สถานการณ์ การค้ าสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา
จากกระแสการตื่นตัวเรื่ องการรักษาสิ่ งแวดล้อม การจุดประกายเรื่ องโลกร้อน (Global
่
Warming) ของนาย David Suzuki นักวิทยาศาสตร์ดีเดนและนั
กสิ่ งแวดล้อมที่มีชื่อเสี ยงในแคนาดา และ
่ กษาสุ ขภาพโดยหันมาบริ โภคอาหารและสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมีมากขึ้ น
กระแสการใสใจรั
็ นอีกประเทศหนึ่งที่
ทําให้สินค้าเกษตรอินทรี ยก์ ลายเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้ น แคนาดากเป็
่
่
ได้รับอิทธิพลจากกระแสดังกลาว
สงผลตลาดสิ
นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดามีแนวโน้มขยายตัว
่
เพิ่มขึ้ น จากข้อมูลหนวยงาน
Organic Agriculture Centre of Canada (OACC) ได้มีการประเมินวา่
่
มูลคา่ตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา มีมูลคารวม
2.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (83.2 พันล้านบาท)
่ 2% ของมูลคารวมของ
่
โดยมีสดั สวน
ตลาดสิ นค้าอาหารทั้ งหมดในแคนาดา ทั้ งนี้ สิ นค้าอาหารเกษตร
ั ใ่ นกลุ่มอาหารเทานั
่ ้ น โดยได้
อินทรี ยม์ ีอตั ราเพิ่มขึ้ นปี ละ 15-20% ทั้ งสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ิได้จาํ กดอยู
ขยายตลาดสิ นค้าไปยังสิ นค้าเครื่ องสําอาง (Cosmetics) สิ นค้าสปา เครื่ องนุ่งหม่ อาทิ เสื้ อผ้าฝ้ ายที่ผลิต
Organic Cotton เป็ นต้น
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่เป็ นที่นิยมในตลาดแคนาดา ได้แก่ อาหารได้แก่ สิ นค้าอาหาร
ผัก/ผลไม้สด และสิ นค้าเครื่ องสําอาง สปา
ภาคการผลิตในประเทศแคนาดา
•
แคนาดาเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยร์ ายสําคัญของโลก อาทิ ข้าวสาลี ถัว่ เหลือง คาโนลา
ิ ่สาํ คัญของแคนาดา โดยในปี 2449 มีไรเพาะปลู
่
(Canola Seed) โดยเป็ นพืชเศรษฐกจที
กในแคนาดา
ที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (Organic Products) จํานวน 3,782 ราย
่ นค้าปลอดสารพิษ โดย
•
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา มีความหมาย/นิยามที่คลอบคลุมมากกวาสิ
่ นอันตรายตอ่
ต้องไมมี่ การใช้สารเคมีในทุกขั้ นตอน/ระบบการผลิตแล้ว การผลิตนั้ นต้องไมเป็
่
สิ่ งแวดล้อม ทั้ งทางตรงและทางอ้อมอาทิเชน่ ไมมี่ การปลอยของเสี
ย/สารพิษ ในบริ เวณสถานที่ผลิต
่
่ นธรรม (Fair
และสถานที่ใกล้เคียงในรัศมี 8 เมตร (25 ฟุต) รวมทั้ ง การจ้างงานที่จ่ายคาแรงอยางเป็
Trade) เชน่ การซื้ อเมล็ดกาแฟ ที่เป็ นเกษตรอินทรี ยจ์ ากทวีปแอฟริ กา คนท้องถิ่นในทวีปแอฟริ กา
่ างแรงงานอยางเป็
่ นธรรม
ต้องได้รับคาจ้
่ นสิ นค้าระดับสูง (Premium) ที่จาํ หนายได้
่ ในราคาสู ง
•
ราคาของสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ถูกจัดวาเป็
•
มณฑล Saskatchewan (ตั้ งอยูต่ อนกลางของประเทศ ในเขตอาณาของ สคต แวนคูเวอร์) เป็ นผูผ้ ลิต
่
และสงออกสิ
นค้าเกษตรอินทรี ย ์ โดยมีมูลคา่ 1 ใน 3 ของตลาดทั้ งหมด มณฑลที่ผลิตรองลงมาคือ
มณฑล Quebec, Ontario และ British Columbia
่
•
สิ นค้าข้าวสาลี เกษตรอินทรี ย ์ (Organic Wheat) เป็ นสิ นค้าหลักในการผลิต/สงออกจากแคนาดา
โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 187,000 เอเคอร์ (467,500 ไร่ ) มีผลผลิตประมาณ 93,500 ตัน
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่ : ตัว
หนวย

