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อาหารอินทรีย์ในสหรัฐฯเติบโตเร็ว ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ โอกาสผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ 
  

สถานการณ์การค้าสินคา้อินทรีย์ 
การค้าปลีกสินค้าอินทรียเ์ติบโตอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบัน ตลำดค้ำปลีกสินค้ำอินทรีย์มีมูลค่ำประมำณ 47 พันล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นมำโดยตลอด โดยขยำยตัว

เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 9.3 และมีอัตรำกำรขยำยตัวถึงร้อยละ 72 ในช่วงปี 2008 - 2014  

การค้าสินค้าอาหารอินทรีย์ 
ในปี 2014 สินค้ำอำหำรอินทรีย์มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของยอดขำยสินค้ำอินทรีย์รวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ ในปี 2015 – 

2016 สินค้ำอำหำรอินทรีย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 5.3 ในตลำดสินค้ำอำหำรสหรัฐฯ 

ผักผลไม้สดอินทรีย์เป็นภาคอาหารอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ยอดขำย 15.6 พันล้ำนเหรียญฯหรือร้อยละ 40 ของมูลค่ำ
กำรค้ำสินค้ำอำหำรอินทรีย์ มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.4 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 3.3 ของยอดขำยผักผลไม้ปกติ
ทั่วไปเกือบสำมเท่ำตัว ปัจจุบันผักผลไม้สดอินทรีย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 15 ในตลำดกำรบริโภคสินค้ำผักผลไม้สดสหรัฐฯ  

สินค้ำผักผลไม้สดอินทรีย์เป็นจุดเริ่มต้นของกำรน ำผู้บริโภครำยใหม่ๆเข้ำสู่กำรบริโภคอำหำรอินทรีย์ เพรำะผักผลไม้
สดอินทรีย์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำกำรเป็นอินทรีย์ของอำหำรที่ผ่ำนเข้ำกระบวนกำรผลิต กำรที่
ผู้บริโภคสหรัฐฯให้ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้นต่อควำมสดและควำมสะดวกสบำยในกำรบริโภคอำหำรส่งผลให้อำหำรผักผลไม้สด
อินทรีย์ประเภท grab-and-go และ ready-to-eat มียอดขำยสูงสุด 

สินค้าอาหารโปรตีนที่เป็นอินทรีย์มีการเติบโตของการบริโภคสูงสุด ปัจจุบันผู้บริโภคสหรัฐฯต้องกำรสินค้ำอำหำรที่
สะอำดและอุดมไปด้วยโปรตีนทีเ่ป็นเนื้อสัตว์ที่มำจำกกำรเลี้ยงในฟำร์มเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ด้วยอำหำรธรรมชำติและปลอด
จำกกำรใช้ฮอร์โมน ส่งผลให้สินค้ำกลุ่มนี้มีอัตรำกำรขยำยตัวของยอดขำยสูงที่สุดในกลุ่มสินค้ำอำหำรอินทรีย์ มูลค่ำกำรขำย 
991 ล้ำนเหรียญฯในปี 2016 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนหน้ำมำกกว่ำร้อยละ 17 คำดกำรณ์ว่ำยอดจ ำหน่ำยในปี 2017 จะเกินกว่ำ
หนึ่งพันล้ำนเหรียญฯ 

สินค้าอาหารอินทรีย์กลุ่มเครื่องปรุงรสชาติอาหาร (organic condiment) เป็นอำหำรอินทรีย์กลุ่มใหม่ที่เริ่ม
ปรำกฎตัวและเติบโตในตลำดสหรัฐฯ ในปี 2016 สินค้ำกลุ่มน้ ำจิ้มอินทรีย์ – organic dip มียอดขำย 57 ล้ำนเหรียญฯ เป็น
อัตรำเติบโตสูงถึงร้อยละ 41 ขณะที่สินค้ำเครื่องเทศอินทรีย์ – organic spices มียอดขำย 193 ล้ำนเหรียญฯ อัตรำเติบโต
ร้อยละ 35  

 สินค้าอินทรีย์อ่ืนๆที่ไม่ใช่อาหาร 
 ผู้บริโภคสหรัฐฯเห็นควำมส ำคัญมำกขึ้นต่อควำมสะอำดและปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
ต้องกำรทรำบแหล่งที่มำที่เชื่อถือได้ของวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิตสินค้ำ รวมถึงมีควำมต้องกำรสินค้ำท่ีผลิตมำจำกธรรมชำติที่
เป็นพืช – plant based มำกยิ่งขึ้น พฤติกรรมกำรด ำรงชีวิตดังกล่ำวก ำลังสนับสนุนกำรเติบโตของกำรบริโภคสินค้ำอินทรีย์
อ่ืนที่ไม่ใช่อำหำร ในปี 2016 ยอดขำยสินค้ำอินทรีย์ที่ไม่ใช่อำหำร 3.9 พันล้ำนเหรียญฯเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนหน้ำนี้ประมำณร้อย
ละ 9 กำรเติบโตส่วนใหญ่มำจำกสินค้ำกลุ่มเส้นใยอินทรีย์และอำหำรเสริม  
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 สินค้าเส้นใย/สิ่งทออินทรีย์ – organic fiber/textile เป็นประเภทสินค้ำอินทรีย์ที่ไม่ใช่อำหำรที่ใหญ่ที่สุด มูลค่ำ
กำรค้ำในปี 2016 ท ำสถิติที่ 1.4 พันล้ำนเหรียญฯ หรือประมำณร้อยละ 40 ของมูลค่ำ 3.9 พันล้ำนเหรียญฯของตลำดกำรค้ำ
สินค้ำอินทรีย์ที่ไม่ใช่อำหำร 

 สินค้าอาหารเสริมอินทรีย์ (organic diet supplement) แม้ว่ำจะยังคงเป็นสินค้ำใหม่ในตลำดสหรัฐฯและเป็น
ตลำดสินค้ำอินทรีย์ที่มีขนำดเล็กที่สุด แต่ในปี 2016 มีมูลค่ำกำรค้ำสูงถึง 1.2 พันล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัวจำกปีก่อนหน้ำนี้ร้อย
ละ 10.7 และเป็นอัตรำขยำยตัวที่สูงกว่ำอัตรำร้อยละ 6 ของสินค้ำอำหำรเสริมทั่วไป  

สินค้าอินทรีย์เพื่อการดูแลรักษาร่างกาย (organic personal care products) 
 ตลำดสินค้ำอินทรีย์เพ่ือกำรดูแลรักษำร่ำงกำยประกอบไปด้วยสินค้ำหลำกหลำยกลุ่มย่อย และมักจะน ำไปรวมกับ
สินค้ำธรรมชำติ (natural products) จึงไม่มีมูลค่ำกำรค้ำที่ชัดเจนเฉพำะของตลำดอินทรีย์ ปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำร
ขยำยตัวของตลำดสินค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ ควำมตระหนักของผู้บริโภคสหรัฐฯเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้ำอินทรีย์และธรรมชำติ 
นอกเหนือจำกกำรที่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนรับรองกำรเป็นอินทรีย์ของส่วนผสมบำงรำยกำรส ำหรับกำรผลิตสินค้ำกลุ่มนี้ รวม
ไปถึงควำมหลำกหลำยของสินค้ำกลุ่มนี้ที่มีเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้เกิดทำงเลือกต่อผู้บริโภคมำกยิ่งข้ึน ส่งผลให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
ภำยในปี 2025 มูลค่ำตลำดสินค้ำกลุ่มนี้อำจจะสูงกว่ำ 25 พันล้ำนเหรียญฯ 
  สินค้ำกลุ่มนี้ที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วที่สุดคือ กลุ่มสินค้าอินทรีย์ส าหรับการบ ารุงผิว โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญ คือ 

1. อำยุเฉลี่ยของผู้บริโภคสหรัฐฯที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำบ ำรุงผิวที่เป็น anti-
aging skincare products ของกลุ่มผู้บริโภคสูงอำยุ  

2. ผู้บริโภคสหรัฐฯกลุ่ม millennial (อำยุระหว่ำง 18 – 34 ปี) ซึ่งเป็นประชำกรกลุ่มใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
เป็นผู้บริโภคสินค้ำเครื่องบ ำรุงผิวอินทรีย์กลุ่มใหญ่ที่สุด  

3. ร้อยละ 15 ของมูลค่ำกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำอินทรีย์ส ำหรับกำรบ ำรุงผิว มำจำกผู้บริโภคสตรีเชื้อ
สำยฮิสแปนิกอเมริกันที่เป็นกลุ่ม millennial ซ่ึงก ำลังมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

