บทที่ 4
ข้ อมูลสถานการณ์ เกษตรอินทรีย์
บทนี้ เป็ นการกล่าวถึง สถานการณ์ ของเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่ ง
รวมไปถึ งการรับ รองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์และตรามาตรฐานอินทรี ยท์ ี่ ควรรู้ จกั ไปจนถึ งตลาด
อาหารอินทรี ยภ์ ายในประเทศไทยและระดับโลก ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการรวบรวมข้อมูลฐาน
วิจยั จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลเสริ มให้ผทู้ ี่สนใจที่จะศึกษา ดังนี้
4.1 สถานการณ์ เกษตรอินทรีย์ของโลกในปัจจุบัน
สถานการณ์ เกษตรอินทรี ยข์ องโลกมีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มขึ้น มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002
จนปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่มีการผลิ ตเกษตรอินทรี ย ์ จานวน 120 ประเทศ มีอตั ราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย ปี ละประมาณร้ อ ยละ 20 ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่า นมา โดยสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุโ รป และ
ออสเตรเลี ย เป็ นประเทศที่มี การผลิ ตเกษตรอินทรี ยม์ ากที่สุ ด และในปี ค.ศ. 2005 - 2006 พบว่าใน
ประเทศในแถบเอเชี ย และ ประเทศอาร์ เจนติ น ามี อตั ราส่ วนการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์เพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
รวดเร็ ว (โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้, 2557)
สถาบันต่างๆ เช่ น the foundation ecology & agriculture (SOEL), international federation of
organic agriculture movements (IFOAM), the research institute of organic agriculture (FiBL) แ ล ะ
food and agriculture organization of the united nations(FAO) ได้มีความตื่นตัวและให้ความสนใจใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของการผลิต เกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งสามารถมองเห็นได้จากรายงานความ
ร่ วมมือของสถาบันในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลข้อมูลของการเกษตรอินทรี ยท์ วั่ โลกไว้
อย่างเป็ นระบบมากขึ้นในหนังสื อ the world of organic agriculture : statistic & emerging trend ซึ่ งมี
การจัดการรายงานผลของทุกปี นอกจากนี้ FAO หรื อ สถาบันอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
ร่ วมกับคณะกรรมาธิ การเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้ประกาศให้ระบบเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาชนบทแบบยัง่ ยืนที่มีศกั ยภาพ แม้แต่ธนาคารโลก และศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศก็ยงั
ได้มี การสนับสนุ นให้ประเทศที่ กาลังพัฒนามี ค วามสามารถในการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าเกษตร
อินทรี ยเ์ ข้าสู่ การค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ด้วยความต้องการบริ โภคสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศ
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ที่พฒั นาแล้วเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็ นผลให้การกระจายสิ นค้าไปยังตลาดค้าปลี กมีแนวโน้มใน
ทิศทางกว้างขวางและเป็ นระบบ โดยในประเทศที่พฒั นาแล้ว บริ ษทั ค้าปลีกขนาดใหญ่และบริ ษทั ใน
เครื อนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยอ์ อกวางจาหน่ ายมากขึ้นเป็ นการรองรับความต้องการบริ โภคสิ นค้า
เกษตรอินทรี ยท์ ี่กาลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว (โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้, 2557)
การสารวจช่องทางการตลาดของอาหารเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศที่พฒั นาแล้วพบว่า เมื่อช่วง
ทศวรรษที่ ผ่านมา ส่ วนใหญ่ อยู่ในท้องถิ่ นและตลาดค้าเกษตรอิ น ทรี ยร์ ายย่อยถึ งร้ อยละ 93 แต่ ใน
ปั จจุบนั ช่องทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป คือ สิ นค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ขยายตัวไปในตลาดซุปเปอร์
มาร์ เกตมากกว่าตลาดสิ นค้าย่อย แบ่งออกเป็ น ซุปเปอร์มาร์เกตร้อยละ 25 - 50 ร้านค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรี ยร์ ้อยละ 25-40 ขายตรงร้อยละ 10-40 และจากการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
ทัว่ โลก ปี ค.ศ.2014 ของ SOLE และ FiBL หรื อ สถาบันวิจยั เกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งแสดงไว้ในหนังสื อ
“ the world of organic agriculture: statistics & emerging trends 2014 " พบว่า ในปี 2012 มี เกษตรกร
กว่า 1.9 ล้านครอบครัวที่ทาเกษตรอินทรี ยใ์ น 164 ประเทศทัว่ โลก (เพิ่มขึ้น 1 แสนครอบครัวจากปี
ก่อนหน้า) โดยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรี ย ์ (ที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมระยะปรับเปลี่ยนด้วย 234.4 ล้านไร่
(เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านไร่ ) โดย 3 ประเทศแรกที่มีพ้ืนที่เกษตรอินทรี ยม์ ากที่สุดคือ ออสเตรเลีย อาร์ เจนตินา
และสหรั ฐอเมริ ก า แต่ ป ระเทศที่ มี เกษตรกรที่ ท าเกษตรอิ นทรี ยม์ ากที่ สุ ด 3 อันดับแรก คือ อิ นเดี ย
ยูกนั ดา และเม็กซิ โก(สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2557)
ตารางที่ 4.1 ประเทศที่มีขนาดพื้นที่เกษตรอินทรี ยม์ ากเป็ น 10 อันดับแรกในปี 2012
ประเทศ
1. ออสเตรเลีย
2. อาร์เจนตินา
3. สหรัฐอเมริ กา
4. จีน
5. สเปน
6. อิตาลี
7. เยอรมนี
8. ฝรั่งเศส
9. อุรุกวัย
10. แคนาดา

