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บทน ำ 

BIOFACH เป็นนิทรรศกำรอำหำรและงำนแสดงสินค้ำและบริกำรอินทรีย์   
ชั้นน ำของโลก ซึ่งได้จัดขึ้นที่เมืองเนิร์นแบร์ก (Nürnberg หรือ Nuremberg) 
ประเทศเยอรมนี ติดต่อกันมำเป็นเวลำกว่ำ 25 ปี โดยในปี ค.ศ. 2015 นี้ 
มีผู้ประกอบกำรกว่ำ 2,200 รำยเข้ำร่วมแสดงสินค้ำ  และคำดว่ำจะมี        
ผู้เข้ำชมงำนกว่ำ 42,000 คนจำก 134 ประเทศ  

นิทรรศกำรและงำนแสดงสินค้ำดังกล่ำวจัดขึ้นระหว่ำงวันที่  11 -14 
กุมภำพันธ์ 2558 โดยนอกเหนือจำกกำรแสดงสินค้ำที่หลำกหลำย        
จำกนำนำชำติแล้ว ยังมีกำรประชุมเสวนำและสัมมนำต่ำงๆ ทั้งขนำดใหญ่
และเล็กกว่ำ 100 รำยกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรให้บริกำร             
หัวข้อกำรประชุมเสวนำและสัมมนำใน BIOFACH 2015 นับว่ำเป็น           
กำรประชุมเชิงวิชำกำรและนโยบำยระดับแนวหน้ำ ที่มุ่งน ำเสนอแนวโน้ม
ใหม่ของภำคอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ นโยบำยของสหภำพยุโรป        
และโลก และกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

กุมภำพันธ์ 2558 

  

EU-Industry Review        
ฉบับอุตสำหกรรมอินทรีย์ 
BIOFACH 2015 
โดย ส ำนักงำนที่ปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ  
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย  
บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์ 
                             (อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม) 

กองบรรณาธิการ      – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
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แนวโน้มอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ 2015 

แนวโน้มใหม่ของอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบัน คือ สินค้ำ
ประเภท “Free From” หรืออำหำรปลอดสำรเฉพำะ อำทิเช่น อำหำร
ปลอดกรูติน (Gluten-free) อำหำรปลอดสำรแลคโตส (lactose-free) 
และอำหำรปลอดผลิตภัณฑ์ ไข่ (egg-free) ทั้ งนี้  เนื่องจำกผู้บริโภค         
ที่ต้องกำรอำหำรพิเศษเนื่องจำกกำรแพ้ยำหรือสำรเคมีต่ำงๆ มีจ ำนวน   
เพ่ิมสูงขึ้น  

ในปัจจุบันสัดส่วนของผู้บริโภคที่แพ้สำรแลคโตส คำดว่ำจะมีสูงถึง      
ร้อยละ 20 และผู้บริ โภคกว่ำร้อยละ 7 แพ้น้ ำตำลที่มำจำกผลไม้             
นักวิจัยกำรตลำดพบว่ำผู้บริโภคที่มีข้อจ ำกัดดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะซื้อ
อำหำรที่ผ่ำนกำรรับรอง Organic มำกกว่ำ เพรำะต้องกำรควำมมั่นใจว่ำ
จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูง และได้รับข้อมูลของส่วนผสมต่ำงๆ          
ในผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมมีผู้บริโภคจ ำนวนมำกที่
แม้ว่ำจะไม่มีอำกำรแพ้ต่อสำรใดๆ แต่ก็เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ทำงเลือก
ดังกล่ำวเพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะมีประโยชน์ต่อสุขภำพสูงกว่ำผลิตภัณฑ์
ทั่วไป แนวโน้มดังกล่ำวค่อนข้ำงชัดเจนในกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสำว             
ที่ให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพและต้องกำรทรำบข้อมูลด้ำนกำรผลิตของ
สินค้ำที่ตนก ำลังบริโภค ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ให้ข้อมูลดังกล่ำวจึงมีแนวโน้ม
ที่จะประสบควำมส ำเร็จและเป็นที่นิยม นอกจำกนี้นักวิจัยกำรตลำดยัง
พบว่ำมีควำมสนใจในกำรรับประทำนอำหำรที่ให้คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง
หรือที่เรียกว่ำ Superfoods ที่สูงขึ้นอีกด้วย 