วัว
สุ กร
ไก่

แคนาดามีการผลิต สิ นค้าเนื้ อสัตว์เกษตรอินทรี ยในแคนาดา
์
โดยนิยมเลี้ ยงวัว (ที่เป็ นเกษตรอินทรี ย)์
่ ้ อสัตว์ที่
สุ กร และไก่ ตามลําดับ ที่มีการเพิ่มการผลิตเฉลี่ยปี ละประมาณ 15% ทั้ งนี้ การจําหนายเนื
่
่ าหนายในร้
่
เป็ นเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั สวนใหญจะจํ
านเฉพาะ (Specialty Meat Store)
การผลิตเนื้ อสัตว์เกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา ปี 2548
BC
AB
SK MB ON QC
2,374 10,288 7,172 2,198 3,189 1,628
578
-

•

865
-

525
-

174
-

623
-

NB NS
48 205

PE
59

2,598 20 125 2,500 16

YK
-

Canada
27,161

640

5,508
3,156

ขณะนี้ ชาวไร่ /ผูป้ ระกอบการแคนาดาในอุตสาหกรรมอาหาร ได้เริ่ มปรับเปลี่ยน สายการปลูก/ผลิต
่ กบสิ
ั นค้าเกษตร (Value Added) โดยผูผ้ ลิต
ให้เป็ นสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้ น เพื่อเพิม่ มูลคาให้
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา ในปี 2549 มีจาํ นวนรวม 3,782 ราย ดังนี้

มณฑล

จํานวนผ้ ูผลิต

British Columbia
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec
New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Newfoundland
Yukon
รวม (ประเทศแคนาดา)

455
231
1104
181
669
988
46
57
43
45
3
3,782

จํานวนผู้ผลิตทีอ่ ยู่
ระหว่ างการปรับเปลีย่ น
Number in Transition
201
64
105
49
90
485
8
6
3
1
1,012

