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บทคัดย่อ 
 

 “เกษตรอินทรีย์” คือท่ีมาของผลผลิตที่มีคุณค่าส าหรับผู้บริโภค ผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม หัวใจของการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์คือการปฏิเสธสารเคมีทุกชนิด เพื่อผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ผลิตรวมทั้งความ
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกมีการบริโภคผลผลิตอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทวีปอเมริกาและยุโรปคือผู้บริโภครายใหญ่ที่มีการบริโภครวมกันประมาณร้อยละ 96 แต่เนื่องจากก าลังการผลิต ที่ไม่
เพียงพอจึงต้องน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศอื่นๆทั่วโลก นอกจากทวีปอเมริกาและยุโรปประเทศอื่นๆเช่น ญี่ปุ่น 
จีน สิงค์โปร์ก็มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  มูลค่าการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกในปีพ.ศ. 2555 มี
ประมาณ 64 พันล้านดอลลาร์  ส าหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 94 ล้านดอลลาร์ หรือ
ประมาณร้อยละ0.15 เท่าน้ัน  จากตัวเลขการบริโภคและการส่งออก ท าให้เห็นว่าโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่
ตลาดโลกยังมีช่องว่างให้เกษตรกรไทยเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดได้อย่างแน่นอนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  ถ้าองค์กรภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนร่วมมือกันส่งเสริมเกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์  โอกาสก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม แต่ถ้าปล่อยให้
เกษตรกรต่อสู้เพียงล าพัง เกษตรอินทรีย์ของไทยคงยากที่จะเติบโตต่อไปและคงไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้
อย่างแน่นอน. 
 

ค าส าคัญ: เกษตรอินทรีย์, นเิวศวทิยา  
 

Abstract  
 

Products from "Organic Agriculture" are valuable in different ways to consumer, producer and the 
environment.  The main focus for the producers of organic farming is to reject all kinds of chemicals/ pesticides 
for a chemical-free output.  Other aspects are the safety and health of the consumer eating only natural 
products, as well as the integrity of the environment and ecology for a sustainable future.  At present, the 
number of consumers of organic agricultural products is continuously increasing around the world. North America 
and Europe as major consumers, make up to approximately 96 percent of the world’s consumption. However, 
their capacity is less than their demand.  The products must be imported from other countries to provide an 
adequate amount. Moreover, in the past years not just the demand in North America or Europe has increased 
but also in other countries such as Japan, China and Singapore. The estimated value of consumption of organic 
products worldwide in 2013 is about 64 billion dollars. In the same year, Thailand’s export of organic products is 
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estimated to be about 94 million or simply 0.15 percent of the total. The figures show the small portion the 
value of organic export goods of Thailand accounts for, compared to the world’s consumption. The opportunity 
is there, for Thai farmers to export organic products to the world market on the short run or even on the long 
run. Requirements to a successful organic farming have to be, that the public and private sector collaborate with 
the farmers. But if the farmers continue their fight alone, an “organic Thailand” which will be able to compete in 
the world will be difficult to establish. 
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บทน า  
ปัจจุบันความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มลภาวะที่เป็นพิษมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อสขุภาพรา่งกายและการด ารงชีวิต  ผู้บริโภคทั่วโลก
เริ่มตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น เริ่มใส่ใจเรื่องการ
บริโภคเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและปลอดภัยจากสารพิษ
สะสม ส่งผลให้อาหารอินทรีย์ (Organic food) ซึ่งได้มาจากการ
ท าการเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture)ที่ปราศจาก
สารเคมีในกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับและมีความนิยม
เพิ่มมากขึ้น เพราะปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง สารเร่งการ
เจริญเติบโต (ฮอร์โมน) และสารสังเคราะห์ประเภทต่างๆที่ใช้
เพิ่มผลผลิต จากการท าการเกษตรแบบเคมี การบริโภคผลผลิต
ที่มาจากการท าเกษตรแบบเคมีนอกจากเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริ โภคและผู้ผลิตแล้ว ยั งก่อให้ เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการตกค้างของสารเคมีที่ปนเปื้อนไปสู่ดิน น้ า 
และอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 
เป็นท่ีมาของโรคร้ายต่างๆหรือโรคร้ายใหม่ๆมากมาย เป็น
มหันตภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพกายและใจของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตลอดเวลาเหมอืนกับที่กล่าวกันว่า “ตายผ่อนส่ง”และ
ที่ส าคัญการเกษตรแบบเคมียังส่งผลให้เศรษฐกิจของเกษตรกร
แย่ลง จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาสารเคมีและ
ปริมาณการใช้สารเคมใีนกระบวนการผลติ แต่สวนทางกับราคา
ผลผลิตทีไ่ม่มีความแน่นอนและเกษตรกรก็ไม่สามารถก าหนด
ราคาเองได้เนื่องจากต้องเป็นไปตามกลไกของตลาด ณ เวลานี ้
ทางเลือกที่เกษตรกรจะสร้างความมั่นคงในอาชีพและความ
สมบูรณ์ของสุขภาพกายและใจรวมทั้งร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้คงอยู่ต่อไปคือการท าการเกษตรโดยปฏิเสธการใช้สารเคมี
ทุกชนิดหรือที่เรียกว่าการท าเกษตรอินทรีย์นั่นเอง [1,2]  

