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บทที ่4 
 

ข้อมูลสถานการณ์เกษตรอนิทรีย์ 

 
บทน้ีเป็นการกล่าวถึง สถานการณ์ของเกษตรอินทรียท์ั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึง

รวมไปถึงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และตรามาตรฐานอินทรียท่ี์ควรรู้จกั ไปจนถึงตลาด
อาหารอินทรียภ์ายในประเทศไทยและระดบัโลก ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลฐาน
วจิยัจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลเสริมใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 

4.1 สถานการณ์เกษตรอนิทรีย์ของโลกในปัจจุบัน 

สถานการณ์เกษตรอินทรียข์องโลกมีแนวโน้มของการขยายตวัเพิ่มข้ึน มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 
จนปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกท่ีมีการผลิตเกษตรอินทรีย ์จ านวน 120 ประเทศ มีอตัราการเพิ่มข้ึน
เฉล่ียปีละประมาณร้อยละ 20 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  และ
ออสเตรเลีย เป็นประเทศท่ีมีการผลิตเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุด  และในปี ค.ศ. 2005 - 2006 พบว่าใน
ประเทศในแถบเอเชีย และ ประเทศอาร์เจนตินามีอตัราส่วนการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว (โครงการพฒันาทุ่งกุลาร้องไห,้ 2557) 

สถาบนัต่างๆ เช่น the foundation ecology & agriculture (SOEL), international federation of 
organic agriculture movements (IFOAM), the research institute of organic agriculture (FiBL) แล ะ 
food and agriculture organization of the united nations(FAO) ไดมี้ความต่ืนตวัและให้ความสนใจใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติของการผลิตเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากรายงานความ
ร่วมมือของสถาบนัในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลขอ้มูลของการเกษตรอินทรียท์ัว่โลกไว้
อย่างเป็นระบบมากข้ึนในหนังสือ the world of organic agriculture : statistic & emerging trend ซ่ึงมี
การจดัการรายงานผลของทุกปี นอกจากน้ี FAO หรือ สถาบนัอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ร่วมกบัคณะกรรมาธิการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดป้ระกาศให้ระบบเกษตรอินทรียเ์ป็นกลยุทธ์ใน
การพฒันาชนบทแบบยัง่ยืนท่ีมีศกัยภาพ แมแ้ต่ธนาคารโลก และศูนยก์ลางการคา้ระหวา่งประเทศก็ยงั
ได้มีการสนับสนุนให้ประเทศท่ีก าลงัพฒันามีความสามารถในการส่งออกผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตร
อินทรียเ์ขา้สู่การคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึน ดว้ยความตอ้งการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศ
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ท่ีพฒันาแลว้เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมาก เป็นผลให้การกระจายสินคา้ไปยงัตลาดคา้ปลีกมีแนวโน้มใน
ทิศทางกวา้งขวางและเป็นระบบ โดยในประเทศท่ีพฒันาแลว้ บริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่และบริษทัใน
เครือน าผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียอ์อกวางจ าหน่ายมากข้ึนเป็นการรองรับความตอ้งการบริโภคสินคา้
เกษตรอินทรียท่ี์ก าลงัขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (โครงการพฒันาทุ่งกุลาร้องไห,้ 2557) 

 การส ารวจช่องทางการตลาดของอาหารเกษตรอินทรียใ์นประเทศท่ีพฒันาแลว้พบวา่ เม่ือช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในท้องถ่ินและตลาดคา้เกษตรอินทรียร์ายย่อยถึงร้อยละ 93 แต่ใน
ปัจจุบนัช่องทางการตลาดไดเ้ปล่ียนแปลงไป คือ สินคา้เกษตรอินทรียไ์ดข้ยายตวัไปในตลาดซุปเปอร์
มาร์เกตมากกวา่ตลาดสินคา้ยอ่ย แบ่งออกเป็น ซุปเปอร์มาร์เกตร้อยละ 25 - 50 ร้านคา้เฉพาะผลิตภณัฑ์
เกษตรอินทรียร้์อยละ 25-40 ขายตรงร้อยละ 10-40 และจากการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติ
ทัว่โลก ปี ค.ศ.2014 ของ SOLE และ FiBL หรือ สถาบนัวิจยัเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงแสดงไวใ้นหนังสือ  
“ the world of organic agriculture: statistics & emerging trends 2014 " พบว่า ในปี 2012 มีเกษตรกร
กว่า 1.9 ลา้นครอบครัวท่ีท าเกษตรอินทรียใ์น 164 ประเทศทัว่โลก (เพิ่มข้ึน 1 แสนครอบครัวจากปี
ก่อนหนา้) โดยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย ์(ท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ รวมระยะปรับเปล่ียนดว้ย 234.4 ลา้นไร่ 
(เพิ่มข้ึน 1.9 ลา้นไร่) โดย 3 ประเทศแรกท่ีมีพื้นท่ีเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุดคือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา 
และสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศท่ีมีเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ อินเดีย 
ยกูนัดา และเมก็ซิโก(สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2557) 

