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บทน า

การท าการเกษตรของประเทศในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การใช้สารเคมีเกินความจ าเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากความตระหนักถึง
ผลกระทบต่าง ๆ ดังกล่าว จึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท าการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกษตรอินทรีย์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการท าเกษตรที่มีความปลอดภัยและมีความยั่งยืน โดยเป็นแนวทางการผลิตที่
สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลกในระหว่างปี 2559-2573โดยครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และเน้นในเรื่องการขจัดความยากจน ยุติความหิวโหย ยกระดับโภชนาการ ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

การขับเคลือ่นการพฒันาเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทย

ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย

ป ร ะ เ ด็ น ที่  2 พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย 
คือ

(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรรายย่อย โดยการรวมกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ หรือรูปแบบ
อ่ืน ๆ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้ งสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง
การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น……

(2) บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตอย่าง
เป็นระบบ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ า
ขนาดเล็ก น้ าบาดาล ระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบท่อ
ระบบไฟฟ้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า เทคโนโลยี
ต่าง ๆ

ประเด็นที่ 3 พัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ

(1) พัฒนาตลาดสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจร รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ถึงความส าคัญของสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

(2) ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลักดัน
ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่รับรองโดยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

(3) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคท้ังใน
และต่างประเทศ

จากความส าคัญและประโยชน์ของการท าเกษตร
อินทรีย์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงสอดรับกับการปรับตัวเข้าสู่ความ
ปกติใหม่ (New Normal)

แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-
2565 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าเกษตรอินทรีย์
ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี 2565” และก าหนด
เป้าหมายว่าในปี 2565 ประเทศไทยจะมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์
ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อย
กว่า 80,000 ราย และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 3 ต่อปี  โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล 
แล ะถ่ า ยทอดอ งค์ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ เ กษต ร อิ น ท รี ย์ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ...................................... 

(1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน.

(2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด

(3) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ตลอดโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้
ที่ เ กี่ ยวข้อง รวมทั้ ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ทั้งระบบ
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ทั้งนี้  การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ยึดหลักการตลาดน าการผลิต โดยเน้นใน 7 พื้นที่หลัก ได้แก่

ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญ

(1) ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละ
ระดับ ดังนี้

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับชุมชน ได้มีการ
จัดท าหลักเกณฑ์กลางของระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System: PGS) ของประเทศ เพ่ือใช้เป็นกติกาหรือ

ข้อก าหนดขั้นต่ า ให้เครือข่าย PGS น าไปใช้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามบริบทของ
เครือข่ายโดยไม่บังคับ  เ พ่ือให้ผู้ผลิตแต่ ล ะ
เครือข่ายรวมถึงผูบ้ริโภค เกิดการยอมรบัร่วมกัน 
และจัดตัง้สภาเกษตรอินทรีย ์ PGS แห่งประเทศ
ไทย ท่ีมีผูแ้ทนจากเครือขา่ย PGS ทั่วประเทศ

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ได้มีการ
จัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 
(Organic Thailand หรือ มกษ. 9000) เพ่ือก าหนด
วิธีการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ครอบคลุมถึง
ผลผลิตที่ได้จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
ของพืช สัตว์น้ า ปศุสัตว์ การผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 
ผลผลิตจากป่าหรือธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นอาหารคนและสัตว์  รวมถึงการเทียบเคียง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับต่างประเทศ

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาค ได้ร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการก าหนดมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standard for 
Organic Agriculture: ASOA) เพ่ือส่งเสริมให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนน าไปใช้ประโยชน์ และ
พัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของแต่ละ
ประเทศให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความสะดวกทางการค้า

(2) ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
อาทิ เมล็ดพันธุ์ สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ปุ๋ย
อินทรีย์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การบริหารจัดการ
พ้ืนที่  และการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ เ พ่ือให้ ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกษ. 9000) ในสินค้า ได้แก่ ข้าว
อินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ (กวางตุ้ง กะหล่ าปลี คะน้า หอมแดง) 
ผลไม้อินทรีย์ (มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ฝรั่ง แตงโม) ปศุสัตว์
อินทรีย์ (ไก่ไข่และไข่ไก่ ไก่งวง ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อและ

