
สรุปผลการประเมินผล 
แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 

 

1. สาระส าคัญของโครงการ  

 1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ตามแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งตั้งแต่ ปี 2560 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 จนมาถึง ปี 2562 ได้มีการทบทวนปรับปรุงแนวทางการพัฒนา และกรอบเวลา 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จนเกิดเป็น “แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565” โดยมีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นผู้น าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล ภายในปี 2565” พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์
ไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติตามประเด็นการพัฒนาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
2) ด้านพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ และ 3) ด้านการพัฒนา การตลาด การบริการ 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า 
และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ เพ่ือให้มาตรฐาน
และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

  1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ ภายในปี 2565 
1.3.2 จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 
1.3.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
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2. ระเบียบวิธีการประเมินผล 

  2.1 ความส าคัญของการประเมินผล 

   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ที่ได้ด าเนินการผ่านโครงการหรือกิจกรรม  
ที่หลากหลายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน 
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มต้นทางที่ย่อมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต รายได้ คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ในระยะยาว จึงเห็นควรประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์จากการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนฯ 

  2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 

 2.3.2 ประชากรเป้าหมาย 
  1) เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
  2) เกษตรกรที่ร่วมโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ใน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) และกิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่มีสัดส่วนของงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในภาพรวมภายใต้แผนฯ และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก 
  3) ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดสีเขียว และตลาดเกษตรกร 

 2.3.3 ระยะเวลาข้อมูล  
 1) ผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2563 
 2) ข้อมูลการผลิตของเกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ใน 3 สินค้า คือ ข้าว 
ปีเพาะปลูก 2563/64 สินค้าประมง (ปลานิล) และปศุสัตว์ (ไก่ไข่) ปีการผลิต 2563 รวมทั้งความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

3. ผลการประเมิน 

3.1 ปัจจัยน าเข้า จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 
พ.ศ. 2560 – 2565 ในช่วงปี 2560 – 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นรวม 3,533.66 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,537.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง น้อยกว่าร้อยละ 96 โดยมีปัจจัยภายนอกที่มากระทบ 
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ตั้งแต่ปี 2563 ที่มสีถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานรับงบประมาณด าเนินกิจกรรม 
ไดไ้ม่เป็นไปตามแผน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 

ตารางท่ี 1  งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2563 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 

ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย 
ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1) กรมการข้าว 2,725.21 77.12 1,810.55 66.44 
2) กรมปศุสัตว ์ 27.17 0.77 26.76 98.49 
3) กรมประมง 39.86 1.13 33.61 84.32 
4) กรมหม่อนไหม 13.76 0.39 11.41 82.95 
5) กรมวิชาการเกษตร 136.88 3.87 136.39 99.64 
6) กรมส่งเสริมการเกษตร 93.10 2.63 86.20 92.58 
7) กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 35.16 1.00 32.34 91.99 
8) กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 2.57 0.07 2.57 100.00 
9) กรมชลประทาน 187.59 5.31 147.57 78.67 
10) กรมพัฒนาท่ีดิน 107.10 3.03 97.05 90.62 
11) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 101.10 2.86 90.76 89.77 
12) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 41.75 1.18 40.27 96.44 
13) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 22.41 0.64 21.58 96.28 

รวม 3,533.66 100.00 2,537.06 71.80 
ที่มา: เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ปี 2560 - 2563 

 

3.2 ผลได้ 

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมช่วงปี 2560 – 2563 ภายใต้
“แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565” มีดังนี ้ 

3.2.1 การส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย ์  

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 มีการด าเนินการ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับระบบผลิตปศุสัตว์ การผลิตการตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์
เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิตการตลาดชาอินทรีย์ ศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ 
ศักยภาพการตลาด และการจัดการโลจิสติกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยทีมี่ผลต่อความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์ 
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ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง ซึ่งจะเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการผลิตอินทรีย์ทางด้านปศุสัตว์มากถึง 16 เรื่อง ส่วนในด้านอื่น ๆ ยังมีการด าเนินการค่อนข้างน้อย 

 ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัย หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกโครงการมีการน าเสนอ 
ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ หรือผ่านทาง 
งานนิทรรศการ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ ในช่วง 4 ปีของแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการปรับปรุง 
ฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 27 แห่ง จัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 2 โครงการ ฐานข้อมูลเกษตรกร
และพิกัดแปลง PGS รวม 6,807 ราย ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS คู่มือโครงการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการและผลการด าเนินงานทั่วประเทศ สรุปรายงานการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
จัดท ารายชื่อมิสเตอร์เกษตร อินทรีย์ประจ าส่วนกลาง ส านักงานเขตพัฒนาที่ดินรวม 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดิน 
ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินสถานการณ์และจัดท าท าเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

3) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ในช่วงปี 2560 – 2563 สามารถ 
ด าเนินการได้รวมทั้งสิ้น 282,043 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.30 ของเป้าหมายรวม จ าแนกเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ 
รวมทั้งสิ้น 1,088 ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ศึกษาดูงาน/เชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกร รวม 276,859 ราย และใช้กระบวนการ 
โรงเรียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวม  4,096 ราย (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  ผลการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2563 

รายการ แผน (ราย) ผล (ราย) ร้อยละ 
1) เจ้าหน้าที่ 1,088 1,088 100.00 
2) เกษตรกร 239,700 276,859 115.50 
3) โรงเรียนเกษตรกร 3,825 4,096 107.09 

รวม 244,613 282,043 115.30 
ที่มา: รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 
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3.2.2 การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์  

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน 
เกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 ด าเนินการส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ 
พืชอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ฯลฯ รวม 15,797 ราย พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
รวม 717 กลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตแบบแปลงใหญ่ 55 แปลง ในพ้ืนที่ ศพก. 
102 ศูนย์ และรวมกลุ่มตามยโสธรโมเดล 178 กลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูป
สัตว์น้ าอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานอีก 34 ราย (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์   

รายการ หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 
1) การส่งเสรมิการผลติเกษตรอินทรีย ์ ราย 11,915 15,797 132.58 
2) การพัฒนากลุม่สู่การรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ กลุ่ม 590 717 121.53 
3) การรวมกลุ่มผลิตเกษตรอินทรยี์ตามยโสธรโมเดล กลุ่ม 178 178 100.00 
4) การผลิตเกษตรอินทรยี์ในพ้ืนท่ีแปลงใหญ ่ แปลง 55 55 100.00 
5) การผลิตเกษตรอินทรยี์ในพ้ืนท่ี ศพก. ศูนย์ 102 102 100.00 
6) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
   แปรรูปสัตว์น้ าอินทรยี์เข้าสู่มาตรฐาน 

ราย 40 34 85.00 

ที่มา: รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 
 

2) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต พบว่า ตั้งแต่ในช่วงปี 2560 – 2563 
ของแผนปฏิบัติการฯ มีด าเนินการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระบบชลประทานในปี 2561 อาท ิ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ าบ้านโนนเหม่า ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
การก่อสร้างฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ าจัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  
การปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายแม่ตูบ (ฝายบ้านผาหม่น) ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 รายการ 
จัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) โดย กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี 2560 

 ด้านปัจจัยการผลิต มีการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ประกอบด้วยกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ 
และพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมอินทรีย์ครบ 179 ฟาร์ม ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการผลิตข้าว 
การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และจัดท าแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
รวม 4,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.95 ของเป้าหมาย 4,585 ราย นอกจานี้ยังได้จัดท าแปลงต้นแบบการผลิต
พืชอินทรีย์ 3,298 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.61 ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชและผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลง
ศัตรูธรรมชาติเพ่ือปล่อยในธรรมชาติ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  ปัจจัยการผลิตในการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สนับสนุน  
รายการ หน่วย แผน ผล ร้อยละ 

1) กล้าพันธุ์  ฟาร์ม 179 179 100.00 
   - ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ ฟาร์ม 145 145 100.00 
   - พันธุ์หญ้า ฟาร์ม 34 34 100.00 
2) ปัจจัยการผลิตส าหรับเลีย้งสัตวน์้ า ปศุสัตว์ และ  
   จัดท าแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรอง 
   แบบมีส่วนร่วม 