 ตารางท่ี 4.1 ประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีเกษตรอินทรียม์ากเป็น 10 อนัดบัแรกในปี 2012 
ประเทศ พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย(์ไร่) 
1. ออสเตรเลีย 75,010,775 
2. อาร์เจนตินา 22,734,162 
3. สหรัฐอเมริกา 13,615,444 
4. จีน 11,875,000 
5. สเปน 9,957,481 
6. อิตาลี 7,296,012 
7. เยอรมนี 6,464,719 
8. ฝร่ังเศส 6,455,881 
9. อุรุกวยั 5.818,531 
10. แคนาดา 5,211,769 
หมายเหตุ : ปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนท่ีเดิมใชม้าตราเป็นเฮกเตอร์โดยใช ้: 1 เฮกเตอร์ = 6.25 ไร่ 
ท่ีมา: FiBL-IFOAM survey 2014 

http://www.greennet.or.th/library/book/organic-agriculture/1597


 

30 

ในส่วนของตลาด จากการศึกษาของ Organic Monitor ซ่ึงเป็นหน่วยงานวจิยัเร่ืองตลาดเกษตร
อินทรีย์โลก  ได้ประเมินตลาดเกษตรอินทรีย์ในปี 2554 ว่ามีมูลค่าราว 63,800 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(เพิ่มข้ึน 800 ลา้นเหรียญสหรัฐจากปีก่อน) โดยสหรัฐอเมริกามีตลาดออร์แกนิคท่ีใหญ่ท่ีสุด รองลงมา
คือ เยอรมัน และฝร่ังเศส แต่ประเทศท่ีมีสัดส่วนการซ้ือสินค้าออร์แกนิคต่อประชากรสูงสุด คือ 
สวสิเซอร์แลนด ์เดนมาร์ค และลกัเซมเบิร์ก (สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2557) 

ในเอเชีย มีเกษตรกรกวา่ 6 แสนครอบครัวท่ีท าเกษตรอินทรีย ์โดยมีพื้นท่ีรวมกนักวา่ 20 ลา้น
ไร่ โดยประเทศจีนมีพื้นท่ีเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุด คือ 11.875 ลา้นไร่ รองลงมาคือ อินเดีย (3.125 ลา้น
ไร่) คาซัคสถาน (1.820 ลา้นไร่) อินโดนีเซีย (0.552 ลา้นไร่) ฟิลิปปินส์ (0.506ลา้นไร่) ส่วนประเทศ
ไทยอยู่อนัดับ 8 (0.203 ล้านไร่) ในด้านการตลาดเกษตรอินทรียใ์นเอเชียก็มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองเช่นกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัคงมีความต่ืนตวัต่อภยัคุกคามจากอาหารท่ีปนเป้ือนสารเคมีอยู ่
(สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2557) 

4.2 สถานการณ์เกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2554 - 55 ท่ีผ่านมา การพฒันาเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยยงัคงชะลอตวั (ในปี 
 พ.ศ. 2554 เกษตรอินทรียข์ยายตวัเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3.0 ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2555 เกษตรอินทรียไ์ทย
ลดลงร้อยละ 6.4) เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการ
ประกนัราคาผลผลิตการเกษตรของรัฐบาลซ่ึงมีผลกระทบดา้นลบต่อการตดัสินใจปรับเปล่ียนการผลิต
เป็นเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร อีกทั้งนโยบายการพฒันาเกษตรอินทรียข์องภาครัฐท่ีขาดช่วง และ
ขาดประสิทธิภาพ ท าให้การขยายตวัของเกษตรอินทรียไ์ทยเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ ไทยไม่มีศกัยภาพการ
ส่งออกท่ีมากพอ ส่งผลเสียต่อโอกาสการค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตลาด
ภายในประเทศยงัถือว่าอยู่ในแนวโน้มท่ีดี โดยมีความหลากหลายของสินคา้เกษตรอินทรียอ์อกวาง
จ าหน่ายมากข้ึน รวมถึงเร่ืองการขยายตวัของผูป้ระกอบการแปรรูปเกษตรอินทรียท่ี์เพิ่มข้ึน ในปี  
พ.ศ. 2556 เกษตรอินทรีย์ไทยยงัคงมีแนวโน้มท่ีทรงตัวเพราะสถานการณ์ในประเทศยงัคงไม่
เปล่ียนแปลงมากนัก แต่ก็มีเหตุการณ์ท่ีเป็นนิมิตหมายอนัดีว่าจะส่งผลบวกต่อสถานการณ์เกษตร
อินทรียข์องไทยในอนาคต ไดแ้ก่ การจดัตั้งเครือข่ายชุมชนรับรองเกษตรอินทรีย ์การประกาศตวัเป็น
มหาวิทยาลยัเกษตรอินทรียข์องมหาวิทยาลยัแม่โจ ้และการเตรียมการก าหนดให้มาตรฐานเกษตร
อินทรียเ์ป็นมาตรฐานบงัคบั (สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2554) 
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ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์รัฐบาลไดพ้ยายามด าเนินงานตามกรอบของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 
พ.ศ. 2551 - 2554 แต่ผลการด าเนินงานตามแผนไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่นกั นอกจากน้ียงัขาด
ความต่อเน่ืองในส่วนนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรียข์องภาครัฐ ดงัท่ีเห็นไดจ้ากแมว้า่แผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏิบติัการฉบบัแรกไดห้มดลงแต่กลบัยงัไม่ไดมี้การจดัท าแผนฯฉบบัใหม่ข้ึนมารับรอง ท า
ให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากวา่ 2 ปีท่ีไม่มีแผนพฒันาเกษตรอินทรียร์ะดบัประเทศ 
ทั้งน้ีการถ่ายโอนงานประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ จากเดิมท่ี
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผูรั้บผิดชอบมาเป็นส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยิ่งมีผลท าให้การด าเนินการจัดท าแผนต่างๆ 
ชะงกังนัชัว่คราว (สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2556) 

