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1. บทนํา
ในชวงที่ผานมาการพัฒนาประเทศมุงเนนการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการคา ทําใหเกษตรกรหัน
มาทํ าการเกษตรเชิ งเดี่ ย ว และทํ า เกษตรที่ ใช ส ารเคมี เ กิ น ความจํ า เป น มี การบุ กรุ กพื้ น ที่ ป าไม ก อ ให เ กิ ด
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบใหเกิดภาวะโลกรอน จึงทําใหเกษตรกรสวนหนึ่ง
ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการรวมกลุมทําการเกษตรแบบดั้งเดิม โดยใชตนแบบของการพัฒนาเกษตรกรรม
แบบยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกษตรอินทรียก็เปน หนึ่งในทางเลือกที่มีศักยภาพ
ในการพั ฒนาเกษตรกรรมอยางยั่ งยืน สรางความมั่นคงดานอาหารและสงผลตอ ความปลอดภัยกั บสุขภาพ
อีกทั้งตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและนอกประเทศ ปจจัยดังกลาวเปนสวนสําคัญ
ที่กอใหเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554
การพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2551 – 2554 สิ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร โดยไดขยายเวลาของแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานไป
ถึงป 2555 แลวแตการพัฒนาเกษตรอินทรียมีความสําคัญที่จะตองดําเนินการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับตอไป โดยการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
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 “ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความยั่งยืน
ของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ แทนที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบ
ทางลบ เกษตรอินทรีย ผสมผสานองคความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมความสัมพันธที่เปนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผูคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ”
อางอิง : มติที่ประชุมใหญ IFOAM มิถุนายน 2551 อิตาลี (ที่มา : มูลนิธิสายใยแผนดิน)
1.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ใ ห คํ า นิ ย ามเกษตรอิ น ทรี ย ไว ใ นประกาศมาตรฐาน
สิ น ค าเกษตร เรื่ อ ง เกษตรอิ น ทรี ย เล ม 1 : การผลิ ต การแปรรู ป แสดงฉลาก และจํ าหน า ย ผลิ ต ผล
และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1-2552) ดังนี้ “เกษตรอินทรีย คือ ระบบการจัดการการผลิต
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ดานการเกษตรแบบองคร วมที่ เกื้ อหนุน ต อระบบนิเ วศ รวมถึ งความหลากหลายทางชี วภาพ วงจรชี ว ภาพ
โดยเน นการใชวัส ดุธ รรมชาติ หลีกเลี่ ย งการใช วัตถุ ดิบ จากการสั งเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือจุ ลิน ทรี ย
ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวย
ความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน”
1.1.3 แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554
ไดใหความหมายของเกษตรอินทรีย หมายถึง การเกษตรที่ใชหลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติอยางเปน
องครวม เพื่อสรางสรรคใหเกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถใหผลผลิตที่ดีในสภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การอนุรักษและฟนฟูอยางตอเนื่องยั่งยืน ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่สงเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อผลิตอาหารและปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งนี้ โดยใช
หลั ก การสร า งความหลากหลายทางชี ว ภาพในระบบนิ เ วศเกษตรให เ กิ ด การผสมผสานเกื้ อ กู ล กั น และกั น
อย า งเป นองค รวม มี การหมุ นเวี ยนใช ทรั พยากรในไร นาให เ กิ ดประโยชน สู งสุ ด สามารถใช ป จจั ย การผลิ ต
จากภายนอกระบบนิเวศที่เปนไปตามหลักการอินทรีย และใชปจจัยการผลิตที่เปนชีวภัณฑและสารอินทรียที่ได
จากสิ่ ง มี ชี วิ ต รวมทั้ ง สารอิ น ทรี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ปฏิ เ สธการใช ป จ จั ย ที่ เ ป น สารเคมี สั ง เคราะห
รวมทั้งพันธุที่ผานการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม
ตามที่ความหมายของเกษตรอินทรียจากองคกรตางๆ ที่มีความสอดคลองกันดังกลาว ยุทธศาสตร
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ไดยึดความหมายเกษตรอินทรียตามประกาศมาตรฐาน
สิ น ค า เกษตร เรื่ อ ง เกษตรอิ น ทรี ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ คื อ ระบบการจั ด การการผลิ ต
ดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนน
การใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะหและไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ที่ไดมาจาก
เทคนิ ค การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมหรื อ พั น ธุ วิ ศ วกรรม มี ก ารจั ด การกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยเน น การแปรรู ป ด ว ย
ความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน
1.2 ความสําคัญของเกษตรอินทรีย
เกษตรอินทรียมีความสําคัญตอสภาพแวดลอมโดยรวม ที่มีความปลอดภัยทั้งผูผลิต และผูบริโภค
รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา สามารถจําแนกไดแตละดานดังนี้
1.2.1 ดานสุขภาพของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาการเจ็บปวยจาก
การบริ โ ภคอาหารที่ ไม ป ลอดภั ย เช น โรคมะเร็ ง โรคไต เป น ต น เนื่ องจากมี การตกค า งของยาฆ าแมลง
ยาปฏิชีวนะ และสารเคมี ทําใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและใหความสําคัญตอการบริโภค โดยเลือกซื้อ
อาหารที่เชื่อวามีความปลอดภัย เชน อาหารที่ผลิตตามแนวทางของเกษตรอินทรียหรือแนวทางธรรมชาติมากขึ้น
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1.2.2 ดานสิ่งแวดลอม เริ่มตนจากความพยายามในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
และขยายสูความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีที่มีตอทรัพยากรและสภาพแวดลอม เชน ความเสื่อม
โทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษและสภาวะโลกรอน เปนตน
1.2.3 ทางเลือกในการทําเกษตรกรรมแบบปลอดภัยของผูผลิต เพื่อหลีกใหพนจากวัฎจักรเกษตร
เคมีที่กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม รวมถึงตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดแนวคิด
ของการหาทางเลือก เพื่อทําการเกษตรในรูปแบบที่เรียกกันวา เกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย วนเกษตร หรือเกษตรสีเขียว (Green agriculture) ฯลฯ
1.2.4 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ สืบเนื่องจากการผลิตเกษตรอินทรีย
เปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
การจั ด การระบบนิ เ วศที่ คล ายคลึ งกั บ ธรรมชาติ หลีกเลี่ย งการใช ส ารสั งเคราะหที่อาจก อให เกิ ด ผลเสีย ต อ
สภาพแวดลอม รวมถึง การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชป ระโยชน ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เปนผูผลิตและ
สงออกอาหารที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเปนแหลงผลิตอาหารระบบเกษตร
อินทรีย เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ
1.3 หลักการเกษตรอินทรีย
สหพั นธ เ กษตรอิ นทรี ยน านาชาติ (IFOAM) กําหนดหลั กการที่สํ าคั ญของการผลิ ต เกษตรอิน ทรี ย
4 ดาน คือ ดานสุขภาพ (Health) ดานนิเวศวิทยา (Ecology) ดานความเปนธรรม (Fairness) และดานการดูแล
เอาใจใส (Care) (ที่มา : มูลนิธิสายใยแผนดิน) รายละเอียดของหลักการ 4 ดาน ดังนี้
1.3.1 ดานสุขภาพ เกษตรอินทรียควรจะตองสงเสริมและสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพอยางเปน
องครวมของดิน พืช สัตว มนุษย และโลก
1) สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแตละปจเจกและของชุมชน เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของ
ระบบนิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพืชพรรณตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สงผลตอ สัตวเลี้ยง
และมนุษยที่อาศัยพืชพรรณเหลานั้นเปนอาหาร
2) สุ ข ภาวะเป น องค ร วมและเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ของสิ่ งมี ชี วิ ต การมี สุ ข ภาวะที่ ดี ไม ใ ช
การปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอม
โดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตานทาน และความสามารถในการฟนตัวเองจากความเสื่อมถอยเปนองคประกอบที่
สําคัญของสุขภาวะที่ดี
3) บทบาทของเกษตรอิ น ทรี ย ไม วาจะเป นการผลิต ในไร นา การแปรรูป การกระจาย
ผลผลิต หรือการบริโภค ตางก็มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแต
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษยเราเอง เกษตรอินทรียจึงมุงที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมี
คุณคาทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนใหมนุษยไดมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ดวยเหตุนี้ เกษตรอินทรียจึงเลือกที่จะปฏิเสธ
การใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว และสารปรุงแตงอาหาร ที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ
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1.3.2 ดา นนิ เ วศวิ ทยา เกษตรอิ น ทรี ย ควรจะต องตั้ งอยู บ นรากฐานของระบบนิ เ วศวิ ทยาและ
วัฎจั กรแหงธรรมชาติ การผลิ ตการเกษตรจะต องสอดคลองกั บวิถีแห งธรรมชาติ และช วยทําใหร ะบบและ
วัฎจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึ้น
1) หลักการเกษตรอินทรีย เปนองคประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังนั้น การผลิต
การเกษตรจึงตองพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรูและสราง
ระบบนิเ วศให เหมาะสมกั บการผลิ ต แต ละชนิ ด ยกตัว อย างเช น ในกรณี ของการปลู กพื ช เกษตรกรจะต อง
ปรั บ ปรุ งดิ น ให มี ชี วิ ต หรื อในการเลี้ ย งสั ต ว เกษตรกรจะต อ งใส ใ จกั บ ระบบนิ เ วศโดยรวมของฟาร ม หรื อ
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรตองใสใจกับระบบนิเวศของบอเลี้ยง
2) การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว หรือแม แตการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา จะตองสอดคลองกั บ
วัฎจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แมวาวัฎจักรธรรมชาติจะเปนสากล แตอาจจะมีลักษณะเฉพาะทองถิ่นนิเวศได
ดังนัน้ การจัดการเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองสอดคลองกับเงื่อนไขทองถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสม
กั บ ขนาดของฟาร ม เกษตรกรควรใช ป จ จั ย การผลิ ต และพลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน น การใช ซ้ํ า
การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน
3) ฟารมเกษตรอินทรียควรสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทํา
ฟารมที่เหมาะสม การฟนฟูระบบนิเวศทองถิ่น และการสรางความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรม
ทางการเกษตร ผูคนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การแปรรูป การคา และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย
ควรชวยกันในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งในแงของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศทองถิ่น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อากาศ และน้ํา
1.3.3 ดานความเปนธรรม เกษตรอินทรียควรจะตั้งอยูบนความสัมพันธที่มีความเปนธรรมระหวาง
สิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเปนธรรมนี้ รวมถึง ความเทาเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสวน
ในการปกปกพิทักษโลกที่เราอาศัยอยู ทั้งในระหวางมนุษยดวยกันเอง และระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
1) ในหลั ก การด า นนี้ ความสั ม พั น ธ ข องผู ค นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการผลิ ต และ
การจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียในทุกระดับควรมีความสัมพันธกันอยางเปนธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป
ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค ทุกคนควรได รับโอกาสในการมีคุณภาพชี วิตที่ดี และมี สวนชวยในการรักษา
อธิ ปไตยทางอาหาร และช วยแกไขป ญหาความยากจน เกษตรอินทรี ยควรมีเป าหมายในการผลิต อาหารและ
ผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี
2) ในหลักการขอนี้รวมถึงการปฏิบัติตอสัตวเลี้ยงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
สภาพการเลี้ ย งให ส อดคล องกั บ ลั ก ษณะและความต อ งการทางธรรมชาติ ของสั ต ว รวมทั้ ง ดู แลเอาใจใส
ความเปนอยูของสัตวอยางเหมาะสม
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นํามาใชในการผลิตและการบริโภคควรจะตอง
ดําเนินการอยางเปนธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้ง ตองมีการอนุรักษปกปองใหกับคนรุนหลัง
ความเปนธรรมนี้จะรวมถึงวา ระบบการผลิต การจําหนาย และการคาผลผลิตเกษตรอินทรียจะตองโปรงใส
มีความเปนธรรม และมีการนําตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมมาพิจารณาเปนตนทุนการผลิตดวย
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1.3.4 ดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตรอินทรียควรจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง
และรับผิดชอบ เพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษปกปอง
สภาพแวดลอมโดยรวมดวย
1) เกษตรอินทรียเปนระบบที่มีพลวัตและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ผูที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียควรดําเนินกิจการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่ ม ผลผลิ ต ในการผลิ ต แต ใ นขณะเดี ย วกั น จะต อ งระมั ด ระวั ง อย า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จะตองมีการประเมินผลกระทบอยางจริงจัง และแมแตเทคโนโลยี
ที่มีการใชอยูแลว ก็ควรมีการทบทวนและประเมินผลอยูเนืองๆ เนื่องจากมนุษยเรายังไมไดมีความรูความเขาใจ
อย า งดี พ อเกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศการเกษตรที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ น ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น การต า งๆ
ดวยความระมัดระวังเอาใจใส
2) ในหลั ก การนี้ ก ารดํ าเนิ น การอย า งระมั ด ระวั ง และรั บ ผิ ด ชอบเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
การบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในเกษตรอินทรีย ความรูทางวิทยาศาสตร
เปนสิ่งจําเปนเพื่อสรางหลักประกันความมั่นใจวา เกษตรอินทรียนั้นปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม
ความรูทางวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ประสบการณจากการปฏิบัติ และภูมิปญญาทองถิ่นที่สะสม
ถายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการแกปญหาตางๆ ไดเชนกัน เกษตรกรและผูประกอบการควรมีการประเมิน
ความเสี่ยง และเตรียมการปองกันจากการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช และควรปฏิเสธเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก
เชน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีตางๆ จะตองพิจารณาถึงความจําเปนและระบบคุณคา
ของผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่อาจไดรับผลกระทบ และจะตองมีการปรึกษาหารืออยางโปรงใสและมีสวนรวม