คณ ะผู้ จั ด งำน  BIOFACH 2015 ได้ จั ด ท ำรำย งำน  “With without 
please…” Free Form – Perspectives for Retailers” ซึ่ ง แ ส ด งผ ล
กำรศึกษำตลำด Free Form ในแง่มุมต่ำงๆ เช่น ช่องทำงกระจำยสินค้ำ
(Distribution Channels) กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ และกำรอุปสรรใน         
กำรท ำตลำดสินค้ำดังกล่ำว รำยละเอียดเพ่ิมเติมสำมำรถอ่ำนได้ที่  
https://www.biofach.de/en/press/trendstudy-freefrom/ 
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แนะน ำ IFOAM องค์กรอำหำรและเกษตรอินทรีย์  

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ หรือ International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM) เป็นองค์กรที่มีอิทธิพลเป็น
อย่ำงมำกในเชิงนโยบำยที่เกี่ยวกับกสิกรรมอินทรีย์ในสหภำพยุโรป มีองค์กร
ที่เป็นสมำชิกของ IFOAM จ ำนวนกว่ำ 160 องค์กรจำกหลำยภำคส่วน             
ทั้ง เกษตรกร ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ ร้ำนค้ำปลีก ผู้ให้ใบรับรอง ที่ปรึกษำ 
พ่อค้ำ นักวิจัย หรือหน่วยงำนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค นอกจำกนี้แล้ว IFOAM 
ยังเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับองค์กรพัฒนำเอกชนอ่ืนๆ และเป็นองค์กร
ระดับนำนำชำติที่มีบทบำทค่อนข้ำงส ำคัญในด้ำนสิ่งแวดล้อมและกสิกรรม
อินทรีย์ IFOAM มีกิจกรรมในด้ำนดังกล่ำวร่วมกับองค์กำรสหประชำชำติ 
และองค์กรระดับพหุภำคีต่ำงๆ เช่น 

 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)  

 The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) 

 United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) 

 Codex Alimentarius Commission (FAO and World Health 
Organization) 

 United Nations Environment Program (UNEP) 

 The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 

 International Labor Organization of the United Nations 
(ILO) 

 International Organization for Standardization (ISO) 

Organic 3.0 

กำรสัมมนำของ BIOFACH 
2015 มีหัวข้อหลักคือ 
“Organic 3.0 Good 
framework for more 
organic” ซึ่งให้ควำมส ำคัญ 
ต่อข้อก ำหนดด้ำนกฎหมำย
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
อำหำรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
และมีควำมส ำคัญต่ออนำคต
ของอุตสำหกรรมอำหำรและ
กสิกรรมอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน  
Organic 3.0 เป็นแนวคิด            
ทีส่นับสนุนและส่งเสริม            
ควำมยั่งยืน เพ่ิมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ และควำมมั่นใจ 
ของผู้บริโภค แนวคิดดังกล่ำว
สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำง           
กำรพัฒนำกำรกสิกรรมและ
อุตสำหกรรมอำหำรอย่ำงยั่งยืน 
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กิจกรรมหลักขององค์กรมีทั้งหมด 3 ด้ำนด้วยกันคือ 1) กำรวำงมำตรฐำนและกำรให้ Certification ที่เกี่ยวข้อง
กับกสิกรรมและอำหำรอินทรีย์ โดยองค์กรได้สร้ำงระบบ Organic Guarantee System (OGS) เพ่ือช่วย        
ในกำรพัฒนำและรับรองมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์อินทรีย์และ third-party certification ระดับนำนำชำติ       
2) กำรยับยั้งกำรผลิตและปลูกพืชและสิ่งมีชีวิตที่ได้รับกำรดัดแปลงทำงพันธุกรรม (GMOs) และ 3) กำรให้        
กำรฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมอินทรีย์ โดย IFOAM ได้รับคะแนนสูงสุดในกำรประเมินองค์กร
ประเภท International NGO ในรำยงำน One World Trust's Global Accountability Report 2008  