ถึงแมต้น้ปี พ.ศ. 2556 ทางส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจะไดจ้ดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัใหม่ออกมา และไดจ้ดัประชุมระดมความเห็นกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ใน 4 ภาค แต่ยงัคงมีหลายหน่วยงานท่ีแสดงความเห็นคดัคา้นกบัร่างแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว ดงัท่ี
มูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนทไดใ้หเ้หตุผลไว ้(สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2556) ดงัน้ี 

1) ยงัคงเป็นขบัเคล่ือนโดยภาครัฐ ไม่ใช่โดยภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
2) ไม่ไดว้เิคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานท่ีผา่นมาท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ แต่

ยงัท าแบบเดิมๆอยู ่
3) การก าหนดเป้าหมายท่ีต ่า ซ่ึงแทบจะไม่จ  าเป็นตอ้งท าแผนเกษตรอินทรียก์็สามารถ

บรรลุเป้าหมายไดอ้ยูแ่ลว้ 
4) การก าหนดกลยุทธและแนวทางด าเนินงานไม่มีการจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วน 

ท าใหก้ระจดักระจาย ไม่เกิดแรงขบัเคล่ือน และเป็นการท างานแบบต่างคนต่างท า 
5) การก าหนดแนวทางด าเนินงานและแผนปฏิบติัการไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์  

 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติต้องเล่ือนการ
รับรองแผนดังกล่าวในการประชุมเม่ือปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 จนท าให้แผนยุทธศาสตร์
ระดบัชาติตอ้งล่าชา้ไปอีกระยะหน่ึง 
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การผลติเกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 

การส ารวจขอ้มูลโดยมูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนท พื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียใ์นประเทศ
ไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึนจาก 192,220.03 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 
212,995.34 ไร่  ในปี  พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 10.8) และเพิ่ม ข้ึนเป็น 219,309.66 ไร่ ในปี  พ .ศ. 2554 
 (ร้อยละ3.0) แต่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียล์ดลงเหลือ 205,385.81 ไร่ (ลดลงร้อยละ
6.4) นอกจากน้ี จ านวนฟาร์มเกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในช่วงเวลาดงักล่าวก็เพิ่มข้ึน
จาก 5,358 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 7,405 และ 7,499 ฟาร์มในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ตามล าดบั 
แต่ในปี พ.ศ. 2555 จ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ลดลงเหลือ 7,189 ฟาร์ม (สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด, 
2554) 

 

ท่ีมา: มูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนท (2556) 

ภาพท่ี 4.1 การขยายตวัของเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 
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สถานการณ์ปศุสัตว์อนิทรีย์ในประเทศไทย 

แมว้่าเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยจะมีมานานพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมุ่งเน้น
ไปยงัสินค้าพืชผลอินทรีย์มากกว่าปศุสัตว์อินทรีย์ อาจจะด้วยขั้นตอนการด าเนินงานท่ีค่อนข้าง
ซบัซอ้นและมีเง่ือนไขในผลิตหลายอยา่ง เน่ืองดว้ยตอ้งค านึงถึงกระบวนการเล้ียงทุกขั้นตอนให้มัน่ใจ
วา่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆทั้งส้ิน รวมถึงความเส่ียงต่อการสูญเสียผลผลิตเน่ืองจากงดการใช้ยา
ปฏิชีวนะ หรือการมีตลาดรองรับท่ีน้อยกว่าจึงท าให้ปศุสัตวอิ์นทรียไ์ม่เป็นท่ีนิยมมากนัก มีเพียงแต่ 
ปศุสัตวป์ลอดสารพิษท่ีเป็นท่ีรู้จกัและวางขายในทอ้งตลาดโดยทัว่ไป แต่เม่ือเวลาผ่านไปผูบ้ริโภคท่ี
หนัมาสนใจในเร่ืองของสุขภาพมีจ านวนมากข้ึนกว่าเดิม ประกอบกบัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย
ข้ึนจากโลกทางออนไลน์ ท าใหไ้ดเ้ห็นถึงภยัจากการใชส้ารเคมีในกระบวนการเล้ียง เพราะแมป้ศุสัตว์
ปลอดสารพิษผลผลิตสุดทา้ยจะมีปริมาณสารพิษคงเหลือท่ีน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่ก็คงมีการใช้
สารเคมีในระหว่างการเล้ียงซ่ึงอาจมีสารอ่ืนท่ีอาจไม่ใช่สารพิษแต่มีผลในระยะยาวกบัร่างกายตกคา้ง
อยูไ่ด ้ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงหนัมาใหค้วามสนใจกบัสินคา้ปศุสัตวอิ์นทรียม์ากข้ึน  