“เกษตรอินทรีย์” คืออะไร เกษตรอินทรีย์(Organic 
Farming or Organic Agriculture) ตามความหมายที่ส านัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ค า
จ ากัดความว่า “เกษตรอินทรีย์” (Organic Farming) เป็น
ระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการ
จัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้
สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อ
ทางพันธุกรรมซึ่งอาจสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้
อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 
ในการปรับปรุงบ ารุงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความ
แข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการ
น าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นผลผลิตที่ได้จะ
ปลอดภัยจากสารพิษ ท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
รวมทั้งไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมในระยะยาว 

ปัจจุบันเกษตรกรและผู้บริโภคจ านวนมากยังมีความ
เข้าใจผิดว่าผลผลิตที่มาจากการเพาะปลูกด้วยระบบ 
Hydroponic หรือ“การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน”เป็นผลผลิตที่
ปลอดสารเคมีหรือเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตด้วยวิธีการ
ปลูกแบบHydroponic ได้มาจากธาตุอาหารและสารละลาย
ธาตุอาหาร (น้ า+ปุ๋ย) โดยการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชได้ มีการใช้สารเคมีหรือยาก าจัดศัตรูพืชน้อยลง การ
ปนเปื้อนของสารเคมีน้อยกว่าผลผลิตที่ได้การการท าเกษตร
เคมี ตามหลักวิชาการเกษตรจะจัดเป็นผักหรือพืชผลประเภท
ผักและพืชผลอนามัย แต่ไม่ใช้ผักและพืชผลที่ปลอดสารเคมีที่
100% ดังนั้นพืชผลที่ได้จากการปลูกด้วยระบบไร้ดิน หรือ 
Hydroponic จึงไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ [3,4,5] 
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ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 
การท าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ 1. เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองเป็นการเกษตร
แบบพื้นฐานมีมาตั้งแต่ในอดีต ผลผลิตที่ได้มีจ านวนไม่มากใช้
บริโภคภายในครอบครัวหรือแบ่งปันกันในหมู่บ้านหรือกลุ่ม
ญาติพี่น้อง 2. เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐาน โดย
หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation 
of Organic Agriculture Movements : IFORM) การเกษตร
กลุ่มที่ 2 นี้เป็นการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ส าหรับ
ประเทศไทยการขอรับรองรองมาตรฐานต้องผ่านส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้ง
ขึ้นในปีพ.ศ 2538 ท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลผลิตให้เกษตรกรที่ต้องการจ าหน่ายผลผลิตในประเทศหรือ
ส่งออกไปต่างประเทศ ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
ของไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.89 เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ที่ท างานร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท จ ากัดและมูลนิธิสายใย
แผ่นดิน ที่เหลือจะเป็นบริษัทเอกชนและบริษัทอุตสาหกรรม
การเกษตรขนาดใหญ่ที่ เริ่ มเข้ามามีบทบาทในการท า
การเกษตรอินทรีย์เพื่อป้อนวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมแปรรูป
และการส่งออกไปต่างประเทศ [6,9] 

