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การศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของ

ขาวอินทรียนี้ ไดมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของท้ังในสวนท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษา

เชิงประจักษท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยเนื้อหาจะประกอบดวยเรื่องท่ีเก่ียวของ ไดแก 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน การกําหนดราคาในตลาดสินคา แนวคิดการสรางมูลคาเพ่ิม

และการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรอินทรีย และมาตรฐานขาวอินทรีย ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทาน 

 การจัดการทางดานอุปทานเปนกระบวนการจัดการหวงโซ อุปทาน (supply chain 

management) ตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือเคลื่อนยายสินคาจากแหลงผลิตสูมือ

ผูบริโภค โดยในระดับตนน้ํา ไดแก การผลิต ซ่ึงประกอบดวยผูจัดหาวัตถุดิบและผูผลิต สวน

ระดับกลางน้ํา ไดแก การแปรรูป บรรจุหีบหอ จัดเก็บเขาคลังสินคา สําหรับระดับปลายน้ํา ไดแก การ

กระจายสินคา การคาสง คาปลีกหรือการสงออก การจําหนาย จัดสงจนถึงมือของลูกคาหรือผูบริโภค 

ท้ังนี้เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคในแงของคุณภาพ เวลา สถานท่ี ใหเกิดความพอใจสูงสุดแก

ผูบริโภคหรือลูกคาในขณะท่ีใชตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด อยางไรก็ตามในการศึกษานี้จะใหความสําคัญเฉพาะใน

สวนท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรเปนหลัก คือ ในระดับตนน้ําและกลางน้ํา ดังนั้นการจัดการหวงโซอุปทาน 

จึงประกอบดวยกิจกรรมตางๆในการวางแผนและบริหารจัดการเก่ียวกับการผลิต การกระจายสินคา 

การจัดหาจัดซ้ือ การติดตอประสานงาน การจัดการอุปสงคและอุปทาน การจัดการความสัมพันธ

ระหวางลูกคาใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารสารสนเทศ เพ่ือใหบริการแกลูกคา รวมท้ังการ

จัดการโลจิสติกส ซ่ึงประกอบดวย การบริหารสินคาคงคลัง การจัดหาสินคา การขนสง การ

เคลื่อนยายปจจัยการผลิต และสินคา การบรรจุและหีบหอ การคาดคะเนอุปสงค  การบริการ

ตอบสนองลูกคา  เพ่ือใหเกิดการประหยัดตนทุน ประหยัดเวลาโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงสัมพันธเครือขาย ลักษณะการจัดการหวงโซอุปทานจึงทําใหเกิด

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางผูผลิต ผูประกอบการในแตละข้ันตอนซ่ึงจะรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศ เทคโนโลยี รวมท้ังทางดานการเงิน นิพนธ พัวพงศกรและคณะ (2553) ไดกลาวถึง

ลักษณะท่ีสําคัญของการจัดการโซอุปทาน ไดแก การเคลื่อนยายสินคา การไหลเวียนของขาวสาร

ขอมูล และ การไหลเวียนของเงินทุนกับการแบงภาระความเสี่ยง ดังนั้นโครงสรางของหวงโซอุปทาน 

ซ่ึงดัดแปลงจากนิพนธ พัวพงศกรและคณะ (2553) และพอพันธ อุยยานนท อภิญญา วนเศรษฐ และ

รัชนี โตอาจ (2558) สามารถสรุปไดดังภาพท่ี 2.1 

 
 

        ท่ีมา: ดัดแปลงจากนิพนธ พัวพงศกรและคณะ (2553) และพอพันธ อุยยานนท อภิญญา วน

เศรษฐและรัชนี โตอาจ (2558) 

ภาพท่ี 2.1 ระบหวงโซอุปทาน 

 จากโครงสรางของหวงโซอุปทานประกอบดวย ผูจัดหาวัตถุดิบ ผูผลิต ผูแปรรูปสินคา  

ผูกระจายสินคา ผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคา แตละกลุมจะมีความเชื่อมโยงตอกันและมีการ

เคลื่อนยายผลผลิตหรือสินคา โดยมีระบบโลจิสติกสชวยเหลือประสานงาน เพ่ือใหการจัดการของหวง

โซอุปทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค สําหรับวัตถุประสงคหลักของการจัดการ

ระดับ 

ตนน้ํา 

ระดับ 

กลางน้ํา 

ระดับ 

ปลายน้ํา 

ผูจัดหา

วัตถุดิบ 

ผูผลิต 

ผูแปรรูป

สินคา 

ผูกระจาย

สินคา 

ผูคาสง/ 

ผูคาปลีก 
ลูกคา 

การเคล่ือนยายผลผลิต/สินคา 

การจัดการโลจิสติกส 

ระบบหวงโซอุปทาน 
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หวงโซอุปทาน เพ่ือใหบริการและประสานความรวมมือกันบริหารจัดการสินคา วัตถุดิบ ขอมูลขาวสาร

และการมีความสัมพันธเชื่อมโยง  เครือขาย รวมมือกันการประสานกันอยางดี ทําใหสามารถลดตนทุน

การผลิต เชน การจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีไมมากเกินไป มีการจัดหาวัตถุดิบไดทันเวลา  การขนสงท่ี

สอดคลองกันทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด นอกจากนั้นทําใหรายไดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสามารถ

พัฒนาระบบการผลิต เชน การใหความรูทางดานเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหสามารถ

ผลิตไดมากข้ึน มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ การขนสงสินคาทําไดอยางมีคุณภาพและ

สะดวกรวดเร็ว ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดดี รวมท้ังการมีขอมูลขาวสาร

ทางดานการตลาด และการแขงขัน อยางเปดเผยและแพรหลาย จะทําใหเกิดความเทาเทียมกัน

ทางดานขอมูลขาวสารและการตลาด (พอพันธ อุยยานนท อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ 

2558) 