พื้นที่เกษตรอินทรี ย(์ ไร่ )
75,010,775
22,734,162
13,615,444
11,875,000
9,957,481
7,296,012
6,464,719
6,455,881
5.818,531
5,211,769

หมายเหตุ : ปรับปรุ งข้อมูลพื้นที่เดิมใช้มาตราเป็ นเฮกเตอร์ โดยใช้ : 1 เฮกเตอร์ = 6.25 ไร่
ที่มา: FiBL-IFOAM survey 2014
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ในส่ วนของตลาด จากการศึกษาของ Organic Monitor ซึ่ งเป็ นหน่วยงานวิจยั เรื่ องตลาดเกษตร
อิ น ทรี ย ์โลก ได้ป ระเมิ น ตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ์ในปี 2554 ว่า มี มู ล ค่ าราว 63,800 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ
(เพิ่มขึ้น 800 ล้านเหรี ยญสหรัฐจากปี ก่อน) โดยสหรัฐอเมริ กามีตลาดออร์ แกนิ คที่ใหญ่ที่สุด รองลงมา
คื อ เยอรมัน และฝรั่ ง เศส แต่ ป ระเทศที่ มี สั ด ส่ วนการซื้ อสิ น ค้าออร์ แกนิ ค ต่ อ ประชากรสู ง สุ ด คื อ
สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค และลักเซมเบิร์ก (สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2557)
ในเอเชีย มีเกษตรกรกว่า 6 แสนครอบครัวที่ทาเกษตรอินทรี ย ์ โดยมีพ้ืนที่รวมกันกว่า 20 ล้าน
ไร่ โดยประเทศจีนมีพ้ืนที่เกษตรอินทรี ยม์ ากที่สุด คือ 11.875 ล้านไร่ รองลงมาคือ อินเดีย (3.125 ล้าน
ไร่ ) คาซัคสถาน (1.820 ล้านไร่ ) อินโดนี เซี ย (0.552 ล้านไร่ ) ฟิ ลิปปิ นส์ (0.506ล้านไร่ ) ส่ วนประเทศ
ไทยอยู่อนั ดับ 8 (0.203 ล้านไร่ ) ในด้านการตลาดเกษตรอิ นทรี ยใ์ นเอเชี ยก็ มี แนวโน้ม เติ บ โตอย่าง
ต่อเนื่ องเช่ นกัน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคยังคงมีความตื่นตัวต่อภัยคุ กคามจากอาหารที่ปนเปื้ อนสารเคมีอยู่
(สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2557)
4.2 สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554 - 55 ที่ ผ่านมา การพัฒ นาเกษตรอิ นทรี ยใ์ นประเทศไทยยังคงชะลอตัว (ในปี
พ.ศ. 2554 เกษตรอินทรี ยข์ ยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.0 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2555 เกษตรอินทรี ยไ์ ทย
ลดลงร้ อยละ 6.4) เนื่ องจากปั ญ หาเศรษฐกิ จและการเมื องภายในประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการ
ประกันราคาผลผลิตการเกษตรของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบด้านลบต่อการตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนการผลิต
เป็ นเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร อีกทั้งนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรี ยข์ องภาครัฐที่ขาดช่ วง และ
ขาดประสิ ทธิภาพ ทาให้การขยายตัวของเกษตรอินทรี ยไ์ ทยเป็ นไปอย่างเชื่องช้า ไทยไม่มีศกั ยภาพการ
ส่ งออกที่ ม ากพอ ส่ งผลเสี ยต่ อโอกาสการค้าระหว่างประเทศ แต่ อย่างไรก็ ตามสถานการณ์ ตลาด
ภายในประเทศยังถื อว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดี โดยมีความหลากหลายของสิ นค้าเกษตรอินทรี ยอ์ อกวาง
จาหน่ ายมากขึ้ น รวมถึ งเรื่ องการขยายตัวของผูป้ ระกอบการแปรรู ป เกษตรอิ นทรี ยท์ ี่ เพิ่ ม ขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2556 เกษตรอิ น ทรี ย ์ไ ทยยัง คงมี แ นวโน้ ม ที่ ท รงตัว เพราะสถานการณ์ ใ นประเทศยัง คงไม่
เปลี่ ยนแปลงมากนัก แต่ก็ มีเหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ นนิ มิ ตหมายอันดี ว่าจะส่ งผลบวกต่อสถานการณ์ เกษตร
อินทรี ยข์ องไทยในอนาคต ได้แก่ การจัดตั้งเครื อข่ายชุ มชนรับรองเกษตรอินทรี ย ์ การประกาศตัวเป็ น
มหาวิทยาลัยเกษตรอิ นทรี ยข์ องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการเตรี ยมการกาหนดให้ม าตรฐานเกษตร
อินทรี ยเ์ ป็ นมาตรฐานบังคับ (สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2554)
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ในส่ วนของนโยบายการส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ย ์ รัฐบาลได้พยายามดาเนิ นงานตามกรอบของ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ์แ ห่ ง ชาติ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ก ารพัฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ์
พ.ศ. 2551 - 2554 แต่ผลการดาเนิ นงานตามแผนไม่ประสบความสาเร็ จเท่าไหร่ นกั นอกจากนี้ ยงั ขาด
ความต่อเนื่องในส่ วนนโยบายส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยข์ องภาครัฐ ดังที่เห็นได้จากแม้วา่ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิการฉบับแรกได้หมดลงแต่กลับยังไม่ได้มีการจัดทาแผนฯฉบับใหม่ข้ ึนมารับรอง ทา
ให้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลากว่า 2 ปี ที่ไม่มีแผนพัฒนาเกษตรอินทรี ยร์ ะดับประเทศ
ทั้งนี้การถ่ายโอนงานประสานงานและเลขานุ การของคณะกรรมการเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งชาติ จากเดิมที่
ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบมาเป็ นส านัก งาน
เศรษฐกิ จ การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยิ่ง มี ผ ลท าให้ ก ารด าเนิ น การจัด ท าแผนต่ างๆ
ชะงักงันชัว่ คราว (สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2556)
ถึงแม้ตน้ ปี พ.ศ. 2556 ทางสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะได้จดั ทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งชาติฉบับใหม่ออกมา และได้จดั ประชุ มระดมความเห็นกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ใน 4 ภาค แต่ยงั คงมี หลายหน่ วยงานที่ แสดงความเห็ นคัดค้านกับร่ างแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่ าว ดังที่
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรี นเนทได้ให้เหตุผลไว้ (สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2556) ดังนี้
1) ยังคงเป็ นขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ไม่ใช่โดยภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
2) ไม่ได้วเิ คราะห์ปัญหาในการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็ จ แต่
ยังทาแบบเดิมๆอยู่
3) การกาหนดเป้ าหมายที่ต่า ซึ่ งแทบจะไม่จาเป็ นต้องทาแผนเกษตรอินทรี ยก์ ็สามารถ
บรรลุเป้ าหมายได้อยูแ่ ล้ว
4) การกาหนดกลยุทธและแนวทางดาเนิ นงานไม่มีการจัดลาดับความสาคัญเร่ งด่วน
ทาให้กระจัดกระจาย ไม่เกิดแรงขับเคลื่อน และเป็ นการทางานแบบต่างคนต่างทา
5) การกาหนดแนวทางดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ด้วยเหตุ ดังกล่ าวจึ งท าให้ค ณะกรรมการยุท ธศาสตร์ เกษตรอิ นทรี ยแ์ ห่ งชาติ ต้องเลื่ อนการ
รั บ รองแผนดังกล่ าวในการประชุ ม เมื่ อปลายเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 จนท าให้แผนยุท ธศาสตร์
ระดับชาติตอ้ งล่าช้าไปอีกระยะหนึ่ง
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การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
การสารวจข้อมูลโดยมูลนิ ธิสายใยแผ่นดิน/กรี นเนท พื้นที่การผลิ ตเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศ
ไทยที่ ไ ด้รับ การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์เพิ่ ม ขึ้ น จาก 192,220.03 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 เป็ น
212,995.34 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (ร้ อ ยละ 10.8) และเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 219,309.66 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554
(ร้อยละ3.0) แต่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรี ยล์ ดลงเหลือ 205,385.81 ไร่ (ลดลงร้อยละ
6.4) นอกจากนี้ จานวนฟาร์ มเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น
จาก 5,358 ฟาร์ ม ในปี พ.ศ. 2552 เป็ น 7,405 และ 7,499 ฟาร์ มในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ตามลาดับ
แต่ ในปี พ.ศ. 2555 จานวนฟาร์ ม เกษตรอิ นทรี ย ์ล ดลงเหลื อ 7,189 ฟาร์ ม (สหกรณ์ ก รี น เนท จากัด,
2554)