พืน้ ทีเ่ พาะปลกู หน่ วย:เอเคอร์
(ประมาณการณ์ )
33,208
397,244
654,150
91,333
100,723
88,865
5,000
2,300
1,713
Na
Na
1,374,536
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ภาวะการค้ าสินค้ าเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา
่
่ าเข้าจาก
จากการสอบถามข้อมูลจากผูน้ าํ เข้าพบวา่ สิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดาสวนใหญนํ
่
่ แก่ สิ นค้า
ประเทศสหรัฐฯ เป็ นหลัก (เนื่องจากระยะทางที่ใกล้และเป็ นสิ นค้าที่นาํ เข้าสวนใหญได้
ประเภท Perishable อาทิ ผักและผลไม้)
็ อมูลสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ โดยได้เริ่ มใช้รหัส HS Code
กรมศุลกากรแคนาดาได้เริ่ มเกบข้
่
่
(Harmonized System) ในปี 2551 โดยเป็ นชวงการทดลอง
โดยการจัดหมวดสิ นค้านั้ นยังไมครบถ้
วน
่ การปรับเปลี่ยนเพิม่ เติมในอนาคต
สมบูรณ์โดยคาดวาจะมี
Dairy Products - Customs Tariff Chapter 4
0403.10.10.10
Yogourt, within access commitment
0403.10.20.10
Yogourt, over access commitment
Fresh vegetables - Customs Tariff Chapter 7
0701.90.00.10
Potatoes, except seed
0702.00.29.10
Tomatoes, cherry
0702.00.99.21
Tomatoes, roma
0702.00.99.29
Tomatoes, other
0703.10.99.10
Onions, other
0703.10.39.10
Onions or shallots, green
0704.10.90.10
Cauliflower
0704.90.29.10
Broccoli
0704.20.90.10
Brussels Sprouts
0704.90.39.10
Cabbage
0704.90.49.10
Cabbage, chinese
0705.11.90.20
Lettuce, head
0705.19.90.20
Lettuce, other
0706.10.40.10
Carrots, other
0706.90.30.10
Beets
0706.90.59.10
Radishes
0707.00.99.20
Cucumbers and Gherkins
0709.20.99.10
Asparagus
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0709.30.00.10
Eggplant (Aubergines)
0709.40.90.10
Celery
0709.60.90.20
Peppers of the genus Capsicum or Pimenta
0709.90.40.10
Sweet corn-on-the-cob
Packaged fresh salad cut mixes
0705.19.90.21
Not exceeding 1 kg each
0705.19.90.22
Exceeding 1 kg each
Baby carrots
0706.10.20.11
In packages not exceeding 1 kg each
0706.10.20.12
In packages exceeding 1 kg each
0708.10.99.10
Peas (Pisum sativum)
Spinach, packaged fresh cut
0709.70.00.11
In packages not exceeding 1 kg each
0709.70.00.12
In packages exceeding 1 kg each
Fresh Fruit - Customs Tariff Chapter 8
0803.00.00.11
Bananas
0804.30.00.11
Pineapples
0805.10.00.12
Oranges except Temple
0805.40.00.10
Grapefruit
0805.50.00.11
Lemons
0805.50.00.12
Limes
0807.11.00.10
Watermelons
0807.20.00.10
Papayas
0808.10.10.81
Apples, Golden Delicious
0808.10.10.82
Apples, Red Delicious
0808.10.10.83
Apples, Granny Smith
0808.10.10.84
Apples, Gala
0808.10.10.89
Apples, other
0808.20.29.10
Pears
0809.30.29.10
Peaches
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0810.40.10.22
0809.20.39.10
0810.10.99.10
0810.20.19.10
0810.40.10.11

Blueberries, cultivated
Cherries
Strawberries
Raspberries and Loganberries
Cranberries

Coffee, Tea, Maté and Spices - Customs Tariff Chapter 9
Green tea (no fermented)
0902.10.10.10
In bags for individual servings
0902.10.90.10
In packages not exceeding 3 kg
0902.20.00.10
In packages exceeding 3 kg
Black tea (fermented & partly fermented)
0902.30.10.11
Not decaffeinated, in bags for individual serving
0902.30.90.11
Not decaffeinated, in packages exceeding 3 kg
Medicinal plants - Customs Tariff Chapter 12
Herbal tea
1211.90.10.10
In bags for individual servings
Oils - Customs Tariff Chapter 15
1509.10.00.11
Olive oil, virgin in container sizes less than 18 kg
Prepared foods - Customs Tariff Chapter 19
1901.10.20.10
Containing more than 10% on a dry weight basis of milk sold for
infant use, retail sale
Prepared foods - Customs Tariff Chapter 21
2103.20.90.91
Tomato Sauces
Beverage containing milk - Customs Tariff Chapter 22
2202.90.49.10
Milk beverages
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กฏระเบียบสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ในแคนาดา
่
่
หนวยงาน
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็ นหนวยงานภาครั
ฐฯ
แคนาดาที่มีหน้าที่ควบคุมและออกกฏระเบียบการนําเข้าสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา
(Canada
ํ
่ ตั้ งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
Organic Products Regulations) โดยได้กาหนดเริ
่ มใช้กฏระเบียบดังกลาว
ํ
ี่ ั นค้าเกษตร
ํ
่ งคับใช้วนั ที่ 14 ธันวาคม 2551) ซึ่งมีหลักการ ข้อกาหนดเกยวกบสิ
(จากเดิมกาหนดไว้
วาจะบั
อินทรี ย ์ ในเบื้องต้นสรุ ปได้ดงั นี้
- สิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CFIA นั้ น และอนุญาตให้ใช้โลโก้ Organic
่ อย 95%
หรื อ Canada Organic บนผลิตภัณฑ์สินค้า จะต้องมีส่ วนผสม/ประกอบ Organic อยางน้
ตราสัญลักษณ์โลโก้ สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย์ ที จ่ ะนําไปใช้ บนผลิ ตภัณฑ์
สิ นค้าในแคนาดา (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