2.2 การกําหนดราคาในตลาดสินคา 

 โดยท่ัวไปราคาของสินคาและบริการในทองตลาดจะถูกกําหนดจากความตองการซ้ือ หรือ อุป

สงคของสินคา และความตองการขาย หรือ อุปทานของสินคานั้น เรียกวากลไกตลาดนั่นเอง สําหรับ

ขาวซ่ึงเปนสินคาเกษตรนั้น มีลักษณะตลาดใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณ เนื่องจากมีผูซ้ือและ

ผูขายจํานวนมาก ลักษณะสินคาเหมือนกัน และการเขาออกจากอุตสาหกรรมทําไดงาย จึงกลาวไดวา

ราคาจะถูกกําหนดจากอุปสงคและอุปทานของตลาด หรือในบางกรณีก็คือตลาดโลก โดยอุปสงคของ

สินคาจะแปรผกผันกับราคาสินคานั้น กลาวคือเม่ือราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึนก็จะทําใหความตองการซ้ือ

ของผูบริโภคลดลง อันเปนไปตามกฎของอุปสงค (law of demand) ดังนั้นเสนอุปสงค (D) จึงมีความ

ชันเปนลบ โดยลาดลงจากซายไปขวา สวนอุปทานของสินคาจะแปรผันตามราคาสินคา กลาวคือเม่ือ

ราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึน ผูผลิตก็ตองการเสนอขายสินคาเพ่ิมข้ึนจากแรงจงูใจท่ีราคาสูงข้ึนจะสามารถ

ทํากําไรไดมากข้ึน อันเปนไปตามกฎของอุปทาน (law of supply) เสนอุปทาน (S) จึงมีชันเปนบวก

ลาดข้ึนจากซายไปขวา (ดังภาพท่ี 4) 
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อุปทานสวนเกิน 

อุปสงคสวนเกิน 

              ราคา 

 

 

 

     

   O            ปริมาณ 

  

  ภาพท่ี 2.2  ดุลยภาพของอุปสงคและอุปทาน 

ดุลยภาพในตลาดสินคาจะเกิดข้ึนเม่ืออุปสงคเทากับอุปทานพอดี ซ่ึงก็คือจุด E ท่ีเสนอุปสงค 

(D) ตัดกับเสนอุปทาน (S) ราคาดุลยภาพเทากับ P ปริมาณดุลยภาพเทากับ Q อยางไรก็ตาม ณ ขณะ

ใดขณะหนึ่งราคาสินคาอาจไมอยูท่ีดุลยภาพ เชน ราคาอาจสูงกวาราคาดุลยภาพท่ี P ก็จะนําไปสูการ

เกิดอุปทานสวนเกิน หรือราคาอาจต่ํากวาราคาดุลยภาพท่ี P ก็จะนําไปสูการเกิดอุปสงคสวนเกิน  ใน

กรณีเชนนี้หากปจจัยในการกําหนดราคาไมเปลี่ยนแปลง การท่ีมีอุปสงคสวนเกินหรืออุปทานสวนเกิน

ก็จะมีกลไกการปรับตัวเขาสูดุลยภาพดังนี้ 

 

      ราคา 

 

 

 

 

 

       O              ปริมาณ 

ภาพท่ี 2.3 กลไกการปรับตัวของราคา 
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เม่ือราคาสินคาอยูท่ี P1 สูงกวาราคาดุลยภาพ P จะเกิดอุปทานสวนเกินในตลาดสินคา นั่นคือ

มีการผลิตสินคาออกมามากกวาความตองการซ้ือ ณ ราคา P1   ดังนั้นจะมีผูตองการขายจํานวนหนึ่งท่ี

ขายไมไดและยินดีขายในราคาท่ีตํ่าลง ในท่ีสุดราคาจะคอยๆลดลง จนกระท่ังกลับมาอยูท่ีราคาดุลย

ภาพท่ี P ทําใหความตองการซ้ือเทากับความตองการขายพอดี และหากราคาอยูท่ี P2 ต่ํากวาราคา

ดุลยภาพ P จะเกิดอุปสงคสวนเกิน โดยมีความตองการซ้ือสินคามากกวาความตองการขาย จะทําใหผู

ตองการซ้ือจํานวนหนึ่งไมสามารถซ้ือไดท่ีราคา P2 ผูตองการซ้ือดังกลาวจึงเสนอราคาท่ีสูงข้ึน ในท่ีสุด

ราคาจะคอยๆปรับตัวสูงข้ึน จนกระท่ังอุปสงคสวนเกินหมดไป ราคากลับเขาสูดุลยภาพท่ี P อีกครั้ง 

ดังนั้นจะเห็นไดวาเม่ือราคาไมอยูท่ีดุลยภาพ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีกลไกทําใหราคากลับเขาสูดุลย

ภาพในท่ีสุด 

 

2.3 แนวคิดการสรางมูลคาเพ่ิม 

 การสรางมูลคาเพ่ิม (value added) ใหกับสินคาหรือผลผลิต เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการจัดการตั้งแตจุดเริ่มตนของหวงโซอุปทาน โดยนับจากการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การ

แปรรูป และการกระจายสินคาจนถึงปลายทางท่ีถูกสงตอถึงมือผูบริโภค โดยพิจารณาวาในแตละ

ข้ันตอนของหวงโซอุปทานดังกลาวนั้นผูผลิตรวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ อาทิ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ 

บริษัทเอกชน และหนวยงานราชการ เปนตน จะมีสวนชวยเหลือสนับสนุนกระบวนการผลิต 

การตลาด และระบบโลจิสติกสไดอยางไรบาง เพ่ือสรางจุดแข็งและลดจุดออนใหกับสินคา ไมวาจะ

เปนการเพ่ิมคุณภาพของวัตถุดิบในทองถ่ิน การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพนําไปสูการเกิดการประหยัดจาก

ขนาด 1 (economies of scale) การออกแบบผลิตภัณฑ การแปรรูป การเขาสูชองทางการจัด

จําหนายท่ีเหมาะสม สิ่งตางๆเหลานี้หากมีการวางแผนและมีการจัดการท่ีดี จะสามารถเพ่ิมมูลคา

