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รายงาน Business Creation and Networking องคกร IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movements) 

 

 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

1.1 ที่อยู    Charles-de-Gaulle-Str. 5 

    53113 Bonn 

1.2 หมายเลขโทรศัพท +49 (0)228-9265010 

1.3 หมายเลขโทรสาร +49 (0)228-9625099 

1.4 อีเมล   headoffice@ifoam.bio   

1.5 เว็บไซด  www.ifoam.bio 

2.  ขอมูลองคกร 

2.1 ประวัติความเปนมา  

สหพันธ เกษตรอินทรียนานาชาติ  (International Federation of 

Organic Agriculture Movements) หรือ IFOAM – Organics International 

เปนหนวยงานหลักของขบวนการเคลื่อนไหวทางดานเกษตรอินทรียของโลก 

โดยองคกรกอต้ังข้ึนจากการประชุมเกษตรกรอินทรียทั่วโลกครั้งแรกที่ประเทศ

ฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2515 มาตรฐาน IFOAM เปนระเบียบที่ต้ังข้ึนโดยสหพันธฯ 

ซ่ึงไดริเริ่มโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM 

(IFOAM Accreditation Programme) ในป พ.ศ. 2535 เพื่อใหบริการรับรองแกหนวยงานท่ีมีหนาที่รับรอง

การเกษตรอินทรียตาง ๆ ทั่วโลก ตอมา ในป พ.ศ. 2540 สหพันธฯ ไดจัดต้ังองคกรไมแสวงกําไร IOAS 

(International Organic Accreditation Service) ข้ึน เพื่อทําหนาที่ ใหบริการรับรองภายใตกรอบของ

โครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM โดยเฉพาะ 

2.2 รูปแบบของธุรกิจ 
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 โรงงานผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา 

 ผูขายสง  ผูขายปลีก  บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา  หางสรรพสินคาเฉพาะ  องคกรระหวางประเทศ 

 องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงกําไร  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 

2.3 จุดประสงคหลักของมาตรฐาน IFOAM 

เกษตรอินทรีย    (Organic  Farming  หรือ  Organic  Agriculture)  ในความหมายของ 

IFOAM  นั้น  หมายถึง  ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารอยางย่ังยืนตอส่ิงแวดลอม  สังคมและเศรษฐกิจ โดยเนน

การปรับปรุงบํารุงดิน การใหความเคารพตอธรรมชาติของพืชสัตว

และระบบนิเวศ การเกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยการผลิตจาก

ภายนอกและหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี

สังเคราะห  เชน  ปุยเคมี  สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเวชภัณฑสําหรับ

สัตว ขณะเดียวกันก็ใชวิธีการตามธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และ

พัฒนาความตานทานตอโรคของพืชและสัตวเล้ียง 

 

2.4 องคกรผูตรวจคุณภาพและรับรองสินคาตามมาตรฐาน IFOAM 

มาตรฐาน IFOAM มีความสําคัญกับท้ังผูผลิตและ

ผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย ในแงของผูผลิต ทําใหผูผลิตมี

มาตรฐานที่ชัดเจนเปนบรรทัดฐานเดียวกัน สรางความ

นาเช่ือถือใหกับผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียของตัวเอง 

รวมทั้งชวยสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอินทรีย เนื่องจากมีหลายประเทศท่ีผูนําเขาตองการสินคาเกษตร

อินทรียที่ไดการรับรองมาตรฐาน เชน มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป  และยังชวยเพ่ิม

มูลคาของสินคาในยุคปจจุบันท่ีคนหันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น สําหรับผูบริโภค มาตรฐานนี้ยังชวยสรางความ

ม่ันใจในสินคาเกษตรอินทรียไดวามีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ สามารถตรวจสอบได ซึ่ง

ชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภค 

2.5 รายงาน IFOAM ประจําป 
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ตามรายงานประจําปเก่ียวกับสถานการณเกษตรอินทรียโลก รวมท้ัง

ขอมูลสถิติลาสุด พบวา ในดานการผลิต มีเกษตรกรกวา 2.9 ลานครอบครัว

ทั่วโลกที่ทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย คิดเปนพื้นที่รวมกันกวา 69.8 

ลานเฮกเตอร (436.25 ลานไร) ซ่ึงประเทศที่มีผูผลิตเกษตรอินทรียมากที่สุด 

3 ลําดับแรกยังคงเปน อินเดีย ยูกานดา และเม็กซิโก สวนประเทศท่ีครอง

แชมป มีพ้ืนที่เกษตรอินทรียอินทรียมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อารเจนตินา 

และจีน ในขณะที่ตลาดเกษตรอินทรียโลกก็เติบโตข้ึนจนมีมูลคามากกวา 

90,000 ลานเหรียญยูโร โดยเนื้อหาภายในหนังสือครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ 

- ภาพรวมสถิติการผลิตเกษตรอินทรียโลก 

- ฝายออรแกนิค 

- ภาพรวมตลาดเกษตรอินทรียโลก 

- มาตรฐาน กฎระเบียบ และนโยบาย 

- สถานการณเกษตรอินทรียแตละภูมิภาค (แอฟริกา, เอเชีย, ยุโรป, เมดิเตอรเรเนียน, ลาตินอเมริกาและคาริบ

เบียน, อเมริกาเหนือ, แปซิฟค) ทั้งนี้ สามารถ download รายงานฉบับนี้ไดที่ www.ifoam.bio/en/our-

library/annual-reports 

3. สรุปผลของการหารือ/ขอสรุป 

3.1 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรตไดเขาพบหารือกับ Mr. Thomas 

Cierpka ตําแหนง Deputy Director ของ IFOAM ซ่ึงไดแจงวา ในป พ.ศ. 2561 - 2563 จะมุงเนนการผลักดัน

มาตรฐานเกษตรอินทรียไปยังผูผลิตในประเทศตาง ๆ สวนในประเทศไทย IFOAM Organics International มี

พันธมิตรแลว คือองคกร Greennet ทั้งนี้ ผอ. สคต. ไดแจงวามาตรฐานการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย (มกอ.) 