แม้องค์กร IFOAM จะยังไม่มีส ำนักงำนในทวีปเอเชีย แต่ได้มีกำรตั้งกลุ่มสำขำเอเซียขึ้นในปี ค.ศ. 2012 ส ำหรับ 
ในประเทศไทย ได้มีกำรน ำเอำระบบเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM มำใช้เพ่ือให้บริกำรรับรองระบบงำนแก่      
หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของตนเอง ผ่ำนหน่วยงำน IOAS (International Organic Accreditation 
Service) ที่มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยมีส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.)         
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท ำกำรรับรองระบบงำนเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จำก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็น
หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับกำรรับรองในระบบนี้  มกท. สำมำรถให้บริกำรตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ำยเกี่ยวกับ กำรเพำะปลูกพืช กำรเก็บผลผลิตจำกป่ำและพ้ืนที่ธรรมชำติ          
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรแปรรูปและจัดกำรผลผลิต และปัจจัยกำรผลิตเพื่อกำรค้ำ 

 

 

ผลกระทบต่อเกษตรอนิทรีย์จำก TTIP  
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

ข้อตกลงกำรค้ำข้ำมมหำสมุทรแอตแลนติกและกำรลงทุนควำมร่วมมือ (TTIP) เป็นข้อตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำง
สหภำพยุโรปและสหรัฐอเมริกำที่มีจุดประสงค์ในกำรยกระดับควำมเติบโตด้ำนเศรษฐกิจพหุภำคี ข้อตกลง
ดังกล่ำวเป็นควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระดับทวิภำคีที่มีมูลค่ำประเมินที่สูงที่สุดเป็นประวัติกำรณ์ แต่เดิม   
สหภำพยุโรปและสหรัฐอเมริกำได้ตั้งเป้ำหมำยที่จะสรุปผลกำรเจรจำ TTIP ไว้ในช่วงปลำยปี ค.ศ. 2014 แต่ได้
เลื่อนก ำหนดกำรดังกล่ำวออกไปเป็นปี ค.ศ. 2015 ล่ำสุดคณะกรรมำธิกำรยุโรปได้ท ำกำรเผยแพร่เอกสำร  
และรำยละเอียดของกำรเจรจำเมื่อวันที่ 7 มกรำคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่ำนมำ หนึ่งในหัวข้อหลักของกำรสัมมนำ 
BIOFACH 2015 คือกำรเสวนำถึงผลกระทบของ TTIP ที่จะมีต่อเกษตรอินทรีย์ในสหภำพยุโรป 
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ผลกระทบของ TTIP คำดว่ำจะมีวงกว้ำงโดยเฉพำะในด้ำนกำรค้ำ คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้สรุปผลกระทบของ 
TTIP ในด้ำนดังกล่ำวไว้ทั้ งหมด 8 ประเภทได้แก่ 1) ภำษีศุลกำกร (Tariffs) 2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Public 
procurement ) 3) กำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำ ( IPR) 4) กำรให้กำรบริกำร (Services) 5) กำรลงทุน 
(Investment) 6) ควำมร่วมมือกำรก ำกับดูแล (Regulatory cooperation) 7) Technical Barrier to trade และ 
Sanitary and phytosanitary measures (TBT&SPS) 8) กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable development) 
ตำมรูปที่ 1 