ใหกับผูผลิตได อยางไรก็ตามราคาดุลภาพในทองตลาดท่ีเกิดจากอุปสงคและอุปทานดังกลาวขางตน 

อาจทําใหเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต การตลาด และการขนสงเคลื่อนยาย เปนตน  

 เม่ือพิจารณาดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน จะสามารถลดตนทุนการผลิตของ

ผูผลิตลงได เชน การลดตนทุนการผลิตอไรของเกษตรกร โดยในทางทฤษฎีจากสมการการผลิตนั้น

ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจถูกกําหนดมาจากปจจัยทุน แรงงาน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังนี ้

1 การประหยัดจากขนาด เกิดจากการที่ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยลดลง จากการขยายการผลิตสินคาใหมีขนาดใหญข้ึน 
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Y  =  f (K, L, T) 

  Y  = ผลผลิต 

 K = ทุน 

   L = จํานวนแรงงาน 

    T = ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกิดข้ึนจากการท่ีผูผลิตใชปจจัยการผลิตเทาเดิม แตไดผลผลิต

มากข้ึน เชน การมีผลผลิตตอไรสูงข้ึน หรืออาจเกิดจากการไดผลผลิตเทาเดิมจากการท่ีใชปจจัยการ

ผลิตลดลงนั่นเองก็ได เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวอินทรีย ท่ีวัดไดจากท้ังสองกรณี

ขางตน ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 

อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนปจจัยการผลิตท้ังทุน แรงงาน และเทคโนโลยี ใหมีความเหมาะสมกับ

การผลิตสินคาแตละชนิดก็สามารถนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตได 

นอกจากนี้การพัฒนากระบวนการผลิตใหเกิด ผลไดตอขนาดเพ่ิมข้ึน (increasing return to scale) ก็

เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะเพ่ิมมูลคาในการผลิตได กลาวคือ เปนการเพ่ิมปจจัยการผลิตในสัดสวนท่ีนอย

กวาสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต เชน ปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 แตทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 30 เปนตน 

 ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนี้สิ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณาเพ่ิมเติม คือ การไดรับ

ประโยชนจากการประหยัดจากขนาด 
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ภาพท่ี 2.4  การประหยัดจากขนาด 

 นั่นคือ เม่ือผูผลิตขยายกําลังการผลิตจะทําใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยลดลง อาจมาจากเหตุผล

ใดเหตุผลหนึ่ง หรือ หลายเหตุผลประการประกอบกัน เชน เกิดการแบงงานกันทํา ทําใหแรงงานมี

ความชํานาญเฉพาะอยาง ทําใหประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน หรือ นําเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงมา

ใชในกระบวนการผลิต หรือ เกิดการประหยัดทางดานการจัดการท่ีใชฝายจัดการเดิมแตเกิดผลผลิต

มากข้ึน และการไดรับสวนลดจากการซ้ือวัตถุดิบคราวละมากๆ เปนตน ในสวนนี้เกษตรกรอาจนํามา

ประยุกตใชโดยการรวมกลุมเกษตรกร เพ่ือซ้ือปจจัยการผลิตและทําการตลาดรวมกันเพราะจะทําให

อํานาจในการตอรองของกลุมสูงกวาการท่ีเกษตรกรตางคนตางซ้ือและตางคนตางจําหนายนั่นเอง  

2.4 การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรอินทรีย 

งานศึกษาของ Lethlean (2008) เก่ียวกับการเพ่ิมมูลคาของสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ

ออสเตรเลียนั้น สามารถทําไดโดยการแปรรูปจากสินคาข้ันปฐม เชน การอบแหง การแชแข็ง การใช

บรรจุภัณฑท่ียืดอายุสินคา การถนอมอาหาร เปนตน การหาตลาดเฉพาะ (niche market) ก็เปนอีก

แนวทางหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ หรือภัตตาคารท่ีนําเสนออาหารเพ่ือสุขภาพ 

รวมท้ังกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง เปนตน นอกจากนี้แนวทางสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จ คือ การคนหาแนวปฎิบัติท่ีดี (best practice) โดยนําเอาตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จใน

ตนทุน 

ผลผลิต 

ตนทุนเฉล่ีย 

การประหยัดจากขนาด 
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เรื่องนั้นๆมาเปนแนวปฏิบัติ ท้ังในสวนของกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และกล

ยุทธในการเขาถึงตลาด เปนตน 

สําหรับประเทศไทยจากงานศึกษาของ Nipon (2007) พบวาหนึ่งในการปรับตัวท่ีสําคัญของ

ภาคเกษตรของไทย คือ การปรับตัวไปสูภาคเกษตรท่ีเนนการผลิตสินคามูลคาสูงและปลอดภัย (high 

value and safe agricultural product) สินคามูลคาสูงทางการเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ ผลไม ผัก 

ผลิตภัณฑอาหารจากแปง และสินคาเกษตรแปรรูปตางๆ ตลอดจนสินคาปลอดสารพิษประเภทเกษตร

อินทรีย โดยในปจจุบันสินคาดังกลาวคิดเปนมากกวารอยละ 50 ของการสงออกของสินคาการเกษตร

ท้ังหมดของไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2561) สําหรับสินคาเกษตรอินทรีย (organic 

agricultural products) หรือท่ีเรียกวา “สินคาออรแกนิค” ซ่ึงเปนหนึ่งในสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาสูง

และปลอดภัย ก็มีการขยายตัวในระดับสูงเชนกัน โดยเพ่ิมข้ึนจาก 3,600 ลานบาท ใน พ.ศ. 2544 

หรือประมาณรอยละ 1 ของมูลคาการผลิตทางการเกษตร และหลังจากนั้นมีการขยายตัวอยาง

ตอเนื่องและมากกวารอยละ 20 ตอป (พ.ศ. 2544–2549) มีผลใหใน พ.ศ. 2549 สัดสวนดังกลาว

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 2  

นอกจากนี้ในกรณีของประเทศไทย พบวาสินคาเกษตรอินทรียมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

