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บทคัดย่อ  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์          
จากธรรมชาติในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การจ าหน่าย รูปแบบ 
การน าเสนอสินค้า รวมถึงข้อก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การน าเข้า และการวางจ าหน่าย
ในตลาดสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทยเข้าสู่
สหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัด เพ่ือให้ได้มา            
ซ่ึงแนวทางการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 

ผลการศึกษาพบว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูงและมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์        
จากธรรมชาติเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ           
ซึ่งมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนจากตลาดผลิตภัณฑ์เชิงวิถีชีวิต (lifestyle) ในหมู่ผู้บริโภคชาวอเมริกันกลุ่มเล็กๆ       
มาเป็นสินค้าที่มีการบริโภคอย่างน้อยเป็นครั้งคราวในหมู่คนส่วนใหญ่  สหรัฐฯ เป็นตลาดสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 33 ของมูลค่ารวมของตลาดสินค้าอินทรีย์ของโลก และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นตามกระแสความเอาใจใส่ด้านสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงวัย 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงเป็นอันดับต้นของโลก สหรัฐฯ มีความต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเขต
ร้อน/กึ่งเขตร้อนอินทรีย์ ซึ่งสหรัฐฯ ผลิตได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือสนองความต้องการ    
ที่เพ่ิมข้ึน   

จากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและศักยภาพของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาส
ในการส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ แต่ยังมีข้อจ ากัดและอุปสรรค     
หลายประการที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่ มาตรฐานการผลิต       
ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของสินค้า รวมทั้งการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล           
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ และเอกชนจะสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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Abstract 

This study was aimed at determining the current situation, market and trends in food 
and natural products in the west coast of the United States. The methodology of the study             
involves gathering and analyzing information on production, distribution, product presentation, 
style and regulations related to the production including import and placing on the market   
of the United States. The SWOT analysis was used as the methodology to illustrate 
opportunities and constraints of Thai food and natural products in accessing the United States 
market. The recommendations for promoting domestic production and exporting them to the 
United States market were obtained from the result of this analysis. 

The study found that the United States is a huge market with high purchasing power 
and strong consumer demand for natural products in particular. The market of natural products 
has changed from the market-oriented way of life among American consumers in small groups      
to at least occasionally consumption among most people. The United States is the largest 
market for organic products in the world, of accounts for 33 percent of the total value of        

the global market for organic products. And the trend is likely to increase due to environmental 
conservation and protection, the increase in the elderly population, as well as, health spending 
in the United States is as high as the top of the world. The United States has strong demand 
for imported tropical and semi-tropical organic products since it’s supply is insufficient to meet 
the increasing domestic demand. 

The analysis of the potential  and environmental impact found that Thailand has the 
potential and the opportunity to export its food and natural products to the United States. 
But there are several obstacles and limitations that must be taken into account in order to 
achieve these goals including improving the productivity standard, product safety and reliability 
and product branding to international recognition. To promote and support the production 
and marketing of natural products,  the implementation of an integrated approach between 
the public and private sectors will enhance concrete achievements.  
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บทที่ 1   
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของการศึกษา 

ปัจจุบันผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกามีความเอาใจใส่ในสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น กระแสความนิยมอุปโภค
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติทั้งในรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ  
ความงามมีมากขึ้นตามล าดับ โดยสินค้าเหล่านี้มีการวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) มีร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง 
หรือสินค้าพิเศษ (specialty stores) มีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป และพบว่าสินค้าจากธรรมชาติเหล่านี้ มีราคาสูงกว่า
สินค้าปกติทั่วไป กระแสการตื่นตัวในเรื่องการบริโภคสินค้าจากธรรมชาติสามารถสังเกตได้จากงานแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  Natural Products Expo West ซึ่ งจัดขึ้น เป็นประจ าทุกปี  ณ ศูนย์การประชุม             
เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้สนใจเข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้าเพ่ิมมากขึ้นเป็นจากเดิมเป็นทวีคูณ 
โดยในเดือนมีนาคม 2557 มีผู้ประกอบการร่วมออกร้านกว่า 3,000 ราย จากกว่า 1,600 บริษัท             
และมีผู้ เข้าร่วมชมงานกว่า 60,000 ราย จัดได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งใน สหรัฐฯ         
สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่น ามาแสดงในงานเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าปลอดสารพิษ            
สินค้าจากพืชสมุนไพร สินค้าอินทรีย์  (organics) สินค้าปลอดการดัดแปรพันธุกรรม หรือ non-GMOs       
(non-Genetically Modified Organisms) โดยส่วนใหญ่ต้องมีตราเครื่องหมายรับรอง (certification)        
จากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงซ่ึงเป็นที่ยอมรับ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

ตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศจัดได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง 
สินค้าธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลาย จึงควรมีการศึกษาวิจัยแนวโน้มตลาดสินค้า
อาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของสหรัฐฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ     
ทางการเกษตรและควบคุมก ากับดูแลภายใต้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้ประเทศไทย   
มีการผลิตสินค้าธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นความต้องการของตลาดและได้รับแรงจูงใจด้านราคา       
ซึ่งบางครั้งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้ถึง 2–3 เท่าตัว อีกทั้งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน จึงมีข้อได้เปรียบ
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร ถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะมีงานวิจัย        
และมีการพัฒนารูปแบบสินค้าเป็นจ านวนมาก แต่จะต้องค านึงถึงการน าเสนอให้อยู่ในรูปแบบซึ่งเป็นที่  
ต้องการตลาดในแต่ละประเทศด้วย จึงเห็นควรด าเนินการศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มตลาดสินค้า
อาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยมีการวิเคราะห์รูปแบบการผลิต การจ าหน่าย          
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การน าเสนอสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงข้อก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง     
เช่น การแสดงเครื่องหมายรับรอง การน าเข้า การตรวจสอบ รวมถึงมาตรฐานสินค้า นอกจากนี้ ควรมีการศึกษา      
ถึงโอกาสและข้อจ ากัดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยที่คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาด้วย      
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกสินค้าเหล่านี้ของไทยมายังสหรัฐฯ  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในฝั่งตะวันตก
ของสหรัฐฯ และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การจ าหน่าย รูปแบบการน าเสนอสินค้า รวมถึง
ข้อก าหนดต่างๆ ของสหรัฐฯ  ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การน าเข้า และการวางตลาด รวมทั้งวิเคราะห์โอกาส 
ข้อจ ากัด และแนวทางการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ  

1.3  ขอบเขต วิธีการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์  

1.3.1 ขอบเขต   

1.3.1.1 การศึกษา ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีวางตลาดอยู่ใน      
ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organics) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม   

1.3.1.2 พื้นที่เป้าหมาย ท าการศึกษาในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.3.1.3 ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึง 21 มีนาคม 2559 

1.3.2 วิธีการศึกษา 

1.3.2.1 การทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย  
ที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนเว็บไซต์ต่างๆ 

1.3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability random 
sampling) 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการรวบรวมข้อมูล รายงานการวิจัย บทความ 
บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ และข่าวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เผยแพร่ในแหล่งต่างๆ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์         
และเว็บไซต์ต่างๆ  
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1.3.3 วิธีการวิเคราะห์ 

1.3.3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยใช้ตารางและภาพประกอบ 
เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับค านิยามต่างๆ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การน าเข้า การจ าหน่าย ตลอดจน
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของสหรัฐฯ  

1.3.3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยการน าสถิติและตัวเลขมา
ค านวณเพ่ือหาสัดส่วน อัตราการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการขยายตัว 
(growth rate) เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ โดยอาศัยสูตรการค านวณ ดังนี้ 

1) อัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาต่อช่วงเวลา (period on period growth) 
 

 

2) อัตราการขยายตัว/แนวโน้มการเจริญเติบโต (growth rate) ค านวนได้ 2 วิธี คือ 

(1) กรณีทราบข้อมูลทุกปี จะใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอย (regression) ด้วยฟังก์ชัน   
เอกซ์โพเนนเชียล (exponential function) โดยมีสูตรโครงสร้างการค านวณในโปรแกรมส าเร็จรูป Excel ดังนี้ 

LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats]) 
(2)  กรณีไม่ทราบข้อมูลทุกปี ค านวณโดยวิธี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง 

(average period growth) โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

 
1.3.3.3 การวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) เพ่ือศึกษาโอกาสและข้อจ ากัดของสินค้า

อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ SWOT เป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ และเป็นเทคนิคในการท าความเข้าใจ  หรือการประเมินจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์หรือแผนด าเนินงาน     
อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีดังนี้ 
  สภาพแวดล้อมภายใน  

S (Strengths) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนผสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

W (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
O (Opportunities)  หมายถึง โอกาส ซึ่ ง เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผล ของการที่

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร  โอกาสแตกต่างจาก      
จุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

T (Threats) หมายถึง อุปสรรคซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได ้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เป็นการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งประกอบด้วย 

1) ระดับมหภาค คือ คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม 

2) ระดับจุลภาค คือ ลูกค้า คู่แข่ง ผู้จัดจ าหน่ายและผู้จ าหน่ายซึ่งหน่วยธุรกิจจ าเป็นต้อง
ศึกษาแนวโน้มและพัฒนาการที่ส าคัญ เพ่ือที่จะสามารถระบุโอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อก าไร
ของบริษัทได้ ซ่ึงเรียกว่าการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity Analysis-MOA) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment analysis) เป็นการวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อน หรือการหาจุดแข็งและจุดอ่อนภายในของหน่วยธุรกิจ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ระบบงานต่างๆ โครงสร้างองค์กร ทักษะของบุคลากร รูปแบบการน าองค์กร  โดยไม่จ าเป็นจะต้องพัฒนา      
จุดแข็งหรือแก้ไขจุดอ่อนเสมอไป แต่ท าให้ทั้งสองจุดนั้นพัฒนาไปด้วยกันได้ นั่นคือกระบวนการบริหารจัดการ   
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการพ่ึงพากันภายในองค์กร โดยมีหลักการในการวิเคราะห์ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 

 

 
ที่มา : Professional Academy  

http://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---swot-analysis 

http://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---swot-analysis
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ผลผลิต (output) 

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ        
ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ แนวโน้มความนิยมและความต้องการสินค้าในอนาคต และข้อมูลด้านกฎระเบียบของ
สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การน าเข้า การวางตลาด ฯลฯ โดยจัดท าในรูปเล่มเอกสาร และ CD-ROM 
จ านวน 5 ชุด 

1.4.1 ผลลัพธ์ (outcome)  

เพ่ิมศักยภาพในการส่งออกและขยายตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ            
ที่ใช้วัตถุดิบการเกษตรและควบคุมก ากับดูแลภายใต้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังสหรัฐฯ  

1.4.3  ผลกระทบ (impact) 

1.4.3.1  เพิ่มมูลค่าสินค้าจากธรรมชาติ   เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์        
ตามความต้องการของตลาด  

1.1.3.2  รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น  อันเป็นผลมาจากการสร้างโอกาสให้แก่
ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกของไทย สามารถส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไปจ าหน่าย      
ในตลาดสหรัฐฯ ได้มากขึ้น และน ารายได้เข้าสู่ประเทศไทย  
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บทที่ 2 
 

สถานการณ์การผลิต การน าเข้า และการจ าหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ  

 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนประกอบของวัสดุ
สังเคราะห์และมีการผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด โดยเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชและสัตว์ ส าหรับ
ในทางการค้าของสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
(organic products) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplements) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (pet foods) 
อาหารเพ่ือสุขภาพ (functional foods) พืชสมุนไพร (herbs and botanic) และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(green cleaning supplies) เป็นต้น 

ปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่มีกฎระเบียบ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายรับรองค าว่า 
“Natural” บนผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์จากไข่  ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของหน่วยงานบริการ           
ความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service - FSIS) ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture - USDA) เกี่ยวกับการผลิตเพ่ือการน าเข้ามาจ าหน่าย      
ในสหรัฐฯ แล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การแสดงเครื่องหมายรับรอง “Natural”          
เพ่ือกล่าวอ้างความเป็นธรรมชาติบนผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและ
ผลิตภัณฑ์จากไข่ ที่แสดงเครื่องหมายรับรองค าว่า “Natural” บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จะต้องผ่าน
กระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด และปราศจากส่วนประกอบที่เป็นสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น สารถนอมอาหาร 
สารให้ความหวาน สี สิ่งปรุงแต่งกลิ่นรสและวัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต สารปฏิชีวนะ    
น้ ามันที่สกัดโดยกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น1 (hydrogenated oils) และวัตถุช่วยในการคงสภาพอาหารให้เป็น
เนื้อเดียวกัน หรือสารที่ช่วยให้แตกตัว (emulsifiers) 

                                                           
1 กระบวนการ Hydrogenation คือ การเติมไฮโดรเจนในสารอินทรีย์เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสาร เช่น การเติมไฮโดรเจนในกระบวนการ
แปรรูปน้ ามันพืช ซ่ึงเป็นของเหลวให้เป็นของแข็ง หรือกึ่งแข็งที่อุณหภูมิปกติ ส่งผลให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิ่มตัว
จากแบบปกติ (cis form) ไปเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบทรานส์ (trans form) น้ ามันที่ผ่านกระบวนการนี้เรียกว่า hydrogenated oils หรือ 
partially hydrogenated oil ซ่ึงจะมีคุณสมบัติมีความคงตัวมากขึ้น เกิดการหืนช้า อายุการเก็บรักษานานขึ้น นิยมน าไปใช้ในการผลิตเนยเทียม 
(margarine)  หรือเนยขาว (shortening)  
แหล่งข้อมูล : กลุ่มน้ ามันร าข้าวคิง (http://www.kingriceoilgroup.com/thai/faq_answer09.php)  
 
 

http://www.kingriceoilgroup.com/thai/faq_answer09.php


7 
 

นอกจากนี้ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration - FDA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลด้านอาหารโดยตรง ยังไม่มีกฎระเบียบและนิยามที่เป็นทางการของค าว่า 
“Natural” และไม่มีข้อห้ามหากจะมีการใช้ค าว่า “Natural” บนบรรจุภัณฑ์อาหาร หากเป็นความเป็นจริง 
และไม่เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอาจหมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่ได้หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงจะแยกให้เห็น
ประเด็นความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปสาระส าคัญของความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

สาระส าคัญ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
 

การควบคุมฉลาก/การรับรอง
มาตรฐาน 
 

ควบคุมโดย USDA  
 ควบคุ มทุ กกร ะบวน กา ร 

ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม 
การจัดการผลผลิตหลังการ
เก็บเก่ียว และการแปรรูป 

 มีการรับรองมาตรฐาน  

ไม่มีการควบคุม เพียงแต่ต้อง : 
 หากเป็นอาหารต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบเกี่ ย วกับ
อาหารภายใต้การดูแลของ 
FDA  

 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก
แ ล ะ ไ ข่  ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบของหน่วยงาน
FSIS ภายใต้ USDA 

 ยังไม่มีข้อก าหนดเรื่องการ
รับรองมาตรฐาน 

ลักษณะและรูปแบบการผลิต 
 
 
 
 
 

 ผลิตตามมาตรฐานวิธีการ    
ที่ ก าหนด  ซึ่ ง เป็นมิตรต่ อ
สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร 
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 ไ ม่ ใ ช้ ส า ร เ ค มี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตหรือสิ่งดัดแปรทาง
พันธุกรรม (GMO) 

 

 มีการแปรรูปน้อยที่สุด  
 ไ ม่ มี ส่ ว นป ร ะกอบที่ เ ป็ น      

สิ่งสังเคราะห์   
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2.2 สถานการณ์การผลิต การน าเข้า และการจ าหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ        
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ  

จากกระแสความเอาใจใส่ด้านสุขภาพที่มากขึ้นในปัจจุบันของชาวอเมริกันส่งผลให้สินค้าอาหารและ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม โดยเกษตรกรหันมาผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีเ่พ่ิมขึ้นโดยมีราคาเป็นสิ่งจูงใจ 
 ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จากรายงานของ Nutrition Business Journal ซึ่งเป็นวารสาร
ธุรกิจด้านโภชนาการของสหรัฐฯ ได้ระบุว่ามูลค่าทางการตลาดของสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ของสหรัฐฯ ในปี 2553 มีมูลค่ารวม 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท2) เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 8.3 โดยผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์และอาหารเพ่ือสุขภาพ มีส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดเท่ากัน คือ ร้อยละ 39.0 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 28.1         
ซึ่งจะพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติ/อินทรีย์ มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า        
ในอัตราร้อยละ 8.3 (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 มูลค่าทางการตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของสหรัฐฯ ปี 2552-2553 

 มูลคา่ : พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

รายการ ปี 2552 ปี 2553 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (supplements)  26.9 28.1 4.4 
ผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติ/อินทรีย์ 
(natural/organic foods) 

33.7 39.0 8.3 

ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ (functional foods) 37.3 39.0 4.6 
ผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนบุคคลและครัวเรือน 
(natural/organic personal care and 
household) 

10.4 10.9 5.8 

รวม 108.3 117.0 8.3 

ที่มา : Natural Products Association (แหล่งข้อมูล : Nutrition Business Journal) 

  

                                                           
2 อัตราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ ป ี2553 เท่ากับ 31.7270 บาท ต่อ 1 เหรยีญสหรัฐฯ  

http://www.nutritionbusiness.com/
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ส าหรับการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในบทนี้  จะเน้นในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม โดยท าการศึกษาสถานการณ์
การผลิต การน าเข้า การตลาดและการวางจ าหน่าย ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอสินค้า รวมถึงข้อก าหนดและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องของสหรัฐฯ ดังนี้ 

2.2.1 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic products) 

2.2.1.1 สถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ  
   จากรายงานผลการศึกษาเรื่อง “การเกษตรอินทรีย์โลก ปี พ.ศ. 2558” หรือ "The World 
of Organic Agriculture 2015” ของสถาบันวิจัยการเกษตรอินทรีย์ (The Research Institute of Organic 

Agriculture - FiBL) ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic 
Agriculture Movements - IFOAM) พบว่าพ้ืนที่การเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ มีมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก
รองจากออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา  
   ถึงแม้พ้ืนที่และผลผลิตของสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลผลิตยังคงมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการและเกิดภาวะขาดแคลนในบางช่วงฤดูกาลจึงมีความจ าเป็นต้องน าเข้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้ผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องการใช้ผลผลิตเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
อินทรีย์ ในขณะเดียวกันก็หามาตรการจัดหาวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มาป้อนโรงงานให้เพียงพอและยั่งยืน       
รวมทั้งทดแทนการน าเข้าซึ่งมีต้นทุนสูง ผู้ผลิตหลายรายลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ของตนเอง บางราย
เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการเงินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก 