ราย 4,585 4,812 104.95 

3) จัดท าแปลงต้นแบบการผลติพชือินทรีย์ แปลง 3,486 3,298 94.61 
4) ผลติชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช ตัวอย่าง 11,595 12,996 112.08 
5) ผลติพ่อแม่พันธ์ุแมลงศัตรูธรรมชาติ ตัว 598,000 758,608 126.86 
ที่มา: รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 

 
3) พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาการผลิตและการบริหาร 
จัดการเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
1.30 ล้านไร่ ในปี 2565 หรือมีอัตราเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ต่อปี พบว่า ในช่วง 4 ปี ของแผนปฏิบัติการฯ 
หลังการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนามีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 679,483 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของเป้าหมาย 
หรือมีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 43.83 ต่อปี แนวโน้มภาพรวมคาดว่าจะด าเนินการ 
ได้ต่ ากว่าเป้าหมายจากระยะเวลาด าเนินการที่ใกล้จะสิ้นสุดแผนฯ โดยมีหลายปัจจัยทั้งจากตัวเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนผู้บริโภคที่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
เกษตรอินทรีย์ในวงจ ากัด จึงมีปัญหาในการผลักดันให้พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมขึ้น เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรที่ท าอยู่เดิมหันกลับไปท าเกษตรที่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่าง ๆ 
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์สูง ยังขาดการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์  

ภาพที ่1  พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 - 2563 
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3.2.3 การพัฒนาตลาด การบริการ และมาตรฐานอินทรีย์ 
1) พัฒนาตลาดสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2560 – 2563 

ในด้านพัฒนาตลาดสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ มีการจัดท าพิกัดศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยคณะ 
อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดประชุม 
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร และส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบให้จัดท ารหัสสถิติต่อท้ายพิกัดศุลกากร ระยะที่  1 
ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมอีก 5 ชนิด (นอกเหนือจากข้าว) ได้แก่ ใบชาเขียว มะพร้าวอ่อน กะทิส าเร็จรูป มังคุด 
และทุเรียน ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 45/2561 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้าลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 

2) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ของไทยเป็นที่ยอมรับ
และผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ One Stop Service เพ่ือให้บริการตรวจรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ผลการด าเนินงานในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สามารถด าเนินการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานอินทรีย์ 150 ราย ตรวจรับรองพ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ 550 ไร่ 
ตรวจรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 15,168 ราย 713 กลุ่ม พ้ืนที่ 155,472 ไร่ 
รวมทั้งตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 431 สาขา ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 
17,500 แปลง และตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2,739 ฟาร์ม พ้ืนที่ 16,031 ไร่ (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5  ผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ 

รายการ หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 
1) ตรวจรับรองฟารม์ตามมาตรฐานอินทรีย์  ราย 210 150 71.43 
2) ตรวจรับรองพื้นที่ปศุสตัว์อินทรยี์ ไร ่ 480 550 114.68 
3) ตรวจรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ราย 18,732 15,168 80.97 
 กลุ่ม 872 713 81.78 
 ไร ่ 193,462 155,472 80.36 
4) ตรวจรับรองสถานท่ีจ าหน่ายสนิค้าเกษตรอินทรยี ์
   ที่ได้มาตรฐาน 

สาขา 250 431 172.40 

5) ตรวจรับรองการผลติพืชอินทรีย์ แปลง 12,847 17,500 136.22 
6) ตรวจรับรองแหล่งผลติพืชอินทรีย ์ ฟาร์ม 900 2,739 304.33 
 ไร ่ 4,500 16,031 356.25 
ที่มา: รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 
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3) เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 
พ.ศ. 2560 – 2565 จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ในปี 2565 โดยในปี 2563 
มีจ านวนเกษตรกรที่ท าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 57,726 ราย หรือร้อยละ 72.16 ของเป้าหมายในปี 2565 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 83.38 ต่อปี 