และเปนไปอยางรวดเร็วในชวงกวาสองทศวรรษท่ีผานมา โดยปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการขยายตัวของ

สินคาเกษตรอินทรีย ไดแก 

ประการแรก การเพ่ิมข้ึนของรายไดประชากรภายในประเทศ ประกอบกับการตระหนักถึง

ปญหาความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพพลานามัย มีผลใหตลาดภายในประเทศเพ่ือการบริโภคสินคา

เกษตรอินทรียไดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตทศวรรษ 2530 เปนตนมาและมีการเติบโตมา

โดยตลอด สําหรับในระยะทศวรรษท่ีผานมา แทบทุกซุปเปอรมารเก็ตในกรุงเทพฯและเมืองใหญมี

สินคาเกษตรอินทรียวางจําหนายโดยท่ีสินคาเกษตรอินทรียมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชน ผัก

และผลไมปลอดสารเคมี ขาวอินทรีย และอาหารปลอดสารเคมีตางๆ (Nipon 2007) นอกจากนี้การ

สํารวจของสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI พบวา ใน พ.ศ. 2548 มีผักปลอดสารพิษ

และผักอินทรียมากถึง 30 ยี่หอ อุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมีผลใหราคาของสินคาเกษตรอินทรีย
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เพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยความแตกตางระหวางผักเกษตรอินทรียและปลอดสารกับผักท่ีบริโภคท่ัวไป

เทากับรอยละ 50-225 (TDRI 2005 อางใน Nipon 2007) 

ประการท่ีสอง การขยายตัวของอุปสงคจากตางประเทศตอสินคาเกษตรอินทรียไดเพ่ิมข้ึน

ตามลําดับ ยกตัวอยางเชน ใน พ.ศ. 2557 ตลาดสินคาเกษตรอินทรียของประเทศสหรัฐอเมริกา

ขยายตัวรอยละ 11 ฝรั่งเศสรอยละ 10 เยอรมนีรอยละ 5 และสวีเดนรอยละ 38 (วิฑูรย  ปญญากุล 

2559. ภาพรวม เกษ ตร อินทรีย ไท ย  2558. (www.greennet.or.th)  นอกจากนี้ ข อ มู ลจาก 

FiBL/IFOAM Survey 2560 ระบุวาตลาดสงออกสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทยใน พ.ศ 2560 นั้น 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดสวนมากท่ีสุดประมาณรอยละ 47 รองลงมาไดแก ยุโรป จีน และแคนาดา 

 

 ท่ีมา: FiBL/IFOAM Survey 2560 และประชาชาติกราฟก 

ภาพท่ี 2.5 ตลาดสงออกสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญของไทย พ.ศ 2560  

ประการท่ีสาม การขยายตัวของเครือขายองคกรเอกชนและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ มี

ผลใหการผลิตสินคาเกษตรอินทรียขยายตัวตามลําดับ ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายท่ี

ตองการใหประเทศไทยเปนผูนําในเรื่องการผลิต การบริโภค การคาสินคาเกษตรอินทรียในระดับ

ภูมิภาค โดยผูท่ีผลักดันการผลิตขาวเกษตรอินทรียในระยะเริ่มตน คือ พระสงฆนักพัฒนาในภาคอีสาน

รวมกับชาวบานหรือท่ีรูจักกันในนาม “หลวงพอนาน” ท้ังนี้ในเบื้องตนเปนการผลิตเพ่ือบริโภคและ

หลังจากนั้นมีการสงออก สําหรับวัตถุประสงคสําคัญของการผลิตขาวอินทรีย ก็เพ่ือสอนใหชาวนาได

ปฏิบัติ ธรรมควบคู กัน ไปดวย โดยในระยะตอมาองคกรพัฒนาเอกชน (Non-government 
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Organizations: NGOs) ไดกอตั้งเครือขายชาวนาเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอินทรีย โดยวัตถุประสงคท่ี

สําคัญ คือ ตองการลดการใชสารเคมีและการผลิตพืชเชิงเดี่ยว หลงัจากนั้นมีการขยายตัวของเครือขาย

เกษตรอินทรียในรูปแบบตางๆ โดยในพ.ศ. 2548 มีกลุมในเครือขายเกษตรอินทรียท้ังสิ้น 684 กลุม

กระจายไปจังหวัดตางๆ (Nipon 2007) สวนภาครัฐก็มีโครงการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย

เชนกัน โดยเปนความรวมมือกับภาคเอกชนซ่ึงริเริ่มโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณใน พ.ศ. 2535 

สําหรับสินคาเกษตรอินทรียเริ่มแรกท่ีไดรับการสงเสริม คือ ขาวอินทรียจํานวน 1,500 ตันและวาง

จําหนายครั้งแรกในซุปเปอรมารเก็ต คือ ฟูดสแลนด และเลมอนฟารม นอกจากนี้การผลิตเกษตร

อินทรียไดกระจายไปสูภาคเหนือ และภาคใต ผานโครงการพระราชดําริ ท้ังนี้เพ่ือลดการปลูกฝน และ

มีการขยายตัวสูงมากหลัง พ.ศ. 2547 (Nipon 2007) ประกอบกับในชวงรัฐบาลภายใตการนําของ 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544–2549) ไดกําหนดใหเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ ท้ังนี้เพ่ือ

ตองการสงเสริมใหมีการผลิตอาหารปลอดภัยและเพ่ือการสงออกตามความตองการของตลาดท่ี

ขยายตัว 2 การผลิตและการสงออกก็คอยๆ ขยายตัวมาตามลําดับ ในปจจุบันผูผลิตสินคาเกษตร

อินทรียสวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือนภาคเกษตร ภายใตการสนับสนุนของโครงการตางๆ ของ

องคกรเอกชน/และภาคเอกชน การขยายตัวของการผลิตเพ่ือสงออกของสินคาเกษตรอินทรียใน

ตางประเทศและในประเทศสวนหนึ่งเพราะมีตลาดรับซ้ือท่ีแนนอน ภายใตการบริหารงานของ

เครือขายเกษตรอินทรีย เชน FairTrade Programme  

(http://www.thaiorganictrade.com/en/article/442downloaded 31 มีนาคม 2559) สําหรับ