การบริโภคสินค้าอินทรีย์ในสหรัฐฯ 
 กลุ่มผู้บริโภคหลัก คนอเมริกันรุ่น millennials มีจ ำนวนมำกท่ีสุดในสหรัฐฯ (ประมำณ 75.4 ล้ำนคนในปี 2015) 
เป็นผู้บริโภคท่ีบริโภคสินค้ำอินทรีย์มำกที่สุดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนรุ่น millennials ที่มีบุตร กำรส ำรวจล่ำสุดของ Organic 
Trade Association พบว่ำ พ่อแม่ที่เป็นรุ่น millennials เป็นผู้บริโภคสินค้ำอินทรีย์กลุ่มใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจ ำนวนประมำณหนึ่งในสี่ของประชำกรกลุ่ม Millennials (หรือประมำณ 19 ล้ำนคน) และ คำดกำรณ์ว่ำใน
อีก 10 – 15 ปีข้ำงหน้ำ สัดส่วนของ millennials ที่เป็นพ่อแม่คนจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 เชื่อกันว่ำทัศนคติของพ่อแม่รุ่น 
millennials คือ กำรเป็นพ่อแม่ท่ีดีหมำยถึง กำรน ำเสนอสิ่งที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกของตน 
ทัศนคตินี้มีส่วนส่งผลต่ออุปนิสัยกำรบริโภคสินค้ำอินทรีย์ของลูกๆ กำรส ำรวจพบว่ำสินค้ำอินทรีย์ที่ส ำคัญท่ีสุดส ำหรับผู้บริโภค
กลุ่มนี้คือ อำหำรอินทรีย์ส ำหรับเด็กอ่อน และอำหำรอินทรีย์ส ำหรับเด็ก 
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พื้นที่ที่เป็นตลาดการค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ที่ส าคัญของสหรัฐฯ 

 
จำกแผนภำพข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ควำมตื่นตัวและควำมสนใจของผู้บริโภคสหรัฐฯต่อสินค้ำอินทรีย์สูงมำก โดยเฉพำะใน

มลรัฐฝั่งตะวันตก น ำโดย รัฐวอชิงตัน โอเรกอน แคลิฟอร์เนีย โคโลรำโด และอริโซนำ โดยเหตุผลส ำคัญของผู้บริโภคในกำร
เลือกซื้อสินค้ำอินทรีย์ ได้แก่ ประโยชน์ต่อสุขภำพ ควำมสะดวกสบำย ควำมรับผิดชอบต่อสังคมแและสิ่งแวดล้อม 

สรุปการค้าสินค้าอินทรีย์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯระหว่างปี 2011 – 2016 
 การค้าส่งออก 

1. กำรส่งออกระหว่ำงปี 2013 – 2016 ทรงตัว 
2. ในปี 2016  สินค้ำอินทรีย์มีส่วนแบ่งในตลำดส่งออกร้อยละ 8.3  
3. ร้อยละ 61 ของสินค้ำอินทรีย์ส่งออกเข้ำสู่ประเทศคู่ค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงควำมเทียบเท่ำของกำรเป็น

อินทรีย์จ ำนวนประมำณ 104 ประเทศ ตลำดส่งออกสินค้ำอินทรีย์ส ำคัญสูงสุดคือแคนำดำและเม็กซิโก 
4. ตลำดส่งออกสินค้ำอินทรีย์ที่ก ำลังเติบโตอย่ำงมำกคือประเทศเอเซียตะวันออกและตะวันออกกลำง 
5. ในระหว่ำงปี 2011 – 2016 ประเทศไทยเป็นตลำดส่งออกอันดับที่ 21 ของสหรัฐฯ มูลค่ำส่งออกไปยัง

ประเทศไทยประมำณ 7.39 ล้ำนเหรียญฯ 
การค้าน าเข้า 

1. มูลค่ำกำรค้ำน ำสินค้ำอินทรีย์เข้ำระหว่ำงปี 2014 – 2016 ขยำยตัวร้อยละ 34.4 
2. ในปี 2016 มูลค่ำน ำเข้ำสินค้ำอินทรีย์ 1,714.4 ล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัวร้อยละ 8.16 มีส่วนแบ่งในตลำด

น ำเข้ำร้อยละ 16  
3. ร้อยละ 21 ของกำรน ำเข้ำมำจำกประเทศที่มีกำรท ำข้อตกลงเทียบเท่ำของกำรเป็นอินทรีย์กับสหรัฐฯ 
4. สหรัฐฯน ำเข้ำสินค้ำอินทรีย์จำกประมำณ 111 ประเทศ แหล่งอุปทำนน ำเข้ำท่ีส ำคัญสูงสุดคือเม็กซิโก 
5. นับตั้งแต่ปี 2013 กว่ำครึ่งหนึ่งของสินค้ำน ำเข้ำมำจำกแหล่งอุปทำนในอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ 

กำรน ำเข้ำจำกเม็กซิโกและแคนำดำเฉลี่ย 324 ล้ำนเหรียญฯต่อปี  กำรน ำเข้ำจำกอเมริกำใต้เฉลี่ย 423 
ล้ำนเหรียญฯต่อปีเป็นกำรน ำเข้ำจำก 9 ประเทศคือ เปรู (92.9 ล้ำนเหรียญฯ) เอควำดอร์ (71.6 ล้ำน
เหรียญฯ) โคลอมเบีย (64.4 ล้ำนเหรียญฯ) บรำซิล (64.1 ล้ำนเหรียญฯ และอำร์เจนติน่ำ (55.3 ล้ำน
เหรียญฯ)  

http://ota.com/sites/default/files/indexed_files/HouseholdPenetrationOnly.pdf
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6. แหล่งอุปทำนน ำเข้ำสินค้ำอินทรีย์ส ำคัญ 10 อันดับแรกในระหว่ำงปี 2013 – 2016 คือ เม็กซิโก 
(710.36 ล้ำนเหรียญฯ) เปรู (557.68 ล้ำนเหรียญฯ) อิตำลี (557.11 ล้ำนเหรียญฯ) แคนำดำ (352.44 
ล้ำนเหรียญฯ) บรำซิล (345.15 ล้ำนเหรียญฯ) อินเดีย (340.97 ล้ำนเหรียญฯ) โคลอมเบีย (336.99 
ล้ำนเหรียญฯ) อำร์เจนติน่ำ (331.97 ล้ำนเหรียญฯ) สเปน (307.39 ล้ำนเหรียญฯ) และตุรกี (300.28 
ล้ำนเหรียญฯ) ไม่ปรำกฎตัวเลขกำรน ำเข้ำจำกไทย 

7. กำรน ำเข้ำสินค้ำธัญพืชอินทรีย์ เช่น ข้ำวโพดและถ่ัวเหลือง มีกำรเติบโตรวดเร็วที่สุด ส่วนใหญ่ของกำร
น ำเข้ำสหรัฐฯเพ่ือส ำหรับใช้เป็นอำหำรปศุสัตว์ ร้อยละสำมสิบเจ็ดของมูลค่ำน ำเข้ำข้ำวโพดอินทรีย์และ
ร้อยละยี่สิบหกของกำรน ำเข้ำถั่วเหลืองอินทรีย์มำจำกประเทศคู่ค้ำท่ีมีกำรท ำข้อตกลงเทียบเท่ำของกำร
เป็นอินทรีย์กับสหรัฐฯ 

8. สินค้ำอินทรีย์น ำเข้ำส ำคัญ 5 อันดับแรกของปี 2017 คือ 
สินค้า มูลค่าน าเข้า (ล้านเหรียญฯ) % เปลี่ยน 16/15 

กำแฟ 357.93 14.34 
น้ ำมันมะกอก 296.31 54.39 
ถั่วเหลือง 271.60 8.57 
กล้วย 232.25 10.72 
ข้ำวโพด 121.99    -23.95   

9. ในปี 2017 มูลค่ำน ำเข้ำข้ำวอินทรีย์เท่ำกับ 19.31 ล้ำนเหรียญฯ ลดลงร้อยละ 12.78 
แหล่งอุปทาน มูลค่าน าเข้า (ล้านเหรียญฯ) % เปลี่ยน 16/15 

อินเดีย 9.39 4.87 
ไทย 7.03 -15.34 
จีน 0.80 -29.63 
กัมพูชำ 0.60 40.61 
อำร์เจนติน่ำ 0.44 -79.58 

