สรุปสภาวะการณตลาดสหรัฐฯผลิตภัณฑสินคาอินทรีย
1)

การผลิตภายในประเทศ
พื้นที่เกษตรอินทรีย
สหรัฐฯมีพื้นที่เกษตรอินทรียสูงเปนอันดับสี่ของโลกรองจากออสเตรเลีย จีน และอารเจนตินา
สถิติลาสุดในป 2005 ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุวา เนือ้ ที่ทําการเกษตรอินทรียท ี่ไดรับการ
รับรองแลวของสหรัฐฯ ทัง้ ที่เปนการผลิตพืชผักผลไม เนื้อสัตวและปศุสัตว มีรวมทั้งสิน้ ประมาณ 8
ลานเอเคอรหรือประมาณรอยละ 0.5 ของพื้นที่การผลิตผักผลไม และรอยละ 5 ของพื้นทีเ่ ลี้ยงสัตว
รวมทั้งสิน้ ของสหรัฐฯ รัฐที่มีพื้นทีท่ ําการเกษตรอินทรียมากที่สุดคือรัฐอลาสกา เท็กซัส แคลิฟอรเนีย
และมอนทานา สวนใหญของพื้นที่การเกษตรอินทรียของสหรัฐฯที่เปนการผลิตพืชผักและผลไมอยูใน
รัฐแคลิฟอรเนียซึ่งเปนรัฐที่มีจํานวนเกษตรกรที่มีประกาศนียบัตรรับรองการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
มากที่สุดในสหรัฐฯเชนกัน รัฐที่มีพื้นที่ผลิตพืชผักและผลไมอินทรียจํานวนมากรองลงมาคือรัฐ
นอรทดารโกตา มอนทานา และมินิโซตา ตามลําดับ สวนใหญของพื้นที่เลีย้ งสัตวหรือปศุสัตวเพื่อ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑอินทรียอยูในรัฐอลาสกา เท็กซัส แคลิฟอรเนียและมอนตานา ตามลําดับ
เกษตรกรทีม่ ีประกาศนียบัตรรับรองวาผลิตสินคาเกษตรอินทรียอาศัยอยูหนาแนนในรัฐตางๆที่ตั้งอยู
ในเขต Pacific Northwest, Northeast และ Upper Midwest ของสหรัฐฯ ตามลําดับ
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอินทรียข องสหรัฐฯมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสินคาอาหารและเครื่องดืม่ อินทรีย การผลิตมีทั้งทีเ่ ปนการผลิตขนาดเล็กปอนตลาดภายใน
ทองถิ่น ผูผลิตรายเล็กๆเหลานี้มีเปนจํานวนมากกระจายอยูทั่วไป สวนใหญของการผลิตเปนสินคา
พืชผัก ผลไม ไข เนย ขนมปง และของใชประจําวันเชนสบู เปนตน การผลิตที่เปนบริษัทผูผลิตราย
ใหญผลิตปอนตลาดทัว่ ประเทศ ปจจุบันสวนใหญของสินคาอินทรียที่บริษทั ขนาดใหญเหลานี้ผลิตจะ
เปนสินคาอาหารและเครือ่ งดื่ม และมีแนวโนมวาจะวางจําหนายผลิตภัณฑสินคาอินทรียเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ในระยะแรกเริม่ บริษัทผูผลิตสินคารายใหญๆเหลานี้จะตั้งระบบการผลิตสินคาอินทรียของตน
ขึ้นมาเองโดยเปนสวนหนึ่งในระบบการผลิตสินคาปกติดั่งเดิม แตสวนใหญแลวจะประสบปญหาวา
การจัดทําระบบการผลิตใหมที่เปนระบบอินทรียเ พิ่มขึ้นมาสงผลกระทบในทางลบตอระบบการผลิต
สินคาดั้งเดิมของตนและทําใหเกิดขอกังขาในหมูผูบริโภคถึงความบริสุทธิ์ของสินคาอินทรียทบี่ ริษัท
ผลิต ในระยะหลังบริษัทเหลานี้จึงหันมาใชกลยุทธเขาไปซื้อหรือถือครองบริษัทผลิตสินคาอาหาร
อินทรียทมี่ ีอยูแลวเขาเปนบริษทั ในเครือของตนและผลิตสินคาภายใตยี่หอตางๆเพิ่มมากขึ้น
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โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มอินทรียขนาดใหญของเรียงตามลําดับมูลคาการขายในป
2007 เชน Kraft Foods Inc., Tyson, Pepsi, Nestle, Anhuer-Bush, General Mills Inc.,
Dean, ConAgra, Cadbury Schweppes PLC., Kellogg Inc., Unilever, Coca-Cola,
M&M Mars, Dole, Cargill, Campbell Soup, Hershey Foods และ Heinz เปนตน