จากการส่งเสริมแนวคิดให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
สุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้กระแสการตื่นตัวด้าน
สุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบทางบวก 
ท าให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเติบโตขึ้น จากการที่
ผู้บริโภคเริ่มเห็นความส าคัญเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น ร้านค้าพืชผลเกษตรอินทรีย์เป็นเป้าหมาย
ส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการพชืผลปลอดสารพิษ ในช่วงเวลานั้น
“ร้านกรีนการ์เดน”เป็นร้านค้าเกษตรอินทรีย์แห่งแรกที่
จ าหน่ายสินค้าพืชผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศ และการที่อุปสงค์ของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีร้านค้าพืชผลเกษตร
อินทรีย์เกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าราคา
สินค้าที่จ าหน่ายจะสูงกว่าปกติถึงร้อยละ30-60 แต่ผู้บริโภคก็

ยินดีและยอมจ่ายเพื่อแลกกับความปลอดภัยของสุขภาพและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มชะลอตัวลง
ในช่วงปีพ.ศ. 2541 จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและ
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมในเรื่อง “อาหาร
ปลอดภัย” เช่น ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างระหว่าง
ผลผลิตของอาหารปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ตลาด
เกษตรอินทรีย์ในประเทศมีการเติบโตค่อนข้างช้า แต่หลังจาก
นั้นในช่วงปีพ.ศ.2546 เกษตรอินทรีย์ของไทยเริ่มมีการพื้นตัว
ขึ้นอีกครั้ง จากการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
เกิดความสนใจเกษตรอินทรีย์ขึ้นอย่างมีรูปธรรมจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้ตลาดเริ่มมีการ
ฟื้นตัวอย่างชัดเจนและท าให้ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีความ
แตกต่างกับผลผลิตทั่วไปในท้องตลาดด้วยการใช้ตรารับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร สิ่งที่เกิดขึ้น
อีกประการหนึ่งคือผู้บริโภคยินดีซื้อสินค้าประเภทเกษตร
อินทรีย์ที่มีราคาสูงกว่าเกษตรแบบเคมี   

ในปีพ.ศ.2555-56 ที่ผ่านมาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
มีการชะลอตัวลงอีกครั้ง ซึ่งในปีพ.ศ.2556 เกษตรอินทรีย์ของ
ไทยหดตัวลงร้อยละ 6.4 จากปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในประเทศรวมทั้งนโยบายประกันราคาพืชผลการเกษตร
ของรัฐบาล  ท าให้เกษตรกรบางส่วนตัดสินใจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเคมีอีกครั้งเพราะคาดหวังถึงราคา
ผลผลิตที่รัฐบาลมีนโยบายประกันราคา นอกจากนโยบาย
ประกันราคาผลผลิตการเกษตรแล้ว ในช่วงปีพ.ศ.2556 
ภาครัฐยังไม่มีนโยบายพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ท าให้เกษตรอินทรีย์ของไทยขยายตัว
อย่างเช่ืองช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก [6] 

ปัจจุบันพืชผลเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลก พืชที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกแบบอินทรีย์มากที่สุด
คือข้าว  ผลผลิตที่ได้ร้อยละ96ส่งออกสู่ต่างประเทศ ข้าว
อินทรีย์ที่มีช่ือเสียงของไทย คือข้าวหอมมะลิ ส่วนผลผลิตอื่นๆ
รองลงมาคือพืชไร่และผักผลไม้ ส าหรับตลาดส่งออกหลัก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยคือสหภาพยุโรป ตามมาด้วย
ญี่ปุ่น สหรัฐฯและสิงค์โปร์  ผลิตผลที่ส่งออกมากที่สุดคือข้าว 
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โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หลายองค์กรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
ที่สามารถรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 5 ระบบ ได้แก่ 
IFORM EU สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และUSDA Organic 
(สหรัฐ) และองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายหน่วยงาน เช่น
หน่วยงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Bioagricert ประเทศ
อิตาลี ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Ecocert ประเทศ
ฝรั่งเศสและหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
BSC ประเทศเยอรมันเป็นต้น  [9,10] 

การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  
จากการส ารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/   

กรีนเนท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มีดังนี ้
 

ตารางที ่1:  แสดงพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของไทย 
ปี จ านวนพ้ืนที่ (ไร่) การเปลีย่นแปลง 

2552 192,220.03  

2553 212,995.34 20,775.31 

2554 219,309.66 6,314.32 

2555 205,385.81 -13,923.85 

2556      220,000.00 14,614.19 

ที่มา มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทและกระทรวงพาณิชย์ [6,12] 
 

 
ภาพที ่1: แสดงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรอนิทรยี์ใน

ประเทศไทย [6] 
 

จากข้อมูลในภาพที ่1 แสดงให้เห็นพื้นที่การเพาะ ปลูก
เกษตรอินทรีย์ของไทยที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา13ปี และในป ี
2555 (ปีที่14) พื้นที่การเพาะปลูกมีปริมาณที่ลดลงเล็กน้อย 

ส่วนที่ลดลงเป็นพื้นทีน่าข้าวเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรหันเหไป
ตามนโยบายประกันราคาของรฐับาล นอกจากพืชอินทรีย์หลักที่
เป็นข้าวแล้ว ยังมีพืชชนิดอื่นๆเช่นถั่วลิสง ถั่วเหลือง งา 
หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน  และผลไม้เช่น มะม่วง กล้วยหอม 
ล าไย สับปะรด ส่วนพืชที่ปลูกและแปรรูปเช่นอ้อยที่ส่งออกใน
รูปของน้ าตาลทราย มันส าปะหลัง ส่งออกเป็นแป้งมัน
ส าปะหลัง รวมทั้งสัตว์น้ าเช่นกุ้งและปลาเป็นต้น [6,16] 
 

การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก 
มูลค่าการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยในปี2013 

มีประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ0.15 ของมูลค่า
ตลาดโลก มูลค่าที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกของไทยถือว่ายังน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการบริโภคของตลาดในทวีปอเมริกาและ
ยุโรป  ผลผลิตที่ส่งออกมากที่สุดคือข้าวหอมมะลิและเป็นผลผลิต
ที่ไทยมียอดส่งออกมากที่สุดในโลก รองลงมาคือพืชผัก สมุนไพร 
และผลไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งสัตว์น้ าประเภทกุ้งและปลา [12,16] 
 

ตารางที่ 2: ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกของไทย 
 ชนิด  ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 

ข้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลอืงปะทวิ 
ข้าวเหนียว 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากข้าวไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ  
น้ านมข้าว 

ถ่ัวและธัญพืช ถั่วลิสง ถัว่เหลอืง งา 

ผัก ผักสลัด  ข้าวโพดฝักอ่อนสด กระเจี๊ยบเขียว ผักสลัด  
มะเขอืเทศ ผกักาดจีนชนิดต่างๆ หนอ่ไม้ฝรัง่ 

พริกเขียว มนัส าปะหลัง อ้อย ผกัชี คะน้า กะเพรา แครอท  
ผักแปรรูป โดยเฉพาะหนอ่ไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝกัออ่น 