ช่องทางกระจายสินค้าอินทรีย์ในสหรัฐฯ 
 ช่องทางกระจายสินค้าในร้านค้าปลีก: ในระยะเริ่มต้นสินค้ำอินทรีย์คือ niche market ร้ำนค้ำปลีกสินค้ำอินทรีย์คือ
ร้ำนที่เน้นขำยสินค้ำธรรมชำติหรือสินค้ำอินทรีย์ส ำหรับตลำดระดับบน แต่ควำมนิยมที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วได้เปลี่ยนตลำดกำร 
ค้ำสินค้ำอินทรีย์เป็น mass market ปัจจุบันสินค้ำอินทรีย์ไม่ใช่สินค้ำส ำหรับเฉพำะกลุ่มผู้บริโภครำยได้สูงหรือสินค้ำส ำหรับ
กำรบริโภคในลักษณะของ “life style” แต่ก ำลังกลำยเป็นสินค้ำบริโภคประจ ำวันส ำหรับผู้บริโภคท่ัวไปมำกยิ่งขึ้น เงื่อนไขนี้
นอกจำกจะไปเปลี่ยนช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำอินทรีย์เข้ำสู่ตลำด “mainstream” แล้วยังไปลดระดับรำคำสินค้ำอินทรีย์ลง  

ปัจจุบันกำรค้ำสินค้ำอินทรีย์ของร้ำนค้ำซุปเปอร์มำร์เก็ตแบบดั้งเดิม ร้ำนค้ำปลีกแบบ mass merchandisers และ
ร้ำนโกรเซอรี่สินค้ำรำคำถูก – discount grocery รวมกันมีส่วนแบ่งตลำดถึงร้อยละ 46 ขยำยตัวในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำเป็นไป
ในลักษณะก้ำวกระโดด ขณะที่ร้ำนค้ำปลีกรำคำแพงที่เน้นขำยสินค้ำสดและสินค้ำธรรมชำติ เช่น Whole Foods ที่คนส่วน
ใหญ่มองว่ำเป็นช่องทำงกระจำยสินค้ำส ำคัญสูงสุดของสินค้ำอินทรีย์มียอดขำยลดลงร้อยละ 3.4 โดยไดเ้สียส่วนแบ่งตลำด  
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ให้แก่ร้ำนค้ำปลีกประเภท warehouse clubs เช่น Costco 
      ข้อมูลล่ำสุด (กรกฏำคม 2017) ของNielsen ระบุว่ำช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำอินทรีย์ส ำคัญ
สูงสุดในปัจจุบันคือ ร้ำนค้ำปลีกประเภท Warehouse club (มีส่วนแบ่งตลำดที่เป็นยอดขำย
ร้อยละ 27 ของยอดขำยสินค้ำอินทรีย์รวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ) ร้ำนค้ำขำยสินค้ำธรรมชำติและ
สินค้ำสดรำคำแพง (ร้อยละ 26) ร้ำนค้ำปลีกประเภทโกรเซอรี่สะดวกซ้ือ (ร้อยละ 21) ร้ำนค้ำ
ปลีกประเภท Mass supermarkets (ร้อยละ 18) และร้ำนค้ำปลีกประเภทโกรเซอรี่ขำยสินค้ำ
ลดรำคำ – discount stores (ร้อยละ 7) 

  ช่องทางการค้าสินค้าอินทรีย์ทางออนไลน์ส าหรับอาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทานที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพที่
หลากหลายที่จัดเป็นชุดส าเร็จ และมีคุณภาพสูงขึ้น 
 สหรัฐฯมีธุรกิจกำรค้ำสินค้ำอินทรีย์ทำงออนไลน์เป็นจ ำนวนมำก ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของร้ำนค้ำและที่เป็นกำรค้ำทำง
ออนไลน์ของบริษัทที่ท ำธุรกิจค้ำสินค้ำอินทรีย์เฉพำะทำงออนไลน์เท่ำนั้น มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำอินทรีย์ทำงออนไลน์ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มเน่ำเสียได้ง่ำย – perishable goods เพรำะสินค้ำอินทรีย์ที่ผู้บริโภค
ต้องกำรมำกที่สุดคือสินค้ำอำหำรสด อย่ำงไรก็ดี ผู้บริโภคหลักสินค้ำอินทรีย์คือกลุ่ม millennials ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคอำยุ
น้อยที่มีควำมคุ้นเคยกับกำรใช้เทคโนโลยี่ชั้นสูงในชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรค้นหำสินค้ำทำงออนไลน์และกำรใช้
สื่อสังคมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร จึงเป็นโอกำสกำรเติบโตของกำรค้ำสินค้ำอินทรีย์ออนไลน์ 
 มีรำยงำนว่ำภำยหลังจำกท่ี Amazon.com ธุรกิจค้ำปลีกทำงออนไลน์รำยใหญ่ที่สุดเข้ำซื้อกิจกำร Whole Foods 
ร้ำนค้ำปลีกที่มีชื่อเสียงว่ำเน้นขำยสินค้ำธรรมชำติและสินค้ำอินทรีย์ ยอดขำยสินค้ำอินทรีย์ของ Whole Foods ผ่ำนทำง 
Amazon.com เติบโตอย่ำงเห็นได้ชัดเจน โดยเป็นกำรเติบโตในระบบ omnichannel คือทั้ง offline ผ่ำนหน้ำร้ำน Whole 
Foods และออนไลน์ของ Amazon.com 
 ตัวอย่ำงร้ำนค้ำปลีกสินค้ำอินทรีย์ทำงออนไลน์ที่ก ำลังได้รับควำมสนใจมำกที่สุดในปัจจุบัน เช่น  

 

Thrive Market (Thrive Market Inc., 12301 Jefferson Blvd., Culver City, CA 90230,Tel: 
866-419-2174 www.thrivemarket.com) ร้ำนค้ำปลีกทำงออนไลน์ขำยเฉพำะสินค้ำอินทรีย์ 
ยกเว้นสินค้ำอำหำรอินทรีย์เน่ำเสียได้เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และอำหำรทะเล เป็น start up 
เริ่มต้นท ำธุรกิจในปี 2014 ใช้กลยุทธกำรท ำธุรกิจ online shopping club เสนอขำยสินค้ำ
อินทรีย์ในรำคำท่ีผู้บริโภคท่ัวไปสำมำรถหำซื้อได้ผ่ำนทำงกำรท ำธุรกิจในแนวทำงเดียวกับ 
Costco คือลูกค้ำทั้งท่ีเป็นบุคคลทั่วไปและที่เป็นธุรกิจจ่ำยค่ำสมำชิกปีละ 60 เหรียญฯเพ่ือ
แลกกับกำรซื้อสินค้ำในรำคำขำยส่งซึ่งต่ ำกว่ำรำคำขำยปลีกประมำณร้อยละ 30 – 50 ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำให้สมำชิก ปัจจุบันตลำดฯมีสินค้ำวำงจ ำหน่ำยประมำณ 5,000 
– 6,000 รำยกำร มีสมำชิกประมำณสำมแสนคน ในปีแรกของกำรท ำธุรกิจบริษัทฯสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ 45 ล้ำนเหรียญฯ   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxt8Wr5MbZAhUE6oMKHRStA-AQjRx6BAgAEAY&url=https://thrivemarket.com/blog/david-kirsch-thrive-market-favorites&psig=AOvVaw0Zu_DhKpuobWSm47OfTFXc&ust=1519844553748662
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Blue Apron (Blue Apron, LLC, 40 23rd St., 5th Floor, New York, NY 10010, Tel: 888 278-
4349, www.blueapron.com) ร้ำนค้ำปลีกทำงออนไลน์บริกำรส่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ได้รับ
กำรชั่ง/ตวงสัดส่วนไว้อย่ำงเหมำะสมส ำหรับปรุงอำหำรหนึ่งรำยกำร พร้อมข้ันตอนและ
วิธีกำรปรุง โดยจัดส่งสัปดำห์ละครั้ง เป้ำหมำยเพ่ือลดเวลำและควำมยุ่งยำกในกำรปรุง
อำหำรรับประทำนเองที่บ้ำน นอกจำกนี้บริษัทยังมีบริกำรไวน์ (Blue Apron Wine) 
จ ำหน่ำยเนื้อวัวและเนื้อไก่คุณภำพสูง (BN Ranch) และจ ำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องครัว (Blue 
Apron Market) ให้แก่ลูกค้ำด้วย บริษัทฯเริ่มต้นธุรกิจในปี 2013 มีอัตรำกำรขยำยตัวอย่ำง
รวดเร็ว ปัจจุบันมีลูกค้ำประมำณ 1 ล้ำนรำย 

