
รายงานฉบบับสมบบูรณณ

โครงการศศึกษาและจบัดททาขข้อมบูลสถานการณณ
การผลลิตและการตลาดสลินคข้าอลินทรรียณ

เสนอตต่อ
สทานบักงานปลบัด กระทรวงพาณลิชยณ

โดย
วลิฑบูรยณ ปปัญญากกุล และชบัยวบัฒนณ คงสม

ศบูนยณพบัฒนาเกษตรอลินทรรียณ มหาวลิทยาลบัยสกุโขทบัยธรรมาธลิราช
และ มบูลนลิธลิสายใยแผต่นดลิน

กบันยายน 2558
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คณะนักวิจยั 

1. ชยัวฒัน์ คงสม             หวัหน้าโครงการ 

2. วฑิรูย ์ปัญญากุล             นกัวจิยั 

3. วรุณพนัธ ์คงสม             นกัวจิยั 

4. นภา ตรรีตัน์สกุลชยั            นกัวจิยั 

5. ณธพีฒัน์ ปิตนิิธพิฒัน์            นกัวจิยั 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การที(กระทรวงพาณิชย์ซึ(งเป็นหน่วยงานภาครฐั มหีน้าที(ในการส่งเสรมิด้านการตลาดสนิค้าอินทรยี์

อย่างต่อเนื(องไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของขอ้มลูสถานการณ์การผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศ
ไทย  ซึ(งสามารถนํามาใช้ในการวางแผนการตลาดอย่างมกีลยุทธ์ และต้องการเพิ(มขดีความสามารถในการ
แข่งขนัด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ค้า ผู้ส่งออกสนิค้าอินทรยี์   กระทรวงพาณิชย์จงึได้จดัทําโครงการ
ศึกษาและจดัทําข้อมูลสถานการณ์การผลติและการตลาดสนิค้าอินทรยี์ขึ=น โดยได้มอบหมายให้ศูนย์พฒันา
เกษตรอนิทรยี ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชรว่มกบัมลูนิธสิายใยแผ่นดนิดําเนินการศกึษา 

 
การศกึษาภายใต้โครงการนี= ทมีวจิยัไดพ้ฒันาวธิกีารและเครื(องมอืในการศกึษาขึ=นมาหลายอย่าง ตั =งแต่

วธิกีารสํารวจ เครื(องมอืที(ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการจดัทําทะเบียนแหล่งช่องทางการจําหน่าย
สนิคา้อนิทรยี ์การนิยามช่องทางการตลาดสนิคา้อนิทรยี ์ และการสํารวจการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผู้บรโิภค 
ซึ(งสิ(งเหล่านี=สามารถใช้เป็นฐานในการสํารวจติดตามการเปลี(ยนแปลงของตลาดและทศันคติของผู้บรโิภคใน
อนาคตต่อไปได้ ซึ(งจะทําให้เราสามารถมขีอ้มูลสถานการณ์ตลาดและการบรโิภคสนิค้าอนิทรยี์ที(ต่อเนื(องและ
เป็นปัจจบุนั 

 
การศกึษาครั =งนี=ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากผู้ประกอบการสนิค้าอนิทรยีจ์ํานวนมาก รวมทั =งผู้ที(

ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดสินค้าอินทรยี์ให้ในแต่ละแห่ง  ทีมวิจยัขอขอบคุณอาจารย์ วรุณพันธ์ คงสม              
และคณะ นางสาวนภา ตรรีตัน์สกุลชยั นายณธีพัฒน์ ปิตินิธิพัฒน์ นางสาวกฤษณา วิลาวลัย์ นางศรแีพร             
ดวงแก้วเรอืน นางสุนันทา ตุ้มอนิมูล และนางสาวเกษศรินิทร ์พบิูลย ์ที(ได้มสี่วนช่วยในการเก็บรวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู จนทาํใหง้านศกึษาครั =งนี=สาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 

วฑิรูย ์ปัญญากุล 
นกัวจิยัอาวุโส 

 
รศ.ดร.ชยัวฒัน์ คงสม 

หวัหน้าโครงการฯ 
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บทสรปุผ ูบ้ริหาร 

การผลติและตลาดสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศไทยไดเ้ริ(มต้นมาเกอืบ 30 ปีก่อน โดยในระยะแรกการผลติ

เป็นไปเพื(อตอบสนองกบัตลาดส่งออกในต่างประเทศ โดยเฉพาะสนิคา้ขา้วอนิทรยี ์ การผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทย

มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื(อง ดงัจะเห็นได้จากการขยายตวัของพื=นที(เกษตรอนิทรยี ์โดยในช่วงระหว่างปี 2541-

2556 การผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทยเตบิโตเฉลี(ยสูงถงึปีละ 39.9% แมแ้ต่ในช่วง 5 ปีหลงั การผลติกย็งัเตบิโตเฉลี(ย

ปีละ 18.5%  แต่กอ็าจมบีางช่วงที(การผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทยประสบปัญหาการชะงกังนัและการถดถอย ซึ(งส่วน

ใหญ่เกดิขึ=นจากนโยบายของภาครฐั เช่น ความไม่ต่อเนื(องของนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรยี ์การประกนั

ราคาผลผลติการเกษตร และความผนัผวนทางการเมอืงในประเทศ 

จากข้อมูลสถิติเกษตรอินทรยี์ไทยล่าสุด (ปี 2556) มพีื=นที(เกษตรอินทรยี์ในประเทศไทยที(ได้รบัการ

รบัรองมาตรฐาน 213,183.68 ไร่ (คิดเป็น 0.29% ของพื=นที(การเกษตร) และมีผู้ผลิตเกษตรอินทรยี์ 9,281 

ครอบครวั (0.18% ของฟารม์การเกษตร) โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีกษตรกรและพื=นเกษตรอนิทรยีม์าก

ที(สุด  เป็นที(น่าสงัเกตว่า พื=นที(เกษตรอินทรยี์ส่วนใหญ่ (57.8%) ของประเทศไทยได้รบัการตรวจรบัรองจาก

หน่วยตรวจรบัรองต่างประเทศ 

 

ผ ูเ้กี<ยวข้องในระบบการแปรรปูและการตลาดสินค้าอินทรียไ์ทย  

มีผู้ที(เกี(ยวข้องที(อยู่ในห่วงโซ่สินค้าอินทรีย์ไทยรวม 471 ราย (ไม่รวมเกษตรกรผู้ผลิต) แบ่งเป็น                 

ผูแ้ปรรปู (166 ราย) ผูส้่งออก (51 ราย) ผูก้ระจายสนิคา้ (3 ราย) รา้นกรนี (33 รา้น) โมเดริน์เทรด (171 สาขา) 

ตลาดนัด (24 ตลาด) ตลาดระบบสมาชิก (3 แห่ง) ตลาดขายตรงและอีคอมเมิร์ซ (1 แห่ง) และร้านอาหาร              

(19 รา้น) ส่วนผูนํ้าเขา้สนิคา้อนิทรยีอ์ยา่งเดยีว ไมม่ ี

 

ภาพรวมตลาดสินค้าอินทรียข์องผ ู้ประกอบการไทย 

จากการศกึษาของโครงการพบว่า ตลาดสนิค้าอนิทรยีไ์ทยในปี 2557 มมีูลค่ารวม 2,331.55 ลา้นบาท 

โดย 1,817.10 ลา้นบาทเป็นตลาดส่งออก (77.9%) และ 514.45 ล้านบาทเป็นตลาดในประเทศ (22.06%) โดย

ช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศที(ใหญ่ที(สุด คอื โมเดริน์เทรด (59.48%) รองลงมาคอื รา้นกรนี (29.47%) 

และรา้นอาหาร (5.85%)  
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ตลาดส่งออกสินค้าอินทรียไ์ทย 

ปี 2557 ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปเป็นสนิค้าอนิทรยีส์่งออกที(สําคญัที(สุดของประเทศ โดยมมีูลค่าสูงถงึ 

1,201.00 ลา้นบาท/ปี (66.1%) รองลงมาคอื ขา้วอนิทรยี ์ซึ(งมมีลูค่าส่งออกราว 552.25 ลา้นบาท (30.4%) โดย

ตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นภมูภิาคยโุรปเป็นตลาดส่งออกที(สาํคญัที(สุดในทุกหมวดสนิคา้ รองลงมาคอื อเมรกิาเหนือ 

ส่วนตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและอาเซยีน เริ(มมคีวามสาํคญัมากขึ=นตามลาํดบั 

 

ตลาดสินค้าอินทรียภ์ายในประเทศ 

โดยภาพรวมตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทยมจีุดจาํหน่ายปลกีสนิคา้อนิทรยีป์ระมาณ 251 แห่ง โดย

ช่องทางของโมเดริน์เทรด ซึ(งมอียู่ 8 บรษิทั 171 จุดจําหน่าย เป็นช่องทางที(มจีาํนวนมากที(สุด มสีนิคา้อนิทรยี ์

150 – 1,500 รายการในจุดจาํหน่าย มมีูลค่าการขายรวม 306 ล้านบาท/ปี  รองลงมาคอืช่องทางรา้นกรนีซึ(งมี

จดุจาํหน่าย 33 แห่ง มรีายการสนิคา้อนิทรยีเ์ฉลี(ย 229 รายการ มยีอดขายรวม 151.62 ลา้นบาท/ปี   

ในส่วนของช่องทางตลาดนดัสเีขยีวม ี24 แห่ง มมีากที(สุดในจงัหวดัเชยีงใหม ่ ตลาดใหญ่ที(สุดคอื ตลาด

นัดสุขใจ นครปฐม มผีู้ขายเฉลี(ย 17.4 รา้น/ตลาด ยอดขายเฉลี(ยต่อตลาดนัด 1.0 ล้านบาท/ปี   ส่วนช่องทาง

ตลาดระบบสมาชกิ (CSA และ Box Scheme) ม ี3 แห่ง ส่วนตลาดขายตรงม ี1 แห่ง (ตระกรา้ปันผกั) และธุรกจิ

บรกิารอาหารและเครื(องดื(ม 19 แห่ง (นับแยกรา้นสาขา) มอีาหารออรแ์กนิคเฉลี(ย 10 เมนู  ยอดขายเฉลี(ย 1.58 

ลา้นบาท/ปี  จากการสํารวจ ไม่พบตลาดขายตรงแบบหลายระดบั (multi-level marketing) และการตลาดแบบ 

อคีอมเมริซ์ที(จาํหน่ายสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย 

 

ความรบัร ู้และความเข้าใจของผ ูบ้ริโภค 

ผูบ้รโิภคในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเคยไดย้นิเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์(92% ที(สุ่มสมัภาษณ์ทั (วประเทศ) 

แต่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจเกษตรอินทรยี์อย่างไม่ถูกต้อง (6.51% ของผู้บรโิภคทั (วประเทศ ยกเว้น

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตอบคาํถามถูกตอ้งมากกว่าครึ(งหนึ(งของคําถามมเีพยีง ส่วนผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพฯ 

และปรมิณฑล ตอบถูกเกนิครึ(งหนึ(งมเีพยีง 10.9%)   

ประเดน็ปัญหาที(ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มเีขา้ใจคลาดเคลื(อนและเขา้ใจผดิพลาด คอื มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์

เหมอืนกนักบัมาตรฐานปลอดภยัจากสารพษิ ผกัอนามยั ผกัปลอดสารพษิ  พชืไฮโดรโปนิคสเ์ป็นเกษตรอนิทรยี ์

โลโก ้Q เป็นโลโกข้องสนิคา้รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และเกษตรอนิทรยีอ์นุญาตใหใ้ช ้GMOs 
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ทศันคติของผ ูบ้ริโภคต่อสินค้าอินทรีย  ์

ความปลอดภยัและสุขภาพเป็นปัจจยัที(ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลจะนึกถงึเป็นลําดบัแรก 

เมื(อนึกถงึสนิคา้อนิทรยี ์ปัจจยัรองลงมาคอื ความน่าเชื(อถอืของการตรวจรบัรองและราคาผลผลติ โดยปัจจยัรอง

นี=มคีวามสาํคญัตํ(ามากเมื(อเทยีบกบัปัจจยัแรก 

สําหรบัปัจจยัเรื(องของความปลอดภยัและสุขภาพนี= ผู้บรโิภคจะให้ความสนใจกบัเรื(องการตกค้างและ

ปนเปื=อนของสารเคมกีารเกษตรมากกว่าเรื(องของคุณค่าทางโภชนการ  ส่วนในเรื(องการตรวจรบัรองผูบ้รโิภคให้

ความเชื(อถือกับการตรวจรบัรองมาตรฐานสากลมากกว่ามาตรฐานภายในประเทศเล็กน้อย รวมทั =งให้ความ

เชื(อถอืกบัหน่วยตรวจรบัรองเอกชนมากกว่าหน่วยตรวจรบัรองของราชการเลก็น้อยเช่นกนั 

 

พฤติกรรมการซืDอสินค้าอินทรีย  ์

ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผู้บรโิภคเลอืกซื=อสนิค้าอนิทรยีจ์าก 3 ช่องทางหลกั คอื โมเดริน์เทรด 

รา้นกรนี และซื=อจากผู้ผลติโดยตรง/ตลาดนัด  ในขณะที(ผู้บรโิภคทั (วประเทศ จะเลอืกช่องทางซื=อแตกต่างไป

เลก็น้อย คอื โมเดริน์เทรด ซื=อจากผูผ้ลติโดยตรง/ตลาดนดั และปลกูพชือาหารบรโิภคเอง 

ผูบ้รโิภค 58.0% ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ 62.8% ทั (วประเทศ ซื=อสนิค้าอนิทรยีอ์ย่างน้อย

เดอืนละ 1 – 2 ครั =งหรอืมากกว่า โดยในการซื=อแต่ละครั =งของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลจะมมีลูค่า

เฉลี(ย 200 – 400 บาท 

ปัจจยัที(น่าจะช่วยส่งเสรมิให้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเลอืกซื=อสนิค้าอินทรยี์เพิ(มขึ=น 3 

ปัจจยัหลกั คอื ราคาสนิค้าถูกลง (29.5%) ความสะดวกในการเลอืกซื=อสนิคา้เพิ(มขึ=น (22.4%) และการมรีะบบ

ตรวจรบัรองที(น่าเชื(อถอื (21.3%) ซึ(งหากมกีารปรบัเปลี(ยนปัจจยัดงักล่าว ผูบ้รโิภคกว่าครึ(งหนึ(งน่าจะเลอืกซื=อ

สนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น 10 – 20% หรอืมากกว่า 20% ในกรณขีองผลติภณัฑท์ี(ไมใ่ช่อาหาร 

 

วิเคราะหห์่วงโซ่เกษตรอินทรียไ์ทย 

จดุอ่อนและคอขวดที(เป็นปัญหาสาํคญัและเรง่ด่วนของการจดัการห่วงโซ่เกษตรอนิทรยีไ์ทย คอื 

1) การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามระบบ

มาตรฐานที(ตลาดตอ้งการ   

2) ระบบการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์(ทั =งบุคลากร และการพฒันาความรู-้ทกัษะของเจา้หน้าที( 
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3) การจดัทําระบบควบคุมภายใน เพื(อให้กลุ่มผู้ผลติสามารถได้รบัการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์

4) ระบบโลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มเกษตรกรในการขนส่งผลผลติเกษตรอนิทรยี ์

 

กลยทุธก์ารพฒันาเกษตรอินทรียไ์ทย  

จากการวเิคราะหห์่วงโซ่ขา้งต้น กลยุทธท์ี(ควรนํามาใชใ้นการขบัเคลื(อนการพฒันาเกษตรอนิทรยีต์ลอด

ห่วงโซ่ควรประกอบดว้ย 

1) การสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลติและผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมและเป็นผู้กําหนดรายละเอยีดของแผน

กจิกรรมต่างๆ ในการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

2) ในการขยายผลกบัเกษตรกร ใหเ้น้นที(กลุ่มเกษตรกรที(ทาํเกษตรอนิทรยีอ์ยูแ่ลว้เป็นหลกัก่อน  

3) การสนับสนุนงบประมาณ เพื(อการส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์และการตรวจรบัรอง ให้สนับสนุนใน

ลกัษณะตามจาํนวนเกษตรกร ภายหลงัจากที(ไดร้บัการตรวจรบัรองแลว้ 

4) สนับสนุนให้ผู้จดัจําหน่าย/ผู้ส่งออกหรอืกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงนิกู้ดอกเบี=ยตํ(า เพื(อเป็นทุน

หมนุเวยีนสาํหรบัการรบัซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยี ์โดยการอุดหนุนอตัราดอกเบี=ย  

5) พฒันาบุคลากรของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งทั =งหมด โดยมหีลกัสตูรเฉพาะสาํหรบัผูเ้ขา้อบรม  

6) สนับสนุนให้ผู้จดัจาํหน่ายและผู้ส่งออกทําการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายผลผลติและสนิค้า

อนิทรยีไ์ทย ทั =งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

 

การสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายที<เอืDอต่อการพฒันาเกษตรอินทรีย ์

นอกจากนี= การพฒันาเกษตรอนิทรยีไ์ทยยากที(จะประสบความสําเรจ็ ถ้าสภาพแวดล้อมทางนโยบาย 

(ที(เกี(ยวกับการเกษตร) ไม่เอื=ออํานวย ซึ(งนโยบายสําคัญที(ควรมีการทบทวนและปรบัปรุง เพื(อให้เกิด

สภาพแวดลอ้มทางนโยบายที(เอื=อต่อการพฒันาเกษตรอนิทรยีไ์ทยประกอบดว้ย 

1) นโยบายสารเคมกีารเกษตร ไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมกีารเกษตร แต่อาจอนุญาตให้ใช้เมื(อจําเป็น

จรงิๆ และต้องใชอ้ย่างระมดัระวงัและควบคุมการใชอ้ย่างเขม้งวด โดยใชท้ั =งนโยบายภาษ ีการขึ=นทะเบยีน และ

การจดัการสารเคมแีบบครบวงจร ตั =งแต่ผลติ-นําเขา้-จดัเกบ็-ขนส่ง-ใช-้จดัการขยะ 
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2) นโยบาย GMOs ที(ควบคุมการทดลองอย่างเขม้งวด รวมทั =งการจดัการ/ตดิตามทําลายพชืจเีอม็โอที(

ตรวจพบว่ามกีารปนเปื=อนอยู่ในระบบการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะมะละกอ ฝ้าย ถั (วเหลอืง ขา้วโพด 

เป็นตน้ 

3) นโยบายการเกี(ยวกบัที(ดนิการเกษตร ทั =งการทําใหเ้กดิความมั (นคงในที(ดนิทํากนิใหก้บัเกษตรกรราย

ย่อย ในลักษณะของกรรมสิทธิ kร่วม (เช่น โฉนดชุมชน) และการกําหนดเขตพื=นที(สําหรบัใช้ประโยชน์เพื(อ

การเกษตรเท่านั =น โดยเฉพาะพื=นที(ในเขตชลประทาน ที(รฐับาลไดล้งทุนงบประมาณจาํนวนมากแลว้ 

4) นโยบายเกี(ยวกบัระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรบัรอง ที(มคีวามซํ=าซอ้นของมาตรฐานการเกษตร

และอาหารของหลายหน่วยงาน ความไรป้ระสทิธภิาพของการตรวจรบัรอง ความสบัสนในการสื(อประชาสมัพนัธ์

กบัผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 
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บทที< 1 
บทนํา 

1. หลกัการและเหต ุผล 
กระทรวงพาณิชย ์มนีโยบายและกลยุทธใ์นการส่งเสรมิตลาดสนิคา้อนิทรยีไ์ทย โดยการเชื(อมโยงตลาด

จากภูมิภาค (Provincial Hub) สู่ต่างประเทศ (Regional Hub)  เพิ(มช่องทางการตลาดสินค้าอินทรยี์ทั =งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ขยายตวั ให้ความรูด้้านการตลาดแก่เกษตรกรผู้ผลติ และผู้ประกอบการในระดบั
จงัหวดั รวมทั =งส่งเสรมิภาพลกัษณ์กระตุ้นการบรโิภคมากขึ=น ผ่านศูนยป์ฏบิตักิารขอ้มลูการตลาดสนิคา้เกษตร
อนิทรยี ์โดยเวบ็ไซต์ /www.organic.moc.go.th เพื(อทําหน้าที(ในการให้คําปรกึษา แนะนําในการกําหนดกรอบ
แนวทาง  และแผนการพฒันาศกัยภาพด้านการผลติ การตลาด และการส่งออกสนิค้าอนิทรยีข์องจงัหวดัหรอื
กลุ่มจงัหวดั ร่วมกบัคณะทํางานบรหิารศูนยป์ฏบิตักิารขอ้มูลการตลาดสนิค้าอนิทรยี ์จดักิจกรรม รณรงค์การ
ผลติสนิคา้อนิทรยีใ์หต้รงตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาดทั =งในและต่างประเทศ 

เพื(อเป็นการเพิ(มขดีความสามารถในการแข่งขนัให้เกษตรกร ผู้ส่งออกด้านการตลาดสนิค้าอินทรยี ์ 
กระทรวงพาณิชยซ์ึ(งเป็นหน่วยงานภาครฐั มหีน้าที(ในการส่งเสรมิดา้นการตลาดสนิคา้อนิทรยีอ์ย่างต่อเนื(อง ได้
ตระหนักถึงความสําคญัของข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรยี์เพื(อใช้ในการวางแผน
การตลาดอยา่งมกีลยทุธ ์

ดงันั =น กระทรวงพาณิชยจ์งึไดจ้ดัทําโครงการศกึษาและจดัทําขอ้มลูสถานการณ์การผลติและการตลาด
สินค้าอินทรีย์ขึ=น  และได้มีการดํ าเนินการด้วยการจัดจ้างที( ป รึกษ า (ศูนย์พัฒ นาเกษตรอินทรีย ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ร่วมกบัมูลนิธสิายใยแผ่นดนิ) ที(มคีวามรูค้วามเชี(ยวชาญเฉพาะในการศกึษา 
วเิคราะห์วจิยั เพื(อการเสรมิศกัยภาพการตลาดสนิค้าอนิทรยี ์ของประเทศไทย  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
เกษตรอนิทรยีข์องประเทศ   
 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
2.1  เพื(อพัฒนาจดัทําข้อมูลสถานการณ์การผลติและตลาด เพิ(มช่องทางการตลาด และกระตุ้นการ

บรโิภคสนิค้าอนิทรยีไ์ทยทั =งในและต่างประเทศ โดยสรา้งโอกาสและเชื(อมโยงการค้าระดบัจงัหวดัไปสู่การค้า
ระดบัประเทศ โดยภาครฐัจะเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ กระตุ้น และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคธุรกจิ
ในภมูภิาค 

2.2  เพื(อส่งเสรมิและเผยแพร่ภาพลกัษณ์สนิค้าอินทรยี์ ซึ(งผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบัต่างๆให้
ผูบ้รโิภคภายในประเทศรูจ้กั 

2.3 เพื(อให้การจดัทําอุปสงค์ อุปทานของสนิค้าและบรกิารอินทรยี์ และขนาดของตลาดให้มคีวาม
ถูกต้องเป็นไปตามหลกัวชิาการ เชื(อถือได้ และเป็นที(ยอมรบั รวมถึงการพยากรณ์อุปสงค์ในอนาคต โดย
ผูป้ระกอบการและภาครฐัมขีอ้มูลในการวางแผนเชงิรุก เพื(อประกอบการตดัสนิใจในการดําเนินธุรกจิและขยาย
ตลาดสนิคา้อนิทรยี ์



หน้า 11 จาก 157 

3. เป้าหมาย 
3.1  ศกึษาภาพรวมของสถานการณ์การค้าเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย เกี(ยวกบัช่องทางการตลาด 

การสื(อสารทางการตลาด ศกึษาวเิคราะหข์นาดของตลาด มลูค่าส่วนแบ่งการตลาดและการขยายตวัของการซื=อ
ขายในประเทศ และการส่งออก 

3.2 สํารวจพฤติกรรมการซื=อ และระดบัความเข้าใจของผู้บรโิภคเรื(องสนิค้าอนิทรยี ์ในหลายมุมมอง 
อาทิ ประโยชน์  ความแตกต่างระหว่างสินค้าอินทรีย์ และสินค้าธรรมชาติ ฯลฯ ในเขตกรุงเทพฯ                 
กลุ่มตวัอยา่งไมน้่อยกว่า 1,000 ตวัอยา่ง     

3.3 จดัทําฐานขอ้มูลหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัเกษตรอนิทรยีแ์ละหน้าที(ตามความรบัผดิชอบ โดยระบุ
หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งทั =งภาครฐัและเอกชน พรอ้มรายละเอยีดบรกิารเช่น เป็นหน่วยงานผูอ้อกใบรบัรอง เป็นตน้ 
 

4. ขอบเขตการศึกษา/วิจยัโครงการ 
4.1  ศึกษาภาพรวมสถานการณ์การค้าอินทรยี์ในประเทศไทย ช่องทางการตลาด การสื(อสารทาง

การตลาด ศกึษาวเิคราะหข์นาดของตลาด มลูค่าส่วนแบ่งการตลาดและการขยายตวัของการซื=อขายในประเทศ 
และการส่งออก 

4.1.1 ศกึษาขอ้มลู โครงสรา้ง ช่องทางการตลาด และการกระจายสนิคา้ของสนิคา้อนิทรยี ์โดยแบ่งเป็น
ประเภทของสนิคา้ อาท ิ

1) สนิคา้อาหาร เช่น ขา้ว ผกั ผลไม ้สนิคา้แปรรปู และอื(นๆ 
2) สนิคา้ที(ไมใ่ช่อาหาร เช่น เครื(องสาํอาง และผลติภณัฑอ์ื(นๆ 
3) รา้นอาหาร รา้นคา้ปลกี/คา้ส่ง ตลาดนดั 

โดยศกึษา 
1) ลกัษณะพื=นฐานของสนิคา้และขนาดของตลาด รวมทั =งขอ้มลูในเชงิเศรษฐกจิการคา้ 
2) ขอ้มลูการผลติโดยรวม อาท ิปรมิาณและมลูค่า (หน้าฟารม์) ของสนิคา้ เป็นตน้ 
3) ข้อมูลทางด้านการตลาดของสนิค้า อาท ิมูลค่าการตลาดของสนิค้า ช่องทางการจดัจําหน่าย 

เป็นตน้ 
4) ทิศทางและแนวโน้มปรมิาณการบรโิภคสินค้าของกลุ่มผู้บรโิภคในปัจจุบนั และแนวโน้มใน

อนาคต 
4.1.2 กําหนดแนวทาง วธิกีารสาํรวจ และวเิคราะหข์อ้มลูสนิคา้เป้าหมายตามขอ้ 4.1.1 
4.1.3 จดัทําระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื(อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัและทนัสมยั อาท ิ

แบบสอบถาม และแบบฟอรม์สาํรวจขอ้มลู แบบฟอรม์หรอืสตูรสาํหรบัคาํนวณขนาดของตลาด 
              

4.2 สํารวจความต้องการสนิคา้ และระดบัความเขา้ใจของผูบ้รโิภคเรื(องสนิคา้อนิทรยี ์ในหลายมุมมอง 
อาท ิประโยชน์ ความแตกต่างระหว่างสนิค้าอนิทรยี ์และสนิคา้ธรรมชาต ิฯลฯ ในเขตกรุงเทพฯ  กลุ่มตวัอย่าง
ไมน้่อยกว่า 1,000 ตวัอยา่ง 
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4.3 จดัทําฐานขอ้มลูหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัเกษตรอนิทรยี ์และหน้าที(ตามความรบัผดิชอบ โดยระบุ
หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งทั =งภาครฐัและเอกชน พรอ้มรายละเอยีดบรกิารเช่น เป็นหน่วยงานผูอ้อกใบรบัรอง เป็นตน้ 

 
4.4 จดัทํารายงานการศกึษาและจดัทําข้อมูลสถานการณ์การผลติและการตลาดสนิค้าอนิทรยี์ ทั =งใน

ส่วนของรายงานฉบบัเต็ม และบทสรุปสําหรบัผู้บรหิาร เพื(อรองรบัผู้ใช้งานในกลุ่มระดบัผู้บรหิาร (Executive 
Summary) เจา้หน้าที( และประชาชนทั (วไป  
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บทที< 2  

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 โครงการศกึษาและจดัทําขอ้มลูสถานการณ์การผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยีเ์ป็นโครงการระยะสั =น 
ที(มรีะยะเวลาในการดําเนินงานเพยีง 5 เดอืนเศษ  แต่มขีอบเขตของการศกึษาที(ค่อนขา้งกวา้งและซบัซอ้น คอื 
ศกึษาทั =งโครงสรา้งตลาดโดยรวม โครงสรา้งตลาดแยกตามประเภทสนิคา้ รวมทั =งศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภค  รวมทั =งงานศกึษาในลกัษณะเช่นนี=ยงัไม่เคยมกีารทํามาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื(อง
ของโครงสร้างตลาด ทําให้ต้องมกีารพฒันาระเบียบวธิกีารศึกษาขึ=นมาใหม่ในหลายเรื(อง เพื(อที(จะสามารถ
ทาํการศกึษาตลาดสนิคา้อนิทรยีไ์ดอ้ยา่งครอบคลุมและทนักําหนดเวลา 

ในบทนี= จะได้อธบิายถงึระเบยีบวธิกีารศกึษาที(เลอืกใช้ในการศกึษาครั =งนี= รวมทั =งเหตุผลในการเลอืก
ระเบยีบวธิกีารศกึษาดงักล่าว 
 

1. ขอบเขตการศึกษา: อะไรคือสินค้าอินทรีย ์
คําถามแรกๆ ของการศึกษาก็คือ อะไรคอืสินค้าอินทรยี์  ควรหรอืไม่ที(จะครอบคลุมเฉพาะผลผลิต

เกษตรอนิทรยี์ที(ได้รบัการรบัรอง หรอืควรรวมสนิค้าอนิทรยีท์ี(ไม่ได้รบัการรบัรองด้วย  ในกรณีที(เลอืกเฉพาะ
สนิคา้ที(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ควรหรอืไม่ที(จะกําหนดกรอบของการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีไ์วด้ว้ย   
ดงันั =น ในการศกึษาจงึกําหนดขอบเขตของสนิค้าอนิทรยี์เฉพาะที(ได้รบัการตรวจรบัรอง ซึ(งการตรวจรบัรองนี=
อาจเป็นการตรวจรบัรองโดยหน่วยงานอสิระ หรอืเป็นการตรวจรบัรองโดยกลุ่มผู้ผลติเอง (เช่น ในระบบการ
รบัรองแบบมสี่วนร่วมก็ได้) และไม่นับรวมสนิคา้ที(กล่าวอ้างว่าเป็นผลผลติเกษตรธรรมชาต ิเกษตรยั (งยนื และ
อื(นๆ รวมทั =งเกษตรอนิทรยีท์ี(ไมไ่ดม้กีารตรวจรบัรอง 
 

2. ระเบียบวิธีในการประเมินมลูค่าผลผลิตเกษตรอินทรีย ์
ในการประเมนิมลูค่ารวมผลผลติเกษตรอนิทรยี ์จะต้องดําเนินการประเมนิปรมิาณและราคาของผลผลติ

เกษตรอนิทรยีแ์ต่ละประเภทก่อน แลว้จงึนําขอ้มูลมาคํานวณหามูลค่ารวมของผลผลติ ซึ(งการประเมนิปรมิาณ
และราคาผลผลตินั =น มแีนวทางในการศกึษาไดห้ลายอยา่งดงันี= 

การประเมนิปรมิาณผลผลติเกษตรอินทรยี์นั =น มแีนวทางหลกัในการประเมนิได้ 2 วธิ ีคอื 1) การใช้
ฐานขอ้มูลของหน่วยตรวจรบัรอง และ 2) การเก็บขอ้มูลเองโดยการสํารวจ ซึ(งทั =ง 2 วธิ ีมขีอ้ดแีละขอ้เสยีดงันี= 
(ตารางที( 1.1) 
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ตารางที< 1.1 วิเคราะหแ์นวทางและวิธีการเกบ็ข้อม ูลปริมาณการผลิตสินค้าอินทรีย  ์

แนวทาง วิธี ข้อดี จดุอ ่อน 

ใชฐ้านขอ้มลูของ
หน่วยตรวจ
รบัรอง 

ในกรณีที(มกีารเกบ็
ขอ้มลูผลผลติของ
เกษตรกรแต่ละ
ฟารม์ 

* สะดวก เพราะมกีาร
เกบ็ขอ้มลูอยูแ่ลว้ 
* ประหยดัค่าใชจ้่าย 

* บางหน่วยตรวจรบัรองไม่แบง่ปันขอ้มลู 
* มชี่วงปรบัปรุงขอ้มลูแตกต่างกนั (บางหน่วยทุกสิ=นปี 
บางหน่วยกลางปี) 
* มกีารจดัเกบ็ฐานขอ้มลูคนละแบบ (เช่น ไมแ่ยกขา้ว 
ออกจากพชืไร่ ผกัและไมผ้ลจดัรวมกนั เป็นตน้) 

ใชข้อ้มลูพื=นที(การ
ผลติ แลว้คาํนวณ
ผลผลติรวม โดย
คณูดว้ยใชผ้ลผลติ
เฉลี(ย 

เหมอืนขา้งตน้ เหมอืนขา้งตน้ และเพิ(มเตมิ 
* ใชผ้ลผลติเฉลี(ยของฟารม์เกษตรอนิทรยี ์หรอืใชข้อ้มลู
ของฟารม์ทั (วไป 
* ผลผลติเฉลี(ยอาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละปี (ปีฝน
แลง้) 
* มคีวามแตกต่างกนัของผลผลติในแต่ละภาค เนื(องจาก
พนัธุ ์แหล่งนํ=า (ภาคกลางปลกูขา้วได ้2 ฤด/ูปี ในขณะที(
ภาคอสีานปลกูไดเ้พยีงปีละครั =ง) การจดัการฟารม์              
(สวนผกัในภาคเหนือ มกีารจดัการผลติแบบเขม้ขน้
มากกว่า สวนผกัในภาคอสีาน) 

สาํรวจเกบ็ขอ้มลู
เอง 

ทาํสาํรวจเกษตรกร
ผูผ้ลติเองเป็น
ประจาํทุกปี 

ไดข้อ้มลูละเอยีดตาม    
ที(ตอ้งการ 

* ใชง้บประมาณและเวลามาก 
* ผูส้าํรวจตอ้งไดร้บัการอบรม เพื(อใหไ้ดฐ้านขอ้มลูแบบ
เดยีวกนั (เช่น มะละกอ เป็นผกัหรอืผลไม)้ 

สาํรวจผูร้บัซื=อ/          
ผูแ้ปรรปู 

ประหยดัเวลาและ
งบประมาณลงบา้ง            
แต่กย็งัค่อนขา้งใชเ้วลา
และงบประมาณมาก 

ไม่ครอบคลุมผลผลติที(เกษตรกรขายเอง หรอืเกบ็ไว้
บรโิภค 

หมายเหต ุ  
 (ก) ในทุกกรณี ขอ้มลูการผลติเป็นขอ้มลูที(ไดจ้ากเกษตรกร ซึ(งบางสว่นอาจเป็นขอ้มลูประมาณการผลผลติ หรอืเป็นขอ้มูล
การผลติจรงิที(เกดิขึ=นแล้ว แต่เกษตรกรมกัจะไม่ได้เกบ็/จําแนกขอ้มูลไว้อย่างละเอยีด ซึ(งถ้าขอ้มูลที(จดัเกบ็จากเกษตรกรไม่
ถูกตอ้งตั =งแต่ตน้ การเกบ็ขอ้มลูไม่ว่าดว้ยวธิใีด กย็่อมไดข้อ้มลูที(ผดิพลาด และสง่ผลใหไ้ดข้อ้มลูสรุปรวมที(ผดิพลาดตามไปดว้ย 
 (ข) ในกรณีของการสาํรวจเกบ็ขอ้มูลจากผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ การใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเป็นปัจจยั
สาํคญัที(จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูที(ถูกตอ้ง 
 

ในทางปฏิบตัิทั (วไปในต่างประเทศ การเก็บข้อมูลปรมิาณผลผลติจะใช้ฐานข้อมูลพื=นที(การผลติของ
เกษตรกรที(จดัเกบ็โดยหน่วยตรวจรบัรองคูณดว้ยผลติภาพเฉลี(ย ซึ(งอาจใชผ้ลติภาพเฉลี(ยที(แตกต่างกนัไปตาม
ภูมภิาค ในกรณีที(มกีารเกบ็ขอ้มูลด้งกล่าวนั =นอยู่แลว้ และอาจเสรมิดว้ยการสุ่มสํารวจเก็บขอ้มลูจากเกษตรกร
ผู้ผลิตเองเป็นระยะ (เช่น ทุก 5 ปี) เพื(อตรวจสอบยนืยนั (cross-check) ข้อมูลที(ได้จากการประเมนิจากการ
คาํนวณ และอาจจดัปรบัระเบยีบวธิกีารประเมนิใหม ่
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ในการศึกษาครั =งนี= ทมีที(ปรกึษาเลอืกที(จะใช้ฐานข้อมูลพื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยี์ของหน่วยตรวจ
รบัรองเกษตรอินทรยี์ (ทั =งที(ตั =งอยู่ในประเทศและในต่างประเทศ) คูณด้วยผลิตภาพเฉลี(ยในการผลิตแต่ละ
ประเภทสนิค้าอนิทรยี ์โดยผลติภาพเฉลี(ยนั =นจะเลอืกใช้ค่าเฉลี(ยกลางเพยีงค่าเดยีว โดยอาศยัฐานขอ้มูลผลติ
ภาพเฉลี(ยของระบบเกษตรทั (วไปและความเห็นจากผู้เชี(ยวชาญ เพื(อปรบัค่าผลติภาพเฉลี(ยสําหรบัใช้ในการ
คาํนวณผลผลติรวมเกษตรอนิทรยีข์องประเทศไทย 

สําหรบัการประเมนิมูลค่าผลผลติและราคานั =น โดยปกติทั (วไปจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลของผลผลติ ณ 
หน้าฟารม์ ซึ(งเป็นข้อมูลของปรมิาณผลผลติทั =งหมดที(เกษตรกรผลติได้คูณราคาเฉลี(ยที(เกษตรกรขายได้ ซึ(ง
ขอ้มลูผลผลติและราคาดงักล่าวมขีอ้จาํกดัที(สาํคญัดงันี= 

1. จะต้องเลอืกระหว่างผลผลติทั =งหมดที(เกษตรกรผลติได้ (รวมผลผลติที(เกษตรกรเก็บไว้บรโิภคเอง) 
หรอืเฉพาะผลผลติที(เกษตรกรไดจ้าํหน่ายเขา้สู่ตลาดเกษตรอนิทรยี ์หรอืผลผลติที(เกษตรกรจาํหน่ายทั =งหมด ไม่
ว่าจะจาํหน่ายไปตลาดทั (วไปหรอืตลาดเกษตรอนิทรยี ์

2. ขอ้มลูดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผลผลติที(เป็นวตัถุดบิ ไมค่รอบคลุมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปู เนื(องจาก
เกษตรกรไม่สามารถทราบได้ว่า ผลผลิตใดบ้างที(ถูกนําไปใช้ในการแปรรูป  ดงันั =น ถ้าต้องการข้อมูลของ
ผลติภณัฑแ์ปรรูป จะต้องแยกการเก็บขอ้มูลจากผู้แปรรปูต่างหาก  รวมทั =งไม่ครอบคลุมผลผลติที(จําหน่ายใน
ตลาด เนื(องจากผลผลติที(จาํหน่ายเขา้สู่ตลาดจะน้อยกว่าผลผลติที(ผลติไดจ้รงิ เนื(องจากมกีารสญูเสยีของผลผลติ
ระหว่างการจดัการจาํหน่าย (เช่น จากการตดัแต่ง นํ=าหนกัลดลงจากการขนส่งและจดัเกบ็ เป็นตน้) 

3. ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีการเปลี(ยนแปลงได้ตลอดเวลา  ผลผลิตบางชนิดอาจมีการ
เปลี(ยนแปลงราคาขึ=นลงไดร้ายวนั ซึ(งปัจจุบนั ไม่มกีารเก็บขอ้มลูราคาผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ณ หน้าฟารม์ จงึ
จําเป็นต้องใช้ฐานขอ้มูลราคาผลผลติเกษตรทั (วไปแทน  ซึ(งในผลผลติหลายอย่าง (โดยเฉพาะผกั) ก็อาจไม่มี
ราคาผลผลติทั (วไปที(จะใชเ้ป็นฐานอา้งองิ กอ็าจจาํเป็นตอ้งใชร้าคาประเมนิโดยผูเ้ชี(ยวชาญแทน    

ในการศึกษาครั =งนี= ทีมที(ปรกึษาเลอืกที(จะใช้วิธีการคํานวณปรมิาณผลผลิตเกษตรอินทรยี์โดยการ
คํานวณจากขอ้มลูพื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยี ์คูณดว้ยราคาเฉลี(ยของผลผลติแต่ละชนิด โดยราคาเฉลี(ยนั =นจะ
ไดจ้ากฐานขอ้มลูราคาเฉลี(ยของระบบเกษตรทั (วไปและความเหน็จากผูเ้ชี(ยวชาญ เพื(อปรบัค่าราคาเฉลี(ยสําหรบั
ใชใ้นการคาํนวณ 
 

3. ช่องทางตลาดสินค้าอินทรียค์ ืออะไร 
ในการกําหนดขอบเขตของการประกอบการที(เป็นช่องทางการปลกีนั =น ทมีที(ปรกึษาเหน็ว่า จําเป็นที(

จะต้องแยกผู้ประกอบการที(อาจมกีิจกรรมขายปลกีสนิค้าอนิทรยี์บางส่วนออก (เช่น ธุรกิจค้าปลกี ที(มสีนิค้า
อินทรยี์ขายอยู่ 1 – 2 สินค้า หรอืผู้ผลิตที(ปกติขายส่งให้กับช่องทางการขาย แต่อาจมีการขายปลีกให้กับ
ผูบ้รโิภคบ้าง) เนื(องจากการจําหน่ายในลกัษณะนี=ไม่อาจนับเป็นช่องทางการขายปลกีสนิค้าอนิทรยีไ์ด้  ดงันั =น 
จงึจาํเป็นที(จะตอ้งกําหนดเกณฑเ์พื(อจะไดส้ามารถคดัแยกช่องทางจาํหน่ายคา้ปลกีสนิคา้อนิทรยีจ์รงิ ดงันี= 

1. ธุรกจิเป็นการขายปลกีเป็นหลกั แต่กอ็าจมกีารขายส่ง หรอืส่งออกไดบ้า้ง 
2. มกีารประชาสมัพนัธแ์ละสื(อสารสาธารณะว่า มสีนิคา้อนิทรยีจ์าํหน่ายปลกีใหก้บัผูบ้รโิภค 
3. สําหรบัช่องทางการขายปลีกขนาดเล็ก (ยอดขายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี) ต้องมผีลผลิตเกษตร

อนิทรยี ์(ที(ผ่านการตรวจรบัรอง) จาํหน่ายเป็นสดัส่วนไมน้่อยกว่า 10% ของยอดขาย 
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4. สําหรบัช่องทางการขายปลีกขนาดใหญ่ (ยอดขายของแต่ละสาขามากกว่า 5 ล้านบาท) ต้องมี
ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์(ที(ผ่านการตรวจรบัรอง) จาํหน่ายเป็นสดัส่วนไมน้่อยกว่า 3% ของยอดขาย 

5. ตอ้งมสีนิคา้อนิทรยีจ์ากผูผ้ลติมากกว่า 1 แหล่ง และไมจ่าํหน่ายเฉพาะสนิคา้ของตวัเอง 
6. ในกรณีของรา้นอาหาร จะต้องมรีายการอาหารไม่น้อยกว่า 5 รายการ ที(เป็นเมนูอาหารอนิทรยีห์รอื

ออรแ์กนิค ที(ใชว้ตัถุดบิหลกั (มากกว่า 50%) จากผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี(ไดร้บัการตรวจรบัรอง 
7. ตลาดนดัสเีขยีว ตอ้งมสีดัส่วนผูข้ายที(เป็นผูท้ี(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีม์ากกว่า 20% 

ของผูท้ี(มาขายประจาํที(ตลาดนดั 
 

4. การสุ่มตวัอย่างเพื<อเกบ็ข้อมลูด้านช่องทางตลาด 
ก่อนที(จะเริ(มทําการสุ่มตวัอย่าง ทางทมีวจิยัได้เริ(มต้นด้วยการเก็บรวบรวมรายชื(อเพื(อจดัทําทะเบยีน

ช่องทางการขายปลกีสนิคา้อนิทรยี ์และผูส้่งออกสนิคา้อนิทรยี ์ซึ(งไดท้ดลองจดัเกบ็ขอ้มลูและนําขึ=นเวบ็ไซต์แลว้
ที( https://sites.google.com/site/thaiorganicservices/home 

เมื(อได้พฒันาแบบฟอรม์การเก็บขอ้มูล รวมทั =งได้ทําการทดสอบและปรบัปรุงแบบฟอรม์ โดยการสุ่ม
ทดสอบแล้ว  ทางทมีวจิยัได้ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์จดัประชุมเพื(อแนะนําโครงการ และขอความร่วมมอืใน
การจดัเก็บขอ้มูลกบัผู้ประกอบการ โดยได้จดัประชุมดงักล่าวในช่วงมหกรรม Organic & Natural Expo 2015  
ระหว่างวนัที( 23 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ k 

ในการสุ่มเลือกผู้ประกอบการตลาดในแต่ละช่องทาง ทีมวจิยัได้กําหนดจํานวนสุ่ม (เพื(อเก็บข้อมูล          
ปฐมภูม)ิ ตามหลกัการทางสถิติ โดยในกรณีนี=เป็นการสุ่มโดยที(ทราบจํานวนของประชากรและสดัส่วนตาม
ลกัษณะที(ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาจากกลุ่มประชากร โดยใชส้ตูรของเครจซี(และมอรแ์กน 

2

2 2

(1 )

( 1) (1 )

Np p
n

e N p p

χ
χ

−=
− + −  

  เมื(อ  n เป็น จาํนวนของตวัอยา่ง 
         N เป็น จาํนวนของประชากร 
        e เป็น สดัส่วนของความคลาดเคลื(อนเทยีบกบัค่าพารามเิตอร ์
          p เป็นสดัส่วนตามลกัษณะที(ตอ้งการศกึษาจากกลุ่มประชากร (ถา้ไม่ทราบใหก้าํหนด p = 0.5) 
           เป็นค่าไคสแควร(์Chi square) ที(องศาของความอสิระ(degree of freedom) เท่ากบั 1 

             และ  
2χ  ค่าไคสแควรท์ี( df เท่ากบั 1 และระดบัความเชื(อมั (น 95% (

2χ  =3.841) 
 

ในกรณีที(ไมท่ราบขนาดของประชากรที(แน่นอน และไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากรหรอื p = 0.5 ดว้ย
การใชส้ตูรการกําหนดขนาดตวัอยา่งของคอแครน (Cochran) 
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      n= Z2/4e2 
เมื(อ 
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที(ตอ้งการ 
  p = สดัส่วนของลกัษณะที(สนใจในประชากร 
  e = ระดบัความคลาดเคลื(อนของการสุ่มตวัอยา่งที(ยอมใหเ้กดิขึ=นได ้
  Z = ค่า Z ที(ระดบัความเชื(อมั (นหรอืระดบันยัสาํคญั 
- ถา้ระดบัความเชื(อมั (น 95% หรอืระดบันยัสาํคญั 0.05 มคี่า Z = 1.96 
- ถา้ระดบัความเชื(อมั (น 99% หรอืระดบันยัสาํคญั 0.01 มคี่า Z = 2.58 

 
 จํานวนประชากร

ท ั�งหมด 
จํานวนสุม่สํารวจจรงิ
ในการศกึษาคร ั�งนี� 

ผูส้ง่ออก 51 18 
รา้นกรนี (รา้นสขุภาพ) 33 15 
โมเดริน์เทรด 171 98 
ตลาดนัด 24 12 
ตลาดระบบสมาชกิ 3 3 
ตลาดขายตรงและอคีอมเมริซ์ 1 1 
รา้นอาหาร 19 7 

 

5. แนวทางการสาํรวจผ ูบ้ริโภคสินค้าอินทรีย ์
การสาํรวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีเ์ป็นการศกึษาเพื(อประเมนิอุปสงคข์องสนิคา้อนิทรยีแ์ละศกึษาการรบัรู้

และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ในประเดน็ต่อไปนี= 
1. ปัจจยัที(มผีลต่อความต้องการซื=อของผู้บรโิภค โดยจะเน้นที(ปัจจยั 3 ด้าน คอื 1) ข้อมูลข่าวสาร              

2) ราคา และ 3) ความเชื(อมั (นในระบบการตรวจรบัรองมาตรฐาน 
2. ความตอ้งการสนิคา้ในกลุ่มประเภทต่างๆ ทั =งในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
3. แนวโน้มการเปลี(ยนแปลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคตระยะใกล ้
การศกึษาและการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมจิะดาํเนินการใน 2 ส่วน ส่วนแรกจะทาํการศกึษาร่วมกบัการศกึษา

ภาพรวมตลาดเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศที(กล่าวมาก่อนหน้านี=   และส่วนที(สองจะทําการศกึษาโดยการสํารวจ
การการรบัรู้และพฤติกรรมผู้บรโิภค โดยแบ่งจดัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คอื แบบแรกเป็นการศึกษา
ภาพรวมผู้บรโิภคสนิค้าอนิทรยีท์ั (วประเทศ  และแบบที(สองเป็นการศกึษาแบบเจาะลกึเฉพาะผู้บรโิภคสนิค้า
อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึ(งรายละเอยีดวธิกีารศกึษาของทั =ง 2 แบบมดีงันี= 
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5.1 การศกึษาภาพรวมผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีท์ั (วประเทศ 