สินคาเกษตรอินทรียท่ีมีผูผลิตเปนสัดสวนท่ีสูง คือ ขาว และผลไม เชน ใน พ.ศ. 2556 มูลคาการผลิต

ขาวอินทรียเทากับ 704 ลานบาท ผลไม 190.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36 และรอยละ 10 ของ

มูลคาการผลิตเกษตรอินทรียท้ังหมด ( http://www.greennet.or.th/article/411, downloaded 

31 มีนาคม, 2559) 

ประการท่ีส่ี ราคาสินคาเกษตรอินทรียสูงกวาราคาสินคาท่ัวไป แมวาสินคาเกษตรอินทรีย

โดยเฉพาะอาหารปลอดสารพิษโดยรวมจะมีผลผลิตตอไรต่ํากวาการผลิตสินคาเกษตรโดยท่ัวไป

ประมาณรอยละ 25-30 แตอยางไรก็ตามเกษตรกรในระบบอินทรียนี้ยังมีแรงจูงใจท่ีขยายการผลิต 

2 ที่มา http://www.thaiorganictrade.com/en/article/442 downloaded 31 มีนาคม 2559 
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เนื่องจากราคาท่ีไดรับสูงกวา (Nipon 2007) ดังนั้นรายไดท่ีสูงกวาจึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรขยาย

การผลิตนั่นเอง 

2.5 ขาวอินทรีย 

 ในฐานะท่ีขาวอินทรียเปนสินคาเกษตรอินทรียท่ีมีสัดสวนสูงสุดในการสรางมูลคาของเกษตร

อินทรีย ท้ังการผลิตภายในประเทศและการสงออก รวมท้ังเปนแหลงจางงานท่ีสําคัญในภาคเกษตร 

และงานวิจัยนี้ไดศึกษาเฉพาะขาวอินทรีย จึงไดนําเสนอทบทวนวรรณกรรมโดยสังเขปเก่ียวกับขาว

อินทรีย จากงานศึกษาของ Pornpratansombat et al. (2011) เก่ียวกับภาวะการณผลิตและการ

ยอมรับของการผลิตขาวเกษตรอินทรียของครัวเรือนเกษตรกรในภาคอีสาน เรื่อง “The Adoption 

of Organic Rice Farming in Northeast Thailand” โดยเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทรและ

จังหวัดยโสธร มีขอสรุปท่ีสําคัญมีดังนี้ 1) ขนาดของฟารมมีจํานวนสมาชิกทํางานเฉลี่ยเทากับ 4 คน 

เปนการทํางานท้ังเต็มเวลาและบางเวลา โดยเฉพาะทํางานเต็มเวลาซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมการผลิตขาว

อินทรียท่ีตองใชแรงงานมากกวาการผลิตของเกษตรรูปแบบท่ัวไป 2) คาเฉลี่ยของพ้ืนท่ีเพาะปลูกตอ

ครัวเรือนประมาณ 17.5 ไร ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉลี่ยของท้ังประเทศท่ี 22.56 ไร และของภาคอีสาน ท่ี 

21.23 ไร โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกถูกแบงออกเปน 2-3 แปลง หรือมากกวานั้น 3) พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว

อินทรียสวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตน้ําฝน และบางสวนอาศัยชลประทานขนาด

เล็ก 4) ผลผลิตขาวอินทรียโดยเฉลี่ยเทากับ 5,932.39 กิโลกรัมตอฟารม ซ่ึงต่ํากวาผลผลิตขาวท่ัวไปซ่ึง

ผลิตได 6,725.78 กิโลกรัมตอฟารม สวนผลผลิตตอไรเฉลี่ยของขาวอินทรียเทากับ 389.26 กิโลกรัม 

ต่ํากวาผลผลิตขาวท่ัวไปเล็กนอยท่ี 420.36 กิโลกรัม หรือต่ํากวารอยละ 3.61 ผลการศึกษาดังกลาวก็

สอดคลองกับในระดับนานาชาติ กลาวคือผลผลิตตอไรของขาวอินทรียจะต่ํากวาผลผลิตตอไรของขาว

ท่ัวไปประมาณรอยละ 10 ดังนั้นการเพ่ิมความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของขาวอินทรียจึงมี

ความจําเปน 5) ราคาของขาวเกษตรอินทรียเทากับ 10.71 บาทตอกิโลกรัมอยูในระดับสูงกวาขาว

ท่ัวไปซ่ึงเทากับ 9.08 บาทตอกิโลกรมัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงมีผลใหรายไดของฟารมขาวเกษตร

อินทรียสูงกวาฟารมโดยท่ัวไป 6) รายไดฟารมของครัวเรือนท่ีปลูกขาวอินทรียมีสัดสวนของรายไดใน

ภาคเกษตรสูงกวาครัวเรือนท่ีปลูกขาวโดยท่ัวไป แสดงวาครัวเรือนเกษตรกรขาวเกษตรอินทรียพ่ึงพา

รายไดจากนอกภาคเกษตรนอยกวา และ 7) ขอเสนอแนะในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของขาวอินทรีย 

เชน สรางแหลงน้ําเพ่ิมโดยเฉพาะแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือใหมีการผลิตสมํ่าเสมอ สนับสนุนชองทาง
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การตลาดและจัดจํ าหน าย ในประเทศ โดย มีการค า ท่ี เป นธรรมและประกันราคา ฯลฯ 

(Pornpratansombat 2011) 

2.6 มาตรฐานขาวอินทรีย 

 ขาวอินทรียเปนสินคาท่ีจะตองไดรับความนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีบุคคลท่ี

สาม ซ่ึงสวนใหญจะเปนองคกรหรือหนวยงานเขามาใหการรับรองถึงกรรมวิธีและกระบวนการท่ีได

มาตรฐานในการผลิตแบบอินทรีย และเปนท่ียอมรับในสายตาผูบริโภคท่ัวไป ดังนั้นเราจะเห็นวาการ