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรี นเนท (2556)
ภาพที่ 4.1 การขยายตัวของเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทย
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สถานการณ์ ปศุสัตว์ อนิ ทรีย์ในประเทศไทย
แม้ว่าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทยจะมีมานานพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมุ่งเน้น
ไปยังสิ น ค้าพื ช ผลอิ น ทรี ย ์ม ากกว่าปศุ สั ต ว์อิ น ทรี ย ์ อาจจะด้วยขั้น ตอนการดาเนิ น งานที่ ค่ อนข้า ง
ซับซ้อนและมีเงื่อนไขในผลิตหลายอย่าง เนื่ องด้วยต้องคานึงถึงกระบวนการเลี้ยงทุกขั้นตอนให้มนั่ ใจ
ว่าปราศจากการใช้สารเคมี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึ งความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยผลผลิ ตเนื่ องจากงดการใช้ยา
ปฏิชีวนะ หรื อการมีตลาดรองรับที่ น้อยกว่าจึงทาให้ปศุสัตว์อินทรี ยไ์ ม่เป็ นที่ นิยมมากนัก มีเพียงแต่
ปศุสัตว์ปลอดสารพิษที่เป็ นที่รู้จกั และวางขายในท้องตลาดโดยทัว่ ไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปผูบ้ ริ โภคที่
หันมาสนใจในเรื่ องของสุ ขภาพมีจานวนมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
ขึ้นจากโลกทางออนไลน์ ทาให้ได้เห็นถึงภัยจากการใช้สารเคมีในกระบวนการเลี้ยง เพราะแม้ปศุสัตว์
ปลอดสารพิ ษผลผลิ ตสุ ดท้ายจะมี ปริ ม าณสารพิ ษ คงเหลื อที่ น้อยมากหรื อไม่ มีเลย แต่ก็ค งมีก ารใช้
สารเคมีในระหว่างการเลี้ ยงซึ่ งอาจมีสารอื่นที่อาจไม่ใช่ สารพิษแต่มีผลในระยะยาวกับร่ างกายตกค้าง
อยูไ่ ด้ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงหันมาให้ความสนใจกับสิ นค้าปศุสัตว์อินทรี ยม์ ากขึ้น
สิ นค้าปศุสัตว์อินทรี ยใ์ นประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์น้ นั มี
น้อ ยชนิ ด โดยมี เพี ย งโคอิ น ทรี ย ์ ไข่ ไ ก่ อิ น ทรี ย ์ และน้ าผึ้ ง อิ น ทรี ย ์เพี ย งเท่ า นั้น ที่ ไ ด้รับ การรั บ รอง
ผลิ ตภัณฑ์อินทรี ย ์ ตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ กรมปศุ สัตว์ สานักส่ งเสริ มและ
พัฒ นาการปศุ สั ตว์ กลุ่ ม วิจยั และพัฒ นาระบบฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ (ปศุ สั ตว์อิ นทรี ย ์, 2557) ในส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อการส่ งออกนั้น ได้แก่ กุง้ แช่แข็งอินทรี ย ์ ไข่ไก่
อินทรี ย ์ และน้ าผึ้งอินทรี ย ์ (กระทรวงพาณิ ชย์, 2556)
สุ กรอินทรี ยซ์ ่ ึ งเป็ นหัวข้อศึกษาในงานวิจยั เล่มนี้ น้ นั ไม่มีปรากฏว่ามีการทาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยอ์ อกวางขายที่ทอ้ งตลาดไทย ที่ใกล้เคียงที่สุดนั้น คือ หมูหลุม
ซึ่ งถือเป็ นปศุสัตว์อินทรี ยอ์ ย่างหนึ่ ง อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่นาออกมาวางจาหน่ายตามตลาดนั้นเป็ นไป
ตามค าบอกเล่ าของผูข้ ายว่า เป็ นเนื้ อหมู อิ น ทรี ย ์ แต่ ไ ม่ ไ ด้รับ การรั บ รองอย่า งแน่ ชัด จากองค์ก รที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึ งไม่มีตรามาตรฐานแสดงว่าเป็ นสิ นค้าอินทรี ย ์ ทางผูจ้ ดั ทาจึงไม่ได้จากัดความว่าหมู
หลุมให้เป็ นหนึ่ งในหมูอินทรี ย ์ เพราะฉะนั้นสิ นค้าสุ กรอินทรี ยใ์ นตลาดไทยตามคานิยามของผูศ้ ึกษา
นั้น เป็ นเพียงสิ นค้าที่สมมติข้ ึนมาเท่านั้น ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดจริ ง
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ในปั จจุ บ นั แม้สิ นค้าอาหารอิ นทรี ยจ์ ะเป็ นที่ รู้จกั กันในวงกว้างมากขึ้ น แต่ก ระนั้นจากการ
สารวจของมูลนิ ธิสายใยแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2555 ข้างต้น ก็ยงั พบว่าไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรี ยอ์ ยูเ่ พียง
2.05 แสนไร่ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 0.16 ของพื้นที่เพาะปลูกทัว่ ประเทศเท่านั้น ซึ่ งถือเป็ น
สั ดส่ วนที่ น้อยมาก ดังนั้น ทางกระทรวงพาณิ ชย์จึงได้มี ก ารประชาสั ม พันธ์ และรณรงค์อย่างหนัก
เพื่อที่จะให้เกษตรกรไทยหันมาสนใจในเกษตรทางเลื อกนี้ ซ่ ึ งเชื่ อว่าจะเป็ นทางเลื อกใหม่ที่ทารายได้
ให้กบั เกษตรกรไทยได้อย่างยัง่ ยืน และเพื่ อที่ จะผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ การเป็ น Asian organic
hub ในอนาคตอีกด้วย
4.3 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โครงการนโยบายสาธารณะเพื่ อ ความปลอดภัย ด้ านอาหารและเศรษฐกิ จการค้า ที่ ย งั่ ยืน
(วิฑูรย์, 2549) ได้มีการอธิ บายถึงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยไ์ ว้วา่ เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพื่อ
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน โดยการรับรองเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั
เป็ นระบบที่ผสมผสานการรับรองผลิตภัณฑ์กบั การรับรองระบบคุณภาพเข้าด้วยกัน จึงให้ความสาคัญ
กับขั้นตอนการปฏิบตั ิในการผลิตตั้งแต่ปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรู ป บรรจุ และจาหน่ายด้วย เพราะ
คุ ณภาพหรื อความเป็ นเกษตรอิ นทรี ยข์ องผลิ ตภัณฑ์ไม่สามารถตรวจวัดได้จากการนาผลิ ตภัณฑ์มา
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory testing) แต่ได้จากการตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการเพาะปลูก
และการจัดการผลผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี หรื อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้น
ดังที่ กล่ าวมา เห็ นได้ว่ามาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยไ์ ม่ ใช่ คู่ มือแนะนาวิธีการผลิ ต หรื อวิธี การ
ปฏิ บ ัติที่ ดี และเหมาะสม แต่ เป็ นเกณฑ์ ข ้อก าหนดขั้น ต่ าที่ เกษตรกรผูผ้ ลิ ตจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามและ
หน่วยงานรับรองจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสิ นใจในการรับรองฟาร์มที่ได้
ปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ โดยแต่เดิ ม มาตรฐานเหล่ านี้ ได้รับการพัฒนาจัดทาขึ้ นโดยองค์กร
เอกชน ส าหรั บ ให้ ส มาชิ ก น าไปปฏิ บ ัติ ตามเพื่ อ ใช้ปิ ดฉลากและโฆษณาสิ น ค้าได้ แต่ ใ นปั จจุ บ ัน
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ี่สาคัญ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลส่ วนใหญ่ถูกกาหนดขึ้นโดยประเทศที่
เป็ นตลาดผูซ้ ้ื อสิ นค้าอินทรี ยท์ ี่สาคัญ และองค์กรสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ NOP
(national organic production) ของสหรัฐอเมริ กา ระเบี ยบมาตรฐานอิ นทรี ย ์ JAS ของประเทศญี่ ปุ่น
มาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยข์ องสหพันธ์ เกษตรอิน ทรี ยน์ านาชาติ (IFOAM) มาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์