 

Purple Carrot (Purple Carrot, 460 Hillside Ave., Needham, MA 02494, Tel: 857 703-
8188, www.purplecarrot.com) ร้ำนค้ำปลีกทำงออนไลน์บริกำรส่งวัตถุดิบส ำหรับปรุงอำหำร
เครื่องปรุงทั้งหมดเป็นอำหำรจำกพืช Plant-Base ได้รับกำรชั่ง/ตวงไว้อย่ำงเหมำะสมตำม
สูตรที่ไดรับกำรพัฒนำและทดลองชิมโดยทีมพ่อครัวระดับโลก พร้อมข้ันตอนและวิธีกำรปรุง 
จัดส่งให้แก่ลูกค้ำสัปดำห์ละครั้ง เป้ำหมำยเพ่ือช่วยผู้บริโภคให้มีควำมเข้ำใจมำกข้ึนว่ำ 
อำหำร สุขภำพ และสิ่งแวดล้อมมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดเพียงใด บริษัทฯเริ่มต้นท ำ
ธุรกิจในปี 2014 โดยก ำหนดรำคำอำหำรระหว่ำง 12.00 – 13.00 เหรียญฯต่อเมน ู(ปริมำณ
พอส ำหรับผู้บริโภค 1-2 คน) และลูกค้ำสำมำรถยกเลิกสถำนะกำรเป็นสมำชิกได้ตลอดเวลำ 

 
ปัจจัยส าคัญสนับสนุนการขยายตัวของตลาดการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในสหรัฐฯ:  

1. นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯในการสร้างความต้องการอาหารที่ปลอดเคมีภัณฑ์และอาหารที่ผลิตภายใน 
ท้องถิ่นในหมู่ผู้บริโภคอเมริกัน เป้ำหมำยหลักของนโยบำยนี้คือกำรสร้ำงควำมเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและกำรกิน 
ดีอยู่ดีของผู้บริโภคสหรัฐฯ 

ในปี 2009 รัฐบำลสหรัฐฯเริ่มจัดท ำนโยบำยและกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริโภค 
สินค้ำอำหำรที่ผลิตได้ภำยในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เป็นสินค้ำอำหำรที่ผลิตได้เองโดยเกษตรกรในท้องถิ่น นโยบำย
ดังกล่ำวด ำเนินมำจนถึงปัจจุบัน ชุมชนต่ำงๆทั่วสหรัฐฯได้สร้ำงระบบที่เป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตภำยในท้องถิ่นเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่เติบโตมำกขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคสหรัฐฯ หันมำนิยมและมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำจำก
ตลำดค้ำปลีกในท้องถิ่นและจำกตลำด farmers market ในชุมชนใกล้เคียงทีว่ำงจ ำหน่ำยอำหำรที่ผลิตได้เองภำยในท้องถิ่น  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่ำปัจจุบันเกษตรกรและเจ้ำของปศุสัตว์กว่ำ 160,000 รำยทั่วสหรัฐฯก ำลังขำย 
สินค้ำของตนตรงเข้ำสู่ตลำดค้ำปลีก ธุรกิจให้บริกำรอำหำร และสถำบันต่ำงๆที่ตั้งอยู่ภำยในท้องถิ่นของตน ประมำณกำรณ์ว่ำ
ในระหว่ำงปี 2008 – 2014 ยอดขำยสินค้ำอำหำรที่ผลิตได้จำกภำยในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นกว่ำเท่ำตัวจำก 5 พันล้ำนเหรียญฯเป็น 
12 พันล้ำนเหรียญฯ และคำดว่ำ ในปี  2019 ยอดขำยจะเพ่ิมเป็น 20 พันล้ำนเหรียญฯ 

 นอกเหนือจำกกำรผลักดันส่งเสริมกำรบริโภคสินค้ำที่ผลิตได้ภำยในท้องถิ่น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯยัง 
ด ำเนินนโยบำยสนับสนุนและสร้ำงโอกำสให้แก่สินค้ำเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำอินทรีย์มี
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง  ยอดขำยปลีกสินค้ำอินทรีย์ในตลำดสหรัฐฯขยำยตัวจำก 13 พันล้ำนเหรียญฯในปี 2005 เป็น 
39.5 พันล้ำนเหรียญฯในปี 2014 หรือเป็นกำรขยำยตัวกว่ำสำมเท่ำตัว และภาคการเกษตรอินทรีย์ได้กลายเป็นภาคการ 
เกษตรที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดของสหรัฐฯ โดยในปี 2015 จ ำนวนผู้ผลิตพืชผักผลไม้อินทรีย์ของสหรัฐฯเพ่ิมข้ึนเป็น 
21,781 รำย ขยำยตัวร้อยละ 12 เป็นระดับกำรเติบโตที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 แต่กระนั้นก็ตำมยังพบว่ำภำคกำรผลิตสินค้ำ
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อินทรีย์ของสหรัฐฯไม่สำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตไดท้ันต่อควำมต้องกำรที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว The Organic Trade 
Association (OTA) ประมำณกำรว่ำอำหำรอินทรีย์มีส่วนแบ่งในยอดขำยอำหำรสหรัฐฯประมำณร้อยละ 5 แต่พ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ในสหรัฐฯมีน้อยกว่ำร้อยละ 1 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดของสหรัฐฯ ส่งผลท ำให้บริษัทต่ำงๆในสหรัฐฯที่ขำยสินค้ำ
อินทรีย์หรือผลิตสินค้ำอำหำรอินทรีย์ต้องหันไปพ่ึงพำกำรน ำเข้ำพืชผลหรือวัตถุดิบอินทรีย์จำกต่ำงประเทศ นอกจำกกำรขำด
แคลนอุปทำนวัตถุดิบสินค้ำเกษตรอินทรีย์ส ำหรับใช้เพื่อกำรบริโภคแล้ว สหรัฐฯก ำลังขำดแคลนอุปทำนวัตถุดิบสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตสินค้ำอินทรีย์อ่ืนๆที่ไม่ใช่อำหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ่งทอที่เป็นอินทรีย์ – organic textiles  

  

2. ภาคธุรกิจรายใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่: ผู้ซื้อ (buyers) สินค้ำอินทรีย์รำยใหญ่ของสหรัฐฯสนับสนุน 
และช่วยเหลือกำรเพ่ิมอุปทำนสินค้ำอำหำรอินทรีย์ในสหรัฐฯ โดยให้ควำมร่วมมือและท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบกับ
เกษตรกรและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำน ซ่ึงสร้ำงควำมเชื่อมั่นในโอกำสของตลำด ตัวอย่ำงส ำคัญของกำร
ด ำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำว ได้แก่ กำรจัดตั้ง The US Organic Grain Collaboration ในปี 2014 เพ่ือแก้ไขปัญหำขำด
แคลนอุปทำนธัญพืชอินทรีย์ โดยมีบริษัทใหญ่ๆในวงกำรอุตสำหกรรมอินทรีย์ของสหรัฐฯเป็นสมำชิก เช่น Annie’s, 
Stonyfield Farm, Organic Valley, Clif Bar & Company, Whole Foods Market, Nature’s Path, Grain Millers, 
General Mills, Ardent Mills และ Pete & Jerry’s Eggs เป็นต้น  นอกจำกนี้ บริษัทใหญ่ๆในวงกำรอุตสำหกรรมอำหำร
อินทรีย์ของสหรัฐฯยังร่วมมือกันสร้ำงและเพ่ิมอุปทำนอำหำรอินทรีย์ในสหรัฐฯ โดยสนับสนุนกำรเพิ่มพ้ืนที่เพำะปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมอุปทำน และ/หรือกำรท ำสัญญำระยะยำวในกำรซื้อสินค้ำจำกเกษตรกรที่อยู่ในระหว่ำงกำรเปลี่ยนเข้ำสู่
กำรเกษตรอินทรีย์ โดยสัญญำจะครอบคลุมถึงกำรซื้อพืชผลที่ผลิตได้ในช่วงระยะเวลำกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเกษตรอินทรีย์ อำทิ 

- บริษัท Clif Bar & Company ท ำสัญญำจ้ำงเกษตรกรปลูก fig อินทรีย์ โดยมีอำยุสัญญำนำนเจ็ดปีที่ครอบ 
คลุมระยะเวลำสำมปีของกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเกษตรอินทรีย์และสี่ปีของกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 