ผลิตแบบอินทรียนั้นสินคาจะตองไดรับการรับรอง ในกรณีของขาวก็เชนเดียวกัน การท่ีจะจําหนาย

เปนขาวอินทรีย ซ่ึงโดยสวนใหญจะมีราคาสูงกวาขาวท่ัวไปนั้นจะตองไดรับตรารับรองมาตรฐาน และ

การจะเขารับรองมาตรฐานจะตองมีข้ันตอนและกระบวนการตางๆ ชาวนาท่ีปลูกขาวแบบอินทรียจึงมี

ความจําเปนตองรวมกลุมเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการตรวจรับรองมาตรฐาน 

   มาตรฐานขาวอินทรีย คือ มาตรฐานท่ีทางองคกรท่ีรับรองหนวยตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย (Accredited Certification Bodies: AB) ซ่ึงจะเปนผู ท่ีกําหนดมาตรฐานข้ึน โดย

อาจจะเปนองคกรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Certification Body : CB) ดวยตนเอง หรือให

ผูอ่ืนตรวจสอบรับรองจาก AB เสียกอนวา CB นั้นสามารถตรวจสอบตามมาตรฐานท่ี AB กําหนดได 

(กรมการขาว 2560) อยางไรก็ตามบางกรณี CB ไมสามารถดําเนินการตรวจเองไดเพราะขาด

อัตรากําลัง อาจมอบหมายใหหนวยตรวจ (Inspection Body หรือ IB) เปนผูตรวจแลวสงผลตรวจให 

CB เปนผูรับรอง  ท้ังนี้ระบบการตรวจมี 3 ระบบ คือ  

 1) ระบบตรวจโดย CB ตรวจรายแปลงเปนรายสินคาท่ียื่นขอรับรอง 

 2) ระบบตรวจแบบกลุม (Group Certification) ซ่ึงตองให CB เปนผูตรวจเชนเดียวกัน แต

ไมตองตรวจทุกราย โดยผูรับการตรวจจะตองมีการจัดต้ังกลุมและมีระบบควบคุมภายใน (Internal 

Control System หรือ ICS) หรือบางครั้งเรียกวา ระบบ ICS สําหรับการตรวจนั้น CB จะทําการ

ตรวจระบบควบคุมภายในของกลุม และสุมตรวจสมาชิกของกลุมบางรายเทานั้น และยังคงตรวจเปน

รายสินคา 
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 3) ระบบตรวจรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System: PGS) ตองมีการ

จัดตั้งกลุมเชนเดียวกัน และมีการตั้งกฎระเบียบควบคุมภายในกลุมเก่ียวกับมาตรการและมาตรฐานท่ี

จะใชภายในกลุม และกําหนดระเบียบและวิธีการตรวจแปลง โดยทุกแปลงจะตองถูกตรวจโดย

คณะกรรมการตรวจรับรองของกลุม และตรวจทุกสินคาในฟารมท่ีสมาชิกแตละรายแจงความประสงค

ท่ีจะใหตรวจ สวนมาตรฐานท่ีใชตรวจนั้นสมาชิกตองเลือกเอง ดังนั้นจึงไมมี CB มาตรวจเหมือนระบบ 

ICS 

 สําหรับข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองการผลิตขาวอินทรียนั้น สามารถแสดงได

จากภาพท่ี 2.6 โดยเริ่มจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรมีการปฎิบัติตามขอกําหนดในการผลิตขาว

อินทรีย เชน พ้ืนท่ี แหลงน้ํา การจัดการดินและปุย การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการ

เก็บเก่ียว และการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว เปนตน แลวยื่นสมัครเพ่ือรับการ

ตรวจสอบ 
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      ท่ีมา: กรมการขาว (2560) 

ภาพท่ี 2.6 ข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองการผลิตขาวอินทรีย 

 เม่ือหนวยงานตรวจสอบหลักฐานในประเด็นเก่ียวกับแหลงผลิต การแปรรูป และการคัดบรรจุ

แลว หากการตรวจสอบหลักฐานผานก็จะไปสูการวางแผนตรวจประเมิน แตถาไมผานก็จะถูกสงกลับ

ไปใหแกไข หลังจากการวางแผนตรวจประเมินก็จะมีการเขาตรวจประเมินตามมา หากผานจะมีการ

ออกใบรับรองให โดยใบรับรองจะมีอายุเพียง 1 ป หรือตองมีการตรวจใหมเปนปตอปนั่นเอง 
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มาตรฐานเกษตรอินทรียและตราสัญลักษณ 

 ขาวอินทรียนับเปนสินคาเกษตรอินทรียชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ท้ังในกระบวนการผลิต การ

ขนสง การบรรจุ เปนตน ตองอยูภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีกําหนด ซ่ึงจะตองไดรับการรับรอง

เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือในสายตาผูบริโภคเชนเดียวกับสินคาเกษตรอินทรียอ่ืน โดยมาตรฐานเกษตร

อินทรียเปนเกณฑขอกําหนดข้ันต่ํา ท่ีเกษตรกรผูผลิตจะตองปฏิบัติตาม ซ่ึงหนวยงานรับรองจะใชเปน

เกณฑในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟารมท่ีไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน

นั้นๆ โดยสวนใหญการกําหนดมาตรฐานจะมีผูมีสวนเก่ียวของกับเกษตรอินทรียกลุมตางๆ ไดแก 

เกษตรกรผูผลิต ผูประกอบการ ผูคา ผูบริโภค รวมท้ังนักสิ่งแวดลอม และนักวิชาการดานตางๆ เขามา

มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น และตัดสินใจในการกําหนดเกณฑมาตรฐานในแตละขอ  การยอมรับ

หรือปฏิเสธโดยผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ โดยเฉพาะเกษตรกรผูผลิตและผูประกอบการ เพราะผูผลิตและ