- สิ นค้าที่มีส่ วนผสม/ประกอบเกษตรอินทรี ย ์ 70%-95% ภาครัฐฯ แคนาดาอนุญาตให้ผผู ้ ลิต
่
่
่ ่อนุญาตให้ใช้โลโก้
สามารถเคลมสวนผสมได้
ตามสัดสวนจริ
ง (% organic products) แตไม
Organic ได้
่
่ องผานมาต
่
- การนําเข้าสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ าจําหนายในแคนาดานั
รฐานของ
้ น สิ นค้าดังกลาวะต้
แคนาดา (Canada Organic Standard) หรื อสิ นค้านั้ นจะต้องมีมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (จาก
่
่ ั
ั
ประเทศผูผ้ ลิต/สงออก
) ที่มีมาตรฐานเทียบเทากบของแคนาดา
และมีขอ้ ตกลงกบภาครั
ฐแคนาดา
- ในเบื้องต้นกฏระเบียบสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา ( Canada Organic Products Regulations)
่
ที่ออกโดย CFIA ไมครอบคลุ
มถึงสิ นค้าสัตว์น้ าํ (Aquaculture) เครื่ องสําอาง (Cosmetics) หรื อ
อาหารสัตว์เลี้ ยง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Natural Product)
- กฏระเบียบสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นแคนาดา
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-02-14/html/reg1-eng.html
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
Organic Production Systems General Principles and Management Standards
http://www.cog.ca/documents/310.pdf
- การนําเข้าสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศแคนาดาไม่ จําเป็ นต้ องมีใบอนญาตเฉพาะ
(พิเศษ) แต่
ุ
ผูน้ าํ เข้าจะต้องมีการจดทะเบียนใบอนุญาตในการนําเข้า Import License
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่
่
หนวยงาน
Canadian General Standard Board ซึ่งเป็ นหนวยงานภาครั
ฐบาลแคนาดา ได้จดั ระเบียบ
ํ
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยภ์ าคการผลิต (สินค้ าการเกษตร) และ สารที่ โดยการออกข้อกาหนด
ี่
เกยวการผลิ
ตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยด์ งั นี้