พื้นที่และผลผลิต จากผลการส ารวจของหน่วยงานบริการด้านสถิติการเกษตรแห่งชาติ       
(National Agricultural Statistics Service-NASS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2555 
พบว่า พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ ปี 2554 ทั้งประเทศ มีทั้งหมด 5.38 ล้านเอเคอร์ (13.61 ล้านไร่) 
ในช่วงปี 2549-2554 มีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 13.1 ต่อปี  โดยมีพ้ืนที่อยู่ในมลรัฐแถบชายฝั่ง
ตะวันตกของสหรัฐฯ 1.4 ล้านเอเคอร์ (3.54 ล้านไร่) อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  0.95 ล้านเอเคอร์          
(2.40 ล้านไร่) มลรัฐโอเรกอน 0.36 ล้านเอเคอร์ (0.91 ล้านไร่) และมลรัฐวอชิงตัน 0.09 ล้านเอเคอร์ 
(0.23 ล้านไร่) โดยอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ในมลรัฐโอเรกอนมีมากท่ีสุดถึงร้อยละ 46.6 (ตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3  พื้นที่เกษตรอินทรีย์ท่ีขึ้นทะเบียนทั้งประเทศและเขตมลรัฐในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ            
ปี 2549-2554 

หน่วย : เอเคอร ์
 

 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 อัตรา 

การขยายตวั 
(ร้อยละ) 

รวมท้ังประเทศ 2,937,473  4,290,684  4,803,798  4,371,296  5,383,119  13.1 
มลรัฐแคลิฟอร์เนยี  482,378   593,810   708,330   906,801   951,356  19.5 
มลรัฐโอเรกอน  69,988   96,925   130,644   169,587   358,779  46.6 
มลรัฐวอชิงตัน  66,788   81,499   96,166   104,104   92,083  9.3 
มลรัฐอื่นๆ  2,318,319 3,518,450 3,868,658 3,190,804 3,980,901 10.3 
หมายเหตุ :  ไม่ปรากฏรายงานข้อมูลในปี 2552 
   1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.529 ไร่ 
ที่มา : Economics Research Service,USDA (http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx) 

 เมื่อพิจารณาแยกเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชและพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ในปี 2554 พบว่า พ้ืนที่ปลูก
พืชอินทรีย์มีทั้งหมด 3.08 ล้านเอเคอร์ (7.79 ล้านไร่) ในขณะที่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีทั้งหมด 2.29 ล้านเอเคอร์ 
(5.79 ล้านไร่) มีผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจ านวน 12,880 ราย โดยมลรั ฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ที่ขึ้นทะเบียน           
และมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มากที่สุด เมื่อเทียบกับมลรัฐโอเรกอน และมลรัฐวอชิงตัน (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4  จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนและพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศและเขตมลรัฐในฝั่งตะวันตก         
ของสหรัฐฯ ปี 2554 

หน่วยพ้ืนท่ี : เอเคอร ์
 จ านวนผู้ขึ้น

ทะเบียน (ราย) 
พ้ืนที่ปลูกพืช 

 
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 

 
รวมพ้ืนที่ท้ังหมด 

 
รวมท้ังประเทศ 12,880 3,084,989 2,298,130 5,383,119 
มลรัฐแคลิฟอร์เนยี 2,530 405,473 545,883 951,356 
มลรัฐโอเรกอน 486 326,115 32,665 358,779 
มลรัฐวอชิงตัน 737 83,772 8,311 92,083 
มลรัฐอื่นๆ 9,127 2,269,629 1,711,271 3,980,900 

หมายเหตุ :  1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.529 ไร่ 
ที่มา : Economics Research Service, USDA 
http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx 

การปลูกพืชอินทรีย์ พบว่า พ้ืนที่ปลูกธัญพืชอินทรีย์ (ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด) มีมากที่สุด 
รองลงมาเป็นหญ้าและอาหารสัตว์ และผลไม้ ตามล าดับ โดยในช่วงปี 2538-2554 พ้ืนที่ท าการเกษตร
อินทรีย์ประเภทหญ้าและอาหารสัตว์มีการขยายตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 76.9  รองลงมาเป็นพืชประเภท        

http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx
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ถั่วเปลือกแข็ง ผัก ผลไม้ และธัญพืช โดยมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 70.3, 46.1, 43.4  และ 39.8 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  

การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ พบว่า การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ที่ส าคัญได้แก่ วัวเนื้อ วัวนม ไก่ไข่ ไก่เนื้อ 
และไก่งวง โดยการเลี้ยงไก่เนื้ออินทรีย์มีมากปริมาณที่สุดและมีแนวโน้มการขยายตัวในช่วงปี 2538-2554 
เพ่ิมข้ึนมากกว่าหนึ่งเท่าตัว โดยในปี 2554 มีผลผลิตไก่เนื้ออินทรีย์ในปริมาณ 28.65 ล้านตัว (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5  พื้นที่เกษตรอินทรีย์ท่ีส าคัญของสหรัฐฯ ปี 2538 - 2554 (แยกตามชนิดพืชและสัตว์) 

 
ชนิด 

 

 
ปี 2538 

 
ปี 2543 

 
ปี 2548 

 
ปี 2551 

 
ปี 2554 

อัตรา 
การขยายตัว 

(ร้อยละ) 

พ้ืนที่ขึ้นทะเบียน (เอเคอร)์ 
พ้ืนที่รวม 914,800 1,776,073 4,054,429 4,803,798 5,383,119 57.5 
   พืช 638,500 1,218,905 1,723,271 2,643,221 3,084,989 48.1 
   สัตว์ 276,300 557,167 2,331,158 2,160,577 2,298,130 74.9 

พืชอินทรีย์ที่ส าคัญ (เอเคอร์) 
ธัญพืช (grains)  213,700 407,124 565,474 804,385 811,676 39.8 
ถั่ว (beans) 53,100 160,225 150,535 159,073 178,954 27.4 
พืชน้ ามัน (oilseeds) 20,050 44,418 36,930 40,331 39,540 13.5 
หญ้าและอาหารสัตว์  
(hay and silage)  

84,100 231,207 411,342 793,442 785,970 76.9 

ผัก (vegetables) ไม่มีข้อมลู 20,138 24,378 49,448 56,318 46.1 
พืชถั่วเปลือกแข็ง  
(tree nuts) 

ไม่มีข้อมลู 4,468 15,986 23,307 23,218 70.3 

ผลไม้ (fruits) ไม่มีข้อมลู 67,367 127,015 157,740 208,305 43.4 
ฝ้าย ถัว่ลิสง มันฝรั่ง 32,850 22,545 28,058 40,426 30,354 4.4 

สัตว์อินทรีย์ที่ส าคัญ (จ านวนสัตว์) 
วัวเนื้อ (beef cows) ไม่มีข้อมลู 13,829 36,113 63,680 106,181 95.1 
วัวนม (milk cows) ไม่มีข้อมลู 38,196 87,082 249,766 254,771 96.3 
ไก่ไข่ (layer hens) ไม่มีข้อมลู 1,113,746 2,415,056 5,538,011 6,663,278 85.8 
ไก่เนื้อ (broilers) ไม่มีข้อมลู 1,924,807 10,405,879 9,015,984 28,644,354 121.6 
ไก่งวง (turkeys) ไม่มีข้อมลู 9,138 144,086 398,531 504,315 268.8 

หมายเหตุ :  1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.529 ไร่ 
ที่มา : Economics Research Service,USDA (http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx). 
 

http://www.ers.usda.gov/data-products/organic-production.aspx
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2.2.1.2 การค้าระหว่างประเทศ 
  

1)  การน าเข้าสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯ  

 สหรัฐฯ เริ่มมีการส ารวจและแยกเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ          
เมื่อไม่นานมานี้ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2554 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้เริ่มจัดท ารหัสพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Codes - HS Code) ส าหรับสินค้าอินทรีย์ส่งออกที่ส าคัญจ านวน 
23 รายการ และน าเข้า 20 รายการ และได้มีการก าหนดรหัสเพ่ิมเติมอีกในปี 2555, 2556 และ 2558 
ปัจจุบันสหรัฐฯ มีรหัส HS Code ส าหรับสินค้าส่งออกทั้งหมด 38 รายการ และสินค้าน าเข้าทั้งหมด           
39 รายการ3 

สหรัฐฯ เป็นตลาดสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่ารวม
ของตลาดสินค้าอินทรีย์ของโลก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แม้พ้ืนที่การเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ จะมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น แต่ผลผลิตยังคงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ าเป็นต้องน าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะ
ขาดแคลนช่วงนอกฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีความต้องการน าเข้าสินค้าพืชเขตร้อน/กึ่งเขตร้อนอินทรีย์ซึ่งสหรัฐฯ 
ผลิตได้ในปริมาณที่ไม่มาก สหรัฐฯ มีการน าเข้าสินค้าอินทรีย์จากเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2557 
สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดจาก 5 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก อิตาลี เปรู อินเดีย และสเปน      
คิดเป็นมูลค่าน าเข้ารวมประมาณร้อยละ 41 ของการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด  

ส าหรับประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 26 โดยในปี 2557 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าอินทรีย์
จากประเทศไทยเป็นมูลค่า 11.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 369 ล้านบาท)4 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9        
ของการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดของสหรัฐฯ โดยเกือบทั้งหมดเป็นการน าเข้าข้าวอินทรีย์ (ตารางที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.fas.usda.gov/organic-trade-hs-codes 
4 อัตราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ปี 2557 เท่ากับ 32.6218 บาท ต่อ 1 เหรยีญสหรัฐฯ 
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ตารางท่ี 6  มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ ปี 2554-2558 (แยกรายประเทศ) 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ประเทศ 
ผู้ส่งออก 

ปี อัตราการขยายตัว 
ปี 2554-2557 

(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) 2554 2555 2556 2557 

เม็กซิโก   70.9 62.1 134.8 132.2 30.3 81.3 
อิตาลี   5.7 3.0 166.9 128.2 280.1 74.0 
เปรู   84.7 68.2 87.0 99.5 7.5 38.1 
อินเดีย   16.6 22.2 46.6 88.1 77.8 58.1 
สเปน   0.0 0.1 60.8 77.5 2,290.9 38.1 
บราซิล   61.0 27.5 47.9 72.2 11.2 35.1 
จีน   13.1 48.7 66.5 64.9 66.6 18.9 
แคนาดา   47.9 55.4 51.9 53.8 2.8 32.7 

อาร์เจนตินา   4.7 14.9 57.5 52.0 135.9 52.6 

อินโดนิเชีย   41.6 34.7 36.5 50.8 6.7 29.6 

เอกวาดอร์   6.5 1.5 64.6 49.1 167.7 33.2 

โคลัมเบีย   67.8 11.4 77.8 49.0 9.9 34.2 

ฝรั่งเศส   0.3 0.4 87.3 48.5 714.9 15.7 

ชิลี   6.0 10.9 33.5 31.7 84.5 31.5 

ฮอนดูรสั   27.6 16.1 53.5 26.3 11.2 26.4 

กัวเตมาลา   29.9 18.7 71.1 19.7 0.9 17.1 

ประเทศไทย 17.2 18.0 18.2 11.3 -11.6 5.4 

อื่นๆ 166.4 82.5 214.5 223.9 10.8 202.5 

รวม 667.7 496.3 1376.7 1,278.9 34.6 824.7 
ที่มา : Foreign Agricultural Service , USDA (http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx) 
 

ในปี 2557 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 1,278.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
(ประมาณ 41,720 ล้านบาท) โดยสินค้าที่น าเข้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กาแฟ ถั่วเหลือง น้ ามัน-มะกอก 
กล้วย และไวน์  

เมื่อพิจารณากลุ่มสินค้าจะประกอบด้วยหมวดผลิตภัณฑ์ พืช เขตร้อน/กึ่ ง เขตร้ อน 
(tropical/subtropical crops) หมวดธัญพืชและพืชน้ ามัน  (grains and oilseeds) หมวดผลไม้และผัก     
(fruits and vegetables) และหมวดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งสามารถพิจารณาตามหมวดพืชที่น าเข้าได้ดังนี้    

หมวดพืชเขตร้อน/กึ่งเขตร้อน สหรัฐฯ น าเข้า กาแฟ น้ ามันมะกอก และกล้วย มากที่สุด
ตามล าดับ โดยในปี 2557 มีการน าเข้าในปริมาณ 332.5, 156.3 และ 121.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ (ประมาณ 10,847, 5,099 และ 3,967 ล้านบาท) รองลงมาเป็น มะม่วง อโวกาโด ชา และขิง   

http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx
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หมวดธัญพืชและพืชน้ ามัน พบว่า น าเข้าถั่วเหลืองอินทรีย์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 183.0 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,970 ล้านบาท) รองลงมาเป็น ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอินทรีย์ คิดเป็นมูลค่า 
35.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,165 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ        
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์  ทั้งนี้ เพ่ือสนองความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
อินทรีย์ภายในประเทศที่ขยายตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองและข้าวโพดรายใหญ่ของโลก          
แต่ผลิตผลถั่วเหลืองและข้าวโพดอินทรีย์ส าหรับเลี้ยงสัตว์มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้  การน าเข้า        
ถั่วเหลืองอินทรีย์มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 58.9 ต่อปี นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีการน าเข้าข้าวอินทรีย์  
ในปริมาณท่ีค่อนข้างคงที่ และน าเข้าข้าวสาลีดูรัมอินทรีย์ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา     

หมวดผักและผลไม้ พบว่า ปี 2557 มีการน าเข้าเมล็ดอัลมอนด์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า  
40.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,318 ล้านบาท) รองลงมาเป็น แอปเปิ้ล และพริกหวาน ตามล าดับ  

หมวดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ปี 2557 มีการน าเข้าไวน์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 121.3       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,957 ล้านบาท) รองลงมาเป็น น้ าผึ้ง  

ส าหรับปี 2558 ช่วง 6 เดือนแรกของปี สหรัฐฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีมูลค่า 824.7 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 27,301 ล้านบาท5) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีส าคัญของสหรัฐฯ  ปี 2554-2558 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า 
 

ปี อัตราการขยายตัว 
ปี 2554-2557 

(ร้อยละ) 

ปี2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) 2554 

 
2555 

 
2556 

 
2557 

 
พืชเขตร้อน/กึ่งเขตร้อน          
กาแฟ (coffee) 525.8  282.5 253.3 332.5 -13.8 170.5 
น้ ามันมะกอก (olive oil)* -  - 165.6 156.3 -5.6 97.6 
กล้วย (bananas) - - 258.8 121.6 -53.0 94.6 
มะม่วง (mangoes)* -  - 100.7 39.0 -61.3 22.3 
อโวกาโด (avocados) 17.2 13.1 18.9 37.1 30.6 20.3 
ชา (tea) 37.2 35.0 42.1 31.2 -3.4 17.4 
ขิง (ginger)* - - 9.6 19.0 97.9 6.4 
ธัญพืชและพืชน้ ามัน           
ถั่วเหลือง (soybeans) 41.8 90.2 110.3 183.0 58.9 127.3 
ข้าวโพดเมล็ดเหลือง (yellow dent 
corn)* 

- - 36.6 35.7 -2.5 52.0 

ข้าว (rice) 24.4 25.4 30.2 24.0 1.2 10.6 

                                                           
5 อัตราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 เท่ากบั 33.1045 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ 



15 
 

 
ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า 

 

ปี อัตราการขยายตัว 
ปี 2554-2557 

(ร้อยละ) 

ปี2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) 2554 

 
2555 

 
2556 

 
2557 

 
ข้าวสาลีดูรัม (durum wheat) 0.7 9.5 16.0 16.4 171.4 9.7 
แฟลกซ์สีด (flaxseed) - - 2.4 5.5 129.2 4.0 
ผลไม้และผัก           
เมล็ดอัลมอนด์ (almonds)* - - 16.7 40.4 141.9 32.1 
แอปเปิ้ล (apples) 5.7 12.1 14.9 29.8 67.7 47.9 
พริกหวาน (bell peppers) 8.0 9.3 18.1 19.3 39.2 12.2 
แพร์ (pears)** 3.7 4.0 6.0 11.4 46.0 20.9 
บลูเบอร์ร่ี (blueberries) 2.9 3.5 6.0 6.2 32.6 3.0 
กระเทียม (garlic)* - - 1.4 2.7 92.9 1.8 
ควินซ์ (quinces) - 0.2 -   0.07 - 0.0 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ        
ไวน์ (wine)* - - 255.8 121.3 -52.6 44.2 
น้ าผึ้ง (honey)** - 11.2 13.2 46.0 102.7 28.8 
อื่นๆ - - - - - 1.3 

รวม 667.4 496.0 1,376.7 1,278.5  34.6 824.7 
หมายเหตุ  - = ไม่มีข้อมูล 
* เมล็ดอัลมอนด์ ขิง กระเทียม มะม่วง ข้าวโพดเมล็ดเหลือง น้ ามันมะกอก และไวน์ เร่ิมแยกรหัสน าเข้าเมื่อปี 2556 
**แพร์ และน้ าผึ้ง เร่ิมแยกรหัสน าเข้าเมือ่ปี 2555    
ที่มา : USDA, Foreign Agricultural Service (http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx) 

2) การส่งออกสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯ  
 สหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ไปยังกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ
ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย โดยในปีช่วงปี 2554-2557 การส่งออกไปยังเม็กซิโก
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด ถึงร้อยละ 49.4 เปรียบเทียบกับการส่งออกไปแคนาดา ซึ่งขยายตัว
เพียงร้อยละ 5.6 ในขณะที่การส่งออกไปยังญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วง  
ปี 2554-2556 แต่กลับมาเพ่ิมข้ึนอีกในปี 2557 (ตารางท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx
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ตารางท่ี 8  การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ ปี 2554-2558 (แยกรายประเทศ) 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 
ประเทศผู้น าเข้า 

ปี 
 

อัตราการขยายตัว 
ปี 2554-2557 

(ร้อยละ) 

ปี 
2558 

(ม.ค.-มิ.ย.) 2554 2555 2556 2557 
แคนาดา   230.1 226.4 257.6 265.1 5.6 142.3 
เม็กซิโก   49.4 121.9 185.7 166.0 49.4 59.8 
ญี่ปุ่น   29.6 26.5 22.7 26.5 -4.6 12.7 
ไต้หวัน   19.0 15.7 12.2 16.5 -6.7 7.2 
ออสเตรเลีย   20.1 6.8 11.6 12.0 -9.6 1.5 
อังกฤษ   2.3 3.8 5.2 9.5 58.6 1.6 
ฮ่องกง   12.6 6.8 3.8 7.8 -18.6 7.9 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์   1.7 1.2 3.8 7.7 75.4 5.2 
สาธารณรัฐเกาหลี   3.1 4.2 4.9 4.7 14.8 2.3 
สิงคโปร์   2.1 2.5 2.5 3.6 17.9 2.3 
ไทย 3.1 0.9 1.4 1.0 -24 0.1 
อื่นๆ 39.0 23.3 26.0 32.9 -3.9 20.2 