ความชวยเหลือจากภาครัฐ
รัฐบาลกลางสหรัฐฯสนับสนุนการผลิตสินคาอินทรียผานทางการพัฒนามาตรฐานสินคาให
เปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ พัฒนาความคลองตัวของการคาระหวางมลรัฐ จัดทําความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคการผลิตและการวางตลาด และการใหเงินชวยเหลือสนับสนุนเกษตรกรที่มา
จากทั้งภาครัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
ความชวยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯตออุตสาหกรรมการผลิตสินคาอินทรียลาสุดที่ประกาศไวใน
กฎหมาย The Food, Conservation, and Energy Act of 2008 (2008 Farm Act) เชน
1. ใหการสนับสนุนเกษตรกรที่ผลิต/เปลี่ยนไปผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ใหมีสิทธิเขารวมใน
โปรแกรม Environmental Quality Incentives Program และมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือปละไมเกิน
20,000 เหรียญฯ หรือไมเกิน 80,000 เหรียญฯภายใน 6 ป
2. ไดรับความชวยเหลือจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯในเรื่องของเทคนิคการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย
3. ไดรับความชวยเหลือในเรื่องของการดําเนินการเพื่อใหสามารถรับใบประกาศนียบัตร
รับรองสินคา
4. ใหความชวยเหลือเกษตรกรทีเ่ ริม่ ตนการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย โดยการจัดทํา
Conservation Reserve Program ที่จะจัดหาและจัดการกับพื้นที่เกษตรของเกษตรกรรายอื่นที่ประสงค
จะเลิกทําการเกษตรแลวเพื่อใหผืนดินนัน้ เหมาะสําหรับทําการเกษตรอินทรียเพื่อใหเกษตรกรที่อยูใน
กลุมที่เปน “socially disadvantaged farmers” เขาไปใชประโยชนจากผืนดินนัน้
5. รวมสินคาเกษตรอินทรียเ ขาในโปรแกรมการเขาถึงตลาดของสินคาเกษตร ทําใหสินคา
เกษตรอินทรียมีสิทธิไดรับเงินทุนชวยเหลือคาใชจายในการขยายตลาดที่เปนการชวยเหลือทางดาน
เทคนิค การทําการวิจัยตลาด และการสงเสริมผลิตภัณฑสินคามูลคาเพิ่ม
6. ภายใต Conservation Loan and Loan Guarantee Program เกษตรกรที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่
กําหนด (เปนเกษตรกรที่เริม่ ตนเขาสูการผลิตอินทรีย และเปน “socially disadvantaged farmers” ฯ)
จะไดรับความชวยเหลือในเรื่องเงินกูเ พื่อนําไปใชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย
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7. เพิ่มเงินงบประมาณสําหรับ Organic Agriculture Research and Extension Initiative ใน
ปงบประมาณ 2009 -2012 เปน 78 ลานเหรียญฯ และไดเพิ่มการดําเนินการที่มีความสําคัญอยูใน
อันดับแรกๆคือ การศึกษาถึงผลลัพทของการเกษตรอินทรียทเี่ ปนทางดานสิ่งแวดลอม และ การ
พัฒนาเมล็ดพันธใหมๆสําหรับใชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย
8. เพิ่มเงินทุนสําหรับ National Organic Certification Cost-Share Program สําหรับ
ปงบประมาณ 2008 เปน 22 ลานเหรียญฯ อัตราสูงสุดที่รฐั บาลกลางจะเขาไปชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายในการดําเนินการคือรอยละ 75 หรือประมาณ 750 เหรียญฯตอหนึ่งการดําเนินการ
(operation)
2)