- บริษัท Hummingbird Wholesale ในรัฐโอเรกอนซื้อข้ำว ถั่ว และแครนเบอร์รี่อินทรีย์ที่มีรำคำแพงจำก
เกษตรกรที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นอินทรีย์  

- บริษัท Nature’s Path ไดก้ว้ำนซื้อที่ดินจ ำนวน 6,600 เอเคอร์เพ่ือเปลี่ยนมำเพำะปลูกธัญพืชอินทรีย์ 
- General Mills บริษัทผู้ผลิตอำหำรรำยใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในห้ำของผู้ซื้อเครื่องปรุงที่เป็นอินทรีย์ 

(organic ingredients) รำยใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นผู้ซื้อผักและผลไม้อินทรีย์รำยใหญ่เป็นอันดับที่
สองของอเมริกำเหนือ ได้เริ่มให้กำรสนับสนุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์มำตั้งแต่ปี 2009 และเมื่อเร็วๆนี้
ได้ประกำศแผนกำรที่จะเพ่ิมพ้ืนที่กำรผลิตพืชผลอินทรีย์กว่ำสองเท่ำตัวหรือ 250,000 เอเคอร์ภำยในปี 
2019 เพ่ือใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนกำรผลิตสินค้ำอำหำรของบริษัทฯ บริษัทฯตั้งเป้ำยอดขำยสินค้ำ
ธรรมชำติและสินค้ำอินทรีย์ของบริษัทฯในปี 2019 ไว้ที่ 1 พันล้ำนเหรียญฯ  

- Ardent Mills บริษัทยักษ์ใหญ่ท ำธุรกิจจัดหำอุปทำนแป้งข้ำวสำลี และส่วนผสม (mixes/blends) รวมไป
ถึงสินค้ำพิเศษ (specialty products) ตั้งเป้ำที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้ำวสำลีของตนในสหรัฐฯจำกปัจจุบัน 
260,000 เอเคอร์ เป็น 520,000 เอเคอร์ภำยในปี 2019  

 

กฎระเบียบสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯที่เกี่ยวข้อง 

 

การปิดฉลากสินค้าอินทรีย์เพื่อการวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ:    
     สินค้ำน ำเข้ำสำมำรถวำงจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯและปิดฉลำกอย่ำงถูกกฎหมำยว่ำเป็นสินค้ำ
อินทรีย์ได้เมื่อผู้ผลิตมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบกระทรวงเกษตรสหรัฐฯและได้รับกำรรับรองจำกผู้ที่
มีประกำศนียบัตรในกำรออกใบรับรองกำรเป็นเกษตรอินทรีย์ (certifying agents) ทั้งนี้ กฎระเบียบ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN2JGKlcfZAhVHRK0KHVrhCG8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal&psig=AOvVaw067jt_wfYbemnX1udHd1Jg&ust=1519857641066835
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ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุเรื่องกำรใช้ค ำว่ำ “Organic” บนฉลำกสินค้ำหรือในกำรขำยไว้ดังนี้   
1. “100 percent organic” ส ำหรับสินค้ำเกษตรที่เป็นสินค้ำดิบหรือที่ผ่ำนขบวนกำรผลิตแล้วที่มีส่วนผสมเป็น

อินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ (คิดตำมน้ ำหนักหรือปริมำณที่เป็นของเหลว ไม่รวมน้ ำและเกลือ) 
2. “organic” ส ำหรับสินค้ำเกษตรที่เป็นสินค้ำดิบหรือที่ผ่ำนเข้ำกระบวนกำรผลิตแล้วที่มีส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 95 (คิดตำมน้ ำหนักหรือปริมำณท่ีเป็นของเหลว ไม่รวมน้ ำและเกลือ) ส่วนผสมที่เหลือจะต้องมำ
จำกกำรผลิตทำงอินทรีย์นอกจำกว่ำจะไม่สำมำรถหำได้ในตลำดกำรค้ำ หรือจะต้องเป็นสำรที่ไม่ได้มำจำก
กำรเกษตรหรือสำรที่มำจำกกำรเกษตรที่ไม่ใช่อินทรีย์แต่เป็นสสำรภำยใต้ National List ของกฎระเบียบเรื่อง
อินทรีย์ของสหรัฐฯ 

3. “made with organic…………… (ชื่อส่วนผสมหรือกลุ่มอำหำร)” ส่วนผสมต่ำงๆในสินค้ำเกษตรที่มีควำมเป็น
อินทรีย์อย่ำงน้อยร้อยละ 70 (คิดตำมน้ ำหนักหรือปริมำณที่เป็นของเหลว ไม่รวมน้ ำและเกลือ) ส่วนผสมที่เหลือ
จะต้องมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯที่ระบุไว้ส ำหรับกรณีนี้เช่นกัน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมการท าฉลากศกึษาได้ที่ www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-labeling-standards 

 สินค้ำท่ีมีส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ไม่สำมำรถใช้ค ำว่ำ “organic” ในกำรระบุส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์
บนฉลำกสินค้ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรระบุส่วนผสม และไม่สำมำรถใช้ตรำสัญลักษณ์อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้ 

กฎระเบียบโดยสรุปของการได้รับการรับรองเป็นสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯ คือ 
1. ฟำร์มหรือโรงงำนหรือกิจกำรที่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีประกำศนียบัตรรับรองที่ออกให้โดย certifying 

agents 
2. สินค้ำท่ีสำมำรถขอรับประกำศนียบัตรอินทรีย์คือ 

(1) พืชผล (crops) ที่ปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวเป็นอำหำร อำหำรปศุสัตว์ เส้นใย หรือเพ่ือน ำไปใช้เพ่ิมคุณค่ำอำหำรบน
ผืนดินไร่นำ 

(2) ปศุสัตว์ (livestock) ที่สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือเป็นอำหำรหรือเพ่ือกำรผลิตอำหำร เส้นใย หรืออำหำรปศุสัตว์ 
(3) สินค้ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิตแล้ว (processed products) ที่เป็นขั้นตอนของกำรจัดกำร กำรผลิต และ/

หรือกำรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
(4) พืชผลจำกป่ำ/ธรรมชำติ (wild crops) หรือพืชจำกสถำนที่ปลูกตำมธรรมชำติ  

3. ฟำร์ม/สถำนประกอบกำร/กิจกำรทีป่ลูกหรือผลิตสินค้ำอินทรีย์ที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องยื่นขอรับ
ประกำศนียบัตรอินทรีย์ (หำกประสงคจ์ ำหน่ำยสินค้ำอินทรีย์ที่มีกำรติดบนฉลำกอย่ำงชัดเจน) ได้แก่ 
(1) ไร่นำที่มีรำยได้ (gross sales) จำกกำรขำยสินค้ำอินทรีย์เกิน 5,000 เหรียญฯต่อปี 
(2) กิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำรที่ผ่ำนกำรแปรรูปแล้วเกิน 5,000 เหรียญฯต่อปี รวมถึงกิจกำรที่น ำสินค้ำมำใส่

บรรจุภัณฑ์ใหม่ (repack) หรือ กิจกำรทีน่ ำสินค้ำมำติดฉลำกใหม่ (relabel) 
(3) ผู้ผลิตสินค้ำที่ขำยสินค้ำอินทรีย์ที่ผ่ำนกำรแปรรูปมีมูลค่ำเกิน  5,000 เหรียญฯต่อปี ยกเว้นสินค้ำดังกล่ำวมี

ส่วนผสมของอินทรีย์ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 หรือระบุส่วนผสมที่เป็นอินทรย์ลงบนฉลำกแจ้งส่วนผสมเท่ำนั้น โดย
มิได้เคลมว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำอินทรีย์ 

(4) ธุรกิจกำรจัดกำรและเสนอขำย (vendor) สินค้ำทำงออนไลน์ที่เป็นกำรจัดส่งสินค้ำอินทรีย์  
4. ปุ๋ย ตัวปรับสภำพดิน หรือยำที่ใช้ควบคุมแมลงในกำรเกษตรอินทรีย์ ไม่จ ำเป็นต้องมีใบประกำศนียบัตรรับรอง 

แต่ต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

http://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-labeling-standards
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5. ช่วงเวลำกำรเข้ำสู่กำรเกษตรอินทรีย์นำนสำมปี ในช่วงเวลำนี้ห้ำมขำยและติดฉลำกสินค้ำว่ำเป็น “organic” 
ห้ำมใช้โลโก้อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

ผู้ที่ได้รับการรับรองให้สามารถเป็นผู้ออกประกาศนียบัตรรับรองการเป็นอินทรีย์ (certifying agents)  
The Agricultural Marketing Service (AMS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จัดท ำ National Organic Program  