สินคา้ปศุสัตวอิ์นทรียใ์นประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นมี
น้อยชนิด โดยมีเพียงโคอินทรีย์ ไข่ไก่อินทรีย์ และน ้ าผึ้ งอินทรีย์เพียงเท่านั้ นท่ีได้รับการรับรอง
ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ ตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว ์ส านักส่งเสริมและ
พฒันาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจยัและพฒันาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (ปศุสัตว์อินทรีย์, 2557) ในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์พื่อการส่งออกนั้น ไดแ้ก่ กุง้แช่แข็งอินทรีย ์ไข่ไก่
อินทรีย ์และน ้าผึ้งอินทรีย ์(กระทรวงพาณิชย,์ 2556) 

 สุกรอินทรียซ่ึ์งเป็นหวัขอ้ศึกษาในงานวิจยัเล่มน้ีนั้นไม่มีปรากฏวา่มีการท าผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์อกวางขายท่ีทอ้งตลาดไทย ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดนั้น คือ หมูหลุม
ซ่ึงถือเป็นปศุสัตวอิ์นทรียอ์ยา่งหน่ึง อยา่งไรก็ตามสินคา้ท่ีน าออกมาวางจ าหน่ายตามตลาดนั้นเป็นไป
ตามค าบอกเล่าของผูข้ายว่าเป็นเน้ือหมูอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับการรับรองอย่างแน่ชัดจากองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีตรามาตรฐานแสดงว่าเป็นสินคา้อินทรีย ์ทางผูจ้ดัท าจึงไม่ไดจ้  ากดัความว่าหมู
หลุมให้เป็นหน่ึงในหมูอินทรีย ์เพราะฉะนั้นสินคา้สุกรอินทรียใ์นตลาดไทยตามค านิยามของผูศึ้กษา
นั้น เป็นเพียงสินคา้ท่ีสมมติข้ึนมาเท่านั้น ไม่ไดมี้ขายตามทอ้งตลาดจริง 
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ในปัจจุบนัแม้สินค้าอาหารอินทรียจ์ะเป็นท่ีรู้จกักันในวงกวา้งมากข้ึน แต่กระนั้นจากการ
ส ารวจของมูลนิธิสายใยแผน่ดินเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขา้งตน้ ก็ยงัพบวา่ไทยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรียอ์ยูเ่พียง 
2.05 แสนไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.16 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่ประเทศเท่านั้น ซ่ึงถือเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมาก ดังนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์อย่างหนัก 
เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรไทยหันมาสนใจในเกษตรทางเลือกน้ีซ่ึงเช่ือวา่จะเป็นทางเลือกใหม่ท่ีท ารายได้
ให้กบัเกษตรกรไทยได้อย่างย ัง่ยืน และเพื่อท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Asian organic 
hub ในอนาคตอีกดว้ย 

4.3 การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 

โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าท่ีย ัง่ยืน  
(วฑูิรย,์ 2549) ไดมี้การอธิบายถึงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์วว้า่ เป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อ
ยืนยนัวา่ผลิตภณัฑ์และบริการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน โดยการรับรองเกษตรอินทรียน์ั้น
เป็นระบบท่ีผสมผสานการรับรองผลิตภณัฑก์บัการรับรองระบบคุณภาพเขา้ดว้ยกนั จึงใหค้วามส าคญั
กบัขั้นตอนการปฏิบติัในการผลิตตั้งแต่ปลูก เก็บเก่ียว จนถึงการแปรรูป บรรจุ และจ าหน่ายดว้ย เพราะ
คุณภาพหรือความเป็นเกษตรอินทรียข์องผลิตภณัฑ์ไม่สามารถตรวจวดัได้จากการน าผลิตภณัฑ์มา
ทดลองในห้องปฏิบติัการ (laboratory testing) แต่ไดจ้ากการตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการเพาะปลูก
และการจดัการผลผลิต เช่น การใชปุ๋้ยเคมี หรือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ 

ดงัท่ีกล่าวมา เห็นได้ว่ามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ม่ใช่คู่มือแนะน าวิธีการผลิต หรือวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม แต่เป็นเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นต ่าท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตจะต้องปฏิบัติตามและ
หน่วยงานรับรองจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตดัสินใจในการรับรองฟาร์มท่ีได้
ปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ โดยแต่เดิมมาตรฐานเหล่าน้ีได้รับการพฒันาจดัท าข้ึนโดยองค์กร
เอกชน ส าหรับให้สมาชิกน าไปปฏิบัติตามเพื่อใช้ปิดฉลากและโฆษณาสินค้าได้  แต่ในปัจจุบัน 
มาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ส าคญั เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลส่วนใหญ่ถูกก าหนดข้ึนโดยประเทศท่ี
เป็นตลาดผูซ้ื้อสินคา้อินทรียท่ี์ส าคญั และองคก์รสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์NOP 
(national organic production) ของสหรัฐอเมริกา ระเบียบมาตรฐานอินทรีย์ JAS ของประเทศญ่ีปุ่น 
มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ  (IFOAM) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
(guideline for the production, processing, labeling and marketing of organically produced food of 
1999) ขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO); CODEX เป็นตน้ ทั้งน้ีอาจจดัได้
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วา่มาตรฐานเหล่าน้ีเป็นมาตรฐาน "ขั้นต ่า" ส าหรับเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ น าไปประยกุตใ์ชต้าม
ความเหมาะสมต่อไป 