การนําเขา
ตัวเลขประมาณการสถิติการนําเขาลาสุดในป 2005 ประเมินมูลคาการนําเขาสินคาอินทรีย
ของสหรัฐฯวาประมาณ 1.5 พันลานเหรียญฯ
3) ขนาด/มูลคาของตลาด
ในป 2007 ยอดจําหนายผลิตภัณฑอินทรียทุกชนิดในตลาดสหรัฐฯประมาณการณวา เทากับ
21.2 พันลานเหรียญฯ เฉพาะสินคาอาหารและเครื่องดื่มทีเ่ ปนผลิตภัณฑอินทรียมมี ลู คาประมาณ 20
พันลานเหรียญฯ (มีประมาณการณวายอดจําหนายสินคาอาหารและเครือ่ งดื่มอินทรียเทากับรอยละ
3 ของยอดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มรวมทัง้ สิน้ )
ยอดจําหนายผลิตภัณฑอินทรียในระยะที่ผานมาจนถึงป 2007 มีแนวโนมขยายตัวมาโดย
ตลอดและไดมีการนําแนวโนมดังกลาวมาประเมินอัตราการเติบโตของตลาดวามีอัตราเฉลี่ยที่รอยละ
20 ตอป เฉพาะผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ อินทรียจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 18 ตอป
ดังนัน้ หากนําอัตราประเมินดังกลาวมาใช ยอดจําหนายผลิตภัณฑอินทรียในป 2008 ควรจะเพิ่มขึ้น
เปนประมาณ 25 พันลานเหรียญฯ และยอดจําหนายสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรียควรจะเพิ่ม
ขึ้นเปนประมาณ 23.6 พันลานเหรียญฯ แตสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป 2008 สงผลทําใหอัตราการ
เติบโตจริงลดลงจากที่มีการประเมินไว มีประมาณการณวาในป 2008 สินคาอาหารและเครื่องดืม่ ที่
เปนผลิตภัณฑอินทรียมีอตั ราขยายตัวเพียงรอยละ 12 ต่ํากวาอัตราที่ประเมินไวรอยละ 6
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4)

ผูบริโภค
กลุมลูกคาที่เปนตลาดหลักของสินคาอินทรียคือผูบริโภคที่ใหความสําคัญสูงตอสุขภาพของ
ตนเอง สิ่งแวดลอม และตอชีวิตสัตว การบริโภคในปจจุบนั เปลี่ยนรูปแบบจากการบริโภคในลักษณะ
เปน lifestyle ของผูบริโภคกลุมเล็กๆมาเปนการบริโภคเปนครั้งคราวของผูบริโภคสวนใหญ ทั้งนีเ้ ห็น
ไดจากการที่สินคาอินทรียไดขยายออกจากตลาดระดับบนเชน Wholefood และ Trader Joe’s เขาสู
ตลาดระดับลางเชน Walmart การขยายตัวเขาสูตลาด mainstream สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเติบโต
ของความนิยมบริโภคสินคาที่ปลอดสารฆาแมลงและฮอรโมนและความวิตกกังวลในเรือ่ งความ
ปลอดภัยของสินคาอาหารและเครื่องดื่มทีว่ างจําหนายในตลาดสหรัฐฯปจจุบัน
ตลาดการบริโภคขนาดใหญคือรัฐที่ตั้งอยูบริเวณ Pacific Northwest, Western Region และ
Northeast ของสหรัฐฯ
5)

ประเภทของสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรียที่นิยมบริโภค
ผลิตภัณฑสินคาอินทรียท ี่วางจําหนายในสหรัฐฯรวมถึงผักผลไมสด เนื้อสัตวสด ผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอาหารเสริม ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงรักษา ตกแตง และทําความ
สะอาดรางกายและครัวเรือน อาหารสัตว ไมตัดดอก เสื้อผา ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก และสิ่งทอที่เปน
ของใชในครัวเรือน
จากสถิติลาสุดในป 2005 ประเภทของสินคาอินทรียที่มียอดจําหนายสูงสุดคือผักและผลไม
สดหรือรอยละ 39 ของยอดจําหนายรวมทั้งสิน้ ของอาหารที่เปนผลิตภัณฑอินทรีย รองลงมาเปน
สินคาทําจากนมเนยรอยละ 15 สินคาเครื่องดื่มรอยละ 14 สินคาอาหารสําเร็จรูปรอยละ 13 ขนม
ปงและธัญญพืชรอยละ 10 อาหารวางรอยละ 5 และเนื้อสัตวและเนื้อปลาเทากับรอยละ 2
ผลิตภัณฑสินคาอินทรียท ี่ไมใชอาหารประจําวันทีม่ ียอดจําหนายสูงสุดคือผลิตภัณฑสําหรับ
บํารุงรักษารางกายซึ่งมียอดขายในป 2005 สูงถึง 282 พันลานเหรียญฯ รองลงมาคือผลิตภัณฑ
อาหารเสริม
6)