(guideline for the production, processing, labeling and marketing of organically produced food of
1999) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO); CODEX เป็ นต้น ทั้งนี้ อาจจัดได้
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ว่ามาตรฐานเหล่านี้เป็ นมาตรฐาน "ขั้นต่า" สาหรับเป็ นแนวทางให้ประเทศต่างๆ นาไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมต่อไป
มาตรฐานสุ กรอินทรีย์
การจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ก รอิ น ทรี ย ์ ผู ้ผ ลิ ต จ าเป็ นต้อ งได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยจ์ ากหน่วยงานที่เชื่ อถือได้ ดังนี้ (หยาดฝน, 2546)
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทย
1. สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (มกท.)
The organic agriculture certification thailand (ACT) สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ น
องค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี 2538 โดยดาเนิ นงานตามแนวทางการกาหนดมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยข์ ้ นั ต่ าของสหพันธ์ เกษตร
อิ น ทรี ย์น านาชาติ หรื อ IFOAM (international ferderation of organic agriculture movements) ซึ่ ง
หลักการทางานเน้นที่กระบวนการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต ไม่ใช่การรับรองว่าผลผลิตนั้น
ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรื อมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ปลอดภัย นอกจากนี้ มกท.ยังได้รับการรับรอง ว่า
เป็ นองค์กรที่มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่ากับองค์กรตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานของสากลจากศู น ย์รับ รองระบบประกัน คุ ณ ภาพมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ (international
organic accreditation service – IOAS) ของ IFOAM ซึ่ งส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์อินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับการ
ตรวจสอบ มกท. เป็ นที่ยอมรับจากนานาชาติ
1. โครงการเกษตรอินทรี ยก์ รมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในส่ วนของหน่ วยราชการ กรมวิชาการเกษตรจะทาหน้าที่ในการตรวจการผลิ ต การขนย้าย
และการแปรรู ป เพื่อการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งหากระบบการผลิตเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์การผลิตพืชอินทรี ย ์
ให้แก่ผผู ้ ลิตต่อไป
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2. คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือ (มอน.)
กลุ่มองค์กรผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนื อได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงาน
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ระดับ ภาคขึ้ นโดยใช้ชื่ อว่าคณะกรรมการมาตรฐานรั บ รองเกษตร
อินทรี ยภ์ าคเหนื อ ซึ่ งได้มีการจัดทามาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ละทาการตรวจสอบรับรองฟาร์ ม โดย
ผลผลิตจะจาหน่ายเฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสุ กรอินทรี ยจ์ ากต่างประเทศ
ปั จจุ บ ัน มี ห น่ วยงานตรวจสอบรั บ รองสิ น ค้าเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องต่ างประเทศที่ ม า
ดาเนินกิจการในประเทศ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2548) คือ
1. บริ ษทั OMIC จากัด โทร. 0-2288-4120-3
2. บริ ษทั P&S AGRO CONTROL จากัด โทร. 0-2361-1910
3. บริ ษทั BCS จากัด โทร 0-5322-0863
4. บริ ษทั BIO AGRICERT โทร. 0-2619-5353
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทคี่ วรรู้ จัก (สหกรณ์กรี นเนท, 2557)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
สิ น ค้ าที่ ได้ รั บ ม าต รฐ าน เก ษ ต รอิ น ท รี ย์ (IFOAM) A.C.T.(organic
agriculture certification thailand)/ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์แห่ งประเทศ
ไทย (มกท) เป็ นตราของไทยเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิ คของไทย เรี ยกว่า
Certified Organic ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของ IFOAM / สมาพัน ธ์ เกษตรอิ น ทรี ย ์
•
นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์น้ ีจึงได้รับการรับรองระดับสากลด้วย
สิ นค้ าเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องอี ยู ร ะเบี ย บข้ อก าหนดใหม่ (EC regulation
834/2007) เป็ นมาตรฐานการผลิตพืชและสัตว์เกษตรอินทรี ย ์ และมาตรฐาน
รับรองการนาเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยจ์ ากต่างประเทศของสหภาพยุโรป
ที่ ไ ด้รับ การอนุ ม ตั ิ ข้ ึ น ใช้แทนระเบี ยบเก่ า (EEC regulation 2092/91) ได้รับ
การเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ
ต รารั บ รองอาห ารและผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ออร์ แกนิ ค ข อง
สหรั ฐ อเมริ ก า (USDA Organic) เป็ นตรารั บ รองอาหาร
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริ กา
The Soil Association Certification เป็ นมาตรฐานที่ ใ ช้
กั น มากที่ สุ ด ในสหราชอาณาจัก ร โดยมี ข ้ อ ก าหนด
กฎเกณฑ์ พ้ื น ฐานของมาตรฐานตามที่ ม าตรฐานเกษตร
อินทรี ยข์ องอียเู ป็ นผูก้ าหนด
ตรามาตรฐาน JAS ส าหรั บ พื ช และอาหารอิ น ทรี ย ์ข อง
ประเทศญี่ ปุ่ นใช้ อ ย่ า งเป็ นทางการเมื่ อ ปี 2000 โดยมี
แ น ว ท า ง ต า ม the guidelines for the production,
processing, labelling and marketing of organically
produced foods ของ the codex alimentarius commission.
และได้มีการเพิ่มเติ มในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์จากสั ตว์และ
อาหารสั ต ว์เข้ า ไปในระบบการรั บ รองด้ ว ยในเดื อ น
พฤศจิกายน ปี 2005
Bioagricert S.r.l. ประเทศอิ ต าลี เป็ นบริ ษ ัท ที่ ท าธุ ร กิ จ
เกี่ ยวกับ การตรวจสอบ และการเป็ นผูใ้ ห้การรับรองการ
ผลิ ตสิ น ค้าอิ น ทรี ย ์ ซึ่ งได้รับ การยอมรั บ และแต่ ง ตั้งโดย
หน่ วยงานซึ่ งดูแลเกี่ ยวกับการให้การ รับรองในยุโรป ซึ่ ง
รับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ
มาตรฐาน EN 45011
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มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องหน่ ว ยตรวจสอบรั บ รอง
เอกชน Eco Cert เป็ นหน่ วยงานรั บ รองเอกชนของ
ประเทศฝรั่งเศส
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ตรารั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องกรมวิ ช าการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ตรารับรองขององค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรี ยภ์ าคเหนือ