1 Part I (Organic Production Systems General Principals and Management Standards)
ี่ ั ตรฐานรู ปแบบ/ขั้นตอนการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
CAN/CGSB-32.310-2006) - ข้อมูลเกยวกบมา
โดยสรุ ปโดยยอ่ได้ดงั นี้
รายละเอียดข้ อมูล http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/032_0310_2006-e.pdf
่ นสิ นค้าเกษตรอินทรี ยจ์ ะต้องมาจากการเพาะปลูกเลี้ ยงดู
1.1 อาหารและสิ นค้าจากเกษตรกรรมที่จดั วาเป็
่ เกดความอุ
ิ
่ ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมที่จะกอให้
ิ
จากระบบที่เกดจากความสั
มพันธ์ระหวางสิ
ดม
สมบูรณ์ในการผลิต และการจัดเตรี ยมวัชพืช ศัตรู พืชและการควบคุมโรคด้วยวิธีการที่มีสตั ว์และ
่ ่ตกค้างอยูข่ องพืชและสัตว์กลับมาใช้ใหม่ การเลือก
พืชหลากหลายและจํานวนมาก การนําสวนที
พืชผลและการปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการระบบนํ้ า การไถนาและการเตรี ยมดินสําหรับเพาะปลูก
ั ตภัณฑ์ดงั ตอไปนี
่
1.2 กฏระเบียบ CAN/CGSB 32.310-2006 สามารถนํามาใช้กบผลิ
้
่ รับการถนอมอาหาร ปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสตั ว์ตาม
1.2.1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ไมได้
ั
กฎและข้อจํากดในกระบวนการผลิ
ตที่ระบุไว้ใน CAN/CGSB 32.310-2006
1.2.2 พืชผลจากเกษตรกรรมที่ได้รับการถนอมอาหาร และผลิตภัณฑ์จากปศุสตั ว์ที่เป็ นอาหาร
สําหรับมนุษย์ หรื อสิ่ งที่ใช้และระบุไว้ในข้อ 1.2.1
1.2.3 การให้อาหารปศุสตั ว์
1.2.4 พืชผลจากเกษตรกรรมที่ได้รับการถนอมอาหาร และผลิตภัณฑ์จากปศุสตั ว์ที่เป็ นอาหาร
สําหรับสัตว์ หรื อสิ่ งที่ใช้และระบุไว้ในข้อ 1.2.1
่ ด (Quantities and Dimension) ตาม CAN/CGSB 32.310-2006
1.3 มาตรฐานการวัด ปริ มาณและหนวยวั
่
่ ั
่ ดระบบเมตริ กถือวาเป็
่ นหนวย
่ ทางการ
จะใช้หนวยเมตริ
ก ซึ่งมีค่าเทากบหลาและปอนด์
โดยหนวยวั
ิ
ิ มาตรฐานหนวยวั
่ ด
แย้งและปั ญหาอื่นๆที่จะเกดจาก
และสามารถใช้ในกรณี ที่เกดการโต้
2. Part II (Organic Production Systems Permitted Substances Lists; CAN/CGSB-32.311-2006)
ี่ ั
ข้อมูลเกยวกบรายชื
่อสารที่อนุญาตที่ใช้ในขั้ นตอนการผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่งในกระบวนการ
็ กษาหรื อกระบวนการปิ ดฉลากสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ผูผ้ ลิตห้ามใช้สารเคมีหรื อ
ผลิตและการเกบรั
่
เทคนิคดังตอไปนี
้ โดยสรุ ปโดยยอ่ได้ดงั นี้
รายละเอียดข้ อมูล http://pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/032_0311_2006-e.pdf
่ นหรื อพันธุวิศวกรรม
2.1. สารหรื อสิ นค้าที่ผลิตจากการตัดตอยี
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่
่ ้ อรา ยาฆาแมลง
่
2.2. ยาฆาแมลงที
่ผลิตจากการสังเคราะห์ เชน่ ยาทําให้ใบไม้ร่ วง ยาฆาเชื
ยาฆา่
ั ด
หนู (defoliants and desiccants, fungicides, insecticides and rodenticides) สารกนบู
สําหรับไม้ e.g. arsenate
2.3. ปุ๋ ยหรื อสารที่มีส่ วนผสมของพืชและสัตว์ที่ประกอบด้วยสารเคมีตอ้ งห้าม
็
2.4. สิ่ งปฏิกลู โคลน ในรู ปแบบใดกตามที
่มีการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพ
2.5. สารเรง่การเจริ ญเติบโตของพืช
ิ
2.6. ยาที่เกดจากการสั
งเคราะห์ที่ใช้ในสัตว์ เชน่ antibiotics, parasiticides ยกเว้นสารที่ระบุไว้
ในมาตารฐาน CAN/CGSB-32.310-2006
่ หรื อตัวเรงปฏิ
่ กิริ ยาและสวนผสมอื
่
2.7. สาเคมี ตัวชวย
่นๆที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์และ
่
ปรุ งแตงอาหาร
เชน่ sulphates, nitrates and nitrites
่