ผูประกอบการจะเปนผูท่ีตองปฏิบัติตามเง่ือนไขขอกําหนดเหลานั้น  ดังนั้นในกําหนดมาตรฐาน 

จะตองมีการสรางขอตกลงข้ึนเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมดยอมรับ ดังนั้นขอตกลงในมาตรฐานจึง

เปรียบเหมือนเปน “สัญญาประชาคม” ระหวางผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด  นอกจากนี้สัญญาประชาคม

นี้ไดมีการกําหนดรายละเอียดกระบวนการผลิตไวอยางคอนขางชัดเจน ทําใหมาตรฐานเกษตรอินทรีย

มีสถานะเสมือนหนึ่งเปน “คํานิยาม” ของเกษตรอินทรียไปพรอมดวยกัน สําหรับตรามาตรฐานเกษตร

อินทรียนั้น มีการออกมาตรฐานภายใตหลายหนวยงานท้ังของไทยและตางประเทศ ซ่ึงก็มีขอกําหนด

และรายละเอียดแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

มาตรฐานเกษตรอินทรียตางประเทศ 

 เนื่องจากขาวอินทรียสวนใหญท่ีประเทศไทยผลิตไดในแตละป มีตลาดสําคัญในตางประเทศ

ซ่ึงแตละประเทศมีการกําหนดตรามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของตนเอง และเปนท่ียอมรับจาก

ผูบริโภคในประเทศนั้นๆ ท้ังนี้มาตรฐานเกษตรอินทรียตางประเทศสวนใหญอยูภายใตการดูแลของ

รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีผูสงออกจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา

กอนจึงจะสามารถสงไปจําหนายในตางประเทศได สําหรับตรามาตรฐานเกษตรอินทรียตางประเทศ ท่ี

ประเทศไทยใชเปนมาตรฐานท่ีสําคัญ  ไดแก  
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 1. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย IFOAM โดยสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ 

(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) ไดจัดทําโครงการ

รับรองระบบงานเกษตรอินทรียข้ึน โดยมีการจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM 

(IFOAM Accreditation Program) ข้ึนใน พ.ศ. 2535 ตอมา ใน พ.ศ. 2540 สหพันธฯสมาพันธ

เกษตรอินทรียนานาชาติไดจัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service) ข้ึน เพ่ือ

ทําหนาท่ีในการใหบริการรับรองระบบงานนี้ ภายใตกรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตร

อินทรีย IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเปนองคกรไมแสวงกําไร (nonprofit organisation) และมี

สํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับเปนเกณฑ

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียข้ันต่ําสําหรับสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือการนําเขา เชน ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย เปนตน (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย และมูลนิธินว

ชีวัน 2561) 

 

 2. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกา (National Organic Program:  

NOP) โดยแผนงานเกษตรอินทรียแหงชาตินี้ อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร

สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture – USDA) ซ่ึงระบบการตรวจรับรอง

เกษตรอินทรียนี้เริ่มใชเม่ือ พ.ศ. 2545 ตอมาใน พ.ศ. 2552 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและ CFIA 

ของแคนาดาไดตกลงยอมรับความเทาเทียมกันของระบบเกษตรอินทรียของอีกฝาย ซ่ึงทําใหผลผลิต

เกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองตามระบบเกษตรอินทรียแคนาดา สามารถไดรับการรับรองตามระบบ

ของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติมโดยไมจําเปนตองมีการตรวจประเมินเพ่ิม ดังนั้นผูประกอบการท่ีจะขอการ

รับรองผลผลิตตามระบบเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกากับ มกท. จะตองขอการรับรองตามระบบ

แคนาดาควบคูกันไปดวย (ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย http://www.organic.moc.go.th/th/standard/omic) 
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 3. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) สําหรับสหภาพยุโรปไดเริ่มทํา

ระบบเกษตรอินทรียมาเกินกวา 20 ปแลว โดยไดออกระเบียบสภายุโรปเพ่ือมากํากับดูแลการผลิต

และการนําเขาสินคาเกษตรอินทรียต้ังแต พ.ศ. 2534 ตอมาไดทบทวนระเบียบดังกลาวใหมท้ังหมด 

และไดออกระเบียบใหมแทน คือ Council Regulation (EC) No 834/2007 เม่ือ พ.ศ. 2550 โดย

ระเบียบใหมนี้ไดเริ่มบังคับใชจริงเม่ือใน พ.ศ. 2555 มกท. ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนหนวยตรวจ

รับรองเกษตรอินทรียตั้งแตตุลาคม 2554 โดยในระบบนี้ มกท. สามารถใหบริการตรวจรับรองใน

ขอบขายการเพาะปลูกพืช การเก็บเก่ียวผลผลิตจากปาและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการ

ผลผลิต ผูประกอบการท่ีขอการรับรองในระบบนี้ เม่ือไดรับการรับรองแลวจะสามารถใชตราเกษตร

อินทรียสหภาพยุโรปบนผลผลิตได (ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือ มกท.) 

 

 4. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย ญ่ี ปุน  (Japanese Agricultural Standard  

Organic JAS mark) อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง ของญ่ีปุน 

(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) รัฐบาลญี่ปุน ไดประกาศใชมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยอางอิงกฎหมายมาตรฐานเกษตรญ่ีปุน (Japan 

Agriculture Standard: JAS) (ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2559) สินคาเกษตรอินทรียท่ีเขา

ไปจําหนายในประเทศญี่ปุนตองอยูภายใตมาตรฐานระบบเกษตรอินทรียญี่ปุน 
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 5. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียแคนาดา (Canada Organic Regime: COR) โดย

รัฐบาลแคนาดาเริ่มนําระบบนี้มาบังคับใช เม่ือ พ.ศ.2552 ตามระเบียบ Organic Products 

Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เปนหนวยงานรับผิดชอบ  

ท้ังนี้การใชตรามาตรฐานเกษตรอินทรียแคนาดาท่ีถูกตอง จะตองมีชื่อสินคาและรหัสหนวยงานท่ีทํา