ตรารับรองของชมรมเกษตรอินทรี ยเ์ กาะพะงัน เป็ นระบบ
การรั บ รองมาตรฐานแบบชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วม (participatory
guarantee system - PGS) สาหรับเกษตรอินทรี ยบ์ นเกาะพะ
งัน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
4.4 การตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
สถานการณ์ตลาดภายในประเทศ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ รายงานว่า ประเทศไทยผลิตสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยท์ ี่มีการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่ งออก และใช้บริ โภคภายในประเทศเป็ นร้อยละ 50 – 50
โดยจากผลการสารวจของ Greennet เมื่อปี ค.ศ. 2011 ชี้ ให้เห็นว่า สิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีจาหน่ ายใน
ไทยร้อยละ 58 จากการสุ่ มตัวอย่างเป็ นสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งหากไม่นับรวมผักผลไม้สด
สิ นค้านาเข้ามีมากถึ ง ร้อยละ 85 ในจานวนนั้นคิ ดเป็ นร้ อยละ 91 ที่ ได้รับการรั บรองมาตรฐานอย่าง
ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดให้ความสาคัญกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ น
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อย่างมาก โดยสิ นค้าที่มีการจาหน่ายมากที่สุดได้แก่ ธัญพืชแปรรู ป เครื่ องดื่ม ผักสด เครื่ องปรุ งอาหาร
และขนม
1. ปริมาณและมูลค่ าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไทย
การประเมินของกรี นเนทเมื่อปี พ.ศ. 2553 ปริ มาณผลผลิ ตเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศ
ไทยน่าจะมีประมาณ 47,547 ตันต่อปี และมีมูลค่าโดยรวม (ณ ฟาร์ มเกษตรกร) ราว 1,752 ล้านบาทต่อ
ปี โดยสิ นค้าที่ผลิตได้ต่อปี ปริ มาณมากสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวอินทรี ย ์ พืชไร่ อินทรี ย ์ และ ผักและ
สมุนไพรอินทรี ยด์ งั ที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ปริ มาณและมูลค่าการผลิตเกษตรอินทรี ยข์ องประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2550
ปริ มาณ
มูลค่า
ปริ มาณ
มูลค่า
ข้าว
พืชไร่
ผักและสมุนไพร
ไม้ผล
ชา-กาแฟ
ไม่สามารถ
จาแนกชนิดได้
อื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ. 2553
ปริ มาณ
มูลค่า