ชองทางจําหนาย
ชองทางจําหนายสินคาอินทรียในตลาดสหรัฐฯมีอยูดวยกัน 3 ชองทางคือ รานจําหนายสินคา
อาหารเฉพาะที่เปน natural foods รานจําหนายสินคาอาหารปกติทั่วไป และ การขายตรงใหแก
ผูบริโภค
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สถิติการจําหนายในป 2005 แสดงใหเห็นวารานทีเ่ ปน natural foods ถือครองสวนแบงตลาด
ไวมากที่สุดคือมียอดจําหนายเทากับรอยละ 47 ของยอดจําหนายรวมทัง้ สิ้น รอยละ 46 มาจากการ
จําหนายในรานคาทั่วไป ที่เหลือเปนการจําหนายผานตลาดบริการอาหาร การขายตรงผานทาง
farmers’ market (ตลาดนัดทีช
่ ุมชนตางๆจัดขึ้นสัปดาหละครัง้ เปดโอกาสใหเกษตรกรขายสินคาผัก
ผลไมสดใหกับผูบริโภค) และทางระบบออนไลน เปนตน อยางไรก็ดีในป 2006 มีรายงานวารานคา
ที่เปน natural foods มีสวนแบงในตลาดลดลงเหลือรอยละ 44 ในขณะทีต่ ลาดโกรเซอรรี่ประเภท
mass market เปนชองทางการจําหนายสินคาอินทรียที่มีขนาดใหญที่สุดถือครองสวนแบงตลาดไวมาก
ที่สุดคือรอยละ 38 เหตุผลสวนหนึง่ นาจะมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจรานคาประเภท
mass market
7)

กฎหมายและกฎระเบียบ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2002 มาตรฐานสินคาอินทรียที่กระทรวงเกษตรไดจัดทําขึ้นมีผลบังคับใช
สมบูรณตามกฎหมาย สินคาอินทรียใ นสหรัฐฯจะตองปฏิบัตติ ามมาตรฐานนี้โดยตองผานการตรวจ
สอบและรับรองโดยหนวยงานเอกชนที่ไดรับการรับรองแลวจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และจะตอง
ติดตราสัญลักษณของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯที่มขี อความวา USDA Organic บนฉลากสินคา
ตราสัญลักษณ USDA Organic มี 3 ลักษณะดวยกันคือ
1. รูปวงกลม เสนรอบวงสีน้ําตาล ครึ่งบนของวงกลมมีตัวอักษร USDA สีเขียวบน
พื้นขาว ครึง่ ลางของวงกลมมีตัวอักษร ORGANIC สีขาวบนพืน้ สีเขียว
2. รูปวงกลม เสนรอบวงสีดํา ครึ่งบนของวงกลมมีตัวอักษร USDA สีดําบนพื้นขาว
หรือโปรงใส ครึ่งลางของวงกลมมีตวั อักษร ORGANIC สีขาวหรือโปรงใสบนพืน้ สี
ดํา
3. ครึ่งลางของวงกลมในขอ 1 และ 2 มีเสนขีดเหมือนรองสวน สีเ่ สน
คําจํากัดความของคําวาสินคาอินทรีย
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุคําจํากัดความตามกฎหมายของคําวา “organic” วาหมายถึง
สินคาเกษตรทุกชนิด [รวมถึงสัตวน้ําที่จับจากแหลงน้ําธรรมชาติและที่มาจากการเพาะเลี้ยง และ
อาหารสําหรับเลี้ยงปศุสัตว ที่เปนสินคาดิบและที่เปนสินคาที่ผา นขบวนการผลิตแลว ที่เปนผลิตภัณฑ
เกษตรที่นํามาใชเปนเครื่องปรุง (ingredient)] ที่มีการผลิตและจัดการตามกฎระเบียบที่กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯกําหนดไวแลวเทานัน้ ซึ่งสรุปไดยอๆดังนี้
5
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เนื้อสัตว เนือ้ สัตวปก และไข มาจากสัตวเลี้ยงที่ไมไดถูกเลี้ยงดวยฮอรโมนชวยในการ
เติบโตหรือยาปฏิชีวนะตางๆ สัตวเหลานี้อาจจะถูกเลี้ยงดวยอาหารเสริมทีเ่ ปนไวตามิน
หรือแรธาตุหรืออาหารสัตวอินทรียได และถูกเลี้ยงในสิ่งแวดลอมที่สะอาดมีเสรีภาพ
ในการเคลื่อนที่ไปไดอยางอิสระไมถูกทารุณหรือกักขัง
สินคาเหลานีจ้ ะตองไมผานการตกแตงแกไขทางพันธุกรรมหรือการฆาเชื้อโรคโดย
วิธีการฉายรังสี
เปนธัญญพืชที่ถูกปลูกบนผืนดินที่ไมมีการใสปุยเคมีหรือปุยมูลสัตว รักษาสภาพของ
ดินโดยใชวิธกี ารปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชคลุมดิน หรือปุยที่มาจากซากพืช และ
กําจัดวัชพืชดวยวิธีการพรวนดิน ใชมอื เก็บ ใชเครือ่ งมือเก็บ หรือการคลุมดิน หามใช
สารเคมี
ศัตรูพืชหรือโรคพืชไดรับการปองกันหรือรักษาโดยการใชแมลงดีทเี่ ปนศัตรูของแมลง
ที่กําลังทําอันตรายตอพืช หรือการดักจับ หรือการขับไลดวยวิธีอื่นๆตามธรรมชาติที่ไม
ใชสารเคมี
สสารที่มนุษยประดิษฐขนึ้ ที่ไดรบั อนุญาตใหนํามาใชในการผลิตพืชผลหรือเลี้ยงสัตวที่
เปนอินทรีย เชน alcohols, ethanol, isopropanol, calcium hypochlorite, chlorine
dioxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide, elemental sulfur, lime sulfur,
และ sulfur dioxide ทั้งนีก้ ระทรวงเกษตรสหรัฐฯจะกําหนดวาสารชนิดใดใชกับการ