1.4 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย
มูลนิธิสายใยแผนดินได ประมวลแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย คือ การทําการเกษตรอินทรีย
เนนการผลิตที่สอดคลองกับวิถีธรรมชาติ การอนุรักษธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยการประยุกตปรับใชกลไก
นิเวศธรรมชาติสําหรับการทําเกษตรที่สําคัญไดแก การหมุนเวียนธาตุอาหาร การสรางความอุดมสมบูรณ
ของดิน ความสัมพันธแบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษและฟนฟูนิเวศการเกษตร
1.4.1 การหมุนเวียนธาตุอาหาร อาศัยหลักการทางธรรมชาติ ดวยการใชธาตุอาหารพืชที่อยูในรูป
ของอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายไดโดยจุลินทรีย ซึ่งจะทําใหวงจรธาตุอาหารหมุนเวียนไดอยางตอเนื่ อง
ตัวอยางของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียที่สําคัญ 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
ใหพืชที่ปลูกมีความแข็งแรง ตานทานตอโรคและแมลง รวมทั้งใหผลผลิตตอพื้นที่สูง
1.4.3 ความหลากหลายที่สัมพันธกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ การทําเกษตรอินทรียจะตองหา
สมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการปลูกพืชรวมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อม
เวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนตางชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว ทั้งนี้ การทําเกษตรที่หลากหลาย
(เกษตรผสมผสาน) นับเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากกวา และยังเปนการลด
ความเสี่ยงภัยจากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกดวย นอกจากนี้ การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมี
สวนชวยใหศัตรูธรรมชาติสามารถแสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช เปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง
1.4.4 การอนุรักษและฟนฟูนิเวศการเกษตร ดวยการปฏิเสธการใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิด
เพราะปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะหทําลายสมดุลของนิเวศการเกษตร และสงผลกระทบดานลบตอ
สิ่งแวดลอม และมีผลตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งที่อยูบนผิวดินและใตดิน เชน สัตว แมลง และจุลินทรีย ในกลไก
ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้มีบทบาทสําคัญในการสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร นอกจากการอนุรักษ
ยังเนนการฟน ฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศดวย
1.4.5 การพึ่ งพากลไกธรรมชาติ ในการทํ าเกษตร เกษตรอิ น ทรี ย ตั้ งอยูบ นปรั ช ญาแนวคิ ด
การเกษตรที่ยั่งยืนตองเปนการเกษตรที่เปนไปตามวิถีธรรมชาติ กลไกในธรรมชาติที่สําคัญตอการทําเกษตร
อินทรียไดแก วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรการหมุนเวียนของน้ํา รวมทั้ง การพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต
อยางสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และหวงโซอาหาร
ระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน เกษตรกรที่ทําเกษตร
อินทรี ยจึงจําเปนต องเรียนรูถึ งสภาพเงื่อนไขของทองถิ่นที่ ตนเองทํ าการเกษตรอยู การหมั่นสั งเกต เรียนรู
วิเคราะห - สังเคราะห และทําการทดลอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ ตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง เพื่อไดใช
ประโยชนจากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศทองถิ่นอยางเต็มที่
1.4.6 การพึ่งพาตนเองดานปจจัยการผลิต มุงใหเกษตรกรพยายามผลิตปจจัย การผลิตตางๆ เชน
ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุ ฯลฯ ดวยตนเอง และปจจัยการผลิตที่มีอยูแลวในทองถิ่น เพื่อสอดคลองกับนิเวศของ
ทองถิ่น ชวยสรางความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตในระยะยาว และเกิดการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
1.5 มาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย
1.5.1 ระดับประเทศ
1) ภาครัฐ
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โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค า เกษตร
พ.ศ. 2551 ประกอบดวย
- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 - 2546 มก
อช. ดําเนินการทบทวนมาตรฐานแลวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
(มกษ.9000 เลม 1-2552) ฉบับทบทวน
- มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 2 : ปศุสัตวอินทรีย
(มกษ.9000 เลม 2-2548) ดําเนินการทบทวนมาตรฐานแลว
เมื่อวันที่ 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)
การตรวจรั บ รองมาตรฐานสิ น ค าเกษตรอิ น ทรี ย ของไทยตามมาตรฐานสิ น ค าเกษตร
(มกษ.) เปนการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากฟารมจนถึงมือผูบริโภค ตั้งแตระบบการ
ผลิต การแปรรูป การบรรจุ การแสดงฉลาก และการจําหนาย
หน ว ยตรวจสอบรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย ข องภาครั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน า ที่ (Competent
Authority) ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมการขาว โดยสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ทําหนาที่เปนหนวยรับรองระบบงาน (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 บนฉลากสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนใหใชเ ครื่องหมาย Organic Thailand
สําหรับสินคาเกษตรอินทรียควบคูไปกับเครื่องหมายรับรองตาม พรบ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551
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2) ภาคเอกชน
ภาคเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียในหลายระดับ ทั้งใน
ระดับที่สามารถสงผลผลิตออกไปจําหนายตางประเทศ และระดับที่ใชบริโภคภายในทองถิ่น ดังนี้
2.1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย จัดทําขึ้นโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)
ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ขั้น พื้ น ฐานของสหพั น ธ เ กษตรอิ น ทรี ย น านาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก มกท.
มาตั้งแต พ.ศ. 2542 และตอมามีการแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง มาตรฐานของ มกท. ครอบคลุมในเรื่อง
การผลิตพืชอินทรีย การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย การเก็บผลิตผลจาก
ธรรมชาติ การผลิตปจจัยการผลิตเพื่อการคา การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย และรายการอาหารอินทรีย มกท.
เปน หนว ยงานที่ รับรองเกษตรอิ นทรีย ที่ไดรั บการยอมรั บและอยูในรายชื่อหนว ยรั บรองเกษตรอิน ทรีย ของ
สหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EU ตั้งแตป พ.ศ. 2544
2.2) มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน.) จัดตั้งโดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนองคกรเอกชน รวมกับองคกรเกษตรกร ผูบริโภค และนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม ทํา การรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย ตั้งแตป 2544 ซึ่งกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ เกษตรกรผูผลิต
ตองยื่นใบสมัครขอรับการตรวจสอบแปลงเกษตรตอสํานักงานประสานมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ และ
เมื่อผูขอไดรับการรับรองแลวจะไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ “มอน.” ณ จุดจําหนายได
2.3) มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย สุ ริ น ทร (มก.สร.) เป น มาตรฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น โดย
คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย จังหวั ดสุริน ทร ตามแนวทางของการพั ฒนางานเกษตรอินทรี ยของ
จังหวัดสุรินทร โดยยึดแนวทางการปฏิบัติเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(มกท.) และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะใน
เรื่องการผลิตพืช สัตวอินทรีย การจัดการเก็บเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรียและปจจัยการผลิต
2.4) ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System : PGS)
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากเกษตรกรที่ ผ ลิ ต สิ น ค า และจํ าหน า ยในท อ งถิ่ น มี ความเห็ น ร ว มกั บ สหพั น ธ เ กษตรอิ น ทรี ย
นานาชาติ (IFOAM) และองคกรทองถิ่นอีกหลายแหงวา การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานอิสระจากภายนอกนั้น ไมเหมาะกับเกษตรอินทรียที่ตองการขายผลผลิตในทองถิ่น
และเห็นวาสมาชิกกลุมผูผลิต/ชุมชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรอินทรียที่ผลิต
ในทองถิ่นดวยกันเองได ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งและลดคาใชจายในการตรวจสอบรับรองไดดวย
ทั้งนี้ ในระบบการรับ รองแบบมี ส ว นร วม ชุ มชนจะตั ด สิ น ใจกํ าหนดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับแตละชุมชน โดยอางอิงขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานที่มีอยูแลว
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1.5.2 ระดับสากล
1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) ไดประกาศรับรองมาตรฐาน เรื่อง
แนวทางสําหรับการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจําหนายอาหารที่ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย
(Guideline for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods)
ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมการผลิตเกษตรอินทรียทั้งพืชและปศุสัตว เพื่อใหประเทศสมาชิกนําไปใช อยางไรก็ตาม
มาตรฐานนี้อยูระหวางการปรับปรุงแกไขรายละเอียดที่มีอยูเดิมและเพิ่มเติมใหครอบคลุมการผลิตสัตวน้ําอินทรียดวย
2) สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ จัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM
(IFOAM Accreditation Programme) ใน พ.ศ. 2535 เพื่อใหบริการรับรองระบบงานแกหนวยตรวจรับรอง
เกษตรอินทรียตางๆ ทั่วโลก ตอมาใน พ.ศ. 2540 สหพันธฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน IOAS (International Organic
Accreditation Service) เพื่อทําหนาที่ในการใหบริการรับรองระบบงาน ภายใตกรอบของโครงการรับรอง
ระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเปนองคกรไมแสวงหากําไร มีสํานักงานใหญตั้งอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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2. การพัฒนาเกษตรอินทรียในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2554 )
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ที่ผานมาโดย คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ
ได จั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย แห งชาติ ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิ บั ติ
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 - 2554 ซึ่ง ครม.ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
และวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 โดยมีสาระสําคัญและผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย ดังนี้
2.1 สาระสําคัญแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554
การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ต ามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ. 2551 – 2554 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวคิดการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง
เพื่อแกไขปญหาความยากจน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน เนนการผลิต
ตามวิถีพื้นบาน สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันและดําเนินงานในเชิงบูรณาการมีสวนรวมทุกภาคสวน
อยางเปนระบบ ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายเกษตรกรและศูนยปราชญชาวบาน
2.1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกเกษตรกรและผูบริโภคในการผลิต
และบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี
2) เพื่ อแก ไขป ญหาความยากจนของเกษตรกรในการสร างความมั่ นคงทางอาหารและ
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการผลิตทางการเกษตรที่เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยในตลาดโลก ทั้ง
ดานราคา ความหลากหลายของสินคา และมีคุณภาพที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูบริโภค รวมทั้ง เปนแหลงผลิต
เกษตรอินทรียที่สําคัญในระดับภูมิภาค และมีการสรางเครือขายที่เขมแข็งและเชื่อมโยงทั้งระบบ
2.1.2 เปาหมาย
1) ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตและบริโภคอาหารที่
ปลอดสารเคมี รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรแบบทั่วไปสูการทําการเกษตรที่เกื้อกูลกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหาร
รวมทั้งแกปญหาความยากจนของเกษตรกร
2) พื้นที่เกษตรอินทรียในประเทศเพิ่มขึ้น และจํานวนกลุมเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
3) ผลผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ที่มีศักยภาพได รั บ การส งเสริ มและสนั บ สนุ น อย างครบวงจร
ทําใหมผี ลผลิตเกษตรอินทรียที่มีความหลากหลายทั้งพืช ปศุสัตว และประมง อีกทั้งมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เชน
ขาว ผัก ผลไม กุง เนื้อสัตวและผลิตภัณฑนม เปนตน
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4) ระบบการตรวจและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยไดรับการยอมรับ
และเชื่อถือของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
5) สัดสวนการผลิตและการสงออกสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
6) การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศ มีความเปน
เอกภาพและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554 ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและจัดการองคความรูและนวัตกรรม
1.1) เปาประสงค
(1) เสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตั้งแตตน
น้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
(2) มีการบริหารจัดการองคความรู เพื่อจัดการดูแลองคความรูอยางเปนระบบ
ตั้งแตการผลิตระดับฟารมเพื่อการผลิตอาหารและผลผลิตที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูป เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตใหเปนธรรมชาติเดิมมากที่สุด พรอมกับการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดล อม
ไปพรอมกันดวย
(3) บูรณาการดานการวิจัยทั้งหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัย และภาคเอกชน
(4) มีบุคลากรและหนวยงานที่มีความรูจริง ความเชี่ยวชาญ ความคิดสรางสรรค
ดานเกษตรอินทรีย
(5) ผูผลิตและผูบริโภคมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในดานเกษตรอินทรีย
(6) จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ
1.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานเกษตร
อินทรียที่เหมาะสมทั้งหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การแปรรูป บรรจุภัณฑ การขนสง
ไปจนถึงการตลาดเพื่อสรางมูลคา อาทิ การศึกษาดานปจจัยการผลิต เชน พัฒนาเมล็ดพันธุพืชอินทรียและ
ปรับปรุงพันธุสัตวอินทรีย พัฒนาการใชสารธรรมชาติทดแทนสารเคมี วิจัยวัตถุดิบอาหารสัตวเปนอาหารอินทรีย
เปนตน การศึกษาดานกระบวนการผลิต เพื่อหาวิธลี ดตนทุนการผลิต การศึกษาเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตอินทรีย การศึกษาดานเศรษฐกิจ เชน การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตเกษตรเคมีกับเกษตรอินทรีย
(2) สงเสริมใหมีการสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
ทั้งตอผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภคและเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย
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(3) จัดทําฐานขอมูลดานเกษตรอินทรียในทุกระดับ โดยจัดทําฐานขอมูลเกษตร
อินทรียใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ และสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จัดทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารสุข ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน และศูนยปราชญชาวบาน
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการเกษตรอินทรียตามวิถีพื้นบาน
2.1) เปาประสงค
(1) สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบการทําเกษตรของเกษตรกรรายยอยจากเกษตรเคมี
เปนเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะกลุมที่อยูใ นชวงของการปรับเปลี่ยน โดยคํานึงถึงการรวมกลุมสรางเครือขาย
(2) เสริ ม สร างความเข ม แข็ ง ของเกษตรกร/กลุ มเกษตรกรที่ ดํ า เนิ น การผลิ ต
เกษตรอินทรียใหมีการเชื่อมโยงเครือขายดานระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกรที่ผลิต
เกษตรอินทรียใหพึ่งพาตนเองได
(3) สร างกระบวนการเรี ย นรู และสร างองค ความรู ร ว มกั น ของกลุ มเกษตรกร
ผูผลิตเกษตรรายยอยใหสามารถพึ่งพาตนเองได
(4) ลดการใชสารเคมีและปุยเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพอนามัยของเกษตรกรผูผลิต รวมทั้งสรางความอุดมสมบูรณใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) สรางความรูความเขาใจการทําเกษตรอินทรียระหวางเกษตรกร ชุมชน และ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย
2.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) พั ฒ นาการผลิ ต และสร างเครื อข ายสู การพึ่ งตนเอง เพื่ อพั ฒ นาการผลิ ต สู
เกษตรอินทรียใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน และแกไขปญหาความยากจน รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนการรวมกลุม
เกษตรกรสรางความเชื่อมโยงเครือขายในการพึ่งพากันและกัน โดย
(2) พัฒนาชองทางการตลาดรองรับผลผลิตสวนเกิน เพื่อเชื่อโยงแบบพึ่งตนเอง
ที่มีความเขมแข็งและพรอมที่จะนําผลผลิตสวนเกินมาจําหนาย รวมทั้งสามารถเขาถึงตลาดไดมากขึ้นในทุกระดับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนองคกร
พัฒนาเอกชน สถาบันเกษตรกร และศูนยปราชญชาวบาน
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพการเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสูสากล
3.1) เปาประสงค
(1) เสริ มสร างศั กยภาพผู ผ ลิ ต เกษตรอิ นทรี ย ทั้งในรู ป ของกลุ มเกษตรกรและ
ผูประกอบการใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย
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(2) ขยายฐานการผลิ ต สิ นค าเกษตรอิ น ทรี ย และเสริ มสร างศั กยภาพการผลิ ต
เกษตรอิ น ทรี ย เพื่ อการจํ าหน ายทั้ งในประเทศและต างประเทศ ตลอดห วงโซ การผลิต โดยใหเ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล และตรงตามความต อ งการของตลาดทั้ ง ในและนอกประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า ง
ความปลอดภัยดานอาหารและมีสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและผูบริโภค
(3) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของ
ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
(4) จัดระบบการใหบริการเพื่อสนับสนุนตลาดสงออก เพื่อใหมีความคลองตัวแก
ผูประกอบการสงออก และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันกับตางประเทศ
(5) พัฒนาระบบและสรางเครือขายเชื่อมโยงทางการคาและการตลาดของสินคา
เกษตรอินทรีย รวมทั้งพัฒนาสรางองคความรูดานการตลาดใหกับผูประกอบการ
(6) สงเสริม และประชาสัมพันธการตลาดเพื่อขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ภายในทุกระดับ ตั้งแตตลาดชุมชน ตลาดทองถิ่น และตลาด Modern Trade ไปยังตางประเทศเพื่อการสงออก
3.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) พั ฒ นาการผลิ ต และเครื อ ข า ยทั้ ง ระบบเพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
เพื่อการเสริมสรางศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียของไทยใหมีความสามารถในการแขงขัน เปนที่ยอมรับทั้ง
ตลาดในและนอกประเทศ
(2) พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเปน ที่ยอมรับ ทั้งในและ
ตางประเทศ
(3) พัฒนาการตลาดสูสากล เพื่อสงเสริ มและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร
อิ น ทรี ย ทั้ ง ในและนอกประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาความรู ด า นการตลาดแก ผู ป ระกอบการ และการส ง เสริ ม
การประชาสัมพันธดานการตลาดของสินคาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการตางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชนและสถาบันเกษตรกร
4) ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียไทย
4.1) เป า ประสงค คื อ การสร า งความร ว มมื อ และเชื่ อ มโยงในการพั ฒ นาเกษตร
อินทรียอยางเปนระบบและเกิดเอกภาพในระดับประเทศ
4.2) แนวทาง/มาตรการ
(1) จัดใหมีกลไกระดับนโยบายในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒ นาเกษตรอิน ทรี ยอยางเป นเอกภาพ มี การบู รณาการแผนงบประมาณและประสานการปฏิ บัติ การ
กับทุกภาคสวนในทุกระดับ ทั้งในดานการบริหารจัดการเชิงนโยบายยุทธศาสตรและการมีกลไกรองรับ
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(2) จัดระบบการประสานความรวมมือเพื่อนําไปสูการรวมพลังของทุกภาคสวน
ในการขั บเคลื่ อนการพัฒ นาเกษตรอิน ทรี ยในทุกระดับ รวมทั้ งสนับ สนุ นความรว มมื อในการพั ฒนาเกษตร
อินทรียรวมกับตางประเทศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ จะเปน
กลไกดูแลการดําเนินการตามนโยบายและกํากับการบริการยุทธศาสตร และการดําเนินงานของทุกภาคีที่เกี่ยวของ
โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระทรวงการต างประเทศ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชาวบานในแตละภูมิภาค

2.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การสริมสรางและจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม

ผลการดําเนินงานสําคัญ

ปญหาและอุปสรรค

1. สรางและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา 1. องคความรูดานเกษตร
ความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
อินทรียไมเพียงพอและไม
โดยเผยแพรและประยุกตใช
ตรงตามความตองการของ
งานวิจัยเศรษฐกิจจํานวน 92 เรื่อง
เกษตรกรและผูประกอบการ
2. จัดทําฐานขอมูล องคความรูและ
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นวัตกรรม 3 ฐาน คือ

ทั้งเขาถึงไดยาก

- นวัตกรรมในธุรกิจเกษตรอินทรีย 3. ขาดบุคลากรที่มีความเขาใจ
(nia.or.th/organic)
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
- การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ในเชิงลึก
(organic.moc.go.th)
- องคความรูและนวัตกรรม
ดานเกษตรอินทรีย (oain.net)
3. ผลักดันใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรม 33 โครงการ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เชน ขาว
ซอสพริก ผาฝาย ฯลฯ
4. มีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรียใหกับเจาหนาที่ของ
รัฐและเกษตรกร 62,886 คน
5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย
ใหกับผูรวมประชุมจากประเทศ
ตางๆ และรวมจัดการแสดง
นิทรรศการดานการตรวจรับรอง
ฟารมและผลิตภัณฑสัตวน้ําในงาน
Organic and Natural Expo
2011

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาการเกษตร

ผลการดําเนินงานสําคัญ

ปญหาและอุปสรรค

1. สรางเครือขายองคความรูในระดับ
ภูมิภาครวมกับมหาวิทยาลัย

1. การรวมกลุมของเกษตรกรใน
ลักษณะเครือขายชวยให
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อินทรียตามวิถีพื้นบาน

13 แหง

เขาถึงแหลงขอมูล
ดานการตลาดที่ดี

2. สงเสริมและถายทอดการใชปจจัย
การผลิตในการทําเกษตรอินทรีย
2. การปรับเปลี่ยนจากเกษตร
ทดแทนการใชสารเคมีและปุยเคมีสู
เคมีมาเปนเกษตรอินทรียมี
เกษตรกร/ประกอบการ
ขั้นตอนการจัดการและ
เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบ
กระบวนการ ผลิตที่ยุงยาก
การผลิตสูเกษตรอินทรียจํานวน
3. ราคาสินคาเกษตรอินทรียไม
70,000 กลุม ประมาณ 3.85 ลาน
จูงใจในการปรับเปลี่ยน
รายทั่วประเทศ
การผลิต ผูบริโภค
3. ถายทอดความรูและสนับสนุน
ขาดความตระหนักถึง
ปจจัยการผลิตในการทําเกษตร
ประโยชนและขาดความ
อินทรียสูเกษตรกร
เขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตร
จํานวน 34,800 กลุมประมาณ
อินทรีย สงผลใหตลาดสินคา
1.8 ลานราย
เกษตรอินทรียในประเทศมี
ขนาดเล็ก
4. จัดสัมมนาและฝกอบรมสมาชิก
กลุมเครือขายปศุสัตวอินทรียใน
ชุมชน 64 ครั้ง
รวม 3,100 ราย
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ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงานสําคัญ

ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางศักยภาพการเกษตร
อินทรียเชิงพาณิชยสูสากล

1. กําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ครอบคลุมสินคาพืช ปศุสัตว
ประมง ประกอบดวย การแปรรูป
การแสดงฉลาก และการจําหนาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย ปศุสัตว (สัตวปก สุกร
โคเนื้อ โคนม) และประมง
(การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย)
2. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอม
และสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน
อินทรีย ผลการรับรองตอป คือ
สวนผักผลไม 2,046 ราย
ขาวอินทรีย 1,697 ราย
ฟารมประมง 27 ราย
และฟารมปศุสัตว 25 ราย

ปญหาและอุปสรรค
1. ระบบการรับรอง
มาตรฐานของสินคา
เกษตรอินทรียของรัฐ
แยกตามรายผลิตภัณฑ/
หนวยงาน ไมเปน
ระบบแบบ One Stop
Service และการ
รับรองตามระบบ
มาตรฐานเอกชนมี
ตนทุนสูง
2. ผูสนใจธุรกิจขาด
ทักษะในการประกอบ
การเกษตรอินทรีย

3. ชองทางการตลาด
3. สงเสริมการจัดหมูบานเกษตร
สินคาเกษตรอินทรีย
อินทรีย (Organic Village) จัดทํา
ยังมีนอย อีกทั้ง
ทําเนียบสินคาเกษตรอินทรีย
สินคาเกษตรอินทรีย
จัดงานมหกรรมเครือขายธุรกิจ
ยังไมมีความ
อินทรีย สนับสนุนให
หลากหลายและไม
ผูประกอบการที่สนใจรวมตัวกัน
สอดคลองกับความ
เปน Green Shop จัด Organic &
ตองการของตลาด
Natural Expo เพื่อเปดตัวสินคา
เกษตรอินทรียไทยสูตลาด
4. ขาดการสรางตรา
ตางประเทศ และเขารวมงานแสดง
สินคาและกลยุทธ
สินคาเกษตรอินทรีย ในตางประเทศ
ทางการตลาด
(International Trade Fair)
ทั้งตลาดในและ
นอกประเทศ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียไทย

ผลการดําเนินงานสําคัญ

ปญหาและอุปสรรค

1. คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย 1. การพัฒนาและ
แหงชาติจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเกษตร
รวม 3 ชุด ไดแก คณะอนุกรรมการ
อินทรียยังไมมีความ
บริหารจัดการองคความรูและ
เชื่อมโยงระหวาง
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย
ภาครัฐและเอกชน
คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต
อยางมีเอกภาพ และ
และการตลาดเกษตรอินทรีย
ยังไมมีกลไกใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ในป
และขับเคลื่อนใน
2553 ไดรวมคณะอนุกรรมการ
ระดับตางๆ โดย
พัฒนาการผลิตและการตลาด
เฉพาะที่จะเชื่อมโยง
เกษตรอินทรีย และคณะอนุกรรมการ
กับการดําเนินงานใน
พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตร
ระดับพื้นที่หรือ
อินทรียเขาดวยกัน
กลุมองคกรเกษตรกร
2. ผลักดันโครงการนํารองขับเคลื่อน
การบูรณาการในระดับพื้นที่
ในโครงการบูรณาการพัฒนา
การผลิตและการตลาดเกษตร
อินทรีย พ.ศ. 2553 - 2555
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2.3 การประเมินผลโครงการบูรณาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภายใตคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติจัดทําโครงการบูรณาการในลักษณะโครงการตนแบบ (Role Model) เพื่อใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการความเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและมาตรฐานสินคา
เกษตรอินทรียใหเกิดผลเปนรูปธรรม
2.3.1 วัตถุประสงคโครงการ
1) เพื่อบูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตอยอด ขยายผลการพัฒนาในพื้นที่
ที่มีการลด ละ เลิก การใชสารเคมี เพื่อเขาสูระบบการผลิตเกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐาน
2) เพิ่มปริมาณและมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย รวมทั้งการยกระดับการผลิตไปสู เชิงอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑเปาหมาย
3) เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินคาอินทรียทั้งในและตางประเทศ อันจะนําไปสูการมีรายไดเพิ่มขึ้น
ของเกษตรกร และประชาชนมีอาหารปลอดภัยในการบริโภค
2.3.2 เปาหมายพื้นที่/เกษตรกร ของโครงการฯ
ในป 2553 – 2555 กําหนดเปาหมายเกษตรกรผลิตพืช 2,000 ราย ปศุสัตว 6,157 ราย
บูรณาการสงเสริมพื้นที่ผลิตสินคาอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม 20,000 ไร
ประกอบด วย ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อตอนใต 8 จังหวั ด พื้นที่ 12,280 ไร ภาคเหนื อตอนบน 5 จั งหวั ด
พื้นที่ 7,120 ไร และภาคใต 4 จังหวัด พื้นที่ 600 ไร
2.3.3 การประเมินผลโครงการฯ
โครงการบูรณาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2553 – 2555 เปนโครงการ
Flag Ship เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียในลักษณะบูรณาการ จัดทําโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต
การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภายใตคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ดังนั้น ศูนยประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําการติดตามประเมินผลโครงการบูรณาการผลิต
และการตลาดเกษตรอิ นทรี ย ในพื้ น ที่ ภาคเหนื อตอนบน พ.ศ. 2553 ภายใต แผนปฏิบั ติ การพั ฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 ในพื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลําพูน และ
ลําปาง โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมบูรณาการถายทอดความรูดานการผลิตแบบ
อินทรียครบวงจร ใหแกกลุมเปาหมายดานพืชและปศุสัตว ตลอดจนการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน สารเรง
พด. เมล็ดพันธุ และพันธุสัตว ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตป 2553 – 2555 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขวิธีการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย
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1) สรุปผลการประเมิน
(1) วัตถุประสงคของโครงการขอที่ 1 คือ บูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
ตอยอดขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการลด ละ เลิก การใชสารเคมี เพื่อเขาสูระบบการผลิตเกษตรอินทรียที่มี
การรับรองมาตรฐาน
(2) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ เนื่องจากเปนการ
คัด เลื อกกลุ มที่ ส งเสริ มโดยพิ จ ารณาจากความพร อมและความสนใจของเกษตรกร จึ งทํ าให การส งเสริ มมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเนนปริมาณการสงเสริมเกษตรกร ดังนั้น การสงเสริมในลักษณะบูรณาการในพื้นที่
เปาหมายที่ชัดเจนควรดําเนินตอไป แตควรเพิ่มบทบาทการบริหารจัดการในพื้นที่ใหมากขึ้น โดยการแตงตั้ง
คณะทํางานในระดับพื้นที่
(3) ผลการสงเสริมการผลิตใหกับ เกษตรกร พบวา เกษตรกรที่ผลิตแบบเคมีกอน
เขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเปนแบบลดใชสารเคมีได รอยละ 83.48 และสามารถปรับการผลิต
เปนแบบอินทรียได รอยละ 12.00 คือ เปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ไดรับการอบรม สวนเกษตรกรที่ได
ลดการใชสารเคมีมาแลวกอนเขารวมโครงการ พบวา หลังเขารวมโครงการมีเกษตรกรถึงรอยละ 73.78 ที่
สามารถผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียรวม รอยละ 91.77 เกษตรกร
กลุมนี้สวนใหญไดรับการรับรองอยูแลวกอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.23 ทั้งนี้ เกษตรกรที่ไดรับการ
รับรองหลังเขารวมโครงการ รอยละ 14.54 ซึ่งเปนผลจากการสงเสริม
(4) กิจกรรมที่ขับเคลื่อนใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ประกอบดวยกิจกรรม
การถายทอดองค ความรูด านเกษตรอิ นทรี ยและสนั บสนุ นปจ จัยการผลิต พบวา หลังจากที่เกษตรกรไดรั บ
การถ า ยทอดองค ค วามรู ด า นเกษตรอิ น ทรี ย แ ล ว มี ค วามเข า ใจอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า คะแนนเฉลี่ ย 3.58
โดยเกษตรกรส วนใหญ รอยละ 42.86 มีความเขาใจมาก รองลงมา ร อยละ 36.57 เขาใจปานกลาง และ
รอยละ 12.57 เขาใจมากที่สุด ดานความรูเกษตรอินทรียจากการประเมินจากแบบทดสอบ พบวา เกษตรกรที่
เขารับการอบรม สวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 58.96
(5) ในภาพรวมเกษตรกรทั้ งที่ผ ลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย มาก อนแล ว และยังอยู ในระยะ
ปรับเปลี่ยน สวนใหญรอยละ 60.11 นําความรูไปใชบางสวน เนื่องจากขอจํากัดดานพันธุสัตว และอาหาร
เมื่ อ แยกเป น รายกลุ ม พบว า เกษตรกรกลุ ม เกษตรอิ น ทรี ย มี ก ารนํ า ความรู ไ ปใช ม ากกว า กลุ ม ที่ อ ยู ใ น
ระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากกลุมที่คัดเลือกเขาโครงการสวนใหญเปนเกษตรกรที่ใหความสนใจและมีแนวโนมที่
จะผลิตเกษตรอินทรียอยูแลว โดยกลุมที่ผลิตเกษตรอินทรีย สวนใหญรอยละ 58.35 นําความรูไปใชทั้งหมด
เนื่องจากผลิตแบบเกษตรอินทรียอยูแลว และเสริมในสวนองคความรูใหม ๆ ที่ไดรับจากการอบรม สวนปศุสัตว
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อินทรีย สําหรับปจจัยการผลิตที่เกษตรกรไดรับ มีการนําปจจัยการผลิตที่ไดรับไปใชทั้งหมดรอยละ 62.65
ที่เหลือรอยละ 37.35 นําไปใชบางสวน เนื่องจากยังไมมีเวลา เชน ไดรับสารเรงทั้ง พด. 1 และ 2 แตนําไปใช
เพียงสารเรง พด. 2 เปนตน โดยพบวา กลุมที่ผลิตเกษตรอินทรียอยูกอนแลวมีสัดสวนการนําปจจัยการผลิตไป
ใชมากกวากลุมระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีความพรอมและมีความรูพื้นฐานอยูกอนแลว
2) ขอเสนอแนะ
(1) การสงเสริมในรูปแบบบูรณาการ ในพื้นที่เดียวกันของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนการสงเสริมที่ทําใหเกิดการพัฒนาดานการผลิตอินทรีย โดยเฉพาะการกําหนดพื้นที่สงเสริม
ให แก เกษตรกรที่ พร อม และมี ศักยภาพในการปรั บเปลี่ ยนมากกว าการเน นปริ มาณ เนื่ องจากการส งเสริ ม ใน
กลุมที่พรอมและสนใจ จะสามารถเขาสูระบบการผลิตแบบอิ นทรียไดง ายกว า ดังนั้ นจึ งควรดําเนินการส งเสริ ม
กลุ ม เกษตรกรเกษตรอิ น ทรี ย อ ย า งต อ เนื่ อง (ในกลุ มที่ ส งเสริ มและยั งอยู ในระยะปรั บ เปลี่ ย นควรส งเสริ ม
เกษตรกรกลุมนี้ตอไปจนปรับเปลี่ยนสูระบบการผลิตแบบอินทรีย) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิต และเปน
แรงกระตุนใหเกษตรกรรายอื่นทําการเกษตรแบบอินทรียมากขึ้น
(2) สําหรับเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเปนอินทรียไดแลว หนวยงานที่
เกี่ยวของควรมีการพัฒนาสงเสริมการตลาดและการแปรรูป ซึ่งระบบการสงเสริมที่ไดผล คือ ระบบพันธสัญญา
(Contract Farming) และระบบสหกรณ เนื่องจากเกษตรกรที่อยูในโครงการมั่นใจวามีตลาดรองรับผลผลิต
นอกจากผลิ ต เพื่อส งออกแล ว ยั งสามารถขยายการผลิ ตเพื่ อใช บ ริโ ภคภายในประเทศ เพื่อสุ ขอนามัย และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
(3) รัฐบาลควรใหความคุมครองและสนับสนุนเกษตรกรรายยอยที่ปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตเปนเกษตรอินทรีย(ขาว)ใหไดผลตอบแทนที่สูงกวาขาวทั่วไป ทั้งนี้ ในสวนของกรมการขาวควรเรงสงเสริม
ผลักดันใหมีการขยายการผลิตขาวอินทรียอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสงเสริมความเขาใจในหลักการผลิตขาว
อินทรียที่ไดมาตรฐานสากล การใหความรูเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียแกเกษตรกร
(4) ควรดํ าเนิ นการด านบู รณาการระหว างหน วยงานเพิ่ มขึ้ น และควรมี การส งเสริ ม
วิเคราะห สถานการณการผลิตปศุสัตวอินทรียและพืชอินทรีย เพื่อใหการผลิตในพื้นที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสงเสริมใหมีการปลูกผักอินทรีย และประมงอินทรียเพื่อเปนอาหารของครัวเรือน
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3. การทบทวนสถานการณเกษตรอินทรีย
3.1 สถานการณเกษตรอินทรียของโลก
3.1.1 การผลิต
พื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย โ ลกมี แ นวโน ม การขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต ป 2545
ซึ่งจากรายงานผลการสํารวจใน 170 ประเทศทั่วโลกในป 2557 ของสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรี ย
(The Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ
(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) มีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย
ในป 2557 รวม 272.89 ลานไร เพิ่มจาก 269.78 ลานไร ในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.15
กลุมประเทศที่มีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียสูงสุด ในป 2557 คือ กลุมโอซีเนีย (ออสเตรเลีย
และประเทศในหมูเกาะใกลเคียง) จํานวน 108.37 ลานไร รองลงมา กลุมยุโรป จํานวน 72.66 ลานไร กลุมละติน
อเมริกา จํานวน 42.41 ล านไร และสวนที่ เหลือเป นพื้นที่ในกลุมประเทศทวีป อเมริกาเหนือ เอเซีย และ
แอฟริกา
สํ า หรั บ ทวี ป เอเซี ย ในป 2557 มี พื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย รวม 22.30 ล า นไร
เพิ่มจาก 21.41 ลานไร ในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.15 (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 พื้นที่เกษตรอินทรียทั่วโลกแบงตามกลุมประเทศ ป 2552-2557
กลุมประเทศ

2552

แอฟริกา
เอเชีย
ยุโรป

6.709
6.709
7.162
7.162
7.640
18.013 18.013 20.120 20.120 21.412
65.848 65.848 69.695 69.695 71.573
42.846 42.846 42.585 42.585 41.877
18.873 18.873 18.827 18.827 19.048
76.130 76.130 76.006 76.006 108.237
228.419 228.419 234.294 234.294 269.788

ละตินอเมริกา
อเมริกาเหนือ

โอซีเนีย
รวม

2553

2554

2555

2556

(หนวย : ลานไร)
2557

อัตราเพิ่มของพ.ท.
ป 2556 – 2557
(รอยละ)

7.89
22.30
72.66
42.41
19.26
108.37
272.89

ที่มา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลที่ไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมูลพื้นที่เดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร
2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสุดถึงป พ.ศ. 2557
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3.27
4.15
1.52
1.27
1.11
0.12
1.15
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ประเทศที่ มี พื้ น ที่ ก ารผลิ ต การเกษตรอิ น ทรี ย ม าก 15 อั น ดั บ ของโลกในป 2557 คื อ
อันดับหนึ่ง ประเทศออสเตรเลีย มีพื้นที่การผลิต 107.188 ลานไร แตก็มีพื้นที่เทาเดิมจากป 2556 รองลงมาคือ
อาร เจนติ นา มีพื้นที่ การผลิ ต 19.135 ลานไร โดยมีพื้นที่ลดลงจาก 20.507 ลานไร ในป 2556 อันดั บสาม คื อ
สหรัฐอเมริกา ที่มีพื้นที่การผลิตเทาเดิมจากป 2556 คือ 13.61 ลานไร (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 พื้นที่เกษตรอินทรียทั่วโลก แบงตามประเทศ ป 2552 – 2557
ประเทศ

2552

2553

2554

2555

2556

(หนวย : ลานไร)
2557

อัตราเพิ่มของพ.ท.
ป 2556 – 2557

(รอยละ)

ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรียมาก 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. บราซิล
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. อื่นๆ
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
ที่มา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลที่ไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมูลพื้นที่เดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร
2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสุดถึงป พ.ศ. 2557
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ทวีปเอเชียประเทศที่มีพื้นที่การผลิตการเกษตรอินทรีย ป 2557 จํานวน 22.30 ลานไร
ประเทศที่มีพื้นที่ผลิตมากอันดับหนึ่ง ไดแก จีน มีพื้นที่การผลิต 12.03 ลานไร รองลงมาคื อ อินเดีย มีพื้นที่
การผลิต 4.50 ลานไร คาซั คสถาน มี พื้นที่ การผลิ ต 1.82 ล านไร ฟลิ ปป นส มีพื้นที่ การผลิ ต 0.66 ล านไร
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย อยูในลําดับที่ 7 จํานวน 0.236 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก 0.211 ลานไร ในป 2556
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.85 (ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.3 พื้นที่เกษตรอินทรียในภูมิภาคเอเชียแบงตามประเทศ ป 2552 - 2557 (หนวย : ลานไร)
ประเทศ
1. จีน
2. อินเดีย
3. คาซัคสถาน
5. อินโดนีเซีย
4. ฟลิปปนส
6. เวียดนาม
7. ไทย
8. อื่นๆ
รวม

2552

2553

2554

2555

2556

2557

6.813
6.777
1.226
0.463
0.602
0.145
0.218
1.769
18.013

6.813
6.777
1.226
0.463
0.602
0.145
0.218
1.769
18.013

11.875
3.125
1.82
0.552
0.506
0.227
0.206
1.809
20.120

11.875
3.125
1.82
0.552
0.506
0.227
0.206
1.809
20.120

13.088
3.188
1.82
0.411
0.633
0.234
0.211
1.927
21.412

12.031
4.500
1.820
0.710
0.668
0.391
0.236
1.944
22.300

อัตราเพิ่มของพ.ท.
ป 2556 – 2557

(รอยละ)
- 8.08
41.15
0
72.75
5.53
67.09
11.85
0.88
4.15

ที่มา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลที่ไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
หมายเหตุ : 1.ปรับปรุงขอมูลพื้นที่เดิมใชมาตราเปนเฮกเตอรโดยใช : 1 เฮกเตอร = 6.25 ไร
2.ขอมูลจาก The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ขอมูลลาสุดถึงป พ.ศ. 2557

3.1.2 การตลาด
มูลคาสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกป 2557 สูงถึง 2.56 ลานลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
2556 มีมูลคา 2.23 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.66 (ตารางที่ 3.4) (ที่มา : The World of Organic
Agriculture 2015)
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียอันดับหนึ่ง ไดแก สหรัฐอเมริกา ในป 2557 มีมูลคาสินคาเกษตร
อิ น ทรี ย 1.178 ล า นล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.989 ล า นล า นบาท ในป 2556 หรื อ ร อ ยละ 19.09
มีสวนแบงทางการตลาดถึงรอยละ 43 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนทั้งผูผลิตและผูสงออกรายใหญ โดยสินคาเกษตร
อินทรีย ที่ผลิต ไดแก ผลไม ผัก พืชไร เนย ขนมปง และของใช ประจําวัน สินคาสงออกหลั ก ได แก ถั่ว เหลือง
เครื่องปรุงอาหาร น้ําผลไม ผักผลไมแชแข็ง และผลไมแหง ตลาดหลัก คือ แคนาดา ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ
นําเขาจากกลุมประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และแอฟริกา
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ตลาดสินคาเกษตรอินทรียรองลงมา คือ ตลาดยุโรป มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 40
โดยในป 2557 ประเทศที่มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรียส ูงสุด คือประเทศเยอรมัน ที่มีมูลคา 0.316 ลานลานบาท
เพิ่ มขึ้ นจาก 0.302 ล านลานบาทในป 2556 หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 4.77 ซึ่ งประเทศที่ สําคัญๆประกอบด ว ย
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด สินคาเกษตรอินทรียสงออกหลัก ไดแก ผลไม
ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ และน้ํามันมะกอก
สําหรับตลาดเอเชีย ในป 2557 ประเทศที่มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรียมากสุดคือประเทศ
จีน มีมูลคา 0.166 ลานลานบาท รองลงมา ไดแก เวียตนาม อินเดีย ไทย ตามลําดับ ประเทศคูคา ไดแก ญี่ปุน
เกาหลี ใต ไตห วั น ฮ องกง และสิ งคโปร สิ นค าเกษตรอิ น ทรี ย สงออกที่ สําคั ญ ไดแก ผลไม ผั ก สมุน ไพร
เครื่องเทศ ขาว และเครื่องปรุงอาหาร
ตารางที่ 3.4 มูลคาสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกป 2555 – 2557
(หนวย : ลานบาท)
กลุมประเทศ
อเมริกาเหนือ
ยุโรป

โอซีเนีย
เอเซีย

ประเทศ
1. สหรัฐอเมริกา
2. แคนาดา
1. เยอรมนี
2. ฝรั่งเศส
3. อิตาลี
4. อังกฤษ
5. เนเธอรแลนด
6. สวิสเซอรแลนด
7. สวีเดน
8. เดนมารก
9. เบลเยี่ยม
10. นอรเวย
11. ฟนแลนด
12. ลักเซมเบิรก
1. ออสเตรเลีย
2. นิวซีแลนด
1. จีน
2. เวียดนาม
3. อินเดีย
4. ไทย

2555

2556

903,580
85,425
281,600
172,520
123,400
78,000
8,696
60,800
36,200
41,740
16,684
8,372
8,440
3,000
41,144
8,696
31,632
8,160
16,848
2,032

989,880
109,800
302,000
190,920
131,200
82,600
33,600
66,720
40,720
44,920
16,120
8,960
8,600
3,360
48,400
111,800
7,800
2,040
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2557
1,178,840
124,240
316,400
193,200
142,600
92,280
75,720
72,680
56,120
45,720
17,400
11,120
9,400
3,600
8,720
166,720
22,120
12,120
2,332

อัตราเพิ่มของมูลคา
ป 2556 – 2557

(รอยละ)
19.09
13.15
4.77
1.19
8.69
11.72
125.36
8.93
37.82
1.78
7.94
24.11
9.30
7.14
0
0
49.12
183.59
100.00
14.31
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ละตินอเมริกา

1. บราซิล
2. เปรู
3. ชิลี
รวม (170 ประเทศ)

22,800
28,000
0
8,284 *
9,000
0
1,580*
5,360
22,120
312.69
2,129,992 2,232,800 2,559,600
15.66
ที่มา : The World of Organic Agriculture 2016 FiBL and IFOAM 2016 ฐานขอมูลที่ไดจากใบรับรองภาคเอกชนและรัฐบาล
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 ขอมูลลาสุดถึงป พ.ศ. 2557

3.2 สถานการณเกษตรอินทรียไทย
3.2.1 การผลิต
ตามรายงานของ The World of Organic Agriculture 2016 และ FiBL and IFOAM 2016
รายงานวาประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย ตั้งแตป 2552 – 2557 มีมากกวา 2 แสนไร โดยรวบรวมพื้นที่
ทั้งที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติไดมีการรวบรวมขอมูลพื้นที่เกษตรอินทรียของประเทศไทยในป 2558 ที่มีพื้นที่การผลิตที่ไดรับ
การรับรองและมีการจําแนกแลว ประมาณ 160,000 ไร โดยไมนับรวมการรับรองโดยหนวยงานตางชาติ และ
การรับรองบางมาตรฐานที่ไมสามารถรวบรวมตัวเลขได
ตารางที่ 3.5 พื้นที่การรับรองเกษตรอินทรีย และประเภทสินคาของประเทศไทย ป 2557 - 2558 (หนวย : ไร)
ลําดับ
ที่

แหลงขอมูล/หนวยรับรอง

พื้นที่ที่ไดรับ
การรับรอง
(ไร)

จํานวนเกษตรกร
รายเดี่ยว
(ราย)

ประเภทสินคา

รายกลุม
(กลุม )

หนวยงานภาครัฐ
1.