ภาพที ่2  จ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 – 2563 
 

4) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจ าหน่าย 
สินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้าง Electronics Platform 
เพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการ การสาธิต 
และการออกร้าน 9 เรื่อง จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ จัดนิทรรศการการสาธิต และออกร้าน 
จ าหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ในต่างประเทศ 2 แห่ง และสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
41 ครั้ง 

3.3 ผลลัพธ์ 

3.3.1 การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 61.73 มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตร ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรร้อยละ 97.65 มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น และร้อยละ 2.35 ความรู้เท่าเดิม 
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมความรู้ไดม้ีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อยู่ก่อนแล้ว 

ส าหรับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 82.87 น าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดตามขั้นตอนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ร้อยละ 14.79 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์บางส่วน ในลักษณะประยุกต์ตามสภาพพ้ืนที่และกิจกรรมการเกษตรของตนเอง และร้อยละ 
2.34 พ่ึงเริ่มด าเนินการ จึงยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้     
ด้านเกษตรอินทรีย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี พบว่า สามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 
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หน่วย: ราย 
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มีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ทั้ง 3 ปี น าความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 97.66  
(ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6  ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และการน าไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเขา้ร่วมโครงการ การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ไม่มีความรู ้ มีความรู ้ เท่าเดมิ เพิ่มขึ้น ไม่ได้ใช ้ ใช้บางส่วน ใช้ทั้งหมด 

1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 22.73 77.27 3.54 96.46 3.52 14.36 82.12 
2) การผลิตพืชอินทรีย์ 26.27 73.73 1.88 98.12 1.34 10.43 88.23 

3) ปศุสัตว์อินทรีย์ 53.00 47.00 4.04 95.96 7.00 22.00 71.00 
4) ประมงอินทรีย์ 44.08 55.92 2.63 97.37 2.63 21.71 75.66 
5) การตรวจรับรองมาตรฐาน 59.49 40.51 1.03 98.97 0.77 14.87 84.36 

ภาพรวม 38.27 61.73 2.35 97.65 2.34 14.79 82.87 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
3.3.2 การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม มีการยื่นขอ

การรับรอง ร้อยละ 62.76 โดยมาตรฐานที่ขอตรวจรับรอง ร้อยละ 55.44 เป็นมาตรฐาน มกษ. Organic Thailand 
รองลงมาร้อยละ 41.96 เป็นมาตรฐาน GAP ส่วนที่เหลือเป็นมาตรฐานอ่ืน ๆ ซี่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80.57 ได้รับการ
รับรองตามที่ยืนขอตรวจรับรอง (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7  การขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทต่างๆ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย ์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ภาพรวม 
1) การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร    
   1.1) ยื่นขอการรับรอง 74.57 44.44 33.33 62.76 
   1.2) ไม่ได้ยื่นขอการรับรอง 25.43 55.56 66.67 37.24 
2) มาตรฐานที่ขอตรวจรับรอง         

   2.1) GAP 30.86 41.39 22.22 50.00 10.71 32.14 26.33 41.96 

   2.2) มกท. 1.00 1.33 - - - - 0.65 1.04 

   2.3) Organic Thailand 41.73 55.96 20.64 46.43 22.62 67.86 34.79 55.44 

   2.4) PGS 0.49 0.66 - - - - 0.33 0.52 

   2.5) IFOAM - - 1.58 3.57 - - 0.33 0.52 

   2.6) USDA 0.49 0.66 - - - - 0.33 0.52 

3) การได้รับการรับรอง         

   3.1) ได้รับรอง 56.04 75.16 44.44 100.00 33.33 100.00 50.57 80.57 

   3.2) ไม่ได้รับรอง 18.53 24.84 - - - - 12.19 19.43 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ด้านการรับรู้และการยอมรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการ และผู้บริโภค ได้แก่ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มาตรฐานประเทศไทย 
(Organic Thailand) มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) การรับรองแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Guarantee System : PGS) มาตรฐานระหว่างประเทศ/ภูมิภาค (IFOAM, EU) มาตรฐาน
ประเทศต่าง ๆ (NOP-USDA: สหรัฐอเมริกา, JAS-MAFF: ญี่ปุ่น) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 28.91และผู้บริโภค
ร้อยละ 34.09 รู้จักมาตรฐานต่าง ๆ ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางท่ี 8  การรับรู้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและผู้บริโภค 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
เกษตรกร ผู้บริโภค 