ผลกระทบของ TTIP ที่มีวงกว้ำงนี้ท ำให้ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์มีควำมกังวลต่อผลกระทบต่อ
ภำคอุตสำหกรรมของตน เช่น กำรฉุดมำตรฐำนอำหำรอินทรีย์ของ
สหภำพยุโรปให้ต่ ำลง และกำรให้สิทธิบริษัทและผู้ประกอบกำรใน
กำรฟ้องหน่วยงำนของรัฐหรือประเทศหำกพบว่ำมี กำรกีดกัน     
ทำงกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมตัวแทนจำกคณะกรรมำธิกำรยุโรปได้ชี้แจง
ว่ำกำรค้ำผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ระหว่ำงสหภำพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกำนั้นมีมำตั้งแต่ปี  ค.ศ. 2012 แล้วและเป็นกำรค้ำ     
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรยอมรับมำตรฐำนและจุดประสงค ์      

ในกำรด ำเนินกำรระหว่ำงคู่ค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยให้คู่ค้ำ
ทั้งสองสำมำรถก้ำวข้ำมแนวทำงปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน และที่ส ำคัญ 

แม้ว่ำผลกระทบของ TTIP จะกว้ำง แต่ในบริบทของเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อตกลงทำงกำรค้ำดังกล่ำวไม่สำมำรถ
เปลี่ยนมำตรฐำนกำรเกษตรอินทรีย์ กระบวนกำรตัดสินใจและกำรวำงนโยบำย และระบบข้อบังคับต่ำงๆ ของ           
ทั้งสองคู่ค้ำได้ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยที่ ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงทำงกำรค้ำได้ชี้ให้เห็นว่ำ แม้ในทำงหลักกำร TTIP                
จะมีผลกระทบต่อเกษตรอินทรีย์ที่ต่ ำ แต่ในควำมเป็นจริง TTIP มีผลกระทบทำงอ้อมต่ออุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์
เป็นอย่ำงมำก ยกตัวอย่ำง เช่น กำรร่ำงกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนอำหำรและกำรค้ำในสหภำพยุโรป ซึ่งในปัจจุบัน 
มีควำมล่ำช้ำเพรำะ TTIP นอกจำกนั้น กระบวนกำรเจรจำระหว่ำงคณะกรรมำธิกำรยุโรปและผู้แทนของ
สหรัฐอเมริกำก็เป็นไปอย่ำงไม่โปร่งใส ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรแจ้งรำยละเอียดของกำรเจรจำและข้อต่อรองต่ำงๆ              
ให้ประชำชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ  

ในมุมมองของผู้เขียน ข้อตกลงกำรค้ำเสรี TTIP ตั้งอยู่บนสมมุติฐำนว่ำข้อตกลงดังกล่ำวจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ต่อผู้ประกอบกำรทั้งสองฝ่ำยในกำรค้ำ แต่ผลประโยชน์ทำงรูปธรรมที่จะได้จำกข้อตกลงดังกล่ำวอำจจะไม่สูง    
อย่ำงที่คำดไว้ เพรำะในปัจจุบันได้มีข้อตกลงต่ำงๆ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำรที่ท ำกำรค้ำขำยระหว่ำง           
สหภำพยุโรปอยู่แล้ว นอกจำกนี้  ยังเป็นที่น่ำสนใจว่ำข้อตกลงดังกล่ำวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้ำให้ต่ ำลงมำก
เพียงใด และกำรลดลงของต้นทุนดังกล่ำวจะมำกพอที่จะกระตุ้นอุปสงค์ให้สูงมำกขึ้นหรือไม่ และเพียงพอที่จะเพ่ิม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของสินค้ำที่ผลิตในสหภำพยุโรปหรือไม่ อย่ำงไร 
 

Figure 1 ผลกระทบของ TTIP ทั้ง 8 ด้าน 
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ผลกระทบของ GMO (Genetically Modified Organisms) ต่ออุตสำหกรรมพืชอินทรีย์ 