ผลไม้ มะม่วง กล้วย มะละกอ ล าไย มะพร้าว สับปะรด 

เครื่องดื่ม กาแฟ ชาใบหม่อน น้ าผึ้ง 

วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

น้ าตาลทราย แป้งมนัส าปะหลัง น้ ามันปาลม์ สารให้ความ
หวาน 

อาหาร 
แปรรูป 

กะท ิน้ าปลา น้ าส้มสายขู เนยจากงา เนยถัว่ 

สัตว์น้ า 
กุ้งกุลาด า กุ้งขาวแวนาไม และปลาสลิด (จ าหน่ายในลักษณะ
เป็นกุ้งแช่แข็ง กุ้งสด/แช่เย็น และกุ้งพรอ้มปรุง) 

อาหารอนิทรีย์ทีม่ีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ผลไม้แห้ง ผกัและผลไม้
บรรจกุระปอ๋ง น้ าผักผลไม ้อาหารธัญพืชแปรรูป สมนุไพรและเครือ่งเทศ 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อนิทรีย์ โดยเฉพาะไก่ สกุร และไข่ไก่ 
 

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย [16] 
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ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 18  เดือนมกราคม – เมษายน  2558 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงรายการสินค้าเกษตร
อินทรีย์ทีป่ระเทศไทยส่งออกไปตลาดโลก    
 

ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ของโลก 
กระแสการรั กสุ ขภาพและความห่ วง ใยต่ อ

สิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่
เกิดขึ้นทั่วโลก  ดังนั้นสินค้าที่มีความปลอดภัยและห่างไกล
จากสารพิษจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิต สินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคยอมรับ ดังนั้นมูลค่าการบริโภคจึง
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
ปัจจุบันมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกรวมกันมีมากกว่า 
2 ล้านล้านบาทต่อปี ตลาดสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดคือ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยทั้งสองตลาดมีมูลค่ารวมกัน
ประมาณร้อยละ96 ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลกท่ีเหลือจะ
เป็นประเทศในเอเชียและประเทศอ่ืนๆในโลก[12] 

สถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (FiBL) และสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFORM) ส ารวจการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก มีรายงานข้อมูลปี   พ.ศ.
2557 เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่างๆในโลก
มีจ านวนถึง 164 ประเทศ เพิ่มขึ้น2ประเทศเมื่อเทียบกับปี
พ.ศ.2555 พื้นที่การเกษตรอินทรีย์ของโลกมีประมาณ 
37,500,000 ล้าน Hectares เพิ่มขึ้น 200,000 Hectares 
เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2555 ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มาก
ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ
ประเทศเยอรมันร้อยละ 29.6 และประเทศออสเตรีย ร้อยละ
19.7 ที่เหลืออยู่ในทวีปยุโรปและเอเชีย [15]   

สถานการณ์การตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลก การ
บริโภคสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเจริญ เติบโต
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก  ผลการส ารวจล่าสุดพบว่า
ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มทางด้านเกษตรอินทรีย์มีมูลค่า
เกือบ 64 พันล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ.2555 และยังมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตต่อไปในทุกประเทศ ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์
จะอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นหลัก  โดยในปีพ.ศ.
2555 ตลาดอเมริกาเหนือมีมูลค่าการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 32 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศเยอรมัน ฝรั่ งเศส 
เนเธอร์แลนด์และฟิลด์แลนด์มีมูลค่าการบริโภคประมาณ 29 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการบริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้นท า
ให้ทั้งสองภูมิภาคต้องน าเข้าสินค้ามาจากส่วนต่างๆของโลกเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความขาดแคลน สาเหตุนี้
ท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในทวีปเอเชีย ลาตินอเมริกาและ
แอฟริกามีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาเพิ่มขึ้น  

 
ภาพที่ 3: แสดงมูลค่าการเติบโตของตลาดโลกปี 2000-2012 
[15] 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4: แสดงยอดขายสินค้าอินทรีย์ของตลาดโลก 
ปี ค.ศ. 2000-2012 [15] 