รวม 412.0 440.1 537.6 553.3 11.2 262.9 
ที่มา :  Foreign Agricultural Service, USDA แหล่งที่มา http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx 

 ส าหรับมูลค่าการส่งออกในปี 2557 มีทั้งหมด 553.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 
18,050 ล้านบาท) โดยส่งออกไปยังแคนาดาและเม็กซิโกมากที่สุด รวมการส่งออกไปยังทั้งสองประเทศ      
คิดเป็นร้อยละ 78 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดของสหรัฐฯ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่         
เป็นผักและผลไม้ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ แอปเปิ้ล  (apple) ผักกาดหอม (lettuce) องุ่น (graphs)      
ผักสปิแนช (spinach) และสตรอเบอร์รี่ (strawberries) 
   ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมูลค่าทั้งหมด  
262.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 8,703 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏในตารางที่  9 
 
 
 
 
 
 
 

http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx
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ตารางท่ี 9  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีส าคัญของสหรัฐฯ  ปี 2554-2558 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 

 

ปี อัตราการ
ขยายตัว 

ปี 2554-2557 
(ร้อยละ) 

ปี 
2558 

(ม.ค.-มิ.ย.) 2554 2555 2556 2557 

ผลไม้และผัก (สด/แช่เย็น)            
แอปเปิ้ลสด (apples) 46.2 99.8 141.7  116.3 36.6 57.2 
ผักกาดหอม (lettuce) 87.1 83.2 86.1  75.6 -3.8 31.8 
องุ่น (grapes) 60.0 39.7 58.9  64.3 6.2 2.7 
ผักสปิแนช (spinach) 20.9 26.0 33.4 37.8 22.5 19.1 
สตรอเบอร์รี่ (strawberries) 15.8 18.4 27.6 30.7 27.1 21.9 
ผลไม้ประเภทส้ม (citrus)  20.5 21.3 20.1 30.4 11.9 17.4 
แคร์รอต (carrots) 22.7 22.6 24.6 26.5 5.6 14.4 
กะหล่ าดอก (cauliflower) 18.0 24.0 16.8 24.6 6.0 11.7 
แพร์ (pears) 8.9 20.6 18.9 18.4 23.3 12.4 
บลูเบอรร์ี่ (blueberries) 16.4 13.7 15.2  17.2 2.5 22.1 
บรอกโคลี (broccoli) 9.9 13.6 15.7 14.5 13.8 5.8 
เชอร์รี่ (cherries) 30.6 6.4 8.8 11.6 -22.8 5.6 
มะเขือเทศ (tomato) 5.0 6.6 7.6 11.6 30.5 5.0 
หัวหอม (onion sets) 2.2 3.5 8.5 10.3 73.6 1.1 
คื่นไช่ (celery) 7.1 6.6 7.5 10.1 12.6 4.5 
พริก (peppers) 2.0 2.5 3.8 5.0 37.3 2.3 
กะหล่ าปลี (cabbage) - 1.1 3.5 2.7 56.7 0.9 
มันฝรั่ง (potatoes) 1.6 1.8 1.8 2.9 19.5 1.3 
แตงกวา (cucumbers) - 0.012 0.009 0.012 0.0 - 
ผลิตภณัฑ์แปรรูป          - 
กาแฟคั่วแล้ว (coffee, roasted) 15.2 24.5 21.7 23.1 12.0 11.0 
ซอสมะเขือเทศ (tomato sauce) 21.9 12.0 14.9 19.7 -1.0 10.1 
อื่นๆ - - - - - 4.9 

รวม 412.0 447.9 537.1 553.2 11.2 262.9 
หมายเหตุ :  - ไม่มีข้อมูล 
ที่มา : USDA, Foreign Agricultural Service  แหล่งที่มา http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx 

 
 
 

http://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx
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2.2.1.3 การจ าหน่ายและราคา 

1) การจ าหน่าย 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในสหรัฐฯ มี 3 ช่องทางที่ส าคัญ คือ  
(1) ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป  (conventional grocery stores) ได้แก่ 

Albertsons, Ralphs, Vons เป็นต้น                  
(2) ร้ านจ าหน่ายสินค้าธรรมชาติ /อินทรีย์  หรือร้านจ าหน่ายสินค้า เฉพาะอย่าง                

หรือสินค้าพิเศษ (specialty stores) เช่น Whole Foods Market, Trader Joe’s หรือร้านจ าหน่ายสินค้า
ธรรมชาติและอินทรีย์โดยเฉพาะ เป็นต้น  

(3) ตลาดขายตรงผู้บริโภค (direct-to-consumer markets) เช่น ตลาดนัดเกษตรกร 
(farmers market) รวมถึงการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นต้น 

ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีการขยายตัวมากขึ้นนับตั้งแต่      
ปี 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีวางจ าหน่ายในร้านจ าหน่ายสินค้าธรรมชาติประมาณ 
20,000 ร้านทั่วประเทศ และวางจ าหน่ายตามร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปประมาณ 3 ใน 4 ของร้านค้า
สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองช่องทางจ าหน่ายแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 93         
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7 เป็นการจ าหน่ายตามตลาดนัดเกษตรกร (farmers markets) ร้านบริการอาหาร 
(food service) และช่องทางการตลาดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ร้านค้าปลีก6 

ความแตกต่างที่มีนัยส าคัญระหว่างการตลาดสินค้าอินทรีย์และสินค้าทั่วไปคือ สินค้าอินทรีย์
ใช้ช่องทางตลาดขายตรง (direct markets) มากกว่าสินค้าทั่วไป จากรายงานการส ารวจส ามะโนประชากรของ 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) โดยหน่วยงานบริการด้านสถิติการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural 
Statistics Service - NASS) เมื่อปี 2555 พบว่า ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วไปจ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่
ผู้บริโภคเพียงร้อยละ 7 ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จ าหน่ายตรงผู้บริโภคร้อยละ 42  

นอกจากนี้ ผลการส ารวจของ USDA พบว่า ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคทั่วไปมีค่อนข้างสูง ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด farmers market มีมากพอสมควร 
และจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) พบว่า จ านวน farmers market        
ได้เพ่ิมขึ้นจาก 1,755 แห่ง ในปี 2537 เป็น 8,144 แห่ง ในปี 2556 เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภค
สินค้าท่ีผลิตในท้องถิน่และสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค 

ส าหรับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2548-2557) ยอดการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์          
ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2550-2552 
ผู้บริโภคระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องอาหารรวมทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่การขยายตัวของความต้องการ
                                                           
6 Organic Trade Association (OTA) 
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บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์กลับฟ้ืนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าดังกล่าว   ส าหรับสินค้า    
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดประกอบด้วย ผักและผลไม้ ( fruits and vegetables) ผลิตภัณฑ์นม (dairy) 
เครื่องดื่ม (beverages) อาหารส าเร็จรูป/บรรจุภาชนะ  (packaged/prepared foods) ขนมปัง/ธัญพืช 
(breads/grains) อาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยว (snack foods) เนื้อสัตว์/ปลา/สัตว์ปีก (meat/fish/poultry) 
และเครื่องปรุงรสอาหาร (condiments)  ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงแนวโน้มมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ 
ปี 2548-2557 

 

  ในปี 2555 ประมาณการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่า 28,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
(ประมาณ 886,847 ล้านบาท7) คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 4 ของยอดจ าหน่ายสินค้าอาหารทั้งหมด        
ในสหรัฐฯ และคาดว่าในปี 2557 ยอดจ าหน่ายจะเพ่ิมข้ึนเป็น 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.14 
ล้านล้านบาท) ทั้งนี้ ผักและผลไม้สดอินทรีย์มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าสินค้าอินทรีย์อ่ืนๆ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 43 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์นม อาหารส าเร็จรูป/บรรจุภาชนะ เครื่องดื่ม ขนมปัง/ธัญพืช 

                                                           
7อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย ปี 2555 เท่ากับ 31.2270บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ 

ผลิตภัณฑ์นม 

เคร่ืองด่ืม 

อาหารส าเร็จรปู/บรรจุภาชนะ 

อาหารว่างหรือขนมขบเค้ียว 

 เนื้อสัตว์/ปลา/สัตว์ปีก 

เคร่ืองปรุงรสอาหาร 

หมายเหต ุ:  * = ประมาณการ 
ที่มา : Economic Research Service (แหล่งข้อมูล : Nutrition Business Journal) 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ของสหรฐัอเมริกา ปี 2548-2557 
หน่วย : พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ผักและผลไม้สด 

2548         2549          2550          2551         2552          2553         2554         2555*        2556*       2557*       

ขนมปัง/ธัญพืช 
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อาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยว เนื้อสัตว์/ปลา/สัตว์ปีก และเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15, 
11, 11, 9, 5, 3 และ 3 ตามล าดับ (ภาพที่ 2 ) 

ภาพที่ 2 แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ  ปี 2555 

 
ที่มา : Economic Research Service, USDA (แหล่งข้อมูล : Nutrition Business Journal) 

 

2) ราคา   
เป็นที่ทราบแล้วว่า ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์จะสูงกว่าราคาสินค้าทั่วไป ตัวอย่างข้อมูล

ของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Trade Association - OTA) ของสหรัฐฯ รายงานว่าปัจจุบันราคา
ถั่วเหลืองเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 9 เหรียญสหรัฐ/บุเชล (ประมาณ 10.95 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ราคา   
ถั่วเหลืองเลี้ยงสัตว์อินทรีย์อยู่ที่ 25 เหรียญสหรัฐ/บุเชล (ประมาณ 30.40 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งสูงกว่าราคา    
ถั่วเหลืองทั่วไปกว่าสองเท่าตัว 

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดเหลืองทั่วไป ราคาเฉลี่ย 4 เหรียญสหรัฐฯ /บุเชล (ประมาณ 
6.52 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดเหลืองอินทรีย์  ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 14 เหรียญสหรัฐ/บุเชล 
(ประมาณ 18.28 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดเหลืองทั่วไป เกือบสามเท่าตัว        
(ตารางท่ี 10) 
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ปี 2555
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ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าทั่วไป ปี 2558 

สินค้า 
ราคาเฉลี่ย ความแตกต่างของราคา 

(ร้อยละ) 
 

ทั่วไป อินทรีย์ 

ถั่วเหลืองเลี้ยงสัตว์ 
เหรียญสหรัฐฯ /บุเชล 
(บาท/กิโลกรัม) 

 
9 

(10.95) 

 
25 

(30.40) 

 
177.7 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เหรียญสหรัฐฯ /บุเชล 
(บาท/กิโลกรัม) 

 
4 

(6.52) 

 
14 

(18.28) 

 
250 

หมายเหตุ  ถ่ัวเหลือง 1 บุเชล เทา่กับ 27.22 กิโลกรัม 
              ข้าวโพด  1 บุเชล เท่ากับ 25.40 กิโลกรัม 
              อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 33.1045 บาท 
ที่มา : Organic Trade Association แหล่งที่มา (http://ota.com/news/press-releases/18062) 

2.2.1.4 พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์  

ถึงแม้ลักษณะของผู้บริโภคยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่ได้มีงานวิจัยใหม่ๆ ออกมา
อย่างต่อเนื่อง โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และกลุ่มประชากรผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลการศึกษาออกมาค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการส ารวจ ขนาดตัวอย่าง และความครอบคลุมของลักษณะทางประชากรศาสตร์  อย่างไรก็ตาม         
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สามารถสรุปได้ในทางเดียวกันคือ ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์
เนื่องจากค านึงถึงเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และมีความยินดีที่จะจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือซื้อหาสินค้า
เกษตรอินทรีย์มาบริโภค นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้เปลี่ยนจากการเป็นสินค้าที่บริโภคกัน          
ตามรูปแบบเชิงวิถีชีวิต (lifestyle) ในหมู่ผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆ มาเป็นสินค้าท่ีมีการบริโภคอย่างน้อยเป็นครั้งคราว    
ในหมู่คนส่วนใหญ่ของชาวอเมริกัน โดยผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับสินค้า
อินทรีย์ของครอบครัวชาวอเมริกัน ปี 2557” หรือ “U.S. Families’ Organic Attitudes & Beliefs 2014 

Tracing Study” ของสมาคมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (OTA) พบว่า ร้อยละ 80 ของครอบครัวอเมริกัน    
ซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาบริโภคอย่างน้อยเป็นครั้งคราว และ “การส ารวจเรื่องทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ
สินค้าอินทรีย์ของครอบครัวชาวอเมริกัน ปี 2558” (U.S. Families' Organic Attitudes and Beliefs 
Survey 2015) ระบุว่า ร้อยละ 78 ของผู้ซื้อสินค้าอาหารอินทรีย์หาซื้อจากร้านค้าทั่วไป/ซุปเปอร์มาเก็ต        

โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งซื้อจากร้านซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ เช่น Walmart หรือ Target และอีกร้อยละ 30    
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ซื้อจากร้านคลังสินค้า (warehouse store) เช่น Costco นอกจากนี้ ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน 
(African American) ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสาย Hispanic (กลุ่มคนที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก) มีแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าอาหารอินทรีย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    

2.2.1.5 กฎระเบียบและการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

1) กฎระเบียบและการควบคุมด้านการผลิต 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หน่วยงานบริการด้านการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural 
Marketing Service - AMS) เป็นผู้ควบคุมดูแลการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โปรแกรมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
(National Organic Program - NOP) ซึ่งอยู่ภายในกรอบของกฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย์  (Organic 
Foods Production Act)  

เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ผลิตที่ต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และแสดง
เครื่องหมายรับรอง “USDA Organic” ซึ่งเป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
จะต้องได้รับการรับรองการผลิตจากหน่วยรับรอง (certifying agent) ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือรับรองโดย USDA  

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นส าหรับเกษตรกรที่มียอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ ากว่า 5 ,000 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ก าหนดและสามารถ
แสดงฉลาก “Organic” ได้โดยไม่ต้องมีการรับรองจากหน่วยรับรองของ USDA แต่ไม่สามารถแสดงเครื่องหมาย
รับรอง “USDA Organic” 

2)  กฎระเบียบและการควบคุมด้านการน าเข้า 

การน าเข้าสินค้าอินทรีย์สู่ตลาดสหรัฐฯ  สามารถท าได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ       
เรื่อง มาตรฐานอินทรีย์และระเบียบการน าเข้าโดยทั่วไป ดังนี้ 

(1) การรับรองมาตรฐานอินทรีย์   
การน าเข้าสินค้าที่อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตามมาตรฐานสหรัฐฯ เพ่ือจ าหน่าย        

ในสหรัฐฯ สามารถท าได้ โดยสินค้านั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ  
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ให้การรับรองหลายๆ องค์กรทั่วโลกในการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้แก่ ฟาร์มและผู้ประกอบการอินทรีย์ ปัจจุบัน     
มีทั้งหมด 80 องค์กร โดยมี 48 องค์กรตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และอีก 32 องค์กรตั้งอยู่ในต่างประเทศ หน่วยรับรอง
ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองโดยตรงจากหน่วยงาน NOP ของ USDA และมี 21 องค์กร ได้รับมอบอ านาจผ่าน
ความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาล
ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะสามารถแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “USDA organic” บนฉลากผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 ด้านล่างนี้  
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ภาพที่ 3  ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  
 

 
 

- มาตรฐานขององค์กรสากลที่ได้รับการรับรองภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับ
ความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า 

ปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้ท าความตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์กับประเทศคู่ค้าต่างๆ เพ่ือเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีการผลิตและการจัดการสินค้าภายใต้
มาตรฐานการรับรองที่อย่างน้อยต้องเท่าเทียมกับของสหรัฐฯ โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้
สามารถน าเข้ามาเพ่ือวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ โดยแสดงเครื่องหมายรับรอง “USDA Organic” ได้ตามกฎหมาย
สหรัฐฯ ผู้ใดที่จ าหน่ายหรือแสดงเครื่องหมายรับรอง “USDA Organic” บนฉลากสินค้าที่รู้ว่าไม่ได้มาตรฐาน 
USDA จะถูกปรับสูงสูดถึง 11,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่งกรณีการละเมิด 

ปัจจุบันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขององค์กรสากลที่เป็นที่ยอมรับความเท่าเทียมกับของ
สหรัฐฯ ประกอบด้วย มาตรฐานของแคนาดา มาตรฐานยุโรป มาตรฐานของญี่ปุ่น มาตรฐานสาธารณรัฐเกาหลี 
และมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์  โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอินทรีย์ หรือโลโก้ ( logo) ขององค์กรสากล    
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสหรัฐฯ มีดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที่ 4  ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ขององค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐฯ  
 

แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรฐัเกาหล ี
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(2) กฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาด
สหรัฐฯ  

นอกจากผลิตภัณฑ์จะได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ตามข้อก าหนดตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว การน าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปดังต่อไปนี้ 

- การแสดงเครื่องหมายรับรอง (labeling)  การจัดส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ          
ผู้ส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องฉลาก ทั้งสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์
อินทรีย์จะต้องแสดงตรารับรองมาตรฐานของ USDA หรือ ขององค์กรสากลที่ได้รับการรับรองจาก USDA   

- การใช้รหัสน าเข้า (import codes)  ส าหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์บางชนิด ผู้น าเข้า
และส่งออกจะต้องใช้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการติดตาม ( tracking)           
โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/organic-codes2 

- การจัดเกรด (grading) การน าเข้าสินค้าเกษตรส่วนมากจะต้องตรงตามมาตรฐาน
ขนาด ระดับชั้น คุณภาพ และมีความเติบโตเต็มที่ โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ams.usda.gov 

- การตรวจสอบด้านสาธารณสุข (health inspection)  การส่งสินค้าต้องมีเอกสาร  
มาพร้อมกับสินค้า ได้แก่ ใบอนุญาตน าเข้า ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ส าหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ใบรับรอง
สุขอนามัยพืชส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืช โดยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.aphis.usda.gov/import_export 

- ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่แปรรูป (meat, poultry, and processed 
egg products)  สหรัฐฯ อนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปจากประเทศ   
ที่มีมาตรฐานการตรวจสอบเทียบเท่าสหรัฐฯ เท่านั้น โดยสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ที่
เว็บไซต์ http://bit.ly/import-fsis 