 การศึกษาภาพรวมผู้บรโิภคสนิค้าอินทรยี์ทั (วประเทศ ดําเนินโดยการสํารวจความคดิเห็นจากกลุ่ม
ตวัอยา่งของผูบ้รโิภคทั (วประเทศไทยในประเดน็ต่าง ๆ เพื(อวเิคราะหห์า 

1. ความแตกต่างของการรบัรู้เกี(ยวกับเกษตรอินทรีย์ของประชากรที(อาศัยในเขตต่างๆ (เมือง 
เทศบาล และชนบท) และของประชากรต่างสาขาอาชีพ (เกษตรกร ข้าราชการ ธุรกิจเอกชน 
วิชาชีพเฉพาะทาง เช่น การศึกษา สาธารณสุข) รวมทั =งอายุ ระดับการศึกษา และสมาชิกใน
ครอบครวัที(ตอ้งใส่ใจในเรื(องสุขภาพ 

2. ความแตกต่างของความเข้าใจเกี(ยวกับเกษตรอินทรยี์ของประชากรที(อาศัยในเขตต่างๆ (เมอืง 
เทศบาล และชนบท) และของประชากรต่างสาขาอาชีพ (เกษตรกร ข้าราชการ ธุรกิจเอกชน 
วิชาชีพเฉพาะทาง เช่น การศึกษา สาธารณสุข) รวมทั =งอายุ ระดับการศึกษา และสมาชิกใน
ครอบครวัที(ตอ้งใส่ใจในเรื(องสุขภาพ 

3. การซื=อสนิคา้อนิทรยี ์และความถี(ของการซื=อของประชากรกลุ่มต่างๆ 
4. ช่องทางจาํหน่ายสนิคา้อนิทรยีท์ี(เป็นที(นิยมของผูซ้ื=อ 
5.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
ประชากรที(ใช้ในการสํารวจ คอื ผู้บรโิภคทั (วประเทศไทยที(ตั =งใจหรอืเคยซื=อสนิค้าอินทรยี์  การเลอืก

ตวัอย่างสําหรบัการสํารวจนี= ผู้วจิยัไดก้ําหนดการเลอืกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non–probability 
Sampling) โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบสามขั =น ( three-stage sampling ) ซึ(งเป็นการสุ่มตัวอย่างที(มี
ข ั =นตอนการเลอืกหน่วยตวัอย่างจากประชากร 3 ขั =น โดยเลอืกจากหน่วยที(ใหญ่ก่อน แลว้จงึทําการเลอืกหน่วย
ยอ่ยในหน่วยใหญ่ สาํหรบัการสาํรวจนี= 

 ขั =นที( 1 เลอืกจงัหวดัตวัอยา่ง 
 ขั =นที( 2 เลอืกเขตการปกครองตวัอยา่ง (ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล) 
 ขั =นที( 3 เลอืกผู้บรโิภคตวัอย่าง ด้วยวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีท์ี(มอีายตุั =งแต่ 20 ปีขึ=นไป ที(ตั =งใจหรอืเคยซื=อสนิคา้อนิทรยี ์
การกําหนดขนาดตวัอยา่งใชส้ตูรการกําหนดขนาดตวัอยา่งของคอแครน (Cochran) 
 
    n= Z2/4e2 
เมื(อ 
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที(ตอ้งการ 
  p = สดัส่วนของลกัษณะที(สนใจในประชากร 
  e = ระดบัความคลาดเคลื(อนของการสุ่มตวัอยา่งที(ยอมใหเ้กดิขึ=นได ้
  Z = ค่า Z ที(ระดบัความเชื(อมั (นหรอืระดบันยัสาํคญั 
- ถา้ระดบัความเชื(อมั (น 95% หรอืระดบันยัสาํคญั 0.05 มคี่า Z = 1.96 
- ถา้ระดบัความเชื(อมั (น 99% หรอืระดบันยัสาํคญั 0.01 มคี่า Z = 2.586 
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5.1.2 เครื(องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวจิยันี=ใชแ้บบสอบถามแบบมโีครงสรา้ง ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม 

ม ี3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที( 1 คาํถามเกี(ยวกบัขอ้มลูทั (วไปของผูต้อบ ไดแ้ก่ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา  ความใส่ใจสุขภาพ 

ที(พกัอาศยั 
ส่วนที( 2 คาํถามเกี(ยวกบัการรบัรูแ้ละความเขา้ใจต่อเกษตรอนิทรยีแ์ละสนิคา้อนิทรยี ์
ส่วนที( 3 คาํถามเกี(ยวกบัพฤตกิรรมการซื=อผลติภณัฑส์นิคา้อนิทรยีไ์ดแ้ก่ ความถี(ในการซื=อ 
การเปรบียเทยีบปรมิาณการซื=อในปีที(ผ่านมา สถานที(ซื=อ 
5.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูผู้บรโิภคทั (วประเทศ ได้เลอืกพื=นที(ในชุมชนเมอืง เนื(องจากตลาดของเกษตร

อนิทรยีแ์ละสนิค้าอนิทรยีม์ลีกัษณะเฉพาะ (Niche Market) และมรีาคาขายค่อนขา้งสูงเมื(อเทยีบกบัผลติภณัฑ์
ทั (วไป ดงันั =นในการวจิยันี=จงึมุ่งเน้นเฉพาะพื=นที(ในชุมชนเมอืง โดยเลอืกสถานที(เก็บรวบรวมข้อมูล 3 แหล่ง 
ไดแ้ก่ 1) รา้นกรนี (รา้นสุขภาพ) ไดแ้ก่ รา้นเลมอ่นฟารม์ท (Lemon Farm) และรา้นเอเดน (Aden)     
2) ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบที(มีสาขา ได้แก่ Top market และ 3) ตลาดนัดสีเขียว และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ            
ตวัต่อตวั (Face-to-face Interviews) จากประชาชนที(มาซื=อสนิคา้ ณ สถานที(ดงักล่าว 

5.1.4 สถติทิี(ใชว้เิคราะหข์อ้มลู 
การวจิยัครั =งนี= ไดก้ําหนดวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั ดงัต่อไปนี= 
1)  การสํารวจกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จําแนกตาม อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ความใส่ใจสุขภาพ               

ที(พกัอาศยั จะใช้สถติิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี( รอ้ยละ ค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบน
มาตรฐาน 

2)  การหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรอืเปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปร ใช้สถิตอิ้างอิง (Inferential 
Statistics) ได้แก่ การทดสอบ Chi - Square หรอืการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ตามความเหมาะสม
ของขอ้มลู 

3)  การวดัระดบัความคดิเหน็/ความเขา้ใจ/ความตอ้งการ ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี= 
 

ระดบัความคิดเหน็/พึงพอใจ/ ความต้องการ ค่าระดบั 
มาก 5 
ค่อนขา้งมาก 4 
ปานกลาง 3 
ค่อนขา้งน้อย 2 
น้อย 1 
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ความหมายของค่าเฉลี(ยระดบัความคดิเหน็/ความเขา้ใจ/ความต้องการ ที(วเิคราะหไ์ดต้ามเกณฑจ์าํแนก
ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 
ค่าเฉลี<ย ความหมาย 
4.21-5.00 มาก 
3.41-4.20 ค่อนขา้งมาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 ค่อนขา้งน้อย 
1.00-1.80 น้อย 

 
5.2  การศกึษาผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ดําเนินโดยการสํารวจ

ความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลในประเดน็การศกึษาคลา้ยกนั
กับการศึกษาทั (วประเทศ แต่มีคําถามที(ละเอียดและสามารถตรวจสอบข้าม (cross check) รวมทั =งทําการ
สมัภาษณ์กลุ่ม (focus group interview) ในประเดน็ที(สนใจบางเรื(องเพิ(มเตมิ   

5.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรที(ใช้ในการสํารวจ คือ ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลที(ตั =งใจหรอืเคยซื=อสินค้า

อนิทรยี ์ การเลอืกตวัอย่างสําหรบัการสํารวจนี= ผูว้จิยัไดก้ําหนดการเลอืกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(Non–probability Sampling) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีท์ี(มอีายตุั =งแต่ 20 ปีขึ=นไป ที(ตั =งใจหรอืเคยซื=อสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล จาํนวน 1,000 ราย 

5.2.2 เครื(องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวจิยันี=ใช้แบบสอบถามแบบมโีครงสรา้งซึ(งมทีั =งคําถามปลายปิดและปลายเปิดในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม ม ี5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที( 1 คําถามเกี(ยวกบัการรบัรูแ้ละความเขา้ใจต่อเกษตรอนิทรยีแ์ละอาหารออรแ์กนิค  ได้แก่ การ

รบัรูต้รามาตรฐานสนิคา้อนิทรยี ์ทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี ์
ส่วนที( 2 คําถามเกี(ยวกบัปัจจยัในการเลอืกซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ไดแ้ก่ เหตุผลในการซื=อ ปัจจยัที(ทาํให้

ซื=อเพิ(มขึ=น สถานที(ซื=อ 
ส่วนที( 3 คําถามเกี(ยวกบัความต้องการผลติภณัฑ์อนิทรยี ์ได้แก่ การระบุชนิดสนิค้าที(ต้องการแต่ละ

ประเภทผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
ส่วนที( 4 คําถามเกี(ยวกบัพฤตกิรรมการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ไดแ้ก่ ความถี(ในการซื=อ ค่าใชจ้่ายในการ

ซื=อต่อครั =ง สถานที(ซื=อ 
ส่วนที( 5 คําถามเกี(ยวกบัข้อมูลทั (วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศึกษา  รายได้ต่อ

เดอืน สภาพครอบครวั 
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5.2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  ผูว้จิยัไดก้ําหนดสถานที(ศกึษาที(ใช้

เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยเน้นศกึษาตามลกัษณะของช่องทางการขายปลกีแต่ละประเภท ดงันี= 
- รา้นกรนี (รา้นสุขภาพ) ไดแ้ก่ รา้นเลมอ่นฟารม์(Lemon Farm) และรา้นเอเดน(Aden) 
- ซเูปอรม์ารเ์กต็แบบที(มสีาขา ไดแ้ก่ Tops market 
- ตลาดนัด คือ ตลาดนัดสีเขียว ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปทุมธานี ตลาดนัดสีเขยีว
โรงพยาบาลบางโพ  ตลาดนดัสเีขยีวศูนยส์ุขศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์งัสติ ตลาดนดัสเีขยีว
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ตลาดนัดสเีขยีวโรงพยาบาลมชิชั (น ตลาดนัดสเีขยีวโรงพยาบาล
กรุงธน 1 ตลาดนัดสีเขยีวโรงพยาบาลนครธน และตลาดนัดสีเขยีวอาคารรเีจ้นท์เฮ้าส์ ตลาดนัด              
สเีขยีว ณ อาคารสํานักงานใหญ่ บ.ปูนซเีมนซ์ไทย เขตบางซื(อ ตลาดนัดสเีขยีว "ตลาด OZONE"     
ณ อาคารชาญอสิระ 2  ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่

และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-face Interviews) จากประชาชนที(มาซื=อสินค้า          
ณ สถานที(ดงักล่าว    

5.2.4 สถติทิี(ใชว้เิคราะหข์อ้มลู 
การวจิยัครั =งนี= ไดก้ําหนดวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั ดงัต่อไปนี= 
1)  การสํารวจกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย จําแนกตาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้ต่อ

เดอืน สภาพครอบครวั จะใชส้ถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี( รอ้ยละ ค่าเฉลี(ย และส่วน
เบี(ยงเบนมาตรฐาน 

2)  การหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรอืเปรยีบเทยีบระหว่างตวัแปร ใช้สถิตอิ้างอิง (Inferential 
Statistics) ได้แก่ การทดสอบ Chi - Square การทดสอบค่าเฉลี(ยประชากรสองประชากร (t-test) หรอืการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน ANOVA ตามความเหมาะสมของขอ้มลู 

3)  การวดัระดบัความคดิเหน็/ความเขา้ใจ/ความตอ้งการ ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี= 
 

ระดบัความคิดเหน็/ความเข้าใจ/ ความ
ต้องการ 

ค่าระดบั 

มาก 5 
ค่อนขา้งมาก 4 
ปานกลาง 3 

ค่อนขา้งน้อย 2 
น้อย 1 
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ความหมายของค่าเฉลี(ยระดบัความคดิเหน็/ความเขา้ใจ/ความตอ้งการ ที(วเิคราะหไ์ดต้ามเกณฑจ์าํแนก
ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

 
ค่าเฉลี<ย ความหมาย 
4.21-5.00 มาก 
3.41-4.20 ค่อนขา้งมาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 ค่อนขา้งน้อย 
1.00-1.80 น้อย 

 
ส่วนการการสมัภาษณ์กลุ่ม (focus group interview) จะดาํเนินการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูแบบเจาะจง ครั =งละ

ประมาณ 10-12 ราย แลว้ทาํการศกึษาเจาะลกึในประเดน็ที(สนใจ การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหเ์นื=อหา
(content analysis)  

ในภาคผนวก 1 แสดงแบบสอบถามผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพฯ ฯ และทั (วประเทศ 
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6. แนวทางการเกบ็ข้อมลูหน่วยงานเกษตรอินทรียเ์พื<อจดัทาํฐานข้อม ูล 

การจดัเกบ็ขอ้มลูหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัเกษตรอนิทรยีน์ั =นอาจแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชป้ระโยชน์ (user) ทั =งในดา้นของขอบขา่ยของหน่วยงานที(จะจดัเกบ็ (เช่น เฉพาะหน่วยงานที(ตั =งอยูใ่น
ประเทศ เฉพาะหน่วยงานที(มภีาระกจิเกี(ยวขอ้งกบัเกษตรอนิทรยี ์หรอืรวมหน่วยงานที(มภีาระกจิที(เกี(ยวขอ้งกบั
เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรยั (งยนื) และรายละเอยีดขอ้มลูที(จดัเกบ็ (เช่น ประวตัผิลงาน ประเภทขององคก์ร 
ประวตัอิงคก์ร เครอืขา่ย)    

การไมก่ําหนดหรอืกําหนดขอบขา่ยของหน่วยงานและรายละเอยีดจะทําใหก้ารเกบ็ขอ้มลูทาํไดย้าก ใช้
เวลานาน ซํ=าซอ้น และยุง่ยากในการสบืคน้   ยกตวัอยา่ง มหีน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาํนวน
มากที(เกี(ยวขอ้งกบัเกษตรอนิทรยี ์แต่มเีพยีง 2 – 3 หน่วยงาน (ระดบักอง) เท่านั =นที(มภีารกจิโดยตรงเกี(ยวกบั
เกษตรอนิทรยี ์การจดัเกบ็ขอ้มลูหน่วยงานเกษตรอนิทรยีค์วรหรอืไม่ที(จะรวมกรมทุกกรม สถาบนัวจิยัของ
กระทรวงเกษตร และสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตต่างๆ อยูใ่นทะเบยีนหน่วยงานเกษตรอนิทรยี ์

นอกจากนี= ในการจดัทาํฐานขอ้มลูหน่วยงาน มกัจะพบว่า มกีารนําขอ้มลูผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ
เกษตรอนิทรยีม์ารวมอยูด่ว้ย ซึ(งที(จรงิแลว้ ฐานขอ้มลูประเภทนี=ไมค่วรรวมหน่วยงานผูผ้ลติและผูป้ระกอบการที(
ทาํการผลติ-แปรรปู หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยี ์เพราะจะทําใหฐ้านขอ้มลูมขีอบขา่ยที(กวา้งเกนิไป 
และมรีายละเอยีดขอ้มลูที(ควรจดัเกบ็แตกต่างกนั  แต่ควรทาํฐานขอ้มลูในเรื(องเหล่านี=แยกออกจากกนั 

 

ในการศกึษาครั =งนี= ทมีที(ปรกึษาเสนอใหก้ําหนดกรอบขอบขา่ยหน่วยงานเฉพาะที(มสีาํนกังานตั =งอยูใ่น
ประเทศไทย (อาจเป็นองคก์รไทย หรอืองคก์รต่างประเทศกไ็ด)้ และมภีารกจิที(เกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีแ์ละ
เกษตรยั (งยนืโดยตรง โดยไมร่วมหน่วยงานของผูผ้ลติและผูป้ระกอบการเขา้มาในฐานขอ้มลูเดยีวกนันี=  รวมทั =ง 
ขอ้มลูบางส่วนที(สามารถสบืคน้ไดโ้ดยง่ายและอาจเปลี(ยนแปลงได ้(เช่น ที(อยู ่ที(ตดิต่อ โทรศพัท ์โทรสาร) อาจ
แทนดว้ยขอ้มลูเวบ็ไซตข์ององคก์รแทน ซึ(งทมีที(ปรกึษาไดจ้ดัทําแบบฟอรม์การสํารวจขอ้มลูและทดลองจดัเกบ็
ขอ้มลูหน่วยงานขึ=นเวบ็ไซต์ https://sites.google.com/site/thaiorganicservices/home ไวเ้บื=องตน้แลว้ 
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บทที< 3  

ภาพรวมเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 

1. ประวตัิและพฒันาการเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 

 การพฒันาของการเกษตรอินทรยี์ในประเทศไทยเป็นการผสมผสานของกระแส 3 กระแสหลกัของ
สงัคม  กระแสที(หนึ(งคอื กระแสความตื(นตวัในการหาทางเลอืกใหม่ทางการเกษตร เพื(อหลกีใหพ้้นจากวฏัจกัร
เกษตรเคม ีโดยมผีู้นําสําคัญคือ เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ(งประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน 
นักวชิาการ และผู้นําเกษตรกรต่างๆ ที(พยายามนําเสนอแนวทางการเกษตรใหม่ โดยเรยีกขานภายใต้ชื(อที(
ต่างกนั เช่น เกษตรธรรมชาต ิเกษตรอนิทรยี ์วนเกษตร ฯลฯ  

เครือข่ายเกษตรทางเลือกก่อตั =งขึ=นในปี 2532 โดยการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นํา
เกษตรกรที(มคีวามสนใจแสวงหาทางเลอืกใหม่ให้กบัทศิทางการพฒันาการเกษตรในประเทศไทย ในระยะแรก
ของการก่อตั =งเครอืข่ายเกษตรทางเลอืก กจิกรรมหลกัของเครอืข่ายมุ่งเน้นที(การสรา้งกระบวนการศกึษาดูงาน
และการแลกเปลี(ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรพฒันาเอกชนและผู้นําเกษตรกร เพื(อค้นหาจุดร่วมของแนว
ทางการพฒันาการเกษตรอยา่งยั (งยนืสาํหรบัประเทศไทย ราวปลายปี 2535 เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกไดจ้ดัการ
ประชุมใหญ่สมชัชาเกษตรกรรมทางเลือกขึ=น และได้ทําการสรุปวเิคราะห์บทเรยีนและประสบการณ์ในการ
ทํางานส่งเสรมิระบบเกษตรยั (งยนื พรอ้มๆ กนักบัที(ได้ประกาศแนวทางเกษตรอินทรยี์ว่าเป็นแนวทางเกษตร
ทางเลอืกที(สําคญัแนวหนึ(งในประเทศไทย คําประกาศของสมชัชาเกษตรกรรมทางเลอืกนี=อาจถือได้ว่าเป็น
จดุเริ(มตน้อยา่งเป็นทางการของขบวนการเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทย 

ส่วนกระแสที(สองคอื กระแสความตื(นตวัดา้นสุขภาพของผูบ้รโิภคที(ทําใหเ้กดิการเปลี(ยนแปลงทศันะต่อ
สุขภาพมาเป็นแนวคดิเรื(องสุขภาพองค์รวมที(ให้ความสําคญักบัการดําเนินชวีติประจําวนั เช่น การออกกําลงั
กาย การทาํสมาธ ิและการบรโิภคอาหาร  ความตื(นตวัในการบรโิภคอาหารเพื(อสุขภาพนี=เองที(ทาํใหผู้บ้รโิภคหนั
มาให้ความสนใจกับการเลอืกซื=อหาผลิตภณัฑ์อินทรยี์ ซึ(งถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที(มคีวามปลอดภยัมากที(สุด                
(ทั =งจากสารเคมีการเกษตรและอาหาร GMOs)  จากความต้องการของผู้บรโิภคจงึทําให้เกิดตลาดสําหรบั
ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์และเป็นการยกระดบัสถานะเกษตรอนิทรยีจ์ากเพยีงแค่ทางเลอืกของเทคนิคการผลติมา
เป็นทางเลอืกใหมข่องการพฒันาการเกษตรและสงัคม 

กระแสความตื(นตัวของผู้บรโิภคทําให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจพัฒนาระบบการตลาด
ผลผลติเกษตรอนิทรยีอ์ย่างจรงิจงั  จนกระทั (งมกีารตั =งหน่วยงานสาํหรบัการจาํหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยี ์เช่น 
ศูนยอ์ิ(มบุญ - เชยีงใหม่, ศูนยผ์ลติภณัฑส์ุขภาพ - สงขลา เป็นต้น ในช่วงเวลาเดยีวกนั กรนีเนท กไ็ดก่้อตั =งขึ=น 
เมื(อปลายปี 2536 เพื(อทาํหน้าที(เป็นหน่วยงานระดบัประเทศในการกระจายผลผลติเกษตรอนิทรยีแ์ละผลติภณัฑ์
ธรรมชาตทิี(ผลติโดยเกษตรกรรายย่อยใหก้บัผูบ้รโิภคในเมอืง ภายใตแ้นวคดิเรื(อง “ตลาดทางเลอืก” ซึ(งต่อมาได้
พฒันาเป็น “ระบบการคา้ที(เป็นธรรม” หรอืแฟรเ์ทรด 



หน้า 25 จาก 157 

กระแสที(สามคอื ความตื(นตวัเรื(องของสิ(งแวดล้อมที(เริ(มต้นจากความพยายามอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สภาพแวดล้อม และต่อมาได้ขยายตวัสู่ความสนใจในเรื(องผลกระทบของเกษตรเคมทีี(มต่ีอการใช้ที(ดนิ ความ
หลากหลายทางชวีภาพ มลพษิสารเคม ีหรอืแมแ้ต่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ที(เป็นสาเหตุของโลกรอ้น 

การบรรจบพบกนัของกระแสทั =งสามนี=เอง ที(ทําให้เกษตรอนิทรยี์ได้เริ(มก่อตวัขึ=นในสงัคมไทย ตั =งแต่              
ปี 2533 เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยเตบิโตอย่างต่อเนื(องตลอดช่วง 2 ทศวรรษที(ผ่านมา และได้เปลี(ยนผ่าน
จากระยะเริ(มต้นเขา้สู่ช่วงของการขยายตวั ซึ(งเป็นผลพวงมาจากปัจจยัดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง โดย
ปัจจยัทางดา้นสงัคมเกดิขึ=นทั =งในส่วนของผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ ที(ได้เริ(มตระหนักถงึปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใชส้ารเคมกีารเกษตร จงึทําให้ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจเลอืกซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีก์นัมากขึ=น ในขณะที(
ผูผ้ลติกเ็ริ(มมองหาทางเลอืกในการลดการใชส้ารเคมลีง  ในขณะเดยีวกนั เริ(มมผีูป้ระกอบการ (โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่) ที(เหน็โอกาสและประโยชน์ของธุรกจิอาหารอนิทรยี ์ทําให้ธุรกจิที(เกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีเ์ตบิโตขึ=นอย่าง
รวดเรว็ ทั =งในด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ(งการที(ธุรกิจสนิค้าอินทรยี์ค่อนข้างจะ                
มเีสถียรภาพ มกีารเติบโตอย่างต่อเนื(อง แม้ในช่วงที(เศรษฐกิจโดยรวมจะผนัผวนหรอืถดถอย  ประกอบกับ
นโยบายของภาครฐํและองคก์รระหว่างประเทศหลายแห่งที(ไดห้นัมาใหก้ารสนับสนุนเกษตรอนิทรยด์ว้ยเหตุผล
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในกับเกษตรกรในชนบท การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหา
สิ(งแวดลอ้ม และโอกาสในการส่งออก 

ปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงของประเทศไทย มบีทบาทที(สําคญัไม่น้อยในการกระตุ้นให้
เกษตรอนิทรยีไ์ทยเตบิโตอย่างต่อเนื(อง โดยเฉพาะการที(หน่วยงานต่างๆ ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนเกษตร
อนิทรยี ์หรอืประกาศแผนที(จะจดัทําโครงการเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์รวมทั =งมกีารประชาสมัพนัธ์เผยแผ่อย่าง
กวา้งขวางลงไปในระดบัชนบทและในกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ(งทําให้เกดิกระแสความตื(นตวัในเรื(องเกษตรอนิทรยี์
อย่างรวดเรว็  แต่อย่างไรกต็าม เป็นที(น่าเสยีดายว่า ความตื(นตวัในเรื(องเกษตรอนิทรยีท์ี(เกดิขึ=นนี= ไม่ไดช่้วยทํา
ให้สงัคมไทยรบัรูแ้ละเขา้ใจเกษตรอนิทรยีอ์ย่างถูกต้องมากขึ=น เพราะการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่อยู่
บนแนวคดิ “เกษตรอนิทรยีแ์บบทดแทนปัจจยัการผลติ” ที(ใหค้วามสําคญัเฉพาะแต่การใชปั้จจยัการผลติอนิทรยี์
แทนการใชปั้จจยัการผลติที(เป็นเสารเคม ี(เช่น ในปุ๋ ยอนิทรยีแ์ทนการใชปุ้๋ ยเคม ีใชส้มุนไพรแทนสารกําจดัแมลง 
ใช้ปุ๋ ยนํ=าแทนฮอรโ์มน)  มน้ีอยมากที(มกีารส่งเสรมิเกษตรอนิทรยีท์ี(เป็นไปตามหลกัการเกษตรอนิทรยี ์4 ด้าน
ตามที(ได้กล่าวไว้แล้ว เหตุการณ์สําคญัเกี(ยวกับการเกษตรอินทรยี์ไทยตั =งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัแสดงใน   
ตารางที( 3.1 
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ตารางที< 3.1 เหตุการณ์สําคญัเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีไ์ทยตั =งแต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 

พ.ศ. เหตกุารณ์สาํคญัของเกษตรอินทรียไ์ทย 
2534 - โรงสไีชยววิฒัน์และบรษิทันครหลวงคา้ขา้ว ไดร้บัการรบัรองจาก Bioagricert 
2535 - เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจดั “มหกรรมเกษตรทางเลือก” เรยีกร้องให้

รฐับาลส่งเสรมิเกษตรทางเลอืก รวมถงึเกษตรอนิทรยี ์
- กลุ่มเกษตรกรจากสุรนิทรเ์ริ(มส่งออกขา้วแฟรเ์ทรดไปต่างประเทศ 

2536 - กรนีเนทก่อตั =งขึ=น 
2537 - กรีนเนทและหมอชาวบ้านจดังาน “อาหารปลอดสารพิษเพื(อสุขภาพและ

สิ(งแวดลอ้ม” 
- บรษิัทนครหลวงค้าข้าวเริ(มขายข้าวเกษตรอินทรยี์ ทั =งภายในประเทศและ

ส่งออก 
2538 - กรนีเนทเป็นสมาชกิสามญัของ IFOAM หน่วยงานแรกของประเทศไทย 

- จดัตั =งสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ (มกท.) และร่างมาตรฐานเกษตร
อนิทรยีฉ์บบัแรก 

2539 - โครงการขา้วเกษตรอนิทรยีท์ี(ยโสธรไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก IMO 
- กรนีเนทร่วมกบั IFOAM Asia จดัประชุมเชงิปฏบิตัิการระหว่างประเทศเรื(อง 

การตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ละการตลาดทางเลอืก 
2540 - สํานักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ริ(มให้บรกิารตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์
2542 - วท. และกรมวชิาการเกษตร (โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสรมิการส่งออก 

กระทรวงพาณชิย)์  เริ(มยกรา่งมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
2543 - สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้ยื(นขอการรบัการรบัรองระบบงาน 

IFOAM Accreditation จาก IOAS 
- รฐับาลอนุมตัิ 633 ล้าน สนับสนุน โครงการนําร่องเพื(อเกษตรยั (งยนื สําหรบั

เกษตรกรรายยอ่ย 
2544 - กรมวชิาการอนุมตัมิาตรฐานพชืเกษตรอนิทรยี ์

- กรนีเนทจดัประชุม IFOAM การเลี=ยงกุง้เกษตรอนิทรยี ์
2545 - สถาบนัพชือนิทรยี ์กรมวชิาการเกษตรไดอ้อกตราสญัลกัษณ์ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

Organic Thailand และเริ(มมผีลติภณัฑ์ผกัเกษตรอินทรยี์ที(ใช้ตรานี=ออกวาง
จาํหน่ายในซุเปอรม์ารเ์กต็ประมาณปลายปี 

- สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดย้กรา่งมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิเล่ม 1 : การผลติ แปรรปู 
แสดงฉลาก และจําหน่ายเกษตรอนิทรยี ์ซึ(งมเีนื=อหาครอบคลุมถงึผลติผลและ
ผลติภณัฑ์ที(ใช้เป็นอาหารและอาหารสตัว ์ที(ได้จากระบบการผลติแบบเกษตร
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อินทรีย์ของพืช ปศุสัตว์ และสัตว์นํ= า โดยมาตรฐานของ มกอช. จะเป็น
มาตรฐานกลางสําหรบัใช้ในการรบัรองระบบงานให้กับหน่วยตรวจรบัรอง
มาตรฐานในประเทศไทย  ซึ(งร่างมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ฉบับนี=ได้รบัการ          
ยกรา่งแลว้เสรจ็เมื(อวนัที( 2 ธนัวาคม 2545 

- รฐับาลสวิสเซอร์แลนด์ขึ=นทะเบียนสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไทย 
(มกท.) เป็นหน่วยตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยีท์ี(มฐีานะเทยีบเท่าหน่วยงานใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทําให้ มกท. สามารถให้บริการตรวจสอบรบัรอง
มาตรฐานตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับ                   
ผูป้ระกอบที(ตอ้งการส่งสนิคา้ไปขายยงัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

2546 - การจดังานการประชุมเกษตรอนิทรยีน์านาชาต ิ(2003 Organic Conferences) 
ซึ(งเป็นการจดัการประชุมเกษตรอินทรยี์นานาชาติที(สําคญัที(สุดของประเทศ
ไทย เพราะมกีจิกรรมทั =งหมดรวมกนัถงึ 8 กจิกรรม โดยมกีจิกรรมสาํคญัหลกัๆ 
อยู่ 2 กิจกรรมคือ การสมัมนาเรื(องการผลิตและส่งออกผกัและผลไม้เกษตร
อนิทรยีจ์ากเอเชยี ของ FAO และ IFOAM (3-5 พฤศจกิายน) และการประชุม
การคา้เกษตรอนิทรยีน์านาชาต ิIFOAM (6-8 พฤศจกิายน) ซึ(งในงานทั =งหมดนี=                 
มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมนี=รวมกว่า 200 คน ทั =งจากประเทศไทยและต่างประเทศ   
โดยทางมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และสหกรณ์กรีนเนทจํากัด ร่วมกันเป็น           
ผู้ประสานงานในการจดัขึ=น เพื(อเปิดโอกาสให้ผู้ที(เกี(ยวข้องกับวงการเกษตร
อนิทรยีใ์นประเทศไทยได้มโีอกาสพบปะกบัผู้นําเกษตรอนิทรยี์ในระดบัสากล 
รวมทั =งได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงเกี(ยวกบัสถานการณ์เกษตรอนิทรยี์จาก 
ทั (วโลก 

- ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุรนิทร์จดัทํานโยบายส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ(งการปลูกขา้วหอมมะลเิกษตรอนิทรยี ์โดยตั =งเป้าการส่งเสรมิในปี 2547                
ไว้กว่า 16,000 ครอบครวั รวมพื=นที(กว่า 236,000 ไร่ ซึ(งในเป้าหมายดงักล่าว                
มกีารสมคัรขอการรบัรองมาตรฐานกบัสํานักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์ป็น
จาํนวน 2,735 ครอบครวั พื=นที( 47,037.39 ไร ่  

- รฐับาลสวีเดนขึ=นทะเบียน มกท. เป็นหน่วยตรวจรบัรองเกษตรอินทรยี์ที(
สามารถยอมรบัผลการตรวจรบัรองสําหรบัผลติภณัฑ์อนิทรยีท์ี(จะนําเขา้ไปยงั
ประเทศสวเีดนได้ ซึ(งเท่ากบัเป็นบรรไดเริ(มต้นของการยอมรบั มกท. ในการ
นําเข้าผลิตภัณฑ์อินทรยี์ที(ผ่านการตรวจรบัรองจาก มกท. ไปจําหน่ายใน
สหภาพยโุรป 

2547 - มกอช. ประกาศเปิดตวัเกี(ยวกบัการให้บรกิารรบัรองระบบงานเกษตรอนิทรยี ์
เมื(อวนัที( 24 สิงหาคม 2547 ซึ(งหน่วยงานแรกที(ได้ขอการรบัรองระบบงาน
เกษตรอนิทรยีจ์าก มกอช. คอื สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(มกท.) 
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดังานมหกรรมเกษตรอนิทรยี ์และคณะรฐัมนตรี

ประกาศใหเ้กษตรอนิทรยีเ์ป็นวาระแห่งชาต ิ(ธนัวาคม 2547) 
2548 - สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยจดทะเบียนก่อตั =งเป็นสมาคม เมื(อเดือน

ตุลาคม 2548 
- รฐับาลจดัสรรงบประมาณ 1,200 ล้านให้กับโครงการวาระแห่งชาติเกษตร

อนิทรยี ์โดยมกีรมพฒันาที(ดนิเป็นหน่วยงานประสานงาน 
2549 - แผนปฏิบัติเกษตรอินทรยี์ระดบัประเทศได้จดัทําขึ=น โดยการสนับสนุนของ           

ศูนยพ์าณชิยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Center – ITC) 
- หา้ง Siam Paragon เปิดตวั Gourmet Market ขายผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
- สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ลงนามพันธมิตรธุรกิจกับ ICEA เพื(อ

ใหบ้รกิารตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยีแ์บบครบวงจร 
2550 - คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้จดัตั =งคณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรยีแ์ห่งชาต ิเพื(อ

กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยี์ของประเทศ โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
เลขานุการ 

- คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรยี์แห่งชาต ิ  
ฉบับที( 1 พ.ศ. 2551 - 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ โดยในแผนดังกล่าวมียุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ การ
เสรมิสรา้งและจดัการองค์ความรูแ้ละนวตักรรม การพฒันาการเกษตรอนิทรยี์
ตามวถิีพื=นบ้าน การเสรมิสร้างศกัยภาพการเกษตรอินทรยี์เชงิพาณิชย์ และ
การบรหิารจดัการเพื(อพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

2551 - คณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิมมีตอินุมตัแิผนปฏบิตักิารพฒันา
เกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2551 – 2554 (22 พฤษภาคม 2551) 

- หน่วยงานราชการจาก 4 กระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกระทรวงอุตสาหกรรม) 
รว่มกบั สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจดัทํา
แผนงบประมาณประจําปี 2552 จํานวน 973.9 ล้านบาท ตามแผนปฏบิตัิการ
พฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิ

- รฐับาลประกาศราคาจํานําขา้วเปลอืกสูงถงึ 15,000 – 16,000 บาท/ตนั ทําให้
ราคาขา้วเกษตรอนิทรยีม์พีรเีมี(ยมส่วนต่างจากขา้วเปลอืกทั (วไปเพยีงเลก็น้อย 

- คาํแถลงนโยบายของรฐับาลอภสิทิธิ k เวชชาชวีะต่อรฐัสภา (29 ธนัวาคม 2551) 
ที(จะ “...สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที(
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื(อลดการใช้สารเคมแีละเพิ(มมูลค่า
สนิคา้เกษตร...” 
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2552 - รฐับาลไดป้รบัเปลี(ยนนโยบายจากการจาํนําราคาขา้ว มาเป็นการประกนัรายได ้

ซึ(งลดปัญหาผลกระทบของนโยบายต่อราคาข้าวเปลือกในตลาด แต่ก็ยงัมี
ผลกระทบต่อเกษตรอนิทรยี ์เพราะเกษตรกรบางส่วนพยายามขยายการปลูก
ขา้ว โดยการทํานาปรงั เพื(อจะไดส้ามารถรบัเงนิประกนัรายได ้ทําใหเ้กษตรกร
เปลี(ยนกลบัไปทาํนาแบบเกษตรทั (วไปมากขึ=น 

- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชร่วมกบัหน่วยงานที(ทํางานดา้นเกษตรอนิทรยี์
ในประเทศไทยจดัตั =ง "ศูนยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยี"์ (มถุินายน 2552)   

- มกอช. ปรบัปรุงมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ใหม่ เป็น "มาตรฐานสินค้าเกษตร 
(มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เกษตรอินทรยี์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก  และจําห น่ ายผลิตผลและผลิตภัณ ฑ์ อินทรีย์ เกษ ตรอินทรีย์ "                       
(28 ธนัวาคม 2552) 

- มกท. ได้รบัการขึ=นทะเบียนหน่วยตรวจรบัรองเกษตรอินทรีย์จากรฐับาล
แคนาดา 

- สมาคมการค้าเกษตรอนิทรยีไ์ทยจดัทําโครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบการเกษตร
อนิทรยี ์รว่มกบัมลูนิธสิายใยแผ่นดนิ โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก GTZ 
ประเทศเยอรมนี 

2553 - มกอช. รเิริ(มการจดัทํามาตรฐานขา้วเกษตรอนิทรยีแ์ละปลาสลดิเกษตรอนิทรยี์
เพิ(มเติมจากมาตรฐานพชืและการเพาะเลี=ยงสตัว์นํ=าเกษตรอนิทรยี์ที(มอียู่แล้ว 
โดยในรา่งมาตรฐานขา้วเกษตรอนิทรยีย์งัมขีอ้กําหนดเกี(ยวกบัการนําเขา้สนิคา้
อนิทรยีซ์ึ(งเพิ(มเตมิไปจากมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ั (วไป 

- กระทรวงพาณิชย์จดัทําโครงการส่งเสรมิธุรกจิเกษตรอินทรยีก์บัเกษตรกรใน
พื=นที(โครงการ  พระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพฯ ที(จงัหวดัอุบลราชธานีและ
จงัหวดัน่าน 

2554 - รฐับาลประกาศราคาจํานําข้าวเปลือกหอมมมะลิสูงเป็นประวัติการณ์ คือ 
20,000 บาท/ตัน ทําให้ราคาข้าวเกษตรอินทรีย์มีพรีเมี(ยมส่วนต่างจาก
ขา้วเปลอืกหอมมะลทิั (วไปเพยีงเลก็น้อย 

- มกท. ไดร้บัการขึ=นทะเบยีนหน่วยตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยีจ์ากสหภาพยโุรป 
(ตุลาคม 2554) 

- กระทรวงพาณิชย์จดัทําโครงการเกาะพะงนั เกาะเกษตรอินทรยี์ ที(จงัหวัด
สุราษฏรธ์านี ทางมลูนิธสิายใยแผ่นดนิไดส้นบัสนุนใหช้มรมเกษตรอนิทรยีเ์กาะ
พะงนัจดัทําระบบการตรวจสอบรบัรองเกษตรอินทรยี์แบบชุมชนมสี่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS) ขึ=นเป็นครั =งแรกในประเทศไทย 

- มกท. ไดเ้ริ(มเปิดใหบ้รกิารตรวจรบัรองปศุสตัวเ์กษตรอนิทรยี ์
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- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรยี์แห่งชาติ (ฉบบัที( 1 พ.ศ. 2551 – 

2554) สิ=นสุดลง แต่ไมม่กีารทาํแผนยทุธศาสตรใ์หมต่่อ 
- กระทรวงพาณิชย์เริ(มจัดงาน Organic & Natural Expo งานแสดงสินค้า

อนิทรยีแ์ละธรรมชาตปิระจาํปีที(ครบวงจรและใหญ่ที(สุดในประเทศไทย ขึ=นเป็น
ครั =งแรก โดยจดังานที(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิิติ k พรอ้มกบังาน Organic 
Symposium สมัมนาวชิาการดา้นการตลาดสนิคา้อนิทรยี ์ 

2555 - คณะรฐัมนตรใีหม้มีตอินุมตักิฎกระทรวงตามขอ้เสนอของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ใหใ้ชต้รา "Organic Thailand" เป็นตรากลางของการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีข์องทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ  

- สมาคมการค้าเกษตรอินทรยี์ไทย ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสหพันธ์
เกษตรอินทรยี์นานาชาติ (IFOAM) ที(มอบสิทธิ kให้สมาคมฯ เพื(อเป็นตัวแทน
ของสหพนัธ์ฯ ในการใหอ้นุญาตและกํากบัดูแลการใช้ตราเกษตรอนิทรยีส์ากล 
(IFOAM Global Organic Mark) สําหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทย  

2556 - สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดจ้ดัทาํรา่งแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิและไดจ้ดัประชุมระดมความเหน็
กบัผูม้สี่วนเกี(ยวขอ้งใน 4 ภาค ทั (วประเทศ 

- พระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ.2551 ไดร้บัการแกไ้ขใหห้น่วยงาน
นิติบุคคลอื(น นอกเหนือจากบริษัทจํากัด สามารถให้บริการตรวจรบัรอง
มาตรฐาน และยื(นขอการรบัรองระบบงานจาก มกอช. ได ้

- คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร มกอช. ได้มมีติเห็นชอบในหลกัการให้
จดัทํามาตรฐานบงัคบัเรื(องขา้วอนิทรยี ์ซึ(งต่อมาไดข้ยายขอบเขตให้ครอบคลุม
สนิคา้อนิทรยีท์ั =งหมด 

- จดัตั =งเครอืข่ายไทยพีจเีอสเกษตรอินทรยี์พลัส (Thai PGS Organic+) เป็น
เครอืขา่ยระดบัประเทศในประเทศไทย 

2557 - มกอช. จดัสมันาระดมความเหน็จากผู้เกี(ยวขอ้งบางส่วนเกี(ยวกบัขอบข่ายและ
แนวทางในการกําหนดการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าอินทรีย ์
(มาตรฐานบงัคบั) และภาคเอกชนจาํนวนมากไดแ้สดงความไมเ่หน็ดว้ย 

- สมาคมการคา้เกษตรอนิทรยีไ์ทย ร่วมกบัมูลนิธสิายใยแผ่นดนิ และสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์จดัทําโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตร
อนิทรยี ์หลกัสตูร "เกษตรอนิทรยี ์101" 

- จดัตั =งเครอืข่าย "สายใยออรแ์กนิค" ของกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏริปูที(ดนิ และ
เจ้าหน้าที(สํานักงานการปฏิรูปที(ดนิเพื(อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที(สนใจในการ
ขบัเคลื(อนการปลกูขา้วพื=นบา้นในระบบเกษตรอนิทรยี ์
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พ.ศ. เหตกุารณ์สาํคญัของเกษตรอินทรียไ์ทย 
- มาตรฐานเกษตรอนิทรยีอ์าเซยีน (ASEAN Standard for Organic Agriculture 

- ASOS) รวมทั =งแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ (Strategic Plan of Action) 
ได้ร ับการยกร่างแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างการนําไปบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอือาเซยีนด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม ้(Strategic 
Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry) เพื( อ ให ้  
ที(ประชุมคณะรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นการเกษตรและป่าไมพ้จิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2558 - เครอืข่ายไทยพีจเีอสออร์แกนิคพลสัเตรยีมออกตรากลางสําหรบัใช้ในสินค้า
อนิทรยี ์ที(ไดร้บัการรบัรองโดยระบบชุมชนรบัรอง 

- สหกรณ์กรนีเนทไดร้บัการรบัรองมะมว่งหมิพานตแ์ฟรเ์ทรดแห่งแรกของประเทศ 
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2. สถานการณ์เกษตรอินทรียไ์ทย 

การผลติเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื การผลติแบบพึ(งพาตนเอง และแบบ
มกีารรบัรองมาตรฐาน 

1. เกษตรอนิทรยี์แบบพึ(งพาตนเอง ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบพื=นบ้าน ทําการผลติเพื(อบรโิภคใน
ครอบครวัเป็นหลกัและอาจมผีลผลติส่วนเกนิที(จาํหน่ายในตลาดท้องถิ(นบ้าง แต่ไม่มกีารรบัรองมาตรฐานจาก
หน่วยตรวจรบัรอง  ส่วนมากจะไดร้บัอทิธพิลแนวคดิจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ/หรอืเกษตรยั (งยนื (แต่มี
บางกลุ่มที(เรยีกตวัเองว่า เกษตรธรรมชาต ิหรอืเกษตรไรส้ารพษิกม็)ี  ผลผลติของเกษตรกรเหล่านี=อาจจาํหน่าย
ในตลาดทอ้งถิ(นหรอืในเมอืงใหญ่ ผูบ้รโิภคเลอืกซื=อผลผลติเหล่านี=เพราะใหค้วามเชื(อถอืผูผ้ลติ 

2. เกษตรอนิทรยีแ์บบที(มกีารรบัรองมาตรฐาน  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที(ทําการผลติในเชงิ
การค้า เนื(องจากมผีลผลติเหลอืขายค่อนข้างมาก โดยอาจจําหน่ายผ่านทั =งระบบตลาดทั (วไป หรอืการตลาด
ทางเลอืก ซึ(งเมื(อได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ล้ว ผู้บรโิภคที(อยู่ห่างไกลจากผู้ผลติก็จะพจิารณา
เลอืกซื=อจากความเชื(อถอืในตรารบัรอง และหากไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานรบัรองที(มมีาตรฐานทดัเทยีมกบั
มาตรฐานของต่างประเทศ เกษตรกรกย็งัสามารถส่งผลผลติออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศไดด้ว้ย 

เท่าที(ผ่านมา ยงัไม่มกีารสํารวจขอ้มลูเกี(ยวกบัการผลติเกษตรอนิทรยีแ์บบพึ(งตนเองไวอ้ย่างเป็นระบบ 
มีเฉพาะแต่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรนีเนท ที(ได้ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลเกษตรอินทรยี์ที(มีการรบัรอง
มาตรฐานไวอ้ยา่งต่อเนื(อง  ดงันั =น จงึทําใหส้ามารถประเมนิสถานการณ์เกษตรอนิทรยีไ์ดเ้พยีงในส่วนของฟารม์
ที(มกีารรบัรองมาตรฐาน เนื(องจากไม่สามารถจะประเมนิได้ว่าฟารม์เกษตรกรที(อ้างว่าเป็นเกษตรอนิทรยี์โดย                
ไมม่กีารตรวจรบัรองนั =น เป็นไปตามหลกัการของเกษตรอนิทรยีจ์รงิหรอืไมแ่ละมจีาํนวนมากน้อยเพยีงใด 

จากการสํารวจขอ้มูลโดยมูลนิธสิายใยแผ่นดนิ/กรนีเนท พื=นที(การผลติเกษตรอินทรยีใ์นประเทศไทย              
ที(ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ ลดลงจาก 219,309.66 ไร่ ในปี 2554 เหลอื 205,385.81 ไร่ ในปี 
2555 (ลดลง 6.4%) แต่กลบัมาฟื=นตวัเพิ(มขึ=นเป็น 213,183.68 ไร่ ในปี 2556 (คดิเป็นสดัส่วน 0.29% ของพื=นที(
การเกษตรของประเทศ) (ตารางที( 3.2) 

ในส่วนของจํานวนฟาร์มเกษตรอินทรยี์ที(ได้รบัการรบัรองมาตรฐานในช่วงเวลาดงักล่าวก็ลดลงจาก 
7,499 ฟาร์ม ในปี 2554 เป็น 7,189 ฟาร์ม ในปี 2555 และขยับเพิ(มขึ=นเป็น 9,281 ฟาร์มในปี 2556 หรือ              
คดิเป็นสดัส่วน 0.18 % จากจาํนวนฟารม์ทั =งหมดในประเทศ 5,100,000 แห่ง 
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ตารางที< 3.2 พื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยีข์องไทย พ.ศ. 2541 -2556 (ไร่) 

ปี ขา้ว พชืไร ่ ผกั ผลไม ้ ชา/กาแฟ ผกั/ผลไม ้
ผสมผสาน 

สตัวนํ์ �า อื*นๆ รวม 

2541  6,281.41   -         -     6,281.41  
2542  5,510.13   -         -     5,510.13  
2543  7,005.26   3,518.75       -     10,524.01  
2544  9,900.50   3,518.75       -     13,419.25  
2545  32,841.27   22,382.30       768.75   55,992.32  
2546  46,719.33   22,260.64       768.75   69,748.72  
2547  52,182.75   7,859.79   13,283.60   12,777.00      768.75   86,871.89  
2548  108,302.02   6,731.20   14,844.76   4,995.35      761.00   135,634.33  
2549  113,213.04   6,546.65   15,121.21   4,981.83      1,077.25   140,939.98  
2550  77,005.03   10,103.64   16,503.19   15,907.20      203.75   119,722.81  
2551  70,485.67   11,791.13   13,820.39   8,369.92      1,500.00   105,967.10  
2552 112,152.27 45,920.63 18,066.51 7,342.20    8,738.43 192,220.03 
2553 138,328.03 46,682.07 7,047.70 6,751.33 5,286.00 7,832.88  1,067.34 212,995.34 
2554 140,711.61 46,682.07 7,132.83 9,485.50 5,605.00 7,935.13 1,838.52 130.50 219,390.66 
2555 124,964.39 46,691.44 4,443.45 7,440.04 6,689.25 12,106.50 1,779.92 1,270.83 205,385.81 
2556 125,730.71 42,865.57 4,433.33 7,951.09 7,372.41 9,145.09 1,685.92 13,999.56 213,183.68 