 

โอกาสของเกษตรกรไทยในตลาดโลก 
จากข้อมูลการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก

และผลวิจัยของกระทรวงอาหารเกษตรและการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคของประเทศเยอรมัน (BMELV) มีผลส ารวจ
เกี่ยวกับความนิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่าในปี
2013 ผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า30ปี มีอัตราการซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  อาหารเกษตรอินทรีย์นิยมบริโภค
ได้แก่ กาแฟ ข้าว ชา ผักและผลไม้ นอกจากนั้นหลาย
ประเทศในทวีปยุโรปยังสนับสนุนการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสนันสนุนการผลติภายในประเทศ แต่ก าลังการ
ผลิตก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงต้อง
น าเข้าจากประเทศอื่นๆอีกมาก ดังนั้นในปีพ.ศ.2552
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีมติเห็นชอบลดกฏระเบียบและ
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มาตรฐานในส่วนของรูปร่าง ลักษณะ ขนาดของผักและ
ผลไม้ จ านวน 26 ชนิดลง โอกาสการส่งออกผักและผลไม้
ของเกษตรกรไทยจึงมีมากข้ึน และรายการที่เกษตรกรไทย
ได้ประโยชน์จะเป็นหน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม แตงกวา ดอก
กระหล่ า เห็ดเพาะ หัวกระหล่ าปลี หัวหอม ข้ึนฉ่าย แตงโม 
ถั่ว และบวบ เป็นต้น  

ความต้องการผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ของ
ประชากรโลกท่ีห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท าให้เห็นถึง
โอกาสการส่งออกผลผลิตที่มีมูลค่าหลายพันล้านต่อปี ตลาด
หลักอย่างอเมริกาและยุโรปยังเติบโตขึ้น  ณ เวลานี้ไม่ใช่เรื่อง
ที่ยากเกินความสามารถของเกษตรกรไทยที่จะปรับวิธีการ
ผลิตเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ตลาดขนาดใหญ่ของยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีนยัง
สามารถรองรับผลผลิตได้อีกมาก ถ้าเกษตรกรไทยมีมุมมอง
การเติบโตของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นการเติบโตด้วยแนวทาง
ใหม่ของการเกษตรในยุคนี้ ก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้
และความมั่นคงในการท าการเกษตรที่ยั่งยืน การตัดสินใจ
เปลี่ยนการท าเกษตรเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  
เปรียบได้กับการเลือกใช้กลยุทธ์ Blue Ocean Strategy ของ 
W.Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งเป็นอาจารย์จาก 
INSEAD สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจช่ือดังในฝรั่งเศส ที่มี
แนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ไม่เคยน าเสนอในตลาด
เพื่อสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นใหม่ให้เกิดขึ้นหรือท่ี
เรียกว่า Demand Creation โดยไม่สนใจและให้ความส าคัญ
กับคู่แข่งเดิมๆ หรือคู่แข่งในระบบเกษตรแบบเคมีนั่นเอง  

นอกจากโอกาสที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางการ
ตลาดแล้ว การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังมีองค์กร
ระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ความเป็นธรรมในด้าน
ราคาและการจัดจ าหน่ายคือ Fairtrade Labelling 
Organization International หรือ FLO ปัจจุบันรู้จักกันดีใน
ช่ือ Fairtrade International ปัจจุบันส านักงานใหญ่อยู่ที่
ประเทศเยอรมัน ท าหน้าที่ประสานงานในการพัฒนาระบบ
การค้า Fair trade ของโลก (การค้าบนพื้นฐานความยุติธรรม) 
ที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตอินทรีย์
ได้ในราคาที่มีความยุติธรรมเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 
ส าหรับมุมมองเรื่องโอกาสภายในประเทศที่เป็นความหวัง