(NOP) เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแลบริหำรจัดกำรกฎหมำยที่ก ำหนดมำตรฐำนปฏิบัติส ำหรับสินค้ำอินทรีย์ที่วำงจ ำหน่ำยในสหรัฐฯ 
(อำหำร อำหำรปศุสัตว์ และเส้นใย) ที่ต้องกำรติดฉลำกสินค้ำว่ำเป็นอินทรีย์และวำงจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ โดยก ำหนดว่ำ
สินค้ำเหล่ำนี้จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกผู้ที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรองจำกกระทรวงเกษตรสหรัฐฯให้สำมำรถรับรองกำรเป็น
อินทรีย์ได้ (certifying agents) ซึ่งได้แก่ องค์กรอิสระในสหรัฐฯหรือในต่ำงประเทศที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯว่ำสำมำรถเป็นผู้ออกประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นสินค้ำอินทรีย์ได้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่ำในปี 2016 มี 
certifying agents รวม  27 รำย 
  จนถึงวันที่ 27กุมภำพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบรุำยชื่อ certifying agent ที่สำมำรถให้กำรตรวจสอบ
รับรองสินค้ำจำกไทยไว้จ ำนวน 9 รำย ประกอบด้วย  

ตัวอย่างโลโก้ประกาศนียบัตรรับรอง  
บำงบริษัทอำจจะมีโลโก้มำกกว่ำหนึ่งแบบขึ้นอยูก่ับสินค้ำและสถำนที่ตั้ง

ของบริษัทฯที่ออกประกำศนียบัตร 
Ceftifying Agents ส าหรับสินค้าอินทรีย์ของไทย 

 

Australian Certified Organic (ACO), www.aco.net.au, 18 Eton St., 
P.O. Box 810, Nundah, 4012, Australia, Tel: 61 07 3350 5706, 
Contact: Michael Holford e-mail: Michael.holford@aco.net.au, 
www.australianorganic.com.au 

 

BioAgriCert (BAC), www.bioagricert.org, Via dei Macabraccia 8, 
Casalecchio di Reno, 40033, Italy, Tel: 39 051 6130512, e-mail: 
info@gioagricert.org,  www.bioagricert.org ส ำนักงำนในประเทศไทย 
BioAgricert (Thailand) Co. Ltd., 716 อำคำรพญำไท ช้ัน ที่ 7 เลขท่ี 31 
ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร: 02-
6401568 โทรสำร: 02-6401568, e-mail: 
bioagricert_thailand@yahoo.com 

 

EcoCert S.A. (ECO), www.ecocert.com , BP 47, L’Isle Jourdain, 
32600, France, Tel: 33 05 62 07 52 06 , e-mail: 
aude.bonnet@ecocert.com 

 

Certification of Environmental Standards – GmbH (Ltd.) 
(CERES) www.ceres-cert.com, e-mail: ceres@ceres-cert.com, Tel: 
49 9158 92 82 90, Vorderhaslach Nr. 1, Happurg, D-91230 DEU, 
Contact: Albrecht Benzing 

 

Control Union Certifications (CUC), Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ 
ZWOLLE, P.O. Box 161, Dr. Klinkertweg 28A, Ad Zwolle, 8000 NLD, 
Contact: Daniel Szalai, Tel: 0031 6 206 016 83, e-mail: 
organic@controlunion.com, www.controlunion.com 
Control Union (Thailand) Co., Ltd.9, Soi Lasal 77, Sukhumvit 105 
Road Kwaeng Bangna Khet Bangna10260 BangkokThailand 

http://www.aco.net.au/
mailto:Michael.holford@aco.net.au
http://www.australianorganic.com.au/
http://www.bioagricert.org/
mailto:info@gioagricert.org,%20%20www.bioagricert.org%20สำนักงานในประเทศไทย
mailto:bioagricert_thailand@yahoo.com
http://www.ecocert.com/
mailto:aude.bonnet@ecocert.com
http://www.ceres-cert.com/
mailto:ceres@ceres-cert.com
mailto:organic@controlunion.com
http://www.controlunion.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxvK3WlsfZAhUDWqwKHZqYD4sQjRx6BAgAEAY&url=https://aco.net.au/about/&psig=AOvVaw0GHdZlUSvdc4PFXAvC8ZAs&ust=1519858050740574
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9OvdmMfZAhUPd6wKHWyzAXQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.pancolori.eu/en/english-home/&psig=AOvVaw2tOhPocaGLz84BXPdaQdHp&ust=1519858426537042
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin2sbWlcfZAhVBS6wKHWT2CiIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.conaloe.com/certifications/&psig=AOvVaw067jt_wfYbemnX1udHd1Jg&ust=1519857641066835
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP5MydmsfZAhVJS6wKHTuVDaoQjRx6BAgAEAY&url=https://www.munichfabricstart.com/companyprofile/ceres.html&psig=AOvVaw3Xxuv9_OuHpitOh2DhtzxO&ust=1519858979724703
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0z8r9msfZAhVMeawKHf-AC5MQjRx6BAgAEAY&url=https://certifications.controlunion.com/&psig=AOvVaw3vxXUM0ZZVM_ppVZweF6sX&ust=1519859151253211
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Tel: 2 361 1960, Fax: 2 361-1970, 
customerservice@controunionthailand.com 

 

IMOswiss AG (IMO), www.imo.ch, Weststrasse 51, Weinfelden, CH 
8770, Switzerland, Tel: 41 71 626 0 626, e-mail imo@imo.ch 
ตัวแทนในประเทศไทย (ส ำหรับสนิค้ำสัตว์น้ ำเพำะเลี้ยง) Ann-bussarin 
Kosin, Tel: 66 890055661, ann.kosin@imo-control.org 

 

Kiwa BCS Oko Garantie Gmbh (BCS), www.bcs-oeko.de, 
Marientorgraben 3-5, Nurembert, D-90402, Germany, Tel: 49 911 4 
24 39 0, e-mail.: info@bcs-oeko.de 

 

OneCert, Inc. (ONE), www.onecert.com, 2219 C Street, Lincoln, 
Nebraska 68502, USA, Tel: 402 420 6080, e-mail 
info@onecert.com 

 

Mayacert S.A. (MAYA), 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 
Ciudad de Guatemala 01011, Tel: 502 2463 3333, email. 
info@mayacert.com,  www.mayacert.com   contact: Noe Rivera 
Flores 

 
แม้ว่ำกระทรวงเกษตรสหรัฐฯจะไม่ได้ระบุว่ำส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของไทย (มกท) สำมำรถออก 

ประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นอินทรีย์ส ำหรับกำรวำงจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯได้ แต่สหรัฐฯมีกำรท ำข้อตกลงในเรื่องควำม
เทียบเท่ำด้ำนอินทรีย์ (Organic equivalency) เพ่ือช่วยขยำยกำรเข้ำถึงตลำดอินทรีย์ทั่วโลก ในข้อตกลงระบุว่ำ สินค้ำ
อินทรีย์ที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรองจำกประเทศหนึ่งสำมำรถถูกน ำไปขำยในอีกประเทศหนึ่งในฐำนะเป็นสินค้ำอินทรีย์ได้
เช่นกัน ปัจจุบันสหรัฐฯรับรองควำมเทียบเท่ำด้ำนอินทรีย์ของแคนำดำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น เกำหลี และสวิสเซอร์แลนด์ ใน
เดือนมิถุนำยน 2009 ส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท) ได้รับกำรรับรองจำกประเทศแคนำดำให้เป็นหน่วยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำนของแคนำดำ ดังนั้นสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก มกท จึงสามารถน าเข้าสหรัฐฯ
ได้เช่นกัน ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ตั้งอยู่ที ่102 หมู่ 2 งามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000 www.actorganic-cert.or.th 

 

 
 

 
โลโก้ประกำศนยีบัตรรับรองกำรเป็นอินทรีย์ของแคนำดำ                               โลโก้ประกำศนยีบตัรรับรองกำรเป็นเกษตรอินทรยี์ของ มกท 

ขั้นตอนการขอประกาศนียบัตรรับรองการเป็นอินทรีย์ 
1. ยื่นใบสมัครต่อผู้ออกประกำศนียบัตร โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้ 