6.

7.

ผลิตสินคาประเภทใดหรือนําไปใชในลักษณะใด
หามใชสาร sulfites, nitrates หรือ nitrites ในขบวนการผลิตหรือจัดการ ทั้งนี้ยกเวน
ไวนที่ทําจากผลองุนที่ปลูกดวยวิธีเกษตรอินทรียและในขบวนการผลิตมีการผสม
sulfites ลงไปอาจจะไดรับอนุญาตใหระบุบนฉลากไดวา “made with organic grapes”
ในกรณีที่มีการผสมสวนผสม สวนผสมรายการหนึ่งๆจะตองเปนสวนผสมลักษณะ
เดียวกัน กลาวคือ เปนสวนผสมที่ไมใชผลิตภัณฑอินทรีย หรือเปนสวนผสมที่เปน
ผลิตภัณฑอินทรีย หามใชสวนผสมรายการเดียวกันที่เปนมาจากการผลิตสองทางคือ
ทั้งที่เปนอินทรียและที่ไมเปนอินทรีย

การยื่นขอ Organic Certification
1. สินคาที่ยื่นขอตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการผลิตและจัดการสินคาอินทรีย
2. จัดทําแผนระบบการผลิตและแผนจัดการที่กําหนดไวสําหรับการผลิตสินคาอินทรีย
6
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นําแผนนั้นไปใชและมีการแกไขแผนใหทันสมัยอยูเสมอ ในการยื่นขอ Organic
Certification ผูขอจะตองแนบแผนนี้ไปเพื่อพิจารณาดวย
ยินยอมใหมีการตรวจโรงงานไดทุกจุด และยินยอมใหเจาหนาที่เขาไปตรวจขบวน
การผลิตและจัดการสินคาทั้งที่เปนสินคาอินทรียและที่เปนสินคาปกติ
เก็บรักษาบันทึกตางๆที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการดานการผลิตสินคาอินทรียไวอยาง
นอย 5 ป และยินยอมใหเจาหนาที่เขาไปตรวจดูบันทึกเหลานี้ได
ชําระคาธรรมเนียมใบรับรอง
ในใบสมัครตองระบุ
6.1 แผนการผลิตและจัดการ (ขอ 2)
6.2 ชื่อบุคคลที่กรอกแบบฟอรม ชื่อธุรกิจของผูสมัคร ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
ในกรณีที่ผูสมัครมีสถานะภาพเปน corporation ตองมีชื่อ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจใหทําการแทนผูสมัคร
6.3 ชื่อของเจาหนาที่ออกใบประกาศนียบัตร ในกรณีที่ผูสมัครไดเคยยืน่ สมัครไว
แลวในอดีต ปที่ยื่นสมัคร ผลของการสมัคร สําเนาเอกสารตางๆที่ไดรับแจง
จากเจาหนาที่ที่ออกใบประกาศนียบัตรให ในกรณีที่การสมัครครั้งแรกไมผาน
การพิจารณา การสมัครในครัง้ ตอไปจะตองมีคําอธิบายของผูสมัครวาไดมีการ
ดําเนินการใดๆที่เปนการเปลี่ยนแปลงแกไขสินคา
การพิจารณาออกใบประกาศนียบัตรจะกระทําโดยการตรวจเอกสาร การสงเจาหนาที่
ไปตรวจโรงงานผลิตโดยตองมีเจาหนาที่ของโรงงานที่มีความรูเ รื่องการผลิตอยางดี
รวมอยูในการตรวจดวยเพื่อตอบขอซักถาม

