Center) ท่ัวประเทศ

ไมนอยกวา 4 แหง
6) ใหมีตลาดท่ีขายสินคาและบริการเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีตลาด/จุด

จําหนาย/บริเวณท่ีจําหนายในตลาดชุมชนอยางนอยจังหวัดละ 5 แหง
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7) กําหนดมาตรการ/นโยบาย ใหโรงเรียน โรงพยาบาล หรือหนวยงานของรัฐ ๆ จัดหา
อาหาร/วัตถุดิบท่ีผลิตจากเกษตรอินทรียใหนักเรียน ผูปวย และบุคลากรในหนวยงาน
บริโภคไมนอยกวาอําเภอละ 1 แหง

กลยุทธท่ี 1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
1) สรางความเชื่อม่ันและการยอมรับในตราสัญลักษณ และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียไทย
2) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการแบบ One Stop Service ท้ังการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของในดานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และการตรวจรับรองระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS : Participatory
Guarantee System) ของคนในชุมชน เพ่ือใหบริการตรวจสอบรับรองและตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) สินคาเกษตรอินทรียท้ังสินคาพืช ประมง และปศุสัตว

3) ผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และจัดทํา
ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)
สินคาเกษตรอินทรียของประเทศ ใหมีมาตรฐานและมีระบบเทียบเทากับมาตรฐานของ
ประเทศคูคา/หรือกลุมประเทศคูคา

4) สงเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการใหบริการสินคาฯ และบริการฯ โดยมี
ระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ในระดับชุมชนสงเสริมใหการผลิตเขาสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย โดยใชระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS : Participatory Guarantee
System) และผลักดันใหระบบดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูผลิต ผูบริโภค หนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรียและบริการ  ท่ีเกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน

1) สรางและสงเสริมชองทางการตลาดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสินคาเกษตรอินทรียให
เชื่อมโยงท้ังในประเทศและตางประเทศ อาทิ ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนในทองถ่ิน หรือ
การตลาดระบบสมาชิก (CSA : Community Support Agriculture) หรือตลาดออนไลน
ถึงตลาดสงออก
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2) สงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียโดยจัดทําโครงการเกษตรอินทรียในองคกรเอกชน
และหนวยงานภาครัฐ และอ่ืน ๆ ตลอดจนการจับคูธุรกิจและการสงออกระหวางประเทศ
ในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC) และประเทศคูคาตางๆ

3) พัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับสินคาและบริการภายในประเทศ
4) สนับสนุนและสงเสริมการจัดงานแสดงสินคาเกษตรอินทรียโลก (World Organic Expo)

ในประเทศไทย
5) ผลักดันใหมีพิกัดศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรีย
6) อํานวยความสะดวกในการสงออกสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหแก

ผูผลิตและผูประกอบการเกษตรอินทรีย
7) สงเสริมอัตลักษณของสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยโดยการพัฒนาสินคาและ

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยใหมีคุณภาพ สอดคลองกับลักษณะทางภูมิสังคมของประเทศ
ไทย และเผยแพรท้ังภายในและนอกประเทศ

8) สงเสริมสนับสนุนการสรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต การบริโภค การแปรรูป และ
การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย โดยภาครัฐมีมาตรการชวยเหลือดานราคา

กลยุทธท่ี 3 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับเกษตรอินทรียสูผูบริโภค

แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมและสนับสนุนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน ประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจ เก่ียวกับเกษตรอินทรียผานเทคโนโลยีสารสนเทศในชองทางตางๆ อาทิ สื่อ
Online ใหผูบริโภคและประชาชนท่ัวไป รับรูท้ังในแงของขอแตกตางระหวางการทํา
เกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย ประโยชนของการบริโภคผลิตภัณฑและบริการท่ีมาจาก
การเกษตรอินทรีย รวมท้ังผลกระทบท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ

2) ประชาสัมพันธใหผูบริโภคเกิดความเขาใจระบบมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียของ
ไทยและของตางประเทศ เพ่ือกระตุนอุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศใหเปลี่ยน
พฤติกรรมมาบริโภคสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันเกษตรกร
ภาคีเครือขายเกษตรอินทรีย
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4.3.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ไปสูการปฏิบัติตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ิน
โดยมีกลไกในการใหความรูและคําแนะนํา ตลอดถึงการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ มีการบูรณาการใหเกิด
ผลเปนรูปธรรม รวมท้ังจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร
โดยมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร มีดังนี้

หลักการ นําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน

วัตถุประสงค เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียไทยใหเกิดผลเปนรูปธรรม บรรลุผลตามเปาหมาย
โดยความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและองคกร
เกษตรกร

เปาหมาย 1) ใชรูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยบูรณาการของ
หนวยงานของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน

2) จัดใหมีกลไกท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเกษตรอินทรียใหชัดเจน โดยเปนผูกําหนดนโยบาย/
แนวทาง ติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผล

3) จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนาเกษตรอินทรียอยางนอยปละ 2 ครั้ง

4) สรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร
อินทรียอยางนอยจังหวัดละ 10 กลุม หรือ 760 กลุมท้ังประเทศ

กลยุทธท่ี 1 ใชรูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียรวมกับภาคเอกชน

แนวทางการดําเนินงาน

ใชการบูรณาการ ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลาง ระดับจังหวัด กลุม
เกษตรกร และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ในรูปแบบบันทึกตกลงความรวมมือ ในการพัฒนากลุม
เกษตรกรเกษตรอินทรียเดิมใหเกิดความเขมแข็ง กลุมเกษตรใหมท่ีมีศักยภาพเขาสูระบบ
เกษตรอินทรีย โดยภาครัฐใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐาน องค
ความรูดานวิชาการ การเชื่อมโยงดานตลาด แหลงทุน การแปรรูป ระบบโลจิสติกส
งบประมาณ และบุคลากร และจัดตั้งคณะทํางานในพ้ืนท่ี เพ่ือการวางแผน การผลิต
การตลาด มาตรฐาน และงบประมาณ โดย ผูมีสวนเก่ียวของท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคเกษตรกร กลุมเกษตรกร

กลยุทธท่ี 2 แหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย

แนวทางการดําเนินงาน
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1) แสวงหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา หรือใชเงินจากกองทุนของรัฐท่ีมีการจัดตั้งไวแลวสําหรับ
เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใหการสนับสนุนเกษตรกร องคกรเกษตรกรท่ีทําเกษตร
อินทรีย รวมถึงผูประกอบการในรูปแบบตางๆ อยางครบวงจร

2) สนับสนุน Green Credit ผานสถาบันการเงิน โดยใหสินเชื่อดอกเบี้ยผอนปรนแกผูผลิต
แปรรูป จําหนายสินคาเกษตรอินทรีย และปจจัยการผลิตอินทรีย รวมท้ังใหทุนอุดหนุน
เกษตรกรรายยอย เกษตรกรตนน้ํา ท่ีปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

กลยุทธท่ี 3 สรางกลไกและเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน
1) จัดใหมีกลไกและเครือขายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ือกํากับดูแลและ

ดําเนินงานการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียอยางเปนระบบครบวงจร ท้ังระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัด ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน โดยมีองคประกอบจากผูแทน
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมดําเนินการ โดยเนนใหภาคเอกชนเปนหลักในการขับเคลื่อน
ภาครัฐเปนฝายสนับสนุน และอํานวยความสะดวกดานตางๆ

2) ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรียเปนระยะๆ เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุง
แผนการดําเนินงานใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

3) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเปนเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย
เชิงพ้ืนท่ีรวมกับชุมชน

4) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรียแหงชาติเพ่ือเปนหนวยหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียในอนาคต

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร และภาคีเครือขายเกษตรอินทรีย
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