(1) รำยละเอียดของปฏิบัติกำรที่ต้องกำรใบรับรอง 
(2) ประวัติของกำรใช้วัตถุสสำรผสมลงไปในผืนดินในระยะเวลำสำมปีก่อนหน้ำกำรสมัคร 

mailto:customerservice@controunionthailand.com
http://www.imo.ch/
mailto:imo@imo.ch%20ตัวแทนในประเทศไทย
mailto:imo@imo.ch%20ตัวแทนในประเทศไทย
mailto:ann.kosin@imo-control.org
http://www.bcs-oeko.de/
mailto:info@bcs-oeko.de
http://www.onecert.com/
mailto:info@onecert.com
mailto:info@mayacert.com
http://www.mayacert.com/
http://www.actorganic-cert.or.th/
http://organicrules.org/1433/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMxbLZnMfZAhVBIqwKHWQ9B5AQjRx6BAgAEAY&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/bcs-oko-garantie-gmbh&psig=AOvVaw0qrCFgpABouE0KNGVaK4eN&ust=1519859677524807
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCt96HncfZAhVSd6wKHWzXCbQQjRx6BAgAEAY&url=https://onecert.com/hello-world/onecert-cert-org-2/&psig=AOvVaw3CsxDq9pprsdWLvg5M1rZN&ust=1519859775719839
https://twitter.com/mayacert
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnsP6MoMfZAhUQZKwKHZNAD0kQjRx6BAgAEAY&url=https://www.caeq.ca/logo-canada-organic-guides-and-files&psig=AOvVaw2qo8QI-ZIuDwqkCHWCIDWF&ust=1519860590974540
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM4_27kNbZAhXk6YMKHVQpDcIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.nawachione.org/articles/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/&psig=AOvVaw3UKF3WgrcoH2B41GB4PzV7&ust=1520371742148863
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(3) สินค้ำอินทรีย์ที่ปลูกหรือผลิต 
(4) แผนระบบอนิทรีย์ที่ท ำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร (Organic System Plan) ที่บรรยำยกำรด ำเนินกำรและ

สสำร/วัตถุท่ีน ำมำใช้ 
2. ผู้ออกประกำศนียบัตรตรวจสอบใบสมัครและเอกสำรต่ำงๆเพ่ือพิจำรณำว่ำมีกำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯหรือไม่ 
3. ผู้ออกประกำศนียบัตรส่งผู้ตรวจออกไปตรวจสอบสถำนที่ของผู้ขอสมัคร 
4. ผู้ออกประกำศนียบัตรทบทวนใบสมัครและรำยงำนของผู้ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำตัดสินว่ำมีกำรปฏิบัติตำม

กฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯจรงิ 
5. ถ้ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ผู้ออกประกำศนียบัตรจะออกประกำศนียบัตรให้ 
6.   ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบประกำศนียบัตรแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับบริษัท ขนำด ประเภท และ/หรือควำม 
     ซับซ้อนของลักษณะพ้ืนที่/กิจกำรหรือโรงงำนผลิตที่ต้องกำรประกำศนียบัตร ปกติแล้วค่ำธรรมเนียมที่จะเกิดข้ึน 
     จะมำจำกค่ำสมัคร ค่ำต่ออำยุประจ ำปี ค่ำประเมินผลกำรผลิตต่อปีหรือกำรขำยต่อปี และค่ำตรวจสอบ    

ประกาศนียบัตรรับรองในช่วงการเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯก ำลังพิจำรณำกำร
ออกใบประกำศนียบัตรรับรองกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นเกษตรอินทรีย์เพ่ือเปิดโอกำสกำรขำยสินค้ำเกษตรจำกพ้ืนที่เกษตรที่
ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์ 
 กำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์หมำยถึงกำรเปลี่ยนวิธีกำรทั้งหมดของกำรท ำกำรเกษตรซึ่งเป็นปัญหำที่
ใหญ่ที่สุดของเกษตรกร เนื่องจำกในระยะเวลำสำมปีที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯก ำหนดเป็นระยะเวลำกำรปรับสภำพดินเพ่ือ
เข้ำสู่กำรท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจะต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลงในกำรปลูกพืชใดๆในช่วงกำรปรับเปลี่ยน ซึ่งบ่อยครั้ง 
พืชที่ปลูกได้ในช่วงระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นเกษตรอินทรีย์มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่จ ำกัด เพ่ือแก้ปัญหำนี้ OTA 
ก ำลังท ำงำนร่วมกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯในกำรสร้ำงโปรแกรมกำรติดฉลำกท่ีเป็นกำรรับรองถึงกำรอยู่ในระหว่ำงกำร
เปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นอินทรีย์ (Certified Transition Label Program) ภำยใต้โปรแกรมนี้ สินค้ำอำหำรส ำหรับมนุษย์และ
อำหำรปศุสัตว์ที่ได้รับประกำศนียบัตรว่ำอยู่ในระหว่ำงกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นอินทรีย์สำมำรถท่ีจะมีส่วนผสมต่ำงๆที่ท ำจำก
พืชผลที่เก็บเกี่ยวไดใ้นระยะเวลำหนึ่งปีภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นอินทรีย์ได้เริ่มต้นขึ้นและก่อนทีจ่ะครบก ำหนด
ช่วงเวลำสำมปีที่กฎหมำยก ำหนด OTA คำดว่ำจะสำมำรถน ำเสนอมำตรฐำนของโปรแกรม Certified Transition เพ่ือให้
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯพิจำรณำได้ภำยในต้นเดือนเมษำยน 2016 หลังจำกนั้นผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ออก
ประกำศนียบัตรรับรองสินค้ำอินทรีย์จะต้องสมัครขอกำรรับรองจำกกระทรวงเกษตรสหรัฐฯว่ำมีคุณสมบัติที่จะออกใบ
ประกำศนียบัตรที่เป็น Certified Transition ได้ OTA คำดว่ำโปรแกรมกำรออกประกำศนียบัตรรับรองกำรเปลี่ยนเข้ำสู่กำร
เป็นอินทรีย์จะสำมำรถส ำเร็จลุล่วงและจะสำมำรถออกประกำศนียบัตรให้แก่เกษตรกรได้ภำยในฤดูกำลเก็บเก่ียวสิ้นปี 2016 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถศึกษาได้ที ่
 1. www.ams.usda.gov/about-ams/programs-offices/national-organic-program 

2. Guidance on Formulation and Marketing of Dietary Supplements Under the National   Organic 
Program ขอเอกสารฟรีที่ https://gmod-connect.aptean.com/f/index.php 
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 มาตรฐานสินค้าสิ่งทออินทรีย์ 

 

         สินค้ำสิ่งทอที่ต้องกำรวำงจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯว่ำเป็นสินค้ำอินทรีย์จะต้องมีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบเรื่องกำรเป็นอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯหรือตำมกฎระเบียบของ Global 
Organic Textile Standard (GOTS)  
 ภำยใต้มำตรฐำนของ GOTS สินค้ำสิ่งทอที่มีคุณสมบัติสำมำรถติดฉลำกเป็นอินทรีย์ 

1.  ต้องมีส่วนผสมเส้นใยที่เป็นอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
2.  ส่วนผสมอื่นๆท่ีเป็นเคมีภัณฑ์จะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

    3.   สิ่งต่ำงๆที่น ำมำตกแต่งสิ่งทอจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในเรื่องนิเวศวิทยำ 
                                   4.  โรงงำนผลิตจะต้องมีระบบกำรจัดกำรน้ ำเสีย และกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
                                        โดยเฉพำะเรื่องมำตรฐำนแรงงำนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

รายละเอียดเพ่ิมเติม ศึกษาข้อมลูได้ที่ www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Standard_5.0pdf 

การรับรองการเป็นอินทรีย์ของสินค้าอาหารเสริม 
กฎระเบียบเรื่องกำรรับรองกำรเป็นอินทรีย์ของสินค้ำอำหำรเสริมถูกจัดท ำโดยควำมร่วมมือระหว่ำง American 

Herbal Products Associatio, Organic Trade Association และ Quality Assureance International ระบุว่ำ สินค้ำ
อำหำรเสริมจะวำงตลำดสหรัฐฯว่ำเป็นสินค้ำอินทรีย์ได้ต่อเมื่อ มีส่วนผสมที่เป็นผลิตผลทำงกำรเกษตร (สมุนไพร ไวตำมิน 
หรือแร่ธำตุ) ที่มำจำกกำรเกษตรอินทรีย์ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเป็นอินทรีย์และกำรติดฉลำกสินค้ำอินทรีย์ของ 
National Organic Program (NOP) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