(3) การระบวุ่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์  
เครื่องหมายรับรองหรือโลโก้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หากไม่ได้แสดงไว้บนด้านนอกของภาชนะ

ที่ส่ง (ไม่จ าเป็นต้องแสดง) ผู้ส่งควรต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารดังต่อไปนี้ 
-  ใบตราส่งสินค้า (bill of lading) ต้องระบุรายละเอียดการรับสินค้าอินทรีย์และเงื่อนไข

การจัดส่ง 
-  ใบก ากับสินค้า (commercial invoice) ซึ่งแสดงการลงรายละเอียดการซื้อขาย      

ทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์ 
-  ใบอนุญาตน าเข้า/ส่งออก หรือเอกสารที่จ าเป็นตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น   

3) การควบคุมและกฎระเบียบด้านการจ าหน่าย 
สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถวาง

จ าหน่ายได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือร้านสินค้าเฉพาะอย่าง หรือจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยไม่ต้องขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือ FDA ตราบเท่าที่ไม่มีการตรวจพบว่าสินค้าละเมิดกฎระเบียบ หรือกฎหมายของ
สหรัฐฯ เช่น การปลอมปน การแสดงเครื่องหมายรับรองบิดเบือน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น   

http://bit.ly/import-fsis
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2.2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (dietary supplements) 

2.2.2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นิยามของค าว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามนโยบาย

การควบคุมก ากับดูแลของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศสหรัฐฯ  ใช้ค าว่า “dietary supplements” ประเทศ
แคนาดา ใช้ค าว่ า  “natural health products” ประเทศออสเตรเลีย  ใช้ค าว่ า  “complementary 
medicines” ประเทศในสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลก ใช้ค าว่า “food supplements” ซึ่งหมายถึง 
วิตามิน แร่ธาตุ และเกลือแร่เท่านั้น ส่วนประเทศจีนใช้ค าว่า “health food products” เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากัดความว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ของ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทาน
อาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอ่ืนเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปอัดเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว   
หรือลักษณะอ่ืน ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็น
อาหารการก าหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองต้องได้รับอนุญาต  

การน าไปใช้ซึ่งสารอาหาร หรือสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบในที่นี้ หมายถึง 
1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์ 
2) สารเข้มข้น สารเมตาบอไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน 1) 
3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม 1) หรือ 2) 
4) ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน 1), 2) หรือ 3) 
5)  สารอ่ืนหรือสิ่งอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ ก าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา8 
ในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภคทางปากซึ่งประกอบด้วย

ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับอาหารเพ่ือเสริมอาหารที่บริโภคปกติอาจอยู่ในรูปอัดเม็ด แคปซูล (capsules) แคปซูล
เปลือกนิ่ม (soft gels) แคปซูลเจลาติน (gel caps) น้ า ผง หรือแท่ง โดยส่วนประกอบอาจประกอบด้วย        
สิ่งเหล่านี้ คือ  

1) วิตามิน  
2) แร่ธาตุ  
3) สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ 
4) กรดอะมิโน (amino acid)  
5) สารอาหารส าหรับคนเพ่ือเสริมอาหารที่บริโภคปกติ 

                                                           
8 ดารณี หมูข่จรพนัธ์. สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
  (สืบค้นจาก http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/F123_p90-93.pdf) 
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6) ส า ร เ ข้ ม ข้ น  (concentrate)  ส า ร เ ม ต า บ อ ไ ล ท์  (metabolite) ส่ ว น ป ร ะก อ บ 
(constituent) สารสกัด (extract) หรือส่วนประกอบของ ข้อ 1), 2), 3), 4) หรือ 5)   

 

2.2.2.2 การตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐฯ   

ในทางการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตลาดสหรัฐฯ จะหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์วิตามิน (vitamins) วิตามิน คือ สารอินทรีย์ที่จ าเป็นต่อชีวิต ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการท าหน้าที่ตามปกติของร่างกาย จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต การด ารงชีวิต และการมีสุขภาพที่ดีโดยรวม 
ร่างกายไม่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์วิตามินขึ้นได้เอง ยกเว้นเพียงบางกรณีเท่านั้น ถึงแม้วิตามินจะมีอยู่ใน
อาหารจากธรรมชาติทุกชนิดแต่ในปริมาณเล็กน้อย ต้องบริโภคอาหารบางชนิดจ านวนมากถึงจะได้วิตามิน
เพียงพอกับความต้องการ ปัจจุบันคนจึงหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือให้ร่างกายได้รับวิตามิน          
ในปริมาณท่ีพอเพียงแทน ตัวอย่างวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินดี เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะ (specialty) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภคเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี หรือระบบการท างานเน้นเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น คอลลาเจน (collagen) ช่วยเสริมสร้าง
ผิวพรรณส าหรับผู้หญิง น้ ามันปลา (fish oil) ช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจ เป็นต้น 

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพืชต่างๆ (herbs & botanicals) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช
และสัตว์หรือแร่ธาตุในธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากความหมายของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์           
ที่ได้จากพืช เช่น กระเทียม เป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมสุขภาพของหัวใจ รักษาระดับโคเลสเตอรอล (cholesterol) 
เป็นต้น 

4) โภชนาการทางการกีฬา  (sports nutrition) หมายถึง โภชนาการพิเศษที่ได้จาก          
ผลการศึกษาด้านโครงสร้างร่างกายมนุษย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือน าไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส าหรับนักกีฬา ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาประเภทยกน้ าหนัก นักเพาะกาย และนักกีฬาที่ต้องกา ร            
ความแข็งแกร่งทนทาน เช่น นักปั่นจักรยาน นักวิ่ง นักว่ายน้ า เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โภชนาการ        
ทางการกีฬา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สร้างกล้ามเนื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงาน ผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูญเสียน้ า/เกลือแร่ 
เป็นต้น 

5) ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร (meal replacement) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคแทน
อาหารบางมื้อเพ่ือควบคุมพลังงานหรือแคลอรี (calorie) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุ          
ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแท่ง เครื่องดื่ม (พร้อมดื่มหรือผง) เช่น เครื่องดื่มโปรตีน โปรตีนแท่ง เป็นต้น ซึ่งในสหรัฐฯ 
จัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบอาหารทั่วไป หรืออาหารเพื่อสุขภาพ9 

6) ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ (minerals) หมายถึงผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการท างานปกติ     
ของร่างกาย เช่น เหล็ก (iron) แคลเซียม (calcium) โปแตสเซียม (potassium) เป็นต้น 

                                                           
9Food Processing ( http://www.foodprocessing.com/articles/2004/53/) 
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จากวารสารรายงานผู้บริโภค (Consumer Reports) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก าไร  
ของสหรัฐฯ ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือต้องการลดน้ าหนัก รักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแผนปัจจุบัน และมากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุ      
(อายุระหว่าง 57-85) บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ ไปกับยาตามที่แพทย์สั่ ง  (prescription 
medications) 

ในด้านการตลาดปี 2554 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 30,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 914,700 ล้านบาท10) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์วิตามิน ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด   
มากที่สุดถึงร้อยละ 34 รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพืช        
โภชนาการทางการกีฬา ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร และผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ  โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 19, 
17, 12, 10 และ 8 ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสหรัฐฯ ปี 2554 

 
ที่มา : Nutrition Business Journal 

2.2.2.3 กฎระเบียบและการควบคุม 

ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ถือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหมวดหนึ่งภายใต้อาหาร (foods) 
ภายใต้กฎหมายอาหาร ยาและเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง (Federal Food, Drug and Cosmetic Act– 
FFD&C) ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎหมายสุขภาพและการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

                                                           
10อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย ปี 2557 เท่ากับ 30.49 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

วิตามิน 
(Vitamins)

34%

ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเฉพาะ 
(Specialty)

19%

สมุนไพรและพืช 
(Herbs & 

Botanicals)
17%

โภชนาการทางการ
กีฬา (Sports 
Nutrition)

12%

ผลิตภัณฑ์ทดแทน
อาหาร (Meal 

Replacement)
10%

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ 
(Minerals)

8%
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พ.ศ. 2537 (Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 - DSHEA) ซึ่งอยู่ในการควบคุม

ขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA โดยมีการควบคุมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าเร็จรูปและ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบจะต้อง         
ไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมปน (adulterated) หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misbranded)      
ซึ่งหมายความว่าก่อนที่จะน าสินค้าไปวางตลาด ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการประเมินความปลอดภัย 
และการแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือน าไปสู่การเข้าใจผิด และต้องมั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย DSHEA และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1) กฎหมายการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ พ.ศ.2545 
(Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) 

2) กฎหมายการบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลากที่ เป็นธรรม  (Fair Packaging and 
Labeling Act)  

3) กฎหมายการแสดงฉลากโภชนาการและการให้ความรู้  (Nutrition Labeling and 
Education Act) 

4) กฎหมายการควบคุมสารสเตอรอยด์ พ.ศ. 2547 (The Anabolic Steroid Control 
Act amendment of 2004) 

5) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ พ.ศ. 2549 
(The Dietary Supplement and Nonprescription Drug Consumer Protection Act of 2006)  

6) กฎหมายคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission Act)   
โดย FDA จะมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามกฎหมายกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการ

ปลอมปน แสดงเครื่องหมายรับรองไม่ถูกต้อง หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหลังจากที่ผลิตภัณฑ์วางตลาดแล้ว 
นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมาย DSHEA ยังได้ระบุว่า แม้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นหมวดหนึ่งของอาหาร        
แต่มีข้อยกเว้น คือ ถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดเข้าข่ายค าจ ากัดความของค าว่า “ยา” หรือ “drug” ก็จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องยา 

ทั้งนี้ สามารถสรุปข้อก าหนด กฎระเบียบต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการผลิต น าเข้าและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบ ได้ดังนี ้

1) กฎระเบียบด้านการผลิต    
(1) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก FDA ในการผลิตหรือจ าหน่าย 

แต่ผู้ผลิตต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเช่นเดียวกับผู้ผลิตอาหารทั่วไป ตามกฎหมายการเตรียม   
ความพร้อมและการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ พ.ศ. 2545   
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(2) การผลิตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตปัจจุบัน (Current Good Manufacturing Practices - CGMPs) ของ FDA  

(3) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากต้องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบเป็นอาหารชนิดใหม่ (new dietary ingredients) จะต้องแจ้งให้ FDA ทราบก่อนวางจ าหน่าย 

New dietary ingredients หรือ ส่วนประกอบที่ เป็นอาหารชนิด ใหม่  หมายถึง 
ส่วนประกอบอาหารที่ไม่เคยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ มีวางจ าหน่ายตลาดในสหรัฐฯ ก่อนวันที่             
15 ตุลาคม 253711 อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ไม่มีรายชื่ออย่างเป็นทางการของรายการส่วนประกอบอาหารที่อยู่
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ าหน่ายก่อนวันที่ก าหนดดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตและ          
ผู้จ าหน่ายที่จะพิจารณาว่าส่วนประกอบตัวใดเป็นส่วนประกอบอาหารชนิดใหม่ หากมีส่วนประกอบของอาหาร
ชนิดใหม่แล้วไม่แจ้ง FDA จะถือว่าผิดกฎระเบียบในเรื่องการปลอมปน แต่มีข้อยกเว้น 2 กรณี คือ 

- เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนประกอบของอาหารซึ่งอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหาร       
ในลักษณะของสิ่งที่ใช้เป็นอาหารที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือ 

- มีประวัติการใช้ หรือหลักฐานอื่นหรือข้อมูลต่างๆ แสดงให้เชื่อได้ว่า จะมีความปลอดภัย
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่แนะน าบนฉลาก ซึ่งข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวรวมถึงการอ้างอิง (citation)          
สิ่งเผยแพร่ใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับข้อสรุปที่ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบที่เชื่อว่าจะมีความ
ปลอดภัย โดยผู้ผลิตหรือผู้กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องส่งมอบข้อมูลหลักฐานต่อ FDA        
อย่างน้อย 75 วัน ก่อนการเริ่มวางจ าหน่ายในระบบตลาดภายในสหรัฐฯ  

(4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องไม่มีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับยา (pharmaceuticals) 
รวมทั้งสารสเตอรอยด์ (steroids) ตามกฎหมายการควบคุมสารสเตอรอยด์ พ.ศ. 2547   

(5) ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องผ่านการพิสูจน์เพ่ือให้ FDA เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย     
ก่อนวางตลาด แต่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

(6) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้บริโภค หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ผลิต ผู้บรรจุ                
ผู้กระจายสินค้า และผู้จ าหน่าย จะต้องแจ้งให ้FDA ทราบ ในกรณีอันตรายที่ไม่ร้ายแรง ผู้ผลิตจะต้องเก็บข้อมูล
ไว้เป็นเวลา 6 ปี ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์           
พ.ศ. 2549   

2) กฎระเบียบด้านการอ้างสรรพคุณและการโฆษณาประชาสัมพันธ์   
(1)  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะไม่สามารถอ้าง หรือโฆษณาว่ามีสรรพคุณในด้าน          

การวินิจฉัย รักษา เยียวยา บรรเทา หรือป้องกันโรคใดๆ ทั้งสิ้น  

                                                           
11 U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/NewDietaryIngredientsNotificationProcess/ucm109764.htm 
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(2) การอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์บนฉลาก ส่วนใหญ่ผู้ผลิต หรือผู้จ าหน่ายไม่ต้อง
พิสูจน์ให้ FDA เชื่อว่าสิ่งที่จะอ้างบนฉลากมีความถูกต้อง หรือเป็นความจริงก่อนที่จะน าไปอ้างบนฉลาก 

(3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งทางวิทยุ           
หรือโทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ กฎหมายด้านการค้า บังคับใช้             
โดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission – FTC) ซึ่งดูแลในเรื่องป้องกัน
พฤติกรรมการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมของธุรกิจ การหลอกลวง และความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

3) กฎระเบียบเรื่องฉลาก ภายใต้กฎหมายการแสดงฉลากโภชนาการและการให้ความรู้ 
(Nutrition Labeling and Education Act) 

ฉลาก คือ การแสดงข้อความที่เป็นการเขียน พิมพ์ หรือรูปภาพ บนภาชนะบรรจุ       
หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งภายใต้กฎหมาย DSHEA และกฎระเบียบอ่ืนๆ ก าหนดว่า ข้อมูลที่ต้อง
ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีดังนี้12     

(1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดต้องใช้ค าว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “dietary 
supplement” หรือ ชื่อของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แทนค าว่า “dietary” เช่น "calcium supplement" 
หรือ "herbal supplement" เป็นต้น 

(2) ปริมาณสุทธิที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น ปริมาณ 60 เม็ด 
(3) ข้อมูลทางโภชนาการ ซึ่ งใช้ค าว่า “ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์” หรือ “Dietary 

supplement” ประกอบด้วย ขนาดของหน่วยบริโภค จ านวนและร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวัน ถ้ามี 
(4) หากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบหลายอย่าง จะต้องระบุน้ าหนักสุทธิของส่วนประกอบ

และน้ าหนักของส่วนประกอบแต่ละชนิดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
(5) ระบุส่วนของพืชที่ใช้ หากเป็นสมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ 
(6) ชื่อและสถานที่อยู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ผลิต ผู้บรรจุและผู้กระจายสินค้า 
(7) รายชื่อที่เป็นสามัญหรือชื่อทั่วไปของส่วนประกอบเรียงล าดับตามความส าคัญที่เห็น

เด่นชัดจากมากไปหาน้อย หรือ ตามแหล่งที่มาของส่วนประกอบบนฉลากแสดงข้อมูลเสริมอาหาร 
(8) ข้อมูลความปลอดภัยอันเนื่องมาจากผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
(9) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (disclaimer) ในกรณีที่มีการอ้างว่าผลิตภัณฑ์จะมี

ผลกระทบต่อโครงสร้าง หรือการท างานของร่างกาย การอ้างถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์โดยทั่วไป หรือการอ้าง
ถึงคุณประโยชน์ต่อโรคขาดสารอาหาร โดยต้องมีข้อความที่ระบุเป็นภาษาอังกฤษว่า "This statement has 
not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to 

                                                           
12 U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/DietarySupplements/ucm2006823.

htm 
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diagnose, treat, cure, or prevent any disease"  ซึ่งหมายความว่า ข้อความนี้ไม่ได้รับการประเมินหรือ
รับรองโดย FDA ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค รักษา เยียวยา หรือป้องกันโรค 

(10)  ข้อมูลที่อาจเพ่ิมเติมได้บนฉลาก เช่น การอ้างเกี่ยวกับความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ 
ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ผลิต  

ความแตกต่างกันระหว่างฉลากข้อมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารคือ ฉลากอาหารทั่วไปจะใช้ค าว่า “Nutrition Facts” ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใช้ค าว่า 
“Supplement Facts” ดังตัวอย่างในภาพที่ 6 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างฉลากข้อมูลโภชนาการส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป 

                       
                 ฉลากข้อมูลโภชนาการส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร        ฉลากข้อมูลโภชนาการส าหรบัผลติภณัฑ์อาหารทั่วไป 

4) กฎระเบียบด้านการน าเข้า  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหมวดหนึ่งอยู่ภายใต้อาหารตามกฎหมายอาหาร      

ยาและเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง หรือ FD&C Act  ดังนั้น การน าเข้าจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วย
การน าเข้าอาหารของสหรัฐฯ     

5) กฎระเบียบด้านการจ าหน่าย  
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้ประกอบการ ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลก่อน

วางตลาด แต่หน่วยงานของรัฐบาลอาจท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยง             
(risk-benefits analysis) ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่วางตลาดแล้ว หากพบว่าไม่ปลอดภัย  ก็จะไม่ให้           
วางจ าหน่ายในตลาดอีกต่อไป อาจมีการเรียกคืนสินค้าออกจากตลาด ตามอ านาจที่ได้รับภายใต้กฎหมาย     
ความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย พ.ศ. 2553 ของ FDA (FDA Food Safety Modernization Act of  2010) 

และอาจจะด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตหรือจ าหน่าย  
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ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของ FDA ด้านการจ าหน่ายสรุปดังต่อไปนี้ 
(1) บทบาทหน้าที่ของ FDA เริ่มขึ้นหลังจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางจ าหน่ายในตลาด 

โดย FDA จะสุ่มตรวจสอบและด าเนินการต่อผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือผลิตภัณฑ์มีการปลอมปน หรือแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ถูกต้อง/แสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