กระบวนกำรตัดต่อพันธุกรรมได้ถูกน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงสำยพันธุ์พืชและสัตว์เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะและ
คุณภำพที่ต้องกำรในสินค้ำเกษตรกรรม กำรดัดแปลงด้ำนพันธุกรรมดังกล่ำวท ำให้ GMOs เป็นคู่กรณีกับอำหำร
เกษตรอินทรีย์ที่เน้นควำมเป็นธรรมชำติ แม้สหภำพยุโรปจะเป็นตลำดที่มีข้อบังคับด้ำน GMOs ที่มีควำมเข้มงวดสูง 
(ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ GMOs เพียง 49 ประเภทที่ได้รับอนุญำตโดยคณะกรรมำธิกำรยุโรป) แต่จ ำนวนผลิตภัณฑ์ 
GMOs ได้เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบของ GMO ต่อสินค้ำพืชอินทรีย์ จึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับกำรกล่ำวถึง         
ในกำรประชุม BIOFACH 2015  

ในปัจจุบัน กำรปลูกพืช GMO มีปริมำณเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในหลำย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำมีกำรปลูกพืช GM (ข้ำวโพด ถั่วเหลือง 
ฝ้ำย คำโนลำ ชูกำร์บีท ถั่วอัลฟัลฟำ มะละกอ สควอช) เป็นพ้ืนที่
มำกกว่ำ 73.1 ล้ำนเฮกเตอร์ หรือ ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่กำรเกษตร
ทั้งหมด ส่วนบรำซิลมีพ้ืนที่กว่ำ 42.2 ล้ำนเฮกเตอร์ หรือ ร้อยละ 60 
ที่ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกพืช GM (ข้ำวโพด ถั่วเหลือง ฝ้ำย) แคนำดำ            
มีพ้ืนที่กว่ำ 11.6 ล้ำนเฮกเตอร์หรือร้อยละ 25 (ข้ำวโพด ถั่วเหลือง 
คำโนลำ ชูกำร์บีท) และอินเดียมีพ้ืนที่กว่ำ 11.6 ล้ำนเฮกเตอร์หรือ 
ร้อยละ 7.25 หำกเปรียบเทียบกับประเทศเหล่ำนี้  สหภำพยุโรป           

ถือว่ำมีพ้ืนที่เกษตรกร GM ที่ต่ ำกว่ำมำก ประเทศในสหภำพยุโรปที่มีกำรปลูกพืช GM ระดับต้นๆ ได้แก่ โรมำเนีย 
(0.13 ล้ำน เฮกเตอร์) โปรตุเกส (0.02 ล้ำนเฮกเตอร์) และ สำธำรณรัฐเช็ก เมื่อรวมเอำพ้ืนที่ของพืช GM ใน         
สหภำพยุโรปทั้งหมด จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.3 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด 

กำรเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ GMO สร้ำงควำมท้ำทำยต่ออุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ เนื่องจำก 1) ขำดข้อมูลเกี่ยวกับ 
GMO ที่เชื่อถือได้ 2) ผลิตภัณฑ์ GMO ครอบครองส่วนแบ่งของตลำดบำงแห่งอยู่ 3) กำร cross-breeding ระหว่ำง
พืช GMO และพืชอินทรีย์ 4) กำรใช้อำหำรสัตว์และปุ๋ยรูปแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้พืชรำคำถูก และ 5) ควำมเห็น             
ที่ต่ำงกันในหมู่นักวิจัยต่อควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ของพืช GM อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน คือ   
กำรเจือปนของพืช GM จะเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยและควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม          
พืชอินทรีย์ โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในประเทศท่ีมีอัตรำกำรปลูกพืช GM ที่สูง  