การตรวจการรับรองท่ีออกโดย IOAS พรอมกับระบุประเทศผูผลิต ท้ังภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสกํากับ

ไวใกลๆ ตรามาตรฐานฯ ใหเห็นไดชัดเจน (ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย) 

 

  

ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานไทย 

  ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานไทย เปนการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย

ท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศไทย โดยมีหนวยงาน/องคกร/กลุมตางๆ ท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือใหผูบริโภคมีความ

เชื่อม่ันและม่ันใจในสินคาอินทรียท่ีผลิตออกจําหนาย ท้ังนี้สองมาตรฐานแรกออกโดยภาครัฐ ในขณะ

ท่ีสองมาตรฐานหลังพัฒนาข้ึนโดยภาคเอกชน โดยตรามาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยงานไทยท่ี

สําคัญประกอบดวย (มูลนิธินวชีวัน 2561) 

 1. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย มกท. (Organic Agriculture Certification 

Thailand – ACT) จัดทําข้ึนโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียภายใตเครื่องหมาย มกท. ท้ังนี้

มกท. ไดรับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM จาก IOAS ตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยเปนหนวย
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ตรวจรับรองเกษตรอินทรียแหงแรกในเอเชียท่ีไดรับการรับรองระบบงานนี้ในระบบนี้ มกท. สามารถ

ใหบริการตรวจรับรองเกษตรอินทรียในขอบขายเก่ียวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากปา

และพ้ืนท่ีธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปจจัยการผลิตเพ่ือ

การคา ผูท่ีไดรับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใชตรารับรองเกษตรอินทรียของ มกท. 

รวมกับตรา “IFOAM Accredited” (ตองใชรวมกันเสมอ) ท่ีมา: สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 

 2. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แ ห ง ช า ติ  ห รื อ  ม ก อ ช . (National Bureau of Agricultural Commodity and Food 

Standards: ACFS) จัดทําโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เปน

หนวยงานระดับกรม ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชเครื่องหมาย Organic Thailand เม่ือ 

พ.ศ. 2555 เปนเครื่องหมายรับรองปจจัยการผลิต แหลงการผลิต หรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ท่ี

ไดรับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมปศุสัตว และกรมประมง ซ่ึงเปนหนวย

ตรวจรับรอง สําหรับมาตรฐานสากลการเปนหนวยรบัรองระบบงาน ISO/IEC 17011: 2004 General 

requirements for accreditation bodies accreditation conformity assessment bodies จะ

เปนมาตรฐานสากลสําหรับการเปนหนวยรับรองระบบงาน (สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ

การเกษตร 2560) 
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 3. PGS (Participatory Guarantee System) คือ กระบวนการรับรองแบบมีสวนรวม 

เปนการรับประกันคุณภาพผลผลิตภัณฑอินทรียโดยชุมชน ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิต

วัฒนธรรมและการเกษตรของทองถ่ิน โดยมีเปาหมายการผลิตเพ่ือจําหนายในชุมชนหรือจําหนายโดย

เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูผลิต ผูประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ 

และผูบริโภค ซ่ึงอยูนอกระบบการรับรองโดยบุคคลท่ีสาม หรือ หนวยตรวจรับรอง สําหรับ PGS เปน

กระบวนการท่ีไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ข้ึนอยูในแตละกรณีซ่ึงเปนการพัฒนากระบวนการรับประกัน

ความเปนอินทรียในระดับชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมการมีสวนรวมพบปะและเปลี่ยน

ความซ่ือสัตยไววางใจ โปรงใส ความเชื่อม่ัน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลาจากเวทีของผูมีสวนไดสวนเสียโดยใหมีเอกสารหรือใหเกษตรกร กรอกแบบฟอรมนอยท่ีสุด 

ระบบชุมชนรับรองนี้จะมีความหยืดหยุนมากกวาการตรวจโดยองคกรภายนอก เพราะกลุมสามารถ

เลือกท่ีจะใชมาตรฐานเกษตรอินทรียของใครก็ได เพ่ือมาเปนฐานในการพัฒนามาตรฐานของกลุม

ผูผลิตเอง ซ่ึงโดยปกติท่ัวไประบบชุมชนรับรองสวนใหญจะเลือกใชมาตรฐานเกษตรอินทรียของ 

IFOAM เปนกรอบเริ่มตน ซ่ึงเหมาะกับเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียเพ่ือขายในทองถ่ินเปนหลัก 

(มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 2562 http://www.greennet.or.th/article/1138) ในกรณีของมูลนิธิ

เกษตรอินทรียไทย (Thai Organic Agriculture Foundation หรือ TOAE) ใชมาตรฐาน มกษ. ซ่ึง

เปนมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 4. ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียขององคกรมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ หรือ 

มอน. (The Northern Organic Standard Organization) จัดทําข้ึนโดยองคกรมาตรฐาน

เกษตรอินทรียภาคเหนือ จากความรวมมือของเกษตรกร ผูบริโภค นักวิชาการจากองคกรของรัฐ 

องคกรพัฒนาเอกชน และผูสนใจท่ัวไป โดยมุงหวังจะเปนองคกรท่ีทําการรับรองผลิตผลของเกษตรกร

ท่ีทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกเกษตรกรและผูบริโภควา ผลิตผลท่ี

http://www.greennet.or.th/article/1138
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ไดรับการรับรองจากองคกรมาตรฐานเกษตรอินทรียนั้น เปนผลิตผลท่ีปลอดจากสารพิษสารเคมี

สังเคราะห และยังเอ้ือตอการรักษาสิ่งแวดลอมอยางแทจริงดวย (มูลนิธินวชีวัน 2561) 

 

 นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเกษตรอินทรียรายจังหวัดท่ีมีการจัดทําข้ึนจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 

อาทิ  สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียสุรินทร (มก.สร.) สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย

เพชรบรูณ (มก.พช.) ชมรมเกษตรอินทรียเกาะพะงัน เปนตน 

  

 

 