(2) FDA จะด าเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และรายงานจากผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายที่ร้ายแรงอันเนื่องมาจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจสอบฉลาก และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  

(3) FDA มีข้อจ ากัดในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอ้างสรรพคุณบนฉลากผลิตภัณฑ์   
เสริมอาหาร เช่น ในการตรวจสอบการพิสูจน์การอ้างสรรพคุณเพียงเท่าที่ได้รับมอบอ านาจเท่านั้น  

 

2.2.3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbs products) 
 

2.2.3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร 
 

ค าว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . 2525 หมายถึง พืชที่ใช้       
ท าเป็นเครื่องยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในทางสุขภาพ        
ซ่ึงหมายถึงท้ังการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค  

ค าว่า ยาสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของประเทศไทย หมายถึง ยาที่ได้
จากพืช สัตว์ และแร่ ซึ่งยังมิได้มีการผสมปรุง หรือแปรสภาพ (ยกเว้นการท าให้แห้ง) เช่น พืช ก็ยังคงเป็นต้น   
ใบ ดอก และผล โดยยังมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใดๆ เช่น การหั่น การบด การกลั่น การสกัดแยก รวมทั้ง
การผสมกับสารอ่ืนๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กลง   
บดให้เป็นผง อัดให้เป็นแท่ง หรือปอกเปลือกออก เป็นต้น เมื่อพูดถึงสมุนไพร โดยทั่วๆ ไป มักจะนึกถึงเฉพาะ
พืชที่น ามาใช้ประโยชน์ในทางยา เพราะสัตว์และแร่มีการใช้น้อย จะใช้เฉพาะในโรคบางชนิดเท่านั้น 

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุในธรรมชาติโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพจากความหมายของสมุนไพร โดยน ามาผลิตเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องส าอาง
ส าหรับป้องกันโรค บ ารุงสุขภาพ หรือเสริมความงาม นอกจากนี้ ยังรวมถึง ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
และน้ ามันหอมระเหย โดยสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารเรียกว่า “อาหารสมุนไพร” สมุนไพรในกลุ่มที่น ามาใช้
ประโยชน์ในการเป็นส่วนประกอบอาหาร เรียกว่า “เครื่องเทศสมุนไพร” สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องดื่มเรียกว่า 
“เครื่องดื่มสมุนไพร”  สมุนไพรที่ใช้เป็นยาเรียกว่า “ยาสมุนไพร” และสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องส าอางเรียกว่า 
“เครื่องส าอางสมุนไพร”    

สมุนไพรแบ่งตามหลักวิชาออกเป็น 2 สาขา คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผน
ปัจจุบัน13 

                                                           
13 คลินิกการแพทย์แผนไทยไชโย.  สืบค้นจาก http://www.clinicchaiyo.net 
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1) สมุนไพรแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่ เภสัชกรหรือแพทย์แผนโบราณ          
และประชาชนน ามาใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องส าอาง ส าหรับป้องกัน รักษาโรค บ ารุงสุขภาพ    
หรือเสริมความงาม ตามหลักวิชาของแพทย์และเภสัชกรรมไทยแผนโบราณ หรือจากความรู้ และประสบการณ์      
ที่บรรพบุรุษในอดีตเคยใช้สืบต่อกันมา 

2) สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่แพทย์และเภสัชกรแผนปัจจุบัน 
นักวิทยาศาสตร์ หรือนักโภชนาการน ามาศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย แล้วสกัดเอาสารบางชนิดจากพืช สัตว์ 
หรือแร่ธาตุ ออกมาใช้เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องส าอาง ส าหรับป้องกัน รักษาโรค บ ารุงสุขภาพ    
หรือเสริมความงาม ตามหลักและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้พ้ืนฐาน หรือประสบการณ์
เดิมของแพทย์และเภสัชกรแผนโบราณ หรือประชาชนที่เคยรู้และเคยใช้กันมาตั้งแต่ ในอดีต เป็นแนวทาง       
ในการศึกษาวิจัยว่า ในพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุนั้นๆ มีสารเคมีอะไรจึงมีสรรพคุณตามที่คนโบราณกล่าวไว้         
โดยน ามาทดลองทั้งด้านเภสัชวิทยาและทางคลินิก คือ ทดลองใช้กับสัตว์ และคนที่เจ็บป่วย 

ส าหรับสมุนไพรแผนโบราณในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรไทย      
แผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ 

1) สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยและบางชนิดก็ต้องน าเข้ามา
จากต่างประเทศ ซึ่งแพทย์และเภสัชกรไทยแผนโบราณน ามาปรุงเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องส าอาง 
ส าหรับป้องกัน รักษาโรค บ ารุงสุขภาพ หรือเสริมความงามตามทฤษฎี หรือหลักวิชาของแพทย์และเภสัชกรรม
ไทยแผนโบราณ 

2) สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศจีน ที่แพทย์และเภสัชกรจีนแผน
โบราณน ามาปรุงเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องส าอาง ส าหรับป้องกัน รักษาโรค บ ารุงสุขภาพ           
หรือเสริมความงาม ตามทฤษฎีหรือหลักวิชาของแพทย์และเภสัชกรรมจีนแผนโบราณ 

เภสัชวัตถุ คือ วัตถุท่ีใช้เป็นสมุนไพรไทยแผนโบราณ มี 3 ประเภท คือ 
1)  พืช  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

(1) ประเภทต้น เช่น ต้นพิกุล ต้นขี้เหล็ก ต้นมะตูม 
(2) ประเภทเถา เครือ เช่น เถาบอระเพ็ด เถาคันแดง 
(3) ประเภทหัว เหง้า เช่น หัวแห้วหมู เหง้าข่า เหง้าขิง 
(4) ประเภทผัก เช่น ผักบุ้ง ผักหนอก ผักชี ผักกาดน้ า 
(5) ประเภทหญ้า เช่น หญ้าแพรก หญ้าคา หญ้าใต้ใบ 

2)  สัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ประเภทสัตว์บก เช่น ควายเผือก หมี งูเหลือม 
(2) ประเภทสัตว์น้ า เช่น ปลาหมึก หอยสังข์ เต่า 
(3) ประเภทสัตว์อากาศ เช่น นกนางแอ่น ผึ้ง 
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3)  แร่ธาตุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ประเภทแร่ธาตุที่สลายตัวยาก เช่น เหล็ก ทองค า เงิน 
(2) ประเภทแร่ธาตุที่สลายตัวเร็ว หรือสลายตัวอยู่แล้ว เช่น สารส้ม พิมเสน เกลือ 

ปัจจุบันสมุนไพรก าลังเป็นที่สนใจของคนทั่วๆ ไป มิใช่เฉพาะเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการน าไปใช้ในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ใช้เป็นเครื่องส าอาง แชมพูสระผม ครีมรักษา       
สภาพเส้นผม ครีมบ ารุงผิว ครีมขัดผิว เช่น ใช้น้ าส้มมะขามเปียก และขมิ้นมาขัดผิว พืชสมุนไพรหลายชนิด
น ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น หญ้าหนวดแมว บานเย็น เทียนกิ่ง ซึ่งมีดอกสวยงาม บางอย่างน ามาเป็นอาหาร 
เช่น ขี้เหล็ก ย่านาง กระเทียม ขิง ข่า เป็นต้น 

ประโยชน์ของสมุนไพร มีหลากหลาย ได้แก่ ใช้เป็นยาบ าบัดรักษาโรค อาหาร เครื่องส าอาง 
อาหารเสริมบ ารุงร่างกาย ใช้ขับสารพิษ และเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (herbal medicinal products) อาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ         
ได้ 4 กลุ่ม คือ 

1) ผลิตภัณฑ์ในรูปยาแผนปัจจุบัน (phytophamaceuticals) 
2) ผลิตภัณฑ์ในรูปยาแผนโบราณ (herbal medicines) 
3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (nutraceuticals)   
4) เวชส าอาง หรือ เครื่องส าอางจากสมุนไพรที่ใช้ในการบ ารุงและรักษา (cosmeceuticals)   
ใ นส่ ว นขอ งประ เทศ ไทย  จ ากผลกา รศึ กษ า เ รื่ อ ง  “ปัญหาขอ ง พื ช สมุ น ไพ ร ”                           

โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (มีนาคม 2554)14 พบว่า อุตสาหกรรมสมุนไพร           
ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและมีเป้าหมายเชิงรุกเพ่ือสู่ตลาดส่งออก มี 3 สาขา ได้แก่ เครื่องส าอางสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร  

 

2.2.3.2 สมุนไพรในสหรัฐฯ 

ในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายสุขภาพและการให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พ.ศ. 2537 (Dietary Supplement Health and Education Act of 
1994) หรือ DSHEA ซึ่งหมายความว่าสมุนไพรสามารถวางจ าหน่ายได้โดยมิต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่อง  

ความปลอดภัย หรือความมีประสิทธิภาพก่อนการวางจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องผลิต      
ตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMPs) เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทั่วไปภายใต้กฎหมาย FD&C 
ของ FDA นอกจากนี้ สมุนไพรใดเข้าข่ายว่าเป็นยา ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FD&C ด้วยเช่นกัน 

                                                           
14 http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=55 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=55
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ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันมากขึ้นในสหรัฐฯ ทั้งในรูปยาสมุนไพรเพ่ือการรักษา 
และเพ่ือสุขภาพและความงาม จากผลการศึกษาของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์15  พบว่า สมุนไพร
ที่มีการใช้กันมากโดยทั่วไปในสหรัฐฯ มีหลายชนิด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11  แสดงรายชื่อสมุนไพรที่มีการใช้กันมากโดยทั่วไปในสหรัฐฯ 

ชื่อสามัญ ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
เอ็กไคนาเซีย echinacea Echinacea purpurea and related species 
เซนต์จอห์นเวอร์ต St. John's wort   Hypericum perforatum 
แปะก๊วย ginkgo Ginkgo biloba 
กระเทียม garlic Allium sativum 
ปาล์มใบเลื่อย saw palmetto Serenoa repens 
โสม ginseng Panax ginseng, หรือ Asian ginseng; และ  

Panax quinquefolius,หรือ American ginseng 
โกลเด้นซีล goldenseal Hydrastis canadensis 
วาเลอเรียน valerian Valeriana officinalis 
คาโมมายล์   chamomile Matricaria recutita 
ฟีเวอร์ฟิว feverfew  Tanacetum parthenium 
ขิง   ginger  Zingiber officinale 
อีฟนิ่ง พริมโรส evening primrose Oenothera biennis 
มิลค์ทิสเทิล milk thistle Silybum marianum 

 
เอ็กไคนาเซีย (echinacea)  เป็นพืชที่พบได้เฉพาะในพ้ืนที่ทางตะวันออกและภาคเหนือ

ตอนกลางของสหรัฐฯ สามารถปลูกได้ตั้งแต่พ้ืนที่ชื้นจนถึงแห้งในเขตทุ่งหญ้า (prairies) เป็นสมุนไพรพ้ืนบ้าน   
ที่รู้จักกันดีมานานในหมู่ชาวพ้ืนเมืองอเมริกันเรื่องคุณสมบัติที่ช่วยท าให้หายจากอาการหวัดได้เร็วขึ้น (ภาพที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

15 University of Maryland Medical Center.  (มิถุนายน 2558).  Herbal medicine. สืบค้นจาก 
(http://umm.edu/health/medical/altmed/treatment/herbal-medicine) 
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ภาพที่ 7  เอ็กไคนาเซีย (echinacea) และผลิตภัณฑ์ 

               
             ต้นและดอกเอ็กไคนาเซีย              ผลิตภัณฑ์เอ็กไคนาเซียในรูปแคปซูล 

เซนต์จอห์นเวิร์ต (St. john's wort)  เป็นสมุนไพรที่มีการน ามาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ         
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภายนอก สมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์ในการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ โดยเฉพาะอาการ
ซึมเศร้า ปัจจุบันสารสกัดจากเซนต์จอห์นเวิร์ตได้รับการรับรองในประเทศเยอรมนีและประเทศในสหภาพยุโรป
อีกหลายประเทศ ให้ใช้ในผู้ที่มีอาการซึมเศร้าในระดับอ่อนถึงปานกลาง และได้มีการน าสมุนไพรนี้มาบรรจุ     
อยู่ในต ารายามาตรฐานหลายฉบับ ได้แก่ The European Pharmacopoeia (1999) และ The German 

Commission E  โดยระบุข้อบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับอาการความผิดปกติทางจิต อาการซึมเศร้า             
และวิตกกังวล ส าหรับในสหรัฐฯ จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก าหนด              
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ  (FDA) ที่ไม่เข้มงวดนัก16 

ปัจจุบันเซนต์จอห์นเวิร์ตเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ ดอกมีสีเหลืองสด   
(ภาพท่ี 8) เมื่อน าไปตากแห้งแล้วน ามาชงเป็นชาส าหรับดื่ม และมีการน าไปแปรรูปเป็นแคปซูล หรือน้ ามันสกัด 
เป็นสมุนไพรบ าบัดอย่างอ่อนส าหรับอาการซึมเศร้า เครียด และป้องกันโรคนอนไม่หลับ  (อ้างอิงจาก 
http://www.ubgarden.com/) 

ภาพที่  8  เซนต์จอห์นเวิร์ต (St John's wort) และผลิตภัณฑ์ 

 
 

                                                           
16 อนุชิต พลับรูก้าร. ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(http://pcog2.pharmacy.psu.ac.th/thi/Article/2546/7-46/07-46.html) 

http://www.ubgarden.com/
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แปะก๊วย (ginkgo) เป็นสมุนไพรโบราณ เกิดขึ้นเมื่อ 270 ล้านปีก่อน มีการน าไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1436 ในสมัยราชวงศ์หมิงของจีน ปัจจุบันนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในเอเชีย 
ยุโรปและสหรัฐฯ เชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะ แปะก๊วยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีใบเดี่ยวลักษณะคล้ายพัด 
(ภาพที่ 9) ซึ่งเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางยา สารสกัดจากใบแปะก๊วยมีสารที่ส าคัญ คือ จิงโกไลด์ 
(ginkgolide) และบิโลบาไลด์ (bilobalide) 

ใบแปะก๊วยมีหลายรูปแบบ เช่น แบบใบตากแห้ง หรือแบบอบ อาจรับประทานเป็นในรูปชา 
และแบบสารสกัดจากใบแปะก๊วยในรูปไฟโตโซม ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่า มีคุณสมบัติในการบ ารุงสมอง     
เชื่อว่าป้องกันโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ (alzheimer 's disease) ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต     
และหลอดเลือดให้เป็นปกติ ทั้งช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมอง มือ และเท้า ใบแปะก๊วย จึงเป็น
สมุนไพรที่ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก http://www.vitamintook.com) 

ภาพที่ 9  แปะก๊วย 

     
     ต้นแปะก๊วย           ใบแปะก๊วย 

กระเทียม (garlic) เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. มีกลิ่นแรง มีหัวใต้ดินแบบ tunic bulb 
ลักษณะกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 ซม. (ภาพท่ี 10) กระเทียมจัดเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงแต่งรส 
และกลิ่นอาหาร มีสรรพคุณทางยาสมุนไพร ได้แก่ รักษาโรคบิด ป้องกันมะเร็ง ลดระดับไขมัน โคเลสเตอรอล 
และน้ าตาลในเลือด ขับพิษ และ สารอันตรายที่ปนเปื้อนในเม็ดเลือด มีกลิ่นที่ฉุนจึงสามารถไล่ยุงได้ดี          
และช่วยขับลม เป็นต้น (อ้างอิงจาก http://thaigoodview.com/node/162568) 

ภาพที่ 10  กระเทียม   

       
        ต้นกระเทียมสด     หัวกระเทียมแห้ง 
 

http://www.vitamintook.com/
http://thaigoodview.com/node/162568
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ปาล์มใบเลื่อย (saw palmetto) เป็นปาล์มแคระ มีใบเป็นรูปพัด (ภาพที่ 11) พบในแถบ
ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ไขมันสกัดจากผลปาล์มแห้งมีสารประกอบ ไซโทสเตอรอล (cyto-sterol) ซึ่งออกฤทธิ์
เหมือนสารต้านแอนโดรเจน หรือสารต้านฮอร์โมนเพศชาย ช่วยยับยั้งการท างานของ เอนไซม์ 5-alpha 

reductase ในการเปลี่ยนฮอร์โมน testosterone ไปเป็น dihydrotestosterone (DHT) ช่วยยับยั้งการฝ่อ
ของโพรงรากผม DHT จึงมีสรรพคุณคล้ายยารักษาผมร่วง สารสกัดจากผลปาล์มยังมีฤทธิ์ในการรักษาต่อม
ลูกหมากโตที่ไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็ง (อ้างอิงจาก  http://www.sawpalmettothailand.com/saw-palmetto-update/) 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยห้ามการใช้สารสกัดจากต้นปาล์ม
ใบเลื่อยเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อฮอร์โมน และระบบอื่นๆ ในร่างกาย  

ภาพที่ 11 ปาล์มใบเลื่อย (saw palmetto) 
 

          
   ใบปาล์มใบเลื่อย                     ผลปาล์มสด              ผลปาล์มแห้ง 

โสม (ginseng) มี 2 ชนิด ได้แก่ โสมเกาหลี (Asian ginseng) และโสมอเมริกัน (American 
ginseng) โสมเป็นพืชสมุนไพรโบราณที่ใช้กันมานานนับพันปี เป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างยาก ชอบอากาศเย็น
สม่ าเสมอ ดินและน้ าต้องสะอาด จึงมีราคาแพงและหายาก ต้นโสมมีรากลึกประมาณ 1 ฟุต ต้นสูงประมาณ   1 
เมตร (ภาพท่ี 12) นิยมใช้รากซ่ึงมีอายุประมาณ 3-6 ปี มาท ายาซ่ึงมีคุณสมบัติลดความเครียด ช่วยปรับสภาพ
ร่างกายและจิตใจให้ทนต่อภาวะต่างๆ ได้มากขึ้น และช่วยลดความเมื่อยล้าโดยกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายสร้าง
พลังงานเพ่ิมขึ้น ช่วยให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดอาการข้างเคียงจาก
การฉายรังสี ลดระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน (อ้างอิงจาก http://www.ubgarden.com/) 

ภาพที่ 12 โสมเกาหลีและโสมอเมริกัน (Asian ginseng and American ginseng) 