แหล่งขอ้มลู: กรนีเนท เวบ็ (2558 ก) 
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รปูที( 1 กราฟแสดงการขยายตวัของพื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยีร์บัรองมาตรฐานของไทย พ.ศ. 2541-2556  
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จากฐานขอ้มูลพบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีกษตรกรและพื=นที(เกษตรอนิทรยีท์ี(ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานแล้วเป็นสดัส่วนมากที(สุด ในขณะที(ภาคใต้มีสดัส่วนของทั =งเกษตรกรและพื=นที(น้อยที(สุด  เป็นที(               
น่าสงัเกตว่า ในภาคเหนือ มสีดัส่วนเกษตรกรมากถงึ 29% แต่มพีื=นที(เกษตรอนิทรยีเ์พยีง 15% ในขณะที(ภาค
กลางสดัส่วนของเกษตรกรมอียู่น้อย (6%) แต่กลบัมพีื=นที(เกษตรอนิทรยีท์ี(ไดร้บัการรบัรองค่อนขา้งมาก (24%) 
ซึ(งสอดคล้องกบัข้อมูลค่าเฉลี(ยการถือครองที(ดนิของเกษตรกรเกษตรอนิทรยี์ ที(ค่อนขา้งตํ(ากว่าการถือครอง
เฉลี(ยของเกษตรทั (วไป  แต่โดยภาพรวมแลว้ พื=นที(เฉลี(ยการถอืครองที(ดนิของเกษตรอนิทรยีใ์กลเ้คยีงกนักบัการ
ถอืครองของเกษตรทั (วไป (รปูที( 2 และตารางที( 3.3)  
 

 

รปูที< 2 แสดงสดัส่วนเกษตรกรและพื=นที(เกษตรอนิทรยีใ์นภาคต่าง ๆ 

ตารางที< 3.3 แสดงค่าเฉลี(ยการถอืครองที(ดนิของเกษตรกรอนิทรยีก์บัเกษตรกรทั (วไป 

 
เฉลี<ยการถือครองที<ดินของ 
เกษตรกรอินทรีย ์(ไร่/คน) 

เฉลี<ยการถือครองที<ดินของ
เกษตรกรทั <วไป (ไร่/คน) 

ภาคเหนือ 12.3 20.9 

ภาคกลาง 88.1 22.7 

ภาคอสีาน 19.6 19.5 

ภาคใต้ 64.3 14.5 

รวม 22.9 19.4 

ที(มา: กรนีเนท เวบ็ (2558 ก) 

เปอร์เซนต ์
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และถ้าเจาะลกึลงระดบัจงัหวดั ห้าจงัหวดัที(มเีกษตรกรทําการผลติเกษตรอนิทรยีแ์ละมพีื=นที(การผลติ
เกษตรอนิทรยีท์ี(ไดร้บัการรบัรองมากที(สุดมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ทั =งนี=เพราะมโีครงการเกษตรอนิทรยี์
ขนาดใหญ่ที(เป็นของผูป้ระกอบการเดยีว แต่มพีื=นที(ทาํเกษตรอนิทรยีท์ี(ใหญ่มาก (ตารางที( 3.4) 

ตารางที< 3.4 เปรยีบเทยีบพื=นที(เกษตรอนิทรยีแ์ละจาํนวนเกษตรกรที(ทําเกษตรอนิทรยีใ์น 5 จงัหวดัหลกั 

จงัหวดั พืDนที<เกษตร
อินทรีย ์(ไร่) 

จาํนวนเกษตรกร             
ที<ทาํเกษตรอินทรีย ์

(ครอบครวั) 

ลาํดบัตามพืDนที< ลาํดบัตาม 
จาํนวนเกษตรกร 

นครปฐม 35,190.25 199 1 5 

ยโสธร 31,691.99 1375 2 2 

อุบลราชธานี 28,991.08 1475 3 1 

เชยีงราย 23,558.86 922 4 4 

สุรนิทร ์ 20,079.80 1206 5 3 

ที(มา: กรนีเนท เวบ็ (2558 ก) 
 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูเกี(ยวกบัหน่วยตรวจรบัรองในประเทศและต่างประเทศ พบว่าครอบครวัเกษตรกร
ที(ทําเกษตรอินทรยี์ส่วนใหญ่ถูกตรวจรบัรองโดยหน่วยตรวจรบัรองภายในประเทศ (ประมาณ 70%) แต่ถ้า
พจิารณาจากพื=นที(ที(ไดร้บัการรบัรอง หน่วยตรวจรบัรองในประเทศไดต้รวจรบัรองพื=นที(เกษตรอนิทรยีเ์พยีงราว 
40% เท่านั =น (รปูที( 3)   

 

 
รปูที<  3 แสดงสดัส่วนครอบครวัเกษตรกรที(ทําเกษตรอินทรยี์และพื=นที(ที(ได้รบัการรบัรอง ที(ถูกตรวจ

รบัรองระหว่างหน่วยตรวจรบัรองในประเทศและหน่วยตรวจรบัรองต่างประเทศ 
 

ที3มา: กรนีเนท เว็บ (2558 ก) 

ครอบครวั พื�นที*
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หากเปรยีบเทยีบพื=นที(และสดัส่วนพื=นที(เกษตรอนิทรยีข์องประเทศไทยในภูมภิาคเอเชยีและระดบัโลก
แล้ว (ตารางที( 3.5) ประเทศไทยก็จดัอยู่ในอันดับกลางๆ ของโลกและอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย (เรยีง
ตามลําดบัการมพีื=นที(เกษตรอนิทรยี ์หรอืสดัส่วนพื=นที(เกษตรอนิทรยีต่์อพื=นที(การเกษตรทั =งหมด จากมากไปหา
น้อย) แต่มแีนวโน้มที(ประเทศอื(นๆ จะแซงหน้าประเทศไทย ทาํใหล้ําดบัของประเทศไทยลดตํ(าลงเรื(อยๆ  ดงันั =น 
ในภาพรวม ประเทศไทยจงึยงัเป็นไดเ้พยีงผูต้ามเกษตรอนิทรยีท์ั =งในระดบัภูมภิาคเอเชยีและโลกเท่านั =น   

ตารางที< 3.5 พื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทยเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ 

 ลาํดบัโลก ลาํดบัในเอเชีย 
ปี 2546 ปี 2549 ปี 2553 ปี 2556 ปี 2546 ปี 2549 ปี 2553 ปี 2556 

พื=นที(การผลติเกษตรอนิทรยี ์ 71 55 58 59 12 8 8 9 
สดัส่วนพื=นที(เกษตรอนิทรยี์
ต่อพื=นที(การเกษตรของ
ประเทศ 

82 81 99 108 13 15 16 20 

ประเทศทั =งหมดที(มขีอ้มลู                 
ในปีนั =นๆ 

85 131 155 170 21 30 36 39 

แหล่งขอ้มลู : Willer and Lernoud (2015) 
 
3. การผลิตเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 

การประเมนิศกัยภาพผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทยมอุีปสรรคสําคญัเกี(ยวกบัการเกบ็ขอ้มลูสถติผิลผลติ การ
ประเมนิจงึต้องใช้ฐานขอ้มูลพื=นที(การผลติและคํานวณประมาณการผลผลติ ซึ(งจากการประเมนิของกรนีเนท 
ปรมิาณผลผลติเกษตรอินทรยีใ์นประเทศไทยในปี 2556 มปีระมาณ 71,847 ตนัต่อปี และมมีูลค่า (ณ ฟาร์ม
เกษตรกร) ประมาณ 1,914 ลา้นบาท (ตารางที( 3.6) 
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ตารางที< 3.6 ปรมิาณการผลติและมลูค่าทางการตลาดของผลผลติเกษตรอนิทรยีใ์นปีต่างๆ 

 ปี 2547 ปี 2550 ปี 2553 ปี 2556 
ปรมิาณ 

(ตนั) 
มลูคา่ 

(ลา้นบาท) 
ปรมิาณ 

(ตนั) 
มลูคา่ 

(ลา้นบาท) 
ปรมิาณ 

(ตนั) 
มลูคา่ 

(ลา้นบาท) 
ปรมิาณ 

(ตนั) 
มลูคา่ 

(ลา้นบาท) 
ขา้ว 7,827.4 313.1 13,467.1 373.4 23,515.8 752.5 44,005.8 704.1 
พชืไร่ 1,572.0 55.0 2,934.1 65.9 13,071.0 366.0 12,002.4 336.1 
ผักและสมนุไพร 2,656.7 159.4 5,336.8 297.2 2,114.3 105.7 1,330.0 53.2 
ไมผ้ล 3,833.1 76.7 11,930.4 236.6 4,050.8 153.9 4,770.7 190.8 
ชา-กาแฟ 0.0 0.0 0.0 0.0 1,057.2 190.3 1,474.5 176.9 
ไมส่ามารถจําแนก 0.0 0.0 0.0 0.0 3,524.8 141.0 4,115.3 164.6 
อื3น 76.9 4.6 9.1 1.8 213.5 42.7 4,148.6 289.1 
รวม 15,966.1 608.8 33,677.5 974.8 47,547.3 1,752.1 71,847.2 1,914.8 
แหลง่ขอ้มลู: กรนีเนท (2558 ข) 

 ผลผลติเกษตรอนิทรยีข์องประเทศไทยยงัค่อนขา้งมคีวามหลากหลายตํ(า เพราะยงัคงอยู่ในช่วงระยะ
เริ(มต้นพฒันาเกษตรอินทรยี์ จงึมกีารผลติแบบง่ายๆ ซึ(งไม่ได้ใช้เทคโนโลยซีบัซ้อน  สนิค้าอนิทรยีส์่วนใหญ่              
จงึเป็นผลผลติพื=นฐานที(ยงัไม่แปรรูป เช่น ผกั ผลไมส้ด ขา้ว ส่วนการแปรรูปผลติภณัฑ์ยงัมอียู่น้อย เพราะมี
วตัถุดบิไม่มากและขาดความต่อเนื(อง ผลผลติเกษตรอินทรยีไ์ทยที(มกีารรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์แล้ว
แสดงในตารางที( 3.7 

สําหรบัสินค้าอินทรยี์ที(ขายอยู่ในประเทศไทย จากการสํารวจโดยกรนีเนท (2555) พบว่า มีสินค้า
อินทรีย์วางจําหน่ายในร้านต่างๆ (สํารวจ 16 ร้าน ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2554) จํานวน 432 
รายการ  โดยประเภทสนิคา้ที(มกีารวางจําหน่ายมากที(สุด 5 อนัดบัแรก คอื ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากธญัพชื (66) 
เครื(องดื(ม (56) ผักสด (45) เครื(องปรุงอาหาร (42) และขนม (32) แต่เกือบ 58% ของสินค้าอินทรยี์ที(วาง
จาํหน่ายเป็นสนิคา้ที(นําเขา้จากต่างประเทศ ที(เหลอืเป็นสนิคา้ที(ผลติในประเทศ แต่ถ้าไม่นบัรวมผกัและผลไมส้ด 
(ซึ(งส่วนใหญ่ผลติในประเทศ) สดัส่วนของสินค้าอินทรยี์ที(นําเข้าจากต่างประเทศจะสูงถึง 85%  จากสนิค้า
ทั =งหมด ม ี91% (393 รายการ) ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน และมเีพียง 9% เท่านั =นที(มกีารกล่าวอ้างว่าเป็น
สนิคา้อนิทรยีโ์ดยไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 



หน้า 39 จาก 157 

ตารางที< 3.7 ผลผลติเกษตรอนิทรยีไ์ทยที(มกีารรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
 

ชนิด ผลผลิต / ผลิตภณัฑ ์

ขา้ว ขา้วหอมมะล ิขา้วมะลแิดง ขา้วหอมนิล ขา้วเหนียว 
ถั (ว และธญัพชื ถั (วลสิง ถั (วเหลอืง งา 
ผกั ผกัสดทุกประเภท รวมหน่อไมฝ้รั (ง ขา้วโพดฝักอ่อน 
ผลไม ้ มะมว่ง กลว้ย มะละกอ ลาํใย มะพรา้ว สบัปะรด 
เครื(องดื(ม กาแฟ ชา ชาใบหมอ่น นํ=าผึ=ง ชาสมุนไพร 
ผลติภณัฑแ์ปรรปู ขนมจากธญัพชื นํ=าสลดั เครื(องแกง กะท ิ
วตัถุดบิอุตสาหกรรมอาหาร นํ=าตาลทราย แป้งมนัสําปะหลงั นํ=ามนัปาลม์ สารใหค้วามหวาน 
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์ กุง้กุลาดาํ เนื=อววั ไข ่
ผลติภณัฑเ์พื(อสุขภาพ นํ=ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ นํ=ามนัราํขา้ว อาหารเดก็ นํ=าสม้สายช ูเกลด็ขา้ว

กลอ้ง ขา้วกลอ้งงอก 
ผลติภณัฑถ์นอมผวิและร่างกาย สบู่ แชมพ ูนํ=ามนัหอมระเหย  

แหล่งขอ้มลู: กรนีเนท (2555ก) 
 

4. นโยบายเกษตรอินทรียข์องประเทศไทย 

จากจุดเริ(มต้นของการพฒันาเกษตรอินทรยี์ของประเทศไทยเมื(อ 25 ปีก่อน เกษตรอินทรยี์ไทยได้
พฒันาและเตบิโตมาอย่างต่อเนื(อง โดยการขบัเคลื(อนของภาคเอกชนและประชาสงัคมเป็นหลกั และมหีน่วยงาน
ภาครฐัที(ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการพฒันาดงักล่าวในบางช่วง แต่ในบางช่วงนโยบายภาครฐัก็ทําให้เกิด 
ผลกระทบต่อการพฒันาเกษตรอนิทรยีไ์ทยเช่นกนั 

นโยบายที(เป็นรปูธรรมที(ชดัเจนของภาครฐัเริ(มขึ=นเมื(อมกีารประกาศ "วาระแห่งชาตเิกษตรอนิทรยี"์ ใน
เดอืนตุลาคม 2548 โดยไดก้ําหนดเป้าหมายที(จะตอ้งการบรรลุในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2549 - 2552) คอื  

1) ลดการใชปุ้๋ ยเคมแีละสารเคมกีารเกษตรลง 50% (10% ในปี 2549) 
2) เปลี(ยนการใชส้ารเคมกีารเกษตรเป็นสารอนิทรยีท์ดแทนในพื=นที( 85 ลา้นไร ่(17 ลา้นไรใ่นปี 2549) 
3) เกษตรกร 4.25 ลา้นราย (0.85 ลา้นราย ในปี 2549) ใชส้ารอนิทรยีท์ดแทนสารเคมกีารเกษตร 
4) เกษตรกรมรีายไดสุ้ทธเิพิ(มขึ=น 20% 
5) ปรมิาณการส่งออกสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น 100% 

การดําเนินงานภายใต้วาระแห่งชาตินี=เป็นการจดัทําโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการทั =งหมด     
16 หน่วยงาน โดยมกีารจดัทําแผนบูรณาการร่วมกนัในการจดักิจกรรมต่าง เช่น การสมัมนา การฝึกอบรม            
การส่งเสรมิทั (วๆ ไป และการจดัตั =งโรงงานปุ๋ ยอนิทรยี ์และมกีรมพฒันาที(ดนิทําหน้าที(เป็นหน่วยงานเจา้ภาพ
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ของโครงการนี=  ในปีงบประมาณ 2549 โครงการวาระแห่งชาติเกษตรอินทรยี์ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนจํานวน 1,215 ล้านบาท  แต่หลงัจากที(มกีารเปลี(ยนแปลงการปกครองเมื(อ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549  
ดูเหมอืนว่า รฐับาลใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจกบัแนวทางเกษตรอนิทรยี ์ซึ(งทําให้ “วาระแห่งชาตเิกษตรอนิทรยี”์ 
อาจไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลอยา่งต่อเนื(อง 

ใน ปี  2548 - 2549 ศู น ย์พ าณิ ชยก รรม ระห ว่ างป ระเท ศ  (International Trade Center – ITC)                       
ไดส้นบัสนุนใหส้ํานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิเป็นเจา้ภาพในการประสานงานผูม้สี่วนเกี(ยวขอ้งทั =งภาครฐั เอกชน 
และประชาสงัคม เพื(อจดัทําแผนปฏบิตัเิกษตรอนิทรยีร์ะดบัประเทศขึ=นเป็นครั =งแรก  แผนปฏบิตักิารนี=ได้ถูก
นําเสนอต่อให้กับคณะรฐัมนตรี เพื(อรบัทราบเมื(อ 7 สิงหาคม 2550 และคณะรฐัมนตรีจึงมีมติให้จ ัดตั =ง
คณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาตขิึ=น เพื(อทาํหน้าที(ในการกําหนดนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา
เกษตรอนิทรยีร์ะดบัประเทศ รวมทั =งการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้ง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยรองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการประกอบด้วย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พาณิชย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผู้แทน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้แทน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมหรอืผูแ้ทน เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตหิรอืผูแ้ทน เลขาธกิาร
คณะกรรมการอาหารและยาหรอืผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณหรอืผู้แทน ผู้แทนจากมหาวทิยาลยั             
4 ภาค (4 คน) ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ผู้แทนสมาคมการคา้เกษตรอนิทรยีไ์ทย ผูแ้ทนมลูนิธิ
สายใยแผ่นดนิ ผูแ้ทนมลูนิธริกัษ์ดนิรกัษ์นํ=า นายชนวน รตันวราหะ และตวัแทนเกษตรกร โดยมรีองเลขาธกิาร
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ  

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรยี์แห่งชาติได้จดัประชุมครั =งแรกเมื(อ 20 ธันวาคม 2550 โดยม ี              
นายไพบูลย์ วฒันศิรธิรรม รองนายกรฐัมนตรเีป็นประธานฯ ซึ(งที(ประชุมได้พิจารณาแผนการพฒันาเกษตร
อินทรยี์ หลงัจากที(มกีารปรบัปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์กนัระยะหนึ(ง การจดัทําแผนก็แล้วเสรจ็ และส่งให้กับ
คณะรฐัมนตรพีิจารณา ซึ(งคณะรฐัมนตรไีด้มีมติเมื(อ 22 มกราคม 2551 อนุมตัิแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิฉบบัที( 1 พ.ศ. 2551 - 2554 โดยแผนยุทธศาสตรด์งักล่าวเสนอยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เกษตรอินทรยี ์4 ด้าน คอื การเสรมิสรา้งและจดัการองค์ความรูแ้ละนวตักรรม การพฒันาการเกษตรอนิทรยี์
ตามวิถีพื=นบ้าน  การเสรมิสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรยี์เชิงพาณิชย์ และการบรหิารจดัการเพื(อพฒันา
เกษตรอินทรยี ์ซึ(งเป็นกรอบนโยบายเชงิยุทธศาสตรเ์กี(ยวกบัการพฒันาเกษตรอนิทรยีฉ์บบัแรกของประเทศ  
จากกรอบยุทธศาสตรด์งักล่าว คณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาตจิงึได้จดัทําแผนปฏบิตักิารพฒันา
เกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2551-2554 โดยถอดแนวทางกจิกรรมมาจากแผนยุทธศาสตรฯ์ ขา้งต้น ซึ(งแผน
ดงักล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรเีมื(อ 6 พฤษภาคม 2551  ในแผนปฏิบัติการนี=  มีหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ทั =งจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 



หน้า 41 จาก 157 

กระทรวงพาณิชย ์และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึ(งได้จดัทําโครงการ
ต่างๆ 104 โครงการ ภายใตแ้ผนงาน 12 แผน โดยมกีรอบงบประมาณรวม 4 ปี เป็นเงนิ 4,826.8 ลา้นบาท   

ภายหลงัจากที(แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารฉบบัแรกไดส้ิ=นสุดในปี 2555 ปรากฏว่า ไม่ได้มกีาร
จดัทําแผนมารองรบัต่อ  และมกีารถ่ายโอนงานประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการเกษตรอินทรยี์
แห่งชาติ จากเดิมที(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รบัผิดชอบ มาเป็น
สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ(งในช่วงต้นปี 2556 สศก. ได้จดัทําร่าง
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาตฉิบบัใหม่ออกมา และไดจ้ดัประชุมระดมความเหน็กบัผูม้สี่วน
เกี(ยวขอ้งใน 4 ภาค แต่กย็งัคงมหีลายหน่วยงานที(แสดงความไม่เหน็ดว้ยกบัร่างแผนยุทธศาสตรด์งักล่าว และ
การเปลี(ยนแปลงรฐับาลอยูบ่่อยๆ จงึทําใหย้งัไม่มแีผนยทุธศาสตรห์รอืแผนปฏบิตักิารพฒันาเกษตรอนิทรยีข์อง
ประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการหลายแห่งก็ได้กําหนดนโยบายในการสนับสนุนเกษตร
อินทรยี์ไว้อย่างต่อเนื(อง  ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งได้กําหนดกลยุทธ์การส่งเสรมิตลาดสินค้า
อนิทรยีไ์ว้ 4 ด้าน1 ตั =งแต่แผนยุทธศาสตรท์ี( 1 ก็ยงัคงดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์มา
อยา่งต่อเนื(อง 

                                              
1 กลยุทธก์ารส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรียไ์ว ้4 ด้าน ของกระทรวงพาณิชย ์ ประกอบด้วย (1) การพฒันาผ ูป้ระกอบการ
ด้านการตลาด  (2) การขยายตลาดสินค้าอินทรียใ์นประเทศและต่างประเทศ  (3) การสร้างม ูลค่าสินค้าอินทรียแ์ละ
ผลิตภณัฑต์ามความต้องการของตลาด  และ (4) การสนับสนุนการสรา้งสิ<งอาํนวยความสะดวกทางการค้า 
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บทที< 4 

สถานการณ์ตลาดสินค้าอินทรียไ์ทย 

1. รปูแบบและลกัษณะพืDนฐานของตลาดสินค้าอินทรียใ์นประเทศไทย 

กว่า 25 ปีของพฒันาการของระบบเกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยเป็นการพฒันาที(มกีารตลาดเป็นตวันํา 
(market-led development) โดยตลาดสนิค้าอนิทรยีใ์นช่วงระยะแรกเป็นตลาดส่งออก ที(ผูป้ระกอบการธุรกจิได้
เลง็เหน็โอกาสของตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ี(ขยายตวัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยโุรป 
ทําให้ผู้ประกอบการเอกชนเหล่านี=เริ(มสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศให้ปรบัเปลี(ยนการผลติเข้าสู่ระบบ
เกษตรอนิทรยี์ รวมทั =งขอการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยีต่์างประเทศ เพื(อให้สามารถส่งออกสนิค้า
อนิทรยีด์งักล่าวไปจาํหน่ายได ้ เป็นที(น่าสนใจว่า ผูป้ระกอบการเอกชนไทยที(บุกเบกิการผลติและตลาดเกษตร
อนิทรยีใ์นระยะเริ(มต้นนี=มอียู่ 2 กลุ่ม คอื ผูป้ระกอบการเอกชนรายใหญ่ ที(เป็นผูนํ้าในตลาดสนิค้าเกษตรทั (วไป
อยู่แล้ว และมีช่องทางการตลาดส่งออก รวมถึงมีคู่ค้าในต่างประเทศที(ชัดเจนอยู่แล้ว (เช่น บริษัท ท้อป              
ออรแ์กนิค โปรดกัส์ แอนด์ ซพัพลายส์ ในเครอืของนครหลวงค้าข้าว บรษิัท URMATT และบรษิัท เซ้าท์อีส
เอเชีย ออรแ์กนิค ในเครอืของบรษิัทชยัภูมพิืชผล) และผู้ประกอบการการธุรกิจเพื(อสงัคม ที(เติบโตมาจาก
องคก์รพฒันาเอกชนที(ไดม้โีอกาสรูจ้กักบัผูนํ้าเขา้สนิคา้อนิทรยีแ์ฟรเ์ทรดในต่างประเทศ (เช่น สหกรณ์กรนีเนท 
สหกรณ์กองทุนขา้ว สมาคมเกษตรกา้วหน้า) 

แม้ว่าตลาดส่งออกในต่างประเทศจะเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรยี์ไทยใน             
ระยะต้น แต่ผู้ประกอบการไทยเหล่านี=ก็ให้ความสนใจกบัตลาดภายในประเทศอยู่ไม่น้อย  ดงัจะเห็นได้จาก
ความพยายามของผู้ประกอบการเหล่านี=ในการบุกเบิกตลาดเกษตรอินทรยี์ภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ              
ทั =งการเปิดรา้นกรนี  การทําตลาดขายตรง  การรณรงคใ์ห้ความรูก้บัผูบ้รโิภคในประเทศเกี(ยวกบัสนิคา้อนิทรยี ์ 
ประกอบกบักระแสความตื(นตวัของผู้บรโิภคไทยเกี(ยวกบัการบรโิภคเพื(อสุขภาพ ในช่วงกลางทศวรรษ 2530 -
2540  ทําใหเ้กดิการเปิดรา้นคา้ขนาดเลก็ที(จาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารสุขภาพ  รา้นคา้แรกที(เปิดดําเนินการ คอื 
รา้นกรนีการเ์ดน  ในช่วงปี 2535 มรีา้นค้าประเภทนี=เกดิขึ=นอย่างมากมายในที(ต่างๆ ทั (วประเทศ ช่วงที(เจรญิ
สูงสุด (ประมาณปี 2540) คาดว่า มรี้านค้าขนาดเล็กที(จําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารสุขภาพและเกษตรอินทรยี ์           
ไม่น้อยกว่า 100 ร้าน  แต่ร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี=ก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ และบางส่วน
ทะยอยปิดร้านไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีร้านกรนีใหม่ๆ ที(เปิดตัวขึ=น  (ดูรายละเอียดเพิ(มเติมในหัวข้อ 3. 
ช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย ในหวัขอ้ยอ่ย รา้นกรนี) 

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2540 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที(เป็นโมเดิร์นเทรดรายใหญ่เริ(มเห็น
แนวโน้มทศิทางของตลาดสนิค้าอนิทรยี ์ทําให้ช่องทางตลาดสนิค้าอนิทรยีเ์ริ(มขยบัไปสู่รา้นปลกีโมเดริน์เทรด
เพิ(มขึ=น  จนทําใหซู้เปอรม์ารเ์ก็ตของโมเดริน์เทรดเกอืบทุกแห่งมผีลติภณัฑอ์าหารออรแ์กนิคจาํหน่าย รวมทั =ง             
มซีูเปอรม์ารเ์กต็บางแห่งที(มนีโยบายในการจาํหน่ายสนิค้าอนิทรยีอ์ย่างเด่นชดั (เช่น ท้อปสม์ารเ์กต็ และรมิปิง
ซูเปอร์มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่) ซึ(งส่วนหนึ( งเพราะแรงกดดันจากการแข่งขันของตลาดขายปลีก ทําให้
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ซูเปอรม์ารเ์กต็ต้องพยายามสรา้งความแตกต่างของสนิคา้เพิ(มขึ=น  (ดูรายละเอยีดเพิ(มเตมิในหวัขอ้ 3. ช่องทาง
ตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย ในหวัขอ้ยอ่ย ตลาดโมเดริน์เทรด)  

ตั =งแต่ปี 2550 เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยเริ(มตระหนักถงึความสมัพนัธเ์ชื(อมโยงระหว่าง
การผลติเกษตรอนิทรยีก์บัการอนุรกัษ์ฟื=นฟูสิ(งแวดลอ้ม และการใชเ้กษตรอนิทรยีเ์ป็นเครื(องมอืในการยกระดบั
สภาพ เศรษฐกิจของเกษ ตรกรรายย่อย  รวมทั =งก ระแสการประกอบการธุ รกิจเพื( อสังคม  (social 
entrepreneurship) ทําใหม้กีารสนับสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ี(มมีติทิางสงัคมมากขึ=น (เช่น ตลาดนัด
สเีขยีว การตลาดแบบสมาชกิ รา้นกรนี) จงึทําให้ช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทยเริ(มมกีารพฒันาที(
หลากหลายมากขึ=น  (ดรูายละเอยีดเพิ(มเตมิในหวัขอ้ 4.3 เกี(ยวกบัช่องทางตลาดเกษตรอนิทรยีแ์บบต่างๆ 

นอกจากนี= ตั =งแต่ปี 2550 ก็พบว่า มผีู้ประกอบการธุรกิจบรกิารที(เป็นร้านอาหารและโรงแรมที(ได้ให้
ความสนใจในการเข้าสู่ตลาดสนิค้าอินทรยี์ในประเทศกนัหลายราย  แต่ช่องทางตลาดนี=ยงัไม่สามารถแสดง
ความชดัเจนได้ว่า สนิคา้ของตนเป็นสนิค้าอนิทรยีจ์รงิ  เนื(องจากยงัไม่มผีู้ประกอบการรา้นอาหารหรอืโรงแรม
รายใดในประเทศที(ได้รบัการตรวจรบัรองเมนูอาหารอินทรยี์ หรอืโรงแรมออรแ์กนิค แต่อย่างใด ทั =งนี=ปัจจยั
สาํคญัที(ทําใหธุ้รกจิรา้นอาหารและโรงแรมยงัไม่สามารถไดร้บัการตรวจรบัรองไดก้เ็พราะผลผลติเกษตรอนิทรยี์
ที(ผ่านการตรวจรบัรองไม่มคีวามหลากหลายและความต่อเนื(องอย่างเพยีงพอ (ดูรายละเอยีดเพิ(มเตมิ ในหวัขอ้ 
4.3 6  ช่องทางตลาดรา้นอาหาร) 

ในช่วงเวลาเดยีวกนั ตลาดส่งออกสนิคา้อนิทรยีย์งัคงเตบิโตอย่างต่อเนื(อง เพราะตลาดในต่างประเทศ
ขยายตวัตลอดเวลา แมว้่าในบางช่วง ประเทศผูนํ้าเขา้จะประสบปัญหาเศรษฐกจิบา้ง แต่ตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์น
ต่างประเทศไม่ได้หดตวัลดลง เพียงแต่การขยายตวัอาจชะลอตวัลงเล็กน้อย  จํานวนผู้ประกอบการเกษตร
อินทรยี์ไทยได้ขยายตัวเพิ(มจํานวนขึ=น และได้เริ(มเปิดตลาดส่งออกอื(นๆ ทั =งในทวปีอเมรกิาเหนือ ภูมภิาค          
แปซฟิิค เอเชยีตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (ดรูายละเอยีดเพิ(มเตมิในหวัขอ้ 3. ช่องทางตลาดสนิคา้
อนิทรยีใ์นประเทศไทย ในหวัขอ้ยอ่ย ตลาดส่งออก) 

ในปัจจบุนั ตลาดสนิคา้อนิทรยีไ์ทยมรีปูแบบหลกั 3 รปูแบบสาํคญั คอื ตลาดส่งออก ตลาดโมเดริน์เทรด 
และตลาดที(มมีติทิางสงัคม โดยตลาดทั =งสามรปูแบบนี=มลีกัษณะพื=นฐานที(ต่างกนั ดงัตารางที( 4.1 
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ตารางที< 4.1 ลกัษณะพื=นฐานตลาดสนิคา้อนิทรยีร์ปูแบบต่างๆ 

 ตลาดส่งออก ตลาดโมเดิรน์เทรด ตลาดที<ม ีมิติสงัคม 

ชนิด/ประเภทสนิคา้ 
(เรยีงตามลาํดบั
ความสาํคญั) 

ขา้ว 
อาหารแปรรปู 
ผลติภณัฑท์ี(ไมใ่ช่อาหาร 

ผกัและผลไมส้ด 
ขา้ว 
อาหารแปรรปู 

ผกัและผลไมส้ด 
ขา้ว 
อาหารแปรรปู 

ผูป้ระกอบการ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ ซึ(งมกัจะมผีูผ้ลติ/            
กลุ่มผูผ้ลติในเครอืขา่ยของ
ตวัเอง (มสีญัญา/ขอ้ตกลง 
ในการผลติ) แต่กอ็าจซื=อ
ผลผลติเกษตรอนิทรยี ์         
จากกลุ่มผูผ้ลติอสิระ               
เมื(อมผีลผลติไมเ่พยีงพอ 

ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ 
เนื(องจากตลาดโมเดริน์เทรด
ตอ้งการความแน่นอนของ
การจดัส่งสนิคา้ 

ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็ และมกัจะเป็น
ผูป้ระกอบการที(มกีาร
ประกอบการในระบบ
วสิาหกจิเพื(อสงัคม  
บางส่วนอาจเป็นองคก์ร
พฒันาเอกชน  

ขอ้กําหนดของการ
ตรวจรบัรอง
มาตรฐาน 

มคีวามสําคญัมาก เพราะ
เป็นขอ้กําหนดของประเทศ
ผูนํ้าเขา้ โดยจะตอ้งไดร้บั
การตรวจรบัรองตาม
มาตรฐานและหน่วยงานที(
ประเทศผูนํ้าเขา้ยอมรบั 

มคีวามสําคญัพอควร แต่ก็
อาจมขีอ้ยกเวน้ไดบ้า้ง  

ไมไ่ดใ้หค้วามสําคญัมากนกั 
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ
อาจมกีารตรวจรบัรอง
หรอืไมม่กีไ็ด ้

ตวัอยา่ง * บรษิทัเอกชนที(เป็นผูผ้ลติ/
แปรรปู/และส่งออกใน
องคก์รเดยีวกนั 
* สหกรณ์เกษตรอนิทรยี ์
* บรษิทัเอกชนที(เป็นผู้
ส่งออก แต่มสีญัญาขอ้ตกลง
การผลติกบักลุ่มเกษตรกร 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ของโมเดริน์
เทรด ที(วางตําแหน่งธุรกจิ
ขายปลกีของตวัเองในกลุ่ม
ผูบ้รโิภคระดบัสงู 

* ตลาดนดัสเีขยีว 
* ตลาดระบบสมาชกิ  
  (ผูผ้ลติ-ผูบ้รโิภค) 
* รา้นกรนี 

 

2. โครงสร้างตลาด มลูค่า และการไหลเวียนของสินค้าอินทรียใ์นประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า โครงสรา้งของตลาดสนิค้าอินทรยี์ในประเทศไทยมลีกัษณะที(ไม่ซบัซ้อน  ดงัที(
แสดงในภาพที( 1 โดยส่วนใหญ่แล้ว สินค้าอินทรยี์ที(จําหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นผลผลติที(ผลติเองในประเทศ                
มสีินค้านําเข้าจากต่างประเทศบ้าง แต่ปรมิาณไม่มากนัก (แต่อาจมชีนิดสินค้าที(หลากหลายค่อนข้างมาก)                 
ซึ(งผู้นําเขา้นี=ไม่ได้มนีโยบายในการนําเข้าสนิค้าอนิทรยีโ์ดยเฉพาะ แต่ได้มสีนิค้าที(ซื=อมาได้เป็นสนิค้าอินทรยี ์              
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ก็เลยนําเข้ามาจําหน่าย ซึ(งก็เลยมกัจะจําหน่ายเป็นสนิค้าทั (วไป ไม่ได้จําหน่ายเป็นสนิค้าอนิทรยี ์ อย่างไรก็ด ี            
มผีูป้ระกอบการคา้ปลกีโมเดริน์เทรดบางแห่งที(มนีโยบายการนําเขา้สนิคา้อนิทรยีเ์ป็นการเฉพาะ เพื(อเพิ(มความ
หลากหลายของสนิคา้อนิทรยีใ์นรา้นของตวัเอง โดยเฉพาะสนิคา้เครื(องปรุงอาหารที(ไมม่กีารผลติในประเทศไทย 
แต่โดยภาพรวมแลว้ ตลาดสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศไทยเป็นตลาดของสนิคา้ที(ผลติในประเทศมากกว่า  

 

 
 
 จากการวจิยัพบว่า  ผู้ประกอบการค้าปลกีและส่งออกนิยมที(จะตดิต่อกบัผู้ผลติหรอืผู้ประกอบการแปรรูป
โดยตรง มากกว่าที(จะซื=อสนิค้าอนิทรยีจ์ากผู้รวบรวม-กระจายสนิค้า ทําให้ตลาดสนิค้าอนิทรยีใ์นประเทศไทย              
มผีู้รวบรวม-กระจายสินค้าน้อยรายมาก ที(เป็นเช่นนี=ก็เพราะว่า (ก) วงการผลิตและตลาดสินค้าอินทรยี์ใน
ประเทศไทยมขีนาดเลก็ ทําใหผู้ผ้ลติรูจ้กัและเขา้ถงึผูป้ระกอบการคา้ไดโ้ดยตรง จาํไมไ่ดม้คีวามจาํเป็นที(จะต้อง
มผีูร้วบรวม-กระจายสนิคา้ เพื(อช่วยจดัหาตลาด/ผลผลติให ้รวมทั =งช่วยลดค่าใชจ้่าย/เพิ(มรายไดจ้ากการคา้ขาย
กันเองโดยตรงด้วย และ (ข) ผู้ประกอบการค้าต้องการความมั (นใจในเรื(องของความต่อเนื(องของผลผลิต  
ในขณะที(ผูผ้ลติกต็อ้งการความมั (นใจในตลาด ซึ(งการตดิต่อกนัโดยตรงทําใหผู้ป้ระกอบการคา้และผูผ้ลติสามารถ
ที(จะสื(อสารกนัโดยตรง ทาํใหต่้างฝ่ายมคีวามมั (นใจในอกีฝ่ายมากขึ=น  

ดงันั =น โครงสรา้งของตลาดสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศไทยจงึเป็นการซื=อขายโดยตรงระหว่างผูผ้ลติและ 
ผู้แปรรูปกบัผู้ประกอบการค้าปลกีในช่องทางต่างๆ  ซึ(งผู้ค้าปลกีนี=จะขายให้กบัผู้บรโิภคโดยตรงอกีทอดหนึ(ง 
จากการศกึษายงัพบว่า โครงสรา้งตลาดสนิค้าอนิทรยีข์องประเทศไทยนั =น ช่องทางตลาดส่งออกเป็นช่องทาง
ตลาดที(ใหญ่ที(สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77.9 % ของตลาด รองลงมาคือ ช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรด 
(13.1%) และตลาดรา้นกรนี (6.5%) โดยมมีลูค่าตลาดทั =งหมดรวมกนักว่า 2,331.55 ลา้นบาท (ปี 2557)   

 

 
หมายเหต ุ ชอ่งทาง 1 สว่นใหญค่อื ตลาดนัด  ชอ่งทาง 2 สว่นใหญเ่ป็นระบบสมาชกิและระบบขายตรง  
สว่นชอ่งทาง 3 เป็นพวกรา้นคา้แบบตา่งๆ รา้นกรนี โมเดริน์เทรด รา้นอาหาร เป็นตน้ 
 
 รปูที* 1 โครงสรา้งตลาดและการไหลเวยีนของสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย 
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ตารางที< 4.2 โครงสรา้งและมลูค่าของช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย 

 จาํนวน 
(ราย) 

มลูค่า  
(ล ้านบาท) 

หมายเหต ุ 

ผูผ้ลติ 9,281 1,914 ขอ้มลู ณ 31 ธ.ค.56 ซึ(งครอบคลุมเฉพาะที(ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีโ์ดยหน่วยงานอสิระ 

ผูแ้ปรรปู 166 N/A ขอ้มลู ณ 31 ธ.ค.56 ซึ(งครอบคลุมเฉพาะที(ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยีโ์ดยหน่วยงานอสิระ 

ผูส้่งออก 51 1,817.10 เฉพาะสนิคา้ที(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ผูก้ระจายสนิคา้ 3 N/A ธุรกจิคา้ส่งที(ซื=อสนิคา้ส่วนใหญ่จากผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ
ที(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

ผูนํ้าเขา้ N/A N/A ผูป้ระกอบการคา้ปลกีโมเดริน์เทรดมกีารนําเขา้สนิคา้
อนิทรยีจ์ากต่างประเทศมาจาํหน่าย  แต่มปีรมิาณและมลูค่า
ไมม่ากนกั 

รา้นกรนี  33 151.62 สาํหรบัช่องทางการขายปลกีขนาดเลก็ (ยอดขายไมเ่กนิ            
5 ลา้นบาทต่อปี) ตอ้งมผีลผลติเกษตรอนิทรยี ์(ที(ผ่านการ
ตรวจรบัรอง) จาํหน่ายเป็นสดัส่วนไมน้่อยกว่า 10% ของ
ยอดขาย  
สาํหรบัช่องทางการขายปลกีขนาดใหญ่ (ยอดขายของแต่ละ
สาขามากกว่า 5 ลา้นบาท) ตอ้งมผีลผลติเกษตรอนิทรยี ์         
(ที(ผ่านการตรวจรบัรอง) จาํหน่ายเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่า 
3% ของยอดขาย 

โมเดริน์เทรด 
(จาํนวนสาขา) 

171 306 สาํหรบัช่องทางการขายปลกีขนาดใหญ่ (ยอดขายของแต่ละ
สาขามากกว่า 5 ลา้นบาท) ตอ้งมผีลผลติเกษตรอนิทรยี ์         
(ที(ผ่านการตรวจรบัรอง) จาํหน่ายเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่า 
0.5% ของยอดขาย  

ตลาดนดั 24 25.49 เฉพาะตลาดนดัที(มสีดัส่วนผูข้ายที(จาํหน่ายสนิคา้อนิทรยี ์  
ที(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานมากกว่า 20% ของผูท้ี(มาขาย
ประจาํที(ตลาดนัด 
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ตารางที< 4.2(ต่อ)  โครงสรา้งและมลูค่าของช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย 

 จาํนวน 
(ราย) 

มลูค่า  
(ล ้านบาท) 

หมายเหต ุ 

ตลาดระบบ
สมาชกิ 

3 1.28 ไมน้่อยกว่า 20% ของสนิคา้ที(จาํหน่ายเป็นสนิคา้อนิทรยีท์ี(
ไดร้บัการตรวจรบัรอง 

ตลาดขายตรง
และอคีอมเมริซ์ 

1 1.45 ไมน้่อยกว่า 20% ของสนิคา้ที(จาํหน่ายเป็นสนิคา้อนิทรยีท์ี(
ไดร้บัการตรวจรบัรอง 

รา้นอาหาร 19 30.08 มเีมนูอาหารไมน้่อยกว่า 5 เมนู ที(เป็นเมนูอาหารออรแ์กนิค 
ที(ใชว้ตัถุดบิหลกั (มากกว่า 50%) จากผลผลติอนิทรยีท์ี(
ไดร้บัการตรวจรบัรอง 

 

ในส่วนของการกระจายและการไหลเวยีนของสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทย โดยรวมเป็นการเคลื(อนยา้ย
ผ่านจากเกษตรกรผูผ้ลติไปยงัผูป้ระกอบการคา้ปลกีหรอืส่งออกโดยตรง หรอือาจมกีารเคลื(อนยา้ยจากเกษตรกร
ผูผ้ลติผ่านไปทางผูป้ระกอบการแปรรปู เพื(อทําการแปรรปูและบรรจ ุก่อนเคลื(อนยา้ยไปยงัช่องทางการขายปลกี
ต่างๆ หรอืการส่งออก ซึ(งการกระจายและการไหลเวยีนของสนิค้าอินทรยี์แต่ละประเภทจะแตกต่างกันบ้าง
เลก็น้อย ดงันี= 

1. สินค้าอาหาร  

สนิค้าอินทรยี์ที(เป็นอาหารได้แก่ ข้าวอินทรยี์ ผกัและผลไม้อินทรยี์ และอาหารแปรรูปอินทรยี์ ซึ(งมี
รายละเอยีดดงันี= 

1.1 ขา้วอนิทรยี ์หรอืขา้วออรแ์กนิค 

 จากข้อมูลในตาราง 3.2 และ 3.4 ข้าวอินทรีย์เป็นสินค้าอินทรีย์ที(มีพื=นที(การผลิตมากที(สุด 
(125,730.71 ไร่ หรอืเท่ากับ 59% ของพื=นที(เกษตรอินทรีย์ของประเทศ) และมีปริมาณผลผลิตมากที(สุด 
(44,005.8 ตนัข้าวเปลอืก หรอืเท่ากบั 61% ของผลผลติเกษตรอนิทรยีข์องประเทศ) โดยข้าวอินทรยี ์ที(มกีาร
ผลติมากที(สุดน่าจะเป็นขา้วหอมมะล ิซึ(งมกีารปลูกทั =งในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รองลงมา
คอื ขา้วมะลแิดง ขา้วหอมนิล และขา้วไรซ์เบอรี(  การปลูกขา้วเกษตรอนิทรยีนี์=ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบขา้ว
นาปี ซึ(งเกบ็เกี(ยวเพยีงปีละครั =งในช่วงเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม   

ระบบห่วงโซ่ข้าวอินทรีย์จะคล้ายกันมาก เนื( องจากจําเป็นต้องมีการตรวจรบัรองตลอดห่วงโซ่ 
โดยเฉพาะโรงสขีา้วและโรงบรรจุ ทําให้เกษตรกรจําเป็นต้องรวมกนัเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มอาจจะทําหน้าที(ในการ
จดัหาปัจจยัการผลติ (เช่น เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ยอนิทรยี)์ จดักจิกรรมส่งเสรมิ เพื(อใหค้วามรูก้บัเกษตรกร จดัทําระบบ
ควบคุมภายใน เพื(อขอรบัการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์บบกลุ่ม รวบรวมผลผลติขา้วเปลอืกอนิทรยี ์
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และในบางกรณี กลุ่มอาจเป็นผูด้ําเนินการสขีา้วเปลอืก เพื(อแปรรปูเป็นขา้วสารดว้ย และมผีูจ้ดัจาํหน่ายที(จะทํา
หน้าที(ในการปรบัปรุงคุณภาพขา้วหลงัการส ีและการบรรจุขา้วสาร ก่อนส่งจําหน่ายผ่านทางช่องทางขายปลกี
ต่างๆ ใหก้บัผูบ้รโิภค หรอืส่งออก 

 

 
 

จากขา้วเปลอืกอนิทรยีท์ี(ผลติไดใ้นปี 2556 จาํนวน 44,005.8 ตนั เมื(อคํานวณเป็นมูลค่าการตลาดของ
ขา้วเปลอืกอินทรยี ์ณ หน้าฟารม์เกษตรกร จะอยู่ที(ประมาณ 704.1 ล้านบาท แต่เมื(อแปรรูปเป็นขา้วสารและ
บรรจุเป็นสินค้าพร้อมจําหน่ายปลกีให้ผู้บรโิภคแล้ว ปรมิาณสนิค้าข้าวอินทรยี์สําหรบัการจําหน่ายในตลาด                      
มปีระมาณ 22,000 ตัน และมมีูลค่าทั =งหมดในตลาดขายปลีก (ในกรณีที(จําหน่ายผลผลิตทั =งหมดเป็นสินค้า
อนิทรยีไ์ด)้ ประมาณ 1,760 – 1,980 ลา้นบาท 2  

แต่จากขอ้มลูการส่งออกขา้วอนิทรยี ์ของสํานักบรหิารการคา้ขา้ว กรมการค้าต่างประเทศ (2556 และ 
2558) พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2553 - 2557 ปรมิาณการส่งออกข้าวอนิทรยีเ์ตบิโตเฉลี(ยเกือบ 29% โดยในปี 
2557 มขีา้วอนิทรยีส์่งออกราว 12,690 ตนั คดิเป็นมลูค่าการส่งออกกว่า 552 ลา้นบาท (ราว 0.28% ของมลูค่า
การส่งออกขา้วทั =งหมดของประเทศ)  ส่วนตลาดในประเทศนั =น จากการสํารวจตลาดโดยนักวจิยัของโครงการฯ 
พบว่า ปรมิาณขา้วอนิทรยีท์ี(จาํหน่ายในประเทศน่าจะอยู่ที(ประมาณปีละไม่เกนิ 800 – 1,000 ตนั และอกี 200 - 
300 ตนั ที(จําหน่ายเป็นวตัถุดบิเพื(อแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป  จากข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า              
มขีา้วอนิทรยีอ์กีเป็นจาํนวนมากถงึ 8,000 ตนั/ปี ที(ไมไ่ดจ้าํหน่ายเขา้สู่ตลาด ซึ(งสาเหตุหลกัของปัญหาที(ผลผลติ
ขา้วเกษตรอนิทรยีไ์ม่ไดเ้ขา้สู่ตลาดสนิคา้อนิทรยี ์อาจเป็นเพราะหน่วยงานราชการที(ทําโครงการส่งเสรมิเกษตร
อินทรยี์นั =น มกัจะทําการส่งเสรมิแบบกระจดักระจาย (เช่น หนึ(งตําบล หนึ(งเกษตรกร) ไม่มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรก่อน ทําให้ต้นทุนค่าใชจ้่ายในการรวบรวมผลผลติขา้วเปลอืกเกษตรอนิทรยีส์ูง จนไม่สามารถจดัการ
นําขา้วเปลอืกเกษตรอนิทรยีแ์ล้วนี=เขา้สู่ตลาดได้  แต่ปัญหานี=จะไม่เกดิขึ=นในกรณีที(ผู้ประกอบการเป็นผูจ้ดัทํา
โครงการเกษตรกรเอง 

 

 

                                              
2  ข้าวเปลอืก 1 กิโลกรมั  เม ื<อสีเป็นข้าวสารจะได้ปริมาณเฉลี<ย 0.5 กิโลกรมั (เฉลี<ยรวมขา้วสารขาวและข้าวสาร

กล้อง)  และราคาเฉลี<ยขายปลีกของขา้วอินทรยีอ์ยูท่ี< 80 - 90 บาท ต่อกิโลกรมั 
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1.2 ผกั-ผลไมอ้นิทรยี ์หรอืผกั-ผลไมอ้อรแ์กนิค  

