
MOAC reveals Thai organic products exports are still in full surge 
 

 

The Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) unveiled that Thai organic products exports has continued 

to grow by 44.46% per annum and will go full steam ahead with 94 projects for organic farming in 2022.  

Mr. Naraphat Kaewthong, Assistant Minister for agriculture and cooperatives, presided over the meeting 

of National Organic Development Committee 1/2022 at MOAC which was joined by Dr. Thongplew Kongjun, 

Permanent Secretary; Mr. Chantanon Wannakejohn, Secretary General of the Office of Agricultural Economics 

(OAE); together with representatives from government agencies, private sector, farmers and advisors in order to 

consider the performance report and the draft organic action plan 2023 - 2027. 

In the past five years (fiscal year 2017 – 2021), there were 342 projects driving organic farming policy 

with an objective moving towards an increase of organic farming land by at least 1.3 million rai and at least 

80,000 organic farmers, as well as higher value of organic products by 3 percent per year. This has been carried 

on a clear vision of "Thailand to be an organic leader in ASEAN region by embracing the philosophy of sufficiency 

economy, and to receive internationally recognition by 2022". The achievement is evidently shown by the 

number of certified organic farming area of 1.51 million rai and 95,752 organic farmers reached in 2021. 

For the value of Thailand’s organic exports during 2017 – 2021, there has been a continuing increase 

in many products including rice, durian, mangosteen, young coconut, coconut milk and green tea leaves, while 



the export volume has been expanding at an average rate of 31.58% per annum, with average growth rate of 

44.46% per annum.  The major organic export markets include the United States, Hong Kong, Italy and Vietnam. 

Thailand’s organic exports in 2021 (January - November 2021) amounted to 1,238.97 million baht with the main 

exports of organic rice, which is valued at 878.64 million baht, fresh and frozen organic fruits and other organic 

products (fresh and frozen durian, fresh and frozen mangosteen, young coconut milk and green tea leaves) are 

valued at 360.33 million baht. The major organic export markets in 2021 include the United States, Italy, China 

and Switzerland. 

in addition, the meeting agreed in principles of the draft organic action plan 2023 - 2027, consisting of 

issues and areas that require further development: (1) research support, technology development, innovation 

and organic database, (2) production capacity and organic supply chain management (3) standards, certification 

and inspection system enhancement, and 4) marketing research and development and awareness-raising on 

organic agriculture. Furthermore, the meeting designated the Working Group which chaired by Deputy 

Permanent Secretary and representatives from OAE, (director of agricultural policy and planning division) and 

the office of the permanent secretary (director of the division of technology policy for agriculture and 

sustainable agriculture) as a secretariat. There is also a representative from the Ministry of Commerce 

(Department of Internal Trade). 

  In 2 0 2 2 , MOAC allocated 8 5 1 . 1 0  million baht for running 9 4  projects including; plans to promote, 

research, develop innovative technology, build a database and convey the knowledge about organic agriculture 

for a total of 4 8  projects with a budget of 1 7 6 . 8 3  million baht; plans to develop organic production and 

management totaling 21 projects with a budget of 552 million baht; and plans to improve marketing, service 

and standards of organic agriculture totaling 25 projects with a budget of 122.27 million baht. 
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26 ม.ค. 2565 

สินคาเกษตรอินทรียไทย 

 
เกษตรฯ เผย การสงออกสินคาเกษตรอนิทรียไทย ยังฉลุย 

เกษตรฯ เผย การสงออกสินคาเกษตรอินทรียไทย ยังฉลุย มลูคาการสงออกขยายตวั 44.46 % ตอ

ป พรอมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ป 65 รวม 94 โครงการ 

นายนราพัฒน แกวทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ คร้ังท่ี 1/2565 ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) พรอมดวย

หนวยงานภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนเกษตรกร และผูทรงคุณวุฒิ เขารวมประชุมผานระบบการประชุมออนไลน เพ่ือ

รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาถึงรางแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 รวมกัน 



สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ในชวง 5 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ 2560 – 2564) พบวา มีโครงการ

เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รวมท้ังสิ้น 342 โครงการ เพ่ือมุงสูการเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียไมนอยกวา 1.3 ลานไร และมี

เกษตรกรท่ีทำเกษตรอินทรียไมนอยกวา 80,000 ราย รวมถึงมูลคาสนิคาเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป ดวย

วิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนผูนำเกษตรอินทรียในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนท่ียอมรับใน

ระดับสากล ภายในป 2565” ท้ังนี้ ในป 2564 มีพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน (ภาครัฐและภาคเอกชน) อยูท่ี 

1.51 ลานไร มีเกษตรกรท่ีทำเกษตรอินทรียจำนวน 95,752 ราย เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  

ดานมูลคาการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทย ป 2560 – 2563 ยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

สินคาสงออกเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาว ทุเรียน มังคุด มะพราวออน น้ำกะทิ และใบชาเขียว โดยปริมาณการสงออกมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 31.58 ตอป และมูลคาการสงออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 44.46 ตอป ตลาดสงออกสินคา

เกษตรอินทรียท่ีสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง อิตาลี และเวียดนาม สำหรับการสงออกสินคาเกษตรอินทรียของประเทศ

ไทยในป 2564 (มกราคม – พฤศจิกายน 2564) มมีูลคา 1,238.97 ลานบาท สินคาเกษตรอินทรียสงออกท่ีสำคัญ ไดแก ขาว

อินทรีย ซ่ึงมีมูลคาอยูท่ี 878.64 ลานบาท ผลไมอินทรียสดและแชแข็ง และสินคาเกษตรอินทรียอ่ืน ๆ (ทุเรียนสดและแชแข็ง 

มังคุดสดและแชแข็ง มะพราวออน น้ำกะทิ และใบชาเขียว) มมีูลคาอยูท่ี 360.33 ลานบาท และตลาดสงออกสินคาเกษตร

อินทรียท่ีสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน  และสวิสเซอรแลนด 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดเห็นชอบในหลักการสาระสำคัญของรางแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 

ประกอบดวย ประเด็นการพัฒนา ไดแก 1) สงเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานขอมูลเกษตรอินทรีย 2) 

พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซอุปทานเกษตรอินทรีย 3) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบ

รับรองเกษตรอินทรีย และ 4) พัฒนาการตลาด และสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย พรอมนี้ ไดแตงต้ังคณะทำงาน

จัดทำแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน

คณะทำงาน หนวยงานผูแทนระดับกระทรวง ผูแทนระดับกรม รวมเปนคณะทำงาน โดยมผูีแทนกระทรวงพาณิชย (กรมการคา

ภายใน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ผูอำนวยการกองนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตร) และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูอำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร

และเกษตรกรรมย่ังยืน) ทำหนาท่ีฝายเลขานุการ เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566-2570 

รวมถึงรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

  ท้ังนี้ ในป 2565 กระทรวงเกษตรฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 851.10 ลานบาท ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

รวม 94 โครงการ ประกอบดวย แผนการสงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานขอมลู และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับเกษตร

อินทรีย รวม 48 โครงการ งบประมาณ 176.83 ลานบาท  พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย รวม 21 

โครงการ งบประมาณ 552.00 ลานบาท และพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย รวม 25 โครงการ 

งบประมาณ 122.27 ลานบาท 

 