มาตรฐานสุกรอนิทรีย์ 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุกรอินทรีย์ ผู ้ผลิตจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้ดงัน้ี (หยาดฝน, 2546) 

 
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 

1. ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) 

The organic agriculture certification thailand (ACT) ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ป็น
องคก์รอิสระท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี 2538 โดยด าเนินงานตามแนวทางการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ั้นต ่าของสหพนัธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ  ห รือ IFOAM (international ferderation of organic agriculture movements) ซ่ึ ง
หลกัการท างานเนน้ท่ีกระบวนการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต ไม่ใช่การรับรองวา่ผลผลิตนั้น
ไม่มีสารเคมีตกคา้ง หรือมีสารเคมีตกคา้งในระดบัท่ีปลอดภยั นอกจากน้ี มกท.ยงัไดรั้บการรับรอง วา่
เป็นองคก์รท่ีมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่ากบัองคก์รตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานของสากลจากศูนยรั์บรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (international 
organic accreditation service – IOAS) ของ IFOAM ซ่ึงส่งผลให้ผลิตภณัฑ์อินทรียท่ี์ไดรั้บการรับการ
ตรวจสอบ มกท. เป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ 

1. โครงการเกษตรอินทรียก์รมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในส่วนของหน่วยราชการ กรมวิชาการเกษตรจะท าหน้าท่ีในการตรวจการผลิต การขนยา้ย 
และการแปรรูป เพื่อการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงหากระบบการผลิตเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด กรมวชิาการเกษตรจะออกใบรับรองพร้อมตราสัญลกัษณ์การผลิตพืชอินทรีย์
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตต่อไป 
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2.  คณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) 

กลุ่มองคก์รผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และองคก์รพฒันาเอกชนในภาคเหนือไดร่้วมกนัจดัตั้งหน่วยงาน
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับภาคข้ึนโดยใช้ช่ือว่าคณะกรรมการมาตรฐานรับรองเกษตร
อินทรียภ์าคเหนือ ซ่ึงไดมี้การจดัท ามาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละท าการตรวจสอบรับรองฟาร์ม โดย
ผลผลิตจะจ าหน่ายเฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น 

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสุกรอินทรียจ์ากต่างประเทศ 
ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศท่ีมา

ด าเนินกิจการในประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) คือ 
1. บริษทั OMIC จ ากดั โทร. 0-2288-4120-3 
2. บริษทั P&S AGRO CONTROL จ ากดั โทร. 0-2361-1910 
3. บริษทั BCS จ ากดั โทร 0-5322-0863 
4. บริษทั BIO AGRICERT โทร. 0-2619-5353 

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ทีค่วรรู้จัก (สหกรณ์กรีนเนท, 2557) 
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากล  

• 
 

สิ น ค้ าที่ ไ ด้ รับ ม าต รฐ าน เกษ ต รอิ น ท รี ย์  ( IFOAM) A.C.T.(organic 
agriculture certification thailand)/ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศ
ไทย (มกท) เป็นตราของไทยเพื่อรับรองผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคของไทย เรียกวา่ 
Certified Organic ซ่ึงเป็นสมาชิกของ IFOAM / สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ ผลิตภณัฑท่ี์มีตราสัญลกัษณ์น้ีจึงไดรั้บการรับรองระดบัสากลดว้ย 

 
 

 

สิน ค้าเกษตรอินทรีย์ของอี ยูระเบี ยบข้อก าหนดใหม่  (EC regulation 
834/2007) เป็นมาตรฐานการผลิตพืชและสัตวเ์กษตรอินทรีย ์และมาตรฐาน
รับรองการน าเขา้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ากต่างประเทศของสหภาพยุโรป 
ท่ีได้รับการอนุมติัข้ึนใช้แทนระเบียบเก่า (EEC regulation 2092/91) ได้รับ
การเผยแพร่อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2552 
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มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ระดับประเทศ  

 
 

ตรารับ รองอาห ารและผลิตภั ณ ฑ์ ออ ร์แก นิ ค ของ
สหรัฐอเมริกา (USDA Organic) เป็นตรารับรองอาหาร
และผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา  

 

 
 

The Soil Association Certification เป็นมาตรฐานท่ีใช้
กันมากท่ี สุด ในสหราชอาณาจักร โดยมีข้อก าหนด
กฎเกณฑ์พื้นฐานของมาตรฐานตามท่ีมาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องอียเูป็นผูก้  าหนด  
 

 

ตรามาตรฐาน JAS ส าหรับพืชและอาหารอินทรีย์ของ
ประเทศญ่ี ปุ่นใช้อย่างเป็นทางการเม่ือปี  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.
และได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภณัฑ์จากสัตวแ์ละ
อาหารสัตว์เข้าไปในระบบการรับรองด้วยในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2005  