(1) พื้นที่ใกล้โรงพยาบาล

(2) พื้นที่ใกล้โรงเรียน

(3) พื้นที่ใกล้โรงแรม

(4) พื้นที่ โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.)…

(5) พื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

(6) พื้นที่ ของภาค เอกชนที่ ร่ วมมื อกับกลุ่ ม เกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์

(7) พื้นที่อื่น ๆ ที่แต่ละจังหวัดก าหนด...
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ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โคนม น้ านมดิบและผลิตภัณฑ์น้ านมพาส
เจอไรซ์) สัตว์น้ าอินทรีย์ (สัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าชายฝั่ง) และ
หม่อนไหมอินทรีย์ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ าหม่อน แยมหม่อน 
และหม่อนอบแห้ง และผ้าไหมไทย)

(3) ด้านฐานข้อมูล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
พัฒนาที่ดินได้จัดท าฐานข้อมูลกลางเกษตรอินทรีย์ โดยบูรณา
การข้อมูลร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าวกรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือให้มีข้อมูลเอกภาพในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพ

(4) ด้านการตลาด

1) กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้ า เกษตร อินทรีย์ ไทย โดยใช้ เทคโนโลยี 
Blockchain เพ่ือส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไป
ต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ TraceThai.com โดยน าร่องในสินค้า
ข้าวอินทรีย์

2) กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวม 896 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนอีก 780 
แห่ ง  เ พ่ือเป็นวัตถุดิบ ในการท าอาหารให้กับผู้ ป่ วยใน
โรงพยาบาล และเปิดตลาดสีเขียวภายในโรงพยาบาล ขณะนี้
อยู่ ระหว่างการขยายกลุ่มผู้ รับซื้อไปสู่ โรงแรม โรงเรียน 
ร้านอาหาร และเรือนจ า 

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยโดยสรุป

(1) การผลิต

การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง ท าให้มีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ อยู่ที่ 531,620.67 ไร่ เพ่ิมขึ้นจาก 357,431.25 ไร่ ใน
ปี 2561 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.73 และเกษตรกรที่ท าเกษตร
อินทรีย์  ในปี 2562 มีจ านวน 44,418 ราย เพิ่มขึ้นจาก 
15,974 ราย ในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 178.06

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

ส าหรับพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ 
เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) โดยผลการด าเนิน
โครงการในปี 2560-2563 พบว่ามีเกษตรกรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว 2,161 กลุ่ม และเกษตรกร 
43,545 ราย เป็นพื้นที่ข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 434,464.40 ไร่

(2) การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 
(สินค้าข้าว ทุเรียน มังคุด มะพร้าวอ่อน น้ ากะทิ และใบชา
เขียว) ในปี 2563 มีปริมาณการส่งออกรวม 30,843.93 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจาก 21,443.50 ตัน ในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ

ที่มา: https://www.salika.co



43.84 ขณะที่มูลค่าการส่งออกในปี 2563 อยู่ที่ 1,730.53 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,023.83 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ
เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 69.03 โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อิตาลี และเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกข้าวอินทรีย์กว่าร้อยละ 64 ของการส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์   
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564)

การส่งออกข้าวอินทรีย์ของไทย ในปี 2563 มีปริมาณ
รวม 23,018.34 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 16,660.46 ตัน ในปี 2562 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.16 ส าหรับมูลค่าการส่งออกข้าว
อินทรีย์ ปี 2563 อยู่ที่  1,110.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
779.17 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.51 โดยมี
ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี และสิงคโปร์

แม้ว่าที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคของคนที่หันมาให้ความสนใจด้าน
สุขอนามัย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
และการมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมจะเป็นปัจจัย
เสริมที่ท าให้เกิดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และจะเป็น
โอกาสต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์   
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564)

ที่มา: https://www.wwf.org.co
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