รู้จัก ไม่รู้จัก รู้จัก ไม่รู้จัก 
การรู้จักตรามาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ์ 88.62 11.38 81.00 19.00 
1) GAP 
  

95.41 4.59 82.72 17.28 

2) Organic Thailand 
  

66.42 33.58 75.31 24.69 

3) มกท. 
  

32.29 67.71 29.01 70.99 

4) ปศุสัตว์อินทรีย ์
  

11.93 88.07 24.07 75.93 

5) PGS 
 

 
 

20.73 79.27 33.95 66.05 

6) IFOAM 
 

 
 

15.41 84.59 25.31 74.69 

7) EU 
 

8.07 91.93 14.81 85.19 

8) USDA 
  6.97 93.03 14.81 85.19 

9) JAS 
 

2.94 97.06 6.79 93.21 

รวม 28.91 71.09 34.09 65.91 
หมายเหต:ุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย Organic Thailand ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ และผู้บริโภค พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมั่นในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.88 
และผู้บริโภคเชื่อมั่นต่อมาตรฐานในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.16 (ตารางที่ 9) 

 

ตารางท่ี 9  ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน Organic Thailand 
หน่วย: ร้อยละ 

ระดับ เกษตรกร ผู้บริโภค 
1) มากที่สุด 89.88 35.71 
2) มาก 8.33 48.21 
3) ปานกลาง 1.79 13.10 
4) น้อย - 2.38 
5) ไม่เช่ือมั่น - 0.60 

คะแนนเฉลีย่ (เต็ม 5) 4.88 (ระดับมากที่สุด) 4.16 (ระดับมาก) 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

3.3.3 รายได้จากการผลิตระบบอินทรีย์ จากการผลิตในปี 2563 ในระบบเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ใน 3 สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 1) การผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรมีการปลูกในหลายชนิดพันธุ์ อาทิ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
พันธุ์ กข 6 พันธุ์สันป่าตอง 1 เป็นต้น โดยการศึกษาค่าใช้จ่าย และรายได้จากการผลิต ในปีเพาะปลูก 2563/64 
เฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก พบว่า เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
2,369.70 บาทต่อไร่ ผลผลิต 406.52 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายในราคาเฉลี่ย 12,640 บาทต่อตัน ได้ราคาสูงกว่า
ราคาข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปตันละ 1,500 – 2,000 บาท ท าให้มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,768.71 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกร ปี 2561 มีรายได้สุทธิเท่ากับ 2,768.71 บาทต่อไร่ 
ปี 2562 เท่ากับ 1,580.00 บาทต่อไร่ และปี 2563 เท่ากับ 1,766.89 บาทต่อไร่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการตั้งแต่ปี 2561 รวมเวลา 3 ปี มีรายได้ต่อไร่สูงกว่า เมื่อเทียบกับเกษตรกรปี 2562 และ 2563  แสดงให้ 
เห็นว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนเมื่อท าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 