การปดฉลากสินคาอินทรีย
สามารถกระทําได 4 ลักษณะดวยกันคือ
1. “100 percent organic” คือสินคาที่สวนผสมทัง้ หมดมาจากวัตถุดิบทีเ่ ปนการผลิตตาม
ระบบอินทรีย ไมวาจะโดยน้ําหนักหรือโดยปริมาตรของเหลว ทั้งนี้ไมรวมเกลือและน้ํา
2. “organic” คือสินคาที่มีสวนผสมของผลิตภัฑณอินทรีย ไมวาจะในรูปของของดิบหรือ
ที่ผานขบวนการผลิตแลว ไมต่ํากวารอยละ 95 ไมวาจะโดยน้าํ หนักหรือปริมาตรของ
ของเหลว ทัง้ นี้ไมรวมเกลือและน้ํา เครื่องปรุงทีเ่ หลือก็จะตองมาจากการผลิตที่เปน
อินทรียเ ชนกัน นอกเสียจากวาเครื่องปรุงเหลานั้นไมมีการผลิตเปนจํานวนมากใน
7
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ลักษณะเพื่อการคาหรือเปนเครื่องปรุงที่ไมไดเปนผลิตผลทางการเกษตร
“made with organic ….(ระบุชื่อเครื่องปรุงหรือกลุมอาหาร)” คือสินคาที่มีเครื่องปรุงที่
ผานการผลิตดวยกรรมวิธีอินทรียในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 70 ไมวาจะโดยน้ําหนัก
หรือโดยปริมาตรของของเหลว ทั้งนี้ไมรวมเกลือและน้ํา
สินคาที่มีเครื่องปรุงที่ผานการผลิตดวยกรรมวิธีอนิ ทรียในสัดสวนที่ต่ํากวารอยละ 70
ไมวาจะโดยน้ําหนักหรือปริมาตรของของเหลว ไมรวมเกลือและน้ํา และผานกรรมวิธี
การผลิตที่กฎหมายกําหนด สินคาประเภทนี้ไมสามารถระบุวา เปนสินคา “organic”
แตสามารถระบุวามีสวนผสมหรือเครื่องปรุงทีเ่ ปน “organic” ได

เงื่อนไขการนําเขา
สินคาอินทรียที่ผลิตในตางประเทศทีป่ ระสงคจะวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯในฐานะสินคา
อินทรียและปดฉลากสินคาวาเปนสินคาอินทรีย ไดก็ตอเมื่อ ผลิตภัณฑสินคาอินทรียนนั้ ๆไดรับการ
รับรอง (certified) โดยบริษัทที่ทําหนาที่รับรองสินคาอินทรียที่เปนบริษัทที่ไดรับการรับรองแลวจาก
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือเมื่อกระทรวงเกษตรสหรัฐฯตัดสินแลววาโปรแกรมการออกใบรับรอง
สินคาอินทรียของรัฐบาลประเทศทีเ่ ปนแหลงกําเนิดสินคาเปนโปรแกรมทีม่ มี าตรฐานเทียบเทากับ
โปรแกรมของ National Organic Program (NOP) ของสหรัฐฯและที่บรรลุตามเปาหมายของกฎหมาย
Organic Food Production Act และกฎระเบียบอื่นๆภายใตกฎหมายนี้
8)