กรมวิชาการเกษตร

16,716.53

1,658

9
(417 ราย)

2.

กรมการขาว

18,666.00

2,131

3.

กรมปศุสตั ว

687.93

10

4.

กรมประมง

1,295.50

14

พืช ผัก ไมผล ชา สมุนไพร
ขาว เห็ดมันสําปะหลัง หมอน
ขาว
นมโค ไกพื้นเมือง ไกงวง ไขไก

2

กุงกุลาดํา กุงขาว กุงแชบวย
ปลากะพงขาว ปลานิล

รวม (ภาครัฐ)

37,365.96

หนวยงานภาคเอกชน
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3,813

11
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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)
รวม (ภาคเอกชน)

27,315.68

25

10

พืช

122,823.17

206

61

160,189.13

4,019

72

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ : 1. ขอมูลพื้นที่ที่ไดรบั การรับรองในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนในแตละมาตรฐาน อาจเปนพื้นที่ที่ซ้ํากัน
เนื่องจากผูผลิต/ผูประกอบการ มีการขอการรับรองมากกวา 1 มาตรฐาน
2. ขอมูลดังกลาว ไมนับรวมการรับรองโดยหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ (สวนใหญเปนหนวยงานตางชาติ)
รวมทั้งการรับรองในบางมาตรฐาน ทีไ่ มสามารถรวบรวมขอมูลได เชน NOP JAS ฯลฯ
ที่มา : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ในส ว นของการส ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หลายหนวยงานไดมีการดําเนินการ ทั้งนี้ จากการประชุมรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 11 หนว ยงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมปศุส ัต ว กรมหมอนไหม กรมพัฒ นาที่ด ิน กรมสง เสริม สหกรณ และสํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร หนวยงานตางๆไดรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ดังนี้
1) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เปนหนวยงานในการ
จัดทําและกํากับดูแลการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตามประกาศมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย
2) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดําเนินการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ในพื้นที่ ส.ป.ก. อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รวมกับกรมการขาวในรูปนิคมการเกษตร โดยบูรณาการรวมกับ
หนวยงานในระดับพื้นที่ ผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวพันธุพื้นเมือง ใชมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไทย (มกท.) ซึ่งไดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM ไดรับการยอมรับจาก EU และ USDA ส.
ป.ก. มี แ นวทางขยายพื้ น ที่ อี ก ประมาณ 16 จั ง หวั ด ร ว มกั บ แกนนํ า เกษตรกรเครื อ ข า ยพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมทั้งเริ่มสนับสนุนการปลูกมะพราวอินทรียที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพื่อผลิตกะทิอินทรียตามมาตรฐาน EU ส.ป.ก. ใชหนวยงานภายนอก (Outsources) ในการตรวจรับรอง โดยใช
ระบบการรับรองแบบกลุม จากระบบการควบคุมภายในที่มีอยูแลวของ IFOAM
3) กรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ดําเนินงานสงเสริมเกษตรอินทรียเฉลี่ยปละ 2,000 ราย
พื้นที่ประมาณ 80,000 ไร กระจายทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
4) กรมการขาว (กข.) ดําเนินการสงเสริมและตรวจรับรองตามหลัก เกษตรอินทรียโดยใช
ผูตรวจรับรองจากภายนอก และออกใบรับรองขาวอินทรียปตอป สวนใหญเป นรายเดี่ยว กข. สงเสริมการ
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รวมกลุมเปนหมูบาน ชุมชน ประมาณ 7 กลุม/ป และทําระบบควบคุมภายใน (Internal Control System :
ICS) มี การตรวจขอบข า ยแปลง ขอบข ายการแปรรู ป และขอบข า ยการบรรจุ ภั ณ ฑ จึ ง จะได เ ครื่ อ งหมาย
Organic Thailand สวนใหญปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105
5) กรมวิชาการเกษตร (วก.) ไดใหการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตาม มกษ. เลม 1
ซึ่ ง เป น การรั บ รองตลอดทั้ ง ห ว งโซ ก ารผลิ ต (ผลิ ต - จั ด จํ า หน า ย) เช น พื ช ผั ก ไม ผ ล ชาสมุ น ไพร เห็ ด
มันสําปะหลัง และหมอน สินคาสําคัญ คือ ชา แหลงใหญในพื้นที่เชียงราย เชียงใหม
6) กรมประมง (กป.) มีการเตรียมความพรอมดานมาตรฐานกุงทะเลอินทรีย ปลาสลิด
อินทรีย และอาหารอินทรีย โดยดําเนินการรวมกับ มกอช. เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานอินทรีย พรอมทั้งจัดเตรียม
ความพร อ มของเจ า หน า ที่ ในด า นการส ง เสริ ม และผู ต รวจประเมิ น เพื่ อ รองรั บ การตรวจสอบรั บ รองให
กั บ เกษตรกรที่ ส มั ครเข า สู ร ะบบมาตรฐาน รวมเกษตรกรผ า นมาตรฐาน 19 ฟาร ม ส ว นใหญ เ ป น กุ ง ขาว
ปลากะพง กระจายตามจังหวัดชายทะเล
7) กรมปศุสั ตว (ปศ.) สงเสริมการเลี้ ยงปศุ สั ตว อินทรี ย โดยดํ าเนิ น การแก ไขป ญหาการ
ขาดแคลนอาหารสัตวอินทรีย โดยการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง ไกไข เปดไข ซึ่งระยะเวลาเลี้ยงสั้นใชอาหาร
จํานวนไมมาก สําหรับ โคนม และสัตวเล็ก ดําเนินการกับเกษตรกรที่มีศักยภาพอยูแลว โดยตอยอดในพื้นที่ผลิต
ขาวอินทรีย เพื่อนําปลายขาว รําขาว มาเปนอาหารสัตว และสงเสริมการปลูกหญาอินทรียสงใหเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตวอินทรีย สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
8) กรมหมอนไหม (มม.) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตหมอนไหมอินทรีย และเพิ่มศักยภาพของ
เจาหนาที่ตรวจประเมิน โดยดําเนินการรวมกับ มกอช. เพื่อจัดทํามาตรฐานเสนไหมอินทรีย
9) กรมพั ฒนาที่ ดิ น (พด.) มี เกษตรกรที่ ผลิ ตอิ นทรี ย 2 แบบ คื อ อิ นทรี ย ที่ขอการรั บรอง
มาตรฐาน และที่ไมไดขอการรับรอง โดยเกษตรกรที่ทําอินทรียแบบขอการรับรองเพื่อใหสินคามีมาตรฐานจําหนาย
ในตลาดทั่วไปและสงออก สวนเกษตรกรที่ไมไดขอการรับรองจะจําหนายในตลาดชุมชน ตลาดทองถิ่น พด.
เริ่มดําเนินการ จัดทําระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System : PGS) ตั้งแตป 2557
รวมกับมูลนิธิเกษตรอินทรียไทย ผลักดันระบบการรับรองแบบ PGS เนนการขายตลาดในชุมชน/ทองถิ่น
หนวยงานตางๆ ไดมีการสงเสริมเกษตรอินทรียตามภารกิจ แตยังไมมีการจัดเก็บและจัดทํา
ฐานขอมูลผูผลิตเกษตรอินทรีย เปนฐานขอมูลกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลภาคการผลิตสินคาเกษตรอินทรียของ
ประเทศมีความสมบูรณ ในป 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหมีการสํารวจเกษตรกรผูผลิตสินคา
เกษตรอิ น ทรี ย เ ป น รายบุ ค คลในระดั บ จั ง หวั ด โดยหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง (กรมส ง เสริ ม การเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และประมวลผลใน
ระดับจังหวัดกอนสรุปเปนภาพรวมระดับประเทศ ตอไป
3.2.2 การตลาด
ประเทศไทยมี ป ริมาณการผลิ ตสิ นค าเกษตรอิ นทรีย ในป 2556 จํานวน 71,847 ตั น
มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย 1,914.80 ลานบาท ป 2555 จํานวน 48,578.50 ตัน มีมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย
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1,842.50 ลานบาท ซึ่งปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เพิ่มขึ้นรอยละ 47.90 และ มูลคาสินคาเกษตร
อินทรียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.92 (ตารางที่ 3.6)
สินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย สวนใหญไดแก ขาว รอยละ 36.77 พืชไร (ถั่วเขียว
ขาวโพดหวาน มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ออย ถั่วเหลือง) 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 กะหล่ําปลี) รอยละ 2.78 และอื่นๆ รอยละ 23.69 (ตารางที่ 3.7)
ผักและผลไมอินทรียที่ประเทศไทยสงออกสวนใหญเปนผลไมเมืองรอน ไดแก กลวยหอม
สับปะรด มะมวง เงาะ มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ และขนุน เปนตน และผลไมอินทรียแ ปรรูปที่สงออก อาทิ ผลไมแหง
น้ํ า ผลไม และผลไม ก ระป อ ง เป น ต น สํ า หรั บ ผั ก อิ น ทรี ย ที่ ส ง ออกส ว นใหญ เ ป น ผั ก สลั ด ผั ก รั บ ประทาน
ทั้งรากหรือหัว เชน แครอท กระเจี๊ยบเขียว และผักอื่นๆ เปนตน ตลาดสงออกสําคัญ คือ ตลาดยุโรป
สัตวน้ําอินทรีย กรมประมงมีนโยบายในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียเพิ่มขึ้นโดย
เน น การทํ า ฟาร ม เกษตรอิ น ทรี ย กั บ สั ต ว น้ํ า 3 ชนิ ด คื อ กุ ง กุ ล าดํ า กุ ง แวนาไม (กุ ง ขาว) และปลาสลิ ด
ผู ป ระกอบการของไทยมี ค วามสามารถในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า อิ น ทรี ย โ ดยเฉพาะกุ ง ทะเลอิ น ทรี ย แ ละ
ไดรับการรับรองการจัดการฟารมตามมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล จนทําใหสินคากุงกุลาดําอินทรีย
ของไทยเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป
ปศุสัตวอินทรีย ประเทศไทยมีศักยภาพในการขยายตลาด ไดแก ไกแปรรูปและสุกรแปรรูป

ตารางที่ 3.6 ปริมาณและมูลคาผลผลิตเกษตรอินทรียไทย
ป
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ปริมาณการผลิต (ตัน)
9,756
15,966
29,415
30,375
33,677
26,565
44,688
47,547
51,011
48,578
- 27 -

มูลคาผลผลิต (ลานบาท)
375.13
608.79
920.39
948.03
976.84
806.09
1,354.42
1,752.10
1,809.80
1,842.50
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2556

71,847

1,914.80

อัตราการเปลี่ยนแปลง
47.90
ป 2555 - 2556 (รอยละ)
ที่มา : วิฑูรย ปญญากุล มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท (2558) ขอมูลลาสุดป พ.ศ. 2556

3.92

ตารางที่ 3.7 ปริมาณและมูลคาผลผลิตเกษตรอินทรียไทย จําแนกเปนรายสินคา ป 2556
รายการ
ขาว
พืชไร
ผักและสมุนไพร
ไมผล
ชา-กาแฟ
อื่น
รวม