จากขอ้มูลในตาราง 3.2 และ 3.4  ผกั-ผลไมอ้นิทรยีเ์ป็นสนิคา้อนิทรยีท์ี(มพีื=นที(การผลติมากเป็นอนัดบั
สาม รองจากข้าวและพืชไร่ (21,529.51 ไร่ หรอืเท่ากับ 10% ของพื=นที(เกษตรอินทรยี์ของประเทศ) และ                      
มปีรมิาณผลผลติราว 6,100 ตนัต่อปี (ราว 8% ของผลผลติเกษตรอนิทรยีข์องประเทศ) โดยผลผลติผกัสดที(มี
จาํหน่ายในตลาดนั =นพบได้ตลอดทั =งปี แต่ผลไมส้ดนั =นจะเป็นฤดูกาล ยกเวน้กลว้ย มะละกอ ที(อาจมผีลผลติได้
เกอืบตลอดทั =งปี และมผีลผลติผลไมจ้าํนวนพอสมควรที(จาํหน่ายเป็นวตัถุดบิสาํหรบัการแปรรปูเชงิอุตสาหกรรม 
(เช่น มะพรา้ว ลําไย)  พื=นที(การผลติผกั-ผลไมอ้นิทรยีม์กีารกระจายตวัไปทั (วประเทศ โดยมกีารกระจุกตวัมาก
ในเขตภาคเหนือและภาคกลาง   

ระบบห่วงโซ่ผกั-ผลไมอ้นิทรยีม์คีวามซบัซ้อนมากกว่าขา้วอนิทรยี ์เนื(องจากมทีั =งการจาํหน่ายในหลาย
ลกัษณะ  ในกรณีของการขายผลผลติเป็นวตัถุดบิเพื(อแปรรปูต่อ เกษตรกรจะต้องมกีารร่วมกนัจดัการผลผลติ
แบบกลุ่มคล้ายกันกับในกรณีของข้าวอินทรยี์  แต่ถ้าขายผลผลติเข้าสู่ตลาดผกั-ผลไม้สด เกษตรกรอาจขอ
รบัรองรายเดี(ยวและจําหน่ายผลผลติโดยตรงให้กบัผู้บรโิภค  หรอือาจมผีู้รวบรวมผลผลติผกั-ผลไม้สด เพื(อ
จาํหน่ายผ่านช่องทางการขายปลกีต่างๆ และส่งออก (ผู้ประกอบการที(รวบรวมผลผลตินี= ส่วนใหญ่จะมฟีารม์
เกษตรอนิทรยีข์องตวัเองดว้ย)  จงึทาํใหห้่วงโซ่มคีวามเป็นไปได ้3 โมเดล คอื 

 

โมเดล 1 เกษตรกร
ขายเป็นผลผลติผัก-
ผลไมส้ดเอง 

โมเดล 2 
ผูป้ระกอบการรวบรวม
ผลผลติผัก-ผลไมส้ด 

 
โมเดล 3 ขายเป็น
วัตถดุบิแปรรปู 
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ปรมิาณผลผลติผกัผลไมอ้นิทรยี ์6,100 ตนั/ปีนี= ก่อนที(จะจาํหน่าย จะตอ้งมกีารตดัแต่งผลผลติก่อน โดย
มอีตัราการตดัแต่งประมาณ 20% ซึ(งจะทําให้มผีลผลติพรอ้มจาํหน่ายจรงิราว 4,880 ตนั/ปี ซึ(งจากการสํารวจ
ขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ ผลผลติอาจจะถูกจาํหน่ายผ่านโมเดลทั =ง 3 แบบในปรมิาณและสดัส่วนดงันี= (ตารางที( 
4.3) 
 
ตารางที< 4.3 ประมาณการปรมิาณการไหลเวยีนของผลผลติผกัผลไมอ้นิทรยี ์

 สดัส่วน ปรมิาณ 
(ตนั/ปี) 

ช่องทางการตลาด 

โมเดล 1 เกษตรกรขายเป็น
ผลผลติผกั-ผลไมส้ดเอง 

15% 732 เป็นการขายในลกัษณะของตลาดนดั 
และขายตรง 

โมเดล 2 ผูป้ระกอบการรวบรวม
ผลผลติผกั-ผลไมส้ด 

35% 1708 ส่วนใหญ่จะจาํหน่ายผ่านช่องทางขาย
ปลกีโมเดริน์เทรดและรา้นกรนี และ
ตลาดนดั มผีลผลติจาํนวนน้อยที(
ส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ 

โมเดล 3 ขายเป็นวตัถุดบิแปรรปู 20% 976 ผลผลติอาหารแปรรปูส่วนใหญ่จะ
ส่งออก และบางส่วนที(จาํหน่ายใน
ประเทศ 

ผลผลติผกั-ผลไมอ้นิทรยีท์ี(ไมไ่ด้
เขา้สู่ตลาด 

30% 1464 จาํหน่ายเป็นผลผลติทั (วไป ไมไ่ด้
จาํหน่ายเป็นผลผลติอนิทรยี ์

 

 เช่นเดียวกนักับกรณีของข้าวอินทรยี์ ผลผลิตผกั-ผลไม้อินทรยี์จํานวนไม่น้อยที(ไม่ได้จําหน่ายเข้า          
สู่ตลาด ส่วนหนึ(งอาจมสีาเหตุจากโครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยีข์องบางหน่วยราชการ ที(มกัจะทําการส่งเสรมิ
แบบกระจดักระจาย ทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ้า่ยในการรวบรวมผลผลติสงู จนไมส่ามารถทาํการตลาดได ้ 

1.3 อาหารแปรรปูอนิทรยี ์หรอือาหารแปรรปูออรแ์กนิค 

 ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปอนิทรยีม์คีวามหลากหลายมาก ซึ(งกลุ่มหลกัของอาหารแปรรปูของไทย คอื 
ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากขา้วและธญัพชื เครื(องปรงุอาหาร เครื(องดื(ม ขนมขบเคี=ยว และวตัถุดบิแปรรปูอาหาร (เช่น 
นํ=าตาลทราย สารให้ความหวาน นํ=ามนัปาล์ม) ซึ(งผู้ประกอบการแปรรปูนี= มทีั =งผู้ประกอบการที(ทําการแปรรูป
ขนาดเล็ก (โรงงานในบ้าน) หรอืขนาดกลาง (มโีรงงานแปรรูปเชงิอุตสาหกรรม)  มสี่วนน้อยมากที(มโีรงงาน 
แปรรปูขนาดใหญ่  และบางส่วนที(จา้งโรงานแปรรปูใหแ้ปรรปูผลติภณัฑใ์ห ้

ผูป้ระกอบการแปรรปูนี=มกัจะมขีอ้ตกลงกบัผูผ้ลติเกษตรอนิทรยี ์หรอืกลุ่มผูผ้ลติ ในการรวบรวมวตัถุดบิ
เกษตรอินทรยี์ โดยมขี้อตกลงในเรื(องราคา คุณภาพ และปรมิาณผลผลติไว้ล่วงหน้า หรอืไม่ก็ต้องเป็นกลุ่ม
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ผูผ้ลติที(ดําเนินการแปรรปูเอง (อาจมโีรงงานแปรรูป หรอืจา้งการแปรรปูกไ็ด้) ทําให้ห่วงโซ่ของอาหารแปรรูป
อนิทรยีม์คีวามสลบัซบัซอ้นมาก เพราะมสีนิคา้ที(หลากหลายและมโีมเดลหลายรปูแบบ 

ระบบห่วงโซ่ของอาหารแปรรูปออร์แกนิคมีความสลบัซับซ้อนมาก โดยมโีมเดลได้ 3 รูปแบบ คือ              
(ก) ผูป้ระกอบการแปรรปูไม่ได้มฟีารม์เป็นของตวัเอง และซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยีจ์ากกลุ่มผู้ผลติในลกัษณะ
ของการทําสัญญาจะซื=อจะขายกันล่วงหน้า หรืออาจนําเข้าวัต ถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศก็ได ้                             
(ข) ผู้ประกอบการแปรรูปมฟีารม์ของตวัเอง ที(สามารถมผีลผลติเพยีงพอในการแปรรูป โดยไม่จําเป็นต้องซื=อ
ผลผลิตเกษตรอินทรยี์จากผู้ผลติอื(น และ (ค) ผู้ประกอบการแปรรูปมีฟาร์มของตัวเอง แต่ไม่สามารถผลิต
เพยีงพอในการแปรรปู จงึจาํเป็นตอ้งซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยีบ์างส่วนจากผูผ้ลติอื(น 

 
โมเดล 1 ซืCอผลผลติ 
(วัตถดุบิ) จากผูผ้ลติ
ทั Cงหมด 

 
โมเดล 2 ผลติ
วัตถดุบิไดเ้องทั Cงหมด 
ไมต่อ้งซืCอผลผลติ
จากผูอ้ ื3น 

 
โมเดล 3 ผลติ
วัตถดุบิไดเ้อง
บางสว่น ตอ้งซืCอ
ผลผลติจากผูอ้ ื3น
บางสว่น 
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ตลาดของผลผลิตอาหารแปรรูปอินทรยี์นี=จะแตกต่างกันไปตามชนิดสินค้า  บางชนิดก็จําหน่ายใน
ประเทศเป็นหลกั (เช่น ขา้วกลอ้งงอก ขนมขบเคี=ยว ชา กาแฟ อาหารเดก็) แต่บางชนิดที(ส่งออกเป็นหลกั (เช่น 
กะท ิซอสปรงุอาหาร นํ=ามนัมะพรา้ว)  

ตลาดส่งออกมกีารกระจายตวัค่อนขา้งกว้าง แต่ตลาดหลกัยงัคงเป็นสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา 
สําหรบัตลาดภายในประเทศ ช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบโมเดิร์นเทรดเป็นช่องทางการจําหน่ายหลัก 
รองลงมาคอื ช่องทางการขายผ่านรา้นกรนี และการตลาดนดั  

2. สินค้าอินทรียท์ี<ไม ่ใช่อาหาร 

   สนิคา้อนิทรยีท์ี(ไมใ่ช่อาหารกม็หีลากหลายกลุ่มเช่นกนั โดยกลุ่มสาํคญัที(มกีารผลติในประเทศไทย คอื 
ผลติภณัฑ์บํารุงผวิและร่างกาย (เช่น สบู่ แชมพู) เมลด็พนัธุพ์ชื (เช่น เมลด็พนัธุ์ผกั) และสิ(งทออนิทรยี ์ (เช่น 
ผ้า เสื=อผ้า)  เนื(องจากความหลากหลายแตกต่าง ทําให้ไม่สามารถทําการสํารวจระบบการผลติและตลาดของ
สนิคา้ในทุกกลุ่มได ้ ในรายงานนี=จงึไดเ้ลอืกเฉพาะผลติภณัฑบ์าํรงุผวิและรา่งกาย ซึ(งเป็นผลติภณัฑท์ี(มปีรมิาณ
การผลติและมลูค่ามากที(สุดในประเภทสนิคา้นี= 

การผลติผลติภณัฑบ์ํารุงผวิและร่างกายนั =นต้องอาศยัวตัถุดบิอนิทรยีนํ์าเขา้จากต่างประเทศ เนื(องจาก
ไมม่กีารผลติวตัถุดบิดงักล่าวในประเทศ หรอืมแีต่ไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มของนํ=ามนัหอมระเหย   

ระบบห่วงโซ่ของผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี(ไมใ่ช่อาหารมคีวามสลบัซบัซอ้นเหมอืนกนักบัอาหารแปรรปู ซึ(งทํา
ให้มโีมเดลได้ 3 รูปแบบ คือ (ก) ผู้ประกอบการแปรรูปไม่ได้มฟีาร์มเป็นของตัวเอง และซื=อผลผลิตเกษตร
อนิทรยีจ์ากกลุ่มผู้ผลติในลกัษณะของการทําสญัญาจะซื=อจะขายกนัล่วงหน้า หรอือาจนําเขา้วตัถุดบิบางส่วน
จากต่างประเทศ (ข) ผู้ประกอบการแปรรูปมฟีาร์มของตัวเอง และมผีลผลติเพียงพอในการแปรรูป โดยไม่
จําเป็นต้องซื=อผลผลิตเกษตรอินทรยี์จากผู้ผลิตอื(น และ (ค) ผู้ประกอบการแปรรูปมีฟาร์มของตัวเอง แต่                  
ไมส่ามารถผลติเพยีงพอในการแปรรปู จงึจาํเป็นตอ้งซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยีบ์างส่วนจากผูผ้ลติอื(น 

ตลาดใหญ่ของผลติภณัฑอ์นิทรยีบ์ํารุงผวิและร่างกายนั =นยงัคงเป็นตลาดในต่างประเทศ ส่วนตลาดใน
ประเทศนั =นเพิ(งอยูใ่นระยะเริ(มตน้ เพราะความตื(นตวัของผูบ้รโิภคยงัมอียูต่ํ(ามาก รวมทั =งมกีารแขง่ขนัสงูมากจาก 
“ผลติภณัฑธ์รรมชาต”ิ ซึ(งมรีาคาที(ถูกกว่า และไม่ไดม้ขีอ้กําหนดที(ชดัเจนเกี(ยวกบัวตัถุดบิ และการอนุญาตใหใ้ช้
สารเคมต่ีางๆ ในการผลติ 
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โมเดล 1 ซืCอผลผลติ 
(วัตถดุบิ) จากผูผ้ลติ
ทั Cงหมด 

 
โมเดล 2 ผลติ
วัตถดุบิไดเ้องทั Cงหมด 
ไมต่อ้งซืCอผลผลติ
จากผูอ้ ื3น 

 
โมเดล 3 ผลติ
วัตถดุบิไดเ้อง
บางสว่น ตอ้งซืCอ
ผลผลติจากผูอ้ ื3น
บางสว่น 

 
 

จากการศกึษาสามารถประมาณปรมิาณสนิคา้อนิทรยีแ์ต่ละประเภท ที(จาํหน่ายในตลาดในประเทศและ
ที(ส่งออกตามตารางที( 4.4 

 

 

ตารางที< 4.4 แสดงประมาณการปรมิาณสนิคา้อนิทรยี ์ของประเทศไทย (ปี 2557) 
 

สินค้าอินทรีย ์ ตลาดในประเทศ แปรรปู ตลาดส่งออก รวม(ตนั) 

ขา้ว (ตนั) 800 - 1000 200 – 300 12,690 13,690 – 13,990 

ผกัผลไมส้ด (ตนั) 2,415 976 25 3,426 

อาหารแปรรปู (ตนั) 560 -- 18,673 19,233 

สนิคา้ที(ไมใ่ช่อาหาร (ตนั) 2 -- 22 24 

รวม(ตนั) 3,777 – 3,977 1,176 – 1,276 31,410 36,373 – 36,673 

 



หน้า 54 จาก 157 

3.  ช่องทางตลาดสินค้าอินทรียใ์นประเทศ 

การศกึษาในครั =งนี= ไดแ้บ่งช่องทางตลาดขายปลกีสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทยออกเป็น 6 ช่องทางของ
โมเดริน์เทรด รา้นกรนี ตลาดนดัสเีขยีว ตลาดระบบสมาชกิ ตลาดขายตรง และธุรกจิบรกิารอาหารและเครื(องดื(ม 
และไดข้อ้มลูเกี(ยวกบัช่องทางตลาดเหล่านี= ดงันี= 

1. ร้านโมเดิรน์เทรด 

ตลาดโมเดริน์เทรดโดยปกตมิกัจะเป็นซูเปอรม์ารเ์ก็ต ห้างสรรพสนิคา้ หรอืดสิเค้าทส์โตร ์ที(เป็นแหล่ง
รวมของสนิคา้และผลติภณัฑห์ลากหลาย โดยมกัจะมรีา้นสาขาหลายแห่ง  ในอดตีที(ผ่านมา ตลาดโมเดริน์เทรด
จะพบเฉพาะในประเทศที(พฒันาแลว้เท่านั =น แต่ในช่วงไม่ถงึ 20 ปีที(ผ่านมา เราจะพบว่า ตลาดโมเดริน์เทรดได้
ขยายตวัเขา้สู่ประเทศกําลงัพฒันาทั (วโลก โดยเริ(มต้นจากสนิค้าสด เช่น ผกั นม และอาหารสด และต่อมาจงึ
ขยายครอบคลุมสนิคา้ใชส้อยประจาํวนัอื(น  ตลาดโมเดริน์เทรดในประเทศกําลงัพฒันาหลายประเทศเริ(มต้นจาก
ผูป้ระกอบกจิการท้องถิ(นในประเทศนั =น  แต่ในระยะหลงั เราจะพบว่า ผู้ประกอบการโมเดริน์เทรดที(เป็นบรษิทั
ขา้มชาตขินาดใหญ่เริ(มขยายกจิการเขา้สู่ประเทศกําลงัพฒันาแลว้มากขึ=นเป็นลําดบั โดยเฉพาะหลงัจากที(มกีาร
เปิดเสรทีางการค้า ภายใต้ข้อตกลงขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทําให้บรษิัทข้ามชาติเข้าไปเปิดสาขา
ตลาดโมเดริน์เทรดในประเทศกําลงัพฒันา จนก่อให้เกดิการเปลี(ยนแปลงโครงสรา้งและพลวตัรของการคา้ปลกี
ในประเทศเหล่านั =น 

ปัจจยัสาํคญัที(ทําใหเ้กดิการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของตลาดโมเดริน์เทรด คอื การพฒันาความเป็นเมอืง 
การเพิ(มของรายได้ประชาชน และการพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื=นฐาน ซึ(งทําให้ผู้หญิงมโีอกาสที(จะ
ออกมาทํางานนอกบ้านมากขึ=น ทําให้เวลาในการทํางานบ้านมตี้นทุนที(สูงขึ=น  ประกอบกบัแนวทางการตลาด
ของซูเปอรม์ารเ์กต็ที(เสนอสนิคา้ราคาไม่สงูมากนกั  แต่มคีุณภาพสมํ(าเสมอมากกว่าตลาดสด ประกอบกบัความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และการเลือกหาสนิค้าและบรกิาร ที(ไม่ใช่มเีฉพาะอาหารสด และมผีลิตภณัฑ์
อุปโภคบรโิภค หรอืแมแ้ต่บรกิารพื=นฐาน (ธนาคาร จุดชําระค่าบรกิารสาธารณูปโภค รา้นหนังสอื รา้นอาหาร) 
ทําให้ประชากรเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมการจบัจ่ายสินค้าอาหารจากตลาดสดและร้านค้าขนาดเล็กมาเป็น
ซเูปอรม์ารเ์กต็ในระบบตลาดโมเดริน์เทรดมากขึ=น 

แนวทางการตลาดของโมเดริน์เทรดไดเ้ริ(มเปลี(ยนแปลงไปจากเดมิที(มกัจะมุ่งเจาะเฉพาะตลาดบน ที(มี
กําลงัซื=อสูง ธุรกิจโมเดิรน์เทรดในปัจจุบนัเริ(มหนัมาจบัสู่ตลาดระดบักลางและล่าง โดยมุ่งเน้นการเสนอขาย
สินค้าที(หลากหลาย มีคุณภาพ ราคาไม่สูงและสะดวกต่อผู้บริโภค  การที(โมเดิร์นเทรดหันมาจับตลาด
ระดบักลางและล่างที(มกีลุ่มเป้าหมายผู้บรโิภคที(กว้างมากกว่า เพราะเลง็เหน็ว่าประชากรกําลงัเปลี(ยนวถิกีาร
ดาํเนินชวีติที(มุง่เน้นความสะดวกสบาย ทาํใหต้ลาดโมเดริน์เทรดดาํเนินนโยบายเปิดสาขาเพิ(มขึ=นในแหล่งชุมชน
ทั (วไปทั =งในเมอืงใหญ่และหวัเมอืงขนาดกลาง ซึ(งทําให้ตลาดโมเดริน์เทรดสามารถเขา้ถึงประชาชนต่างระดบั
ฐานะทางเศรษฐกจิได้อย่างกว้างขวาง  ผนวกกนักบัการแข่งขนัของตลาดโมเดริน์เทรดรายใหญ่ ยิ(งทําให้เกดิ
การเปิดสาขาการให้บรกิารแข่งกนัมากขึ=น  ดงันั =นเราจงึพบว่าตลาดโมเดริน์เทรดไดแ้ทรกเขา้สู่ตลาดขายปลกี
ในประเทศกําลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็และไดเ้ขา้มาทดแทนตลาดแบบอื(นๆ ไดอ้ยา่งค่อนขา้งประสบความสาํเรจ็ 
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ในประเทศไทย ธุรกจิโมเดริน์เทรดเริ(มนําสนิคา้อนิทรยีม์าจาํหน่ายนานกว่า 10 ปี เนื(องจากผูบ้รโิภคให้
ความสนใจกบัเรื(องสุขภาพมากขึ=น ร่วมกบัการแข่งขนัของกลไกตลาด ทําใหโ้มเดริน์เทรดบางแห่งต้องการวาง
ตําแหน่งรา้นของตนแตกต่างจากที(อื(น โดยการนําเสนอสนิค้าคุณภาพ ซึ(งรวมถงึผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ทั =งที(ผลติ  
ในประเทศหรอืนําเขา้จากต่างประเทศ เพื(อดงึส่วนแบ่งการตลาดและสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกจิของตน  ธุรกจิ
โมเดิร์นเทรดในประเทศไทยที(มีสินค้าอินทรยี์จําหน่ายคือ Tops  Market, Gourmet Market, Villa Market, 
Central Foodhall, Foodland, Big C Extra, Tesco Lotus (Extra) และรมิปิงซเูปอรม์ารเ์กต็ 

 

โมเดริน์เทรดที(เป็นตลาดอนิทรยี ์ 8 บรษิทั 

จาํนวนสาขาทั =งหมด 171 

จาํนวนรายการสนิคา้อนิทรยี ์(2557) 150-1500 

สดัส่วนของจาํนวนสนิคา้อนิทรยีก์บัสนิคา้ทั =งหมด
ของรา้น (2557) 

0.5 – 1.8% 

สดัส่วนซพัพลายเออรท์ี(เป็นผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปู เทยีบ
กบัที(เป็นผูร้วบรวม-กระจายสนิคา้ 

87.5% 

ยอดขายรวมในปี 2557 (ลา้นบาท) 306 

ประเภทของผูบ้รโิภค ไมส่ามารถระบุได ้

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซื=อ  ความหลากหลายของสนิคา้ 
ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐาน 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั ความต่อเนื(องและความหลากหลายของสนิคา้ 

สนิคา้ที(มแีนวโน้มน่าสนใจในตลาด อาหารแปรรปู อาหารปรงุพรอ้มอาหารพรอ้มปรงุ            
สลดับาร ์ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์

 

ดว้ยเหตุที(ตลาดโมเดริน์เทรดตอ้งการสนิคา้ที(มมีาตรฐานคุณภาพ ผนวกกบัความสมํ(าเสมอของปรมิาณ 
และการจดัส่งที(มปีระสทิธภิาพของผูผ้ลติ ทาํใหธุ้รกจิโมเดริน์เทรดมแีนวโน้มที(จะผกูสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูผ้ลติ
ที(มีขนาดใหญ่ และมีระบบการบรหิารจดัการแบบสมยัใหม่  ซึ(งผู้ผลิตในลักษณะนี=มกัจะเป็นบรษิัทธุรกิจ
การเกษตรที(มคีวามเป็นมอือาชพีสงู ไมใ่ช่เกษตรกรรายยอ่ย  

อกีขอ้จาํกดัของการขายผ่านช่องทางโมเดริน์เทรดกค็อื ค่าใชจ้่ายในการวางจาํหน่าย  ในระบบปัจจุบนั 
การเขา้สู่ตลาดโมเดริน์เทรดนั =น ผูผ้ลติจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ “เปิดหน้าบญัช”ี และ “วางสนิคา้” ในรา้นสาขา
ต่างๆ  รวมทั =งให้ส่วนลดทางการตลาดเมื(อมเีทศกาลส่งเสรมิการขาย  นอกจากนี= เมื(อมกีารเปิดสาขาของห้าง
เพิ(มขึ=น  ซูเปอรม์ารเ์ก็ตอาจเรยีกรอ้งผู้ประกอบการให้จ่าย “ค่าเปิดสาขาใหม่” เพิ(มขึ=นอกี  ในปีหนึ(งๆ ผู้ผลติ
อาจต้องเสยีค่าใชจ้่ายหลายแสนบาท เพื(อนําเสนอสนิคา้ของตนเขา้สู่ตลาดโมเดริน์เทรด  ยิ(งไปกว่านั =น ในกรณี
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ที(สนิค้า “ไม่เดนิ” คอื ไม่สามารถมยีอดจําหน่ายได้ตามเป้า ห้างซูเปอรม์ารเ์ก็ตอาจยกเลกิการจําหน่ายสนิค้า
ของผูผ้ลติรายดงักล่าวกไ็ด ้  

2. ร้านกรีน 

ตลาดร้านกรนีเป็นตลาดที(มคีวามจําเพาะกลุ่มผู้บรโิภค เพราะร้านกรนีเป็นร้านที(มีนโยบายในการ
จาํหน่ายผลติภณัฑอ์นิทรยีโ์ดยตรง  รา้นกรนีแต่ละแห่งจะมคีวามเขม้งวดในการคดัสรรสนิค้าที(เขา้มาจาํหน่าย
แตกต่างกนัไป โดยบางรา้นจะใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ที(ไดจ้ากกระบวนการผลติที(เป็นเกษตรอนิทรยีจ์รงิ (อาจมี
การรบัรองมาตรฐานหรอืไม่กไ็ด้) ในขณะที(บางรา้นอาจยอมรบัสนิคา้ที(ได้จากกระบวนการผลติที(มกีารลดหรอื
ควบคุมการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชื (เช่น ผกัอนามยั) เขา้มาจาํหน่ายในรา้นคา้ของตนได ้

รา้นกรนีจะพบได้ในตวัเมอืง ที(เป็นชุมชนของผู้บรโิภคเป็นหลกั  รา้นค้านี=อาจซื=อหาสนิค้าจากแหล่ง
ต่างๆ กัน ไม่จํากัดเฉพาะในละแวกของชุมชนตัวเอง  บางร้านอาจมกีารนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็ได ้  
ผูป้ระกอบการรา้นคา้เหล่านี=อาจมนีโยบายในการเปิดรา้นเดี(ยว (ไมม่สีาขา) หรอืมรีา้นสาขากไ็ด ้ 

การเขา้สู่ธุรกจิรา้นกรนีค่อนขา้งง่าย เพราะมกีารลงทุนตํ(า และไม่ต้องมรีะบบการจดัการที(สลบัซบัซอ้น
มาก ยกเวน้ในกรณีที(มนีโยบายการเปิดรา้นสาขา ทั =งในลกัษณะลงทุนเอง หรอืเป็นแฟรนไชส ์ซึ(งจะทําใหต้อ้งมี
ระบบการสนับสนุนรา้นสาขาอย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงันั =น เรามกัจะพบรา้นค้าเฉพาะด้านในการพฒันาตลาด
เกษตรอนิทรยี์ตั =งแต่ในระยะต้น เช่นเดยีวกบัระบบตลาดท้องถิ(น แต่ขณะเดยีวกนั การทํารา้นกรนีให้ประสบ
ความสาํเรจ็ทางธุรกจิกไ็มใ่ช่เรื(องงา่ยนกั  

ในประเทศไทย มีร้านกรีนที(จําหน่ายสินค้าอินทรีย์มีจํานวนเพียง 33 ร้าน (นับแยกร้านสาขา)                       
ที(ผู้ประกอบการมนีโยบายในด้านการจดัหาสินค้าอินทรยี์มาจําหน่ายอย่างชดัเจน  โดยมทีั =งร้านเดี(ยวและ             
รา้นสาขา  ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นกรนีเกอืบทั =งหมดเริ(มธุรกจิขายปลกีโดยไม่ไดม้ปีระสบการณ์ธุรกจิขายปลกี
มาก่อน แต่เพราะความสนใจในเรื(องสุขภาพและสิ(งแวดล้อม ทําให้ผู้ประกอบการเหล่านี=รเิริ(มธุรกิจค้าปลีก
ดงักล่าวขึ=น  ดงันั =น รา้นกรนีจงึมปีระสบการณ์ทางธุรกจิที(ค่อนขา้งจาํกดักว่าธุรกจิโมเดริน์เทรดอยา่งมาก 
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จาํนวนรา้นกรนีที(ขายสนิคา้อนิทรยี ์ 33 (นบัรวมทุกสาขา) 

จาํนวนรายการสนิคา้อนิทรยีต่์อรา้น (2557) 229 

สดัส่วนของจาํนวนสนิคา้อนิทรยีก์บัสนิคา้ทั =งหมดของ
รา้น (2557) 2.499% 

สดัส่วนซพัพลายเออรท์ี(เป็นผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปู เทยีบกบั
ที(เป็นผูร้วบรวม-กระจายสนิคา้ 93.75% 

ยอดขายเฉลี(ยของแต่ละสาขาในปี 2557 (ลา้นบาท) 4.59 

ยอดขายรวมในปี 2557 (ลา้นบาท) 151.62 

ชนิดและสดัส่วนของสนิคา้อนิทรยี ์
ผกัผลไมส้ด 60%, ขา้ว 20%, อาหารแปรรปู 10% 
ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร 10% 

ประเภทของผูบ้รโิภค 

คนรุน่ใหม ่27%, ครอบครวัผูส้งูอาย ุ20%,  
ชาวต่างชาต ิ19%, ครอบครวัลกูอ่อน 18%, 
ครอบครวัคนป่วย 15% 

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค ราคาสนิคา้อนิทรยีท์ี(ถูกลง  รูจ้กัและเขา้ใจประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั 
ปัญหาเกี(ยวกบัสนิคา้ในทุกดา้น  การขนส่ง               
ความรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผูบ้รโิภค 

สนิคา้ที(มแีนวโน้มน่าสนใจในตลาด ไข ่ผลไม ้อาหารพรอ้มบรโิภค ธญัพชืแปรรปู 

 

3. ตลาดนัดสีเขียว 

ตลาดนัดสเีขยีวเป็นหนึ(งในช่องทางการขายปลกีสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทยที(เริ(มตน้มานานกว่า 30 ปี 
และคาดว่าจะเป็นตลาดแบบแรกที(จาํหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยี ์(แมว้่าในขณะนั =น จะยงัไม่มกีารตรวจรบัรอง
มาตรฐาน) โดยตลาดนัดแรกๆ ที(เกิดขึ=นคือ ตลาดนัดอาหารเพื(อคุณภาพชีวิต (ปี 2529) ที(จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยการรเิริ(มของอาจารยช์าญชยั ลมิปิยากร สมาคมเทคโนโลยทีี(เหมาะสม ตลาดนดัสนิคา้ปลอด
สารเคม ี(2535) ที(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเครอืข่ายเกษตรทางเลอืก
ภาคใต้ และตลาดนัดอิ(มบุญ (ปลายปี 2536) ที(อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการรเิริ(มของโครงการพฒันา
เครอืข่ายผู้ผลติผู้บรโิภคเกษตรทางเลอืกภาคเหนือ (ตรยีดา ตรมีรรคา และอุบล อยู่หว้า 2551) ซึ(งตลาดนัด              
รุน่บุกเบกิเหล่านี= เกดิขึ=นโดยการรเิริ(มขององคก์รพฒันาเอกชนและไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ แต่เนื(องจาก
ความไมพ่รอ้มของผูบ้รโิภค ประกอบกบัอ่อนดา้นการบรหิารจดัการตลาด ทาํใหต้ลาดนดัเหล่านี=ตอ้งปิดตวัไป 
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ยุคที(สองของตลาดนัดสีเขียวในประเทศไทยเกิดขึ=นเมื(อมีการจดัทําโครงการนําร่องเพื(อพัฒนา
เกษตรกรรมยั (งยนืของเกษตรกรรายย่อย (2544 – 2546) ซึ(งมกีารสนับสนุนงบประมาณไปยงักลุ่มผู้ผลติใน
จงัหวัดต่างๆ ใน 19 ภูมินิเวศน์ ครอบคลุมพื=นที( 37 จงัหวัด ทําให้มีการรเิริ(มทําตลาดนัดเกือบ 20 แห่ง               
ในจงัหวดัต่างๆ ซึ(งบางแห่งก็เลกิตลาดหลงัจากที(โครงการนําร่องฯ ปิดโครงการ แต่ก็มตีลาดนัดบางส่วนที(
ดําเนินการต่อ เช่น ตลาดนัดสเีขยีวอําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์(2545/46) ตลาดนัดสเีขยีวอําเภอสนามชยัเขต 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  และก่อใหเ้กดิกระแสการเปิดตลาดนดัเช่นนี=ในกลุ่มเกษตรกรเครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกอื(นๆ  

นับจากปี 2550 โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียว และ Community Supported Agriculture 
(CSA) ของบรษิัทสวนเงนิมมีา ซึ(งได้รบัทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ได้สนับสนุนให้มกีารรวมตัวของผู้ประกอบการสีเขียว ที(สนใจเรื(องสุขภาพและสิ(งแวดล้อม (แต่ไม่
จําเป็นต้องเป็นเกษตรอนิทรยี์) และได้จดัตั =งเครอืข่ายตลาดสเีขยีวขึ=นในปี 2551 รวมทั =งจดัตลาดนัดสเีขยีวที(
อาคารรเีจน้ท์เฮาส์ในปีเดยีวกนั และต่อมาได้ขยายการจดัตลาดนัดไปตามสถาบนัการศึกษาและโรงพยาบาล
หลายแห่งในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  

จากความสําเรจ็ของตลาดนัดสเีขยีวในช่วงนี= ทําให้มกีารเปิดตลาดนัดแบบนี=ขึ=นอีกเป็นจํานวนมาก  
จากการประเมนิของผู้วจิยั พบว่ามตีลาดนัดสีเขยีวประมาณ 60 แห่ง โดยตลาดเหล่านี=จะจําหน่ายทั =งสนิค้า
ทั (วไป สนิค้าอินทรยี์ที(มกีารตรวจรบัรองและไม่มกีารตรวจรบัรอง  ดงันั =น เพื(อการสํารวจข้อมูลตลาดสนิค้า
อินทรยี์ ทางโครงการจึงได้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกว่า ตลาดนัดสีเขียวใดบ้างที(ควรนับว่า              
เป็นตลาดขายปลีกสินค้าอินทรีย์จริง ซึ(งทางทีมวิจยัได้พิจารณาว่า ตลาดนัดสินค้าอินทรยี์ควรจะต้องม ี          
ผูจ้าํหน่ายที(เป็นผู้ผลติหรอืผูป้ระกอบการแปรรปู ที(จาํหน่ายสนิคา้อนิทรยีท์ี(ผ่านการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน
ไมน้่อยกว่า 20% ของผูข้ายที(มาขายในตลาด 

ผลการสาํรวจพบว่า มตีลาดนัดที(เป็นตลาดนัดสนิคา้อนิทรยีท์ั (วประเทศอยู่ประมาณ  24 แห่ง (ณ กลาง
ปี 2558) ซึ(งมยีอดการจําหน่ายสินค้าอินทรยี์รวมกันราว 25.49 ล้านบาทต่อปี  ตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ทอ้งถิ(นหรอืหวัเมอืงใหญ่ในต่างจงัหวดั โดยจงัหวดัที(มตีลาดนัดสนิคา้อนิทรยีจ์าํนวนมากที(สุด 3 ลําดบัแรก คอื 
เชยีงใหม่ ยโสธร กรุงเทพฯ  ตลาดนัดในต่างจงัหวดัโดยส่วนมากจะจดัในสถานที(ที(มผีูบ้รโิภคอยู่หนาแน่น เช่น 
หน้าสถานที(ราชการ หน้าโรงพยาบาล หรอือาจเป็นที(ว่างที(ผูบ้รโิภคสะดวกในการมาหาซื=อผลผลติ  ตลาดนัดนี=
จะมวีนัเปิดที(แน่นอน  โดยส่วนใหญ่จะเปิดเพยีงวนัเดยีวต่อสปัดาห ์โดยเปิดขายเพยีงครึ(งวนัเชา้หรอืบ่าย หรอื
เปิดทั =งวนั  วนัที(มกีารเปิดตลาดนัดมากที(สุด คอื วนัจนัทรแ์ละวนัศุกร ์ และวนัที(มตีลาดเปิดขายน้อยที(สุด คอื             
วนัอาทติย ์ 
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จาํนวนจงัหวดัที(มตีลาดนดัสนิคา้อนิทรยี ์ 6 

จงัหวดัที(มตีลาดนดัสนิคา้อนิทรยีม์ากที(สุด เชยีงใหม่ 

ตลาดนดัสนิคา้อนิทรยีท์ี(ใหญ่ที(สุด (มลูค่าของการ
ขายต่อปี) 

ตลาดนดัสุขใจ นครปฐม 

วนั-เวลาของตลาดนดัส่วนใหญ่ เปิดวนัเดยีว/สปัดาห ์โดยอาจเปิดวนัใดวนัหนึ(งในสปัดาห ์
แต่วนัที(มกีารเปิดตลาดน้อยที(สุดคอื วนัอาทติย ์

สถานที(จดัตลาดนดั สถานที(ราชการ, สถาบนัการศกึษา, และพื=นที(เอกชน 

ผูบ้รหิารจดัการตลาด องคก์รพฒันาเอกชน 

สดัส่วนผูข้ายที(เป็นผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยี ์
(มากสุด-น้อยสุด และเฉลี(ย) 

น้อยที(สุด 1 รา้น มากที(สุด 112 รา้น เฉลี(ย 17.4 รา้น/ตลาด 

สดัส่วนผูข้ายที(เป็นผูผ้ลติ/แปรรปูมาขายเอง
โดยตรง 

93.8% เป็นผูผ้ลติ/แปรรปูขายเอง 

ยอดขายเฉลี(ยของแต่ละตลาดนดัในปี 2557 (ลา้น
บาท) 

1.00 

ยอดขายรวมในปี 2557 (ลา้นบาท) 24.02 

เฉลี(ยจาํนวนชนิดของสนิคา้อนิทรยีท์ี(จาํหน่ายใน
ตลาด (ชนิด) 

ตลาดขนาดเลก็: 20 – 50 ชนิด 
ตลาดขนาดใหญ่: 50 – 100 ชนิด 

ชนิดและสดัส่วนของสนิคา้อนิทรยี ์ 48% เป็นผกัและผลไมส้ด 
26% เป็นผลติภณัฑอ์าหารแปรรปู 
19% เป็นขา้ว 

ประเภทของผูบ้รโิภค ครอบครวัคนรุ่นใหมส่นใจสุขภาพ (30.7%) ครอบครวั
สงูอาย ุ(30.7%) ครอบครวัผูป่้วย (13.8%) 

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค (1) ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
(2) ราคาสนิคา้อนิทรยีถ์ูกลง, ความหลากหลายของสนิคา้, 
รูจ้กัผูผ้ลติ, รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั สนิคา้: ความหลากหลาย, ความสมํ(าเสมอและความ
ต่อเนื(องของผลผลติ 
โลจสิตกิส:์ การขนส่ง 
กฏระเบยีบ: -- 
ผูบ้รโิภค: ความรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผูบ้รโิภค 

สนิคา้ที(มแีนวโน้มน่าสนใจในตลาด ผกัพื=นบา้น, อาหารพรอ้มบรโิภค 
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เป็นที(น่าสงัเกตว่า  ตลาดนัดสเีขยีวส่วนใหญ่ในต่างจงัหวดัเกิดขึ=นจากการจดัตั =งและดําเนินการโดย
องค์กรพฒันาเอกชน และเมื(อผ่านไประยะหนึ(ง กอ็าจถ่ายโอนการบรหิารจดัการให้กบัเครอืข่ายกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลติ ในระยะเริ(มต้นจาํเป็นต้องมกีารอุดหนุน เช่น การจดัหาอุปกรณ์สําหรบัตลาดนัด (เต้นท ์โต๊ะ เก้าอี=) การ
อุดหนุนค่าเดนิทาง/ขนส่งใหก้บัเกษตรกร และการประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น แมแ้ต่ตลาดนัดสุขใจ ที(เป็นตลาดนัด
สินค้าอินทรยี์ที(ใหญ่ที(สุด ก็เริ(มดําเนินการโดยได้รบัเงนิงบประมาณสนับสนุนจากทางสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

นอกจากนี=  จํานวนเกษตรกรที(สามารถเข้าถึงตลาดนัดได้ค่อนข้างจํากัด  จากการศึกษาพบว่า                  
มเีกษตรกรไมเ่กนิ 500 คน ที(จาํหน่ายผลผลติของตวัเองในตลาดนดั 24 แห่ง ซึ(งสอดคลอ้งกบังานศกึษาของ 

ตรยีดา ตรมีรรคา และอุบล อยู่หวา้ (2551) ที(ศกึษาตลาดนัดเกษตรอนิทรยีใ์นเชยีงใหม่ 15 ตลาด มเีกษตรกร
ไปจาํหน่ายผลผลติเพยีง 102 ครอบครวั ทั =งๆ ที(ในเครอืข่ายดงักล่าวมเีกษตรกรสมาชกิมากถงึ 429 ครอบครวั 
โดยเกษตรกรที(ไปขายในตลาดนัดจะเป็นคนซํ=าเดิม คือ เกษตรกรครอบครวัเดียวจะไปขายในตลาดนัด               
หลายแห่ง   
 

  
ตลาดนัดสีเขียว 

4. ตลาดระบบสมาชิก 

 เป็นรปูแบบการตลาดที(เก่าแก่ที(สุดของการตลาดเกษตรอนิทรยีใ์นต่างประเทศ  เป็นช่องทางการตลาด
ที(พยายามเชื(อมเกษตรกรผู้ผลติโดยตรงกบัผูบ้รโิภค แต่กอ็าจมหีน่วยงานที(เป็นองคก์รผูผ้ลติ องคก์รผูบ้รโิภค 
หรอืผูป้ระกอบการ ที(เขา้มาจดัการรวบรวมผลผลติและกระจายสนิคา้ เช่น ระบบ TEIKEI ในประเทศญี(ปุ่ น หรอื
ระบบ Community Supported Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา  ระบบตลาดนี=มี
หลกัการพื=นฐานว่า ผูบ้รโิภคจะทําตกลงกบัเกษตรกรผูผ้ลติ เพื(อซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี(ผลติไดต้ามฤดูกาล 
โดยผูบ้รโิภคจะชําระเงนิล่วงหน้าใหก้บัเกษตรกร  หลงัจากเกบ็เกี(ยว ผลผลติจะถูกจดัส่งไป ณ จดุกระจายย่อย
ตามที(ตกลง แลว้สมาชกิผูบ้รโิภคที(อยู่ในละแวกใกลเ้คยีงจะเป็นผูม้ารบัผลผลติดว้ยตนเอง หรอือาจจะจดัส่งไป
ให้ที(บ้านหรอืสํานักงานของสมาชกิผู้บรโิภค  การตลาดระบบนี= เกษตรกรจะมหีลกัประกนัทางเศรษฐกจิ และ             
มโีอกาสในการสื(อสารโดยตรงกบัผูบ้รโิภค ส่วนผูบ้รโิภคกส็ามารถไปเยี(ยมเยอืนฟารม์เกษตรกร เพื(อดูการผลติ
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หรอืช่วยเกษตรกรทํางานในฟารม์ก็ได้  ผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี(จําหน่ายในระบบตลาดสมาชกินี=ส่วนใหญ่จะ
เป็นพชืผกั แต่กอ็าจมผีลผลติเกษตรอนิทรยีอ์ื(นๆ รว่มดว้ย เช่น ไมผ้ล ขา้ว ไขไ่ก่ และอาหารแปรรปู  

ในประเทศไทย กลุ่มอาสาสมคัรญี(ปุ่ น JVC เป็นหน่วยงานแรกๆ ที(ได้เริ(มทําระบบตลาดแบบสมาชกินี=
ในปี 2534 โดยส่งผกัและอาหารสด ที(ผลติโดยกลุ่มชาวบา้นในจงัหวดัชยัภูม ิบุรรีมัย ์และพษิณุโลก ใหก้บักลุ่ม
แม่บา้นญี(ปุ่ นในกรุงเทพฯ  (วลยัพร อดออมพานิช และสุภา ใยเมอืง 2539) ซึ(งทําไดร้ะยะหนึ(ง กห็ยุดกจิการไป  
ต่อมาในปี 2542 สวนดวงตะวนั (หนองจอก กรุงเทพ) ที(เป็นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานอาสาสมคัรญี(ปุ่ น 
(JVC) มลูนิธสิุขภาพไทย และกรนีเนท ไดเ้ริ(มก่อตั =งและพฒันาระบบ CSA ขึ=นมาอกีครั =งหนึ(ง แต่กด็าํเนินการได้
เพยีง 3 - 4 ปี ก็เลกิกิจการไป โดยก่อนเลกิกจิการ (ในช่วงปี 2546/ 2547) ได้ถ่ายโอนสมาชกิผู้บรโิภคให้กบั
ชมรมผู้ผลติเกษตรอนิทรยี ์สุพรรณบุร ีซึ(งเคยทําตลาดขายตรงร่วมกนักบัสหกรณ์กรนีเนท เพื(อจดัการตลาด
ระบบสมาชกินี=ต่อ ภายใต้ชื(อ “ผกัประสานใจ” ซึ(งทางกลุ่มไดพ้ยายามพฒันาตลาดระบบสมาชกินี=อย่างต่อเนื(อง
จนถงึปัจจบุนั (ระววีรรณ ศรทีอง 2553) 

จากการสํารวจตลาดในปัจจุบนั พบว่า มกีลุ่มผูผ้ลติเพยีง 3 กลุ่ม ที(ไดท้ําระบบตลาดสมาชกิแบบนี= คอื 
(1) ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรยี์ สุพรรณบุร ี(2) กลุ่มเกษตรอินทรยี์อําเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา และ                   
(3) วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค ที(เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที(ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน                       
จ.เชยีงใหม ่โดยผลการสาํรวจไดข้อ้มลูภาพรวมดงันี= 

 

จาํนวนกลุ่มที(ทาํตลาดระบบสมาชกิ (กลุ่ม) 3 

จาํนวนผูบ้รโิภคเฉลี(ยในแต่ละกลุ่ม (คน/กลุ่ม) 38.33 

ความถี(ในการจดัส่ง (ครั =ง/สปัดาห)์ 1 

ยอดจาํหน่ายรวมในปี 2557 (ลา้นบาท) 1.282 

ชนิดและสดัส่วนของสนิคา้อนิทรยี ์ 95% เป็นผกัและผลไมส้ด 

สดัส่วนของกลุ่มผูบ้รโิภค 50% เป็นครอบครวัสุขภาพ 
31% เป็นครอบครวัชาวต่างชาต ิ

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค รูจ้กัผูผ้ลติ 
ความสะดวกในการซื=อ 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั ความหลากหลายของสนิคา้  
การขาดสนิคา้ที(เป็นที(ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

 ในภาพรวม ช่องทางตลาดระบบสมาชกิเป็นช่องทางตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ี(มขีนาดเลก็ที(สุด โดยมมีลูค่า
ตลาดในปี 2547 รวมกนัเพยีง 1.282 ล้านบาท ซึ(งผู้บรโิภคที(เป็นสมาชกิจะได้รบัสนิค้าอนิทรยี์ (95% คอื ผกั
และผลไม้สด) ส่งถึงที(บ้านและที(ทํางานสปัดาห์ละ 1 ครั =ง  ในแต่ละกลุ่ม จะมสีมาชกิผู้บรโิภคไม่มาก เฉลี(ย 



หน้า 62 จาก 157 

38.33 คนต่อกลุ่ม โดยครึ(งหนึ(งของผู้บรโิภคเป็นครอบครวัสุขภาพ และอีกหนึ(งในสามเป็นครอบครวัชาว
ต่างประเทศ ซึ(งผูบ้รโิภคกลุ่มนี=มปัีจจยัในการเลอืกซื=อสนิค้าอนิทรยีต่์างจากกลุ่มอื(นคอื การได้มโีอกาสรูจ้กักบั
เกษตรกรผูผ้ลติโดยตรง รวมทั =งความสะดวกในการซื=อ เนื(องจากบรกิารจดัส่งสนิคา้ของกลุ่มผูผ้ลติ  ส่วนปัญหา
อุปสรรคหลกันั =นคลา้ยกบัตลาดช่องทางอื(น คอื ในเรื(องความหลากหลายของสนิคา้ 

ความหลากหลายของสนิค้าเป็นขอ้จํากดัพื=นฐานของการตลาดระบบสมาชกิ เพราะผู้บรโิภคในตลาด
ระบบนี=จะถูกจํากัดสิทธิ kในการเลือกชนิดและปรมิาณผลผลติผกัอินทรยี์ ทําให้ผู้บรโิภคต้องยอมรบัผลผลิต              
ผกัอนิทรยีทุ์กอย่างที(ผลติได้โดยเกษตรกร  ซึ(งบ่อยครั =งมกัจะมปัีญหาว่า เกษตรกรที(อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัก็จะมี
ผลผลิตที(ใกล้เคียงกันในช่วงฤดูเดียวกนั จงึทําให้ผู้ผลติมผีลผลติผกัอินทรยี์ชนิดเดยีวกันต่อเนื(องกนัหลาย
สปัดาห ์ซึ(งทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าไมค่่อยมคีวามหลากหลายของผลผลติ  ขอ้จาํกดัอกีอย่างกค็อืผูบ้รโิภคบางราย
ไม่คุ้นเคยหรอืไม่รูจ้กักบัผลผลติผกัอนิทรยีท์ี(ไดร้บัเช่น ผกัพื=นบ้านบางชนิดที(จะมตีามฤดูกาล ทําให้เมื(อได้รบั                 
ผกัอนิทรยีไ์ปแลว้ไมรู้จ้ะบรโิภคอยา่งไร ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

 