2) การผลิตปลานิลอินทรีย์ เป็นเกษตรกรที่มีการผลิตข้าวอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย โดยการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายและรายได้จากการผลิตใน ปี 2563 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 
เกษตรกรมีการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ เฉลี่ย 4,000 ตัวต่อไร่ ขนาดที่จับจ าหน่ายเฉลี่ย 460 กรัมต่อตัว ได้ผลผลิต
รวม 748.11 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายกิโลกรัมละ 61.44 บาท มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 35,349.97 บาทต่อไร่ ทั้งนี้     
ในส่วนของรายได้สุทธิของเกษตรกรหลังหักค่าใช้จ่ายในภาพรวม เกษตรกร ปี 2561 มีรายได้สุทธิ เท่ากั บ 
35,349.97 บาทต่อไร่ ปี 2562 เท่ากับ 18,946.56 บาทต่อไร่ และ ปี 2563 เท่ากับ 15,161.10 บาทต่อไร่ 
โดยเกษตรกร ปี 2561 มีรายได้ต่อไร่สูงกว่า เมื่อเทียบกับเกษตรกร ปี 2562 และ 2563 สะท้อนได้ว่ามีรายได้
เพ่ิมข้ึนเมื่อท าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 
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3) ไก่ไข่อินทรีย์ เป็นเกษตรกรมีเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบขังคอกและปล่อยอิสระ ส่วนใหญ่ 
มีการท ากิจกรรมการเกษตรอินทรีย์อย่างอ่ืนด้วย อาทิ ท านาข้าวอินทรีย์ ปลูกพืชผักอินทรีย์ หรือท าการเกษตร
แบบผสมผสาน โดยการศึกษาค่าใช้จ่ายและรายได้ พิจารณาจากการผลิต ปี 2563 มีการเลี้ยงเฉลี่ย 61 ตัวต่อครัวเรือน 
สามารถผลิตไข่ไก่ 5,578 ฟองต่อปี จ าหน่ายในราคาฟองละ 3.03 บาท มีรายได้เฉลี่ยปีละ 16,901.34 บาทต่อปี ทั้งนี้ 
ในส่วนของรายได้สุทธิของเกษตรกรหลังหักค่าใช้จ่าย เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินสด เกษตรกร ปี 2561 มีรายได้สุทธิ 
8,254.43 บาทต่อไร่  ปี 2562 เท่ากับ 17,706.14 บาท และ ปี 2563 เท่ากับ 3,282.10 บาท โดยถ้าหักค่าใช้จ่าย
ในภาพรวมเกษตรกร ปี 2561 กับเกษตรกร ปี 2563 จะมีรายได้สุทธิติดลบ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะปริมาณ
ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้รับยังไม่มากพอ โดยไก่ไข่ของเกษตรกร ปี 2561 บางส่วนเป็นไก่ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี  
ที่เกษตรกรยังไม่ปลดระวาง จึงน่าจะให้ผลผลิตไข่น้อยลงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนไก่ของเกษตรกร ปี 2563 ซึ่งนับเป็น
ปีแรกที่เริ่มเลี้ยงปริมาณไข่ที่ได้จึงยังไม่มาก และต้องใช้เวลาเลี้ยงไก่ในช่วงแรกก่อนได้อายุที่จะเริ่มออกไข่อย่างน้อย 
8 – 12 สัปดาห์ 

3.3.4 การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พิจารณาจากการที่เกษตรกรมีการจ าหน่ายผลผลิต
ไปยังสถานที่จ าหน่ายหรือแหล่งรับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
71.71 มีการน าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจ าหน่ายยังสถานที่ จุดรับซื้อ หรือตลาดต่าง ๆ และร้อยละ 28.29 
ไม่ได้น าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปจ าหน่าย เน้นเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ทั้งนี้ เกษตรกร ที่น าผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ไปจ าหน่ายยังสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 41.46 ไม่ทราบว่าแหล่งจ าหน่ายหรือจุดรับซื้อผลผลิตของ
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ ร้อยละ 31.06 ทราบว่าแหล่งจ าหน่ายหรือรับซื้อนั้นไม่ได้รับ     
การรับรอง และมีเพียงเกษตรกร ร้อยละ 27.48 ที่ทราบว่าแหล่งจ าหน่ายหรือรับซื้อผลผลิตอินทรีย์ของ
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตารางท่ี 10) 

 