มูลคาผลผลิต

ปริมาณ
(ตัน)
44,005.80
12,002.40
1,330.00
4,770.70
1,474.50
8,263.90
71,847.20

(ลานบาท)
704.10
336.10
53.20
190.80
176.90
453.70
1,914.80

รอยละ
36.77
17.55
2.78
9.96
9.24
23.69
100.00

ที่มา : มูลนิธิสายใยแผนดิน / กรีนเนท (2558) ขอมูลลาสุดป พ.ศ. 2556

ตลาดสงออกสินคาเกษตรอินทรียที่สําคัญของไทย ประกอบดวย (1) สหรัฐอเมริกา สินคา
สงออกไดแก ขาวกลองกระปอง ผลไมแปรรูป และเครื่องดื่มชา กาแฟ (2) สหราชอาณาจักร เปนสินคาประเภท ผัก
และผลไมสด (3) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย โดยประเทศเดนมารก มีมูลคาตลาดมากที่สุด รองลงมา ไดแก
สวีเดน และ นอรเวย สินคาสงออกที่สําคัญคือ ขาวโพดออน หนอไมฝรั่ง ชากาแฟ และเครื่องเทศ และ (4)
สิงคโปร และฮองกง เปนตลาดสงออกสินคาเกษตรอินทรียที่สําคัญของไทยในเอเชีย สินคาที่สงออก คือ ขาว ไข
ผลไมและผักอินทรีย สําหรับประเทศคู แขงของไทยเรื่องสินคาเกษตรอินทรี ย คือ ออสเตรเลีย จีน อินเดี ย
อิสราเอล และเวียดนาม
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ขาวอินทรียไทยที่ผลิตสวนใหญรอยละ 96 จะสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ สวนที่
เหลือจะวางจําหนายภายในประเทศ โดยตลาดหลักของไทยสวนใหญอยูในแถบยุโรป ซึ่งคาดวาตลาดยุโรปจะมี
แนวโนมความตองการขาวอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 15 - 20 ตอป รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา และตลาดสงออก
ที่มีศักยภาพ ไดแก ญี่ปุน จีน ฮองกง และสิงคโปร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีผลิตภัณฑอื่นๆจากขาวอินทรียที่
สงออก ไดแก ผลิตภัณฑขาวอบกรอบ แปงขาว และน้ํานมขาว เปนตน
ประเทศไทยสงออกขาวหอมมะลิไทย (ขาวอินทรีย) ไปทวีปตางๆ โดยมีสัดสวนมากที่สุด
ได แก ทวี ป ยุ โ รป ร อยละ 57.74 รองลงมา ได แก ทวี ป อเมริ กา ร อยละ 34.65 ทวี ป เอเชี ย ร อยละ 5.14
ตามลําดับ ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 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 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.71 ทั้งนี้ ประเทศที่ไทย
สงออกอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา จํานวน 2,489.93 ตัน รองลงมา คือ อิตาลี จํานวน 1,602.13 ตัน และ
เดนมารค จํานวน 840 ตัน (ที่มา : กระทรวงพาณิชย)
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทย (ขาวอินทรีย) ของไทยไปประเทศตางๆ ตามใบอนุญาต
ป 2553 – 2556
หนวย : ปริมาณ (ตัน)
ประเทศ
ทวีปยุโรป
1. อิตาลี
2. เดนมารค
3. ฝรั่งเศส
4. นิวแคลิโดเนีย
5. เฟรนซเกียนา
6. สวิตเซอรแลนด
7. ออสเตรีย
8. เนเธอรแลนด
9. เยอรมนี
10. สเปน
11. เบลเยียม
12. สหราชอาณาจักร
13. โปแลนด
ทวีปแอฟริกา
14. อิเควทอเรียลกินิ
ทวีปตะวันออกกลาง
15. สหรัฐอาหรับเอมิเรต
16. อิสราเอล
17. จอรแดน
ทวีปอเมริกา
18. สหรัฐอเมริกา
19. แคนาดา
ทวีปเอเซีย
20. สิงคโปร
21. ฮองกง
22. ซีเรีย
23. จีน
24. เลบานอน
ทวีปออสเตรเลีย
25. ออสเตรเลีย

2553

2554

2555

3,172.94
1,213.49
503.65
478.48
1.44
365.45
146.41
245.00
172.00
30.02
17.00
0
0
1,256.81
1,249.48
7.33
329.58
189.59
107.16
16.80
16.03
49.88
21.50

4,394.61
1,388.49
548.15
500.08
1.01
617.45
153.54
882.00
181.00
122.17
0.72
0
0
1,258.20
1,244.87
13.33
402.24
280.34
121.90
80.43
26.58

3,923.09
1,460.63
565.75
561.11
1.20
0.96
191.46
159.06
604.90
239.00
15.73
121.29
2.00
0
1.68
1.68
2,409.56
2,392.57
16.99
499.63
305.02
162.42
10.99
5.00
16.20
123.88
29.25
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2556
(1 ม.ค. – 8 ต.ค.)
4,246.51
1,602.13
840.50
316.51
0.50
1.08
370.23
53.95
756.90
163.97
18.34
117.04
3.20
2.16
4.80
4.80
39.10
24.00
15.00
0.10
2,548.49
2,489.93
58.56
378.40
185.64
177.95
14.81
137.51
47.50

อัตราเพิ่มของมูลคา
ป 2555 – 2556

(รอยละ)
8.24
9.69
48.56
-43.59
-58.33
12.50
93.37
-66.08
25.13
-31.39
19.59
-3.50
60.00
227.38
1,328.57
5.77
4.07
244.67
-24.26
-39.14
9.56
196.20
11.00
62.39
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26. นิวซีแลนด
27. ฟจิ
รวม

28.26
0.12
4,809.21

53.73
0.12
6,135.347

94.15
0.48
6,957.84

89.29
0.72
7,354.81

5.16
50.00
5.71

ที่มา : สํานักบริหารการคาขาว กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอมูลลาสุดป พ.ศ.2556

3.2.3 รูปแบบและชองทางตลาดเกษตรอินทรียไทย การตลาดของสินคาเกษตรอินทรียของไทย
สามารถจําแนกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (ที่มา : มูลนิธิสายใยแผนดิน)
1) การตลาดระบบสมาชิก (Community Support Agriculture : CSA) เปนรูปแบบ
การตลาดที่เกาแกที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรียท ี่เชื่อมตอโดยตรงระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค ระบบตลาด
นี้มีหลักการพื้นฐานวา ผูบริโภคตกลงกับเกษตรกรผูผลิตในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียที่ผลิตไดตามฤดูกาล
โดยผูบริโภคจะชําระเงินลวงหนาใหกับเกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ ยวผลผลิตจะถูกจัดสงไป ณ จุดกระจายยอย
ตามที่ตกลง แลวสมาชิกผูบริโภคที่อยูในละแวกใกลเคียงจะเปนผูมารับผลผลิตดวยตนเอง การตลาดระบบนี้
เกษตรกรจะมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผูบริโภค สวนผูบริโภคเองก็
สามารถไปเยี่ยมเยือนฟารมเกษตรกร เพื่อดูการผลิตหรือชวยเกษตรกรทํางานในฟารมก็ได
การตลาดในระบบนี้มีผลดี ในแงของความสัมพันธทใี่ กลชิดระหวางเกษตรกรผูผลิตและ
ผูบริโภค แตขอจํากัดก็คือ เกษตรกรจะตองมีฟารมที่อยูไมหางจากเมืองใหญมากนัก และจําเปนตองมีรถยนต
สํ า หรั บ ใช ใ นการขนส ง เอง นอกจากนี้ การตลาดระบบสมาชิ ก ใช ไ ด กั บ ฟาร ม ที่ ป ลู ก ผั ก เกษตรอิ น ทรี ย
เปนหลัก (แตอาจมีผลผลิตอื่นๆ รวมดวย เชน ขาว ไมผล ไขไก) ในขณะที่เกษตรกรอินทรียที่ผลิตขาว ธัญพืช
หรืออาหารแปรรูป จะไมสามารถใชการตลาดในระบบนี้ได ในประเทศไทยมีกลุมผูผลิตไมกี่กลุมที่จัดการตลาด
ในระบบนี้ เชน ชมรมผูผลิตเกษตรอินทรีย สุพรรณบุรี กลุมเยาวชนเกษตรอินทรียแมทา เชียงใหม
2) ตลาดนัด ตลาดนัดสวนใหญจะอยูในทองถิน่ หรือหัวเมืองใหญในตางจังหวัดโดยสวนใหญ
จะจัดในสถานที่ที่มีผูบริโภคอยูหนาแนน เชน โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเปนที่วางที่ผูบริโภค
สะดวกในการซื้อผลผลิต ซึ่งตลาดนัดนี้มักจะเปดเฉพาะวันที่แนนอน แตไมเปดทุกวัน เชน ทุกวันศุกร หรือวันเสาร
โดยผูผลิตตองมาจากหลายกลุม เพื่อจะไดมีผลผลิตที่หลากหลายมาจําหนาย ตลาดนัดเกษตรอินทรียในประเทศไทย
ทีน่ าสนใจ คือ กาดนัดเกษตรอินทรีย ตลาดเจเจ เชียงใหม ตลาดเขียว สุรินทร ตลาดเขียว ยโสธร เปนตน
3) การตลาดชองทางเฉพาะ เปนการตลาดทีด่ ําเนินการโดยผูประกอบการที่มีนโยบายใน
ดานเกษตรอินทรีย อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ
เชน รานขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม หรือซูเปอรมารเก็ตเกษตรอินทรีย การตลาดในลักษณะนี้
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากกวาการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตที่หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความ
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เชี่ ย วชาญในการผลิ ต เฉพาะทาง รวมทั้งอาจมี การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ แบบง ายๆ มากกวาด วย ตั วอย างของ
การตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย ไดแก รานนาวิลิต รานเลมอนฟารม รานไทสบาย เปนตน
4) การตลาดทั่ ว ไป ในหลายประเทศที่ ต ลาดเกษตรอิ น ทรี ย ไ ด พั ฒ นาไประดั บ หนึ่ ง
จะพบวา ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจะขยายไปสูระบบตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
โมเดิ ร นเทรดที่เ ป น ซู ปเปอร มาร เ ก็ ต และห างสรรพสิ นค าขนาดใหญ ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะ เมื่อความต องการ
ผลิตภั ณฑเริ่ มขยายตัวชัดเจน ผู ประกอบการคาปลีกในตลาดทั่ วไปย อมเห็นโอกาสในทางการคา และปรับตั ว
เพื่อดึงสวนแบงการตลาด และสรางภาพพจนใหกับหนวยงานของตน การเขามาของตลาดประเภทนี้จะทําให
เกิ ด การแข ง ขั น กั น ในตลาดมากขึ้ น โดยเฉพาะการริ เ ริ่ ม หาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ ทั้ ง จากภายในประเทศหรื อ
ตางประเทศ รวมไปถึงการแขงขันทางราคาดวย เชน Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, และ
Siam Paragon เปนตน

3.3 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเกษตรอินทรียไทย
3.3.1 จุดแข็ง
1) เกษตรกรไทยมีการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเปนพื้นฐาน
สําคัญ ในการพัฒนาสูการผลิตเกษตรอินทรีย
2) มีการผนึกกําลังขององคกร/เครือขาย และการเชื่อมโยงเครือขายในการดําเนินการ
ดานเกษตรอินทรี ยของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และปราชญ ชาวบาน เพื่อขั บเคลื่อน
เกษตรอินทรีย
3) หนวยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร มีบทบาทในการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรีย
และมีสวนรวมในการจัดการดานการตลาดกับภาคเอกชนมากขึ้น
4) มีการพัฒนาและการถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรีย ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และปราชญชาวบานมากขึ้น
5) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรีย ที่ชัดเจน โดยการผลักดันผานยุทธศาสตร
เกษตรอินทรีย สงผลใหไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพใหมีโอกาสในการผลิต
สินคาเกษตรอินทรียไดหลากหลายชนิด
3.3.2 จุดออน
1) เกษตรกร เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนผูบริโภค ยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาดเกษตรอินทรียอยูในวงจํากัด โดยสวนใหญยังขาดความตระหนักถึง
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ประโยชนจากการทําเกษตรแบบอินทรีย ดังนั้น จึงมีปญหาในการผลักดันใหพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นในระยะเวลา
อันสั้น
2) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย และเกษตรกรที่ทําอยู
เดิมหันกลับไปทําเกษตรใชสารเคมี เนื่องจากราคาสินคาเกษตรทั่วไปอยูในเกณฑสูง นอกจากนี้เกษตรอินทรีย
ไทยสวนใหญเปนขาวอินทรีย ซึ่งไดรับผลกระทบจากโครงการรับจํานําขาวในชวงที่ผา นมา
3) ในชวงที่ผานมายังไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในดานการสงเสริมเกษตรอินทรียที่
ทําใหเกษตรอินทรียยังมีขอจํากัดทั้งทางดานการผลิต การตลาด ดานขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
อาทิ จํานวนพื้นที่ แหลงผลิต ปริมาณการผลิต ชนิดสินคา ราคา และตลาด ฯลฯ
4) การทําเกษตรกรรมในลักษณะเดิม ทําใหมีการปนเปอนสารเคมีของวัตถุดิบและปจจัย
การผลิต การควบคุมเปนไปคอนขางลําบาก ทําใหการผลิตเกษตรอินทรียเกิดขึ้นไดนอย เชน ไมสามารถผลิต
โคอินทรีย เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องอาหารอินทรียที่จะนํามาเลี้ยงโค
5) ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งบุคลากร และงบประมาณ
ในการตรวจสอบรับรอง ยังมีไมเพียงพอ
6) การพัฒนาองคความรู (Knowledge) ของเกษตรกรและผูบริโภค รวมทั้งการรณรงค
สงเสริ มและใหความรู ความเขาใจที่ ถูกต องแกเ กษตรกรและผูบ ริโ ภคทั่ ว ไปใหต ระหนักถึ งความสําคั ญของ
การผลิตและการบริโภคอาหารอินทรียยังอยูในวงจํากัด
7) การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ต อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย ทั้ ง ด า นการผลิ ต และ
การตลาดของสินคาเกษตรอินทรียยังมีจํานวนนอย
8) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการเกษตรเปนอุปสรรคตอการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย

3.3.3 โอกาส
1) เกษตรอิ น ทรี ย ข องไทยอยู ใ นช ว งเปลี่ ย นผ า นจากระยะเริ่ ม ต น ไปสู ก ารพั ฒ นาตาม
แนวทางเกษตรอินทรียที่มีความเปนสากลมากขึ้น
2) กระแสสังคมที่หันมาใสใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น กระตุนให
ความตองการสินคาอาหารอินทรียในตลาดโลกสูงขึ้น
3) กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมทําใหเกษตรอินทรียมีโอกาสผลักดันไปสูการปฏิบัติมากขึ้น
เนื่องจากเกษตรอินทรียเปนระบบการจัดการการเกษตรที่อยูบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยไมใชปจจัยการผลิตที่ไมใชวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะไมกอใหเกิดมลพิษหรือผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
3.3.4 อุปสรรค
1) การผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยใหเปนที่ยอมรับ โดยการเทียบเคียงมาตรฐาน
กับประเทศคูคา ยังดําเนินการลาชา และการกําหนดใหมีมาตรฐานบังคับยังไมมีขอยุติ เนื่องจากยังมีขอโตแยง
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จากองคกรตางๆ เชน สภาเกษตรกรแหงชาติ สํา นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย และสมาคมการคาเกษตร
อินทรียไทย ในประเด็นการแสดงฉลากและการกลาวอาง ไมไดเปนเรื่องสุขอนามัย ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจาก
ระบบการตรวจรับรอง
2) การผลิตแบบเกษตรอินทรียยังมีอยูจํากัด ทั้งในกลุมผูผลิต ชนิดสินคา และปริมาณ
การผลิต รวมถึงมีระบบมาตรฐานที่แตกตางกัน
3) การกีดกันทางการคาโดยใชกลไกดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่เขมงวด
ของประเทศผูผลิตและผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียบางประเทศ ทําใหสินคาเกษตรอินทรียของไทยไมสามารถ
เขาสูตลาดเหลานั้น
4) ตนทุนการผลิตสินคา เกษตรอินทรียมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากปจจัยการผลิต สินค า
เกษตรอินทรียบางชนิด เชน เมล็ดพันธุอินทรีย สารชีวภัณฑนําเขาจากตางประเทศ ที่มีความจําเปนตองใชใน
การผลิต ฯลฯ มีราคาสูง ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น
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4. (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
จากการประมวลผลการพัฒนาเกษตรอินทรียที่ผานมา รวมทั้งการทบทวนสถานการณการผลิตและ
การตลาด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเกษตรอินทรียไทยทําใหไดกรอบแนวคิดใน
การจัดทํายุทศาสตรเกษตรอินทรียใน 11 ประเด็น ดังนี้
4.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
4.1.1 การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ดํ า เนิ น การภายใต พื้ น ฐานปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีความสมดุ ล พอประมาณ มี เ หตุ มีผลและภู มิคุมกัน สอดคล องกั บ ภูมิสั งคมแต ล ะพื้ น ที่และวิ ถีชีวิ ต ดั้งเดิ ม
เป น การพั ฒ นาตามลํ าดั บ ขั้ น เริ่ มจากการผลิ ต สํ าหรั บ บริ โ ภคในครั ว เรื อนและพั ฒ นาไปสู การแลกเปลี่ ย น
การรวมกลุม ชวยเหลือพึ่งพากันในชุมชนใหเขมแข็ง เนนการสงเสริมเกษตรกรรายยอยไปสูรูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน และพัฒนาเปนการผลิตเชิงการคา ขยายเครือขายเชื่อมโยงสูการคาระดับประเทศ / ตางประเทศ
4.1.2 แนวทางดําเนินงานในการพัฒนาเกษตรอินทรีย แยกการดําเนินงานเปน 2 แนวทางคือ
1) การพัฒนาเกษตรอินทรียวิถีพื้นบาน โดยภาครัฐสนับสนุนดานความรู ดานการผลิต และ
การสรางตลาดอิน ทรีย ในระดั บตางๆ โดยมุ งให ความสํ าคัญกับ กลุมเกษตรอิน ทรีย ที่มีความพร อมเปน ผูนํ า
ตนแบบในการดําเนินการเพื่อใหมีอาหารปลอดภัย ไดมาตรฐาน
2) การพัฒนาเกษตรอินทรียใหไดการรับรองตามมาตรฐาน โดยเนนการเทียบเคียงมาตรฐาน
และระบบการตรวจสอบรับ รองที่เ ทาเทียมในระดั บสากล และดําเนิ นการควบคู กับการทํ าสั ญญาการผลิ ต
โดยรัฐอํานวยความสะดวกและกํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรมของคูสัญญา การขยายตลาดตางประเทศ และ
จัดหาขอมูลการตลาด รวมทั้งการสรางชองทางจําหนายและเพิ่มพื้นที่ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย เพื่อรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย รวมถึงการสรางตราสินคาเกษตรอินทรียไทยใหเปนที่ยอมรับ
4.1.3 การพั ฒนาบุ คลากรด า นเกษตรอิน ทรี ย ทั้ งเจ าหนาที่ ภ าครั ฐ เกษตรกรใหเ ป น เกษตกร
ปราดเปรื่องเรื่องอินทรีย (Smart Farmer) กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง (Smart Group) มีความรูความ
เขาใจและทักษะในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย และการพัฒนาทักษะผูประกอบการเกษตรอินทรีย (Smart
Enterprise)
4.1.4 การสรางความตระหนักรูแกผูผลิต ผูบริโภค และเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคสินคาเกษตรที่ใชสารเคมีไมเหมาะสม การรณรงคสงเสริมใหผูบริโภครับรูถึง
ความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากการบริโภคสิ นคาเกษตรอินทรีย และยอมรับในราคาที่ตองจายเพิ่มขึ้น
เพราะการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมีความซับซอนในวิธีการผลิตมากกวาระบบการผลิตสินคาทั่วไป
4.1.5 การจั ด ทํ า ฐานข อมู ลเกษตรอิ น ทรี ย ให มี ความชั ด เจน ครอบคลุ มทั้ งทางด า นการผลิ ต
(จํานวนเกษตรกร ขนาดการผลิต ชนิดสินคาเกษตร ฯลฯ) ดานการแปรรูป ดานการตลาด (ชนิดสินคา มูลคา
การสงออก/การนําเขา ฯลฯ) เปนฐานขอมูลที่ทันสมัย เขาถึงไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงฐานขอมูลเกษตรอินทรีย
ของทุกภาคสวน ใหเปนปจจุบัน
- 33 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

4.1.6 การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกดานเกษตรอินทรีย และนวัตกรรมผลิตภัณฑ
อิ น ทรี ย ครอบคลุ ม การศึ ก ษาและวิ จั ย สารอาหารที่ มี คุ ณ ค า ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภค โดยกระบวน
การมีสวนรวมจากภาคีตาง ๆ

4.1.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเกษตรอินทรีย โดยสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิตระดับชุมชนที่สนับสนุนตอการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย อาทิ โรงงานปุยอินทรียระดับชุมชนจากของเหลือ
ใชในภาคการเกษตร/ครัวเรือน การสนับสนุนใหมีฉาง/โรงสีขาวชุมชนเพื่อการสีขาวอินทรีย ฯลฯ ทั้งนี้โดยผาน
การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตาง ๆ
4.1.8 การสรางและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรียไทย ใหเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ
รวมถึงการสรางระบบตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบ ONE STOP SERVICE เพื่อลดภาระคาใชจาย
ของเกษตรกรและผูประกอบการ
4.1.9 การสร า งและเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ ระหว า งผู ผ ลิ ต ผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ ง
(CLUSTER) เพื่อใหบรรลุเปาหมายและแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม เชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน
ภายในเครือขายวิสาหกิจเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร การจัดการวัตถุดิบ พัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัด การ
ตลาด การวิจัยและการลงทุนตางๆ รวมกัน เพื่อใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุน
ในภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งและสรางขีดความสามารถในการแขงขันได
มากยิ่งขึ้น
4.1.10 แสวงหาแหลงทุน เพื่อพัฒนาเกษตรอิน ทรี ย และรั กษาสภาพความเปน อิน ทรี ยสํ าหรั บ
เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียจนผานการรับรองจากองคกรที่เชื่อถือได โดยใหการสนับสนุนเกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย รวมถึงผูประกอบการในรูปแบบตางๆ อาทิ การฝกอบรม การแปรรูป การ
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ
4.1.11 การกําหนดใหมีกลไกกํากับดูแลที่เชื่อมโยงทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
อยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานพัฒนาเกษตรอินทรียรวมกันระหวางภาครัฐในสวนกลางและ
เชิงพื้นที่ กับเครือขายเกษตรกร ชุมชน ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรียตลอดหวงโซการผลิต ตั้งแตการผลิต การตลาด การแปรรูป และการเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร
อินทรีย รวมทั้งกลไกการใหความรูใ นระดับชุมชนผานเครือขายปราชญชาวบาน เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
และแหลงความรูในพื้นที่ ตลอดจนใหมีกลไกความรวมมือดานเกษตรอินทรียในระดับภูมิภาคอาเซียน
จากกรอบแนวคิ ด ทั้ ง 11 ประเด็ น ดั งกล าวนํ า ไปสู การกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหการดําเนินการเกษตรอินทรีย ไปสูเปาหมายที่กําหนดตอไป
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4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย
4.2.1 วิสัยทัศน
“ประเทศไทยเปนแหลงการผลิต การบริโภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย
เปนที่ยอมรับในระดับสากล”
4.2.2 พันธกิจ
1) สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ
2) เสริมสรางสภาพแวดลอม สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยการผลิต และการบริโภค
สินคาเกษตรอินทรียใ นประเทศใหมากขึ้น
3) สงเสริมการใชระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธและพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรีย
ทั้งการผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริการใหเขมแข็งพึ่งพากันอยางยั่งยืน
4) สงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย และระบบโลจิสติกส
5) พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียไทยใหเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและตางประเทศ
4.2.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย
2) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย
3) เพื่อเพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ
4) เพื่อใหสิน คาเกษตรอินทรีย ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยของไทย
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
5) เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล
6) เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
4.2.4 เปาหมาย
1) พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
2) ปริมาณสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
3) มูลคาของสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
4) ใหมีการเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยกับประเทศ
คูคา อยางนอย 1 ประเทศ/กลุมประเทศ
5) ใหมีกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานหรือกลุมเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
อยางนอยรวม 760 กลุม
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
4.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรู และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
การสงเสริมใหเกิดการวิจัย การพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย ตลอดจน
การนําผลการวิจัย องคความรู และนวัตกรรมตางๆ เผยแพรใหบุคลากรทุกภาคสวนไดเรียนรูและใชประโยชน
ไดจริง เปนสิ่งสําคัญตอการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ตั้งแตตน ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีเปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
หลักการ

1) สงเสริมการวิจั ยทางด านเกษตรอิ นทรี ย สรางนักวิจั ยดานเกษตรอิน ทรีย รุน ใหม และ
เกษตรกรสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชไดอยางแทจริง
2) บริ ห ารจั ด การองค ค วามรู และฐานข อ มู ล ทางด า นเทคโนโลยี เ กษตรอิ น ทรี ย เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเขาถึงขอมูล และปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย
3) สงเสริมและเผยแพรงานวิจัยไปใชประโยชนและตอยอด

วัตถุประสงค

1) ผลักดันใหเกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมตลอดหวงโซ
อุปทานในดานเกษตรอินทรีย
2) จัดทํ าและพัฒนาฐานขอมู ลของเกษตรอิน ทรีย ที่เ กิด จากการค นคว า วิจั ยและรวบรวม
องคความรูทั้งในและนอกประเทศใหทันสมัยและเขาถึงไดงาย เพื่อใหเกิดการใชประโยชน
จากองคความรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว นที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ เกษตรอิ น ทรี ย ใ ห มี ค วามรู แ ละ
ความเขาใจในการทําเกษตรอินทรียไดอยางถูกตอง และสามารถถายทอดได

เปาหมาย

1) สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย หรืองานวิจัยเพื่อใชตอยอดในเชิงพาณิชย สังคม
และสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 40 โครงการ
2) จัดทําฐานขอมูลองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ ทันสมัย และเขาถึงได
โดยสะดวก
3) จัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
5 หลักสูตร

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และการสร า งองค ค วามรู ทุ ก รู ป แบบในทุ ก ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย รวมทั้ งส งเสริ มให มีการจดสิ ทธิ บั ต รทรั พย สิ น ทางป ญญาใน
งานวิจัย และนวัตกรรม
2) ส ง เสริ ม การต อ ยอดงานวิ จั ย และสร า งนวั ต กรรมด า นเกษตรอิ น ทรี ย ตั้ ง แต ก ารผลิ ต
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบหอและบรรจุภัณฑ การขนสงและ
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

การตลาด อาทิ ส งเสริ มการวิ จั ย พั ฒ นาการปรั บ ปรุ งบํ ารุ งพั น ธุ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ
การออกแบบบรรจุภัณฑที่ยืดอายุสินคาเกษตรอินทรียฯลฯ
สงเสริมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสูเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย รวมทั้งประสาน
ความรวมมืองานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ
สงเสริมงานวิจัยเทคโนโลยี/นวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
อินทรียและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป เพื่อเขาสูการพัฒนาเกษตรอินทรียสมัยใหมสู
ไทยแลนด 4.0
สงเสริมการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑอินทรีย อาทิ ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เพื่อความงาม
และการรักษาโรค ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ
ใหการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมดานเกษตรอินทรีย
สนับสนุนใหเกิดการเผยแพรและนํางานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
สนับสนุนการใหความรูและกระบวนการเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรียทั้งระบบแกเยาวชนตั้งแต
ระดั บประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาโดยกําหนดใหเ ปนส วนหนึ่งในหลั กสูต รการเรี ยน และ
กิจกรรมเสริมทักษะตางๆ

กลยุทธที่ 2 สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) รวบรวมขอมูล ประมวลผลองคความรูในดานเกษตรอินทรีย และจัดทําฐานขอมูลองค
ความรูในดานเกษตรอินทรียจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงนวัตกรรมเพื่อเปน
ฐานความรู สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียไทย
2) ใหมีหนวยงานหลักในการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการผลิต การตลาด และองคความรู
ดานเกษตรอินทรีย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิช ย
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ การ กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบั น เกษตรกร ภาคเอกชน และ
ศูนยปราชญชาวบาน

- 37 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

4.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย
การสร างความเขมแข็ งในการผลิตเกษตรอิ นทรี ย จะตองมี การพัฒนาดานต างๆ ในกระบวน
การผลิต ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โครงสรางพื้นฐาน รูปแบบในการผลิต ปจจัยการผลิต ความรูทาง
การผลิ ต การแปรรู ป การบรรจุ เ พื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ มให สิ น ค า เป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต ให ต รงตาม
มาตรฐานและความตองการของตลาด กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับ SDGs (Sustainable
Development Goals) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย โดยมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
หลักการ
1) พัฒนาใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมีความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรียอยางถูกตอง
2) พัฒนาการผลิต การแปรรูป บรรจุหีบหอ และระบบโลจิสติกส โดยแบงเปน 2 แนวทาง คือ
2.1) การพัฒนาเกษตรอินทรียวิถีพื้นบาน โดยภาครัฐสนับสนุนดานความรู ปจจัยการผลิต
สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายในกระบวนการการผลิตและการตลาดในระดับตางๆ
2.2) ผลั กดั น เกษตรอิ น ทรี ย ใ ห เ ข าสู มาตรฐานและได การรั บ รอง โดยภาครั ฐ อํ านวย
ความสะดวก กํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรม ทั้งการสรางชองทางการตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
3) หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 หลักสูตร
วัตถุประสงค พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต ดานพืช ดานปศุสัตว และดานประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและสรางความยั่งยืนของระบบการผลิต
เปาหมาย
1) จํานวนเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจดานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15 ตอป
2) พื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป จากฐานขอมูลปจจุบัน
3) สงเสริมผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหม และพัฒนาผลิตภัณฑเกาใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรียแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากร
ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
แนวทางการดําเนินงาน
1) เสริ ม สร า ง พั ฒ นาองค ค วามรู และความเข า ใจในกระบวนการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย
แกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานอยางครบวงจร
2) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความสามารถที่จะถายทอด
ใหผูมีสวนรวมเขาถึงไดงาย
3) ถ า ยทอดองค ค วามรู ด า นเกษตรอิ น ทรี ย ใ ห เ ป น ระบบโดยผ า นศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค า เกษตร และศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งประชาสัมพันธในชองทางตางๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ
และแหลงเรียนรู ฯลฯ เพื่อใหผผู ลิตและบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบและกอใหเกิดทัศนคติที่
ดี รวมทั้งตระหนักรูอันจะสงผลดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สนับสนุนการให
ความรูและกระบวนการเรียนรู ผานกิจกรรมเสริมทักษะและการศึกษาดูงาน
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กลยุทธที่ 2

พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) สงเสริมศักยภาพของเกษตรกรโดยเนนการรวมกลุมทําเกษตรอินทรีย และการขับเคลื่อน
โดยระบบส งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่ อเพิ่ มความเข มแข็ งของกลุ มเกษตรกร
อยางยั่งยืน สรางมูลคาเพิ่มใหสินคา สามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2) สงเสริ มและพั ฒนาเกษตรกร ทั้ งที่ อยู ในระยะปรั บเปลี่ ยน และในระบบอิ นทรี ย ตลอดจน
องคกรเกษตรกร ผูประกอบการใหผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรียใหไดการรับรองตาม
มาตรฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
3) สงเสริมใหมีปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย อาทิ เมล็ดพันธุ ชีวภัณฑ ฯลฯ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน
4) สงเสริมการสรางและเชื่อมโยงเครือขาย รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส
ของสินคาเกษตรอินทรีย ระหวางผูผลิต องคกรเกษตรกร ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ
5) สรางเกษตรกรรุนใหมใหเขาสูระบบเกษตรอินทรียมากขึ้น
6) เพิ่ มขี ดความสามารถใหกับเกษตรกร ผูผ ลิ ต และผู ให บ ริการ ในการผลิต แปรรู ปและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอินทรีย โดยภาครัฐใหความชวยเหลือเรื่องมาตรการดาน
ภาษี พรอมทั้งองคความรูในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ การแปรรูปสินคาและ
บริการ การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑใหมีรูปแบบและคุณภาพตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคในแตละตลาด

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการผลิตเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) ใชเทคโนโลยีในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานตั้งแต ระบบการบริหารจัดการปจจัยการ
ผลิต ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา อาทิ แหลงน้ําขนาดเล็ก น้ําบาดาล และสงเสริมการ
จัดทําเขตเกษตรอินทรีย (Organic Zoning) ใหมีการทําเกษตรอินทรียที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพืน้ ที่
2) สนับสนุนและ/หรือปรับปรุง ฉาง หองเย็น หรือโรงสีขาวชุมชนใหสามารถเก็บและผลิต
สินคาเกษตรอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรการใหเกษตรกรราย
ยอยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
3) กํ า หนดมาตรการป อ งกั น การปนเป อ นสารเคมี จ ากแปลงข า งเคี ย งที่ ส ง ผลกระทบต อ
แปลงการผลิตเกษตรอินทรียทั้งทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศในระดับนโยบายและระดับชุมชน
4) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียใหมีความโดดเดนทั้งคุณภาพ รูปแบบ
และความหลากหลาย
5) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยเชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรอินทรียซึ่งเปนการผลิ ต
ทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงสาธารณสุ ข ภาคเอกชน สถาบั น เกษตรกร ภาคี เ ครื อ ข า ยเกษตรอิ น ทรี ย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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4.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สิ น ค า และบริ ก ารด า นเกษตรอิ น ทรี ย มี ค วามเข มแข็ ง ได รั บ ความเชื่ อมั่ น และการยอมรั บ
จากผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภคทั้ ง ภายในและต า งประเทศ มี ก ารพั ฒ นาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ ผู บ ริ โ ภครั บ รู
และตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนของการบริโภคสินคาและบริการ อันจะนํามาสูการปรับพฤติกรรม
ในการบริโภค คุณภาพของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียมีมาตรฐานไดรับการยอมรับและเชื่อถือจาก
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได มีความหลากหลายของสินคาและ
บริการ อุปสงคและอุปทานของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
มี ช อ งทางการตลาดที่ แ พร ห ลาย ผู บ ริ โ ภคมี ค วามสะดวกในการซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารด า นเกษตรอิ น ทรี ย
มีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
หลักการ

1)
2)
3)
4)

สรางความเขมแข็งทางการตลาด
สรางความตระหนักใหกับผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย
สงเสริมอัตลักษณและความเชื่อมั่นใหแกสินคาเกษตรอินทรีย
เพิ่มชองทางการตลาดและธุรกิจใหกับสินคาเกษตรอินทรีย

วัตถุประสงค

1)
2)
3)
4)
5)

เพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรียภายในประเทศ
สงเสริมตราสัญลักษณเกษตรอินทรียของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกลุมผูบริโภคทราบถึงคุณประโยชนของสินคาเกษตรอินทรีย
สรางความเชื่อมั่นใหกับสินคาเกษตรอินทรียทุกระดับทั้งภายในและตางประเทศ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย

เปาหมาย

1) เพิ่มปริมาณและมูลคาสินคา การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรีย
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 15 ตอป จากฐานขอมูลเดิมหรือตามอัตราการผลิตที่
เพิ่มขึ้น
2) สงเสริมตราประกอบมาตรฐานเกษตรอินทรียใหเปนที่รูจักและยอมรับ
3) เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศไทยกับประเทศ
คูคาอยางนอย 1 ประเทศ/หรือกลุมประเทศ
4) ใหเกิดการยอมรับระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS: Participatory Guarantee System)
ในประเทศไทย
5) ใหมีจุดรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรอินทรีย (Distribution Center) ทั่วประเทศ
ไมนอยกวา 4 แหง
6) ใหมีตลาดที่ขายสินคาและบริการเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีตลาด/จุด
จําหนาย/บริเวณที่จําหนายในตลาดชุมชนอยางนอยจังหวัดละ 5 แหง
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7) กํ าหนดมาตรการ/นโยบาย ให โ รงเรี ย น โรงพยาบาล หรื อหน ว ยงานของรั ฐ ๆ จั ด หา
อาหาร/วัต ถุดิบที่ ผลิต จากเกษตรอินทรียให นักเรี ยน ผูปวย และบุคลากรในหนว ยงาน
บริโภคไมนอยกวาอําเภอละ 1 แหง

กลยุทธที่ 1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับในตราสัญลักษณ และมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียไทย
2) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการแบบ One Stop Service ทั้งการพัฒนาบุคลากรของ
หน วยงานภาครัฐ หรื อเอกชนที่ เกี่ ย วข องในดานการตรวจสอบรับ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และการตรวจรับรองระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS : Participatory
Guarantee System) ของคนในชุมชน เพื่อใหบริการตรวจสอบรับรองและตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) สินคาเกษตรอินทรียทั้งสินคาพืช ประมง และปศุสัตว
3) ผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และจัดทํา
ระบบการตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานและการตรวจสอบย อ นกลั บ (Traceability)
สินคาเกษตรอินทรียของประเทศ ใหมีมาตรฐานและมีระบบเทียบเทากับมาตรฐานของ
ประเทศคูคา/หรือกลุมประเทศคูคา
4) สงเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการใหบริการสินคาฯ และบริการฯ โดยมี
ระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ในระดับชุมชนส งเสริมใหการผลิ ต เขาสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย โดยใชระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS : Participatory Guarantee
System) และผลักดันใหระบบดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูผลิต ผูบริโภค หนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธที่ 2

สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรียและบริการ ที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
1) สรางและสงเสริมชองทางการตลาดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสินคาเกษตรอินทรียให
เชื่อมโยงทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนในทองถิ่น หรือ
การตลาดระบบสมาชิก (CSA : Community Support Agriculture) หรือตลาดออนไลน
ถึงตลาดสงออก
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2) สงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียโดยจัดทําโครงการเกษตรอินทรียในองคกรเอกชน
และหนวยงานภาครัฐ และอื่น ๆ ตลอดจนการจับคูธุรกิจและการสงออกระหวางประเทศ
ในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC) และประเทศคูคาตางๆ
3) พัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับสินคาและบริการภายในประเทศ
4) สนับสนุนและสงเสริมการจัดงานแสดงสินคาเกษตรอินทรียโลก (World Organic Expo)
ในประเทศไทย
5) ผลักดันใหมีพิกัดศุลกากรสําหรับสินคาเกษตรอินทรีย
6) อํานวยความสะดวกในการสงออกสินคาเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหแก
ผูผลิตและผูประกอบการเกษตรอินทรีย
7) สงเสริมอัตลักษณของสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยโดยการพัฒนาสินคาและ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไทยใหมีคุณภาพ สอดคลองกับลักษณะทางภูมิสังคมของประเทศ
ไทย และเผยแพรทั้งภายในและนอกประเทศ
8) สงเสริมสนับสนุนการสรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต การบริโภค การแปรรูป และ
การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย โดยภาครัฐมีมาตรการชวยเหลือดานราคา

กลยุทธที่ 3

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับเกษตรอินทรียสูผูบริโภค
แนวทางการดําเนินงาน

1) สงเสริมและสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน ประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรียผานเทคโนโลยีสารสนเทศในชองทางตางๆ อาทิ สื่อ
Online ใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไป รับรูทั้งในแงของขอแตกตางระหวางการทํา
เกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย ประโยชนของการบริโภคผลิตภัณฑและบริการที่มาจาก
การเกษตรอินทรีย รวมทั้งผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ
2) ประชาสัมพันธใหผูบริโภคเกิดความเขาใจระบบมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียของ
ไทยและของต า งประเทศ เพื่ อ กระตุ น อุ ป สงค ของผู บ ริ โ ภคภายในประเทศให เ ปลี่ ย น
พฤติกรรมมาบริโภคสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันเกษตรกร
ภาคีเครือขายเกษตรอินทรีย
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4.3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย
การขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ตั้ ง แต ร ะดั บ ชาติ ถึงระดั บ ท องถิ่ น
โดยมีกลไกในการใหความรูและคําแนะนํา ตลอดถึงการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ มีการบูรณาการใหเกิด
ผลเป นรู ปธรรม รวมทั้งจัด สรรงบประมาณในการบริ ห ารจัด การโครงการต างๆ ใหเ ปน ไปตามยุทธศาสตร
โดยมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร มีดังนี้
หลักการ

นําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน

วัตถุประสงค

เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียไทยใหเกิดผลเปนรูปธรรม บรรลุผลตามเปาหมาย
โดยความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและองคกร
เกษตรกร

เปาหมาย

1) ใช รูป แบบยโสธรโมเดลในการขับ เคลื่ อนการพั ฒนาเกษตรอิ น ทรีย โดยบูร ณาการของ
หนวยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับทองถิ่น
2) จัดใหมีกลไกที่รับผิดชอบการพัฒนาเกษตรอินทรียใหชัดเจน โดยเปนผูกําหนดนโยบาย/
แนวทาง ติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผล
3) จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนาเกษตรอินทรียอยางนอยปละ 2 ครั้ง
4) สรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร
อินทรียอยางนอยจังหวัดละ 10 กลุม หรือ 760 กลุมทั้งประเทศ

กลยุทธที่ 1 ใชรูปแบบยโสธรโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียรวมกับภาคเอกชน
แนวทางการดําเนินงาน
ใช การบู ร ณาการ ระหว างหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องทั้ งส ว นกลาง ระดั บ จั งหวั ด กลุ ม
เกษตรกร และภาคเอกชนในพื้นที่ ในรูปแบบบันทึกตกลงความรวมมือ ในการพัฒนากลุม
เกษตรกรเกษตรอิน ทรีย เดิมให เกิ ดความเข มแข็ ง กลุมเกษตรใหมที่มีศักยภาพเขาสูร ะบบ
เกษตรอินทรีย โดยภาครัฐใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐาน องค
ความรู ด า นวิ ช าการ การเชื่ อ มโยงด า นตลาด แหล ง ทุ น การแปรรู ป ระบบโลจิ ส ติ ก ส
งบประมาณ และบุ ค ลากร และจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในพื้ น ที่ เพื่ อ การวางแผน การผลิ ต
การตลาด มาตรฐาน และงบประมาณ โดย ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคเกษตรกร กลุมเกษตรกร
กลยุทธที่ 2 แหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย
แนวทางการดําเนินงาน
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1) แสวงหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา หรือใชเงินจากกองทุนของรัฐที่มีการจัดตั้งไวแลวสําหรับ
เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหการสนับสนุนเกษตรกร องคกรเกษตรกรที่ทําเกษตร
อินทรีย รวมถึงผูประกอบการในรูปแบบตางๆ อยางครบวงจร
2) สนับสนุน Green Credit ผานสถาบันการเงิน โดยใหสินเชื่อดอกเบี้ยผอนปรนแกผูผลิต
แปรรูป จําหนายสินคาเกษตรอินทรีย และปจจัยการผลิตอินทรีย รวมทั้งใหทุนอุดหนุน
เกษตรกรรายยอย เกษตรกรตนน้ํา ที่ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย

กลยุทธที่ 3

สรางกลไกและเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน
1) จัดใหมีกลไกและเครือขายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียเพื่อกํากับดูแลและ
ดําเนินงานการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัด ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน โดยมีองคประกอบจากผูแทน
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ โดยเนนใหภาคเอกชนเปนหลักในการขับเคลื่อน
ภาครัฐเปนฝายสนับสนุน และอํานวยความสะดวกดานตางๆ
2) ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรียเปนระยะๆ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
แผนการดําเนินงานใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเปนเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย
เชิงพื้นที่รวมกับชุมชน
4) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรียแหงชาติเพื่อเปนหนวยหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียในอนาคต
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร และภาคีเครือขายเกษตรอินทรีย
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