          
               โสมเกาหลี (Asian Ginseng)                  โสมอเมริกัน (American ginseng) 
 

http://www.ubgarden.com/
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โกลเด้นซีล (goldenseal) มีต้นก าเนิดอยู่ ในเขตมลรัฐในฝั่ งตะวันออกของสหรัฐฯ           
และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดา เป็นพืชสมุนไพรชนิดไม้ยืนต้น สูงประมาณ 1 ฟุต ดอกสีขาว       
ผลสีแดง (ภาพที่ 13) เจริญเติบโตดีในพ้ืนที่เชิงเขา ระบายน้ าได้ดี เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีค่า            
ชาวพ้ืนเมืองอเมริกันใช้สมุนไพรชนิดนี้รักษาโรคต่างๆ แบบเอนกประสงค์ เช่น รักษาโรคผิวหนัง แก้เจ็บตา   
ปวดท้อง เป็นต้น โดยรากมีฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบและการติดเชื้อ สารรสขม (bitter tonic) ในรากมีฤทธิ์
กระตุ้นให้เรารู้สึกอยากอาหาร (อ้างอิงจาก http://www.encyclopedia.com) 

ภาพที่ 13  โกลเด้นซีล (goldenseal) 

     
 

วาเลอเรียน (valerian) เป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นก าเนิดอยู่ในยุโรปและเอเชียมากว่า 2000 ปี 
ต้นสูงประมาณ 4 – 6 ฟุต ดอกวาเลอเรียนมีขนาดเล็กสีขาวและม่วง (ภาพที่ 14) ในศตวรรษที่ 18              
มีการน ารากของวาเลอเรียนมาใช้เป็นสมุนไพรเพ่ือรักษาอาการนอนไม่หลับ คลายความวิตกกังวล  ปัจจุบัน      
ได้มีการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพร เพ่ือช่วยการนอนหลับทั้งในอเมริกาและยุโรป  ( อ้างอิงจาก
http://www.ubgarden.com/) 

ภาพที่ 14  วาเลอเรียน (valerian) 

 
 
 
 

http://www.encyclopedia.com/
http://www.ubgarden.com/
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คาโมมายล์ (chamomile) เป็นพืชที่มีใบนุ่มสีเขียวสด มีดอกสีขาวเหมือนดอกเดซี่และมีเกสร
สีเหลืองทองอยู่กลางดอก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ (ภาพที่ 15) คาโมมายล์เป็นพืชสมุนไพรบ าบัดที่ได้รับการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรยาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพแล้ว      
ยังมีคุณสมบัติในเรื่องการดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ โดยใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายทั่วโลก มีการน าเอาดอกคาโมมายล์มาแปรรูปอบแห้งใช้ท าชาดื่มเพ่ือสุขภาพ ท าน้ ายาบ้วนปาก 
ส่วนน้ ามันหอมระเหยที่ได้จะมีฤทธิ์ช่วยรักษาแผลและอาการอักเสบ รักษาอาการหดเกร็งของกระเพาะอาหาร 
และใช้ท ายาบรรเทาอาการปวด แก้วิงเวียนศีรษะ ดอกคาโมมายล์มีสารออกฤทธิ์เสมือนยาคลายกล้ามเนื้อ     
ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกง่วงนอน และรู้สึกสบายตัว (อ้างอิงจากhttp://www.ubgarden.com/) 

ภาพที่ 15  คาโมมายล์ (chamomile) 
 

 

ฟีเวอร์ฟิว (feverfew) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 45 เซนติเมตร (ภาพที่ 16)       
ดอกลักษณะคล้ายดอกเดซี่ (daisy) มีกลิ่นหอมสดชื่น นิยมน าใบแห้งหรือใบสดของฟีเวอร์ฟิวไปชงกับน้ าร้อน  
ใช้ดื่มเป็นชา เป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นยาพ้ืนบ้านมาหลายศตวรรษ มีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดศีรษะ ไมเกรน    
ลดไข้ ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอ และอาการคลื่นไส้ (อ้างอิงจาก http://www.ubgarden.com/) 

ภาพที่ 16  ฟีเวอร์ฟิว (Feverfew) 

 

 

http://www.ubgarden.com/
http://www.ubgarden.com/
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ขิง (ginger) เป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ าตาลแกมเหลือง         
เนื้อในสีขาวนวล ต้น ใบ และช่อดอกคล้ายไพล ใบเรียวแคบ ปลายใบแหลม ช่อดอกเป็นตุ้มกลมคลายเกล็ดปลา     
มีดอกสีเหลืองแทรกตามเกล็ดนั้นๆ (ภาพที่ 17) ส่วนที่ใช้เป็นยาใช้ได้ทั้งราก เหง้า ต้น ใบ ดอกและผล        
โดยเหง้าแก่สดมีรสเผ็ดร้อน และมีกลิ่นหอม สรรพคุณของขิง ได้แก่  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ไข้หวัด แก้ไอ 
คลื่นไส้อาเจียน ช่วยให้เจริญอาหาร (อ้างอิงจาก http://www.samunpri.com)   

ภาพที่ 17 ขิง   

 

อีฟนิ่งพริมโรส (evening primrose)  มีถิ่นก าเนิดอยู่ในลาตินอเมริกา ส่วนที่น ามาใช้
ประโยชน์ คือ เมล็ดสีน้ าตาลซึ่งอยู่ในฝักของดอกพริมโรส มีน้ ามันชนิดหนึ่งเรียกว่า น้ ามันอีฟนิ่งพริมโรสออยส์ 
(evening primrose oil) ซึ่งมีสารประกอบส าคัญ คือ กรดไขมันจ าเป็นไม่อ่ิมตัวชนิดโอเมกา 6 ที่ร่างกาย      
ไม่สามารถสร้างเองได้ ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์  การป้องกันการสูญเสียน้ าของเซลล์
ผิวหนัง  ผิวจึงคงความชุ่มชื่น สดใส เปล่งปลั่ง และมีน้ ามีนวล รักษาอาการผิดปกติทางผิวหนัง เช่น ผิวหนังแห้ง 
รวมถึงอาการผมร่วง มีรังแค และเล็บเปราะได้ ช่วยลดการอักเสบ ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ความดัน
โลหิตสูง บรรเทาอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และรักษาอาการผิดปกติก่อนมีประจ าเดือน อีฟนิ่งพริมโรส 
มีหลายสีดังภาพที่ 18 (อ้างอิงจาก http://www.healthdd.com/article/article_preview.php?id=36) 

ภาพที่ 18  อีฟนิ่งพริมโรส (evening primrose) 

 
 

http://www.healthdd.com/article/article_preview.php?id=36
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มิลค์ทิสเทิล (milk thistle) เป็นพืชสมุนไพรในเขตยุโรป โดยมีถิ่นก าเนิดอยู่ ในแถบ           
เมดิเตอเรเนียน ใช้รักษาโรคตับมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน ได้ถูกน าไปแพร่หลายในยุโรป อเมริกาเหนือ           
และอเมริกาใต้ มิลค์ทิสเทิลเป็นไม้ดอกต้นเล็กๆ สีม่วง และมีหนาม (ภาพท่ี 19) ก้านและใบอ่อนนิยมใช้ท าสลัด 
ส่วนที่น ามาใช้เพ่ือป้องกันและรักษาโรค คือ เมล็ด ช่วยปกป้องตับจากสารพิษ ทั้งพิษจากเห็ดและพิษงู        
จากหลักฐานทางคลินิกพบว่า สารสกัดจากมิลค์ทิสเทิลมีองค์ประกอบหลักชื่อ ซิลิมาริน (silymarin) สามารถ
รักษาโรคตับอักเสบได้ โดยสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ในการป้องกันตับ (อ้างอิงจาก 

http://www.majiciristhaiherbs.com/product_info.php?proid=milk_thistle) 

ภาพที่ 19   มิลค์ทิสเทิล (milk thistle) 

 
 

2.2.3.3 การน าเข้าสมุนไพรของสหรัฐฯ  
 

การศึกษานี้จะเน้นเฉพาะการน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร ซึ่งแยกตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS) ได้ดังนี้  

1) HS 0910 เป็นเครื่องเทศอ่ืนๆ ได้แก่ ขิง หญ้าฝรั่น ขม้ิน ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และอ่ืนๆ 
2) HS 1211  ได้แก่ พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้

ประโยชน์หลักในการท าเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรม หรือส าหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 
สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม รวมถึงชาสมุนไพร 

3) HS 1302  ได้แก่ น้ าเลี้ยง หรือ แซป (Saps) และสิ่งสกัดจากพืช สารจ าพวกเพกติก 
(pectic) เกลือของกรดเพกติก หรือ เพกติเนต (pectinates) และเกลือของกรดเพกติก หรือ เพกเตต 
(pectates) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและวุ้นและยางข้นอ่ืนๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลง
หรือไม่ก็ตาม 

4) HS 3004  (30049063, 30049072 และ 30049098) ได้แก่ ยาสมุนไพรส าหรับรักษา
หรือป้องกันโรค 

การน าเข้าเครื่องเทศและสมุนไพรภายใต้พิกัดฯ 0910 , 1211 และ 1302 ของสหรัฐฯ 
สามารถสรุปได้ดังนี ้
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ภายใต้พิกัด HS 0910  อยู่ในหมวดเครื่องเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าขิง โดยมีการ
น าเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาเป็น อินเดีย ตุรกี สเปน และเปรู ส าหรับการน าเข้าจากประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็น ขิง เครื่องแกง เครื่องเทศอ่ืนๆ และขมิ้น ตามล าดับ  

ภายใต้พิกัด HS 1211 ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าส่วนของพืชที่มีกลิ่นหอม รองลงมาเป็น       
ชาสมุนไพร และรากโสม โดยน าเข้าจาก จีน อินเดีย เม็กซิโก ตุรกี และเยอรมัน เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับ         
การน าเข้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าชาสมุนไพร และไม้หอมต่างๆ  

ภายใต้พิกัด HS 1302 ส่วนใหญ่น าเข้ายางไม้ น้ าเลี้ยงจากพืชผัก และสารจ าพวกเพกติก    
โดยส่วนใหญ่น าเข้าจาก อินเดีย จีน ฝรั่งเศส ตุรกี และเม็กซิโก ส าหรับการน าเข้าจากประเทศไทย ส่วนใหญ่   
เป็นการน าเข้าวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล (agar-agar) โสม น้ าเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืชผัก  

ภายใต้พิกัด HS 3004  ไม่พบข้อมูลการน าเข้า 
จากข้อมูลการน าเข้าในปี 2557 พบว่า สหรัฐฯ มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้พิกัด 

1302 (น้ าเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช) มากที่สุด มีการน าเข้าทั้งหมด 2,134 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (ประมาณ 
69,615 ล้านบาท) และแนวโน้มการขยายตัวในช่วงปี 2553-2557 สูงสุดถึงร้อยละ 26 รองลงมาเป็น    
การน าเข้าภายใต้รหัส 1211 (พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้) โดยในปี 2557 มีการน าเข้าทั้งหมด 374        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12,201 ล้านบาท) และการน าเข้าภายใต้รหัส 0910 (เครื่องเทศอ่ืนๆ)       
โดยในปี 2557 น าเข้าท้ังหมด 254 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 8,286 ล้านบาท) 

จากข้อมูลการน าเข้าอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ พบว่า สหรัฐฯ น าเข้าสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าที่ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเครื่องเทศสมุนไพร รองลงมาเป็น
พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ และสิ่งสกัดจากพืชสมุนไพร ตามล าดับ (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12  การน าเข้าเครื่องเทศ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ  ปี 2553-2558 

 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

รหัสพิกัด
ศุลกากร 

(HS) 

ประเภท 
เครื่องเทศ สมุนไพร            

และผลิตภัณฑ ์

ปี  
 

อัตรา 
การขยายตัว 
ปี 2553-2557 

(ร้อยละ) 

ปี 

2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) 2553 2554 2555 2556 2557 

0910 เครื่องเทศอื่นๆ        
     ทั่วโลก 168 181 162 190 254 9 122 
     ไทย 6 6 3 3 5 -10 3 
1211 พรรณไม้และส่วนของ

พรรณไม ้
       

     ทั่วโลก 252 280 331 359 374 11 185 
     ไทย 2 1.0 1.3 1.3 2 -0.04 1.0 
1302   น้ าเลี้ยงและสิ่งสกดัจากพืช        
     ทั่วโลก 824 1,653 4,256 2,536 2,134 26 963 
     ไทย 0.8 1.0 1.2 1.1 1.0 5 0.5 

  3004                  ยาสมุนไพรรักษาหรือ
ป้องกันโรค 

-  - - - - - - 

     ทั่วโลก -  - - - - - - 
     ไทย -  - - - - - - 

รวม     ทั่วโลก 1,245 2,114 4,749 3,084 2,763 22 1,269 
     ไทย 8 8 5 5 8 -6 5 

ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA 
 

2.2.3.4 การตลาดภายในประเทศ 
 

1) การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสหรัฐฯ  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว    
โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาชาวอเมริกันไม่พอใจกับค่าใช้จ่ายยาแผนปัจจุบันซึ่งสูงมาก ประกอบกับกระแสความ
สนใจในเรื่องการรักษาโดยวิธีธรรมชาติหรืออินทรีย์ ส่งผลให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น โดยเกือบ 1 ใน 3 
ของชาวอเมริกันใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และจากผลการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในวารสาร New England Journal of 
Medicine17 พบว่า เกือบร้อยละ 70 ของชาวอเมริกันผู้ใช้สมุนไพร (ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาดีและมีรายได้
สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนท่ัวไป) ใช้บริการแพทย์ทางเลือกเสริมกับการแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

 
                                                           
17 http://www.nejm.org/ 
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  2) มูลค่าทางการตลาด  
 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จากรายงานเรื่อง Medical Herb Profile ของศูนย์วิจัยตลาด
การเกษตร (Agricultural Marketing Research Center) มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐไอโอวา18 ซ่ึงอ้างแหล่งข้อมูล
จาก Nutrition Business Journal ระบุว่า ในปี 2554 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 ,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
(ประมาณ 155,533 ล้านบาท)19  

ยาสมุนไพร จากข้อมูลของ Medicinal Plant Working Group20 ระบุว่า ยาสมุนไพร   
ในสหรัฐฯ มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 3 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (ประมาณ 91,490 ล้านบาท)             
และชาวอเมริกันมากกว่า 60 ล้านคนบริโภคยาสมุนไพร แพทย์แผนปัจจุบันแนะน าให้ใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
และผู้ให้บริการประกันสุขภาพบางรายมีแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการแพทย์ทางเลือก เช่น การรักษา
ด้วยยาสมุนไพร  

3) รูปแบบผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีวางจ าหน่ายในร้านค้ามีหลายรูปแบบ              
เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะอยู่ในรูปชาสมุนไพร สมุนไพรสกัดในน้ าเชื่อม น้ ามันสกัด น้ าสมุนไพรสกัด 
สมุนไพรสกัดในรูปแอลกอฮอล์ (tincture) และสมุนไพรสกัดแห้งอยู่ในรูปอัดเม็ด หรือบรรจุแคปซูล  

  

2.2.3.5 กฎระเบียบและการควบคุม 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตามกฎหมายของสหรัฐฯ สมุนไพรถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร      
ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งภายใต้อาหารซึ่งควบคุมโดย FDA  ดังนั้น การผลิต การน าเข้า และการจ าหน่ายจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย FD&C และ DSHEA ของ FDA และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบกฎระเบียบอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องเกษตรอินทรีย์ของ USDA   
เช่น การใช้ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก USDA หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก USDA 

2) การน าเข้าสมุนไพรสด ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการน าเข้าพืช (ผัก) ภายใต้การดูแล
ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  (USDA) เช่น ต้องขออนุญาตการน าเข้า ต้องมีใบรับรองความปลอดโรค เป็นต้น 

3) สมุนไพรที่เป็นยา ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ภายใต้กฎหมาย DSHEA ถึงแม้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเสริมอาหารจะเป็นหมวดหนึ่งภายใต้อาหาร แต่มีข้อยกเว้น คือ หากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดเข้าข่าย
ค าจ ากัดความของค าว่า ยา (drug) หรือสมุนไพรบางชนิดที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มีสรรพคุณเป็นยา      
เช่น Digitalis เป็นพืชมีใบคล้ายใบพุด ใช้ท ายาบ ารุงหัวใจ หรือ Belladonna ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้จ าพวกมะเขือพวง 
เป็นพืชมีพิษต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับยาภายใต้กฎหมาย FD&C ซึ่งอยู่ในการควบคุมของ FDA 

                                                           
18 http://www.agmrc.org/commodities-products/specialty-crops/herbs/medicinal-herb-profile/ 
19 อัตราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ปี 2554 เท่ากับ 30.4967 บาท ต่อ 1 เหรยีญสหรัฐฯ 
20 https://www.nps.gov/plants/medicinal/plants.htm 
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4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการการค้า
ของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) เช่น ห้ามโฆษณาเกินความเป็นจริง 

5) ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัด จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของส านักงาน
ภาษีและการค้า (Tax and Trade Bureau) ของสหรัฐฯ  ซึ่งก ากับดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (alcohol) 

นอกจากนี้  เช่นเดียวกับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังจาก               
ที่วางจ าหน่ายในตลาด อาจมีหน่วยงานของรัฐ เช่น FDA ด าเนินการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ หากได้รับแจ้ง
จากผู้ประกอบการ หรือมีการร้องเรียนจากผู้บริโภค เป็นต้น  

2.2.4 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ (natural health and beauty 
products) 

2.2.4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม โดยทั่วไปจะหมายถึง เครื่องส าอาง โดยสามารถแบ่ง
เครื่องส าอางออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เวชส าอาง (cosmeceutical) หมายถึง เครื่องส าอาง            
เพ่ือการรักษาและบ ารุง และเครื่องส าอางทั่วไป (cosmetic) ซึ่งใช้เป็นเครื่องส าอางเพ่ือปรุงแต่งความงาม 
นอกจากนี้ หากอาศัยเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะสามารถแบ่งเครื่องส าอางออกได้เป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ เครื่องส าอางส าหรับผม เครื่องส าอางแอโรซอล (aerosol) เครื่องส าอางส าหรับใบหน้า เครื่องส าอาง
ส าหรับล าตัว เครื่องหอม และเบ็ดเตล็ด แต่หากแบ่งตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องส าอางควบคุมพิเศษ เครื่องส าอางควบคุม
และเครื่องส าอางท่ัวไป 

ภายใต้กฎหมาย FD&C (sec. 201(i)) ของสหรัฐฯ บัญญัติไว้ว่า เครื่องส าอาง หมายถึง         

(1) สิ่งที่ใช้ส าหรับขัด ถู นวด ราด พรม หรือฉีดพ่นบนหรือซึมเข้าไปใน หรือทาบนร่างกาย โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือท าความสะอาด หรือท าให้เกิดความสวยงาม หรือเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ และ  (2) สิ่งที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว ยกเว้น สบู่ 