ใชระบบการตรวจรับรองตามมาตรฐานของ IFOAM แตยังคงมีความสงสัยในการประกาศของสหภาพยุโรปใน

เรื่องการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรปตอประเทศ ซึ่งรองผูอํานวยการ IFOAM แจงวา

จะแจงช่ือผูรูเร่ืองกฎหมายของสหภาพยุโรปที่เก่ียวของกับเกษตรอินทรียมาใหทราบภายหลัง 

3.2 มาตรฐานเกษตรอินทรียรุนบุกเบิก หรือ Organic 1.0 ตามดวย Organic 2.0 เกิดข้ึนจากการ

ประชุมป พ.ศ. 2554 และตอมาอีกหลายคร้ัง ซึงนําไปสูการต้ังกฎเกณฑและวิถีปฏิบัติที่ตอมากลายเปน

มาตรฐาน ขอกําหนดสําหรับตลาดเกษตรอินทรียโลกข้ึนมาอยางที่เราเห็นกันในทุกวันน้ี 

3.3 มาตรฐาน Organic 2.0 ถือเปนมาตรฐานสําคัญที่ทําใหวิสัยทัศนของคนรุนบุกเบิกเปนจริงข้ึนมา

ในทางปฏิบัติ โดยเกษตรอินทรียไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับผูผลิตและผูบริโภคที่ตองการเลิกวิถีการเกษตร

แบบเดิมที่ไมย่ังยืน ซ่ึงผลเชิงบวกท่ีเห็นไดชัด มีต้ังแตสุขภาพของผูบริโภค ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความ

เปนอยูของสัตว และวิถีชีวิตที่ดีข้ึนสําหรับผูผลิต  โดยมีรัฐบาลหรือองคกรเอกชนคอยคุมมาตรฐานข้ันตํ่าของ



สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต 

4 

 

การผลิตและการแปรรูปแบบอินทรีย  อยางไรก็ตาม ยังคงเปนเร่ืองยากที่เกษตรกรจะปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเกษตรอินทรียไดทั้งหมด ไมวาจะเปนหลักการดานสุขภาพ นิเวศวิทยา ความเทาเทียมและความใสใจ 

3.4 กฎเกณฑและขอกําหนดของ Organic 2.0 ยังสงผลใหขบวนการเกษตรอินทรียตองเผชิญความทา

ทาย 2 ประการ  

-ประการแรก คือ การกีดกันเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียแตไมไดขอการรับรองเกษตรอินทรีย 

(organic certification) ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีท่ีดินแปลงเล็ก ซ่ึงเปนกําลังหลักในการผลิต

อาหารเล้ียงประชากรโลก 

-ประการที่สอง คือ การจํากัดโอกาสในการสรางความเชื่อมโยงกับแนวทางสูความย่ังยืนอ่ืน ๆ ที่มี

จุดมุงหมายเดียวกันแตไมสอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ไดแก วนเกษตร การคาที่เปนธรรม ขบวนการ

อาหาร ขบวนการเกษตรกรรายยอย ชุมชนเกษตรกรรมหรือเกษตรในเมือง เปนตน 

3.5 ถึงแมวาความสําเร็จของขบวนการเกษตรอินทรียจะโดดเดนและเปนที่ประจักษไปทั่วโลก ในความ

เปนจริง หนึ่งศตวรรษของการพัฒนาเกษตรอินทรีย หนวยงานตรวจรับรองเกษตรอินทรียกลับมีสัดสวนท่ีนอย

นิดเม่ือเทียบกับพ้ืนที่การเกษตรและการบริโภคของประชากรโลก  ในฐานะขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง IFOAM ตองตัดสินใจวา ทําอยางไรถึงจะสามารถเผยแพรและเชื่อมโยงเกษตรอินทรียสูเกษตรกร

และผูบริโภคในวงกวาง เพราะเกษตรกรรมถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอประเด็นความขาดแคลนอาหาร ความ

ไมเทาเทียม การบริโภคพลังงาน มลพิษ สภาวะอากาศโลก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หากเกษตรกรกระแสหลักหันมาใชวิถีการปฏิบัติและหลักการของเกษตรอินทรีย

มากข้ึน  Organic 2.0 ก็ไมจําเปนอีกตอไป แตในปจจุบันเกษตรอินทรียยังไมสามารถเปนสวนหนึ่งที่จะเยียวยา

ปญหาในระดับโลกได   เพราะฉะนั้น แนวคิด Organic 3.0  จึงไดเรียกรองใหเกิดวิถีการปฏิบัติและกระบวน

ทัศนที่กาวขามไปสูยุคใหมของเกษตรอินทรีย 

ลาสุด IFOAM – Organics International ไดเผยแพรเอกสารแนวคิด Organic 3.0 ที่ตองการนํา

เกษตรอินทรียออกจากตลาดสินคาเฉพาะกลุม และผลักดันใหกลายเปนเกษตรกรรมกระแสหลัก โดยวาง

ตําแหนงระบบการผลิตแบบอินทรียเปนทางออกในการแกปญหาความทาทายอันย่ิงใหญที่โลกและทุกส่ิงมีชีวิต

ในโลกนี้กําลังเผชิญอยู 

********************************************************* 
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