ตารางท่ี 10  การจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย ์ ปศุสัตว์อินทรีย ์ ภาพรวม 
1) การจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์     
   1.1) จ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ 69.14 73.81 80.95 71.71 
   1.2) ไม่ได้จ าหน่ายผลผลติเกษตรอินทรีย ์ 30.86 26.19 19.05 28.29 
2) สถานทีจ่ าหน่ายได้รับการรับรอง     
   2.1) ได้รับการรับรอง 32.35 16.67 20.24 27.48 
   2.2) ไม่ได้รับการรับรอง 25.68 37.30 47.62 31.06 
   2.3) ไม่ทราบ 41.97 46.03 32.14 41.46 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.3.5 ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยตามข้อมูลพิกัดศุลกากรสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ในปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก ในปี 2563 อยู่ที่ 1,730.53 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,023.83 ล้านบาท ในปี 2562 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.03 โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฮ่องกง อิตาลี เวียดนาม ฝรั่งเศส 
จีน และสวิตเซอร์แลนด์ (ตารางที่ 11) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะการส่งออกข้าวอินทรีย์ของประเทศไทย ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที ่
1,110.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 779.17 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.51 มีตลาดส่งออกที่ส าคัญ 
เช่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับชนิดข้าวอินทรีย์ที่นิยมส่งออก ได้แก่ 
ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอม ข้าวกล้องเจ้า ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิ ข้าวเจ้าขาวหอม และข้าวเหนียว ในส่วน 
ของการส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ทุเรียนสดและแช่แข็ง 
มังคุดสดและแช่แข็ง มะพร้าวอ่อน น้ ากะทิ และใบชาเขียว ในปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกรวม 620.17 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 244.66 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 153.49 โดยตลาดส่งออกผลไม้อินทรีย์สดและ
แช่แข็งที่ส าคัญ ได้แก่ ฮ่องกง เวียดนาม จีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา 
 

ตารางท่ี 11  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ปี 2561 – 2563 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราเพิ่ม  

ปี 2562-2563 

สินค้าเกษตรอินทรียใ์นภาพรวม 853.01 1,023.83 1,730.53 69.03 

- ข้าวอินทรีย์ 756.07 779.17 1,110.36 42.51 

- ผลไม้สดและแชแ่ข็ง และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ 96.94 244.66 620.17 153.49 

ที่มา: รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 

 
3.4 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

3.4.1 แหล่งที่ผู้บริโภคไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 65.94 
เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดเฉพาะในท้องถิ่น เช่น ตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรกร และเกษตรกรโดยตรง 
รองลงมาร้อยละ 17.84 เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างสรรพสินค้า และร้อยละ 10.81 
ซื้อทีต่ลาดสดหรือตลาดนัดทั่วไป ส่วนที่เหลือเลือกซื้อตามงานแสดงสินค้าหรือสั่งซื้อจากตลาดออนไลน์ 

3.4.2 ชนิดของสินค้าเกษตรอินทรียท์ี่ผู้บริโภคเลือกซื้อหลัก ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.27 เลือกซื้อผักสด
อินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ 10.27 ซื้อข้าวสารอินทรีย์ และร้อยละ 8.11 ซื้อผลไม้สดอินทรีย์ ส่วนที่เหลือเลือกซื้อ
สินค้าอ่ืน ๆ ได้แก่ ไข่ไก่ ปลา นม และเนื้อสัตว์ 

3.4.3 ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ร้อยละ 26.49 เลือกซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รองลงมาร้อยละ 22.16 เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 – 3 วันต่อครั้ง และ
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ร้อยละ 20.54 เลือกซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ เดือนละ 1 ครั้ง  ส่วนที่เหลือมีการเลือกซ้ือ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง 
หรือทุกครั้งที่เจอและสะดวกในการซื้อ 

3.4.4 การใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อครั้ง  ร้อยละ 64.32 
ใช้จ่ายน้อยกว่า 300 บาทต่อครั้ง และร้อยละ 27.57 ใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 300 – 499 
บาทต่อครั้ง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 5.41 ใช้จ่าย 500 – 699 บาทต่อครั้ง และร้อยละ 2.70 ใช้จ่ายมากกว่า 700 
บาทต่อครั้ง ในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อราคาของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80.54 เห็นว่าราคามีความ
เหมาะสมแล้ว ร้อยละ 16.76 เห็นว่าแพงเกินไป และร้อยละ 2.70 เห็นว่าถูกเกินไป 