ส ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีกำรอนุญำตให้ทดลองปลูกพืช GMO เพื่อกำรศึกษำและวิจัยได้ แต่ยังไม่สำมำรถ
ปลูกเพื่อน ำไปขำย ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกพืช GMO หลำยครั้งทั้งในเชิงเศรษฐกิจและนโยบำยของไทย
ต่อพืช GMO อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลก็ยังไม่มีแนวทำงหรือนโยบำยที่ชัดเจนในเรื ่องดังกล่ำว ล่ำสุดมีข่ำวว่ำบริษัท          
มอนซำนโต้ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์เตรียมเสนอให้รัฐบำลไทยในปัจจุบันอนุญำตให้ปลูกพืช GMO 
ในประเทศไทยได้ โดยในส่วนขององค์กรที่เห็นต่ำง (เช่น มูลนิธิสืบนำคะเสถียร) มองว่ำหำกรัฐบำลอนุญำตให้ปลูก 
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คำดว่ำจะเกิดผลกระทบต่อประเทศในวงกว้ำง ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะต่อ
เกษตรกรรำยย่อยที่เน้นกำรปลูกพืชรำคำสูง เช่น ผักหรือผลไม้อินทรีย์ เพรำะพืช GMO มีมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำ รำยได้ต่อ
พ้ืนที่ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อ ควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่ำงแน่นอน1  

ตัวชี้วัดควำมยั่งยืนในอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์ 

ควำมยั่งยืน หรือ Sustainability เป็นแนวคิดที่ถูกน ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย มีบริษัทจ ำนวนมำกที่น ำเสนอผลิตภัณฑ์
ของตนเองว่ำเป็นสินค้ำที่มีควำมยั่งยืน ส ำหรับผู้บริโภค กำรแยกแยะและตรวจสอบควำมยั่งยืนของสินค้ำเหล่ำนี้           
ว่ำ มีคุณสมบัติตรงตำมข้อโฆษณำหรือไม่เป็นสิ่งที่ยำก ในส่วนของบริษัทและผู้ผลิตก็ประสบกับควำมท้ำทำยใน          
กำรประเมินควำมยั่งยืนของกำรด ำเนินกำรและผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่ำงโปร่งใสและตรงไปตรงมำ เช่นกัน  
องค์กำรวิจัย FiBL (The Research Institute of Organic Agriculture) จึงได้ท ำกำรพัฒนำโครงกำรประเมิน
ควำมยั่งยืนในภำคเกษตรอินทรีย์ขึ้นในชื่อ SMART – Sustainability Monitoring and Assessment RouTine 
โครงกำรดังกล่ำวน ำเสนอแนวคิดและวิธีกำรประเมินควำมยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ กรอบประเมินผลดังกล่ำวคำดว่ำจะ

ยกระดับคุณภำพกำรด ำเนินกำรของบริษัทต่ำงๆ และผู้ผลิต
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ เช่น ช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร และสร้ำงพ้ืนฐำนกำรจัดกำรและ
พัฒนำควำมยั่งยืน  

สถำบันวิจัย อินทรีย์  (Organic Research Centre) เป็ น อีก
องค์กรที่ได้พัฒนำระบบตัวชี้วัดควำมยั่งยืนส ำหรับฟำร์มเกษตร 
ระบบดังกล่ำวมีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ประเภท ครอบคลุม 3 มิติ
ของควำมยั่งยืน - สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จุดประสงค์
ของกำรประเมินคือกำรตรวจสอบจุดอ่อนและจุดแข็งของฟำร์ม
เกษตร เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ  แม้ใน
ปัจจุบันระบบและกรอบกำรประเมินควำมยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
จะได้รับกำรพัฒนำ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องได้รับกำรพิจำรณำ 

เช่น กำรวำงมำตรฐำนระบบประเมิน และกำรคัดเลือกตัวชี้วัดที่บ่งให้เห็นถึงควำมเป็น Organic ที่ส ำคัญที่สุด และ          
ที่ส ำคัญกำรใช้เครื่องมือช่วยประเมินเหล่ำนี้ ดังนั้น ผู้ใช้ควรที่จะค ำนึงถึงจุดประสงค์ของกำรประเมิน และข้อจ ำกัด
ของกระบวนกำรประเมินที่น ำมำใช้ด้วย เพ่ือให้กำรประเมินได้ผลสูงสุด 