โดยเครื่องส าอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  
1. ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (skin care) 
2. ผลิตภัณฑ์น้ าหอม (fragrances) 
3. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งดวงตา (eye makeup) 
4. ผลิตภัณฑ์การตกแต่งมือและเล็บ (manicure products) 
5. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอ่ืนๆ ยกเว้น ดวงตา เช่น ลิปสติก รองพ้ืนและแปรง 
6. ผลิตภัณฑ์ท าสีผม (hair coloring preparations) 
7. ผลิตภัณฑ์แชมพู ยาดัดผม และผลิตภัณฑ์ส าหรับผมอื่นๆ 
8. ผลิตภัณฑ์ก าจัดกลิ่นตัว (deodorants) 
9. ผลิตภัณฑ์โกนหนวด (shaving products) 
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10.  ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก เช่น แชมพู โลชั่น และแป้ง  
11.  น้ ามันและสบู่ที่ท าให้เกิดฟองส าหรับการอาบน้ า (bath oils and bubble baths) 
12.  น้ ายาบ้วนปาก (mouth washes)  
13.  ผลิตภัณฑ์สร้างผิวสีแทน (tanning products) 

ส าหรับในด้านการน าเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสามารถแบ่งออกตามพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System - HS) ได้ดังนี้  

HS 3303  หัวน้ าหอม และน้ าหอม    
HS 3304  สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งเสริมความงาม หรือแต่งหน้าและสิ่งปรุงแต่งส าหรับบ ารุงรักษา

ผิว (นอกเหนือจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดด หรือท าให้ผิวคล้ า สิ่งปรุงแต่ง
ที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า เช่น ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว ครีมกันแดด และโลชั่น เป็นต้น  

HS 3305  สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม เช่น แชมพู น้ ายาดัดผม น้ ายายืดผม เป็นต้น 
HS 3306  สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพ่ืออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึง  เพสต์ (paste) และ      

ผงส าหรับยึดฟันปลอม รวมทั้งด้ายใช้ท าความสะอาดซอกฟัน หรือ เดนทัลฟลอส (dental floss) ที่บรรจุ
ภาชนะเพ่ือการจ าหน่ายปลีก เช่น ยาสีฟัน น้ ายาล้างปาก   

HS 3307  สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ก่อน ระหว่างหรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่ง
ที่ใช้อาบน้ า สิ่งที่ใช้ท้าให้ขนร่วง และเครื่องหอมอ่ืนๆ เครื่องส าอาง หรือสิ่งปรุงแต่งส าหรับ ประทินร่างกาย 
หรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับกลิ่นห้องจะมีกลิ่นหอม หรือมีคุณสมบัติ     
ในการฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ตาม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โกนหนวด สเปรย์ระงับกลิ่นตัว น้ ายาดับกลิ่น/ปรับอากาศ   
ภายในห้อง เกลือหอมส าหรับอาบน้ า และเครื่องหอมที่ใช้ในพิธีต่างๆ เป็นต้น  

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับเครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมากยิ่งขึ้น 
โดยมีการน าสมุนไพรหลายชนิดไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องส าอาง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี 
เนื่องจากผู้ใช้มั่นใจว่าปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมี เช่น น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของแชมพู ครีมนวดผม 
สบู่ โลชั่นบ ารุงผิว เป็นต้น 

2.2.4.2 การน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของสหรัฐฯ  

  สหรัฐฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นมูลค่าที่น้อยมาก 
ส่วนใหญ่น าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม หรือแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางปรุงแต่งอ่ืนๆ และผลิตภัณฑ์
ส าหรับใช้กับผม (ตารางที่ 13) 
 
 



48 
 

ตารางท่ี 13  การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากประเทศไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ  ปี 2553-2558 

หน่วย : ล้านบาท 
 รหัสพิกัด
ศุลกากร  

(HS) 

ประเภท 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 
ปี  

อัตรา 
การขยายตวั 

ปี 2553-2557 
(ร้อยละ) 

ปี 

2558 
(ม.ค.-มิ.ย.) 2553 2554 2555 2556 2557 

3303  ผลิตภัณฑ์หัวน้ าหอมและ
น้ าหอม 

0.1 0.1 4.2 0.1 5.0 119 6.7 

3304  ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/
แต่งหน้า 

91.9 214.7 136.3 430.8 659.8 59 128.3 

3305  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับผม - - - 83.7 110.8 32 80.5 
3306  ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัย 

ของช่องปากหรือฟัน 
- - - - -  - 

3307  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางปรุงแต่ง
อื่นๆ 

239.3 172.0 233.4 255.2 339.9 12 225.0 

ที่มา :  Thailand Trading Report กระทรวงพาณิชย์ (แหล่งที่มา http://www2.ops3.moc.go.th/) 

2.2.4.3 การตลาดภายในประเทศ 

ในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทเพ่ือการรักษาและบ ารุง หรือเวชส าอางก าลังได้รับ
ความนิยม และความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 
8,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.8 ต่อปี และคาดว่ามูลค่าการตลาดจะเติบโต
ถึง 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสความห่วงใยเรื่องสุขภาพและร่างกายที่มี
มากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการรักษาความเยาว์วัยให้ยาวนาน            
โดยเป้าหมายทางการตลาดได้ขยายฐานจากผู้สูงอายุ (45 ปีขึ้นไป) ไปยังผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบเป็นพืชสมุนไพรจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  และยังคง
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง21 

ส าหรับแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติและสมุนไพร 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สังเกตได้จากผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส่วนใหญ่มักระบุ
ว่ามีส่วนประกอบจากจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร หรือเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์  เป็นต้น          
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าเครื่องส าอางที่เป็น
ธรรมชาติ หรือ (natural products) ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี และสินค้าเครื่องส าอางที่เป็นอินทรีย์ 
(organic products) ซึ่งผลิตจากส่วนประกอบที่มาจากการเกษตรอินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง          
                                                           

21 Freedonia Group. US Cosmeceuticals Market to 2015. (2011)  

    สืบค้นจาก http://www.reportsnreports.com/reports/117993-cosmeceuticals.html 

http://www2.ops3.moc.go.th/
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ในท้องตลาดในสหรัฐฯ มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  บางชนิดระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ และบางชนิดระบุว่าเป็นทั้งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอินทรีย์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 20 

ภาพที่ 20  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและอินทรีย์ 

                          

       ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอินทรีย์                              ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ         ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางธรรมชาติและอินทรีย์ 

2.2.4.4 กฎระเบียบและการควบคุม 

1)  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  (cosmetic) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง
เครื่องส าอางภายใต้กฎหมาย FD&C ของ FDA และหากเป็นเครื่องส าอางอินทรีย์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายใต้กฎหมาย Organic Foods Production ของ USDA เพ่ิมขึ้นอีกด้วย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2)  ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (cosmeceutical) เป็นค าที่อุตสาหกรรมเครื่องส าอางใช้ส าหรับ
เครื่องส าอางที่มีคุณสมบัติในการบ ารุงและรักษา ซึ่งในปัจจุบัน FDA ของสหรัฐฯ ยังไม่มีการรับรอง            
หรือแยกผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง หรือ “cosmeceutical” ไว้ในกฎหมาย FD&C  ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เวช-
ส าอาง จึงอาจเป็นได้ทั้งยาและเครื่องส าอาง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เวชส าอาง เช่น แชมพูก าจัดรังแค ซึ่ง FDA       
จัดแชมพูไว้ในหมดเครื่องส าอาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ท าความสะอาดเส้นผม ส่วนสรรพคุณในการก าจัด
รังแค FDA  ถือว่าเข้าข่ายเป็นยา ดังนั้น ในการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ        
จึงต้องระมัดระวังในเรื่องการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ละเมิดกฎระเบียบของ FDA ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องส าอาง
สมุนไพร มักอ้างสรรพคุณทั้งในด้านการบ ารุงและการรักษา ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องยาและ
เครื่องส าอางของ FDA ทั้งในด้านการผลิต น าเข้าและการจ าหน่าย 
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บทที่ 3 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ แคนาดา IFOAM และไทย 
 
3.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ 
 

3.1.1 ความเป็นมา 

สันนิฐานกันว่ามีการน าการเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้กับการท าเกษตรกรรมของสหรัฐฯ             
เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2443 โดยในช่วงปี 2533-2543 เป็นช่วงที่แนวคิดการท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้ขยาย
ความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรชาวสหรัฐฯ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของกระแสความนิยมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้รับความนิยมมากข้ึนเป็นล าดับ  

ในปี 2533 สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2533 (Organic Food 
Production Act 1990 - OFPA) เป็นกฎหมายแม่บทด้านการเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีการจัดท า

กฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ" 
(National Organic Standard Board : NOSB) โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  (USDA) ก าหนด
ระเบียบกลางเก่ียวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ในวันที่ 21 เดือนตุลาคม 2545 ได้มีการประกาศใช้กฎระเบียบเรื่องเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
(National Organic Program - NOP) ให้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
บริการด้านการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Service - AMS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท ากฎระเบียบเพ่ือบังคับใช้มาตรฐานอินทรีย์และแนวทางการปฏิบัติ 
รวมทั้งดูแลการจัดท ารายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้หรือสารต้องห้ามส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ การรับรอง
หน่วยรับรอง ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย แปรรูป และเก็บรักษาสินค้าอินทรีย์ ก าหนดนโยบายกลางด้านการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าอินทรีย์ สอบสวนและด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดกฎระเบียบ และอ่ืนๆ        
ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 กฎระเบียบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือที่ เรียกกันโดยทั่ ว ไปว่า        
"มาตรฐาน NOP” ปรากฏอยู่ในข้อก าหนดของรัฐบาลกลางหัวข้อที่ 7 ส่วนที่ 205 ว่าด้วยเรื่อง โปรแกรม
อินทรี ย์ แ ห่ ง ช า ติ  (Code of Federal Regulations: Title 7 Part 205 -  National Organic Program)        
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หรือเรียกสั้นๆ ว่า 7 CFR 205  ประกอบด้วยส่วนย่อย (subpart) หรือหมวดต่างๆ 7 หมวด ดังปรากฏ          

ในภาคผนวกท่ี 1 ส าหรับภาษาอังกฤษ และภาคผนวกท่ี 2 ส าหรับการสรุปเป็นภาษาไทย 

โครงสร้างและสาระส าคัญของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ ประกอบด้วย  

3.1.2.1 การบังคับใช้  
ประกอบด้วยกฎระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการรับรองและผู้ที่ได้รับการยกเว้น 

ระเบียบของการใช้ค าว่า “อินทรีย์” ระเบียบการจัดเก็บบันทึกข้อมูล สารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้และห้ามใช้ 
วิธีการและส่วนประกอบในการผลิตอินทรีย์และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

3.1.2.2 การผลิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย  
1) มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์  เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ประกอบด้วย 

กฎระเบียบด้านการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่ดิน การบ ารุงดิน เมล็ดพันธุ์ การปลูกพืชหมุนเวียน 
การก าจัดศัตรูพืช และมาตรฐานการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ (wild crop) 

2) มาตรฐานการผลิตสัตว์อินทรีย์ ประกอบด้วย ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัตว์ อาหารสัตว์ 
มาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ และมาตรฐานทุ่งหญ้า  

3) มาตรฐานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย มาตรฐานการแปรรูปอินทรีย์    
การป้องกันก าจัดสัตว์ศัตรูพืชในสถานประกอบการ การป้องกันการปนเปื้อนของผลผลิต และข้อยกเว้น      
กรณีมีเหตุการณ ์หรือความแปรปรวนจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3.1.2.3  การแสดงเครื่องหมายรับรองและข้อมูลการตลาด (labels, labeling, and 
market information)  

ประกอบด้วย กฎระเบียบเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายรับรองและการค านวณส่วนประกอบ
อินทรีย์ ส าหรับ “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์” “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” และ “ผลิตภัณฑ์ที่มสี่วนประกอบ
หรือกลุ่มอาหารอินทรีย์” และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลายอย่าง และมีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่า      
ร้อยละ 70 การแสดงเครื่องหมายรับรองอาหารสัตว์อินทรีย์ การแสดงเครื่องหมายรับรองบนภาชนะส าหรับ
การขนส่ง หรือเพ่ือการเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในสถาน
ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น และมาตรฐานรูปแบบตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ (USDA Seal) 

3.1.2.4 การรับรอง (certification)  
เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย

ขั้นตอนการสมัคร การตรวจสอบและการให้การรับรอง การปฏิเสธการรับรอง และการต่ออายุการรับรอง       
3.1.2.5 การรับรองหน่วยรับรอง (accreditation of certifying agents)              
เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรององค์กรให้เป็นหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตของ USDA 

ประกอบด้วย คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร การสมัคร ข้อมูลที่ต้องแสดง หลักฐานความช านาญและ
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ความสามารถด้านการตรวจสอบระบบอินทรีย์ เอกสารความตกลง การให้การรับรองหน่วยรับรอง/การปฏิเสธ 
การตรวจสอบในสถานที่ คณะกรรมการสอบทาน (peer review panel) การจัดท าและเก็บรักษาบันทึก 
ค่าธรรมเนียม และการต่ออายุการรับรอง 

3.1.2.6 การบริหาร (administrative)  
ประกอบด้วย บัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้และห้ามใช้   กฎระเบียบเกี่ยวกับโปรแกรม

เกษตรอินทรีย์ของมลรัฐ ค่าธรรมเนียม กระบวนการปฏิบัติกรณีการละเมิดกฎระเบียบ การตรวจสอบและ   
การทดสอบ การรายงานและการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ กระบวนการอุทธรณ์กรณีเกิด
ผลกระทบในทางลบ 

3.1.3 กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ  

ขั้นตอนการขอการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ มี 6 ขั้นตอน พอสรุปได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ยื่นค าขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์พร้อม

แผนระบบการท าเกษตรอินทรีย์ (Organic System Plan - OSP) ต่อหน่วยรับรอง (certifying agent) ที่ได้รับ
การรับรองจาก USDA โดยเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ จะต้องจัดท าแผนแสดงแนวทางปฏิบัติตลอด
กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว แปรรูป เก็บรักษา ระบบการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล ตลอดจนสาร          
ที่อนุญาตให้ใช้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานที่ก าหนด     

ขั้นตอนที่  2 หน่วยรับรองตรวจสอบแผนระบบการท าเกษตรอินทรีย์ และเอกสาร
ประกอบการขอรับการรับรองเกษตรอินทรีย์      

ขั้นตอนที่ 3 หนว่ยรับรองตรวจสอบสถานที่ผลิต โดยส่งผู้ตรวจสอบ (inspector) ไปด าเนินการ
ตรวจสอบในสถานที่ผลิต ถ้าเป็นพืชจะตรวจสอบพ้ืนที่ สภาพดิน สุขภาพพืช การก าจัดศัตรูพืช ระบบการใช้น้ า 
บริเวณที่เก็บรักษาผลผลิตและอุปกรณ์ เป็นต้น ส าหรับสัตว์ จะตรวจสอบเอกสารบันทึกผลผลิตและการซื้อ
อาหารสัตว์ สัดส่วนอาหารสัตว์ สภาพของสัตว์ การปกป้องสุขภาพสัตว์  บันทึกสุขภาพสัตว์และจ านวนสัตว์ 
เป็นต้น ส าหรับสถานประกอบการแปรรูป จะมีการตรวจสอบและเมินผลกระบวนการแปรรูป สถานที่เก็บรักษา
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ขั้นตอนที่  4 หน่วยรับรองพิจารณาทบทวนรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งด าเนินการ          
โดยผู้ตรวจสอบ มีการเปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่จัดท าไว้กับการปฏิบัติจริง รวมถึงข้อสังเกตต่าง ๆ         
การประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของสารต้องห้าม การวิเคราะห์การควบคุมจุดวิกฤติและอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงพอ   

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยรับรองตัดสินใจออกใบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ หากพิจารณาแล้ว   
เห็นว่ากระบวนการผลิตมีความสอดคล้องตามมาตรฐานของ USDA ทั้งนี้ เกษตรกร/ผู้ประกอบการ จะต้องมี
การปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและมีการตรวจสอบอย่างน้อยทุกปี  เพ่ือรักษาสถานภาพการได้รับการรับรอง
เกษตรอินทรีย ์

ขั้นตอนที่ 6 ต่ออายุใบรับรองและรับการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
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3.1.4 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรับรอง  

  3.1.4.1  ค่าใช้จ่าย 

  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 

1) ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บการรั บรอง หน่ วยรั บรอง  ( fees and other charges for 
accreditation) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยปกตปิระกอบด้วย ค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายการบริการรับรอง 
การตรวจสอบครั้งแรก การตรวจสอบรายงานประจ าปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุการรับรอง โดยจะมีการ
ประเมินและเก็บจากผู้สมัครขอรับการรับรองครั้งแรก และหน่วยรับรองที่ต้องการขอต่ออายุการรับรอง       
ทั้งนี้ ผู้สมัครรับการรับรองครั้งแรก และผู้ที่ต้องการขอต่ออายุการรับรองจะต้องจ่ายค่าบริการที่เรียกคืนไม่ได้
จ านวน 500 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายเดินทางเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

2) ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับรองการผลิตหรือการจัดการ (fees and other charges for 
certification) 

ค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยรับรอง 
ขนาด ชนิด และความซับซ้อนของการด าเนินงานของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ เช่น เป็นฟาร์มขนาดเล็ก 
ค่าใช้จ่ายจะประมาณ 450-1,500 เหรียญสหรัฐฯ ก่อนที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะใช้บริการจากหน่วย
รับรอง ควรจะท าความเข้าใจโครงสร้างและรอบการเรียกเก็บเงิน โดยปกติจะมีค่าสมัคร  ค่าตรวจสอบ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุประจ าปี ค่าประเมินประจ าปีเกี่ยวกับการผลิตหรือการจ าหน่าย การออกใบรับรอง 
และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอ่ืนๆ ทั้งนี้ โครงสร้างค่าใช้จ่ายจะมีทั้งค่าใช้จ่ายซึ่งต้องจ่ายครั้งเดียวและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้ และค่าใช้จ่ายรายปี 