 
 

 
 

Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจ
เก่ียวกับการตรวจสอบ และการเป็นผูใ้ห้การรับรองการ
ผลิตสินค้าอินทรีย์ ซ่ึงได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดย
หน่วยงานซ่ึงดูแลเก่ียวกบัการให้การ รับรองในยุโรป ซ่ึง
รับรองโดย IFOAM ตามขอ้ตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ 
มาตรฐาน EN 45011 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยตรวจสอบรับรอง
เอกชน  Eco Cert เป็นห น่วยงาน รับรองเอกชนของ
ประเทศฝร่ังเศส  

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 

 

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสัตว ์และกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

 

ตรารับรองขององคก์รมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ 

  

 

ตรารับรองของชมรมเกษตรอินทรียเ์กาะพะงนั  เป็นระบบ
การรับรองมาตรฐานแบบชุมชนมีส่วนร่วม (participatory 
guarantee system - PGS) ส าหรับเกษตรอินทรียบ์นเกาะพะ
งนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

4.4 การตลาดเกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 

สถานการณ์ตลาดภายในประเทศ 

องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานว่า ประเทศไทยผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียท่ี์มีการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก และใชบ้ริโภคภายในประเทศเป็นร้อยละ 50 – 50 
โดยจากผลการส ารวจของ Greennet เม่ือปี ค.ศ. 2011 ช้ีให้เห็นวา่ สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีจ าหน่ายใน
ไทยร้อยละ 58 จากการสุ่มตวัอย่างเป็นสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงหากไม่นับรวมผกัผลไมส้ด 
สินคา้น าเขา้มีมากถึงร้อยละ 85 ในจ านวนนั้นคิดเป็นร้อยละ 91 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอย่าง
ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ตลาดให้ความส าคญักบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ป็น
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อยา่งมาก โดยสินคา้ท่ีมีการจ าหน่ายมากท่ีสุดไดแ้ก่ ธญัพืชแปรรูป เคร่ืองด่ืม ผกัสด เคร่ืองปรุงอาหาร 
และขนม 

1. ปริมาณและมูลค่าผลผลติเกษตรอนิทรีย์ไทย 

การประเมินของกรีนเนทเม่ือปี พ.ศ. 2553 ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นประเทศ
ไทยน่าจะมีประมาณ 47,547 ตนัต่อปี และมีมูลค่าโดยรวม (ณ ฟาร์มเกษตรกร) ราว 1,752 ลา้นบาทต่อ
ปี โดยสินคา้ท่ีผลิตไดต่้อปีปริมาณมากสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขา้วอินทรีย ์พืชไร่อินทรีย ์และ ผกัและ
สมุนไพรอินทรียด์งัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 ปริมาณและมูลค่าการผลิตเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ขา้ว 7,827.41 313.10 13,467.07 373.41 23,515.8 752.50 
พืชไร่ 1,571.96 55.02 2,934.14 65.87 13,071.0 365.99 
ผกัและสมุนไพร 2,656.73 159.40 5,336.76 297.18 2,114.3 105.72 
ไมผ้ล 3,833.10 76.66 11,930.40 236.61 4,050.8 153.93 
ชา-กาแฟ n.a. n.a. n.a. n.a. 1,057.2 190.30 
ไม่สามารถ
จ าแนกชนิดได ้

n.a. n.a. n.a. n.a. 3,524.8 140.99 

อ่ืนๆ 76.88 4.61 9.10 1.77 213.5 42.69 
รวม 15,966.08 608.79 33,677.47 974.84 47,547.3 1,752.1 
ท่ีมา: มูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนท (2556) 

 2. ราคาสินค้าเกษตรอนิทรีย์ 

สินคา้เกษตรอินทรียมี์ราคาเฉล่ียสูงกวา่สินคา้ทัว่ไปค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม 
ของผกัและผลไม้  จากการสุ่มส ารวจราคาสินค้าผกัสดประเภทต่างๆ ในซุปเปอร์มาร์เกตภายใน
กรุงเทพฯโดยกรีนเนทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2544 – ธนัวาคม 2550 เห็นไดว้า่ ราคาผกั
เกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีสูงกว่าราคาของผกัอนามยัประมาณ 1.3 เท่า และมีราคาท่ีสูงกว่าราคาของผกั
ทัว่ไปถึง 2.1 เท่า ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3  
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ตารางท่ี 4.3 ราคาสินคา้ผกัสดประเภทต่างๆ ท่ีขายในซุปเปอร์มาร์เกตภายในกรุงเทพฯ 
  ราคาของผกัทัว่ไป 

(บาท) 
ราคาของผกัอนามยั 

(บาท) 
ราคาของผกัอินทรีย ์

(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 
เฉล่ีย 41.26 66.62 87.35 

ท่ีมา: มูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนท (2556) 