3.4.5 คุณลักษณะของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  ใน 5 อันดับ
อันดับแรกต้องมีความปลอดภัยจากสารพิษ ร้อยละ 72.97 รองลงมาต้องมีตรารับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ที่เชื่อถือได้ร้อยละ 64.32 เป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ ร้อยละ 45.41 มีราคาของสินค้า
เหมาะสม ร้อยละ 38.92 และช่วยรักษาหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 35.14 ส่วนคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ได้แก่ สามารถหาซื้อได้ง่าย มีรสชาติที่ดีกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป และมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือก 

3.5 ด้านความพึงพอใจ 
3.5.1 เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 

(คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คือ ด้านการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องตลาด 

3.5.2 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ในภาพรวม 
ที่ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน โดยมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร และการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 
 กล่าวโดยสรุป จากการประเมินผลในด้านความคุ้มค่าที่เกิดขึ้น พิจารณาในมิติประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากเกณฑ์ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้านประสิทธิภาพ จากการพิจารณาความมีประสิทธิภาพจากการด าเนินงานในภาพรวม 
ในแง่ของผลส าเร็จจากการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 83.41 
ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับปรุงในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น     
การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือการจ่ายเงินอุดหนุน การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการเกษตร
อินทรีย์ และการสร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนฯ  

ด้านประสิทธิผล จากการพิจารณาประสิทธิผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมและประเด็นการพัฒนาของแผนฯ พบว่า มีตัวชี้วัดที่สามารถตอบค่าเป้าหมาย
และผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด หรือมีประสิทธิผลที่ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี 
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่ยังพบปัญหาข้อมูลที่ใช้ในการตอบตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีการจัดเก็บ 
ที่เป็นระบบ จึงควรน ามาพิจารณาหารือเพ่ือให้การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในปีสุดท้ายได้ผลที่ชัดเจนขึ้น 
และน าไปปรับปรุงในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนฯ ในระยะต่อไปด้วย 



 
 

- 15 - 
 

5. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5.1 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์พ.ศ. 2560 – 2565 ร้อยละ 80 

ของงบประมาณในภาพรวม เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการผลิต สัดส่วนของงบประมาณในกิจกรรมอ่ืน
ยังมีน้อย กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก ควรร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนพิจารณาในประเด็นดังกล่าว 
ส าหรับการจัดท าแผนงานและจัดท างบประมาณ 

5.2 การส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง
ข้อมูลให้ครบถ้วน และทันสมัย ผลงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์สามารถน าไปต่อยอดในเชิงนโยบายเชิงสาธารณะ 
และเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่จัดท าขึ้นมีผู้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ยังขาดการรวบรวมข้อมูลในด้านนี้ แต่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทาง
งานนิทรรศการและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงเห็นควรให้กรมวิชาการเกษตรรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
ในการพัฒนาและต่อยอด และกรมพัฒนาที่ดิน เร่งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้มีความสมบูรณ์ เช่น พ้ืนที่ 
แหล่งผลิต ตลาดสินค้า ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในระดับนโยบายและในระดับพ้ืนที่ 

5.3 ราคาสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรยังประสบกับปัญหาด้านนี้ ซึ่งใน
แต่ละพ้ืนที่ยังไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ท าให้ขายสินค้าอินทรีย์ในตลาดทั่วไปในราคา  
ที่เท่ากับสินค้าเกษตรทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในแต่ละพ้ืนที่ ขยายตลาดรองรับผลผลิตอินทรีย์ เน้นการตลาดน าการผลิต และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ เร่งสร้างความเชื่อมั่น การรับรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง และตราสัญลักษณ์ 
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ 
สาธารณะให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น 

5.4 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยในปี 2563 เกษตรกรส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาภัยแล้ง 
ท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าในการผลิต ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเกษตรหลัก จึงควรให้ความส าคัญเรื่องการ
จัดการแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตของเกษตรกร ร่วมกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์
ที่ถูกต้อง และเน้นการเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรียใ์นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 

5.5 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตที่สามารถได้รับการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ 
ควรพิจารณากลุ่มที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค 

5.6 การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้านการเกษตรยังมีน้อย ควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด 

 
 
 
 

 








	

