
การเสวนา 
เรื่อง “เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ก้าวอย่างไรไปให้ถึง” 

โดย อธิบดีกรมการคา้ภายใน (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) 



ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสนิค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มคีวามยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พื้นที่และจ านวนเกษตรกรที่ท า 
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

ยกระดับกลุ่มเกษตรกร 
วถิีพื้นบ้าน 

สัดส่วนตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศต่อ 
ตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด เพ่ิมพ้ืนท่ีเป็น 6 แสนไร่ 
เพ่ิมจ านวนเกษตรกรเป็น 3 หม่ืนราย  

เพ่ิมขึ้น 
ตลาดในประเทศร้อยละ 40 
ตลาดส่งออกร้อยละ 60  

ยุทธศาสตร์เกษตร
อนิทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิการวิจัย  
การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ 
และนวัตกรรมเกษตรอินทรยี์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการตลาดสินคา้และบริการ  

และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาการผลิตสินค้าและบรกิาร 

เกษตรอินทรยี์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์ 

กลยุทธ์ 1  
ส่งเสรมิการวิจัย การสร้าง และเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกบัเกษตรอินทรยี์ 

กลยุทธ์ 2 
เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตร
อนิทรยี์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 

กลยุทธ์ 1  
พัฒนาศักยภาพการผลติเกษตรอินทรยี์ 

กลยุทธ์ 2 
บรหิารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อ 
ต่อการผลิตเกษตรอินทรยี์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1  
ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบ
รับรองเกษตรอินทรยี์  

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสรมิและพัฒนาตลาดสนิค้าเกษตร
อินทรยี์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
อินทรยี์ 

กลยุทธ์ 3 
การประชาสัมพันธ์เกีย่วกับเกษตรอนิทรยี์สู่
ผู้บรโิภค 

กลยุทธ์ 1  
ใช้รูปแบบยโสธรโมเดล โดยภาคเอกชนเป็นหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ร่วมกับภาคเอกชน 

กลยุทธ์ 2 
สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนาเกษตร
อินทรยี์ 

กลยุทธ์ 3 
สร้างกลไกและเครอืข่ายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอนิทรยี์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอนิทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 

กลยุทธ์ 3 
สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนาเกษตร
อินทรยี์ 

ครม. เห็นชอบ 11 เม.ย. 60 



ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอนิทรีย์ พ.ศ.2560-2564 
Organic Market Strategy 2017-2021  

Conceptual Framework 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 



ยุทธศาสตร์การพฒันาตลาดสนิค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วง
โซ่อุปทาน   

(Awareness Raising) 

สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าอินทรีย์ให้แก่
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
สง่เสริมเกษตรกรให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการปรับการผลิต 

สร้างการตระหนกัรับรู้คณุคา่และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์

อินทรีย์และสร้างความเช่ือมัน่ 
ให้แก่ผู้บริโภค 

ปลกูฝังสร้างจิตส านกึเก่ียวกบัเกษตร
อินทรีย์ให้แก่เดก็และเยาวชนเพ่ือให้มี

ความเข้าใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์อยา่งถกูต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรอง

เกษตรอินทรีย์ 
(Standardize) 

ผลกัดนัการผลิตตามมาตรฐานและ
ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้าเกษตร
อินทรีย์และชอ่งทางการเข้าสูต่ลาด 

ยกระดบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดย
ผลกัดนัผ่านกลุม่ท่ีได้ผ่านการตรวจรับรอง
ระบบการรับรองแบบมีสว่นร่วม (PGS) 

และ/หรือ ท่ีได้รับเคร่ืองหมาย 
Organic Thailand  

อ านวยความสะดวกในระบบการรับรอง
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการ

อินทรีย์ 

(Market Expansion) 

เพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ยและขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 

ผลกัดนัการสง่ออก ขยายตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไทยในตา่งประเทศ   

ยกระดบัการจดังานแสดงสินค้าอินทรีย์
ของไทยสูร่ะดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนา สร้างมูลค่าสินค้าและบริการ
อินทรีย์ 

(Value Creation) 

พฒันาและสร้างมลูคา่ให้สินค้า
อินทรีย์ โดยใช้นวตักรรมและ

เทคโนโลยี 

ศกึษาการเพิ่มมลูคา่สินค้าอินทรีย์
ตลอดหว่งโซ ่

อ านวยความสะดวก และพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเอือ้ตอ่การสร้าง

มลูคา่สินค้าอินทรีย์ 

วสัิยทัศน์  “ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอนิทรีย์ในภมูิภาคอาเซียน” 
พันธกิจ  1. สง่เสริมการรับรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องด้านเกษตรอนิทรีย์ รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้แก่ผู้ เก่ียวข้องในตลาดสนิค้าอินทรีย์ 
               2.  พฒันาสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ไทยให้เข้าสูม่าตรฐานและได้รับการรับรอง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าสูต่ลาด 
               3. ขยายตลาดสนิค้าอินทรีย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นศนูย์กลางการค้าสนิค้าและบริการอินทรีย์ให้สงูขึน้ 
               4. สร้างมลูค่าเพิ่มให้สนิค้าเกษตรอินทรีย์ไทย โดยพฒันานวตักรรมในเชิงพาณิชย์ 
 