สถานการณ์ตลาดต่างประเทศ 

ดงักล่าวแลว้วา่ผลผลิตอินทรียท่ี์มีการรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่ในไทยส่วนหน่ึงท าเพื่อการ
ส่งออก  โดยตลาดส่งออกหลักของสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย คือ สหภาพยุโรป  และประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีขา้วอินทรียเ์ป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ซ่ึงไดรั้บ
การรับรองเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปจาก Bioagricert และ Ecocert สินคา้ส่งออกรองลงมาไดแ้ก่ ผกั
และผลไมส้ด และสินคา้อาหารแปรรูป เช่น น ้ ากะทิอินทรีย ์น ้ ามนัมะพร้าวอินทรีย ์น ้ าส้มสายชูและ
เคร่ืองปรุงแต่งอาหาร เป็นตน้ (biofach, 2012) โดยมีมูลค่าการส่งออกอาหารอินทรียข์องไทย เม่ือปี 
ค.ศ. 2012 มูลค่าโดยประมาณ 135.44 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ.2011 ซ่ึงมีมูลค่า 130 ล้าน
ดอลลาร์) 
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รูปแบบและช่องทางตลาดเกษตรอนิทรีย์ไทย 

รูปแบบของการตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย สามารถจ าแนกได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี
(สมาคมการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย, 2554) 

1) การตลาดระบบสมาชิก เป็นรูปแบบการตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของขบวนการเกษตร
อินทรียท่ี์เช่ือมต่อโดยตรงระหว่างเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ระบบตลาดน้ีมีหลกัการพื้นฐานว่า 
ผูบ้ริโภคตกลงกบัเกษตรกรผูผ้ลิตในการซ้ือผลผลิตเกษตรอินทรียท่ี์ผลิตไดต้ามฤดูกาล โดยผูบ้ริโภค
จะช าระเงินล่วงหนา้ให้กบัเกษตรกร หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตจะถูกจดัส่งไป ณ จุดกระจายยอ่ยตามท่ี
ตกลง แลว้สมาชิกผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นละแวกใกลเ้คียงจะเป็นผูม้ารับผลผลิตดว้ยตนเอง การตลาดระบบน้ี
ท าให้เกษตรกรมีหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค ส่วน
ผูบ้ริโภคก็สามารถไปเยีย่มเยอืนฟาร์มเกษตรกรเพื่อดูการผลิต หรือช่วยเกษตรกรท างานในฟาร์มได ้

การตลาดในระบบน้ีมีผลดีในแง่ของความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค แต่ขอ้จ ากดัก็คือ เกษตรกรตอ้งมีฟาร์มท่ีอยูไ่ม่ห่างจากเมืองใหญ่มากนกั และจ าเป็นตอ้ง
มีรถยนตส์ าหรับใชใ้นการขนส่งเอง นอกจากน้ีการตลาดระบบสมาชิกใชไ้ดก้บัฟาร์มท่ีปลูกผกัเกษตร
อินทรียเ์ป็นหลกั (แต่ก็อาจมีผลผลิตอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น ขา้ว ไมผ้ล ไข่ไก่) ในขณะท่ีเกษตรกรอินทรียท่ี์
ผลิตขา้ว ธญัพืช หรืออาหารแปรรูป จะไม่สามารถใชก้ารตลาดในระบบน้ีได ้

ในประเทศไทย มีกลุ่มผูผ้ลิตไม่ก่ีกลุ่มท่ีจดัการตลาดในระบบน้ี เช่น ชมรมผูผ้ลิตเกษตร
อินทรีย ์สุพรรณบุรี กลุ่มเยาวชนเกษตรอินทรียแ์ม่ทา เชียงใหม่ 

2) ตลาดนัด ตลาดนดัส่วนใหญ่จะอยู่ในทอ้งถ่ินหรือหัวเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั โดย
ส่วนมากมกัจดัในสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริโภคอยูห่นาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานท่ีราชการ หรืออาจ
เป็นท่ีว่าง ท่ีผูบ้ริโภคสะดวกในการมาหาซ้ือผลผลิต ตลาดนดัน้ีมกัจะเปิดเฉพาะวนัท่ีแน่นอน แต่ไม่
เปิดทุกวนั เช่น ทุกวนัศุกร์ หรือวนัเสาร์ โดยมากจะเปิดขายเพียงคร่ึงวนั หรืออาจนานทั้งวนัเลยก็ได ้
โดยผูผ้ลิตตอ้งมีมาจากหลากหลายกลุ่ม เพื่อจะไดมี้ผลผลิตท่ีหลากหลายมาจ าหน่าย 

ตลาดนดัเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยท่ีน่าสนใจ คือ กาดนัดเกษตรอินทรีย ์ท่ีตลาด 
เจเจ เชียงใหม,่ ตลาดเขียว สุรินทร์, ตลาดเขียว ยโสธร เป็นตน้ 
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3) การตลาดช่องทางเฉพาะ เป็นการตลาดท่ีด าเนินการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีนโยบาย
ในดา้นเกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพและผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน สามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ เช่น ร้านขายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือซูเปอร์มาร์เกตเกษตรอินทรีย ์
การตลาดในลกัษณะน้ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตท่ี
หลากหลายจากเกษตรกรท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์
แบบง่ายๆมากกวา่ดว้ย  

ตวัอย่างของการตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ ร้านนาวิลิต, ร้านเลมอนฟาร์ม, 
ร้านไทสบาย เป็นตน้ 