  
ผกัอินทรียใ์นตลาดระบบสมาชิก 

5. ตลาดขายตรง 

ระบบตลาดขายตรงมลีกัษณะคลา้ยกนักบัระบบตลาดสมาชกิ โดยเฉพาะการจดัส่งผกัใหก้บัผูบ้รโิภคถงึ
บ้าน/ที(ทํางาน  ความแตกต่างหลกัที(เป็นหวัใจสําคญัคอื ในระบบตลาดขายตรง ผู้บรโิภคไม่จําเป็นต้องสั (งซื=อ
ล่วงหน้า หรอืชําระเงนิล่วงหน้าเป็นรายปี/รายเดือนให้กับผู้ผลิต แต่สามารถสั (งซื=อสินค้าเมื(อต้องการ และ
การตลาดขายตรงนี= มกัจะดําเนินการโดยผู้ประกอบการ ไม่ใช่เกษตรกรผู้ผลติเอง ซึ(งโดยทั (วไปมกัจะพบว่า 
กลุ่มผู้ผลิตหรอืผู้ประกอบการที(ทําตลาดในระบบสมาชิก อาจมกีารให้บรกิารแบบขายตรงด้วย อย่างไรก็ด ี
การตลาดขายตรงนี=จะต่างจากการที(ผู้ประกอบการรา้นปลกีให้บรกิารส่งสนิค้าให้กบัผู้บรโิภค เพราะในกรณี
เช่นนี= ยงัถอืว่า เป็นการขายปลกีของรา้น เพยีงแต่เพิ(มบรกิารจดัส่งสนิคา้ให ้
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ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีร์ายแรกๆ ที(ไดท้ดลองทาํการตลาดขายตรง คอื สหกรณ์กรนีเนท ซึ(งไดท้ํา
ตลาดในระบบนี=ตั =งแต่ปี 2537 เพื(อจาํหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยีใ์หก้บักลุ่มผูผ้ลติผกัและอาหารอนิทรยีห์ลาย
กลุ่ม เช่น สหกรณ์เกษตรยั (งยนืแม่ทา และชมรมผู้ผลติเกษตรอนิทรยี ์สุพรรณบุร ี แต่ก็ไม่ประสบความสําเรจ็
ทางธุรกจิ จงึไดย้ตุริะบบตลาดนี=ในปี 2547 

หลงัจากนั =น ได้มผีู้ประกอบการเกษตรอินทรยี์หลายรายที(ได้พยายามทําระบบตลาดขายตรง เช่น              
ไรป่ลกูรกั บรษิทั ทอ้ปสอ์อรแ์กนิค โปรดกัส ์แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั ตะกรา้ปันผกั บา้นผกักูด ไรท่องออรแ์กนิค 
แต่ไม่ค่อยประสบความสําเรจ็เท่าที(ควร  จากการสํารวจของทมีวจิยัพบว่า  ในปัจจุบนัคงเหลอืแต่เพยีงตะกรา้
ปันผกัเท่านั =นที(ยงัคงทาํการตลาดขายตรงอยู ่

นอกจากนี= ในระบบตลาดขายตรงอาจมรีะบบที(สลบัซบัซอ้นมาก ที(เรยีกกนัว่า การตลาดขายตรงแบบ
หลายชั =น (multi-level marketing) ซึ(งในปัจจบุนั ยงัไม่พบว่า มกีารใชร้ะบบตลาดขายตรงเช่นนี=กบัสนิคา้อนิทรยี์
อยา่งมนียัสาํคญั 

อีกรูปแบบหนึ(งของตลาดขายตรงก็คือ การขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีร้านค้าปลีกของตนเอง           
ที(ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกดูสนิคา้ไดจ้ากเวบ็ไซต์ หรอืสื(ออนิเทอรเ์น็ตอื(นๆ และทําการสั (งซื=อ ซึ(งผูซ้ื=ออาจจะชําระ
เงนิผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต หรอืระบบธนาคารปกติ และผู้ขายจะจดัส่งสนิค้าให้กบัผู้ซื=อโดยตรง (ในบางกรณ ี
อาจนัดแนะให้ผูบ้รโิภคมารบัสนิคา้ ที(จุดใดจุดหนึ(งกไ็ด้)  แมว้่าจะมรีา้นค้าปลกีบางรายที(ให้บรกิารลูกคา้สั (งซื=อ
ทางอนิเทอรเ์น็ตและจดัส่งใหถ้งึบา้น ซึ(งในกรณีเช่นนี= ถอืเป็นการใหบ้รกิารเสรมิของรา้นคา้ปลกี มากกว่าที(ควร
จะถือว่าเป็นการขายตรง  จากการศึกษาไม่พบว่ามีผู้ประกอบการเกษตรอินทรยี์ที(มีระบบการตลาดแบบ                 
อคีอมเมริซ์ 

 

ระบบตลาดขายตรง (กลุ่ม) 1 

ยอดขายรวมในปี 2557 (ลา้นบาท) 1.45 

ชนิดของสนิคา้อนิทรยี ์ ผกัและผลไมส้ด  50 – 100 รายการ 

สดัส่วนของกลุ่มผูบ้รโิภค ครอบครวัผูร้กัสุขภาพ 30%  
ครอบครวัผูป่้วย 30%  
ครอบครวัผูส้งูอาย ุ30% 

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซื=อ  
ความหลากหลายของสนิคา้อนิทรยี ์ 
รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั สนิคา้: (1) ความหลากหลาย (2) คุณภาพ (3) ราคา  
การจดัซื=อและโลจสิตกิส:์ สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง 
ผูบ้รโิภค: ความรบัรู-้ความเขา้ใจ 
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ผกัอินทรีย ์ตะกร้าปันผกั ที<เป็นตลาดขายตรง 
 

6. ธรุกิจบริการอาหารและเครื<องดื<ม 

จากกระแสความตื(นตวัเรื(องสุขภาพในประเทศไทยที(มมีานานกว่า 10 ปี ทําใหผู้ป้ระกอบการเริ(มหนัมา
สนใจกับธุรกิจบริการอาหารและเครื(องดื(มออร์แกนิคกันบ้าง โดยผู้ประกอบการรายแรกๆ ในธุรกิจนี=คือ                
ร้านอโณทัย (เริ(มเปิดร้านในปี 2543) ที(ได้เริ(มนําเสนอเมนูอาหารมังสวิรตัิและเครื(องดื(มออร์แกนิคจาก             
ผลผลติของฟารม์ตวัเอง (ไร่ปลูกรกั) และรา้นไทสบาย ที(จาํหน่ายอาหารสุขภาพแมค็โคไบโอตคิและออรแ์กนิค
จากผลผลติของฟารม์ตวัเองเช่นกนั (ฟารม์เขาคอ้ทะเลภ)ู 

ต่อมา ในช่วงต้นศตวรรษ 2550 ไดม้รีา้นอาหารที(เปิดขึ=นโดยเน้นการจาํหน่ายอาหารออรแ์กนิคเป็นการ
เฉพาะ เช่น ร้านออร์แกนิค Sustaina  ร้าน Be Organic ร้าน Salada Organic Kitchen รวมทั =งยังมีการ
ให้บรกิารจดัอาหารจดัเลี=ยงนอกสถานที( ซึ(งโดยมากมกัจะเป็นอาหารสําหรบัการประชุมของหน่วยงานที(สนใจ
เรื(องสุขภาพและสิ(งแวดลอ้ม เช่น อิ(มอุ่น  เคี=ยว..เขยีว  กรนีพลสั  ตั =ง-ใจ-ทํา  เวจจี=คทิเช่น ซึ(งรวมตวักนัภายใต้
ชื(อ Green Catering โดยการสนบัสนุนของโครงการพฒันาตนัแบบตลาดทางเลอืก เครอืขา่ยตลาดสเีขยีว  

ในต่างจงัหวดั กระแสความสนใจเรื(องธุรกจิบรกิารอาหารและเครื(องดื(มมปีรากฏใหเ้หน็เพยีงไมก่ี(จงัหวดั 
โดยจงัหวดัเชยีงใหม่มรีา้นอาหารอนิทรยีเ์ปิดขึ=นหลายแห่ง เช่น รา้นออแกนิคฟารม์ รา้นพนัพรรณ ครวัคุณเชญิ 
เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี แม้ว่า ร้านอาหารเหล่านี=จะมนีโยบายในการจําหน่ายอาหารอินทรยี์หรอืออร์แกนิค แต่
เนื(องจากข้อจํากัดเรื(องความหลากหลายและความต่อเนื(องของผลผลิตเกษตรอินทรยี์ที(มกีารตรวจรบัรอง
มาตรฐาน ทําใหผู้้ประกอบการต้องเลอืกวตัถุดบิที(อาจเป็นเกษตรอนิทรยีแ์ต่ไม่ไดร้บัการรบัรอง หรอืแมแ้ต่จาก
ระบบเกษตรทั (วไป  ทําให้การประเมนิมูลค่าตลาดสนิค้าอินทรยี์ (ที(เป็นผลผลติเกษตรอินทรยี์ที(มกีารตรวจ
รบัรองมาตรฐาน) ค่อนขา้งซบัซอ้นมาก เพราะ (ก) มเีมนูอาหารเพยีงบางเมนูที(ใช้วตัถุดบิที(เป็นผลผลติเกษตร
อนิทรยี์เป็นวตัถุดบิหลกั (ข) ในเมนูอาหารออรแ์กนิค มกีารสลบัการใช้วตัถุดบิที(เป็นผลผลติเกษตรอินทรยี ์                   
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ที(ผ่านการตรวจรบัรองและไม่ผ่านการรบัรอง และ (ค) มกีารเปลี(ยนแปลงเมนูอาหาร ที(เคยเป็นเมนูอาหาร             
ออร์แกนิคมาเป็นเมนูอาหารทั (วไป/สุขภาพ เพราะไม่สามารถหาวตัถุดิบที(เป็นเกษตรอินทรยี์ได้ จงึต้องใช้
วตัถุดิบจากเกษตรทั (วไป  ดงันั =น ในการศึกษาครั =งนี= จะได้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกว่า ธุรกิจ
บรกิารอาหารที(สามารถนับเป็นธุรกิจออรแ์กนิคได้นั =นจะต้องมเีมนูอาหารออรแ์กนิคไม่น้อยกว่า 5 เมนู ที(ใช้
วตัถุดบิหลกัมากกว่า 50% จากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ที(ผ่านการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน  

ผลการสํารวจพบว่า มธีุรกจิบรกิารอาหารออรแ์กนิคตามเกณฑข์า้งต้นอยู่เพยีง 19 แห่ง ซึ(งมยีอดการ
ขายปลกีอาหารออรแ์กนิครวมกนัราว 30.08 ล้านบาทต่อปี  โดยรา้นส่วนใหญ่ให้บรกิารในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล และจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ(งเมนูยอดนิยมสําหรบัอาหารและเครื(องดื(มออรแ์กนิคในปัจจุบนัคอื สลดัผกั 
เหด็และผกัชุบแป้งทอด และขา้วผดั 

 

จาํนวนผูใ้หบ้รกิารอาหารและเครื(องดื(มออรแ์กนิค  19 รา้นคา้ (นบัแยกรา้นสาขา) 

จาํนวนเมนูอาหารออรแ์กนิคเฉลี(ยของผูป้ระกอบการแต่ละราย 10 เมนู 

เมนูอาหารออรแ์กนิคยอดนิยมมาก 3 เมนูแรก 
1. สลดัผกั 2. เหด็และผกัชุปแป้งทอด  
3. ขา้วผดั 

ผูป้ระกอบการมฟีารม์เกษตรอนิทรยีเ์ป็นแหล่งวตัถุดบิของ
ตนเอง 

7 

ยอดขายรวมเมนูออรแ์กนิคในปี 2557 (ลา้นบาท) 30.08 

ยอดขายเฉลี(ยของเมนูออรแ์กนิคแต่ละรา้นในปี 2557 (ลา้น
บาท) 

1.58 

ประเภทของผูบ้รโิภค ผูร้กัสุขภาพ 

ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค 3 อนัดบัแรก 1. รูจ้กัและเขา้ใจประโยชน์ 
2. ความสะดวกในการซื=อ 
3. ราคาสนิคา้อนิทรยีถ์ูกลง, ความ
หลากหลายของสนิคา้อนิทรยี ์และรูจ้กัผูผ้ลติ 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั 1. ความรบัรู-้ความเขา้ใจของผูบ้รโิภค 
2. คุณภาพของสนิคา้ 
3. สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง 

แนวโน้มสนิคา้ที(สนใจในอนาคต อาหารจากสมุนไพรพื=นบา้น 
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ร้านอาหารที<ม ีเมนูอาหารอินทรีย ์

4. ตลาดส่งออกสินค้าอินทรียจ์ากประเทศไทย 

ตลาดส่งออกเป็นช่องทางตลาดหลกัของผู้ประกอบการเกษตรอนิทรยีไ์ทยมาตั =งแต่ยุคเริ(มต้นเมื(อกว่า 
20 ปีที(ผ่านมา และยงัคงเป็นช่องทางตลาดที(ใหญ่และสําคญัที(สุด เพราะตลาดสนิค้าอินทรยี์ในต่างประเทศ               
มขีนาดที(ใหญ่ (ราว 2.3 ลา้นลา้นบาท) และมคีวามต้องการสนิคา้ที(หลากหลาย  จากการสํารวจของทมีวจิยั พบ
ผูป้ระกอบการส่งออกสนิคา้อนิทรยีใ์นประเทศไทยจาํนวน 51 ราย ซึ(งมมีลูค่าการส่งออกในปี 2557 รวมกนัราว 
1,817.10 ล้านบาท โดยเกอืบสองในสาม (66.09%) ของการส่งออกเป็นสนิค้าอาหารแปรรูปอนิทรยี ์อกีเกอืบ
หนึ(งในสาม (30.39%) เป็นขา้วอนิทรยี ์และที(เหลอืไมถ่งึ 4% เป็นผกัผลไมส้ดและสนิคา้ที(ไมใ่ช่อาหาร 

 

จาํนวนผูส้่งออกสนิคา้อนิทรยี ์ 51 

ยอดขายการส่งออกสนิคา้อนิทรยีใ์นปี 2557 (ลา้นบาท) 1817.10 

สนิคา้ส่งออกหลกัในปี 2557 ตามมลูค่า 1. ขา้ว 2. กะท ิ3. สารใหค้วามหวาน 4. นํ=าตาล
ทราย 5. อาหารแปรรปู 

ตลาดสนิคา้อนิทรยีส์่งออกจากประเทศไทย 
1. สหภาพยโุรป  2. สหรฐัอเมรกิา  3. เอเชยี
ตะวนัออก 

ปัญหาและอุปสรรคสาํคญั 1. ความรบัรู-้ความเขา้ใจของผูบ้รโิภค 
2. คุณภาพของสนิคา้ 
3. สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง 

แนวโน้มสนิคา้อนิทรยีท์ี(สนใจในอนาคต อาหารจากสมุนไพรพื=นบา้น 
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ขา้วอนิทรยี์เป็นสนิค้าส่งออกแรกของประเทศไทย และยงัคงครองตําแหน่งเป็นสนิค้าส่งออกหลกัใน
ตลอดช่วง 20 กว่าปีที(ผ่านมา แต่ในช่วงระยะหลงั สนิคา้อาหารแปรรปูที(เป็นอนิทรยีเ์ริ(มเขา้มามบีทบาทอย่าง
มาก และได้แซงหน้าขา้วอนิทรยีไ์ปแล้ว เช่นสนิคา้อนิทรยีต่์อไปนี=ไดแ้ก่ กะท ินํ=าตาลทราย สารให้ความหวาน 
นํ=ามะพรา้ว นํ=ามนัมะพรา้ว ขนมขบเคี=ยว อาหารเชา้ เป็นตน้  

เนื(องจากกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดให้ผู้ส่งออกข้าวอินทรยี์ไทยต้องรายงานการส่งออก จงึทําให ้               
มขีอ้มลูการส่งออกขา้วอนิทรยีค์่อนขา้งละเอยีดยอ้นหลงัมา 5 ปี  จากขอ้มลูของกรมการคา้ต่างประเทศ (2556 
และ 2558) ราว 90% ของขา้วอนิทรยีไ์ทยส่งออกไปยงัประเทศในภมูภิาคยุโรปและอเมรกิาเหนือ  โดยประเทศ
ที(มกีารนําเขา้มากที(สุดคอื สหรฐัอเมรกิา อติาล ีเนเธอรแ์ลนด์ สวสิเซอรแ์ลนด์ ฝรั (งเศส และเดนมารค์ โดยใน             
ปี 2557 มกีารส่งออกข้าวอินทรยี์รวม 12,690.03 ตัน และมมีูลค่ารวม 552.25 ล้านบาท และในช่วงระหว่าง                             
ปี 2553 - 2557 มอีตัราการเตบิโตเฉลี(ยสงูถงึ 28.96% ต่อปี 

 
ตารางที< 4.5 ปรมิาณ มลูค่า การส่งออกขา้วอนิทรยีข์องประเทศไทย 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
(1 ม.ค. - 31 ส.ค.) 

ยโุรป (ตนั) 3,172.94 4,394.61 3,923.09 5,034.51 7,583.42 6,542.57 

อเมรกิาเหนือ (ตนั) 1,256.81 1,258.20 2,409.56 2,336.29 3,357.68 2,576.29 

เอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้(ตนั) 

189.59 280.34 305.02 209.83 391.34 312.42 

เอเชยีใต ้(ตนั) -- -- -- -- -- -- 

เอเชยีกลาง (ตนั) 16.80 -- 28.87 75.80 -- 43.58 

เอเชยีตะวนัออก 
(ตนั) 

113.16 121.90 167.42 202.66 990.63 297.41 

แปซฟิิค (ตนั) 49.88 80.43 123.88 166.52 220.10 91.89 

อื(นๆ (ตนั) -- -- -- 12.96 146.86 52.28 

ปริมาณรวม (ตนั) 4,809.22 6,191.37 6,324.15 8,038.57 12,690.03 9,916.44 

มลูค่า (ล ้านบาท) -- -- 273.25 345.91 552.25 433.94 

แหล่งขอ้มลู: กรมการคา้ต่างประเทศ 2556 และ 2558 
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ในส่วนของการส่งออกผกัผลไมส้ดอนิทรยีน์ั =น มกีารส่งออกค่อนขา้งน้อย คดิเป็นมูลค่าได้เพยีง 60.75 
ลา้นบาทต่อปี โดยผลผลติทั =งหมดส่งออกไปจาํหน่ายเพยีง 2 ภมูภิาค คอื ภมูภิาคยโุรปและในอาเซยีน  

สําหรบัผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ซึ(งเป็นสนิค้าอนิทรยีส์่งออกที(สําคญัที(สุดของประเทศไทยในปัจจุบนั 
โดยมมีลูค่าสูงถงึ 1,201.00 ลา้นบาท/ปี  แซงหน้าสนิคา้ขา้วอนิทรยี ์ โดยตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ี(ใหญ่คอืตลาดใน
ภูมภิาคยุโรปและอเมรกิาเหนือ ซึ(งมขีนาดที(ใกล้เคยีงกัน รองลงมาคอืตลาดในเอเชยีตะวนัออก ผลติภณัฑ์
อาหารแปรรปูที(เป็นสนิค้าอนิทรยีท์ี(ส่งออกนี=แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปสําหรบั
ผูบ้รโิภค (เช่น กะท ิเครื(องแกงและซอส  และผลติภณัฑแ์ปรปูเบื=องต้นสาํหรบัใชเ้ป็นวตัถุดบิสําหรบัการแปรรปู
อาหาร (นํ=าตาล สารใหค้วามหวาน)  

ส่วนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที(ไม่ใช่อาหาร  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ถนอมผิวและ
เครื(องสําอางเป็นหลกั มมีลูค่าในการส่งออกน้อยที(สุด เพยีง 3.10 ลา้นบาท/ปี โดยผลติภณัฑส์่วนใหญ่ที(มกีาร
ส่งออกจะเป็นการส่งออกไปตลาดในภมูภิาคยโุรป 

ตารางที< 4.6 การกระจายตวัของตลาดส่งออกสนิคา้อนิทรยีจ์ากประเทศไทย 

 

 ข้าว ผกัผลไม้สด อาหารแปรรปู ผลิตภณัฑ ์
ไม่ใช่อาหาร 

ยโุรป  59.76% 70.49% 37.32% 79.71% 

อเมรกิาเหนือ  26.46% -- 34.12% 0.29% 

แปซฟิิค  1.73% -- 5.57% -- 

เอเชยีตะวนัออก  7.81% -- 21.21% 20.00% 

อาเซยีน  3.08% 29.51% 1.78% -- 

อื(นๆ 1.16% -- -- -- 

มลูค่าส่งออก 2557 (ลา้นบาท) 552.25 60.75 1,201.00 3.10 

สดัส่วนของมลูค่าส่งออก (%) 30.39% 3.34% 66.09% 0.17% 

 
แหล่งขอ้มลู: จากการสํารวจ  ยกเวน้สนิคา้ขา้ว 
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จากการศกึษาขอ้มลูตลาดสนิคา้อนิทรยีท์ั =งในประเทศและส่งออก  สามารถสรุปมลูค่าสนิคา้อนิทรยีข์อง
ประเทศไทยดงัตารางดงัต่อไปนี= 

 
ตารางที< 4.7 สรปุมลูค่าสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศไทย 
 มลูค่ารวมปี 2557(ล้านบาท) 
ตลาดสินค้าอินทรียภ์ายในประเทศ 514.45 
- โมเดริน์เทรด 306.00 
- รา้นกรนี 151.62 
- ตลาดนดัสเีขยีว 24.02 
- ตลาดระบบสมาชกิ 1.28 
- ตลาดขายตรง 1.45 
- ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื(องดื(ม 30.08 
ตลาดสินค้าอินทรียส์่งออก 1,817.10 

รวม 2,331.55 
 

5. ราคาพรีเม ี<ยมสาํหรบัสินค้าอินทรีย ์

ราคาขายปลกีสนิค้ามคีวามแตกต่างกนัมากในตลาดขายปลกีแต่ละช่องทาง แต่ละสถานที(ตั =งของรา้น 
แต่ละแบรนด์สนิค้า และแม้แต่ขนาดบรรจุ รวมทั =งในบางตลาดขายปลกีมเีฉพาะแต่สนิค้าอนิทรยี์ ไม่มสีนิค้า
ทั (วไปให้เปรยีบเทยีบ หรอืที(มกี็เป็นสนิค้าต่างชนิดหรอืต่างคุณภาพ ทําให้เป็นการยากมากที(จะประเมนิความ
แตกต่างของราคาของสนิคา้อนิทรยีแ์ละสนิคา้ทั (วไปได ้ ขอ้มลูในตาราง 4.8 ขา้งล่างจงึเป็นขอ้มลูประมาณการ
ของทมีวจิยัจากการสาํรวจตลาดขายปลกีประเภทต่างๆ เท่าที(สามารถสาํรวจได ้

 
ตารางที< 4.8 ราคาพรเีมี(ยมของสนิคา้อนิทรยี ์

โมเดิรน์เทรด ร้านกรีน ร้านอาหาร 

ขา้ว       90% 
ผกัผลไมส้ด      49% 
อาหารแปรรปู      26% 
ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร    104% 

ขา้ว       95% 
ผกัผลไมส้ด    100% 
อาหารแปรรปู      75% 
ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร   128% 

สลดัผกั      18%  
ขา้วผดั      31% 
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6. ปัญหาอปุสรรคและโอกาสของตลาดเกษตรอินทรียป์ระเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าสินค้าอินทรยี์ ทั =งที(ทําธุรกิจส่งออกและจําหน่ายในประเทศ                   
(ดรูายละเอยีดไดใ้นตาราง 4.9) พบว่า ปัญหาอุปสรรคสาํหรบัตลาดในประเทศและตลาดส่งออกมคีวามใกลเ้คยีง
กนัมาก  แต่ในบางช่องทางตลาดอาจมปีระเดน็ปัญหาเฉพาะเช่น ผู้ประกอบการธุรกจิส่งออกประสบกบัปัญหา
ในเรื(องของการตรวจรบัรองมาตรฐาน ภาษีส่งออก/นําเขา้ และกฏระเบยีบการส่งออก3 ซึ(งผู้ประกอบการธุรกจิ
ในประเทศไม่พบกบัปัญหาดงักล่าวแต่อย่างใด  แต่ถา้พจิารณาโดยภาพรวมจะพบว่า ปัญหาที(ผูป้ระกอบการใน
เกือบทุกตลาดประสบเหมอืนๆ กนั คอื ปัญหาเกี(ยวกบัสนิค้า โดยเฉพาะปัญหาความหลากหลายของสนิค้า 
ความสมํ(าเสมอและความต่อเนื(องของสนิค้า รวมทั =งคุณภาพสนิค้า  ส่วนปัญหาการจดัการโลจสิติกส์ก็มบี้าง 
โดยเฉพาะที(เกี(ยวกบับรกิารขนส่งสนิค้าที(หายากและมรีาคาสูง (เนื(องจากสนิค้าอนิทรยี์มจีํานวนน้อย และมี
ความเป็นฤดูกาลสูง) ความเสยีหายของผลผลติในระหว่างการขนส่ง และปัญหาเกี(ยวกบัความรบัรู-้ความเขา้ใจ
ของผูบ้รโิภคต่อสนิคา้อนิทรยี ์ 

โดยภาพรวม ปัญหาที(น่าจะเป็นเรื(องเร่งด่วนที(สําคญัที(สุดของธุรกจิเกษตรอนิทรยีไ์ทยกค็อื การขยาย
อุปทานผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ทั =งในเชงิของปรมิาณและความหลากหลายของชนิดสนิค้า แต่ในการขยายการ
ผลติดงักล่าว จะต้องเป็นการผลติสนิคา้ที(มคีุณภาพ4 และมกีารวเิคราะหว์างแผนดา้นโลจสิตกิสไ์วก่้อนล่วงหน้า 
โดยเฉพาะในเรื(องของการบรกิารขนส่ง และการจดัการคุณภาพระหว่างการขนส่ง (โดยเฉพาะในกรณขีองสนิคา้
สด)  เป็นที(น่าสงัเกตว่า ในขณะที(ผูป้ระกอบการเกษตรอนิทรยีโ์ดยส่วนใหญ่ประสบปัญหามผีลผลติไม่เพยีงพอ 
จากข้อมูลสํารวจการผลติพบว่า  มผีลผลติเกษตรอนิทรยี์จํานวนไม่น้อยที(ไม่ได้เข้าสู่ตลาดอินทรยี์ และต้อง
จําหน่ายเป็นผลผลติเกษตรทั (วไป (36% ของผลผลติข้าวเกษตรอนิทรยี์ และ 30% ของผลผลติผกัและผลไม้
เกษตรอนิทรยี)์ ซึ(งปัจจยัหลกัของการที(ผลผลติเกษตรอนิทรยีไ์ม่ไดข้ายเขา้สู่ตลาดออรแ์กนิคน่าจะเกดิขึ=นจาก  
2 ปัจจยัหลกั คอื ปัญหาด้านโลจสิตกิส์ เพราะผลผลติดงักล่าวกระจดักระจาย หรอือยู่ห่างจากสถานที(แปรรูป
หรอืตลาด จนทาํใหค้่าใชจ้า่ยในการรวบรวมและขนส่งผลผลติสงูเกนิไป และ/หรอืผลผลติเกษตรอนิทรยีด์งักล่าว
ไม่ได้รบัการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีต์ามระบบที(ตลาดปลายทางต้องการ โดยเฉพาะในกรณีของ
ตลาดต่างประเทศ   

 

 

 

                                              
3 ตวัอย่างของกฏระเบียบการส่งออก  คือ  ระเบียบการส่งออกข้าวหอมมะลิ  ที<ห้ามการผสมข้าวหอมมะลิกบัข้าว

ชนิดอื<น ในขณะที<ผ ูซ้ืDอในตลาดต่างประเทศมีความต้องการให้ผสมข้าวหอมมะลิกบัข้าวสี (เช่น ข้าวหอมมะลิผสม
ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมมะลิผสมข้าวหอมนิล เป็นต้น) 

 
4 คณุภาพของสินค้านีDไม ่ได้หมายความว่า  ต้องมีรปูลกัษณ์ภายนอกเหมอืนกนักบัผลผลิตเกษตรทั <วไป                             

แต่หมายถึง ความสด สะอาด และได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียต์ามระบบของตลาดปลายทาง 
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ตารางที< 4.9 แสดงภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในแง่มุมของผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีและส่งออก 
 โมเดิรน์เทรด ร้านกรีน ตลาดนัด ตลาดระบบ

สมาชิก 
ตลาดขาย

ตรง 
ร้านอาหาร ตลาด

ส่งออก 

เกี<ยวกบัสินค้า        

(1) ความหลากหลาย x x x x x   

(2) คุณภาพ    x   x x x 

(3) ความสมํ(าเสมอต่อเนื(องของสนิคา้ x x x    x 

(4) ราคา  x   x   

การจดัซืDอและโลจิสติกส ์         

(1) ขอ้มลูผูผ้ลติ         

(2) ผูร้วบรวมสนิคา้         

(3) การขนส่ง   x x    x 

(4) สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง    x  x x  

(5) อื(นๆ         

กฏระเบียบและนโยบาย         

(1) ระเบยีบการนําเขา้         

(2) มาตรฐาน-การตรวจรบัรอง        x 

(3) อื(นๆ        ภาษนํีาเขา้/ 
ส่งออก 

กฏระเบยีบ
การส่งออก 

ผูบ้ริโภค         

(1) ความรบัรู-้ความเขา้ใจ  x x x  x x  

(2) การเลอืกสนิคา้         

(3) ความตอ้งการในปัจจุบนั     x    

(4) อื(นๆ        

 

 มปีระเดน็ที(น่าสนใจมากประเดน็หนึ(งที(ได้จากการสํารวจผู้ประกอบการค้าเกษตรอนิทรยี ์คอื ปัญหา
ความรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผูบ้รโิภคต่อสนิคา้อนิทรยี ์ซึ(งดเูหมอืนผูบ้รโิภคในประเทศโดยรวม ในทุกช่องทาง
การตลาดประสบกบัปัญหาดงักล่าว  ยกเวน้ในกรณีของตลาดระบบสมาชกิ ซึ(งผู้บรโิภคในกลุ่มนี=ดูเหมอืนจะมี
การรบัรูแ้ละความเขา้ใจค่อนขา้งดเีกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์ ปัญหาในเรื(องนี=สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจความรบัรู้
และความเขา้ใจของผูบ้รโิภค ซึ(งจะไดก้ล่าวถงึโดยละเอยีดในบทถดัไป  

นอกจากนี= ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ยงัพบว่า มปีระเดน็หลายเรื(องที(มกัจะกล่าวกนัว่า เป็นอุปสรรคของ
การพัฒนาตลาดเกษตรอินทรยี์ไทยนั =น ในแง่ของผู้ประกอบการกลับไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นปัญหาที(มี
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ความสําคญั เช่น ขอ้มูลผู้ผลติสนิค้าอนิทรยี ์ผู้รวบรวมสนิค้าอนิทรยี ์(รวมทั =งศูนยร์วบรวมและกระจายสนิค้า) 
และกฏระเบยีบการนําเขา้สนิคา้อนิทรยีใ์นต่างประเทศ 

ในส่วนของโอกาสทางการตลาด ผู้ประกอบการค้าเกษตรอินทรยี์ทั =งหมดมองเห็นลู่ทางในการขยาย
ตลาดสนิคา้อนิทรยีไ์ดอ้กีค่อนขา้งมาก โดยสนิคา้อนิทรยีท์ี(มโีอกาสทางการตลาดในช่องทางตลาดต่างๆ มคีวาม
แตกต่างกนั แต่โดยรวมผลติภณัฑใ์นหมวดของอาหารแปรรปูเป็นสนิคา้ที(มคีวามตอ้งการในทุกตลาด 

ในส่วนของการส่งออก แม้ว่าตลาดในภูมภิาคยุโรปและอเมรกิาเหนือจะยงัคงเป็นตลาดหลกัพื=นฐาน
สําหรบัสนิค้าอนิทรยีข์องประเทศไทย ตลาดส่งออกใหม่ที(เริ(มมคีวามสําคญัคอื กลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออก
และอาเซยีน  ซึ(งโอกาสทางการตลาดในทั =งสองภูมภิาคนี=สอดคล้องกบัการวเิคราะห์แนวโน้มการเติบโตของ
สนิคา้อนิทรยีโ์ลก (Willer and Lernoud 2015)  

สําหรบัแนวโน้มสนิค้าอนิทรยีท์ี(เป็นที(ต้องการของตลาดนัดสเีขยีว ตลาดระบบสมาชกิ รา้นกรนี ตลาด
ส่งออก แสดงในตารางที( 4.10 

ตารางที< 4.10 แนวโน้มสนิคา้อนิทรยีท์ี(เป็นที(ตอ้งการของตลาด 
 

 ผกัผลไม้สด อาหารแปรรปู อื<นๆ  

ตลาดนดัสเีขยีว ผกัพื=นบา้น อาหารแปรรปู-พรอ้มบรโิภค สมนุไพร 
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์ 
(ไข ่เนื=อสตัว)์ 

ตลาดระบบสมาชกิ  อาหารแปรรปู-พรอ้มบรโิภค ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์
(ไข ่เนื=อสตัว)์ 

รา้นกรนี ผลไม ้ อาหารแปรรปู-พรอ้มบรโิภค 
ธญัพชืแปรรปู  
(ขนมขบเคี=ยว) 

ไข ่ 

ตลาดส่งออก  ซอส 
เครื(องแกง 
เครื(องปรงุอาหาร 
เสน้ก๋วยเตี�ยว 
ผลไมก้ระป๋อง 
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บทที< 5 

ผ ูบ้ริโภคสินค้าอินทรียภ์ายในประเทศ 

1. ผ ูบ้ริโภคสินค้าอินทรียไ์ทย: ข้อมลูจากการทบทวนเอกสาร 

เมื(อเปรยีบเทยีบกบังานศกึษาด้านตลาดสนิค้าอนิทรยีไ์ทย งานศกึษาเกี(ยวกบัผู้บรโิภคสนิค้าอนิทรยี ์          
ในประเทศไทยมอียู่มากพอควร  จากการทบทวนเอกสารพบงานวจิยัที(น่าสนใจเกี(ยวกบัผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยี์
ในประเทศไทย 8 งานวจิยั  ซึ(งมช่ีวงระยะเวลาในการศกึษาที(แตกต่างกนั รวมทั =งมขีอบเขตในการสุ่มตวัอย่าง
ผูบ้รโิภคที(แตกต่างกนั  ดงัที(แสดงในตารางที( 5.1 ขา้งล่าง 

ตารางที< 5.1 งานวจิยัที(สาํคญัเกี(ยวกบัผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีไ์ทย 
 

ปี ขอบเขต 
การศกึษา 

จาํนวนสุ่ม
สาํรวจ 

งานวจิยัโดย 

2542-43 เชยีงใหม่ 390 Sangkumchaliang and Huang (2012) 

2547 กรงุเทพฯ 400 รชัดา สริภิาณุพงศ (2547) 

2548 กรงุเทพฯ 110 กลัยาณ ีกุลชยั และพรีชยั กุลชยั (2549) 

2548 กรงุเทพฯ 848 Roitner-Schobesberger, Darnhofer,  Somsook, Vogl (2008) 

2554 กรงุเทพฯ 385 Till Ahnert (2011) 

2554 กรงุเทพฯ 23 มลูนิธสิายใยแผ่นดนิ (2554) 

2556 กรงุเทพฯ 650 ศูนยว์จิยัเอแบค (2556) 

2556 กรงุเทพฯ 400 ปิลนัธนา แป้นปลื=ม (2557) 
 

 งานศึกษาของ Sangkumchaliang and Huang (2012) เป็นการศึกษาในช่วงระหว่างปลายปี 2542 
ต่อต้นปี 2543 โดยการสุ่มสมัภาษณ์ผู้บรโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่จํานวน 390 คน  ผลการศกึษาพบว่า 36.0% 
ของผู้ที(สุ่มสํารวจไม่เคยได้รบัรูเ้กี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี์ 30.2% ระบุว่า เคยได้ยนิ แต่ไม่เคยซื=อ และ 36.1% ที(
เคยไดย้นิและซื=อสนิคา้อนิทรยี ์ ปัจจยัส่วนตวั/ครอบครวัที(สาํคญัของผูซ้ื=อ คอื เพศ ระดบัการศกึษา การมเีดก็ใน
ครอบครวั ในขณะที(ระดบัรายไดไ้ม่ค่อยมคีวามสําคญัในการเลอืกซื=อเท่าใดนัก  และเหตุผลสําคญัในการเลอืก
ซื=อสนิค้าอนิทรยี์ก็คอื ปลอดสารเคมกีําจดัศตัรูพชื (90%) มคีวามปลอดภยักว่าเพราะมกีารตรวจสอบรบัรอง 
(88%) มคีวามสดกว่า (64%) และมรีสชาตดิกีว่า (50%)  แต่ประเดน็ที(น่าเป็นห่วงมากกค็อื 71% ของผูบ้รโิภคที(
บอกว่า เคยไดย้นิเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีย์อมรบัว่า รูเ้ร ื(องเกษตรอนิทรยีน้์อยมาก รวมทั =งมผีูบ้รโิภค 26.8% ที(
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คดิว่า ไม่มคีวามแตกต่างระหว่างสนิค้าอินทรยี์และสนิค้าปลอดภยั และ 23.4% ไม่ทราบว่ามคีวามแตกต่าง
ระหว่างสนิค้า 2 ประเภทนี= หรอืในอกีนักหนึ(ง มผีูบ้รโิภคเพยีงครึ(งหนึ(ง (49.8%) เท่านั =นที(รูว้่ามคีวามแตกต่าง
ระหว่างสนิคา้อนิทรยีแ์ละสนิคา้ปลอดภยั 

ในงานศึกษาของรชัดา สริภิาณุพงศ (2547) ที(ทําการสํารวจผู้บรโิภคผกัอนิทรยีแ์ละผกัปลอดภยัจาก
สารพิษจํานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจยัส่วนตัว เช่น อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชพี รายไดส้่วนตวั รายไดค้รอบครวั ความรูแ้ละทศันคตเิกี(ยวกบัผกัอนิทรยี ์มคีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภคผกั
อนิทรยี์อย่างมนีัยสําคญั  ส่วนปัจจยัด้านการตลาดที(มคีวามสําคญัต้อการเลอืกซื=อนั =น ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์                  
มคีวามสาํคญัมากที(สุด 

กัลยาณี กุลชยั และพีรชยั กุลชยั (2549) ทําการสํารวจเฉพาะผู้บรโิภคผกัอินทรยี์ 110 คน ในเขต
กรุงเทพฯ พบว่า ผูบ้รโิภคจะเลอืกซื=อผกัมาประกอบอาหารเองเป็นประจาํ และส่วนใหญ่เป็นผูบ้รโิภคที(เลอืกซื=อ
ผกัอินทรยี์มานานกว่า 4 ปี โดยจะเลอืกซื=อผกัอินทรยี์ที(มฉีลากแสดงว่าเป็นผกัอินทรยี์เป็นลําดบัแรก และ
เหตุผลสามลําดบัแรกของการเลอืกซื=อผกัอนิทรยี ์คอื ความปลอดภยัจากสารเคม ีสุขภาพของครอบครวั และ
เชื(อว่าผกัอนิทรยีส์ะอาด 

ก ารศึกษ าของ Roitner-Schobesberger, Darnhofer,  Somsook, Vogl (2008) ที( ทํ าก ารสํ ารวจ
ผูบ้รโิภค 848 คน ในกรงุเทพฯ และพบว่า ผูบ้รโิภคที(มรีะดบัการศกึษาสูงและมรีายไดสู้ง (ซึ(งเป็นความสมัพนัธ์
กนัเองอยู่แล้ว) จะมแีนวโน้มในการเลือกซื=ออาหารออร์แกนิคมากกว่า รวมทั =งผู้บรโิภคที(มอีายุมาก รวมทั =ง
ครอบครวัที(มเีดก็  ผูบ้รโิภคกว่าครึ(งหนึ(งที(รูจ้กัตรารบัรองของผกัปลอดภยัจากสารพษิ และมเีพยีง 10% ที(รูจ้กั
ตรารบัรองเกษตรอนิทรยี ์ แต่ที(น่าตกใจกค็อื มผีูบ้รโิภคมากกว่าครึ(งหนึ(งที(คดิว่า ตรารบัรองอาหารอนามยัและ
ปลอดภยัจากสารพษิ คอื ตรารบัรองเกษตรอนิทรยี ์ ซึ(งสอดคลอ้งกบัผลของการสาํรวจความเขา้ใจของผูบ้รโิภค 
ที( 46% ของผูบ้รโิภคเขา้ใจว่า ผลติภณัฑอ์นิทรยีแ์ละปลอดภยัจากสารพษินั =นไมแ่ตกต่างกนั 

ส่วนการศึกษาของ Till Ahnert (2011) จาก German-Thai Chamber of Commerce ที(ได้สัมภาษณ์
ผู้บรโิภค 385 คน ในห้างท้อปส์ มารเ์ก็ต และเซ็นทรลัฟูดฮอลล์ พบว่า ผู้บรโิภคราว 62% เคยได้ยนิเกี(ยวกบั
สนิคา้อนิทรยี ์และ 80% ของผูบ้รโิภคในกลุ่มนี= เลอืกซื=อสนิคา้อนิทรยีโ์ดยกว่า 90% เลอืกซื=อเพราะเหตุผลดา้น
ความปลอดภยัในการบรโิภคอาหารออรแ์กนิค ซึ(งเหตุผลนี=เป็นปัจจยัสําคญัของผู้บรโิภคในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
กลุ่มที(มรีะดบัรายไดท้ี(ต่างกนั อายุ สถานภาพการแต่งงาน และเพศ  ส่วนเหตุผลลําดบัรองลงมาในการเลอืกซื=อ
อาหารออรแ์กนิค คอื เรื(องการรกัษาสิ(งแวดล้อม ทําให้สุขภาพด ีมั (นใจในสนิค้าอนิทรยี ์และเหมาะกบัการปรุง
อาหารที(บา้น โดยผูบ้รโิภคออรแ์กนิคจาํแนกแยกแยะผลติภณัฑอ์นิทรยีก์บัผลติภณัฑท์ั (วไปผ่านทางป้ายสนิค้า
ในรา้นขายปลกี การแสดงฉลาก และตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์   

ในการสํารวจความรบัรูข้องพนักงานในเครอืบรษิัทปูนซเิมนต์ไทย ที(สนใจในเรื(องสุขภาพ จํานวน 23 
คน ในวนัที( 25 มนีาคม 2554 โดยความร่วมมอืระหว่างมลูนิธปิูนซเิมนต์ไทย และมูลนิธสิายใยแผ่นดนิ พบว่า  
มผีูบ้รโิภคที(สนใจในเรื(องสุขภาพเพยีง 19.3% ที(เขา้ใจเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีอ์ย่างถูกต้อง  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
เขา้ใจว่า อาหารปลอดภยั (เช่น เกษตรปลอดสารพษิ  ไรส้ารพษิ  ปลอดภยัจากสารพษิ  ปลอดสารเคม)ี ไม่ต่าง
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ไปจากเกษตรอินทรยี์ ซึ(งทําให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่สบัสนระหว่างตรารบัรองมาตรฐาน โดยเฉพาะตรารบัรอง
อาหารปลอดภยั (ตรารบัรอง Q) ที(ผูบ้รโิภคเกอืบครึ(งหนึ(งเขา้ใจว่าเป็นตรารบัรองเกษตรอนิทรยี ์ ส่วนเหตุผลใน
การเลอืกซื=ออาหารออรแ์กนิคที(สําคญัคอื ความปลอดภยัดา้นสารเคมกีารเกษตร ความปลอดภยัดา้นฮอรโ์มน/
ยาปฏชิวีนะ (ปศุสตัว ์สตัวปี์ก สตัวนํ์=า) และเพราะอาหารออรแ์กนิคมคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า โดย 39% 
ของผูบ้รโิภคจะซื=ออาหารออรแ์กนิคเดอืนละ 1 – 2 ครั =ง และกว่าครึ(งของผูบ้รโิภคไดเ้ลอืกซื=ออาหารออรแ์กนิค
เพิ(มขึ=นในช่วงปีที(ผ่านมา 

ในช่วงระหว่างเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ปี 2556 ศูนยว์จิยัเอแบค นวตักรรมทางสงัคม การจดัการ
และธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ไทยรฐัออนไลน์ 2556 และ Digital Media 2556)  ได้ทําการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ที(มีอายุมากกว่า 18 ปี จํานวน 650 ตัวอย่าง ภายใต้
การศึกษา “ออร์แกนิคไลฟ์ในสไตล์ของคนกรุง” และพบว่า มผีู้บรโิภคมากถึง 86.9% ที(ระบุว่า เคยบรโิภค
อาหารออรแ์กนิค โดย 21.7% รบัประทานเป็นประจําหรอืทุกวนั 42.8% รบัเป็นทานเป็นบางครั =ง และ 35.5% 
นานๆ ครั =ง  นอกจากนี= 56.3% ของกลุ่มตวัอย่างมคีวามเขา้ใจว่า อาหารออรแ์กนิคเป็นอาหารที(ไม่มสีารเคมี
ปนเปื=อนเจอืปนและปลอดภยักบัร่างกาย  แต่ในขณะเดยีวกนั เหตุผลหลกัในการเลอืกซื=ออาหารออรแ์กนิคกลบั
เป็นเพราะคุณค่าทางอาหารที(ครบถว้น (69.8%) เพื(อสุขภาพของตนและคนในครอบครวั (55.2%) และมรีสชาติ
ที(อร่อย (28.3%) โดยสินค้าที(ผู้บรโิภคในกลุ่มตัวอย่างนิยมซื=อมากที(สุด คือ ผกัและผลไม้ (87.5%) ไข่หรอื
เนื=อสตัว์ (32.5%) นมหรอืเครื(องดื(ม (21.8%) และอาหารแห้ง (11.1%)   และช่องทางการขายในกลุ่มไฮเปอร์
มารเก็ตเป็นที(ที(ผู้บรโิภคเลือกไปซื=อหาอาหารออรแ์กนิคมากที(สุด (36.0%) รองลงมาคอื ตลาดสด (21.5%) 
ซูเปอร์มาร์เก็ต (18.7%) ร้านเพื(อสุขภาพ (12.9%) และร้านสะดวกซื=อ (10.9%)   ส่วนสื(อที(ผู้บรโิภคในกลุ่ม
ตวัอย่างไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี(ยวกบัอาหารออรแ์กนิคมากที(สุดคอื สื(อโทรทศัน์ (70.6%) นิตยสาร (46.5%) และ
หนงัสอืพมิพ ์(34.5%) 

ปิลนัธนา แป้นปลื=ม (2557) ได้สุ่มสมัภาษณ์ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 400 คน เพื(อ
ศกึษาพฤตกิรรมในการซื=อสนิคา้อนิทรยี ์และพบว่า ผูบ้รโิภคที(สุ่มนิยมซื=อผกัสด โดยจะซื=อประมาณ 3 – 4 ชนิด
ต่อครั =ง และมคี่าใช้จ่ายในการซื=อไม่เกนิ 499 บาทต่อครั =ง โดยมกัซื=อสนิคา้ในวนัอาทติยท์ี(ซูเปอรม์ารเ์กต็ เฉลี(ย 
2 – 4 ครั =งต่อเดอืน ใช้ระยะเวลาในการซื=อไม่เกิน 30 นาท ีและปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดบั
การศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื=อ 

เมื(อนํารายละเอียดผลการศึกษาของงานวิจยัข้างต้นนี=มาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถเห็นภาพ
บางอยา่งของผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีไ์ทยในปัจจบุนัไดด้งันี= 

1) ปัจจยัส่วนตวัที(มผีลต่อการเลอืกซื=อสนิคา้อนิทรยีน์ั =น ดูเหมอืนว่า ปัจจยัเรื(องการศกึษาและอายุเพยีง 
2 ปัจจยัที(น่าจะมผีลในการตัดสนิใจเลอืกซื=อและบรโิภค ในขณะที(ปัจจยัเรื(องรายได้ อาชพี และการมเีด็กใน
ครอบครวัยงัไม่ชดัเจนมากนัก  ส่วนขนาดของครอบครวัและการมผีู้ป่วยในครอบครวั ดูเหมอืนจะไม่ได้เป็น
ปัจจยัส่วนตวัที(สาํคญัแต่อยา่งใด 
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ตารางที< 5.2 ปัจจยัส่วนตวัที(มผีลต่อการเลอืกซื=อสนิคา้อนิทรยี ์
 

 อาย ุ อาชีพ การศึกษา รายได ้ ขนาดของ
ครอบครวั 

มีเดก็ใน
ครอบครวั 

มีผ ูป่้วยใน
ครอบครวั 

Sangkumchaliang and Huang 
(2012) 

-- -- มนียัสาํคญั
มาก 

มนียัสาํคญั
น้อย 

-- มนียัสาํคญั
มาก 

-- 

กลัยาณี -- ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -- น้อยมาก 

รชัดา สริภิาณุพงศ (2547) ม ี ม ี ม ี ม ี -- -- -- 

Roitner-Schobesberger, 
Darnhofer,  Somsook, Vogl 
(2008) 

ม ี -- ม ี ม ี -- มน้ีอย -- 

Till Ahnert (2011) ไม่ม ี -- -- ไม่ม ี -- -- -- 

ปิลนัธนา แป้นปลื=ม (2557) ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

2) ผู้บรโิภคมากกว่าครึ(งหนึ(ง และอาจมากถึงสองในสาม ที(น่าจะรูจ้กัและเคยได้ยนิเกี(ยวกบัเกษตร
อนิทรยี ์ แต่มเีพยีงหนึ(งในสาม หรอืครึ(งหนึ(งของผูบ้รโิภคเหล่านี=ที(เลอืกซื=อสนิคา้อนิทรยี ์ ยิ(งไปกว่านั =น มไีม่ถงึ
ครึ(งหนึ(งของผู้บรโิภคที(ซื=อสนิค้าอนิทรยีเ์หล่านั =น ที(ได้เลอืกซื=อสนิค้าอนิทรยีท์ี(แท้จรงิ  เพราะส่วนใหญ่มคีวาม
เขา้ใจผดิว่า เกษตรดทีี(เหมาะสม (GAP)/ ผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยั ไมแ่ตกต่างไปจากเกษตรอนิทรยี ์
 
ตารางที< 5.3 สดัส่วนของผูบ้รโิภคที(รูจ้กัและเขา้ใจเรื(องเกษตรอนิทรยีแ์ละอาหารออรแ์กนิคในประเทศไทย 
 