ของเกษตรกรไทยที่ท าเกษตรอินทรีย์หรือที่ก าลังจะตัดสินใจ
ท าเกษตรอินทรีย์ในเวลานี้คือ นโยบายส่งเสริมของภาครัฐที่มี
ความชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจากการร่าง “แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559” ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 11 หัวข้อ ได้แก ่

1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. แนวทางด าเนินงานในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แยกการด าเนินงานเป็น 2 แนวทาง คือ การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ที่เน้นตลาดภายในประเทศ และการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์เต็มรูปแบบเพื่อการส่งออก ซึ่งด าเนินการควบคู่กับ
การท าสัญญาการผลิต  

3. การพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ ให้มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์  

4. การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค  
5. การจัดท าข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ให้มีความชัดเจน 

ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด  
6. การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อินทรีย์  
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์  
8. การสร้างและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย  
9. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ  
10. การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์  
11. การก าหนดให้มีกลไกก ากับดูแลที่เช่ือมโยงทั้งใน

ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี [10] 
 

ความได้เปรียบไทยต่อคู่แข่งในทวีปเอเชีย 
จากข้อมูลของ FiBL & IFORM ประเทศที่มีการท า

เกษตรอินทรีย์ของทวีปเอเชียมากที่สุดคือ ประเทศจีน 
รองลงมาคือ อินเดีย และติมอร์ เลสเต้ แต่ทั้งจีนและ
อินเดียมีประชากรมากดังน้ันผลผลิตที่ได้จึงมีการส่งสู่ตลาด
เพียงบางส่วนเพราะต้องใช้บริโภคภายในประเทศ ส่วน
ติมอร์ เลสเต้ ถือว่ายังมีความรู้และความสามารถทางด้าน
เกษตรน้อยกว่าไทยมาก ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน 
ถ้าดูจากประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่าง CLMV ความน่าเช่ือถือ
ในด้านคุณภาพของผลผลิตมีน้อยกว่าประเทศไทย ส าหรับ
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ประเทศสิงค์โปร์และบูรไนไม่เป็นประเทศที่ เป็นคู่แข่ง
ทางด้านการเกษตรอินทรีย์  ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน
ประเทศอินโดนีเซียที่มีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์มาก
ทีสุ่ด รองมาคือฟิลิปปินส์ และอนัดับสามคือประเทศไทย ซึ่ง
ทั้งสามประเทศเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนาหลักทางด้านเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่อง
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ รวมถึงความรู้ด้านการผลิตระบบฟาร์มและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า และที่ส าคัญสภาพภูมิประเทศ
และสภาพอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งแหล่งน้ าจืดที่มีคุณภาพ
ท าให้รสชาดของพืชผลทางการเกษตรเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคในต่างประเทศสูงกว่า [17]  
 

การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเกษตร
อินทรีย์ไทย 

ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้เขียนวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งองค์กรภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้

1. การท าเกษตรอินทรีย์มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการท าเกษตร
แบบเคมีและมีต้นทุนที่สูงกว่า ผลผลิตที่ได้จะเป็นไปตาม
ฤดูกาล และตามความสมบูรณ์ของระบบชีววิทยา  การท า
เกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและ
เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรมที่ไม่มีการ
ปนเปื้อนสารเคมีในกระบวนการเก็บรักษา รวมทั้งการตรวจสอบ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เกี่ยวข้องถึงสิ่งแวดล้อมเช่น สารเคมี
ที่ตกค้างในดิน น้ า และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา 

2. การจัดการทางด้านมาตรฐานของผลผลิตหรือการขอ
รับรองมาตรฐานผลผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังไม่ชัดเจนและยัง
ไม่มีมีหน่วยงานของภาครัฐให้การดูแลหรือสนับสนุนให้
เกษตรกรสามารถด าเนินการได้โดยไม่มีอุปสรรค 

3. นโยบายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ต่อเนื่องและ
เช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ   ตั้งแต่การ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้ในการ
จัดการผลผลิตหรือการแปรรูปผลผลิต การจัดการระบบ
ชลประทาน การดูแลในยามที่มีปัญหา จากภัยธรรมชาติหรือ

อื่นๆรวมทั้งการหาตลาดในประเทศหรือต่างประเทศและ
สุดท้ายการจัดการด้านราคาที่มีความยุติธรรม 

 

แนวทางพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ไทย 
จากปัญหาและอุปสรรคภายในประเทศที่ท าให้เกษตร

อินทรีย์ของไทยเติบโตอย่างเช่ืองช้าและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยดังนี้  

1. ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน โดยเริ่มตั้งแต่การ
ถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตและการจัดการที่มคีณุภาพ 
เพื่อควบคุมต้นทุนให้มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากคู่แข่ง 
เช่นประเทศจีนและอินเดียมีต้นทุนค่าแรงงานที่ถูกกว่า   

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องน าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ. 2556-2559 ไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เน้นการร่วมมือและการบูรณาการ
กันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ เช่นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์  

3. สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริงของสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับสินค้าเกษตรแบบเคมี 

4. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ที่ครบ
วงจรตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การจัดสรรที่ดินให้แก่
เกษตรกรที่ต้องการท าเกษตรอินทรีย์  การให้ความรู้เรื่อง
การแปรรูป การตลาดและระบบโลจิสติกส์เพื่อใก้เกษตรกร
สามารถส่งออกสินค้าสู่ตลาดในระดับโลก 

5. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องเกษตรอินทรีย์ของไทย
ในสายตาของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงนิเวศวิทยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับการท าเกษตรอินทรีย์หรือการจัดแสดงสินค้า
เกษตรอินทรีย์ระดับโลกข้ึนในประเทศเพื่อปลุกกระแสและ
ตอกย้ าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ และการยกระดับสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก 
 

บทสรุป 
เกษตรอินทรีย์ของไทยเริ่มต้นและเดินทางมาเป็น

ระยะเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว แต่ท าไมสถานะของเกษตร
อินทรีย์ไทยยังขาดความมั่นคงและเติบโตอย่างเช่ืองช้าแตกต่าง
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กับอัตราการเติบโตและความต้องการของตลาดโลก ทั้งที่
ประเทศไทยท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีทรัพยากรดิน 
น้ า อากาศ ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร มี
ทรัพยากรบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเป็นอย่างดี 
และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวของโลก” ค าตอบที่ดีที่สุด
ที่จะท าให้เกษตรอินทรีย์กลับมาเติบโตและสร้างรายได้เข้า
ประเทศ คือ “การพัฒนา”   โดยการสร้างความร่วมมือของทุก
ฝ่ายให้เกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ท าให้มีอัตราการเตบิโตสอดคล้องกับตวัเลขการเติบโตและความ
ต้องการของตลาดโลก ส าหรับภาครัฐบทบาทที่ต้องแสดงในเวลา
นี้คือการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
อย่างรวดเร็วที่สุด บทบาทของภาคเอกชนคือการให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการรณรงค์
ต่อต้านการใช้สารเคมทีุกชนิดในกระบวนการผลิตการตลาดและ
การขนส่ง  บทบาทของเกษตรกรคือการพัฒนาความรู้เรื่องการ
ท าเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันท าหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เกษตรอินทรีย์ของไทยต้องเติบโตทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆในโลกได้อย่างแน่นอน  ผลที่ได้จากการเดินหน้า
พัฒนาเกษตรอินทรีย์คือเงินตราที่ไหลเข้าประเทศจากการ
ส่งออกสู่ตลาดโลก สุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริ โภค 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจของ
เกษตรกรที่มั่นคงและสุดท้ายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
ประเทศที่เกิดขึ้นในสายตาชาวโลกท่ีไม่อาจคิดเป็นมูลค่าได้
นั่นเอง 
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