4) การตลาดทั่วไป ในหลายประเทศท่ีตลาดเกษตรอินทรียไ์ดพ้ฒันาไประดบัหน่ึงจะ
พบวา่ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรียจ์ะขยายไปสู่ระบบตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในโมเดิร์นเทรดท่ีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเม่ือความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์เร่ิมขยายตวัชัดเจน ผูป้ระกอบการคา้ปลีกในตลาดทัว่ไปย่อมเห็นโอกาสในทาง
การคา้ และปรับตวัเพื่อดึงส่วนแบ่งการตลาด และสร้างภาพพจน์ให้กบัหน่วยงานของตน การเขา้มา
ของตลาดประเภทน้ีจะท าให้เกิดการแข่งขนักนัในตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะการริเร่ิมหาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ รวมไปถึงการแข่งขนัทางราคาดว้ย 

ตวัอยา่งตลาดทัว่ไปในประเทศไทย เช่น Tops Supermarket, Emporium, Villa Market, 
และ Siam Paragon เป็นตน้ 

4.5 แนวความคิดเกีย่วกบัสุกรอนิทรีย์ 

1. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสุกรอินทรีย์ 

สุกรอินทรีย์ เป็นสุกรท่ีผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 2-2554 เกษตร
อินทรีย ์เล่ม 2 ปศุสัตวอิ์นทรีย ์ของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเป็นวิธีการผลิตสัตวท่ี์หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ยา
ปฏิชีวนะ ฮอร์โมน หรือสารเสริมต่างๆ  

 
 
 

http://www.lemonfarm.com/lmf/
http://www.thaisabaibytalaypu.com/
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ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบกระบวนการผลิตเน้ือสุกรอินทรีย ์เน้ือสุกรอนามยั และเน้ือสุกรธรรมดา 

กระบวนการผลิต เน้ือสุกรอินทรีย ์
(มาตรฐาน มกท.) 

เน้ือสุกรอนามยั เน้ือสุกรธรรมดา 

การใชส้ารเร่งเน้ือแดง ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ ใชไ้ด ้

การใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ ไม่ใช ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
การใชย้าปฏิชีวนะเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโต 

ไม่ใช ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

การใชว้ตัถุดิบอาหารสัตว ์         อินทรีย ์     ไม่อินทรีย ์    ไม่อินทรีย ์
การใชย้าปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรค         ใชไ้ด ้

(แต่มีระยะเวลาก าหนด) 
       ใชไ้ด ้
(แต่มีระยะเวลาก าหนด) 

     ใชไ้ด ้

การใชก้ารตกแต่งพนัธุกรรม         ไม่ใช ้ ไม่มีขอ้มูล     ไม่มีขอ้มูล 
ท่ีมา: ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย(์มกท.) และกรมปศุสตัว ์อา้งใน จรินทร์, 2549 

2. หลกัการผลติสุกรอนิทรีย์ 

การผลิตสุกรอินทรียเ์ป็นระบบการจดัการการผลิตปศุสัตวท่ี์มีความสัมพนัธ์กลมกลืนระหวา่ง
ผืนดินพืช สัตวท่ี์เหมาะสม เป็นไปตามความตอ้งการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมสัตวท่ี์ท าให้เกิด
ความเครียดต่อสัตวน์อ้ยท่ีสุดซ่ึงมีหลกัการผลิต ดงัน้ี (จินตนา และคณะ, 2549) 

 1. พื้นท่ีท่ีใช้ในการเล้ียงสัตว ์ตอ้งมีการจดัการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เล่มท่ี 1 : 
การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงกล่าวไวว้า่ พื้นท่ีการผลิตท่ีตอ้งการขอรับ
รองมาตรฐานเกษตรอินทรียต์อ้งผา่น ระยะปรับเปล่ียน แลว้ 

 2. ปศุสัตวอิ์นทรีย ์ตอ้งมีส่วนช่วยปรับปรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่ม
และเก้ือหนุนความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ และเพิ่มความหลากหลายของระบบ
การเกษตร 

 3. การผลิตปศุสัตว ์เป็นเกษตรกรรมหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศน์ทั้งกายภาพและ
ชีวภาพ สัตวท่ี์กินพืชจะตอ้งมีแปลงหญา้ส าหรับแทะเล็ม และสัตวจ์ะตอ้งมีพื้นท่ีกลางแจง้ส าหรับออก
ก าลงักาย ตามความเหมาะสมของสุขภาพ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ  หรือเป็นไปตามระบบการ
จดัการฟาร์มตามประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการจดัการสวสัดิภาพสัตวอ์ยา่งเหมาะสม 
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 4. มีความหนาแน่นของการเล้ียงท่ีเหมาะสมตามชนิดสัตว ์แหล่งอาหารสัตว ์สุขภาพ
สัตว ์ความสมดุลของโภชนะ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 5. มุ่งเนน้การขยายพนัธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ ลดความเครียด ป้องกนัโรค หลีกเล่ียงการใช้
ยาและสารเคมี รวมทั้งผลพลอยได้จากผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์ (livestock by products) ยกเวน้ นม เป็น
วตัถุดิบอาหารสัตว ์และ มีการจดัการท่ีค านึงถึงสุขอนามยัสัตว ์
 