2.8. การฉายรังสี ที่ทาํ ให้เป็ นอิออน หรื อการฉายรังสี รูปแบบอื่นในอาหารและสวนประกอบ
ของอาหาร
็ นค้าหรื อถัง ที่มีสารป้ องกนเชื
ั ้ อรา สารกนบู
ั ด
2.9. อุปกรณ์ วัสดุในการบรรจุหีบหอ่ และตูเ้ กบสิ
และการอบรมควัน (fungicide, preservative or fumigant)
่ ระบุใน CAN/CGSB-32.310-2006
2.10. ห้ามใช้สารอื่นๆ ที่ไมได้
ช่ องการการจัดจําหน่ าย
่
•
สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ มีช่องการจัดจําหนายในแคนาดาดั
งนี้
Supermarket Chain อาทิเชน่ Loblaws, Wal-Mart Supercentre โดยสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
ได้เริ่ มเข้าสู่ ตลาดหลัก (Mainstream Market) โดยมีการจัดวางแผนกสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
่
แยกแผง (Shelf) ออกมาตางหากโดยวางสิ
นค้าในลักษณะ Premium ราคาสู ง โดยห้าง
่ ่ )
Loblaws เป็ น Supermarket Chain ที่ใหญที่ ่สุดในแคนาดา (วอลมาร์ทไมคอยมี
่ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ทานั
่ ้ น โดย
Specialty Store ประเภทร้าน Health Food ที่จาํ หนายสิ
่ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ชา กาแฟ
รู ปแบบร้านจะเป็ นร้าน Grocery ที่มีพ้ืนที่มีขนาดเล็ก จําหนาย
่ ้ งอยูใ่ นตัวเมือง หรื อเขตพื้นที่ผมู ้ ีรายได้สูง
่ โดยร้านสวนให
่
ไวตามิน และอาหารตางๆ
ญจะตั
เชน่ Whole Food Canada, Planet Organic, Big Carrot
Restaurant โดยร้านอาหารประเภท Organic Restaurant และประเภท Organic Vegetarian
่ นตลาด Niche ที่มีการประเมินวามี
่ มูลคาตล
่ าดประมาณ 10
เริ่ มเป็ นที่นิยมโดยถูกจัดวาเป็
่ โดยร้านอาหารจะสัง่ สิ นค้าโดยตรง หรื อจาก Distributor สิ นค้า
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตอปี
อาหาร (food logistics)
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โอกาสของสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ไทยในแคนาดา
่ ้อ
•
ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรี ย ์ เน้นการเจาะตลาดชาวแคนาดาเชื้ อสายคอเคเซียน ที่ยนิ ดีที่จะจายซื
สิ นค้า Premium มากกวา่กลุ่มชาวแคนาดาเชื้ อสายเอเซีย โดยปรับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีขนาดเล็ก
ิ ม แทนการบรรจุในขนาด 8-15 กโลกรั
ิ ม เพื่อเหมาะสมกบความต้
ั
ประมาณ 1-2 กโลกรั
องการและ
พฤติกรรมการบริ โภคของชาวแคนาดาเชื้ อสายคอแคเซียน
•
อาหารกระป๋ อง/แปรรู ป ได้แก่ กระทิกระป๋ องออแกนิค ผลไม้ออแกนิคกระป๋ อง เป็ นต้น โดยใช้
โอกาสที่ชาวเแคนาดามีความมัน่ ใจในคุณภาพอาหารกระป่ องจากไทยมากกวา่ จีน หรื อ เวียดนาม
•
อาหาร Ready to Eat (RTE Food) ได้แก่ อาหารมังสวิรัต และอาหารทะเล ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่
่
่ที่ตอ้ งทํางานนอกบ้านและมีเวลาน้อยลงในการปรุ ง
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตชาวแคนาดาสวนใหญ
อาหารเองที่บา้ น และตอบสนองความต้องการกลุ่มผูน้ ิยมบริ โภคอาหาร Organic นอกจากนี้ ยงั
ิ ้ นจากกฏระเบียบในการนําเข้าเนื้ อสัตว์ที่ยงุ่ ยากของแคนาดา
เป็ นการลดปัญหาที่เกดขึ
่ นํ้ ามังคุด
•
ชาหรื อเครื่ องดื่มสมุนไพร เชน่ ชาใบมอน
่ นเกษตรอินทรี ย ์
•
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม เชน่ สบู่ ครี มทาผิวแชมพู ที่ผลิตจากสารที่ได้รับรองวาเป็
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เสื้ อผ้าฝ้ ายออแกนนิค โดยสิ นค้าแบรนเนมส์ อาทิ GAP, H&M ได้เริ่ มการออกคอลเล็กชัน่ เสื้ อผ้า
่ ราคาที่สูงจากผ้าฝ้ ายทัว่ ไป
ฝ้ ายที่ผลิตจาก ฝ้ ายเกษตรอินทรี ย ์ ทั้ งนี้ ราคาจําหนายมี