ขอบเขต 
การศึกษา 

สดัส่วนผ ูร้ ูจ้กั
เกษตรอินทรีย ์

สดัส่วนผ ูเ้ล ือกซืDอ 
อาหารออรแ์กนิค 

สดัส่วนผ ูบ้ริโภค
เข้าใจถกูต้อง 

งานวิจยัโดย 

เชยีงใหม่                
2542-2543 

90% 36.1% 49.8% Sangkumchaliang and Huang 
(2012) 

กรุงเทพฯ 2547 -- 34.3% -- รชัดา สริภิาณุพงศ (2547) 

กรุงเทพฯ 2548 67% 39.3% 54% Roitner-Schobesberger, 
Darnhofer,  Somsook, Vogl (2008) 

กรุงเทพฯ 2554 62% 49.6% -- Till Ahnert (2011) 

กรุงเทพฯ 2554 -- -- 19.3% มลูนิธสิายใยแผ่นดนิ (2554) 

กรุงเทพฯ 2556 -- 86.9% -- ศนูยว์จิยัเอแบค (2556) 
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3) เหตุผลในการเลือกซื=ออาหารออร์แกนิคจะเป็นเหตุผลในเรื(องของสุขภาพเป็นหลัก แต่เหตุผล
รองลงมาดเูหมอืนจะมคีวามแตกต่างกนัมากของในแต่ละกรณศีกึษา 

 
ตารางที< 5.4 เหตุผลสาํคญัในการเลอืกซื=ออาหารออรแ์กนิคของผูบ้รโิภค 
 

 ส ุขภาพ สิ<งแวดล้
อม 

กระแส
นิยม 

บริโภค
ตามคน
ใกล้ชิด 

ดีต ่อ 
ผ ูผ้ลิต 

โภชนา 
การ 

ความสด รสชาติดี 

Sangkumchaliang and 
Huang (2012) 

97% -- 30% -- -- -- 64% 50% 

กลัยาณี ใช ่ -- -- -- -- -- ใช ่ -- 

รชัดา สริภิาณุพงศ 
(2547) 

70.1 7.3 17.5 25.5 -- -- -- -- 

Roitner-Schobesberger, 
Darnhofer,  Somsook, 
Vogl (2008) 

ใช ่ -- -- -- -- -- -- -- 

Till Ahnert (2011) ใช ่ ใช ่ -- -- -- -- -- -- 

ศนูยว์จิยัเอแบค (2556) 55.2% -- -- -- -- 69.8% -- 28.3% 
 

 นอกจากนี= มคีวามพยายามในการวเิคราะห์ขนาดของตลาดในกลุ่มผู้บรโิภคแบบต่างๆ โดยมูลนิธิ
สายใยแผ่นดนิ และสมาคมการค้าเกษตรอนิทรยี ์(2555) โดยได้แบ่งผู้บรโิภคในประเทศไทยที(ซื=อผลติภณัฑ์
อนิทรยีป์ระกอบด้วย 5 กลุ่ม คอื ครอบครวัสุขภาพ-ลูกอ่อน ผู้รกัสุขภาพ ครอบครวัผู้ป่วย ครอบครวัผูสู้งอาย ุ
และครอบครวัชาวต่างชาติ ซึ(งรายละเอยีดเกี(ยวกบัลกัษณะของผู้บรโิภคในแต่ละกลุ่มและขนาดของตลาดจะ
แสดงไวใ้นตารางที( 5.5   
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ตารางที< 5.5 ลกัษณะของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มและขนาดของตลาด 
 

ผูบ้ริโภคเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย ขนาดของตลาด 

ครอบครวัสขุภาพ-ลกูอ่อน (Healthy Young Baby Families) 
ครอบครวัคนรุ่นใหม ่ อาย ุ35+  อยูใ่นกลุ่มรายได ้A/A+ 
สนใจสุขภาพ (แต่ไมไ่ดม้ปัีญหาสุขภาพใดเฉพาะ)  มลีกูอ่อน (เดก็อ่อน) สนใจซื=ออาหาร
เกษตรอนิทรยีใ์หก้บัลกูและตวัเอง 
มคีวามตื(นตวัสงู เรยีนรูจ้าก internet 

29.6% 

ผูร้กัสขุภาพ (Healthy Lifestyle Individuals) 
คลา้ยกลุ่มแรก แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวั และไมม่ลีกู  ส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ 

20.4% 

ครอบครวัผ ู้ป่วย (Patient Families) 
ครอบครวัที(มพี่อแม ่หรอืญาตผิูใ้หญ่ ที(เจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง เช่น มะเรง็ หวัใจ ซึ(ง
ลกูหลานจะซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัญาตผิูใ้หญ่ 

21.4% 

ครอบครวัผ ูส้งูอาย ุ(Aging Families) 
ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นผูส้งูอายเุอง ที(สนใจในเรื(องสุขภาพ 

12.2% 

ครอบครวัชาวต่างชาติ (Expat Families) 
ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นชาวต่างชาต ิ(เอเชยี และอื(นๆ) ที(มสีมาชกิในครอบครวัทาํงานอยูใ่น
ประเทศไทย (หน่วยงานเอกชน หรอืองคก์รระหว่างประเทศ) ซึ(งรบัรูเ้กี(ยวกบัเกษตร
อนิทรยีม์าก่อนหน้านี=แลว้ 

16.3% 

 

2. ภาพรวมของผ ูบ้ริโภคไทยกบัเกษตรอินทรีย ์

ในการศึกษาครั =งนี= ทีมวจิยัได้ทําการสุ่มสมัภาษณ์ผู้บรโิภค 2 แบบ  แบบแรกเป็นการสุ่มในจงัหวดั
ต่างๆ ทั (วประเทศ ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และแบบที(สองเป็นการสุ่มเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล   

2.1 ผู้บรโิภคเกษตรอินทรยี์ในจงัหวดัต่างๆ ทั (วประเทศ  ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลกับ
เกษตรอนิทรยี ์ 

          ภาพรวมของผู้บรโิภคเกษตรอินทรยี์ในจงัหวดัต่างๆ ทั (วประเทศ ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล มรีายละเอยีดตารางที( 5.6 
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ตารางที< 5.6  ภาพรวมของผูบ้รโิภคเกษตรอนิทรยีใ์นจงัหวดัต่างๆ ทั (วประเทศ ยกเวน้ในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล 

จาํนวนสุ่มทั =งหมด 1360 

จาํนวนจงัหวดัที(สุ่ม 68 

ช่วงเวลาสุ่มสมัภาษณ์ กลาง-ปลายเดอืนสงิหาคม 2558 

เพศ ชาย 35.33% 
หญงิ 64.76% 

เขตที(พกัอาศยั เมอืง 43.96% 
เทศบาล 33.58% 
ชนบท 22.46% 

อาชพี เกษตรกร 12.98% 
นกัศกึษา 8.87% 
ขา้ราชการ 16.79% 
ธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ 18.99% 
วชิาชพีเฉพาะทาง 3.30% 
แมบ่า้น/พ่อบา้น 15.69% 
เกษยีณ 4.11% 
อื(นๆ19.28% 

การศกึษา ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี= 48.36% 
ปรญิญาตร ี= 45.30% 
ปรญิญาโท = 6.12% 
ปรญิญาเอก = 0.22% 

อายุ ตํ(ากว่า 20 ปี = 3.31% 
20 - 30 ปี = 21.12% 
31 - 40 ปี = 29.12% 
41 – 50 ปี = 24.72% 
51 – 60 ปี = 14.20% 
มากกว่า 60 ปี = 7.43% 
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ตารางที< 5.6(ต่อ)  ภาพรวมของผูบ้รโิภคเกษตรอนิทรยีใ์นจงัหวดัต่างๆ ทั (วประเทศ  ยกเวน้ในเขตกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑล 

สมาชกิในครอบครวั 
ที(ตอ้งใส่ใจสุขภาพเป็นพเิศษ 

ตวัเอง-คู่สมรส 31.33% 
ลกู-หลาน 18.49% 
ผูส้งูอาย ุ37.33% 
ไมม่ผีูท้ ี(ตอ้งใสใจสุขภาพเป็นพเิศษ 12.84% 

เคยไดย้นิเกี(ยวกบั “เกษตรอนิทรยี”์ “ออรแ์กนิค”  เคย 92.51% 
ไมเ่คย 7.49% 

ประเมนิความเขา้ใจที(ถูกตอ้งเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์
โดยการตอบคาํถาม 10 ขอ้ 

ไมถู่กตอ้งเลย = 6.27% (สะสม 6.27%) 
ถูกตอ้ง 1 ขอ้ = 11.28%  (สะสม 17.55%) 
ถูกตอ้ง 2 ขอ้ = 13.11%  (สะสม 30.66%) 
ถูกตอ้ง 3 ขอ้ = 22.00%  (สะสม 52.66%) 
ถูกตอ้ง 4 ขอ้ = 18.03%  (สะสม 70.69%) 
ถูกตอ้ง 5 ขอ้ = 15.33%  (สะสม 86.02%) 
ถูกตอ้ง 6 ขอ้ = 7.47%  (สะสม 93.49%) 
ถูกตอ้ง 7 ขอ้ = 3.57% (สะสม 97.06%) 
ถูกตอ้ง 8 ขอ้ = 2.22% (สะสม 99.29%) 
ถูกตอ้ง 9 ขอ้ = 0.64% (สะสม 99.92%) 
ถูกตอ้งทุกขอ้ = 0.08% (สะสม 100.00%) 

เคยซื=อ/บรโิภค 
อาหารออรแ์กนิค 

เคย 77.11% 
ไมเ่คย 22.89% 

ความถี(ในการซื=อ/บรโิภค ปีละ 1 – 2 ครั =ง 19.15% 
ปีละ 3 – 4 ครง้ 17.04% 
เดอืนละ 1 – 2 ครั =ง 31.28% 
สปัดาหล์ะครั =ง 32.55% 

ปีที(ผ่านมา มกีารซื=อ/บรโิภค 
ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค 

เฉลี(ยเพิ(มขึ=น 12.58% 
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ตารางที< 5.6 (ต่อ)  ภาพรวมของผูบ้รโิภคเกษตรอนิทรยีใ์นจงัหวดัต่างๆ ทั (วประเทศ ยกเวน้ในเขตกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑล 

แหล่งที(ซื=อผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค ปลกูเอง 14.87% 
ตลาดนดั/ตลาดเขยีว 14.39% 
รา้นกรนี 10.42% 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ 16.08% 
โดยตรงจากผูผ้ลติ 15.93% 
รา้นอาหาร 10.17% 
สั (งซื=อทางอนิเทอรเ์น็ต 4.25% 
ระบบขายตรง 13.14% 

 

จากข้อมูลสรุปข้อต้น มปีระเด็นข้อสงัเกตสําคญั
เกี(ยวกบัผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีด์งันี= 

(1) ผู้บ ริโภคในประเทศไทยกว่ า 92% ที( สุ่ ม
สัมภาษณ์ได้ร ับรู้เกี(ยวกับเกษตรอินทรีย์มาบ้าง แต่
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่กว่า 80% มคีวามเข้าใจเกษตรอนิทรยี์
อย่างไม่ถูกต้อง (ตอบคําถามถูกต้องมากกว่าครึ(งหนึ(งของ
คาํถาม มไีมถ่งึ 14%)  

(2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่อนข้างจะรับทราบว่า 
เกษตรอินทรยี์ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมทีั =งการเพาะปลูก
และการแปรรูป (คําถามข้อ 6, 7, 10) และมคีวามเข้าใจ
สบัสนเกี(ยวกบัความแตกต่างของเกษตรอนิทรยีก์บัเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียง (คําถามข้อ 4) และการ
ปนเปื= อนของสารเคมีและมลพิษในอาหารออร์แกนิค 
(คําถามข้อ 8) อีกทั =งมีความเข้าใจที(ผิดพลาดอย่างมาก
เกี(ยวกบัความแตกต่างระหว่างมาตรฐานเกษตรอนิทรยีก์บั
มาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ ผักอนามัย ผักปลอด
สารพษิ (คําถามขอ้ 2) พชืไฮโดรโปนิกส์ (คําถามขอ้ 3) โลโก้ Q เป็นโลโก้ของสนิค้ารบัรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์(คาํถามขอ้ 5) และการไมอ่นุญาตใหใ้ช ้GMOsในเกษตรอนิทรยี ์(คาํถามขอ้ 9)  

1. เกษตรอนิทรยีแ์ละออรแ์กนคิเป็นชนดิเดยีวกนั 
(ตอบไดถ้กูตอ้ง 57%)  
2. มาตรฐานปลอดภยัจากสารพษิ ผักอนามัย                
ผักปลอดสารพษิ เหมอืนกนักบัเกษตรอนิทรยี ์  
(ตอบไดถ้กูตอ้ง 17%)  
3. พชืไฮโดรโปนกิส ์(ปลกูผักในนํCา) คอื ออรแ์กนคิ 
แบบหนึ3ง (ตอบไดถ้กูตอ้ง 17%)   
4. เกษตรทฤษฏใีหมแ่ละเกษตรพอเพยีงเป็นเกษตร
อนิทรยีแ์บบหนึ3ง (ตอบไดถ้กูตอ้ง 11%) 
5. โลโก Q เป็นโลโกรั้บรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
(ตอบไดถ้กูตอ้ง 17%)  
6. ออรแ์กนคิใหใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีร์ว่มกบัการใชปุ้๋ ยเคมไีด ้
โดยใชปุ้๋ ยเคมเีทา่ที3จําเป็น (ตอบไดถ้กูตอ้ง 51%)  
7. ออรแ์กนคิใหใ้ชย้าฆา่แมลงที3เป็นสารเคม ีแตต่อ้ง
ระวังอยา่ใหต้กคา้งในผลผลติในระดับที3อาจเป็น
อนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค (ตอบไดถ้กูตอ้ง 60%) 
8. เกษตรอนิทรยีต์อ้งไมม่สีารเคมแีละมลพษิใดๆ 
ปนเปืCอน (ตอบไดถ้กูตอ้ง 13%)  
9. เกษตรอนิทรยีไ์มใ่ช ้GMOs (ตอบไดถ้กูตอ้ง 44%) 
10. ผลติภณัฑแ์ปรรปูออรแ์กนคิ ไมใ่หใ้ชส้ารเคมี
สงัเคราะหใ์นการปรงุแตง่อาหาร (ตอบไดถ้กูตอ้ง 
59%) 
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(3)  สาํหรบัผูบ้รโิภคที(เคยไดร้บัทราบเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์มเีพยีง 77% ที(เคยซื=อหรอืบรโิภคอาหาร
ออรแ์กนิค และเกอืบ 2 ใน 3 ได้ซื=อและบรโิภคอาหารนั =นมากกว่าเดอืนละครั =ง โดยซื=อโดยตรงจากผู้ผลติและ
ตลาดนัดรวมกนักว่า 30% ซื=อจากรา้นกรนีและซูเปอรม์ารเ์กต็ราว 26% และผลติเพาะปลูกเองเกอืบ 14% โดย
ในปี 2557 ที(ผ่านมา มกีารซื=อ/บรโิภคอาหารออรแ์กนิคเพิ(มขึ=นราว 12.58% 

และจากความเข้าใจคลาดเคลื(อนของผู้บรโิภคเกี(ยวกบัสนิค้าอนิทรยี์ ทําให้ผู้บรโิภคจํานวนมากกว่า 
80%  ทั (วประเทศ เลอืกซื=อสนิคา้ที(ไม่ใช่อนิทรยี ์โดยเขา้ใจว่าเป็นสนิคา้อนิทรยี ์แสดงใหเ้หน็ว่าปรมิาณอุปสงค์
ของตลาดสินค้าอินทรยี์ในประเทศนั =นจะสูงกว่าปรมิาณที(มกีารซื=อจรงิ 8 – 9 เท่าตัว หรอืคิดเป็นมูลค่าได้
ประมาณ 2,652.40 – 2,983.95 ลา้นบาท/ปี 

2.2 ผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล กบัเกษตรอนิทรยี ์

การศกึษาผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล มผีลการศกึษาแบ่งเป็น �ตอน ดงันี= 

ตอนที< 1 ผลการศกึษาขอ้มลูทั (วไปของผูเ้ขา้รว่มการสาํรวจ 
ตอนที< 2 ผลการศกึษาการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้/ อาหารเกษตรอนิทรยี ์
ตอนที< 3 ผลการศกึษาทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี ์  
ตอนที< k ผลการศกึษาพฤตกิรรมการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ที(รา้นออรแ์กนิค หรอืรา้นอาหารออรแ์กนิค 
ตอนที< l ผลการศกึษาปัจจยัในการเลอืกสนิคา้อนิทรยี ์  
ตอนที< m ผลการศกึษาความตอ้งการนํามาใชอุ้ปโภค/ บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยี ์(ที(ไดร้บัการรบัรอง) 
 

ตอนที< 1 ผลการศกึษาขอ้มลูทั (วไปของผูเ้ขา้รว่มการสาํรวจ 

ในการศึกษาผู้บรโิภคสนิค้าอินทรยี์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลในครั =งนี= มผีู้ตอบแบบสอบถาม 
จาํนวนทั =งหมด 1,��� คน  จาํแนกเป็น เพศชาย จาํนวน ��� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  และเพศหญงิ จาํนวน 
��� คน คดิเป็นรอ้ยละ��.� (ดรูายละเอยีดจาก รปูที( �) 
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38.20%

61.80% ชาย

หญงิ

 
รปูที< n รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 
 
เมื(อพจิารณาตามอายขุองผูต้อบพบว่าส่วนใหญ่  รอ้ยละ ��.� อายุระหว่าง �� - ��ปี รองลงมา รอ้ยละ

��.� อายรุะหว่าง ��-��ปี   (ดรูายละเอยีดจาก รปูที( �) 
 
 

 
 
รปูที< o รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 
 
 
 
 

อาย ุ

เปอรเ์ซนต ์
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เมื(อพจิารณาตามระดบัการศกึษาของผูต้อบพบว่าส่วนใหญ่  รอ้ยละ��.� ระดบัปรญิญาตร ี รองลงมา 
รอ้ยละ ��.�. ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี (ดรูายละเอยีดจาก รปูที( �) 

 
 

 
รปูที< p รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 
 
เมื(อพจิารณาตามอาชพีของผูต้อบพบว่าส่วนใหญ่  รอ้ยละ��.� อาชพีธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิรองลงมา 

รอ้ยละ ��.� อาชพีนกัศกึษา(ดรูายละเอยีดจาก รปูที( �) 

 
รปูที< k รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชพี 
 
    

เปอรเ์ซนต ์

ระดบัการศึกษา 

เปอรเ์ซนต ์

อาชีพ 
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จากการสํารวจผู้บรโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล พบว่าสมาชกิในครอบครวัที(ต้อง
ใส่ใจเป็นพเิศษส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คอื ตวัท่านเอง  รองลงมา รอ้ยละ ��.�  คอืผูสู้งอายุ (ดูรายละเอยีดจาก
รปูที( �) 

 

 
รปูที< l รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสมาชกิในครอบครวัที(ตอ้งใส่ใจเป็นพเิศษ 
 
ตอนที< 2 ผลการศกึษาการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้/ อาหารเกษตรอนิทรยี ์

1) ความเขา้ใจของกลุ่มผูบ้รโิภคที(มต่ีอเกษตรอนิทรยี ์

จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัความเขา้ใจที(มต่ีอเกษตร
อนิทรยี ์พบว่า จากคะแนนเตม็ ��  คะแนน ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.�  ได้ � คะแนน รองลงมา รอ้ยละ��.�  ได ้             
� คะแนน  สาํหรบัผูท้ี(ได ้�� คะแนน มเีพยีงรอ้ยละ �.�  (ดรูายละเอยีดใน ตารางที( 5.7 และ รปูที( �) 

 

 

 

 

 

เปอรเ์ซนต ์

บุคคลที<ต ้องสนใจเป็นพิเศษ 
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ตารางที< 5.7  จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบ จาํแนกตามคะแนนความเขา้ใจ 
คะแนน จาํนวน ร้อยละ 

0 29 2.4 
1 65 5.4 
2 131 10.8 
3 229 18.9 
4 265 21.9 
5 243 20.0 
6 117 9.7 
7 67 5.5 
8 32 2.6 
9 23 1.9 
10 11 0.9 

 

 
 
รปูที< m รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตามคะแนนความเขา้ใจ 

เมื(อพิจารณาความเขา้ใจที(มต่ีอเกษตรอินทรยีท์ี(มใีนแต่ละขอ้ความ พบว่า ขอ้ความที(ผู้ตอบเขา้ใจได้
ถูกต้องมากที(สุด � อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที( � คอื “เกษตรอนิทรยีต์้องไม่มสีารเคมแีละมลพษิใดๆ ปนเปื=อน” 
คดิเป็นรอ้ยละ��.�  อนัดบัที( � คอื “เกษตรอนิทรยี ์และออรแ์กนิค เป็นชนิดเดยีวกนั”  คดิเป็นรอ้ยละ ��.� และ
อนัดบัที( � คอื “ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปออรแ์กนิคไม่ให้ใช้สารเคมสีงัเคราะห์ในการปรุงแต่งอาหาร” คดิเป็น
รอ้ยละ ��.� 
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ส่วนขอ้ความที(ผูต้อบเขา้ใจไม่ถูกต้องมากที(สุด � อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที( � คอื”มาตรฐานปลอดภยั
จากสารพิษ ผกัอนามยั ผกัปลอดสารพิษ เหมอืนกนักบัเกษตรอนิทรยี์” คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  อนัดบัที( � คอื 
“พืชไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกผกัในนํ=า) คอืออรแ์กนิคแบบหนึ(ง” คดิเป็นรอ้ยละ ��.� และอนัดบัที( � คอื “เกษตร
ทฤษฏใีหมแ่ละเกษตรพอเพยีงเป็นเกษตรอนิทรยีแ์บบหนึ(ง” คดิเป็นรอ้ยละ 60.8  

สําหรบัข้อความที(ผู้ตอบไม่แน่ใจมากที(สุด คือ “โลโก้ Q เป็นโลโก้รบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์”            
คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  รองลงมาคอื “เกษตรอนิทรยีไ์ม่ใช้ GMOs” คดิเป็นรอ้ยละ ��.� (ดูรายละเอยีดในตาราง          
ที( 5.8) 

ตารางที< 5.8  รอ้ยละของผูต้อบ จาํแนกตามความเขา้ใจถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง และไมแ่น่ใจ 
 

ข้อความ 
ร้อยละความเข้าใจ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 
เกษตรอนิทรยี ์และออรแ์กนิค เป็นชนิดเดยีวกนั 62.4 18.4 19.2 
มาตรฐานปลอดภยัจากสารพษิ ผกัอนามยั ผกัปลอดสารพษิ 
เหมอืนกนักบัเกษตรอนิทรยี ์

18.1 68.2 13.7 

พชืโฮโดรโปนิค (ปลกูผกัในนํ=า) คอืออรแ์กนิคแบบหนึ(ง 16.9 63.7 19.4 

เกษตรทฤษฏใีหมแ่ละเกษตรพอเพยีงเป็นเกษตรอนิทรยีแ์บบ
หนึ(ง 

13.3 60.8 25.8 

โลโก ้Q เป็นโลโกร้บัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ 15.7 39.7 44.6 
ออรแ์กนิคใหใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัการใชปุ้๋ ยเคมไีด ้โดยใช้
ปุ๋ ยเคมเีท่าที(จาํเป็น 

52.6 21.9 25.5 

ออรแ์กนิคใหใ้ชย้าฆ่าแมลงที(เป็นสารเคม ีแต่ตอ้งระวงัอยา่ให้
ตกคา้งในผลผลติในระดบัที(อาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 

59.5 22.1 18.4 

เกษตรอนิทรยีต์อ้งไม่มสีารเคมแีละมลพษิใดๆ ปนเปื=อน 73.0 12.5 14.5 
เกษตรอนิทรยีไ์มใ่ชจ้เีอม็โอ 46.9 13.9 39.2 
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูออรแ์กนิคไมใ่หใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหใ์น
การปรงุแต่งอาหาร 

61.7 14.6 23.7 
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เมื(อพจิารณาความเขา้ใจของผูต้อบที(มต่ีอเกษตรอนิทรยีใ์นภาพรวมจาํแนกตามเพศ  พบว่า เพศหญงิ
และเพศชายมีความเข้าใจในระดับใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีร้อยละ ��.� ส่วนเพศชาย มีร้อยละ ��.�                
(ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.9) 

 
ตารางที< 5.9  รอ้ยละความเขา้ใจ ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง และไมแ่น่ใจ จาํแนกตามเพศ 

เพศ 
ร้อยละความเข้าใจ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 
ชาย 40  .5 35.0 24.5 
หญงิ 42.5 33.0 24.5 

 
 
เมื(อพจิารณาความเขา้ใจของผูต้อบที(มต่ีอเกษตรอนิทรยีใ์นภาพรวมจาํแนกตามอาย ุพบว่า ผูท้ี(มอีายุ

ตั =งแต่ 51 ปีขึ=นไป มคีวามเขา้ใจถูกตอ้งมากกว่าช่วงอายุอื(นๆ โดยคดิเป็นรอ้ยละ 47 (ดรูายละเอยีดในตารางที( 
5.10) 
ตารางที< 5.10  รอ้ยละความเขา้ใจ ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง และไมแ่น่ใจ จาํแนกตามอาย ุ

อายุ 
ร้อยละความเข้าใจ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 

ตํ(ากว่า 20 ปี 40.5 36.1 23.4 
20-30 ปี 39.9 34.2 25.9 
31 – 40 ปี 43.3 32.9 23.8 
41 – 50 ปี 42.2 34 23.8 
51 – 60 ปี 46.6 30.3 23.1 

มากกว่า 60 ปี 46.5 34.2 19.3 
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เมื(อพจิารณาความเขา้ใจของผูต้อบที(มต่ีอเกษตรอนิทรยีใ์นภาพรวมจาํแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 
ผูท้ี(มกีารศกึษาระดบัปรญิญาเอกมคีวามเขา้ใจถูกต้องมากที(สุดเมื(อเทยีบกบัระดบัการศกึษาอื(นๆ  โดยคดิเป็น
รอ้ยละ 53.0 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 43.5  (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.11) 

 
ตารางที< 5.11  รอ้ยละความเขา้ใจ ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง และไมแ่น่ใจ จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา 
ร้อยละความเข้าใจ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 
ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี 42.1 34.0 23.9 
ปรญิญาตร ี 42.0 33.0 25.0 
ปรญิญาโท 43.5 34.0 22.5 
ปรญิญาเอก 53.0 25.8 21.2 
อื(นๆ 35.1 36.0 28.9 

 
 
เมื(อพจิารณาความเขา้ใจของผู้ตอบที(มต่ีอเกษตรอนิทรยีใ์นภาพรวมจําแนกตามอาชพี พบว่า ผู้ที(เป็น

เกษตรกรมคีวามเข้าใจถูกต้องมากที(สุดเมื(อเทยีบกบัอาชพีอื(นๆ  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 47.1 (ดูรายละเอียดใน
ตารางที( 5.12) 

 
ตารางที< 5.12 รอ้ยละความเขา้ใจ ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง และไมแ่น่ใจ จาํแนกตามอาชพี 

อาชีพ 
ร้อยละความเข้าใจ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 
เกษตรกร 47.1 32 20.9 
นกัศกึษา 40.1 36.3 23.6 
รบัราชการ 42.6 34.8 22.6 
ธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ 43.2 32.6 24.2 
วชิาชพีเฉพาะทาง 37.1 34.9 28 
แมบ่า้น-พ่อบา้น 40.1 32.1 27.8 
เกษยีณ 42.4 31.4 26.2 
อื(นๆ 45.3 29.8 24.9 
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2) การรบัรูข้องกลุ่มผูบ้รโิภคที(มต่ีอตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที< r แสดงตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์ละมาตรฐานอื(นๆที(ไมใ่ช่มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
   
จากการสาํรวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เกี(ยวกบัการรบัรูท้ี(มต่ีอตรารบัรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์า้งตน้ พบว่าตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี(ผูต้อบเคยเหน็มากตามลาํดบั ดงันี=  

ลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �          

ลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �         

 และลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �     
(ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.13) 

1. 

 

2. 

 
3.  

4.  
5.  

6.  

7.  8.  9.  

10.  

11. 

 

12. 
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ตารางที< 5.13  รอ้ยละตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์จาํแนกตามลาํดบัการเคยเหน็ 
 

ลาํดบัที< n ร้อยละ ลาํดบัที< o ร้อยละ ลาํดบัที< p ร้อยละ 

  

2.9 

  

3.0 

  

5.0 

 
3.3 

 
4.4 

 
5.4 

 
8.1 

 
10.1 

 
10.7 

 

10.1 

 

12.2 

 

10.6 

  
4.2 

  
5.5 

  
6.9 

 

3.2 

 

6.7 

 

7.1 

 

29.5 

 

25.0 

 

15.9 

 

4.1 

 

7.2 

 

7.7 

 
25.5 

 

14.2 

 

14.4 

 

1.6 

 

2.9 

 

4.7 

 
2.9 

 
3.2 

 
5.0 

 

 
4.8 

 
5.6 

 
6.5 

 
 
สําหรบัการสํารวจความคดิเหน็ผู้บรโิภคที(มต่ีอตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี(น่าเชื(อถอื  พบว่า 

ตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี(ผูต้อบเหน็ว่ามคีวามน่าเชื(อถอืมากตามลาํดบั ดงันี=  

  ลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �          
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 ลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �         

  และ ลาํดบัที( � คอื ตราหมายเลข �     
   (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.14) 
 

ตารางที< 5.14  รอ้ยละตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์จาํแนกตามลาํดบัความน่าเชื(อถอื 
ลาํดบัที< n ร้อยละ ลาํดบัที< o ร้อยละ ลาํดบัที< p ร้อยละ 

  

3.2 

  

2.6 

  

6.4 

 
3.0 

 
4.4 

 
2.9 

 
5.0 

 
6.8 

 
9.7 

 

16.4 

 

14.7 

 

10.0 

  
3.6 

  
4.7 

  
7.8 

 

3.2 

 

6.3 

 

8.5 

 

25.8 

 

24.6 

 

14.0 

 

8.6 

 

8.7 

 

8.1 

 
22.8 

 
15.6 

 
13.1 

 

1.3 

 

2.6 

 

4.8 

 
2.8 

 
3.8 

 
8.1 

 
4.3 

 
5.2 

 
6.6 
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ตอนที< 3  ผลการศกึษาทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี ์  

 1) การคาํนึงถงึสนิคา้อนิทรยี ์

 จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี ์ 
ที(มต่ีอขอ้ความ “เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยี ์ ท่านคดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก” พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 75.6 คดิถงึ
ความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ10.8 คดิถงึความน่าเชื(อถอื (ดรูายละเอยีดใน รปูที( 8) 

 
รปูที< s รอ้ยละความคดิเหน็ที(มต่ีอขอ้ความ“เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยีค์ดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก” 
 
เมื(อพจิารณาตามเพศ พบว่า เพศชายส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา 

รอ้ยละ ��.� คดิถงึความน่าเชื(อถอื ส่วนเพศหญงิ ส่วนใหญ่รอ้ยละ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ เช่นกนั  
รองลงมา รอ้ยละ �.� คดิถงึระดบัราคา (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.15) 

 
ตารางที< 5.15  รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็“เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยี ์ คดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก” 
จาํแนกตามเพศ 

เพศ 
ด้าน 

ความปลอดภยั-สุขภาพ ระดบัราคา ความน่าเชื(อถอื ผลผลติ 
ชาย 70.0 11.7 14.9 3.4 
หญงิ 79.1 8.7 8.2 4.0 

 
เมื(อพิจารณาตามอายุ พบว่าผู้ที(มีอายุตํ( ากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ ��.� คิดถึงความปลอดภยั-

สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ �.� คดิถงึระดบัราคา                                                                          
 ผูท้ี(มอีายุ 20-30 ปีส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ ��.� และ 
รอ้ยละ ��.�  คดิถงึความน่าเชื(อถอืและระดบัราคา ตามลาํดบั                                                                                                           

 ผูท้ี(มอีาย ุ��-40 ปีส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ ��.� คดิถงึ
ระดบัราคา                                                                                                                    
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 ผูท้ี(มอีายุ ��-50 ปีส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ ��.� คดิถงึ
ความน่าเชื(อถอื 

 ผูท้ี(มอีายุ ��-60 ปีส่วนใหญ่รอ้ยละ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ��.� คดิถงึ
ความน่าเชื(อถอื 

 ผู้ที(มอีายุมากกว่า ��ปีส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ยละ ��.� 
คดิถงึความน่าเชื(อถอื 

   (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.16) 
 

ตารางที< 5.16  รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็“เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยี ์ คดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก” 
จาํแนกตามอายุ 

อายุ 
ด้าน 

ความปลอดภยั-สุขภาพ ระดบัราคา ความน่าเชื(อถอื ผลผลติ 
ตํ(ากว่า 20 ปี 81.0 9.5 7.9 1.6 
20 – 30 ปี 76.6 10.0 10.7 2.7 
31 – 40 ปี 73.9 12.1 9.8 4.3 
41 – 50 ปี 75.3 7.5 13.2 4.0 
51 – 60 ปี 76.0 6.0 11.0 7.0 
มากกว่า 60 ปี 64.3 7.1 21.4 7.1 

 
เมื(อพจิารณาตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูท้ี(มรีะดบัการศกึษาตํ(ากว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ รอ้ยละ 74.8 

คิดถึงความปลอดภัย-สุขภาพ  รองลงมา ร้อยละ 11.0 และ 10.7  คิดถึงระดับราคาและความน่าเชื(อถือ  
ตามลาํดบั                                                                                                   
 ผูท้ี(มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ รอ้ยละ 75.2 คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพรองลงมารอ้ยละ 
11.1 และ 10.1  คดิถงึความน่าเชื(อถอืและระดบัราคา ตามลาํดบั                            
 ผูท้ี(มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 79.2 คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมารอ้ย
ละ 11.5 คดิถงึความน่าเชื(อถอื 

 ผูท้ี(มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 85.7 คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ   
 ผู้ที(มรีะดบัการศกึษาอื(นๆ ส่วนใหญ่รอ้ย 61.1 คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ รองลงมารอ้ยละ 33.3. 
คดิถงึระดบัราคา  

  (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.17) 
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ตารางที< 5.17  รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็“เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยี ์ คดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบั
แรก”  จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา 
ด้าน 

ความปลอดภยั-สุขภาพ ระดบัราคา ความน่าเชื(อถอื ผลผลติ 
ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี 74.8 11.0 10.7 3.4 
ปรญิญาตร ี 75.2 10.1 11.1 3.6 
ปรญิญาโท 79.2 3.1 11.5 6.2 
ปรญิญาเอก 85.7 7.1 7.1 0.0 
อื(นๆ 61.1 33.3 0.0 5.6 

 
เมื(อพจิารณาตามอาชพี พบว่าผูท้ี(มอีาชพีเกษตรกร ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั -

สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ ��.� คดิถงึความน่าเชื(อถอื ผูท้ี(เป็นนกัศกึษาส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� คดิถงึความ
ปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ��.� คดิถงึระดบัราคา 

ผู้ที(รบัราชการ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถึงความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ ��.� คดิถึง
ความน่าเชื(อถอื 

ผู้ที(มอีาชพีธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา 
รอ้ยละ ��.� คดิถงึความน่าเชื(อถอื 

ผูท้ี(มวีชิาชพีเฉพาะทาง ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ ��.� 
คดิถงึความน่าเชื(อถอื 

ผูท้ี(เป็นแมบ่า้น-พ่อบา้น ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.�  คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ ��.� 
และ��.� คดิถงึความน่าเชื(อถอืและระดบัราคา 

ผูท้ี(เกษยีณ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิถงึความปลอดภยั-สุขภาพ  รองลงมา รอ้ยละ ��.� คดิถงึความ
น่าเชื(อถอื 

(ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.18) 
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ตารางที< 5.18  รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็“เมื(อคดิถงึสนิคา้อนิทรยี ์ คดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก” 
จาํแนกตามอาชพี 

อาชีพ 
ด้าน 

ความปลอดภยั-
สขุภาพ 

ระดบัราคา 
ความน่าเชื<อถือ ผลผลิต 

เกษตรกร 77.3 6.8 11.4 4.5 
นกัศกึษา 76.3 11.9 9.1 2.8 
รบัราชการ 70.1 11.0 13.6 5.2 
ธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ 78.6 8.8 10.6 2.1 
วชิาชพีเฉพาะทาง 65.6 9.4 15.6 9.4 
แมบ่า้น-พ่อบา้น 70.6 11.1 11.9 6.3 
เกษยีณ 60.0 10.0 20.0 10.0 
อื(นๆ 85.2 8.0 4.5 2.3 

  

 2) การทศันคตขิองผูบ้รโิภคที(มต่ีอสนิคา้อนิทรยีใ์นดา้นต่างๆ   

 จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี์
ในด้านความปลอดภัย-สุขภาพ  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ��.� คิดว่าปลอดภัยที(สุด เพราะไม่มีสารเคมี
การเกษตรตกค้าง  รองลงมา ร้อยละ ��.� คดิว่าปลอดภยักว่า เพราะมสีารเคมกีารเกษตรตกค้างน้อยกว่า                     
(ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.19) 

ตารางที< 5.19 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นความปลอดภยั-สุขภาพ 
ข้อความ จาํนวน ร้อยละ 

ปลอดภยัที(สุด เพราะไมม่สีารเคมกีารเกษตรตกคา้ง  769 63.9 
ปลอดภยักว่า เพราะมสีารเคมกีารเกษตรตกคา้งน้อยกว่า 280 23.3 
ปลอดภยัเหมอืนกนักบัผลผลติการเกษตรอื(นๆ 55 4.6 
มคีุณค่าทางโภชนาการ (เช่น วติามนิ) มากที(สุด 99 8.2 

    
จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี์

ในดา้นระดบัราคา  พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิว่ามรีาคาที(เหมาะสม รองลงมา รอ้ยละ ��.� คดิว่ามรีาคา
สงู แต่ยอมรบัได ้เพราะมคีุณภาพที(ดกีว่า (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.20) 
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ตารางที< 5.20 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นระดบัราคา  
ข้อความ จาํนวน ร้อยละ 
มรีาคาที(เหมาะสม  523 44.3 
มรีาคาแพงเกนิสมควร 191 16.2 
มรีาคาสงู แต่ยอมรบัได ้เพราะมคีุณภาพที(ดกีว่า 447 37.8 
มรีาคาสงูกว่า เพราะผูข้ายต้องการกําไรมากเกนิไป 20 1.7 

    
จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี์

ในด้านความน่าเชื(อถือพบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิว่าเฉพาะที(มตีรารบัรองมาตรฐานสากลที(น่าเชื(อถือ 
รองลงมารอ้ยละ ��.� คดิว่าน่าเชื(อถอืทั =งหมด (ทั =งของไทยและต่างประเทศ) (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.21) 

 
ตารางที< 5.21 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นความน่าเชื(อถอื 

ข้อความ จาํนวน ร้อยละ 
น่าเชื(อถอืทั =งหมด (ทั =งของไทยและต่างประเทศ)  461 39.1 
เฉพาะที(มตีรารบัรองมาตรฐานสากลที(น่าเชื(อถอื 676 57.3 
ไมน่่าเชื(อถอืทั =งหมด 42 3.6 

    
จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัความน่าเชื(อถอืของหน่วย

ตรวจรบัรองของราชการไทย พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� เหน็ว่ามคีวามน่าเชื(อถอื 
 

 
 
รปูที< t รอ้ยละความคดิเหน็ที(มต่ีอความน่าเชื(อถอืของหน่วยตรวจรบัรองของราชการไทย 
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จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัความน่าเชื(อถอืของหน่วย
ตรวจรบัรองของเอกชนไทยที(ไดร้บัการรบัรองจากองคก์รต่างประเทศ  พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.�� เหน็ว่า              
มคีวามน่าเชื(อถอื 

 
 
รปูที< nu รอ้ยละความคดิเหน็ที(มต่ีอความน่าเชื(อถอืของหน่วยตรวจรบัรองของเอกชนไทย                                      

ที(ไดร้บัการรบัรองจาก  องคก์รต่างประเทศ 
 
จากการสํารวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัทศันคตต่ิอสนิคา้อนิทรยี์

ในด้านผลผลติ  พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คดิว่าผลผลติรูปร่าง/สสีนัสวยแบบที(เป็นธรรมชาติ  รองลงมา 
รอ้ยละ ��.� คดิว่าผลผลติรปูรา่ง/สสีนัสวยเหมอืนกนักบัผลผลติทั (วไป ที(ไม่ใช่เกษตรอนิทรยี ์(ดูรายละเอยีดใน
ตารางที( 5.22) 

 
ตารางที< 5.22 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นผลผลติ 

ข้อความ จาํนวน ร้อยละ 
ผลผลติรปูรา่ง/สสีนัไมส่วย เพราะมปีุ๋ ยไมเ่พยีงพอ  61 5.2 
ผลผลติรปูรา่ง/สสีนัไมส่วย เพราะแมลงกดักนิ/ทาํลายมากกว่า 185 15.9 
ผลผลติรปูรา่ง/สสีนัสวยเหมอืนกนักบัผลผลติทั (วไป ที(ไม่ใช่เกษตรอนิทรยี ์ 213 18.3 
ผลผลติรปูรา่ง/สสีนัสวยแบบที(เป็นธรรมชาต ิ 708 60.7 
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ตอนที<  4  ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื=อผลิตภัณฑ์อินทรยี์ ที(ร้านสินค้าอินทรยี์ หรอืร้านอาหาร                 
ออรแ์กนิค 

1) แหล่งที(ผูบ้รโิภคใชเ้พื(อการอุปโภค/ บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

จากการสํารวจผู้บรโิภคสนิค้าอนิทรยี์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อ
การอุปโภค/ บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยี ์พบว่า  ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� ซื=อจากซูเปอรม์ารเ์กต็  รองลงมา รอ้ยละ 
��.� ซื=อจากรา้นกรนี (รา้นสุขภาพ) (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.23 และ รปูที( ��) 

ตารางที< 5.23 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นผลผลติ 
 

    

 
 
รปูที< nn รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความคดิเหน็ดา้นผลผลติ 

แหล่งที<ใช้เพื<อการอปุโภค/ บริโภค ร้อยละ 
ปลกูเอง  12.3 
ซื=อจากตลาดเขยีว 9.1 
ซื=อจากรา้นกรนี (รา้นสุขภาพ) 20.7 
ซื=อจากซเูปอรม์ารเ์กต็ 34.7 
ซื=อโดยตรงจากผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจาํหน่าย 11.0 
รา้นอาหาร 8.0 
สั (งซื=อจากอนิเตอรเ์นต 3.0 
จากระบบขายตรง 1.4 
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2) ปรมิาณการอุปโภค/ บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีข์องผูบ้รโิภค    

เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่า แหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 
บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการปลูก ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.�  ตอบว่า “ปลูกเอง รอ้ยละ��”  รองลงมา รอ้ยละ 
��.� ตอบว่า “ปลกูเอง รอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 
 
รปูที< no รอ้ยละของปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการปลกู 
เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 

บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการซื=อจากตลาดเขยีว ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.�� ตอบว่า “ซื=อจากตลาดเขยีว รอ้ย
ละ��”  รองลงมา รอ้ยละ��.�� ตอบว่า “ซื=อจากตลาดเขยีว รอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 
รปูที< np รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากตลาดเขยีว 
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เมื(อพจิารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผูบ้รโิภคใชเ้พื(อการอุปโภค/ 
บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการซื=อจากรา้นกรนี ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.�� ตอบว่า “ซื=อจากรา้นกรนีรอ้ยละ��”  
รองลงมา รอ้ยละ��.�� ตอบว่า “ซื=อจากรา้นกรนีรอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 
รปูที< n� รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากรา้นกรนี 
   
 
เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 

บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการซื=อจากซูเปอรม์ารเ์กต็ ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� ตอบว่า “ซื=อจากซูเปอรม์ารเ์ก็ต 
รอ้ยละ��”  รองลงมา รอ้ยละ��.� ตอบว่า “ซื=อจากซเูปอรม์ารเ์กต็ รอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 

 
รปูที< nl รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
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เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 
บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากการซื=อโดยตรงจากผูผ้ลติ/ผูจ้าํหน่าย ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� ตอบว่า “โดยตรงจาก
ผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย ร้อยละ��”  รองลงมา ร้อยละ��.� ตอบว่า “ซื=อโดยตรงจากผู้ผลติ/ผู้จําหน่าย ร้อยละ��”                
(ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 

 
รปูที< n� รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากซื=อโดยตรงจากผูผ้ลติ/ผูจ้าํหน่าย 
   
 
เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 

บรโิภคผลติภณัฑ์อินทรยี์ซื=อจากร้านอาหาร ส่วนใหญ่ร้อยละ ��.� ตอบว่า “ซื=อจากร้านอาหาร รอ้ยละ��”  
รองลงมา รอ้ยละ��.� ตอบว่า “ซื=อจากรา้นอาหาร รอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 

 
รปูที< nr รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีจ์ากรา้นอาหาร 
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เมื(อพิจารณาปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคในแต่ละแหล่ง พบว่าแหล่งที(ผู้บรโิภคใช้เพื(อการอุปโภค/ 
บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีซ์ื=อจากอนิเตอรเ์นต ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� ตอบว่า “ซื=อจากอนิเตอรเ์นต รอ้ยละ��”  
รองลงมา รอ้ยละ��.� ตอบว่า “ซื=อจากอนิเตอรเ์นต รอ้ยละ��”  (ดรูายละเอยีดในรปูที( ��) 

 

 
รปูที< ns รอ้ยละปรมิาณการอุปโภค/บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยีซ์ื=อจากอนิเตอรเ์นต 
 

3) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีหรอืการรบัประทานอาหารที(รา้นอาหารออรแ์กนิค   

การสาํรวจผูบ้รโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัความถี(ในการใชบ้รกิารรา้นคา้
ปลกีหรอืการรบัประทานอาหารที(รา้นอาหารออรแ์กนิค  พบว่า  ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.�ใช้บรกิารเดอืนละ 1-2 
ครั =ง รองลงมา รอ้ยละ ��.�ใชบ้รกิารปีละ 5-6 ครั =ง (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.24) 

 
ตารางที< 5.24 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอความถี(ในการใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีหรอืการรบัประทานอาหารที(
รา้นอาหารออรแ์กนิค    

 
ความถี<ในการใช้บริการ จาํนวน ร้อยละ 
ปีละ 1-2 ครั =ง 203 18.9 
ปีละ 5-6 ครั =ง 248 23.0 
เดอืนละ 1-2 ครั =ง 405 37.6 
สปัดาหล์ะครั =ง 220 20.4 
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เมื(อพจิารณาเกี(ยวกบัค่าใช้จ่ายในการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยีเ์พื(อการอุปโภค/ บรโิภคที(รา้นคา้ปลกีหรอื
การรบัประทานอาหารที(ร้านอาหารออร์แกนิคต่อครั =ง  พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ ��.� มีค่าใช้จ่ายต่อครั =ง
ประมาณ ��� – ��� บาทรองลงมา รอ้ยละ ��.�มคี่าใชจ้่ายต่อครั =งน้อยกว่า ��� บาท (ดูรายละเอยีดในตาราง
ที( 5.25) 

 
ตารางที< 5.25 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอค่าใชจ้่ายต่อครั =งในการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

 
เมื(อพจิารณาเกี(ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยีเ์พื(อการอุปโภค/ บรโิภคที(รา้นคา้ปลกีหรอืใน

การรบัประทานอาหารที(รา้นอาหารออรแ์กนิคเทยีบกบัปีที(ผ่านมา  พบว่า  สูงถงึรอ้ยละ �� มคี่าใชจ้่ายเท่าเดมิ   
รองลงมา รอ้ยละ ��.� มคี่าใชจ้า่ยเพิ(มขึ=นจากปีก่อน  (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.26) 

 
ตารางที< 5.26 จาํนวน รอ้ยละของผูต้อบที(มต่ีอค่าใชจ้่ายต่อครั =งในการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยี ์

ค่าใช้จ่ายเทียบกบัปีที<ผ่านมา จาํนวน ร้อยละ 
เพิ(มขึ=นจากปีก่อน   374 35.1 
เท่าเดมิ           639 59.9 
ลดลงจากปีก่อน    54 5.1 

 
เมื(อพจิารณาเฉพาะผูบ้รโิภคที(ตอบว่ามคี่าใชจ้่ายเพิ(มขึ=น พบว่าในภาพรวม สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการซื=อ

ผลติภณัฑ์อินทรยีเ์พื(อการอุปโภค/ บรโิภคที(รา้นค้าปลกีหรอืการรบัประทานอาหารที(รา้นอาหารออรแ์กนิคที(
เพิ(มขึ=นเมื(อเทยีบกบัปีที(ผ่านมา คดิเป็นรอ้ยละ��   ส่วนผู้บรโิภคที(ตอบว่ามคี่าใช้จ่ายลดลง พบว่าในภาพรวม
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการซื=อผลติภณัฑอ์นิทรยีเ์พื(อการอุปโภค/ บรโิภคที(รา้นคา้ปลกีหรอืการรบัประทานอาหารที(
รา้นอาหารออรแ์กนิคที(ลดลงเมื(อเทยีบกบัปีที(ผ่านมา คดิเป็นรอ้ยละ��    
 (ดรูายละเอยีดในรปูที( �� และ รปูที( 20) 

ค่าใช้จ่ายต่อคร ั Dง จาํนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 200 บาท   238 22.0 
200 – 400 บาท 510 47.2 
401 – 600 บาท                                       170 15.7 
601 –  1,000 บาท 91 8.4 
มากกว่า 1,000 บาท 72 6.7 
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รปูที< 19 สดัส่วนค่าใชจ้า่ยในการซื=อสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=นเมื(อเทยีบกบัปีที(ผ่านมา 
 