โอกาส ปญหา และอุปสรรค
โอกาส
สินคาผลิตภัณฑอินทรียม ีโอกาสที่ดีมากในตลาดสหรัฐฯพิจารณาจากสภาวะการณปจจุบันของ
ประเทศสหรัฐฯดังนี้คือ
1. แนวโนมการดําเนินชีวิตของคนอเมริกันที่ปจจุบนั ใหความสําคัญตอการมีรางกายที่
แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี โดยหันเขาหาการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นและการบริโภค
อาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย นอกเหนือไปจากนี้แลวยังใหความสําคัญตอการ
รักษาสิ่งแวดลอมซึ่งถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนการมีชีวิตทีแ่ ข็งแรง
และมีสุขภาพที่ดี
2. ปญหาสิ่งแวดลอมและความพยายามรักษาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่คนอเมริกันสวนใหญ
ใหความสนใจอยางมากในปจจุบนั และนํามาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตประจําวัน
8
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ทัศนคติในเรื่องนี้สงผลใหเกิดโอกาสสําหรับผลิตภัณฑอินทรียอื่นๆที่นอกเหนือไปจาก
สินคาอาหารและเครื่องดืม่ เชน ผลิตภัณฑสําหรับการบํารุงรักษาและการตกแตง
รางกาย ผลิตภัณฑสําหรับการทําความสะอาดครัวเรือน ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก และ
อาหารสัตว เปนตน
ปญหาเรื่องโรคอวน (obesity) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชากรที่เปนเด็ก กําลังเปน
ปญหาสําคัญของสหรัฐฯที่ไดรับความสนใจจากสาธารณชนอยางมาก
ปญหาเรื่องความไมปลอดภัยในการบริโภคสินคาอาหารที่มาจากการผลิตในระบบการ
ผลิตปกติที่เกิดขึ้นบอยครั้งมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางป 2005-2006
ผูบริโภคสหรัฐฯไดรับขาวสารที่ทําใหมีความรูเ รื่องโภชนาการมากยิ่งขึ้น
ลักษณะประชากรสหรัฐฯมีแนวโนมวาในอนาคตสวนใหญของประชากรจะเปนผูสูง
อายุ และประชากรกลุมนี้จะใหความสําคัญตอสุขภาพของตนสูงสุด
ตลาดผลิตภัณฑสินคาอินทรียของสหรัฐฯในปจจุบันไมไดเปนตลาดเฉพาะกลุม
ผูบริโภคบางกลุมอีกตอไป แตไดเขาสูตลาดการบริโภคทัว่ ไป (mainstream) อยางเต็ม
ตัวโดยสามารถหาซื้อไดในรานคาปลีกเกือบจะทุกแหงและทุกระดับตลาดการบริโภค
และมีแนวโนมวาจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในตลาดการบริโภคทั่วไป
สินคาผลิตภัณฑอินทรียท ี่เปนสินคานําเขามีศักยะภาพที่จะวางจําหนายในราคาที่ต่ํา
กวาสินคาที่ผลิตไดในประเทศ
สินคาผลิตภัณฑอินทรียในตลาดสหรัฐฯที่เปนสินคานําเขาไมใชของแปลกใหมสําหรับ
ผูบริโภคสหรัฐฯเพราะมีวางจําหนายในตลาด สหรัฐฯเปนจํานวนมากมานานแลว
สินคาผลิตภัณฑอินทรียรนุ แรกที่ออกสูตลาดสหรัฐฯสวนใหญเปนสินคานําเขา และ
แมกระทั่งในปจจุบันการคานําเขาสินคาผลิตภัณฑอินทรียมมี ากกวาการคาสงออก