สินค้ำอำหำรเสริมจะเป็นอินทรีย์ไดจ้ะต้องมีกำรปฏิบัติดังนี้ 
1. ส่วนผสมในอำหำรเสริมที่เป็นพืชผลทำงเกษตรจะต้องมำจำกไร่นำที่ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นอินทรีย์จำก 

certifying agent ผู้ผลิตสินค้ำที่รับส่วนผสมเหล่ำนี้โดยตรงจำกเกษตรกรจะต้องขอรับและเก็บไว้ซึ่ง
ส ำเนำประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นเกษตรอินทรีย์ของทุกไร่นำที่เป็นแหล่งที่มำของวัตถุดิบ กฎข้อนี้
ใช้กับทุกแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ทั้งในสหรัฐฯและในประเทศอ่ืนๆ 

2. โรงงำนที่จัดกำร (เตรียมกำร ผลิต หรือแปลงรูป) พืชผลเกษตรอินทรีย์ให้เข้ำสู่รูปของกำรเป็นส่วนผสม
ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำรเสริมจะต้องได้รับประกำศนียบัตรรับรองว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่ได้มำตรฐำน
ตำมข้อก ำหนดของ NOP ถ้ำผู้ผลิตสินค้ำรับส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์มำจำกอีกโรงงำนผลิต ผู้ผลิตสินค้ำ
จะต้องขอรับและเก็บไว้ซึ่งส ำเนำประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นอินทรีย์ที่แสดงให้เห็นว่ำ โรงงำนผลิต
แต่ละแห่งที่ผู้ผลิตสินค้ำไปรับสินค้ำมำเป็นโรงงำนที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นอินทรีย์จำก
บุคคลที่สำมแล้ว 

3. โรงงำนของผู้ผลิตสินค้ำจะต้องมีประกำศนียบัตรรับรองกำรผลิตสินค้ำอินทรีย์ สินค้ำของโรงงำนจึงจะ
สำมำรถติดฉลำกสินค้ำว่ำ “100 percent organic” หรือ “organic” หรือ made with 
organic…….” บนฉลำกที่เป็นฉลำกด้ำนหลัก (principal display panel –PDP) ของสินค้ำ                                                   
       สินค้ำท่ีไม่ได้มีกำรกล่ำวอ้ำงกำรเป็นอินทรีย์ไว้บน PDP แต่มีกำรระบุส่วนผสมว่ำเป็นอินทรีย์ 
โรงงำนผลิตไม่จ ำเป็นต้องมีประกำศนียบัตรรับรองกำรผลิตสินค้ำอินทรีย์ แต่ยังคงจ ำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรปิดฉลำกสินค้ำของ NOP และต้องมีเอกสำรพิสูจน์ว่ำส่วนผสมที่ระบุว่ำเป็น 
อินทรีย์มำจำกกำรผลิตและกำรจัดกำรที่เป็นตำมกฎระเบียบกำรเป็นอินทรีย์ โรงงำนจะต้องเก็บเอกสำร
เหล่ำนี้ไว้นำน 3 ปีและพร้อมที่จะแสดงเมื่อถูกขอดู  

http://www.global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Standard_5.0pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ5faIlMfZAhUujK0KHXGeD5QQjRx6BAgAEAY&url=https://bedtimesmagazine.com/2017/01/global-organic-textile-standard-certification/&psig=AOvVaw1ob_bv8oPzCQVRLuOibxDh&ust=1519857333829942
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4. ส่วนผสมอื่นในสินค้ำอำหำรเสริมอินทรีย์ที่ไม่ได้มำจำกกำรเกษตรอินทรีย์ หรือไม่ได้เป็นส่วนผสมที่มำ
จำกกำรเกษตร จะต้องเป็นส่วนผสมที่มีกำรระบุไว้ใน National List ของสหรัฐฯเท่ำนั้น ข้อบังคับนี้ 
ยกเว้นในกรณีที่สินค้ำท่ีไม่ได้ติดฉลำกระบุว่ำเป็นอินทรีย์แต่ระบุกำรเป็นอินทรีย์เฉพำะเพียงส่วนผสมบน
ฉลำกสินค้ำเท่ำนั้น 
   ส่วนผสมที่ไม่ใช่อินทรีย์ในอำหำรเสริมที่มีฉลำกระบุว่ำเป็นอำหำรเสริมอินทรีย์ ส่วนผสมเหล่ำนั้น
จะต้องมีชื่อระบุอยู่ใน National List และต้องมีปริมำณไม่เกินร้อยละ 5 ของสินค้ำที่ถูกผลิตส ำเร็จแล้ว 

 National List จะถูกแก้ไขเปลียนแปลงเพ่ิมเติมทุกๆ 5 ปี ผู้ผลิตสำมำรถยื่นขอเพิ่มเติมสสำรใดเข้ำไปใน National 
List ได้ 

- ศึกษา National List ได้ที่ 
 www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=9874504b6f1025eb0e6b67cardf9d3b40&rgn=div6&view=text&node=7:3.1.1.9.32.7&idno=7 

          - ศึกษาวิธีการยื่นขอเพ่ิมเติมสสารเข้าไปใน National List ที่  
www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/national-list/filing-petition 
 - ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเร่ืองอาหารเสริมอินทรีย์ได้ที่ Guidance on Formulation and Marketing of Dietary 
Supplements Under the National Organic Program www.qai-inc.com/media/docs/AHPA_white-paper.pdf 

- ขอเอกสารฟรีที่ https://gmod-connect.aptean.com/f/index.php   
 

การรับรองการเป็นอินทรีย์ของสินค้าอินทรีย์ส าหรับใช้ในการดูแลรักษาร่างกาย 
 ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎระเบียบเฉพำะอย่ำงเป็นทำงกำรเรื่องประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็นอินทรีย์ส ำหรับสินค้ำเพ่ือกำร
ดูแลรักษำร่ำงกำย เพียงแต่มีข้อก ำหนดที่เป็นแนวปฎิบัติในกำรอนุญำตให้ใช้ค ำว่ำ organic บนฉลำกสินค้ำได้ดังนี้ “สินค้า
ใดๆที่ผลิตจากส่วนผสมที่มาจากการเกษตรที่มีคุณสมบัติตรงตามการผลิตสินค้าอินทรีย์ของ National Organic 
Program (NOP) มีการจัดการ การผลิต และการปิดฉลากที่เป็นไปตามมาตรฐานของ NOP ผู้ดูแลจัดการ (handler) 
สินค้าต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก USDA ให้สามารถออกประกาศนียบัตรรับรองการเป็น
อินทรีย์ (certifying agents) ได้ มีสิทธิที่จะรับประกาศนียบัตรการเป็นอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯและสามารถ
ใช้ค าว่า “organic” บนฉลากสินค้าได้แตไ่ม่สามารถใช้ค าว่า “USDA organic” 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะไม่มีกำรตรวจสอบโรงงำนผลิตและไม่ตรวจสอบสินค้ำกลุ่มนี้ 

  หน่วยงานสหรัฐฯที่เกี่ยวข้อง  
The Agricultural Marketing Service, U.S. Department of Agriculture (USDA): หน่วยงานรัฐบาล

สหรัฐฯที่รับผิดชอบกฎระเบียบเรื่อง organic 
U.S. Food and Drug Administration (USFDA) ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง “organic” 

 หน่วยงำน (USFDA) ไม่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใดๆในกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง “อินทรีย์” USFDA ไม่มีกำรจัดท ำค ำ
จ ำกัดควำมหรือกฎระเบียบในเรื่อง “organic” หรือ “natural” ดังนั้น USFDA ไม่มีอ านาจในเรื่องของการเป็นอินทรีย์
ของสินค้าแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของตน แต่สินค้าที่ติดฉลากว่าเป็น “อินทรีย์” ยังคงต้องมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเป็นอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
 ข้อควรระวัง เนื่องจำกกฎระเบียบของ FDA เน้นเรื่องควำมปลอดภัยของสินค้ำ และ FDA ระบุว่ำส่วนผสมต่ำงๆ 
ที่มำจำกพืช ไม่ว่ำจะมำจำกกำรผลิตแบบดั้งเดิมหรือมำจำกกำรผลิตในระบบธรรมชำติและอินทรีย์ ไม่ใช่ตัวตัดสินในเรื่องของ
ควำมปลอดภัย สสำรจำกพืชบำงชนิดเป็นพิษหรือก่อให้เกิดกำรแพ้แก่ผู้บริโภคได้และจัดท ำรำยชื่อพืชที่เป็นพิษไว้แล้ว 
ศึกษารายละเอียดได้ที ่www.accessdata.fda.gov/scripts/plantox/index.cfm 

https://gmod-connect.aptean.com/f/index.php
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