4 17 พ.ค.59 



 
    แผนงาน  
    ปี 2562 

 

แผนงานโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน   
(Awareness Raising) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรอง

เกษตรอินทรีย ์
(Standardize) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและขยายตลาดสินค้า 

และบริการอินทรีย์ 
(Market Expansion) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนา สร้างมูลค่าสินค้า 

และบริการอินทรีย ์
(Value Creation) 

• ประชาสัมพันธ์/CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการ   
   ผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
   ระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN       
• ปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนไทย 
   ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   เกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง 6 คร้ัง 
• ปั่นรักษ์ธรรมชาติ Ride to  
   Success “ปั่นเพื่อเปลี่ยน” 

•สนับสนุนการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อินทรีย์สากล 
ที่มีศักยภาพให้กับ 
•  Organic Village  

 - แห่งใหม่ 4 แห่ง 
 - แห่งเดิม 8 แห่ง 
•  Organic Valley  

 - แห่งเดิม 1 แห่ง 
•จัดอบรมแผนธุรกิจ/ 

การยกระดับการผลิต 
และตรวจรับรองแบบ 
มีส่วนร่วม (PGS) 6 จว 

•  Organic Farm Outlet  
   - แห่งใหม่ 4 แห่ง 
   - แห่งเดิม 15 แห่ง 
•  จัดงาน Organic Expo -   

 BIOFACH Southeast  
 Asia และNATURAL  
 EXPO Southeast Asia  
•  Road show งานOE/BE, NEA 

 ในประเทศ 
•จัดแสดง/จ าหน่ายสินค้าอินทรีย์

ระดับภูมิภาค 6 คร้ัง 
• เชื่อมโยงตลาดหรือจัดตลาดนัด 
   สีเขียว Green Market โดยจัดหา 
   สถานที่จัดจ าหน่ายอย่างนอ้ย 3 ครั้ง  

GOAL/ 
Method 

- เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ 
  ของการท าเกษตรอินทรยี์ 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความ  
  เช่ือมั่นและกระตุ้นการบริโภค   
- สร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความ 
  เข้าใจเกษตรอินทรยี์อยา่งถูกต้อง   

- สินค้าอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน   
  ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สากลเพิ่มขึ้น  
- ผลักดันกลุ่มที่ผ่านการรบัรองแบบ 
  มีส่วนร่วม (PGS) หรือ Organic  
  Thailand ให้ได้รับมาตรฐานสากล  
  เพิ่มขึ้น 

- เพิ่มช่องทางจ าหน่าย/ขยายตลาด  
  ทั้งในและต่างประเทศ 
- สินค้าอินทรีย์เป็นที่ยอมรบัในระดับ 
  สากล /มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 
- ยกระดับการจดังานแสดงและจ าหน่าย 
  สินค้าสู่สากล 

- สินค้าที่มีศักยภาพสามารถต่อยอด 
  เป็นผลิตอินทรีย์ที่มีนวัตกรรม/  
  มีมูลค่าเพิ่ม/ตรงความต้องการตลาด 
- มีฐานข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  กับการเพ่ิมมูลคา่สินค้าตลอดห่วงโซ่  
  ที่ทันสมัย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(พณ.) 

 
แผนงาน  
 ปี 2561 

  
       กิจกรรมดังนี้ 

 

•  จัดประกวด The 1nd  
Thailand Organic 
Innovation Award 
•คัดเลือกสินค้าของ 

จังหวัดที่มีศักยภาพ 
และสามารถต่อยอด 
เป็นสินค้าอินทรีย์ ปี 2561  
•พัฒนาฐานข้อมูลอินทรีย์ 
•พัฒนาต่อยอดการน าไปปรับใช้

Thailand ‘s Innovative 
Organic Model (Organic 3.0) 

•  ศึกษาแนวโนม้ตลาด/พฤติกรรม  
 ผู้บริโภคและ New Business   
 Model เช่น Organic island 
 /Hotel /Community/ 
 Roof top garden/ Food Truck 

•พัฒนา Website/Applicationเพื่อ  
ขยายช่องทางการตลาด 
/ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
ให้กับ Organic Village/Valley/ 
Farm Outlet และผู้ประกอบการ 
•Road Show งาน OE/BE, NEA 

 ในประเทศกลุ่มเปา้หมาย 

•ศึกษามาตรฐานอินทรีย ์
ในระดับสากลเพื่อส่งเสริม 
ให้มีสินค้าและบริการ 
อินทรีย์ที่หลากหลาย เช่น 
- เมนูอาหาร/ร้านอาหาร 
- โรงแรม/Spa/Farm Stay  

  - Non-Food เช่น ผ้าฝ้าย/ 
    เครื่องส าอาง บรรจุภัณฑ์ 

•ฝ่ายเลขานุการแผนบรูณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ปี 60-64 (ยุทธศาตร์ที่ 3
ปลายทาง : ตลาดและ PR) เช่น   

   - จัดตั้ง Federation of ASEAN  
    Organic Association (สนค.)  
   - THAI-FEX (สคร.)  
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

 ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์แบบประชารัฐ 