(ตัน)

(ล้านบาท)

(ตัน)

(ล้านบาท)

(ตัน)

(ล้านบาท)

7,827.41
1,571.96
2,656.73
3,833.10
n.a.
n.a.

313.10
55.02
159.40
76.66
n.a.
n.a.

13,467.07
2,934.14
5,336.76
11,930.40
n.a.
n.a.

373.41
65.87
297.18
236.61
n.a.
n.a.

23,515.8
13,071.0
2,114.3
4,050.8
1,057.2
3,524.8

752.50
365.99
105.72
153.93
190.30
140.99

76.88
15,966.08

4.61
608.79

9.10
33,677.47

1.77
974.84

213.5
47,547.3

42.69
1,752.1

ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรี นเนท (2556)

2. ราคาสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ีราคาเฉลี่ยสู งกว่าสิ นค้าทัว่ ไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของผัก และผลไม้ จากการสุ่ ม ส ารวจราคาสิ นค้าผัก สดประเภทต่ างๆ ในซุ ป เปอร์ ม าร์ เกตภายใน
กรุ งเทพฯโดยกรี นเนทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544 – ธันวาคม 2550 เห็นได้วา่ ราคาผัก
เกษตรอินทรี ยม์ ีราคาที่สูงกว่าราคาของผักอนามัยประมาณ 1.3 เท่า และมีราคาที่สูงกว่าราคาของผัก
ทัว่ ไปถึง 2.1 เท่า ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ราคาสิ นค้าผักสดประเภทต่างๆ ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เกตภายในกรุ งเทพฯ
ราคาของผักทัว่ ไป
ราคาของผักอนามัย
ราคาของผักอินทรี ย ์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ธ.ค. 44
40.18
54.79
88.38
ก.ค. 45
41.28
60.28
66.99
มี.ค. 46
38.98
35.29
65.94
ธ.ค. 46
57.49
56.75
64.28
มี.ค. 47
29.45
46.29
76.77
ส.ค. 47
34.85
83.30
135.29
ก.พ. 48
29.85
48.24
52.37
ส.ค. 48
49.29
64.22
45.84
เม.ย. 49
46.03
75.38
108.03
ก.ค. 50
43.88
103.06
134.17
ธ.ค. 50
42.13
105.26
122.80
เฉลี่ย
41.26
66.62
87.35
ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรี นเนท (2556)