 

 

 

                                                                            
1 http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1293:seubnews&catid=5:2009-10-
07-10-58-20&Itemid=14 

Figure 1 กรอบการประเมินความยัง่ยืนของ Organic 

Research centre 
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Recycle ฟอสฟอรัส เพิ่มประสิทธิผลของเกษตรอินทรีย์ 

องค์กรวิจัยด้ำนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม Bioforsk ของประเทศนอร์เวย์ ภำยใต้โครงกำร Core Organic II ได้
ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำวิธีกำรรีไซเคิลสำรฟอสฟอรัสในภำคกสิกรรม  

ฟอสฟอรัสเป็นสำรอำหำรที่ส ำคัญส ำหรับพืช โดยเฉลี่ยแล้วมีกำรใช้สำรฟอสฟอรัสประมำณ 10-30 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรม 1 เฮกเตอร์ต่อปี ฟอสฟอรัสเป็นสำรเคมีที่มีปริมำณค่อนข้ำงจ ำกัดในธรรมชำติ ต่ำงจำกสำรเคมี
ประเภทอ่ืนๆ เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่สำมำรถพบได้ทั่วไป โครงกำรดังกล่ำวมุ่งสกัด      
สำรฟอสฟอรัสจำกกำกตะกอนน้ ำเสีย (wastewater sludge) ซึ่งโดยปกติมีอัตตรำส่วนสำรฟอสฟอรัสที่สูง         
แต่กฎหมำยของสหภำพยุโรปในปัจจุบันห้ำมน ำเอำกำกตะกอนน้ ำเสียมำใช้เป็นปุ๋ยส ำหรับพืช เพรำะต้องกำรป้องกัน
กำรติดเชื้อต่ำงๆ ข้อห้ำมดังกล่ำวท ำให้สำรฟอสฟอรัสตกค้ำงและสูญเสียคุณค่ำโดยเปล่ำประโยชน์ จึงเป็นที่มำของ
งำนวิจัยดังกล่ำวที่จะค้นหำกระบวนกำรที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลกำรน ำสำรฟอสฟอรัสมำใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร 

กระบวนกำรที่คณะวิจัยน ำเสนอว่ำสำมำรถช่วยรีไซเคิลสำรฟอสฟอรัสได้ คือ กำรน ำเอำกำกตะกอนน้ ำเสียมำผ่ำน
ขั้นตอนทำงเคมี และลดสัดส่วนของน้ ำลง ก่อนที่จะน ำไปเผำไฟหรือใช้เป็นปุ๋ย คณะวิจัยพบว่ำกำกตะกอนน้ ำเสีย   
ที่ผ่ำนกำรเผำจะให้ขี้เถ้ำที่มีสัดส่วนของสำรฟอสฟอรัสสูงสุดถึงร้อยละ 80 ของปริมำณสำรฟอสฟอรัสที่มีอยู่เดิม 
ในขณะที่กำรใช้เป็นปุ๋ยโดยตรงจะให้สัดส่วนสำรฟอสฟอรัสประมำณร้อยละ 40-80 

แม้กระบวนกำรดังกล่ำวจะมีประสิทธิภำพสูงในกำรรีไซเคิลสำรฟอสฟอรัส แต่ยังต้องค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนลบ เช่น 
โอกำสในกำรติดเชื้อจำกกำรใช้กำกตะกอนน้ ำเสียมำเป็นปุ๋ย และมูลค่ำกำรด ำเนินกำรว่ำคุ้มค่ำในเชิงธุรกิจหรือไม่ 

 

 

  

EU-Industry Review เป็นพื้นที่ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่ อวงกำร
อุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำม
เหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 
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