กลยทธ์
ุ การเจาะตลาดสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดแคนาดา
•
การพัฒนามาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ทยให้ได้มาตรฐานของแคนาดา หรื อสหรัฐอเมริ กา
่
โดยการยืน่ ขอรับรองมาตรฐานจากหนวยงานในแคนาดา
(CFIA) หรื อสหรัฐอเมริ กา (USDA)
่
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและสามารถนําเข้าสิ นค้าไทยไปวางจําหนายในตลาดได้
•
ในปั จจุบนั ได้มี 21 ประเทศ (กลุ่ม EU 15 ประเทศ) และ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย คอสตาริ กา้
ั ่
่ ยมของ
นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลน์ ได้มีการเจรจาข้อตกลงกบรวมแคนาดา
ในการยอมรับการเทาเที
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (Equivalency Determination) อาทิ สิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับ
่
การรับรองในสหรัฐฯ (USDA) จะสามารถนํามาจําหนายในแคนาดาได้
โดยแคนาดาได้โดยไม่
่ ซึ่งเป็ นการลดขั้ นตอนเปิ ดโอกาสนําเข้าสิ นค้า
จําเป็ นต้องขอสมัครรับรองจากรัฐบาลแคนาดากอน
่ จ่าย เวลา
และเป็ นการลดคาใช้
•
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้มีรูปแบบ สี สรร ขนาด ตัวหนังสื อ ที่ดึงดูดความสนใจสร้างการยอมรับ
และเชื่อมัน่ ในสิ นค้าไทย
•
การปิ ดสลากสิ นค้า เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ํ
่ นได้ในตลาด
•
การกาหนดราคาสิ
นค้า ที่แขงขั
่
ั นค้าคูแ่ ขง่
•
การสร้างความหลากหลายและความแตกตางของสิ
นค้าไทยกบสิ
่ นค้าแบบ Consolidated Container เพื่อลดภาระคาใช้
่ จ่าย
•
การสงสิ
่ น้ าํ เข้าและ Chain Store เพื่อวางจําหนายสิ
่ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ อาทิ Loblaws, Planet
•
การติดตอผู
่ ่อถือของสิ นค้าไทย โดย
Organic, Big Carrots โดยเน้นการให้ขอ้ มูลการผลิตสิ นค้า สร้างความนาเชื
ั ตรฐานที่ได้รับการรับรอง อาทิ USDA (มาตรฐานสหรัฐฯ) IFOAM (ยุโรป)
อิงกบมา
•
องค์ประกอบหลักสามประการในการซื้ ออาหารเกษตรอินทรี ยค์ ือ
การแพ้อาหาร (Food Allergies)
คุณภาพชีวิต(Healthy Lifestyle) ความปลอดภัยของเด็กในครอบครัว (Children)
การตัดแปลงพันธุกรรมสิ นค้าอาหาร GMOs (Genetically Modified Food)
่
่
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์มีส่ วนอยางมาก
ตอการซื
้ อเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์ โดย
่ นค้ามีความสะอาดและปลอดภัยมากกวาอาหารปกติ
่
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ มีความเชื่อวาสิ
่ นมากขึ้ น เนื่องขั้นตอนการผลิตที่มีปลอดการเจือปน สารเคมี โดยใช้สารธรรมชาติ
โดยยอมจายเงิ
่ งคม (Corporate Social Responsibility)
รวมทั้ ง หลักการผลิตที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อม การรับผิดชอบตอสั
สคต โตรอนโต
พฤษภาคม 2552