สถานการณ์ตลาดต่ างประเทศ
ดังกล่าวแล้วว่าผลผลิตอินทรี ยท์ ี่มีการรับรองมาตรฐานส่ วนใหญ่ในไทยส่ วนหนึ่ งทาเพื่อการ
ส่ ง ออก โดยตลาดส่ ง ออกหลัก ของสิ นค้า เกษตรอิ น ทรี ย ์ไ ทย คื อ สหภาพยุ โ รป และประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีขา้ วอินทรี ยเ์ ป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อินทรี ย ์ ซึ่ งได้รับ
การรับรองเพื่อส่ งออกไปสหภาพยุโรปจาก Bioagricert และ Ecocert สิ นค้าส่ งออกรองลงมาได้แก่ ผัก
และผลไม้สด และสิ นค้าอาหารแปรรู ป เช่ น น้ ากะทิอินทรี ย ์ น้ ามันมะพร้ าวอินทรี ย ์ น้ าส้มสายชูและ
เครื่ องปรุ งแต่งอาหาร เป็ นต้น (biofach, 2012) โดยมีมูลค่าการส่ งออกอาหารอินทรี ยข์ องไทย เมื่ อปี
ค.ศ. 2012 มู ล ค่ าโดยประมาณ 135.44 ล้า นดอลลาร์ (เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ค.ศ.2011 ซึ่ งมี มู ล ค่ า 130 ล้าน
ดอลลาร์ )
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รู ปแบบและช่ องทางตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย
รู ปแบบของการตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทย สามารถจาแนกได้ 4 รู ปแบบ ดังนี้
(สมาคมการค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ทย, 2554)
1) การตลาดระบบสมาชิ ก เป็ นรู ป แบบการตลาดที่ เก่ าแก่ ที่ สุดของขบวนการเกษตร
อินทรี ยท์ ี่เชื่ อมต่อโดยตรงระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค ระบบตลาดนี้ มีหลักการพื้นฐานว่า
ผูบ้ ริ โภคตกลงกับเกษตรกรผูผ้ ลิตในการซื้ อผลผลิตเกษตรอินทรี ยท์ ี่ผลิตได้ตามฤดูกาล โดยผูบ้ ริ โภค
จะชาระเงินล่วงหน้าให้กบั เกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจะถูกจัดส่ งไป ณ จุดกระจายย่อยตามที่
ตกลง แล้วสมาชิกผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นละแวกใกล้เคียงจะเป็ นผูม้ ารับผลผลิตด้วยตนเอง การตลาดระบบนี้
ทาให้เกษตรกรมี หลักประกันทางเศรษฐกิ จ และมี โอกาสในการสื่ อสารโดยตรงกับผูบ้ ริ โภค ส่ วน
ผูบ้ ริ โภคก็สามารถไปเยีย่ มเยือนฟาร์มเกษตรกรเพื่อดูการผลิต หรื อช่วยเกษตรกรทางานในฟาร์ มได้
การตลาดในระบบนี้ มีผลดี ในแง่ของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิ ต
และผูบ้ ริ โภค แต่ขอ้ จากัดก็คือ เกษตรกรต้องมีฟาร์ มที่อยูไ่ ม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนัก และจาเป็ นต้อง
มีรถยนต์สาหรับใช้ในการขนส่ งเอง นอกจากนี้ การตลาดระบบสมาชิ กใช้ได้กบั ฟาร์ มที่ปลูกผักเกษตร
อินทรี ยเ์ ป็ นหลัก (แต่ก็อาจมีผลผลิตอื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น ข้าว ไม้ผล ไข่ไก่) ในขณะที่เกษตรกรอินทรี ยท์ ี่
ผลิตข้าว ธัญพืช หรื ออาหารแปรรู ป จะไม่สามารถใช้การตลาดในระบบนี้ได้
ในประเทศไทย มีกลุ่มผูผ้ ลิตไม่กี่กลุ่มที่จดั การตลาดในระบบนี้ เช่น ชมรมผูผ้ ลิตเกษตร
อินทรี ย ์ สุ พรรณบุรี กลุ่มเยาวชนเกษตรอินทรี ยแ์ ม่ทา เชียงใหม่
2) ตลาดนัด ตลาดนัดส่ วนใหญ่จะอยู่ในท้องถิ่ นหรื อหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดย
ส่ วนมากมักจัดในสถานที่ที่มีผบู ้ ริ โภคอยูห่ นาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรื ออาจ
เป็ นที่ว่าง ที่ผบู ้ ริ โภคสะดวกในการมาหาซื้ อผลผลิ ต ตลาดนัดนี้ มกั จะเปิ ดเฉพาะวันที่แน่ นอน แต่ไม่
เปิ ดทุ กวัน เช่ น ทุกวันศุกร์ หรื อวันเสาร์ โดยมากจะเปิ ดขายเพียงครึ่ งวัน หรื ออาจนานทั้งวันเลยก็ได้
โดยผูผ้ ลิตต้องมีมาจากหลากหลายกลุ่ม เพื่อจะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจาหน่าย
ตลาดนัดเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทยที่น่าสนใจ คื อ กาดนัดเกษตรอินทรี ย ์ ที่ตลาด
เจเจ เชียงใหม่, ตลาดเขียว สุ รินทร์ , ตลาดเขียว ยโสธร เป็ นต้น
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3) การตลาดช่ องทางเฉพาะ เป็ นการตลาดที่ดาเนิ นการโดยผูป้ ระกอบการที่มีนโยบาย
ในด้านเกษตรอินทรี ย ์ อาหารสุ ขภาพและผลิ ตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ ชดั เจน สามารถดาเนิ นการได้
หลายรู ปแบบ เช่น ร้านขายผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม หรื อซู เปอร์ มาร์ เกตเกษตรอินทรี ย ์
การตลาดในลัก ษณะนี้ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้ม ากกว่าการตลาดระบบสมาชิ ก และมีผลผลิ ตที่
หลากหลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
แบบง่ายๆมากกว่าด้วย
ตัวอย่างของการตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คื อ ร้ านนาวิลิต, ร้านเลมอนฟาร์ ม ,
ร้านไทสบาย เป็ นต้น
4) การตลาดทั่วไป ในหลายประเทศที่ตลาดเกษตรอินทรี ยไ์ ด้พฒั นาไประดับหนึ่ งจะ
พบว่าช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยจ์ ะขยายไปสู่ ระบบตลาดทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโมเดิ ร์นเทรดที่ เป็ นซู เปอร์ ม าร์ เก็ตและห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะเมื่ อความ
ต้องการผลิ ตภัณฑ์เริ่ มขยายตัวชัดเจน ผูป้ ระกอบการค้าปลี กในตลาดทัว่ ไปย่อมเห็ นโอกาสในทาง
การค้า และปรับตัวเพื่อดึ งส่ วนแบ่งการตลาด และสร้ างภาพพจน์ให้กบั หน่ วยงานของตน การเข้ามา
ของตลาดประเภทนี้ จะท าให้เกิ ดการแข่งขันกันในตลาดมากขึ้ น โดยเฉพาะการริ เริ่ ม หาผลิ ตภัณ ฑ์
ใหม่ๆทั้งจากภายในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมไปถึงการแข่งขันทางราคาด้วย
ตัวอย่างตลาดทัว่ ไปในประเทศไทย เช่น Tops Supermarket, Emporium, Villa Market,
และ Siam Paragon เป็ นต้น
4.5 แนวความคิดเกีย่ วกับสุ กรอินทรีย์
1. ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับสุ กรอินทรี ย์
สุ ก รอิ นทรี ย ์ เป็ นสุ ก รที่ ผลิ ตภายใต้มาตรฐานสิ นค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ ม 2-2554 เกษตร
อินทรี ย ์ เล่ม 2 ปศุ สัตว์อินทรี ย ์ ของสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นวิธีการผลิตสัตว์ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรื อสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ยา
ปฏิชีวนะ ฮอร์ โมน หรื อสารเสริ มต่างๆ
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ตารางที่ 4.4 เปรี ยบเทียบกระบวนการผลิตเนื้อสุ กรอินทรี ย ์ เนื้อสุ กรอนามัย และเนื้ อสุ กรธรรมดา
กระบวนการผลิต
การใช้สารเร่ งเนื้ อแดง
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่ งการ
เจริ ญเติบโต
การใช้วตั ถุดิบอาหารสัตว์
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค

เนื้อสุ กรอินทรี ย ์
(มาตรฐาน มกท.)
ไม่ใช้

เนื้อสุ กรอนามัย

เนื้อสุ กรธรรมดา

ไม่ใช้

ใช้ได้

ไม่ใช้
ไม่ใช้

ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้

อินทรี ย ์
ใช้ได้

ไม่อินทรี ย ์
ใช้ได้

ไม่อินทรี ย ์
ใช้ได้

(แต่มีระยะเวลากาหนด) (แต่มีระยะเวลากาหนด)

การใช้การตกแต่งพันธุ กรรม

ไม่ใช้

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ที่มา: สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย(์ มกท.) และกรมปศุสตั ว์ อ้างใน จริ นทร์, 2549

2. หลักการผลิตสุ กรอินทรีย์
การผลิตสุ กรอินทรี ยเ์ ป็ นระบบการจัดการการผลิตปศุสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กลมกลืน ระหว่าง
ผืนดินพืช สัตว์ที่เหมาะสม เป็ นไปตามความต้องการทางสรี ระวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ที่ทาให้เกิ ด
ความเครี ยดต่อสัตว์นอ้ ยที่สุดซึ่ งมีหลักการผลิต ดังนี้ (จินตนา และคณะ, 2549)
1. พื้นที่ ที่ใช้ในการเลี้ ยงสัตว์ ต้องมี การจัดการตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ เล่มที่ 1 :
การผลิตแปรรู ป แสดงฉลาก และจาหน่ายเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งกล่าวไว้วา่ พื้นที่การผลิตที่ตอ้ งการขอรับ
รองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยต์ อ้ งผ่าน ระยะปรั บเปลี่ยน แล้ว
2. ปศุ สัตว์อินทรี ย ์ ต้องมี ส่วนช่ วยปรับปรุ งและรักษาความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ น เพิ่ม
และเกื้ อหนุ นความหลากหลายทางชี วภาพและระบบนิ เวศน์ และเพิ่ ม ความหลากหลายของระบบ
การเกษตร
3. การผลิ ตปศุสัตว์ เป็ นเกษตรกรรมหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับระบบนิ เวศน์ท้ งั กายภาพและ
ชีวภาพ สัตว์ที่กินพืชจะต้องมีแปลงหญ้าสาหรับแทะเล็ม และสัตว์จะต้องมีพ้ืนที่กลางแจ้งสาหรับออก
กาลังกาย ตามความเหมาะสมของสุ ข ภาพ ภู มิ อากาศ และภู มิ ป ระเทศ หรื อเป็ นไปตามระบบการ
จัดการฟาร์ มตามประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม
43

4. มี ความหนาแน่ นของการเลี้ ยงที่เหมาะสมตามชนิ ดสัตว์ แหล่งอาหารสัตว์ สุ ขภาพ
สัตว์ ความสมดุลของโภชนะ และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
5. มุ่งเน้นการขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครี ยด ป้ องกันโรค หลีกเลี่ยงการใช้
ยาและสารเคมี รวมทั้ง ผลพลอยได้จากผลิ ตภัณ ฑ์ ป ศุ สั ตว์ (livestock by products) ยกเว้น นม เป็ น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และ มีการจัดการที่คานึงถึงสุ ขอนามัยสัตว์
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