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตภายในประเทศ
สถานะการณราคาน้ํามันในตลาดโลกและการขยายการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ํามัน
ขาวโพด สงผลทําใหราคาขาวโพดและอาหารสัตวพุงสูงขึ้น เกษตรกรจะใหความสนใจกับการปลูก
ขาวโพดซึ่งเปนสินคาที่มคี วามตองการในตลาดสูงและใหราคาที่ดีกวามากกวาการทําการเกษตร
อินทรียทปี่ กติแลวมีคาใชจายในการผลิตสูง และปจจุบันคาใชจา ยในการผลิจสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อสินคา
ธัญญพืชตางๆสําหรับเลีย้ งสัตวในตลาดมีราคาพุงสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงเพราะเกษตรกรหันไป
ปลูกขาวโพดสําหรับปอนตลาดผลิตเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น สําหรับเกษตรกรรุนใหมที่ประสงคจะหันไป
9
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ทําการเกษตรอินทรียนอกจากจะประสบปญหาคาใชจายในการผลิตที่สูงขึน้ แลวยังประสบปญหา
รายไดที่ขาดหายไป 3 ปในระหวางชวงเวลาการปรับผืนดินใหปลอดสารพิษกอนเริม่ ทําการเกษตร
อินทรีย
ปญหาและอุปสรรคในตลาดการบริโภค
อุปสรรคสําคัญตอการขยายตัวคือ ราคา ในสถานการณเศรษฐกิจปกติ ผลิตภัณฑสินคา
อินทรียมรี าคาจําหนายในตลาดสูงกวาผลิตภัณฑสินคาปกติอยางนอยหนึง่ เทาตัว ยกตัวอยางเชน นม
สดที่มาจากการผลิตปกติราคาแกลลอนละไมเกิน 3 เหรียญฯในขณะทีน่ มสดที่เปนผลิตภัณฑอินทรีย
จะมีราคาสูงกวาหนึ่งเทาตัวหรือมากกวานั้น ในกรณีของขาว ขาวที่เปนผลิตภัณฑอินทรียอาจจะมี
ราคาสูงกวาขาวที่มาจากการผลิตปกติสองหรือสามเทาตัว
ในสภาวะการณเศรษฐกิจตกต่ําที่เปนอยูปจจุบนั ที่ราคาสินคาตางๆรวมถึงสินคาอินทรียเพิ่ม
สูงมากยิ่งขึ้น เกษตรกรหันไปปลูกสินคาเกษตรปกติที่มีคาใชจายถูกกวาและใหผลกําไรมากกวาทําให
ปริมาณและชนิดของสินคาเกษตรอินทรียในตลาดลดลงสงผลใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ดี
แมวาตลาดจะไมเติบโตมากแตยังคงสามารถทรงตัวอยูไดเพราะผูบริโภคกลุมหนึ่งยังคงตองการ
บริโภคสินคาที่เชื่อวาเปนสินคาสุขภาพ อยางไรก็ดีมีแนวโนมวาผูบริโภคกลุมนี้จะลดการบริโภคโดย
เลือกบริโภคเฉพาะสินคาหลัก ตัดสินคาบางประเภทออกไป หรือลดปริมาณการบริโภคตอมื้อลง
ปญหาและอุปสรรคในตลาดนําเขา
แมวาผลิตภัณฑนําเขาอินทรียจะไมใชของแปลกใหมในตลาดสหรัฐฯแตยังไมไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภคบางกลุมซึ่งมองวาสินคานําเขามิใชเปนสินคาอินทรียท ี่แทจริงและมีมาตรฐานใน
ระดับเดียวกันกับสินคาทีผ่ ลิตในตลาดสหรัฐฯ
สินคานําเขาจะตองไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯวามีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
สามารถวางจําหนายในสหรัฐฯไดในฐานะผลิตภัณฑสินคาอินทรียและติดฉลากผลิตภัณฑสินคา
อินทรียของสหรัฐฯ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯตัดสินคุณสมบัตขิ องสินคาอินทรียนําเขาโดยประเมิน
ระบบการออกใบรับรองผลิตผลเกษตรอินทรียของประเทศผูสงออกวามีมาตรฐานเทียบเทากับ
National Organic Program ของสหรัฐฯและเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของกฎหมาย
Organic Food Product Act ของสหรัฐฯและกฎระเบียบตางๆภายใตกฎหมายนี้ ขัน
้ ตอนของการ
พิจารณาดังกลาวของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯคอนขางซับซอนและกินระยะเวลานาน สินคานําเขาจาก
ประเทศไทยจะตองผานขัน้ ตอนนี้ เนือ่ งจากประเทศไทยไมมีหนวยงานออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
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ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียท ี่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯใหการรับรอง และระบบการออกใบรับรองของ
ประเทศไทยยังไมไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯวามีมาตรฐานเทียบเทาของสหรัฐฯ
ปจจุบันบริษทั ในตางประเทศที่กระทรวงเกษตรสหรัฐรับรองและสามารถใหบริการรับรอง
ผลิตภัณฑสินคาอินทรียม ี 43 บริษัทตั้งอยูในประเทศ อารเจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม
โบลิเวีย บราซิล คานาดา คอสตาริกา เยอรมัน กรีก กัวเตมาลา อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน เม็กซิโก
เนเธอรแลนด เปรู สเปน สวิสเซอรแลนด ตุรกี
ประเทศที่สหรัฐฯกําลังพิจารณาวามีความสามารถในการประเมินและใหการรับรองบริษัทที่จะ
ทําหนาที่ใหการรับรองผลิตภัณฑสินคาอินทรียทมี่ ีการดําเนินการที่เทียบเทากับสหรัฐฯเชน อังกฤษ
เดนมารค นิวซีแลนด
ประเทศที่สหรัฐฯกําลังพิจารณาวารัฐบาลมีระบบการออกใบรับรองสินคาอินทรียที่เทียบเทา
กับ National Organic Program ของสหรัฐฯคือ อินเดีย และสหภาพยุโรป
ประเทศทีป่ ระสงคจะใหรัฐบาลสหรัฐฯรับรองระบบการออกใบรับรองสินคาอินทรียของตน
จะตองติดตอยื่นคํารองขออยางเปนทางการกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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