   

 
รปูที< 20 สดัส่วนค่าใชจ้า่ยในการซื=อสนิคา้อนิทรยีล์ดลงเมื(อเทยีบกบัปีที(ผ่านมา 
 
ตอนที< 5 ผลการศกึษาปัจจยัในการเลอืกสนิคา้อนิทรยี ์

 1) ปัจจยัที(มผีลต่อการซื=อสนิคา้อนิทรยี ์

 การสํารวจผู้บรโิภคสนิค้าอินทรยี์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัปัจจยัในการเลอืกสนิค้า
อนิทรยี ์ พบว่าเหตุผลหลกัในการเลอืกบรโิภคสนิคา้อนิทรยี ์ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คอืปลอดภยัจากการไม่ใช้
สารเคมกีารเกษตร  รองลงมา รอ้ยละ��.� คอื มคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 

ส่วนเหตุผลรองในการเลอืกบรโิภคสนิค้าอินทรยี ์ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ ��.� คอืมคีุณค่าทางโภชนาการ
มากกว่ารองลงมา รอ้ยละ��.� คอื ปลอดภยัจากการไมใ่ชส้ารเคมกีารเกษตร 

(ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.27 และ5.28) 
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ตารางที< 5.27 จาํนวน รอ้ยละของเหตุผลหลกัในการเลอืกบรโิภคสนิคา้อนิทรยี ์  
 

   เหตผุล จาํนวน ร้อยละ 
ปลอดภยัจากการไมใ่ชส้ารเคมกีารเกษตร 715 66.0 
ปลอดภยัจากการไมใ่ชฮ้อรโ์มน/ยาปฏชิวีนะ 107 9.9 
มคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 186 17.2 
ช่วยรกัษาสิ(งแวดลอ้ม 41 3.8 
ช่วยเหลอืเกษตรกร 32 3.0 
เหตุผลอื(น 3 0.3 

 
ตารางที< 5.28 จาํนวน รอ้ยละของเหตุผลรองในการเลอืกบรโิภคสนิคา้อนิทรยี ์  
 

   เหตผุล จาํนวน ร้อยละ 
ปลอดภยัจากการไมใ่ชส้ารเคมกีารเกษตร 276 25.5 
ปลอดภยัจากการไมใ่ชฮ้อรโ์มน/ยาปฏชิวีนะ 258 23.8 
มคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 287 26.5 
ช่วยรกัษาสิ(งแวดลอ้ม 165 15.2 
ช่วยเหลอืเกษตรกร 90 8.3 
เหตุผลอื(น 7 0.6 

 
จากการสํารวจผู้บรโิภคสนิค้าอนิทรยีใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกบัปัจจยัที(มผีลต่อการซื=อ

สนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น พบว่า รอ้ยละ ��.� เหน็ว่า ราคาสนิคา้ถูกลงมากกว่านี=  รองลงมา รอ้ยละ ��.� เหน็ว่ามี
ระบบการตรวจรบัรองที(มคีวามน่าเชื(อถอื (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.29 และรปูที( 21) 

 
ตารางที< 5.29 จาํนวน รอ้ยละของปัจจยัที(มผีลต่อการซื=อสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น 

   ปัจจยั จาํนวน ร้อยละ 
ราคาสนิคา้ถูกลงมากกว่านี= 567 29.5 
มรีะบบการตรวจรบัรองที(มคีวามน่าเชื(อถอื 410 21.3 
มสีนิคา้ที(หลากหลายมากกว่านี=  296 15.4 
ความสะดวกในการซื=อมากกว่านี= 430 22.4 
มขีอ้มลูเกี(ยวกบัประโยชน์ของผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ มากกว่านี= 217 11.3 
อื(นๆ 3 0.2 
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รปูที< o1 รอ้ยละของปัจจยัที(มผีลต่อการซื=อสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น 

2) ปัจจยัที(มผีลต่อการซื=อสนิคา้อนิทรยี ์

เมื(อพจิารณาจากปัจจยัขา้งตน้ หากเป็นจรงิผูบ้รโิภคคดิว่าจะซื=อสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=นอย่างไร  พบว่า 

สนิคา้ประเภทขา้ว ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� จะทําใหซ้ื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ��  รองลงมา รอ้ยละ ��.� จะทาํให้
ซื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ 20 เอ 

สนิค้าประเภทผกัและผลไมส้ด ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� จะทําให้ซื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ��  รองลงมา รอ้ยละ 
��.� จะทาํใหซ้ื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ�� 

สนิค้าประเภทอาหารแปรรูป ส่วนใหญ่ร้อยละ ��.� จะทําให้ซื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ��  รองลงมา ร้อยละ 
��.� จะทาํใหซ้ื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ 20-50 

สนิค้าประเภทผลติภณัฑ์ไม่ใช่อาหาร ส่วนใหญ่รอ้ยละ ��.� จะทําให้ซื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ���  รองลงมา 
รอ้ยละ ��.� จะทาํใหซ้ื=อเพิ(มขึ=นรอ้ยละ��-50 (ดรูายละเอยีดในตารางที( 5.30) 
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ตารางที< 5.30 จาํนวน รอ้ยละของการเพิ(มขึ=นในการอุปโภค/บรโิภคสนิคา้อนิทรยีใ์นแต่ละประเภท 

ประเภท 
5% 

 
10% 

 
20% 

 
20-50% 

 
100% 

 
ขา้ว 16.8 30.1 20.8 19.1 13.2 

ผกัและผลไมส้ด 18.7 36.3 24.5 14.9 5.6 

อาหารแปรรปู 5.8 25.0 27.1 26.5 15.6 

ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร 5.6 15.3 20.4 22.1 36.6 

 

ตอนที< m ผลการศกึษาความตอ้งการนํามาใชอุ้ปโภค/ บรโิภคผลติภณัฑอ์นิทรยี ์ 

จากการสํารวจผู้บรโิภคสินค้าอินทรีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเกี(ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย ์                 
(ที(ได้รบัการรบัรอง)  ที(มคีวามต้องการนํามาใช้อุปโภค/ บรโิภค แต่ปัจจุบนัยงัหาได้ยาก หรอืไม่พบเหน็สนิค้า
ประเภทนี= พบว่า  

 สนิค้าประเภทข้าวอินทรยี์ ที(ผู้บรโิภคต้องการมาก � อนัดบัแรก ได้แก่ อันดบัที( � ข้าวไรซ์เบอร์รี(             
คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  อนัดบัที( �  ขา้วขาวหอมมะล ิคดิเป็นรอ้ยละ ��.�  และอนัดบัที( � ขา้วกลอ้ง คดิเป็นรอ้ย
ละ ��.� (ดรูายละเอยีดในรปูที( 22) 

 

 
 
รปูที< o2  รอ้ยละความตอ้งการสนิคา้อนิทรยีป์ระเภทขา้ว 
 
 

ขา้วหอมนลิ 

ขา้วเหนยีว 

ขา้วกลอ่ง 
 

ขา้วขาวหอมมะล ิ
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สําหรบัสนิค้าประเภทขา้วอนิทรยี ์อื(นๆ ที(มคีวามต้องการนํามาใช้อุปโภค/ บรโิภคแต่ปัจจุบนัยงัหาได้
ยากหรอืไม่พบเห็นสนิค้า ได้แก่ข้าวบาเลย์ ขา้วกระป๋องออแกนิค ข้าวหอมมณีนิล ข้าวบดนิล ข้าวสนิเหล็ก  
ขา้วหอมคุณยาย ขา้วอบผลไม ้ขา้วญี(ปุ่ น ขา้วมกิเบอรร์ี( จมกูขา้วขา้วมนัป ู ขา้วกลอ้งแฟรเ์ทรค จมกูขา้วกลอ้ง
ปิ(นเกษตร และนํ=านมขา้ว เป็นตน้ 

สนิคา้ประเภทผกัสดอนิทรยีท์ี(ผูบ้รโิภคต้องการมาก � อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัที( � ชุดผกัสลดั คดิเป็น
ร้อยละ ��.�  อันดับที( �  คะน้า  คิดเป็นร้อยละ ��.�  และอันดับที( � ผักกาดแก้ว คิดเป็นร้อยละ ��.�                     
(ดรูายละเอยีดในรปูที( �3) 

 
รปูที< o3 รอ้ยละความตอ้งการสนิคา้ประเภทผกัสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผกัสลดัรอ๊คเกต็ 

คะน้า 

ชดุผกัสลดั 
เปอรเ์ซนต ์
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สนิค้าประเภทผลไม้สดอินทรยี์ที(ผู้บรโิภคต้องการมาก � อนัดบัแรก ได้แก่ อันดบัที( � องุ่นอินทรยี ์             
คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  อนัดบัที( �  มะม่วงอินทรยี์ คดิเป็นรอ้ยละ �.�  และอนัดบัที( � แตงโมอนิทรยี์ คดิเป็น          
รอ้ยละ �.�  (ดรูายละเอยีดในรปูที( �4)  

 

 
รปูที< o4  รอ้ยละความตอ้งการสนิคา้ประเภทผลไมส้ด 
 

สาํหรบัสนิคา้อื(นๆ ประเภทผกัสดอนิทรยี ์ที(มคีวามต้องการนํามาใชอุ้ปโภค/ บรโิภคแต่ปัจจบุนัยงัหาได้
ยากหรอืไมพ่บเหน็สนิคา้ ไดแ้ก่ ผกัสลดัรอ็คเกต็   ผกัวอเตอรเ์ครส   กระเจี�ยบเขยีว   ผกักระเฉด   กระหลํ(าปลี
ม่วง  ผกัสลดักรนีโอ๊ค ข้าวโพดอ่อน   ขงิ  ตะไคร ้ ตําลงึ บวบ ถั (วฝักยาว ฟักทอง และเห็ด เป็นต้น สําหรบั
สนิคา้อื(นๆ ประเภทผลไมส้ดอนิทรยีไ์ดแ้ก่  ลาํไย  ลองกอง  มะตูม  และมะพรา้ว เป็นตน้  

เมื(อพจิารณาสนิค้าประเภทอาหารแปรรูปอนิทรยี ์ ที(ผูบ้รโิภคต้องการมาก � อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบั 
ที( � นํ=าผลไมอ้นิทรยี ์คดิเป็นรอ้ยละ �.�  อนัดบัที( �  นํ=าพรกิ และเนื=อสตัวแ์ปรรูปอนิทรยี ์ คดิเป็นรอ้ยละ �.�  
และอนัดบัที( � เครื(องดมืธญัญพชือนิทรยี ์คดิเป็นรอ้ยละ �.7 (ดรูายละเอยีดในรปูที( �5) 

สําหรบัสนิค้าอินทรยี์อื(นๆ ประเภทอาหารแปรรูปได้แก่  ข้าวกล้องบด กะท ิ ชาสมุนไพร  ซอสพรกิ  
ซอสถั (วเหลอืง แดรี(โฮม  ต้มยาํกุง้  ถั (วอบแหง้  ทุเรยีนกรอบ  นํ=าสม้สายชูหมกัจากขา้วอนิทรยี ์ นํ=าสลดัสุขภาพ
ผสมเอน็ไซม ์ โยเกริด์ อาหารอบแหง้ ไอศครมี  นํ=าผึ=ง  ขา้วเกรยีบ กระเทยีมอดัเมด็ ชา กาแฟ และนม เป็นตน้ 

 

 

กล้วย 

เปอรเ์ซนต ์



หน้า 111 จาก 157 

 
 
รปูที< o5  รอ้ยละความตอ้งการสนิคา้ประเภทอาหารแปรรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปอรเ์ซนต ์



หน้า 112 จาก 157 

สาํหรบัสนิคา้ประเภทผลติภณัฑอ์นิทรยีท์ี(ไมใ่ช่อาหาร  ที(ผูบ้รโิภคตอ้งการมาก � อนัดบัแรก คอื อนัดบั
ที( � สบู่อนิทรยี ์คดิเป็นรอ้ยละ��.��  อนัดบัที( �  แชมพูอนิทรยี ์ คดิเป็นรอ้ยละ ��.��  และอนัดบัที( � นํ=ายา
ลา้งจานอนิทรยี ์คดิเป็นรอ้ยละ �.�� (ดรูายละเอยีดในรปูที( �6) 

 

 
 
รปูที< o6  รอ้ยละความตอ้งการสนิคา้อนิทรยีป์ระเภทผลติภณัฑท์ี(ไมใ่ช่อาหาร   
 
สําหรบัสินค้าอินทรยี์อื(นๆ ประเภทผลติภณัฑ์ที(ไม่ใช่อาหาร  ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดจาก

ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ทิชชู่  ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยอินทรีย์  ผ้าห่มทอจากฝ้าย ผ้าไหม พรมเช็ดเท้า                  
ไมก้วาดมะพรา้ว ยา ยากนัยงุ ยาใชภ้ายนอก รองเทา้ ลกูประคบสมนุไพร โลชั (นกนัยงุ โลชั (นทาผวิ โลชั (นทามอื
สเปรยป์รบัอากาศ  สาํลแีผ่น  เสื=อผา้  เสื=อผา้ที(ทาํจากฝ้ายอนิทรยี ์ หญา้เทยีม  หนงั  และหมวก   เป็นตน้  

 
 
 

เปอรเ์ซนต ์
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บทที< 6 

บทวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 

1. สรปุภาพรวมอปุสงคแ์ละอปุทานสินค้าอินทรียข์องประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า อุปทานการผลติสนิค้าอินทรยี์ไทยในปี 2556 มปีรมิาณประมาณ 71,847.2 ตนั 
และมมีูลค่าผลผลิต (ณ หน้าฟาร์ม) ราว 1,914.8 ล้านบาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ข้าว (61.3%) พืชไร ่
(16.7%) ไมผ้ล (6.6%)  ประมาณ 65-70% ของผลผลติเหล่านี=จาํหน่ายเขา้สู่ระบบตลาดเกษตรอนิทรยี ์ เหตุผล
ที(ผลผลติเกษตรอินทรยี์ไม่ได้จําหน่ายเข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรยี์น่าจะเกิดขึ=นจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ ปัญหา
ด้านโลจสิติกส์ เพราะผลผลิตดังกล่าวกระจดักระจาย หรอือยู่ห่างจากสถานที(แปรรูปหรอืตลาด จนทําให้
ค่าใชจ้า่ยในการรวบรวมและขนส่งผลผลติสงูเกนิไป และ/หรอื ผลผลติเกษตรอนิทรยีด์งักล่าวไม่ไดร้บัการตรวจ
รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีต์ามระบบที(ตลาดปลายทางตอ้งการ โดยเฉพาะในกรณขีองตลาดต่างประเทศ 

เกษตรกรผู้ผลติเกษตรอินทรยี์ในประเทศไทยมจีํานวนประมาณ 9,281 ครอบครวั (คิดเป็นสดัส่วน 
0.18 % จากจํานวนฟารม์ทั =งหมดในประเทศ) ซึ(งทําการผลติเกษตรอนิทรยีใ์นพื=นที( 213,183.68 ไร่ (คดิเป็น
สดัส่วน 0.29% ของพื=นที(การเกษตรของประเทศ) โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีกษตรกรและพื=นที(เกษตร
อนิทรยีท์ี(ได้รบัการรบัรองมาตรฐานแล้วเป็นสดัส่วนมากที(สุด ในขณะที(ภาคใต้มทีั =งเกษตรกรและพื=นที(เกษตร
อนิทรยีน้์อยที(สุด  

เกษตรกรผู้ผลติโดยส่วนใหญ่ไดร้บัการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีจ์ากหน่วยตรวจรบัรองใน
ประเทศ (69.6%) แต่พื=นที(เกษตรอินทรยี์ (และผลผลิตเกษตรอินทรยี์) ส่วนใหญ่ได้รบัการตรวจรบัรองจาก
หน่วยตรวจรบัรองต่างประเทศ (57.8%)  

ผลผลติเกษตรอินทรยี์เหล่านี=บางส่วน (โดยเฉพาะผกัและผลไมส้ด) จะจําหน่ายผ่านช่องทางตลาดที(
แตกต่างกนั คอื ตลาดส่งออก ตลาดโมเดริน์เทรด ตลาดที(มมีติสิงัคม (เช่น ตลาดนัด รา้นกรนี ระบบสมาชกิ) 
ตลาดขายตรง และรา้นอาหาร  แต่ผลผลติจาํนวนมากจะต้องผ่านกระบวนการแปรรปู (เช่น ขา้ว อาหารแปรรปู 
ผลติภณัฑ์ที(ไม่ใช่อาหาร) ก่อนที(จะถูกส่งต่อไปจําหน่ายในช่องทางตลาดต่างๆ   ตลาดสนิค้าอนิทรยี์ไทยใน               
ปี 2557 มมีลูค่ารวมกนักว่า 2,333.55 ลา้นบาท โดยช่องทางตลาดส่งออกเป็นช่องทางตลาดที(ใหญ่ที(สุด คดิเป็น
สดัส่วนประมาณ 77.9% ของตลาด รองลงมาคือ ช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรด (13.1%) และตลาดร้านกรนี 
(6.5%)  

ในระบบการแปรรูปและการตลาดเกษตรอนิทรยีไ์ทย มผีู้ที(เกี(ยวขอ้งที(อยู่ในห่วงโซ่เกษตรอนิทรยีไ์ทย
รวม 471 ราย (ไม่รวมเกษตรกรผู้ผลิต) แบ่งเป็นผู้แปรรูป (166 ราย) ผู้ส่งออก (51 ราย) ผู้กระจายสินค้า                
(3 ราย) ผูนํ้าเขา้ (ไม่มขีอ้มลู) รา้นกรนี (33 รา้น) โมเดริน์เทรด-จาํนวนสาขา (171 สาขา) ตลาดนัด (24 ตลาด) 
ตลาดระบบสมาชกิ (3 แห่ง) ตลาดขายตรงและอคีอมเมริซ์ (1 แห่ง) และรา้นอาหาร (19 รา้น) 
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ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป ซึ(งเป็นสนิค้าอนิทรยี์ส่งออกที(สําคญัที(สุดของประเทศไทยในปัจจุบนั โดยมี
มลูค่าสูงถงึ 1,201.00 ลา้นบาท/ปี มากกว่าสนิคา้ขา้วอนิทรยี ์โดยตลาดที(ใหญ่ที(เป็นตลาดในภูมภิาคยุโรปและ
อเมรกิาเหนือ  ส่วนการส่งออกขา้วอนิทรยีไ์ทยมมีลูค่ารวมในปี 2557 ราว 552.25 ลา้นบาท โดย 90% ของขา้ว
อนิทรยีไ์ทยส่งออกไปยงัประเทศในภูมภิาคยุโรปและอเมรกิาเหนือเช่นกนั ซึ(งการส่งออกของสนิค้าสองกลุ่มนี=           
มสีดัส่วนมากถงึ 96.5% ของสนิคา้อนิทรยีส์่งออกของประเทศไทย ที(มมีลูค่ารวมกนัราว 1,817.10 ลา้นบาท 

ประมาณการปรมิาณสนิคา้อนิทรยีแ์ต่ละประเภท และมลูค่าสนิคา้อนิทรยี ์ที(จาํหน่ายในตลาดในประเทศ
และที(ส่งออก สรปุไดต้ามตารางที( 6.1 

ตารางที< 6.1 แสดงประมาณการปรมิาณสนิคา้อนิทรยี ์ของประเทศไทย (ปี 2557) 

 สินค้าอินทรีย ์ ตลาดในประเทศ แปรรปู ตลาดส่งออก รวม(ตนั) 

ขา้ว (ตนั) 800 - 1000 200 - 300 12,690 13,690 – 13,990 

ผกัผลไมส้ด (ตนั) 2,415 976 25 3,426 

อาหารแปรรปู (ตนั) 560 -- 18,673 19,233 

สนิคา้ที(ไมใ่ช่อาหาร (ตนั) 2 -- 22 24 

รวม(ตนั) 3,777 – 3,977 1,176 – 1,276 31,410 36,373 – 36,673 

 
ตารางที< 6.2  สรปุมลูค่าสนิคา้อนิทรยีข์องประเทศไทย 
 มลูค่ารวม ปี 2557 (ล้านบาท) 
ตลาดสินค้าอินทรียภ์ายในประเทศ 514.45 

- โมเดริน์เทรด 306.00 
- รา้นกรนี 151.62 
- ตลาดนดัสเีขยีว 24.02 
- ตลาดระบบสมาชกิ 1.28 
- ตลาดขายตรง 1.45 
- ธุรกจิบรกิารอาหารและเครื(องดื(ม 30.08 

ตลาดสินค้าอินทรียส์่งออก 1,817.10 

รวม 2,331.55 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการคา้สนิคา้อนิทรยีไ์ทย พบปัญหาที(น่าจะเป็นเรื(องเร่งด่วนและสําคญั คอื 
การขยายอุปทานผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ทั =งในเชงิของปรมิาณและความหลากหลายของชนิดสนิค้า แต่ในการ
ขยายการผลติดงักล่าว จะต้องเป็นการผลติสนิคา้ที(มคีุณภาพ และมกีารวเิคราะหว์างแผนดา้นโลจสิตกิสไ์วก่้อน
ล่วงหน้า โดยเฉพาะในเรื(องของการบรกิารขนส่ง และการจดัการคุณภาพระหว่างการขนส่ง 
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ปัญหาความรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผู้บรโิภคต่อสนิค้าอนิทรยี ์เป็นปัญหาสําคญัที(พบและจําเป็นต้อง
แก้ไข เพราะจากผลการสํารวจความรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผู้บรโิภคที(พบว่า แมว้่าผู้บรโิภคในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเคยได้ยนิเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์(92% ที(สุ่มสมัภาษณ์ทั (วประเทศ) แต่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวาม
เขา้ใจเกษตรอนิทรยีอ์ย่างไม่ถูกต้อง (ผูบ้รโิภคทั (วประเทศ ยกเวน้กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ตอบคาํถามถูกต้อง
มากกว่าครึ(งหนึ(งของคาํถามมเีพยีง 6.51% ส่วนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตอบถูกเกนิครึ(งหนึ(งม ี
10.9%) โดยผู้บรโิภคมทีั =งที(เขา้ใจเรื(องเกษตรอนิทรยีค์ลาดเคลื(อนและเขา้ใจผดิพลาดอย่างสิ=นเชงิ (เช่น เขา้ใจ
ผดิว่ามาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์หมอืนกนักบัมาตรฐานปลอดภยัจากสารพษิ ผกัอนามยั ผกัปลอดสารพษิ เขา้ใจ
ว่าพชืไฮโดรโปนิคเป็นเกษตรอนิทรยี ์เขา้ใจว่าโลโก้ Q เป็นโลโกข้องสนิคา้รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และ
เขา้ใจว่าเกษตรอนิทรยีอ์นุญาตให้ใช้ GMOs รวมไปถงึการที(ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเชื(อมั (น 
ตรารบัรองเกษตรดทีี(เหมาะสม (โลโก้ Q) สูงกว่าตรารบัรองของมาตรฐานเกษตรอนิทรยีท์ี(ไม่ใช่ของภาครฐัเสยี
อกี 

ในทศันะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล เมื(อกล่าวถงึสนิคา้อนิทรยี ์ผูบ้รโิภคจะนึกถงึเรื(อง
ความปลอดภยัและสุขภาพเป็นปัจจยัแรกๆ ที(มคีวามสําคญั  ปัจจยัรองลงมา คอื ความน่าเชื(อถอืของการตรวจ
รบัรองและราคาผลผลติ โดยปัจจยัรองนี=มคีวามสําคญัตํ(ากว่าความปลอดภยัและสุขภาพมาก โดยปัจจยัในเรื(อง
ของความปลอดภยัและสุขภาพจะเกี(ยวข้องกบัเรื(องการตกค้างและปนเปื= อนของสารเคมกีารเกษตรมากกว่า 
เรื(องของการมคีุณค่าทางโภชนการของอาหารอนิทรยีค์่อนขา้งมาก  สําหรบัในเรื(องการตรวจรบัรอง ผูบ้รโิภคให้
ความเชื(อถือกับการตรวจรบัรองมาตรฐานสากลมากกว่ามาตรฐานภายในประเทศเล็กน้อย รวมทั =งให้ความ
เชื(อถอืกบัหน่วยตรวจรบัรองเอกชนมากกว่าหน่วยตรวจรบัรองของราชการเลก็น้อยเช่นกนั  

ทศันคตดิงักล่าวสอดคล้องกบัผลการสํารวจเกี(ยวกบัเหตุผลในการเลอืกซื=อและบรโิภคอาหารอนิทรยี ์
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ยงัคงให้ความสําคญักับเรื(องความปลอดภยัจากการไม่ใช้สารเคมี
การเกษตรเป็นปัจจยัหลกั และการมคีุณค่าทางโภชนการเป็นปัจจยัรอง  

ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผู้บรโิภคเลอืกซื=อสนิค้าจาก 3 ช่องทางตลาด คอื โมเดริน์เทรด รา้น
กรนี และซื=อจากผู้ผลติโดยตรง/ตลาดนัด  แต่ผู้บรโิภคทั (วประเทศ ช่องทางตลาดที(ผู้บรโิภคเลอืกซื=อสินค้า
อนิทรยีแ์ตกต่างไปเลก็น้อย คอื โมเดริน์เทรด ซื=อจากผู้ผลติโดยตรง/ตลาดนัด และปลูกพชือาหารบรโิภคเอง 
โดยผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลราว 58.0% ที(ซื=อสนิค้าอนิทรยีอ์ย่างน้อยเดอืนละ 1 - 2 ครั =งหรอื
มากกว่า ในขณะที(ผูบ้รโิภคทั (วประเทศจะบรโิภคอาหารอนิทรยีใ์นสดัส่วนที(สูงกว่าเลก็น้อย (62.8%) ซึ(งการซื=อ
แต่ละครั =งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลจะมมีูลค่าเฉลี(ย 200 – 400 บาท ซึ(งปัจจยัที(น่าจะช่วย
ส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เลอืกซื=อสนิคา้อนิทรยีเ์พิ(มขึ=น 3 ปัจจยัหลกั คอื ราคาสนิคา้
ถูกลง (29.5%) ความสะดวกในการเลือกซื=อสินค้าเพิ(มขึ=น (22.4%) และการมรีะบบตรวจรบัรองที(น่าเชื(อถือ 
(21.3%) ซึ(งหากมกีารปรบัเปลี(ยนปัจจยัดงักล่าว ผู้บรโิภคกว่าครึ(งหนึ(งน่าจะเลือกซื=อสินค้าอินทรยี์เพิ(มขึ=น             
10 -20% หรอืมากกว่า 20% ในกรณขีองผลติภณัฑท์ี(ไมใ่ช่อาหาร  
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และจากความเขา้ใจที(คลาดเคลื(อนของผู้บรโิภคเกี(ยวกบัสนิค้าอนิทรยี์ ทําให้ผู้บรโิภคจํานวนมากถึง 
89% ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ 93% ทั (วประเทศ เลอืกซื=อสนิค้าที(ไม่ใช่อินทรยี ์โดยเข้าใจว่าเป็น
สนิค้าอนิทรยี ์ แสดงให้เห็นว่าปรมิาณอุปสงค์ของตลาดสนิค้าอนิทรยี์ในประเทศนั =นจะสูงกว่าปรมิาณที(มกีาร 
ซื=อจรงิ  8 - 9 เท่าตวั หรอืคดิเป็นมลูค่าไดป้ระมาณ 2,652.40 - 2,983.95 ลา้นบาท/ปี 

2. แนวทางการขยายตลาดสินค้าอินทรียใ์นประเทศไทย 

 การพฒันาตลาดสนิคา้อนิทรยีใ์หป้ระสบความสําเรจ็ไม่ควรจาํกดัขอบเขตเฉพาะในเรื(องตลาด แต่ตอ้งดู
โดยภาพรวม ตั =งแต่ต้นนํ=าจนถงึปลายนํ=า  ดงันั =น การขบัเคลื(อนเกษตรอนิทรยีไ์ทยจาํต้องนําระบบห่วงโซ่มาใช้
ในการวเิคราะหแ์ละวางแผน โดยพจิารณาภาคส่วนต่างๆ ที(เรยีงรอ้ยและเชื(อมโยงกนั และกําหนดแนวทางการ
พฒันาที(ขบัเคลื(อนทั =งห่วงโซ่ไปพร้อมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ(งการเน้นการพฒันาห่วงโซ่ที(อ่อนแอ/เปราะบาง 
เพราะถ้าห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หนึ(งมปัีญหาวกิฤต กจ็ะกระทบต่อห่วงโซ่ถดัไป และส่งผลต่อการพฒันาระบบเกษตร
อินทรยี์โดยรวมได้ โดยทั (วไป ห่วงโซ่เกษตรอินทรยี์ ซึ(งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสําคญั คอื เกษตรกร            
กลุ่มเกษตรกร  โรงแปรรูป/บรรจุ  ผู้จดัจําหน่าย/ส่งออก  ในตารางขา้งล่างแสดงบทบาทหน้าที( และจุดอ่อน/           
คอขวด ขององคป์ระกอบแต่ละส่วนของห่วงโซ่เกษตรอนิทรยีโ์ดยรวม  

 

ห่วงโซ่ บทบาทหน้าที< คอขวด/จดุอ่อน สาํคญั 
(1 = มาก,  
2 = ปาน
กลาง 
3 = ไม ่
สาํคญั) 

เร ่งด่วน 
(1 = ด่วนมาก,  
2 = ปานกลาง, 
3 = ไม ่
เรง่ด ่วน) 

เกษตรกร * ทาํการผลติเกษตรอนิทรยีใ์ห้
ไดคุ้ณภาพ และปฎบิตัติาม
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ตาม
ระบบมาตรฐานที(ตลาดตอ้งการ 

* ความรูแ้ละเทคนิคใหม่ๆ  ในการ
พฒันาการทํานาเกษตรอนิทรยี ์ที(
ลดตน้ทุน เพิ(มผลผลติ 
 

2 2 

* การปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

1 1 

* ผลกระทบจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ ที(มต่ีอการทาํ
การเกษตร  
 

2 3 

กลุ่ม
เกษตรกร 

* ส่งเสรมิความรูแ้ละเทคโนโลยี
การผลติใหก้บัเกษตรกร 

* บุคลากรที(ทํางานส่งเสรมิ
เกษตรอนิทรยี ์รวมทั =งความรู-้

1 1 
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ห่วงโซ่ บทบาทหน้าที< คอขวด/จดุอ่อน สาํคญั 
(1 = มาก,  
2 = ปาน
กลาง 
3 = ไม ่
สาํคญั) 

เร ่งด่วน 
(1 = ด่วนมาก,  
2 = ปานกลาง, 
3 = ไม ่
เรง่ด ่วน) 

* จดัหาปัจจยัการผลติที(มี
คุณภาพ (ประสทิธภิาพ) 
มาตรฐาน (เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี)์ และทนัเวลา 
* จดัทาํระบบควบคุมภายใน 
(สาํหรบัการตรวจรบัรองเกษตร
อนิทรยี)์ 
* รวบรวม/รบัซื=อผลผลติเกษตร
อนิทรยีจ์ากสมาชกิ 

ความเขา้ใจในการทาํงานส่งเสรมิ
และระบบควบคุมภายใน 

* การจดัทาํระบบควบคุมภายใน
ใหก้บัเกษตรกรสมาชกิ 

1 1 

* แหล่งปัจจยัการผลติที(มี
คุณภาพและเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของมาตรฐาน 

2 3 

* เงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรบัการรบั
ซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยีจ์าก
สมาชกิ 

2 1 

* ระบบโลจสิตกิส ์ในการขนส่ง
สนิคา้ 

1 1 

โรงแปรรปู/ 
บรรจุ 

* วางแผนการรวบรวมวตัถุดบิ 
* จดัระบบสตอ็ควตัถุดบิ 
* ทาํการแปรรปูผลผลติตาม
เกณฑค์ุณภาพและมาตรฐาน 
* จดัหา-ผลติ-สตอ็ควสัดุบรรจุ 
* ทาํการบรรจสุนิคา้ ที(มกีาร
ควบคุมคุณภาพ 
* ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์เพื(อจะไดร้บัการรบัรอง 
 

* ฉางสาํหรบัจดัเกบ็ผลผลติ
เกษตรอนิทรยี ์

2 3 
 

* ระบบประกนัและควบคุม
คุณภาพ โดยเฉพาะในกรณี
โรงงานที(ดําเนินการโดยกลุ่ม
เกษตรกรและธุรกจิขนาดเลก็  

1 2 

* ระบบการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 2 3 

* การปฏบิตัติามขอ้กําหนดใน
การแปรรปูผลผลติเกษตรอนิทรยี ์

1 3 

ผูจ้ดั
จาํหน่าย/
ส่งออก 

* จดัหาเงนิทุนหมนุเวยีนเพื(อ
จา่ยล่วงหน้าใหก้ลุ่มเกษตรกร
สาํหรบัใชใ้นการรบัซื=อผลผลติ
จากสมาชกิ 

* เงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรบัจ่าย
ล่วงหน้าใหก้ลุ่มเกษตรกรหรอื
โรงงานแปรรปู 

1 2 

* ระบบโลจสิตกิสใ์นการขนส่ง 2 3 
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ห่วงโซ่ บทบาทหน้าที< คอขวด/จดุอ่อน สาํคญั 
(1 = มาก,  
2 = ปาน
กลาง 
3 = ไม ่
สาํคญั) 

เร ่งด่วน 
(1 = ด่วนมาก,  
2 = ปานกลาง, 
3 = ไม ่
เรง่ด ่วน) 

* การจดัการระบบโลจสิตกิส ์
* นําผลผลติไปกระจายต่อใหก้บั
ผูข้ายปลกี/ผูบ้รโิภค 
* คน้หาสนิคา้ใหม่ๆ  เพื(อ
นําเสนอลกูคา้ 
* การเปิดตลาดใหม่ๆ  เพื(อขยาย
ตลาดเพิ(มขึ=น 

และกระจายสนิคา้ 

* การพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  2 3 

* การเปิดตลาดใหม่ 2 3 

 
จะเห็นว่า ปัญหาจุดอ่อนและคอขวดที(เป็นปัญหาสําคญัและเร่งด่วนในการพฒันาเกษตรอินทรยี์ไทย

ประกอบดว้ย 
1) การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามระบบ

มาตรฐานที(ตลาดตอ้งการ   
2) ระบบการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์(ทั =งบุคลากร และการพฒันาความรู-้ทกัษะของเจา้หน้าที() 
3) การจดัทําระบบควบคุมภายใน เพื(อให้กลุ่มผู้ผลติสามารถได้รบัการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรยี ์
4) ระบบโลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มเกษตรกรในการขนส่งผลผลติเกษตรอนิทรยี ์
 
แต่อย่างไรก็ด ีระบบห่วงโซ่สนิค้าแต่ละชนิดและประเภทอาจมคีวามแตกต่างกนัได้  ดงันั =น ก่อนที(จะมี

การวางแผนการพฒันาระบบการผลติและตลาดเกษตรอนิทรยีจ์รงิ ควรมกีารวเิคราะห์ห่วงโซ่สนิคา้แต่ละชนิด
อย่างละเอียด รวมทั =งมกีารทบทวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่ดงักล่าวเป็นระยะ เพราะเงื(อนไขปัจจยัภายในและ
สภาพการณ์ปัจจยัภายนอกอาจมกีารเปลี(ยนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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นอกจากนี= ในการขบัเคลื(อนเกษตรอนิทรยีไ์ทย ควรมกีารนํากลยุทธ์ 6 ขอ้ด้านล่างนี= เป็นแกนในการ
ขบัเคลื(อน เพื(อใหเ้กดิการพฒันาเกษตรอนิทรยีไ์ทยไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นรปูธรรม 
กลยทุธ ์ แนวทางการดาํเนินงาน 

1) กลุ่มผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ (ซึ(งเป็นภาคสว่นที(ได้
ขบัเคลื(อนการพฒันาเกษตรอนิทรยีม์าตั =งแต่ในอดตี) ตอ้งมี
สว่นรว่มและเป็นผูก้าํหนดรายละเอยีดของแผนกจิกรรม
ต่างๆ เพื(อใหเ้กดิประโยชน์โดยตรงกบักลุ่มผูผ้ลติและ
ผูป้ระกอบการ 
 

* มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร (workshop) กบักลุ่ม
ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการเพื(อจดัทาํรายละเอยีด
แผนปฏบิตักิาร 
* มกีารจดัตั =งคณะกรรรมการอาํนวยการ ที(ประกอบดว้ย
ตวัแทนจากกลุ่มผูผ้ลติ องคก์รพฒันาเอกชน 
ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานราชการอยา่งละเทา่ๆ กนั 
ในการขบัเคลื(อนแผนปฏบิตักิาร 

2) ในการขยายผลกบัเกษตรกร ใหเ้น้นที(กลุ่มเกษตรกรที(
ทาํเกษตรอนิทรยีอ์ยูแ่ลว้เป็นหลกักอ่น เพราะเป็น กลุ่มที(มี
ความรู-้ประสบการณ์และความพรอ้มในการสง่เสรมิเกษตร
อนิทรยีอ์ยูแ่ลว้  

* ใหก้ารสนบัสนุนการขยายเกษตรกรโดยกลุ่มเกษตร
อนิทรยีเ์กา่ สดัสว่นประมาณ 70% ของเกษตรกรที(ขยาย
เพิ(ม สว่นการสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม ่(ที(มสีมาชกิ
ไมน้่อยกว่า 10 คน) มสีดัสว่นประมาณ 30% 

3) การสนบัสนุนงบประมาณ เพื(อการสง่เสรมิเกษตร
อนิทรยีแ์ละการตรวจรบัรอง ใหส้นบัสนุนในลกัษณะตาม
จาํนวนเกษตรกร ภายหลงัจากที(ไดร้บัการตรวจรบัรองแลว้ 
โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรจดัสรรงบประมาณเอง โดยอาจมขีอ้
กาํหนดใหก้ลุ่มสง่ขอ้มลูเกี(ยวกบักลุ่ม สาํหรบัทาํประมวล
สรปุขอ้มลูเกษตรอนิทรยีโ์ดยรวม 

* ยกตวัอยา่งเชน่ สนบัสนุนงบประมาณใหก้ลุ่มเกษตรกร 
สมาชกิเกา่รายละ 1,000 บาท และสมาชกิใหมร่ายละ 
2,500 บาท สาํหรบัเป็นคา่กจิกรรมสง่เสรมิ, ระบบ
ควบคมุภายใน, และคา่ตรวจสอบรบัรองเกษตรอนิทรยี ์ 
 
ในกรณีของกลุ่มเกษตรกรใหม ่ใหย้งัไมพ่รอ้มที(จะขอการ
รบัรองเกษตรอนิทรยี ์ใหจ้ดัทาํระบบการรบัรองแบบมี
สว่นรว่ม (PGS) กอ่น แลว้จดัสรรงบประมาณตามผลการ
รบัรองเชน่กนั 

4) สนบัสนุนใหผู้จ้ดัจาํหน่าย/ผูส้ง่ออกหรอืกลุ่มเกษตรกร
เขา้ถงึแหล่งเงนิกูด้อกเบี=ยตํ(า เพื(อเป็นทนุหมนุเวยีนสาํหรบั
การรบัซื=อผลผลติเกษตรอนิทรยี ์โดยการอดุหนุนอตัรา
ดอกเบี=ย 

ประสานแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในทอ้งถิ(น และ
อดุหนุนดอกเบี=ยสาํหรบัผูจ้ดัจาํหน่าย/ผูส้ง่ออก หรอืกลุ่ม
เกษตรกร ใหร้บัภาระดอกเบี=ยไมเ่กนิ 3% ต่อปี 

5) พฒันาบุคลากรของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งทั =งหมด โดยมี
หลกัสตูรเฉพาะสาํหรบัผูเ้ขา้อบรม เพื(อใหบุ้คลากรมคีวามรู้
และทกัษะที(จาํเป็นในงานที(อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
ตวัเอง  

มหีลกัสตูรอบรมตามบทบาทภาระหน้าที( รวมทั =งมกีาร
อบรมตดิตามและเป็นพี(เลี=ยง โดยเฉพาะเจา้หน้าที(
สง่เสรมิเกษตรอนิทรยีแ์ละระบบควบคมุภายใน เพื(อให้
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

6) สนบัสนุนใหผู้จ้ดัจาํหน่ายและผูส้ง่ออกทาํการ
ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขายผลผลติและผลติภณัฑ์
อนิทรยีไ์ทย ทั =งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

อดุหนุนกจิกรรรมประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย 
ตามยอดสดัสว่นของผลผลติ หรอืรายไดจ้ากการขายในปี
ที(ผา่นมา 
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นอกจากนี= การสรา้งสภาพแวดล้อมทางนโยบายที(เอื=อต่อการพฒันาเกษตรอินทรยี์ก็มสีําคญัไม่น้อย             
ไปกว่าการสนับสนุนการพฒันาเกษตรอนิทรยีโ์ดยตรง  ประเทศไทยมนีโยบายการเกษตรหลายดา้นที(เกื=อหนุน
ต่อการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนํามาปฏบิตัใิช้อย่างจรงิจงั (เช่น นโยบายความมั (นคงด้าน
อาหาร หรอืนโยบายเกี(ยวกบัการเปลี(ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ) และมหีลายนโยบายที(ขดัแยง้และคุกคามต่อ
การพฒันาเกษตรอนิทรยี ์ซึ(งควรต้องมกีารทบทวน เพื(อให้เกดิสภาพแวดล้อมทางนโยบายที(เกื=อหนุนต่อการ
พฒันาเกษตรอนิทรยี/์เกษตรยั (งยนืของเกษตรกรรายยอ่ย นโยบายที(สาํคญัเหล่านี=ไดแ้ก่ 

- นโยบายสารเคมกีารเกษตร ทั =งปุ๋ ยเคมแีละสารเคมกีําจดัศตัรพูชื ซึ(งโดยพื=นฐานของนโยบายสารเคมี
การเกษตรของไทยเป็นการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใช ้แมว้่าจะเป็นการใชอ้ยา่งปลอดภยั แต่ในทางปฏบิตั ิการใช้
ของเกษตรกรเกือบทั =งหมดก็ยังคงเป็นใช้ที(ไม่ปลอดภัยอยู่นั (นเอง (ทั =งไม่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร และ              
ไม่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภคด้วย)  การเปลี(ยนแนวนโยบายเรื(องนี=ใหม่ให้เป็นนโยบายที(ไม่สนับสนุนให้ใช้ แต่อาจ
อนุญาตให้ใช้เมื(อจําเป็นจรงิๆ และต้องใช้อย่างระมดัระวงัและควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด โดยใช้ทั =งนโยบาย
ภาษ ีการขึ=นทะเบยีน และการจดัการสารเคมแีบบครบวงจร ตั =งแต่ผลติ-นําเขา้-จดัเกบ็-ขนส่ง-ใช-้จดัการขยะ 

- นโยบาย GMOs ที(ควบคุมการทดลองอย่างเขม้งวด รวมทั =งการจดัการ/ติดตามทําลายพชื GMOs           
ที(ตรวจพบว่ามีการปนเปื= อนอยู่ใน ระบบการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะมะละกอ ฝ้าย ถั (วเหลือง 
ขา้วโพด เป็นตน้ 

- นโยบายเกี(ยวกบัที(ดนิการเกษตร ทั =งการทําใหเ้กดิความมั (นคงในที(ดนิทํากนิใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ย 
ในลกัษณะของกรรมสทิธิ kร่วม (เช่น โฉนดชุมชน) และการกําหนดเขตพื=นที(สําหรบัใชป้ระโยชน์เพื(อการเกษตร
เท่านั =น โดยเฉพาะพื=นที(ในเขตชลประทาน ที(รฐับาลไดล้งทุนงบประมาณจาํนวนมากสาํหรบัเพื(อใชใ้นการเกษตร 
แต่กลบัอนุญาตให้มกีารใช้พื=นที(ดงักล่าวเพื(อประโยชน์อย่างอื(น หรอืไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่าง
จรงิจงั 

- นโยบายเกี(ยวกับระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง ที(มีความซํ=าซ้อนของมาตรฐาน
การเกษตรและอาหารของหลายหน่วยงาน ความไรป้ระสทิธภิาพของการตรวจรบัรอง ความสบัสนในการสื(อ
ประชาสมัพนัธก์บัผูผ้ลติและผูบ้รโิภค  

 
3. ข้อเสนอแนะจาการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ฯ 

1. การส่งเสรมิใหเ้กดิขยายตวัของสนิคา้อนิทรยี ์นอกจากขยายผลกบักลุ่มเกษตรกรที(ทาํเกษตรอนิทรยี์
อยูแ่ลว้ ควรส่งเสรมิกลุ่มอื(น ๆ ที(สนใจดว้ย 

2. การส่งเสรมิใหเ้กดิขยายตวัของสนิคา้อนิทรยี ์ควรเน้นการผลติที(ไปเพิ(มปรมิาณและหลากหลายของ
สนิคา้อนิทรยีค์วรคู่ไปกบัการกระตุ้นใหเ้กดิความตอ้งการสนิคา้อนิทรยีจ์ากผูบ้รโิภค  

3. ควรมหีน่วยงานในลกัษณะ One-Stop Services ที(ใหบ้รกิารเกี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีใ์นทุกมติ ิทั =งใน
ดา้นการผลติ มาตรฐาน การพฒันาสนิคา้อนิทรยี ์และการตลาด ฯลฯ 

4. การศกึษาและจดัทําขอ้มลู สถานการณ์การผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยีค์วรมกีารดาํเนินการ
อยา่งต่อเนื(อง เพื(อใหม้ขีอ้มลูที(เป็นปัจจบุนัและนําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ 

5. รฐัควรส่งเสรมิการผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยีอ์ยา่งจรงิจงัและเป็นรปูธรรม 
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6. สรา้งความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขยายการผลติและการตลาดอนิทรยี ์
7. ควรมกีารจดัโซนนิ(งในการส่งเสรมิการผลติเกษตรอนิทรยี ์
8. ควรมกีารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูเ้กี(ยวกบัเกษตรอนิทยี ์มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และ

สนิคา้อนิทรยีไ์ปยงัผูบ้รโิภคในประเทศอยา่งจรงิจงัและต่อเนื(อง เพื(อใหเ้กดิความเขา้ใจที(ถูกตอ้งเกี(ยวกบัสนิคา้
อนิทรยี ์

9. ส่งเสรมิใหเ้กดิการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทําเกษตรอนิทรยีแ์ละในการผลติสนิคา้อนิทรยี ์
 
 

-------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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Appendix I 

แบบฟอรม์การสาํรวจและแบบสอบถาม 
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แบบฟอรม์การสาํรวจข้อมลูการส่งออกเกษตรอินทรีย ์

(เฉพาะสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ที3มกีารรับรอง และใชต้รารับรองบนสนิคา้นัCน) 
 

ชื(อผูป้ระกอบการส่งออก 
 

 

รายละเอยีดที(ตดิต่อ/ชื(อผูท้ี(
สามารถตดิต่อ 
 

 

สนิคา้ส่งออกสาํคญัใน 5 
กลุ่มสนิคา้ 

ขา้ว 

ผกั-ผลไมส้ด 

ผลติภณัฑแ์ปรรปู 

ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร 

อื(นๆ 

 

อปุสรรคและปัญหาของการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย ์(เลอืก 3 ประเดน็สําคญั) 
 

สินค้า 
(เช่น ความหลากหลาย, คุณภาพ, ความ
สมํ(าเสมอและต่อเนื(องของสนิคา้, ราคา, 
ฯลฯ) 

 
 
 
 

การจดัซืDอและโลจีสติค 
(เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ, ผูร้วบรวมสนิคา้, การ
ขนส่ง, สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง) 

 
 
 

กฏระเบียบและนโยบาย 
(เช่น ระเบยีบการนําเขา้, มาตรฐาน-การ
ตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี,์ ฯลฯ) 

 
 

ผูบ้ริโภค 
(เช่น ความรบัรู,้ ความเขา้ใจ, การเลอืก
สนิคา้, ความตอ้งการในปัจจบุนั ฯลฯ) 

 
 
 

อนาคต 
แนวโน้มสนิคา้ที(น่าสนใจ 
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โครงสร้างและมลูค่าการส่งออก (ของปี 2557 เฉพาะสินค้าเกษตรอินทรียท์ี<ม ีการใช้ตรารบัรอง) 

ที(มาของสนิคา้ 
(สดัส่วน) 

ซื=อจากผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปูโดยตรง (%) 
ซื=อจากผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสนิคา้ (%) 

 

 มลูค่าส่งออกรวม  
(ลา้นบาท) 

ปรมิาณสุทธ ิ 
(ตนั) 

ผูซ้ื=อปลายทาง5 

ระบบสดัส่วน% 

ประมาณการส่วนแบ่ง

ตลาดของตวัเอง (%) ใน

แต่ละหมวดสนิคา้  

ขา้ว  
 
 

   

ผกั-ผลไมส้ด  
 
 

   

ผลติภณัฑ์
แปรรปู 

 
 
 

   

ผลติภณัฑ์
ไมใ่ช่อาหาร 

 
 
 

   

อื(นๆ  
 

   

รวม     
 

ใครคอื 3 อนัดบัผู้
ส่งออกรายใหญ่ของ
ประเทศไทย 
 

1 ..................................................... ส่วนแบ่งตลาด .................... % 
 
2 ..................................................... ส่วนแบ่งตลาด .................... % 
 
3 ..................................................... ส่วนแบ่งตลาด .................... % 
 

                                              
5   (1) ยโุรป (2) อเมรกิาเหนอื (3) แปซฟิิค (4) เอเชยีตะวันออก (5) อาเซยีน (6) เอเชยีใตแ้ละเอเชยีกลาง  
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แบบฟอรม์การสาํรวจร้านค้าปลีกออรแ์กนิคในประเทศ 
 

ชื(อผูป้ระกอบการขายปลกี 
 

 

สถานที(ตั =ง/รายละเอยีดที(ตดิต่อ/ชื(อผูท้ี(
สามารถตดิต่อ 

 
 

วนั-เวลา จาํหน่าย 
 

 

ขนาดพื=นที(ของรา้น (ตร.ม.) 
 

 

จาํนวนรายการสนิคา้ทั =งหมด (2557)  

จาํนวนรายการสนิคา้ออรแ์กนิค (2557)  

ที(มาของสนิคา้ (สดัส่วน) ซื=อจากผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปูโดยตรง (%) 
ซื=อจากผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสนิคา้ (%)  

สดัส่วนของสนิคา้ออรแ์กนิคของรา้น 
(โดยภาพรวมทั =งปี) 

ขา้ว %    ผกั-ผลไมส้ด % 
 
ผลติภณัฑแ์ปรรปู %         ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร % 
 
อื(นๆ % 

ราคาพรเีมี(ยม (ราคาขายปลกี บาท/กก.) ขา้ว แพงกว่า/ถูกกว่า (%) 
 
 
ผกั/ผลไม ้แพงกว่า/ถูกกว่า (%) 
 
 
อาหารแปรรปู แพงกว่า/ถูกกว่า (%) 
 
 
ผลติภณัฑท์ี(ไมใ่ช่อาหาร แพงกว่า/ถูกกว่า (%)  
 
 
อื(นๆ แพงกว่า/ถูกกว่า (%) 
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ยอดขายรวมของรา้นในปี 2557 (ลา้น
บาท) 

 

ยอดขายรวมสนิคา้ออรแ์กนิคที(มตีรา
รบัรองในปี 2557 (ลา้นบาท) (ไมน้่อย
กว่า 10% ของยอดขายรวม ในรา้นที(มี
ยอดขายรวมไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท/ปี) 

 

จาํนวนสนิคา้อนิทรยี ์(ที(รบัรอง) ที(ขายใน
รา้น 

น้อยกว่า 20 รายการ 
20-50 รายการ 
51-100 รายการ 
มากกว่า 100รายการ 

 
ผูบ้ริโภค/ลกูค้า (ใหช่้วยประเมนิกลุ่มผูซ้ื=อ) 
  

สดัส่วน %  กลุ่มผูบ้รโิภค  คาํอธบิาย  

 ครอบครวัสุขภาพ-ลกูอ่อน 
(Healthy Young Baby 
Families)  

ครอบครวัคนรุ่นใหม ่อาย ุ35+ อยูใ่นกลุ่มรายได ้A/A+ 

สนใจสุขภาพ (แต่ไมไ่ดม้ปัีญหาสุขภาพใดเฉพาะ) มลีกูอ่อน (เดก็
อ่อน) สนใจซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัลกูและตวัเอง มคีวาม
ตื(นตวัสงู เรยีนรูจ้าก internet  

 ผูร้กัสุขภาพ (Healthy Lifestyle 
Individuals)  

คลา้ยกลุ่มแรก แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวั และไมม่ลีกู ส่วนใหญ่จบจาก
ต่างประเทศ  

 ครอบครวัผูป่้วย (Patient 
Families)  

ครอบครวัที(มพี่อแม ่หรอืญาตผิูใ้หญ่ ที(เจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง 
เช่น มะเรง็ หวัใจ ซึ(งลกูหลานจะซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีใ์หก้บั
ญาตผิูใ้หญ่  

 ครอบครวัผูส้งูอาย ุ(Aging 
Families)  

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นผูส้งูอายเุอง ที(สนใจในเรื(องสุขภาพ  

 ครอบครวัชาวต่างชาต ิ(Expat 
Families)  

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นชาวต่างชาต ิ(เอเชยี และอื(นๆ) ที(มสีมาชกิใน
ครอบครวัทาํงานอยูใ่นประเทศไทย (หน่วยงานเอกชน หรอื
องคก์รระหว่างประเทศ) ซึ(งรบัรูเ้กี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีม์าก่อน
หน้านี=แลว้  

 อื(นๆ...........  
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ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื=อของผูบ้รโิภค 

(3 อนัดบัแรก)  

ราคาสนิคา้ออรแ์กนิคถูกลง  

ความสะดวกในการซื=อ  

ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์  

ความหลากหลายของสนิคา้ออรแ์กนิค  

รูจ้กัผูผ้ลติ  

รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์  

รูว้ธิกีารปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์  

มเีวลาในการปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ 

 
อปุสรรคและปัญหาธรุกิจบริการอาหารออรแ์กนิค (เลอืก 3 ประเดน็สาํคญัในแต่ละหวัขอ้)   
 

สินค้า 

(เช่น ความหลากหลาย, คุณภาพ, ความ
สมํ(าเสมอและต่อเนื(องของสนิคา้, ราคา, ฯลฯ) 

 

การจดัซืDอและโลจีสติค 

(เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ, ผูร้วบรวมสนิคา้, การ
ขนส่ง, สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง)  

 

กฏระเบียบและนโยบาย 

(เช่น ระเบยีบการนําเขา้, มาตรฐาน-การ
ตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี,์ ฯลฯ)  

 

ผูบ้ริโภค 

(เช่น ความรบัรู,้ ความเขา้ใจ, การเลอืก
สนิคา้, ความตอ้งการในปัจจบุนั ฯลฯ)  

 

อนาคต 

แนวโน้มสนิคา้ที(น่าสนใจ  
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แบบฟอรม์การสาํรวจข้อมลูตลาดนัดสีเขียว 
(เกณฑ:์ มผีูข้ายที(ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีเ์กนิ 20% ของรา้นที(ขาย) 
 
ชื(อของตลาดนดัสเีขยีว  

ที(ตั =งของตลาดนดัสเีขยีว  
 

วนั-เวลาจาํหน่าย  

ตลาดนดัเปิดตั =งแต่เดอืน/ปี  

ผูบ้รหิารจดัการตลาด ธุรกจิเอกชนแสวงกําไร       ธุรกจิเอกชนไมแ่สวงกําไร       กลุ่ม/เครอืขา่ยผูผ้ลติ 
องคก์รพฒันาเอกชน       หน่วยงานภาครฐั                  อื(นๆ ….................. 

จาํนวนรา้นทั =งหมดเฉลี(ย  

จาํนวนรา้นออรแ์กนิคเฉลี(ย   
[หมายถงึผูข้ายเป็นผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการที(ไดร้บัการตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี ์อาจเป็นหน่วยงานอสิระ หรอื PGS กไ็ด]้ 

ในกรณีที<ม ีผ ูข้ายที<ได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียน์้อยกว่า 20% ไม่ต้องสาํรวจต่อ 
ในกรณีที<ม ีมากกว่า 20% ให้สาํรวจต่อ โดยให้ส ุ่มสาํรวจไม่น้อยกว่า 50% ของผ ูข้ายเกษตรอินทรีย  ์
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ข้อมลูข้างล ่างได้จากการสรปุจากสุ่มจากร้านค้า (โดยสรปุใน excel) 

สดัส่วนของผูข้ายประเภทต่างๆ เป็นผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปูขายเองเองโดยตรง (%) 
ผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสนิคา้ ที(เป็นคนกลาง (%) 

ยอดขายในปี 2557 รวมของทั =ง
ตลาด  

 

สดัส่วนของสนิคา้ออรแ์กนิคของ
รา้น (โดยภาพรวมทั =งปี) 

ขา้ว %                                                   ผกั-ผลไมส้ด % 
 
ผลติภณัฑแ์ปรรปู %     ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร %     อื(นๆ %  

จาํนวนสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์(ที(
รบัรอง) ที(ขายในตลาดนดันั =น  

น้อยกว่า 20 รายการ    20 – 50 รายการ 
50 - 100 รายการ    มากกว่า 100 รายการ 

ราคาพรเีมี(ยม (ราคาขายปลกี
เฉลี(ย บาท/กก.) 

ขา้วอนิทรยี ์…............... บาท/กก.    ขา้วทั (วไป ….................. บาท/กก. 
ผกั/ผลไมอ้นิทรยี ์…............... บาท/กก.   ผกั/ผลไมท้ั (วไป ….................. บาท/กก. 
อาหารแปรรปูอนิทรยี ์…............... บาท/กก.   อาหารแปรรปูทั (วไป ….................. บาท/กก. 
อื(นๆ …...... 
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ผ ูบ้ริโภค/ลกูค้า (สมัภาษณ์ผูข้าย 20% ใหช้ว่ยประเมนิกลุม่ผูซ้ื=อ)  
สดัส่วน % กลุ่มผูบ้รโิภค คาํอธบิาย 

 ครอบครวัสุขภาพ-ลกูอ่อน 
(Healthy Young Baby 
Families) 

ครอบครวัคนรุ่นใหม ่ อาย ุ35+  อยูใ่นกลุ่มรายได ้A/A+ 
สนใจสุขภาพ (แต่ไมไ่ดม้ปีัญหาสุขภาพใดเฉพาะ)  มลีกูอ่อน (เดก็อ่อน) สนใจซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัลูกและ
ตวัเอง มคีวามตื(นตวัสงู เรยีนรูจ้าก internet 

 ผูร้กัสุขภาพ (Healthy Lifestyle 
Individuals) 

คลา้ยกลุ่มแรก แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวั และไมม่ลีกู  ส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ 

 ครอบครวัผูป้่วย (Patient 
Families) 

ครอบครวัที(มพี่อแม ่หรอืญาตผิูใ้หญ่ ที(เจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง เช่น มะเรง็ หวัใจ ซึ(งลกูหลานจะซื=ออาหารเกษตร
อนิทรยีใ์หก้บัญาตผิูใ้หญ่ 

 ครอบครวัผูส้งูอาย ุ(Aging 
Families) 

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นผูส้งูอายเุอง ที(สนใจในเรื(องสุขภาพ 

 ครอบครวัชาวต่างชาต ิ(Expat 
Families) 

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นชาวต่างชาต ิ(เอเชยี และอื(นๆ) ที(มสีมาชกิในครอบครวัทาํงานอยูใ่นประเทศไทย (หน่วยงานเอกชน 
หรอืองคก์รระหว่างประเทศ) ซึ(งรบัรูเ้กี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีม์าก่อนหน้านี=แลว้ 

 อื(นๆ …............  

 
ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืก
ซื=อของผูบ้รโิภค 
(3 อนัดบัแรก) 
โดยการสมัภาษณ์ผูข้าย 

ราคาสนิคา้ออรแ์กนิคถูกลง …..... คะแนน     ความสะดวกในการซื=อ …..... คะแนน 
ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์…..... คะแนน  ความหลากหลายของสนิคา้ออรแ์กนิค …..... คะแนน 
รูจ้กัผูผ้ลติ …..... คะแนน      รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์ …..... คะแนน 
รูว้ธิกีารปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์…..... คะแนน  มเีวลาในการปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์…..... คะแนน 
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อปุสรรคและปัญหาตลาดนัด (เลอืก 3 ประเดน็สาํคญัในแต่ละหวัขอ้)  
 
สินค้า 
(เช่น ความหลากหลาย, คุณภาพ, ความ
สมํ(าเสมอและต่อเนื(องของสนิคา้, ราคา, 
ฯลฯ) 

 
 
 

การจดัซืDอและโลจีสติค 
(เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ, ผูร้วบรวมสนิคา้, การ
ขนส่ง, สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง) 

 
 
 

กฏระเบียบและนโยบาย 
(เช่น ระเบยีบการนําเขา้, มาตรฐาน-การ
ตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี,์ ฯลฯ) 

 
 
 

ผูบ้ริโภค 
(เช่น ความรบัรู,้ ความเขา้ใจ, การเลอืก
สนิคา้, ความตอ้งการในปัจจบุนั ฯลฯ) 

 
 
 
 

อนาคต 
แนวโน้มสนิคา้ที(น่าสนใจ 
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สอบถามของแต่ละร้านในตลาดนัดสีเขียว 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม/

เฉลี<ย 
หมาย 
เหต ุ 

ประเภทผูข้าย เป็นผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปูขายเองเองโดยตรง            รวม 

เป็นผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสนิคา้ ที(เป็นคนกลาง             รวม 

ยอดขายในปี 2557 รวม
ในแต่ละเดอืน 

มกราคม            รวม 

กุมภาพนัธ ์            รวม 

มนีาคม            รวม 

เมษายน            รวม 

พฤษภาคม            รวม 

มถิุนายน            รวม 

กรกฎาคม            รวม 

สงิหาคม            รวม 

กนัยายน            รวม 

ตุลาคม            รวม 

พฤศจกิายน            รวม 

ธนัวาคม            รวม 

รวม (อาจมาคํานวณหลงัการสมัภาษณ์)            รวม 
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สดัส่วนของสนิคา้ ขา้ว            เฉลี(ย 

ผกั-ผลไมส้ด            เฉลี(ย 

ผลติภณัฑแ์ปรรปู            เฉลี(ย 

ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร            เฉลี(ย 

อื(นๆ            เฉลี(ย 

รวม (จะตอ้งรวมได ้100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

จาํนวนสนิคา้เกษตร
อนิทรยี ์(ที(รบัรอง) ของ
รา้น 

น้อยกว่า 20 รายการ            รวม 

20 – 50 รายการ            รวม 

50 - 100 รายการ            รวม 

มากกว่า 100 รายการ            รวม 

ราคาพรเีมี(ยม = ราคา
ขายปลกีเปรยีบเทยีบ
กบัสนิคา้อนิทรยีแ์ละ
สนิคา้ทั (วไปในรา้น
เดยีวกนั หรอืรา้น
ใกลเ้คยีง (อาจเปลี(ยน
ชนิดของสนิคา้ตามที(มี
ขายในตลาดนดั ณ วนัที(
สาํรวจ แต่ตอ้งเป็น
สนิคา้เดยีวกนั และเกบ็

ขา้วหอมมะล-ิขา้วขาว อนิทรยี ์บาท/กก. 
ขา้วหอมมะล-ิขา้วขาว ทั (วไป บาท/กก. 
 
ขา้วหอมมะล-ิขา้วกลอ้ง อนิทรยี ์บาท/กก. 
ขา้วหอมมะล-ิขา้วกลอ้ง ทั (วไป บาท/กก. 

           เฉลี(ย 

ผกัอนิทรยี ์ …...........  บาท/กก. 
ผกัทั (วไป  …...........  บาท/กก. 
 
ผลไมอ้นิทรยี ์….............. บาท/กก. 
ผลไมท้ั (วไป ….................. บาท/กก. 

           เฉลี(ย 
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ขอ้มลู ราคาสนิคา้ที(
ไมใ่ช่อนิทรยีด์ว้ย) 

อนิทรยี…์…………….... บาท/กก. 
ทั (วไป …...................... บาท/กก. 

 

1) อาหารแปรรปูอนิทรยี ์………. บาท/กก. 
1) อาหารแปรปูทั (วไป …............. บาท/กก. 
2) อาหารแปรรปูอนิทรยี ์………. บาท/กก. 
2) อาหารแปรปูทั (วไป …............. บาท/กก. 

           เฉลี(ย 

…...................            เฉลี(ย 

ประเภทผูซ้ื=อ ครอบครวัสุขภาพ-ลกูอ่อน %            เฉลี(ย 
ผูร้กัสุขภาพ  %            เฉลี(ย 
ครอบครวัผูป้่วย %            เฉลี(ย 
ครอบครวัผูส้งูอาย ุ %            เฉลี(ย 
ครอบครวัชาวต่างชาต ิ%             เฉลี(ย 
รวม (จะตอ้งรวมได ้100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

ปัจจยัในการตดัสนิใจ
เลอืกซื=อของผูบ้รโิภค 
(3 อนัดบัแรก) 

ราคาสนิคา้ออรแ์กนิคถูกลง            เฉลี(ย 
ความสะดวกในการซื=อ            เฉลี(ย 
ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐาน            เฉลี(ย 
ความหลากหลายของสนิคา้ออรแ์กนิค            เฉลี(ย 
รูจ้กัผูผ้ลติ            เฉลี(ย 
รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์            เฉลี(ย 
รูว้ธิกีารปรงุอาหารผลผลติเกษตรอนิทรยี ์            เฉลี(ย 
มเีวลาในการปรงุอาหาร            เฉลี(ย 
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อปุสรรคและปัญหาตลาดนัด  
 
สินค้า 
(เช่น ความหลากหลาย, คุณภาพ, ความ
สมํ(าเสมอและต่อเนื(องของสนิคา้, ราคา, ฯลฯ) 

 
 
 

การจดัซืDอและโลจีสติค 
(เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ, ผูร้วบรวมสนิคา้, การ
ขนส่ง, สนิคา้เสยีหายระหว่างขนส่ง) 

 
 
 

กฏระเบียบและนโยบาย 
(เช่น ระเบยีบการนําเขา้, มาตรฐาน-การตรวจ
รบัรองเกษตรอนิทรยี,์ ฯลฯ) 

 
 

ผูบ้ริโภค 
(เช่น ความรบัรู,้ ความเขา้ใจ, การเลอืกสนิคา้, 
ความตอ้งการในปัจจุบนั ฯลฯ) 

 
 
 

อนาคต 
แนวโน้มสนิคา้ที(น่าสนใจ 
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แบบฟอรม์การสาํรวจข้อมลูร้านอาหารออรแ์กนิค 
(เกณฑ:์ มเีมนูอาหารออรแ์กนิค ที(ใชว้ตัถุดบิหลกัเกนิ 50% จากผลผลติที(ผา่นการตรวจรบัรองมาตรฐาน) 
ชื(อรา้น  

ที(ตั =งรา้น  

เปิดรา้นเมื(อ  

เริ(มมเีมนูออรแ์กนิคเมื(อ   

รายชื(อเมนูออรแ์กนิค ที(มวีตัถุดบิ
หลกัมากกว่า 50% (โดยนํ=าหนกั) 
ที(ผ่านการตรวจรบัรองมาตรฐาน 

 
 
 
 

รายชื(อเมนูออรแ์กนิค ที(มวีตัถุดบิ
หลกัน้อยกว่า 50% (โดยนํ=าหนกั) 
ที(ผ่านการตรวจรบัรองมาตรฐาน 

 

ในกรณีที<ม ีเมนูออรแ์กนิค ที<ม ีวตัถดุิบหลกัมากกว่า 50% ไม่ถึง 5 ชนิด  ไม่ต้องสาํรวจต่อ  

มฟีารม์เกษตรอนิทรยีเ์ป็นของ
ตวัเอง 

ม ี          ไมม่ ี
ระบุชื(อ …....... 

ยอดขายในปี 2557 รวม
เมนูอาหารออรแ์กนิค 

 

ราคาพรเีมี(ยมของเมนูออรแ์กนิค
ของรา้น เมื(อเปรยีบเทยีบกบัเมนู
ทั (วไปบรเิวณเดยีวกนั 

ถูกกว่า   เท่ากนั   
แพงกว่า <5%  5 – 10% 11 – 20% 20-30% 30 – 40% 40-50% 
50 – 60%  60 – 70% 70 – 80% 80 – 90% >100% 
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ผูบ้ริโภค/ลกูค้า (ใหช้่วยประเมนิกลุ่มผูซ้ื=อ)  

 

สดัส่วน % กลุ่มผูบ้รโิภค คาํอธบิาย 

 ครอบครวัสุขภาพ-ลกูอ่อน 
(Healthy Young Baby 
Families) 

ครอบครวัคนรุ่นใหม ่ อาย ุ35+  อยูใ่นกลุ่มรายได ้A/A+ 
สนใจสุขภาพ (แต่ไมไ่ดม้ปีัญหาสุขภาพใดเฉพาะ)  มลีกูอ่อน (เดก็อ่อน) สนใจซื=ออาหารเกษตรอนิทรยีใ์หก้บัลูกและ
ตวัเอง มคีวามตื(นตวัสงู เรยีนรูจ้าก internet 

 ผูร้กัสุขภาพ (Healthy Lifestyle 
Individuals) 

คลา้ยกลุ่มแรก แต่ไมไ่ดม้คีรอบครวั และไมม่ลีกู  ส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ 

 ครอบครวัผูป้่วย (Patient 
Families) 

ครอบครวัที(มพี่อแม ่หรอืญาตผิูใ้หญ่ ที(เจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง เช่น มะเรง็ หวัใจ ซึ(งลกูหลานจะซื=ออาหารเกษตร
อนิทรยีใ์หก้บัญาตผิูใ้หญ่ 

 ครอบครวัผูส้งูอาย ุ(Aging 
Families) 

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นผูส้งูอายเุอง ที(สนใจในเรื(องสุขภาพ 

 ครอบครวัชาวต่างชาต ิ(Expat 
Families) 

ผูซ้ื=อ-ผูบ้รโิภคเป็นชาวต่างชาต ิ(เอเชยี และอื(นๆ) ที(มสีมาชกิในครอบครวัทาํงานอยูใ่นประเทศไทย (หน่วยงานเอกชน 
หรอืองคก์รระหว่างประเทศ) ซึ(งรบัรูเ้กี(ยวกบัเกษตรอนิทรยีม์าก่อนหน้านี=แลว้ 

 อื(นๆ …............  
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ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืก
ซื=อของผูบ้รโิภค 
(3 อนัดบัแรก) 

ราคาสนิคา้ออรแ์กนิคถูกลง       
ความสะดวกในการซื=อ  
ความเชื(อมั (นในการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์   
ความหลากหลายของสนิคา้ออรแ์กนิค  
รูจ้กัผูผ้ลติ        
รูจ้กั-เขา้ใจประโยชน์  
รูว้ธิกีารปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์    
มเีวลาในการปรงุอาหารจากผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ 

 
อปุสรรคและปัญหาธรุกิจบริการอาหารออรแ์กนิค (เลอืก 3 ประเดน็สาํคญัในแต่ละหวัขอ้)  

สินค้า (เช่น ความหลากหลาย, คุณภาพ, ความ
สมํ(าเสมอและต่อเนื(องของสนิคา้, ราคา, ฯลฯ) 

 
 

การจดัซืDอและโลจีสติค (เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ, ผู้
รวบรวมสนิคา้, การขนส่ง, สนิคา้เสยีหายระหว่าง
ขนส่ง) 

 
 
 

กฏระเบียบและนโยบาย (เช่น ระเบยีบการนําเขา้, 
มาตรฐาน-การตรวจรบัรองเกษตรอนิทรยี,์ ฯลฯ) 

 
 

ผูบ้ริโภค (เช่น ความรบัรู,้ ความเขา้ใจ, การเลอืก
สนิคา้, ความตอ้งการในปัจจบุนั ฯลฯ) 

 

อนาคต 
แนวโน้มสนิคา้ที(น่าสนใจ 
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แบบสอบถามการสาํรวจผ ูบ้ริโภคที<ไม่ใช่กรงุเทพฯและปริมณฑล 
 
1. ข้อมลูส่วนตวั 
 

ที(พกัอาศยั เมอืง | เทศบาล | ชนบท 

อาชพี  เกษตรกร | นกัศกึษา | ราชการ | ธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ | วชิาชพีเฉพาะทาง | แมบ่า้น-
พ่อบา้น | เกษยีณ | อื(นๆ 

การศกึษา ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี| ปรญิญาตร ี | ปรญิญาโท |  ปรญิญาเอก 

อายุ ตํ(ากว่า 20 ปี | 20-30 ปี | 30 – 40 ปี | 40 – 50 ปี | 50 – 60 ปี | มากกว่า 60 ปี 

สุขภาพ สมาชกิในครอบครวัที(ตอ้งใส่ใจสุขภาพเป็นพเิศษ 
 
ตวัเอง-คู่สมรส | ลกู-หลาน | ผูส้งูอาย ุ 

 
2. การรบัร ู้และความเข้าใจต่อเกษตรอินทรียแ์ละอาหารออรแ์กนิค 
 
2.1 คุณเคยไดย้นิคาํต่อไปนี=หรอืไม ่  
เกษตรอนิทรยี ์| อาหารออรแ์กนิค | เกษตรยั (งยนื | เกษตรธรรมชาต ิ| ไมเ่คยเลย 
 
2.2 เกษตรอนิทรยี ์คอื 
 

 ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง ไม่แน่ใจ 

ใชปุ้๋ ยอนิทรยีร์ว่มกบัการใชปุ้๋ ยเคมไีด ้โดยใชปุ้๋ ยเคมแีต่จาํเป็น    

ใชย้าฆ่าแมลงที(เป็นสารเคม ีแต่ตอ้งระวงัอยา่ใหต้กคา้งในผลผลติใน
ระดบัที(อาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 

   

ไมใ่ชปุ้๋ ยเคมแีละสารเคมกีําจดัแมลงและศตัรพูชืในการเพาะปลกู    

เหมอืนกนักบัเกษตรปลอดสารพษิ/ปลอดภยัสารพษิ    

เหมอืนกนักบัไฮโดรโปนิค (hydroponic)    
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3. ลกัษณะของการซืDอ 
ถา้ไมเ่คยซื=อ => จบการสมัภาษณ์ 
 

ท่านซื=อ/บรโิภคผลติภณัฑ ์
ออรแ์กนิค 

 ปีละ 1-2 ครั =ง |  ปีละ 5-6 ครั =ง | เดอืนละ 1-2 ครั =ง | สปัดาหล์ะครั =ง 

ในปีที(ผ่านมา ท่านไดซ้ื=อ/ 
บรโิภคผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค 

เพิ(มขึ=นจากปีก่อน               เท่าเดมิ                         ลดลง 

ท่านซื=อผลติภณัฑอ์อรแ์กนิค
จากแหล่งใดเป็นหลกั 

ปลกูเอง     ซื=อจากตลาดเขยีว                             ซื=อจากรา้น
กรนี (รา้นสุขภาพ)  ซื=อจากซุปเปอรม์ารเ์กต็                ซื=อโดยตรงจาก
ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจาํหน่าย รา้นอาหาร                                       สั (งซื=อจาก
เวบ็ไซต ์   จากระบบขายตรง 
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แบบสอบถามการสาํรวจผ ูบ้ริโภคกรงุเทพฯและปริมณฑล 
 

ร ้านค้าปลีกออรแ์กนิคและร้านอาหารออรแ์กนิคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 

คาํชีDแจง โปรดเตมิคาํตอบของท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ หรอืทาํเครื(องหมาย x ลงในช่องว่างที(ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้อนึ(ง ขอ้มลูที(
ไดร้บัจากแบบสอบถามชุดนี=จะถกูนําไปใชใ้นงานวจิยัอนัเป็นสว่นหนึ(งของงานวจิยัที(จดัทาํใหก้บักระทรวงพาณิชย ์ขอ้มลูอื(นๆ ของท่านจะ
ไม่ถูกเปิดเผยและไมม่กีารนําไปใชเ้พื(อประโยชน์อื(นใดนอกเหนือจากงานวจิยันี=อกี 
 

ส่วนที< 1การรบัรูแ้ละความเขา้ใจของกลุ่มผูบ้รโิภคสนิคา้/ อาหารเกษตรอนิทรยี ์
 

คุณเคยไดย้นิคําต่อไปนี=หรอืไมเ่กษตรอนิทรยี ์| อาหารออรแ์กนิค |  ไมเ่คยเลย 
ถ้าไม่เคยได้ยิน กใ็ห้ปิดการสมัภาษณ์ได้ 

 

กรณุาใส่เครื<องหมาย x ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

 ข้อความ ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
ไม่แน่ใจ/ 
ไม่ทราบ 

1 เกษตรอนิทรยี ์และออรแ์กนิค เป็นชนิดเดยีวกนั    

2 
มาตรฐานปลอดภยัจากสารพษิ ผกัอนามยั ผกัปลอดสารพษิ 
เหมอืนกนักบัเกษตรอนิทรยี ์

   

3 พชืโฮโดรโปนิค (ปลกูผกัในนํ=า) คอืออรแ์กนิคแบบหนึ(ง    

4 
เกษตรทฤษฏใีหมแ่ละเกษตรพอเพยีงเป็นเกษตรอนิทรยีแ์บบ
หนึ(ง 

   

5 โลโก ้Q เป็นโลโกร้บัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์    

6 
ออรแ์กนิคใหใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัการใชปุ้๋ ยเคมไีด ้โดยใชปุ้๋ ยเคมี
เท่าที(จาํเป็น 

   

7  
ออรแ์กนิคใหใ้ชย้าฆ่าแมลงที(เป็นสารเคม ีแต่ตอ้งระวงัอยา่ให้
ตกคา้งในผลผลติในระดบัที(อาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 

   

8  เกษตรอนิทรยีต์อ้งไม่มสีารเคมแีละมลพษิใดๆ ปนเปื=อน    
9 เกษตรอนิทรยีไ์มใ่ชจ้เีอม็โอ    

10 
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูออรแ์กนิคไมใ่หใ้ชส้ารเคมสีงัเคราะหใ์น
การปรงุแต่งอาหาร 
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โปรดพิจารณาตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และกรณุาตอบคาํถามด้วยการระบหุมายเลขตรารบัรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ดงักล่าว  (พิจารณาจากรปู) 

1. ท่านเคยเหน็ตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์ดมากที<สดุ 3 ลาํดบั(ระบุหมายเลข) 
ลาํดบัที(� ลาํดบัที(� ลาํดบัที(� 

2. ท่านคดิว่าตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์ดน่าเชื(อถอืมากที<สดุ 3 ลาํดบั (ระบุหมายเลข) 
ลาํดบัที(� 
 

ลาํดบัที(� ลาํดบัที(� 

 
 ไม ่เคยเหน็เลย ไม ่แน่ใจ เคยเหน็  จดัลาํดบั  (เฉพาะที<เคยเหน็) 
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 ไม ่เคยเหน็เลย ไม ่แน่ใจ เคยเหน็  จดัลาํดบั  (เฉพาะที<เคยเหน็) 
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ส่วนที< o    ทศันคตต่ิอสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์  
กรณุาใส่เครื<องหมาย x ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 
�. เมื(อคดิถงึสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ ท่านคดิถงึเรื(องใดเป็นลาํดบัแรก (ตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
��.ความปลอดภยั-สุขภาพ  ��.ระดบัราคา  ��.ความน่าเชื(อถอื �  �.ผลผลติ 
�. จงระบุความคดิเหน็ในแต่ละดา้น 
�.ดา้นความปลอดภยั-
สุขภาพ 

��. ปลอดภยัที(สุด เพราะไมม่สีารเคมกีารเกษตรตกคา้ง 
��. ปลอดภยักว่า เพราะมสีารเคมกีารเกษตรตกคา้งน้อยกว่า 
��. ปลอดภยัเหมอืนกนักบัผลผลติการเกษตรอื(นๆ 
��. มคีุณค่าทางโภชนาการ (เช่น วติามนิ) มากที(สุด 

�.ดา้นระดบัราคา ��. มรีาคาที(เหมาะสม 
��. มรีาคาแพงเกนิสมควร 
��. มรีาคาสงู แต่ยอมรบัได ้เพราะมคีุณภาพที(ดกีว่า 
��. มรีาคาสงูกว่า เพราะผูข้ายตอ้งการกําไรมากเกนิไป 

�.ดา้นความน่าเชื(อถอื ��. น่าเชื(อถอืทั =งหมด (ทั =งของไทยและต่างประเทศ) 
��. เฉพาะที(มตีรารบัรองมาตรฐานสากลที(น่าเชื(อถอื 
��. ไมน่่าเชื(อถอืทั =งหมด 

 �.� หน่วยตรวจรบัรองของราชการไทย 
��. น่าเชื(อถอื                     ��. ไมน่่าเชื(อถอื 

�.� หน่วยตรวจรบัรองของเอกชนไทย ที(ไดร้บัการรบัรองจากองคก์รต่างประเทศ 
��. น่าเชื(อถอื                    ��. ไมน่่าเชื(อถอื 

�.ดา้นผลผลติ ��. ผลผลติรปูรา่ง/สสีรรไมส่วย เพราะมปีุ๋ ยไมเ่พยีงพอ 
��. ผลผลติรปูรา่ง/สสีรรไมส่วย เพราะแมลงกดักนิ/ทาํลายมากกว่า 
��. ผลผลติรปูรา่ง/สสีรรสวยเหมอืนกนักบัผลผลติทั (วไป ที(ไมใ่ช่เกษตรอนิทรยี ์
��. ผลผลติรปูรา่ง/สสีรรสวยแบบที(เป็นธรรมชาต ิ

 
ส่วนที< p พฤตกิรรมการซื=อผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ที(รา้นออรแ์กนิคหรอืรา้นอาหารออรแ์กนิค 
n.ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียท์ี<ท่านใช้เพื<อการอปุโภค/ บริโภคได้มาจากที<ใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใด  (ตอบได้
มากกว่า n ข้อ) 
��.  ปลกูเอง................%    2. ซื=อจากตลาดเขยีว................%  
3. ซื=อจากรา้นกรนี (รา้นสุขภาพ)................% ��. ซื=อจากซุปเปอรม์ารเ์กต็................% 
5.ซื=อโดยตรงจากผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจาํหน่าย................%6.  รา้นอาหาร................% 
��.  สั (งซื=อจากอนิเตอรเ์นต................%        8.  จากระบบขายตรง................%  
�9.  ไมเ่คยบรโิภค (ข้ามไปตอบส่วนที< m ) 
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o. ความถี<ในการใช้บริการร้านค้าปลีกออรแ์กนิคหรือความถี<ในการรบัประทานอาหารที<ร ้านอาหารออรแ์กนิค
ของท่าน 
 ��.ปีละ 1-2 ครั =ง  ��. ปีละ 5-6 ครั =ง  ��.  เดอืนละ 1-2 ครั =ง   ��.  สปัดาหล์ะครั =ง3.ในการซืDอ
ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์เพื<อการอปุโภค/ บริโภคที<ร ้านค้าปลีกออรแ์กนิคหรือร้านอาหารออรแ์กนิคท่านมี
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณคร ั Dงละเท่าไร 
 1.  น้อยกว่า 200 บาท   2.  200 – 400 บาท  3.  401 – 600 บาท                                       
 4.  601 –  1,000 บาท 5.  มากกว่า 1,000 บาท 
4. เมื<อเทียบกบัปีที<ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านค้าปลีก/ ร ้านอาหารออรแ์กนิคของท่านมากขึDนหรือ
น้อยลงหรือไม่?อย่างไร? 
��.  เพิ(มขึ=นจากปีก่อน  …............%       �.  เท่าเดมิ           ��.  ลดลงจากปีก่อน   …............% 

 
ส่วนที<k ปัจจยัในการเลอืกสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์  
�. เหตุผลหลกัในการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรอนิทรยี ์ (ตอบเพยีงขอ้เดยีว) 

��. เพราะความปลอดภยัจากการไมใ่ชส้ารเคมกีารเกษตร 
��. เพราะความปลอดภยัจากการไมใ่ชฮ้อรโ์มน/ยาปฏชิวีนะ 
��. เพราะมคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 
��. เพราะช่วยรกัษาสิ(งแวดลอ้ม 
��. เพราะช่วยเหลอืเกษตรกร 
��. เพราะเหตุผลอื(น ระบุ …................................................................ 

�. เหตุผลรองในการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑส์นิคา้เกษตรอนิทรยี ์ (ตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
��. เพราะความปลอดภยัจากการไมใ่ชส้ารเคมกีารเกษตร 
�2. เพราะความปลอดภยัจากการไมใ่ชฮ้อรโ์มน/ยาปฏชิวีนะ 
��. เพราะมคีุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 
��. เพราะช่วยรกัษาสิ(งแวดลอ้ม 
��. เพราะช่วยเหลอืเกษตรกร 
��. เพราะเหตุผลอื(น ระบุ …................................................................ 

�. ปัจจยัใดบา้งที(มผีลต่อการซื=อสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พิ<มขึDน(ตอบไดม้ากกว่า � ขอ้) 
��. ราคาสนิคา้ถูกลงมากกว่านี=   � �. มรีะบบการตรวจรบัรองที(มคีวามน่าเชื(อถอื 
��. มสีนิคา้ที(หลากหลายมากกว่านี=  ��. ความสะดวกในการซื=อมากกว่านี= 
��. มขีอ้มลูเกี(ยวกบัประโยชน์ของผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ มากกว่านี=  
�6. อื(นๆระบุ ….......................................................... 
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กรณุาใส่เครื(องหมาย � ในช่องที(ท่านเลอืก 
1. ถา้ปัจจยัขา้งต้นเป็นจรงิ ท่านคดิว่าจะซื=อสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ เพิ(มขึ=น อย่างไรบา้ง 

ประเภท 
5% 
(5) 

10% 
(4) 

20% 
(3) 

20-50% 
(2) 

100% 
(1) 

ขา้ว      
ผกัและผลไมส้ด      
อาหารแปรรปู      
ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร      
 
ส่วนที< lโปรดระบุผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์(ที(ไดร้บัการรบัรอง) ที(ท่านมคีวามตอ้งการนํามาใชอุ้ปโภค/ บรโิภค แต่
ปัจจบุนัยงัหาไดย้ากหรอืไม่พบเหน็สนิคา้ประเภทนี= กรุณาระบุสนิคา้ดงักล่าวมาหมวดละ 3 รายการ  
โดยรายการอนัดบั 1 คือสินค้าที<ท่านต้องการมากที<สดุ 

ประเภท อนัดบัที< n อนัดบัที< o อนัดบัที< p 
ขา้ว    
ผกัและผลไมส้ด    
อาหารแปรรปู    
ผลติภณัฑไ์มใ่ช่อาหาร    

 
ส่วนที< m ขอ้มลูทั (วไปของผูเ้ขา้รว่มการสาํรวจ 
�.เพศ      1.ชาย                               2.หญงิ 
 
�.อาย ุ    1. ตํ(ากว่า 20 ปี  2. 20-30 ปี  �3. 31 – 40 ปี   
 �4. 41 – 50 ปี  �5. 51 – 60 ปี  ��.มากกว่า 60 ปี 
 
�.ระดบัการศกึษา �1. ตํ(ากว่าปรญิญาตร ี  �.ปรญิญาตร ี

 ��. ปรญิญาโท   �. ปรญิญาเอก �5. อื(นๆ ระบุ.................... 
4. อาชพี  
��. เกษตรกร   �. นกัศกึษา  ��.รบัราชการ �. ธุรกจิเอกชน-รฐัวสิาหกจิ  
��.วชิาชพีเฉพาะทาง  �. แมบ่า้น-พ่อบา้น  �. เกษยีณ    �. อื(นๆ ระบุ.................. 

 
�. สมาชกิในครอบครวัของท่านมสีมาชกิที(ตอ้งใส่ใจสุขภาพเป็นพเิศษ (ตอบไดม้ากกว่า � ขอ้) 
��. ตวัท่านเอง  2. คู่สมรส   3. ลกู  �4. หลาน   
�5.ผูส้งูอาย ุ      6. ไมม่ผีูท้ ี(ตอ้งใส่ใจสุขภาพเป็นพเิศษ  7. อื(นๆ ระบุ.................. 
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Appendix II 

รายชื<อหน่วยงานที<เกี<ยวข้องกบัเกษตรอินทรีย ์
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หน่วยงานสนับสนุนเกษตรอินทรีย ์ 

ชื<อ ที<อยู่ ติดต่อ เวบ็ไซต ์ ประเภท การบริการ ขอบเขตการให้ 
บริการ 

1. เครอืขา่ยตลาดสี
เขยีว  

77,79 ถ.เฟื( องนคร 
แขวงวดัราชบพธิ  
เขตพระนคร กรงุเทพ 
10200  

Tel: 02 622 2495-6  
E-mail:  
greenmarketthai@gmail. 
com 

www.thaigreenmarket. 
com 
FB: GreenMarket  

เอกชน  สนบัสนุนธุรกจิ 
สื(อกลางในการ
เชื(อมโยงและขยาย
ความสมัพนัธ ์
ระหว่างผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคในรปูแบบ
การตลาด 
สเีขยีว  

ประเทศไทย  

2. มลูนิธสิายใย
แผ่นดนิ  

6 ซ.วฒันานิเวศน์ 7  
ถ.สุทธสิาร หว้ยขวาง 
กรงุเทพ 10310  

Tel: 02 277 9380 - 1  
Fax: 02 277 9654,  
E-mail: 
info@greennet.or.th  

www.greennet.or.th, 
FB: Green Net 
Organic  

เอกชน  สนบัสนุนการผลติ
เกษตรอนิทรยีแ์ละ
การคา้ที(เป็น 
ธรรม (Fair Trade)   
และเชื(อมโยง
หน่วยงานเกษตร
อนิทรยีใ์น 
ระดบัสากล บรกิาร
ขา่วสาร ขอ้มลู 
ฝึกอบรมและวจิยั   

ประเทศไทยและ
ภมูภิาคเอเชยี  
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ชื<อ ที<อยู่ ติดต่อ เวบ็ไซต ์ ประเภท การบริการ ขอบเขตการให้ 
บริการ 

3. ศูนยป์ฏบิตักิาร
ขอ้มลูการตลาด
สนิคา้เกษตร
อนิทรยี ์ 

สาํนกังานพาณชิย์
จงัหวดัสุรนิทร ์ 
15 ถนนเทศบาล 4 
ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์
32000  

Tel: 0- 4451-1384 ,  
0- 4451- 4385  
Fax: 0- 4451- 4994  

www.organic.moc. 
go.th 
FB: ไมม่ ี 

ราชการ  สนบัสนุนธุรกจิ   
ประชาสมัพนัธข์่าว
และขอ้มลูเกี(ยวกบั
ตลาดสนิคา้ 
เกษตรอนิทรยี ์  

ประเทศไทย  

4. ศูนยพ์ฒันา
เกษตรอนิทรยี ์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช ต.บางพูด  
อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี 
11120 

Tel: 0-2503-3577,  
02-504-8169 
Fax: 0-2503-3578  

www.stou.ac.th/OADTh
ailand/about.aspx 
FB: ไมม่ ี 

ราชการ  วจิยั ส่งเสรมิและ
พฒันาองคค์วามรู้
ดา้นเกษตรอนิทรยี ์

ประเทศไทย  

5. สมาคมการคา้
เกษตรอนิทรยีไ์ทย  

126/106 อาคารไทยศร ี
ถนนกรงุธนบุร ีแขวง
บางลาํภลู่าง เขตคลอง
สาน กรงุเทพฯ 10600  

Tel: 02-867-8777 ต่อ 2165  
Fax: 02-860-9020  

www.thaiorganictrade. 
com/  

เอกชน  สนบัสนุนธุรกจิ  
แลกเปลี(ยนขอ้มลู
ขา่วสารในกลุ่ม 
สมาชกิ    

ประเทศไทย  

6. สาํนกังาน
มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์(มกท.)  

102 หมู ่2 ซ.งามวงศ์
วาน 23  
ถนนงามวงศว์าน 
ตําบลบางเขน อําเภอ
เมอืง จงัหวดันนทบุร ี
11000   

Tel: 02 952 6677,  
02 580 0934 และ  
086 892 3162  
Fax: 02 580 0934   

www.actorganiccert. 
or.th  

เอกชน  ตรวจรบัรอง
มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ 

เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ 
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ชื<อ ที<อยู่ ติดต่อ เวบ็ไซต ์ ประเภท การบริการ ขอบเขตการให้ 
บริการ 

7. สาํนกังาน
มาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.)  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 50 ถ.
พหลโยธนิ ลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพ 
10900  

Tel: 02 561 2277  
E-mail: 
itc@acfs.go.th 

www.acfs.go.th  ราชการ  ออกระเบยีบการ
รบัรองมาตรฐาน 
มกษ. (ตรา 
Organic Thailand) 
ทาํหน้าที(เป็น 
Accredited Body 
(AB) 

ประเทศไทย  

8. ศูนยต์รวจรบัรอง
มาตรฐานฟารม์และ
ผลติภณัฑส์ตัวน์ํ=า
อนิทรยี ์ 

กรมประมง เกษตร
กลาง ตกึปลอดประสพ 
ชั =น 4 เขตจตุจกัร 
กรงุเทพฯ 10900  

Tel: 02940 6130-45 ต่อ 
4415  
Fax: 0 2579 8710  

www.fisheries.go.th/org
anic/  

ราชการ  ตรวจรบัรอง
มาตรฐานฟารม์และ
ผลติภณัฑส์ตัวน์ํ=า
อนิทรยี ์ 

ประเทศไทย  

9. ศูนยป์ศุสตัว์
อนิทรยี ์ 

กองส่งเสรมิและ
พฒันาการปศุสตัว ์
อาคารชยัอศัวรกัษ์ ชั =น 
5 กรมปศุสตัว ์ถนน
พญาไท เขตราชเทว ี
กทม. 10400  

Tel: 02653 4444 ต่อ 3311 
Fax: 0 2653 4928  

http://extension.dld.go. 
th/th1/index.php?option
=com_content&view=c
ategory&id=81&Itemid=
234  

ราชการ  ตรวจรบัรอง
มาตรฐานปศุสตัว์
อนิทรยี ์ 

ประเทศไทย  
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ชื<อ ที<อยู่ ติดต่อ เวบ็ไซต ์ ประเภท การบริการ ขอบเขตการให้ 
บริการ 

10. บรษิทั ไบโอ 
อะกรเิสริช์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั  

716 อาคารพญาไท  
ชั =นที( 7 เลขที( 31  
ถนนพญาไท แขวง
ถนนพญาไท เขตราช
เทว ีกรงุเทพมหานคร 
10400  

Tel: 02 640 1568  
Fax: 02 640 1568   

www.bioagricert-
thai.org/  

เอกชน  ตรวจรบัรอง
มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ 

เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ 

11. ศูนยป์ระสาน 
งานเกษตรอนิทรยี ์
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 

สาํนกัวจิยัและส่งเสรมิ
วชิาการเกษตร 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้63 
หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.
สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 
50290  

Tel: 053-873806  www.maejoorganic.mju
.ac.th/  

ราชการ  วจิยั และใหค้วามรู้
เกษตรอนิทรยี ์ 

ภาคเหนือ  

12. บรษิทั 
คอนโทรล  
ยเูนี(ยน เวลิด ์กรุป๊ 
(ประเทศไทย) 
จาํกดั  

9 ซอย ลาซาล 77 
ถนน สุขมุวทิ  
แขวง บางนา  
เขต บางนา   
กรงุเทพมหานคร 
10260  

Tel: 023611960  
Fax: 023611970  

  เอกชน  ตรวจรบัรอง
มาตรฐานเกษตร
อนิทรยี ์ 

เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ 
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บริการ 

13. มลูนิธเิกษตร
อนิทรยีไ์ทย  
(มกอท) 

อาคารสํานกัวจิยัและ
พฒันาขา้ว 
กรมการขา้ว  

Tel: 02-579-3820  www.facebook.com/Th
aiOrganicAgricultureFo
undationTOAF  

เอกชน  สนบัสนุนการผลติ
เกษตรอนิทรยี ์ 

ประเทศไทย  

14. มลูนิธิ
เกษตรกรรมยั (งยนื 
(ประเทศไทย)  

912 ซ.งามวงศว์าน 31 
(ซอยยอ่ยที( 7) อ.เมอืง 
จ.นนทบุร ี11000  

Tel: 02 591 1195-6 
Fax: 02 0028128   

www.sathai.org/  เอกชน  สนบัสนุนการผลติ  
เกษตรอนิทรยี ์

ประเทศไทย  

15. สาํนกังาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน)   

73/2 ถนนพระรามที( 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทว ีกรงุเทพฯ 
10400  

Tel: 02 017 5555  
Fax: 02-017 5566  

www.nia.or.th  ราชการ  สนบัสนุนธุรกจิ
นวตักรรมเกษตร 
อนิทรยี ์ 
 

ประเทศไทย  

16. เครอืขา่ย
นวตักรรมเกษตร
อนิทรยี ์ 

อาคารสถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีตําบลคลองหก 
อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 
12110   

Tel: 02-549-4684,  
02-549-4681   

www.oain.net  ราชการ  สนบัสนุนธุรกจิ  
นวตักรรมเกษตร 
อนิทรยี ์

ประเทศไทย  
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17. กรมวชิาการ
เกษตร กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 
 

50 ถนนพหลโยธนิ 
ลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ 
10900 

Tel: 0 2579 0151-8 
Fax: 0 2579 5248 
 

www.doa.go.th ราชการ ใหค้าํแนะนํา และ
ตรวจสอบรบัรอง 
ตามมาตรฐาน 
มกษ.(Organic 
Thailand) 

ประเทศไทย 

18. กรมหมอ่นไหม 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
 

���� ถ.พหลโยธนิ 
ลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ 
10900 

Tel: 0 2558 7924-6 
Fax: 0 2558 7927 
E-mail: 
qsis@qsds.go.th 
 

www.qsds.go.th ราชการ ใหค้าํแนะนําเรื(อง
การเลี=ยงไหม และ
ผลติภณัฑไ์หม ตาม
มาตรฐาน 
Global Organic 
Textile Standard 
(GOTS) 

ประเทศไทย 

19. สาํานกังาน
ภาควชิาเทคโนโลย ี
การเกษตร 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 

ชั =น � คณะ
วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรม 
ศาสตร ์
ศูนยร์งัสติ ปทุมธานี 
12121 

Tel: 0 2564 4488,  
0 2564 4440-59 
ext. 2350-3 
Fax: 
0 2564 4525 

www.sci.tu.ac.th/Agri ราชการ จดัการเรยีนการ
สอนระดบัปรญิญา
โท สาขาวชิาการ 
จดัการเกษตร
อนิทรยี ์

ประเทศไทย 

 

 



หน้า 157 จาก 157 

ชื<อ ที<อยู่ ติดต่อ เวบ็ไซต ์ ประเภท การบริการ ขอบเขตการให้ 
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20. กองตรวจ
ราชการและ
พฒันาการพาณิช
ภมูภิาค สาํนกั
ปลดักระทรวง
พาณชิย ์
 

563 ถนนนนทบุร ี
ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมอืง จงัหวดั
นนทบุร ี11000 

Tel: 02-507-7000,  
02-507-8000 
Fax: 02-547-5209-10 
 

www.ops.moc.go.th/ 
ewt_news.php?nid=29
86&filename=tor 

ราชการ สนบัสนุนธุรกจิ ให้
คาํแนะนํา และ
ขอ้มลูขา่วสารตลาด
สนิคา้อนิทรยี ์ 

ประเทศไทย 

 

 