จากการส ารวจข้อมูลหน่วยรับรอง CCOF Certification Services, LLC  ซึ่งเป็นองค์กร  
ไม่แสวงหาผลก าไรตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่าฟาร์มขนาดเล็ก จะมีค่าใช้จ่ายในการรับรองในปีแรก
ประมาณ 750 เหรียญสหรัฐฯ และส าหรับในปีต่ อไปอยู่ ระหว่ า ง  375-575 เหรียญสหรั ฐฯ                       
ส่วนสถานประกอบการแปรรูปอาหารขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการรับรองปีแรกประมาณ 1,250 เหรียญสหรัฐฯ 
และประมาณ 950 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับปีต่อไป 

ทั้งนี้ โครงสร้างค่าธรรมเนียมทั่วไปส าหรับการตรวจสอบการผลิต/ผู้จัดการผลผลิตอินทรีย์
ปรากฏตามตารางที่ 14 ส าหรับค่าธรรมเนียมที่ส าคัญประกอบด้วย 3 รายการต่อไปนี้ 

(1) ค่าสมัคร (application) เป็นเงิน 325 เหรียญสหรัฐฯ จ่ายพร้อมกับการส่ง         
ใบสมัครขอรับการรับรอง เป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกครั้งเดียวและไม่สามารถเรียกคืนได้  
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(2) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี  (annual inspection fee) เป็นค่า
ตรวจสอบในสถานที่ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบต่างๆ ในปีแรก ในแต่ละปีค่าธรรมเนียมอาจต่างกัน    
เนื่องจากเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามชั่วโมงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้น
จริงได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามระยะทางต่อไมล์ ค่าอาหาร ที่พักและอ่ืนๆ ส าหรับปี 2558 โดยทั่วไปจะประมาณ 
550 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับในปี 2559 อัตราค่าตรวจสอบจะคิดเป็นชั่วโมงละ 72.5 เหรียญสหรัฐฯ          
ค่าเดินทางชั่วโมงละ 45 เหรียญสหรัฐฯ และค่าใช้จ่ายเดินทางตามระยะทางต่อไมล์ ค่าอาหาร ที่พักและอ่ืนๆ  

(3) ค่าธรรมเนียมการรับรองประจ าปี (annual certification fee) จะขึ้นอยู่กับ
มูลค่าการผลิตอินทรีย์สุทธิ  (Gross Organic Production Value - GOPV) ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ    
ทั้งนี้ ผู้ผลิตพืชและปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องน าต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์  และ/หรือ อาหารสัตว์อินทรีย์ไปหักออกจาก
มูลค่า GOPV และผู้แปรรูปหรือผู้จัดการผลผลิต ต้องน าต้นทุนส่วนประกอบ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไปหัก
ออกจาก GOPV ก่อนที่จะน าไปพิจารณาเพ่ือหาค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามตาราง เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพ่ือการรับรองมูลค่าเพ่ิมของการผลิตอินทรีย์เท่านั้น รายละเอียดค่าธรรมเนียมการรับรอง
ประจ าปีตามมูลค่าสุทธิของการผลิตอินทรีย์ แสดงไว้ในตารางที่ 15 

ตารางท่ี 14  ค่าธรรมเนียมทั่วไปส าหรับการตรวจสอบการผลิต/การจัดการอินทรีย์ 
ของหน่วยรับรอง  CCOF Certification Services, LLC ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ค่าธรรมเนียม  
(fee) 

จ านวนเงิน 
(amount) 

ความถี่  
(frequency) 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
(applies to) 

การสมคัร (application) 325 เหรียญสหรัฐฯ   ครั้งเดียว  ผู้สมัครทุกคน 
การรับรองประจ าปี 
(annual certification) 

แตกต่างกันตามประเภท
ขนาดของผู้ประกอบการ  

- การรับรองครั้งแรก 
- เป็นประจ าทุกปี       
(ทุกวันท่ี 1 มกราคม) 

ผู้สมัครและลูกค้าทุกคน 

การตรวจสอบ 
(inspection) 

แตกต่างกัน 
(เรียกเก็บตามช่ัวโมง) 
โดยปี 2559 จะใช้อัตรา : 
-ค่าตรวจสอบช่ัวโมงละ 
72.5 เหรียญสหรัฐฯ   
- ค่ า เ ดิ นทา ง ช่ั ว โ ม งละ     
45 เหรียญสหรัฐฯ   

เป็นประจ าทุกปี ผู้สมัครและลูกค้าทุกคน 

โปรแกรมเข้าสูต่ลาดโลก
(global market access 
program) 

แตกต่างกัน 
(เรียกเก็บตามแต่ละตลาด) 

เป็นประจ าทุกปี ลูกค้าที่ส่ งออกไปยังตลาดที่มี
มาตรฐานความเท่าเทียม  

โปรแกรมมาตรฐานสากล
(international standard 
program) 

4,250 เหรียญสหรัฐฯ  เป็นประจ าทุกปี ลูกค้าที่ส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์
หรือ สหภาพยุโรป โดยส่งจาก
นอกสหรัฐฯ   
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ค่าธรรมเนียม  
(fee) 

จ านวนเงิน 
(amount) 

ความถี่  
(frequency) 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
(applies to) 

คลังสินค้า  
(storage facilities) 

50 เหรียญสหรัฐฯ/แห่ง  เป็นประจ าทุกปี ลูกค้าผู้ใช้คลังสินค้าท่ีได้รับ  
การยกเว้น  

สถานประกอบการ/ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการผลติ 
(production facilities) 

200 เหรียญสหรัฐฯ  เป็นประจ าทุกปี ลูกค้าที่ใช้สถานประกอบการ/   
สิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต
เพิ่มขึ้น 
 

ฉลากส่วนตัว 
(private label) 

2 5 0  เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ 
ส าหรับ 5 UPC* แรก 
และ 50 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อแต่ละ UPC ที่เพ่ิมขึ้น 

เป็นประจ าทุกปี ลูกค้าที่ใช้ฉลากส่วนตัว 

เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก 
(add acreage) 

เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่  50 เ ห รี ยญ
สหรัฐฯ  ขึ้นไป  

ต่อกรณ ี ลูกค้าท่ีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก 
 

เพิ่มสินค้า ปศสุัตว์ หรือ
บริการ 
(+ product, livestock or 
service) 

50 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อกรณ ี ลูกค้าที่เพิ่มสินค้า ปศุสัตว์ หรือ
การบริการ 

เพิ่มกระบวนการผลิตหรือ
การผลิตร่วม 
(+ process or co-packer) 

200 เหรียญสหรัฐฯ   ต่อกรณ ี ลู กค้ า ที่ เ พิ่ ม สิ่ ง อ า นวยความ
สะดวกหรืออุปกรณ์การผลิต  

การตอบรับล่าช้าหรือ 
ไม่ตอบรับ  
(late/no response) 

75 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อกรณ ี ลูกค้าที่ เพิกเฉยต่อการร้องขอ
ภายในเวลาที่ก าหนด  

เอกสารน าเข้าส่งออก  
(import/export 
documents) 

75 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อกรณ ี ลูกค้าที่ต้องการเอกสารน าเข้า
หรือส่งออก 
 

การสอบทวนแบบเร่งด่วน
(rush review) 

แตกต่างกัน ต่อกรณ ี ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรม
ระบบอินทรีย์ (OSP) เร็วกว่ารอบ
การตรวจปกติ 

โปรแกรมเร่งรดั 
(expedited program) 

แตกต่างกัน ต่อกรณ ี ลูกค้าที่ต้องการเร่งรัดการบริการ
ตรวจสอบและรับรองให้เร็วขึ้น 

 
หมายเหตุ * UPC ย่อมาจาก Universal Product Code หมายถึง รหัสสินค้าสากล 
ที่มา : http://www.ccof.org/certification/fees 
 

http://www.ccof.org/certification/fees
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ตารางท่ี 15 ค่าธรรมเนียมการรับรองประจ าปีตามมูลค่าสุทธิของการผลิตอินทรีย์ (GOPV) 
ของหน่วยรับรอง  CCOF Certification Services, LLC ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

                                                                                                                    หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ  

 

ที่มา : http://www.ccof.org/certification/fees 
 

http://www.ccof.org/certification/fees
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เมื่อผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ได้รับการรับรองระบบอินทรีย์แล้ว สามารถรับคืนเงินตามสิทธิ์
ภายใต้โปรแกรมแบ่งเบาภาระต้นทุนการรับรองอินทรีย์ (Organic Certification Cost-Share Programs)   
ของ USDA ได้สูงสุดถึงร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายในการรับรอง ส าหรับปี 2558 มีโปรแกรมแบ่งเบาภาระ
ต้นทุน 2 โปรแกรม คือ 

1) โปรแกรมแบ่งเบาภาระต้นทุนการรับรองอินทรีย์ แห่งชาติ  (National Organic 
Certification Cost Share Program - NOCCSP) เป็นโปรแกรมส าหรับการด าเนินการเกษตรอินทรีย์ 4 สาขา 
ได้แก่ พืช ผู้ประกอบการ ปศุสัตว์ และผลผลิตจากธรรมชาติ ใน 50 มลรัฐของสหรัฐฯ และเขตปกครองพิเศษ
โคลัมเบีย อเมริกันซามัว เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก กวม และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ  

2) โปรแกรมแบ่งเบาภาระต้นทุนการรับรองอินทรีย์เพื่อการช่วยเหลือการบริหารจัดการ
ด้ า น ก า ร เ กษต ร  (Agricultural Management Assistance (AMA) Organic Certification Cost Share 
Program) เป็นโปรแกรมส าหรับผู้ผลิตพืชและปศุสัตว์อินทรีย์ใน 16 มลรัฐของสหรัฐฯ ประกอบด้วย         
คอนเนตทิคัต เดลาแวร์ ฮาวาย เมน แมริแลนด์ แมสซาชูเซต เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก   
เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ ยูทาห์ เวอร์มอนต์ เวสต์เวอร์จิเนีย และไวโอมิง   

  3.1.4.2 ระยะเวลาการรับรอง  

ระยะเวลาการรับรองสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) การรับรองการผลิตหรือการจัดการผลผลิต มีระยะเวลา 1 ปี 
2) การรับรองหน่วยรับรอง มีระยะเวลา 5 ปี 
 

3.1.5  หน่วยรับรองมาตรฐานของสหรัฐฯ  
 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ให้การรับรองหลายองค์กรทั่วโลก       
เพ่ือตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ฟาร์มและผู้ประกอบการ ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน       
มีทั้งหมด 80 แห่ง โดย 48 แห่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ (ภาคผนวกที่ 3) และอีก 32 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ   
หน่วยรับรองส่วนใหญ่ได้รับการรับรองโดยตรงจากหน่วยงาน NOP ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มี 21 แห่ง    
ทีไ่ด้รับมอบอ านาจผ่านความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาลต่างประเทศ 

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีหน่วยรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของ USDA ทั้งหมด 30 แห่ง ซึ่งมีทั้ง
องค์กรที่เป็นหน่วยงานของมลรัฐอ่ืน องค์กรเอกชนของสหรัฐฯ และองค์กรจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
สวิตเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา เป็นต้น 

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยรับรองมาตรฐานสหรัฐฯ  ได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้  
http://www.ams.usda.gov/resources/organic-certifying-agents 



58 
 

ในส่วนของประเทศไทยมีหน่วยรับรอง ขององค์กรจากประเทศต่างๆ ที่สามารถให้การรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ของสหรัฐฯ ทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้ 

ชื่อหน่วยรับรอง   ประเทศ 
1. Australian Certified Organic (ACO) ออสเตรเลีย 
2. BioAgriCert (BAC) อิตาลี 
3. Certification of Environmental Standards – GmbH (CERES) เยอรมนี 
4. EcoCert S.A. (ECO) ฝรั่งเศส 
5. Ecological Farming Control Organization (ETKO) ตุรกี 
6. Food Safety S.A. (FS) อาร์เจนตินา 
7. IMOswiss AG (IMO) สวิตเซอร์แลนด์ 
8. OneCert, Inc. (ONE) สหรัฐฯ  
9. Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. (OMIC) ญี่ปุ่น 

ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ห า ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  ข อ ง  USDA ดั ง นี้
http://www.ams.usda.gov/resources/organic-certifying-agents 

 
3.1.6 ความตกลงว่าด้วยเรื่องการยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า 

  ความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองหมายถึง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบและ
พิจารณาแล้วว่า “ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค”และ “ระบบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน” ของประเทศ
ผู้ผลิตเท่ากับ หรือมากกว่าข้อก าหนดและกฎระเบียบต่างๆ ในกฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2533 
(Organic Foods Production Act of 1990) ของสหรัฐฯ  
  นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้ท าความตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันของ
ระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์กับประเทศคู่ค้าต่างๆ ประกอบด้วย แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี   
และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  สหรัฐฯ และแคนาดา22 

สหรัฐฯ และแคนาดาไดบ้รรลุข้อตกลงความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ของทั้งสองประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดย ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผลิตทุกแห่งทั่วโลก 

                                                           
22 http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/Canada 
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หากได้รับการรับรองภายใต้ระบบผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของแคนาดาก็จะสามารถจ าหน่ายในสหรัฐฯ ภายใต้เงื่อนไข
การด าเนินการดังนี ้

1) ต้องไม่ใช้สารปฏิชีวนะในการผลิตปศุสัตว์ 
2) การน าเข้าต้องมีเอกสารประกอบซึ่งระบุว่า “รับรองภายใต้ข้อตกลงความเท่าเทียมกัน

ของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ และแคนาดา” 
การแสดงตรารับรองมาตรฐาน  ส าหรับผลิตภัณฑ์จ าหน่ายปลีก ต้องระบุชื่อหน่วยรับรอง     

ของแคนาดา และอาจใช้ตรารับรอง “USDA organic” ของสหรัฐฯ และ/หรือ ตรารับรองเกษตรอินทรีย์     
ของแคนาดา   

  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป23 

  สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรอง
เกษตรอินทรีย์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปสามารถน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้ แต่ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องผลิตหรือบรรจุหีบห่อภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขการด าเนินการดังนี้ 

1) ต้องไม่ใช้สารปฏิชีวนะในการผลิตปศุสัตว์ 
2) ส าหรับไวน์ต้องได้ตามมาตรฐานเพิ่มเติมพิเศษที่ก าหนด 
3) การน าเข้าต้องมีเอกสารรับรองการน าเข้าของโปรแกรมอินทรีย์ของสหรัฐฯ (National 

Organic Program) ซึ่งออกโดยหน่วยรับรับรองท่ีได้รับอนุญาตของสหภาพยุโรป 
ทั้งนี้ ไม่รวมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (aquatic animals) 
การแสดงตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุแพ็คเกจเพ่ือจ าหน่ายปลีก    

ต้องระบุชื่อหน่วยรับรองของสหภาพยุโรป และอาจใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ “USDA organic” ของสหรัฐฯ  
และ/หรือ ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป 

  สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น24 

สหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้ลงนามข้อตกลงความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
ของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดย
สินค้าอินทรีย์ที่ผลิตในญี่ปุ่นและได้รับการรับรองมาตรฐานการเกษตรของญี่ปุ่น (Japanese Agricultural 
Standards – JAS) หรือผลิตในสหรัฐฯ ตามมาตรฐาน USDA จะสามารถส่งไปจ าหน่ายในฐานะสินค้าอินทรีย์

                                                           
23 http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/European%20Union 
24 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. (26 มกราคม 2557) อเมริกาและญี่ปุ่นยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของ
อีกฝ่าย. สืบค้นจาก http://www.actorganic-cert.or.th/news/369 
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ได้ในทั้งสองประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ นี้ เป็นการยอมรับความเท่าเทียมของมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และระบบการตรวจสอบรับรอง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งผลผลิตพืชเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากพืชอินทรีย์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ หรอืญี่ปุ่น ไม่ต้องแจ้ง
ส่วนประกอบ หรือวิธีการผลิตเพ่ือจะเข้าส่งออกไปอีกประเทศหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ครอบคลุมเพียงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีท าการเพาะปลูกหรือแปรรูป
ในประเทศทั้งสองนี้ เท่านั้น  โดยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศ แม้จะได้รับการรับรอง            
ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้   ส าหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์อ่ืนๆ           
ซึ่งควบคุมโดยกฎหมาย JAS สามารถน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้ หากได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สหรัฐฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากพืช ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่ต้อง
มีใบรับรองการน าเข้าจาก NOP 

การน าเข้าต้องมีเอกสารรับรองการน าเข้า ( import certificate) ของ National Organic 
Program ของสหรัฐฯ ซึ่งออกโดยหน่วยรับรับรองท่ีได้รับอนุญาตของญี่ปุ่น 

สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหล2ี5 

สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลีได้บรรลุข้อตกลงความเท่าเทียมของการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ส าหรับสินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ที่แปรรูปในสาธารณรัฐเกาหลีหรือสหรัฐฯ สินค้าเกษตร
อินทรีย์แปรรูปของแต่ละประเทศจะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอีกประเทศโดยอัตโนมัติ    
และสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของอีกประเทศได้ด้วย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อย 95 ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ซึ่งไม่ใช้      
สารปฏิชีวนะ) ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็นผลผลิตสด (ไม่ได้ผ่านการแปรรูป ตามนิยามของผลผลิตแปรรูป
ของกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี) 

สหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์26 

สหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงความเท่าเทียมของการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส าหรับสินค้าอินทรีย์ที่ผลิตหรือแปรรูปในสวิตเซอร์แลนด์หรือสหรัฐฯ  สินค้าเกษตร
อินทรีย์ของแต่ละประเทศจะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอีกประเทศโดยอัตโนมัติ และสามารถ
ใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของอีกประเทศได้ด้วย ซึ่งครอบคลุมพืชผลอินทรีย์ พืชผลจากป่า ปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ (ซึ่งไม่มีการใช้สารปฏิชีวนะ) รวมทั้งไวน์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

                                                           
25 http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/Korea 
26 http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/Switzerland 
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จะเห็นได้ว่าแม้ว่าทางกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะได้มีข้อตกลงกับประเทศคู่ค้าในการยอมรับ
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่ครอบคลุมสินค้าที่ผลิตนอกประเทศคู่ค้า
หรือนอกสหรัฐฯ ยกเว้น ข้อตกลงทีส่หรัฐฯ ไดท้ าไว้กับแคนาดา ที่ยอมรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตแปรรูป
บรรจุภายนอกประเทศทั้งสองด้วย จึงท าให้สินค้าได้รับการรับรองตามระบบแคนาดา จะสามารถได้รับ        
การรับรองตามระบบของสหรัฐฯ ควบคู่กันไปด้วยได้ 

ส าหรับประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความตกลงความเท่าเทียมฯ หากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการได้รับ
การรับรองเกษตรอินทรีย์ในระบบใดระบบหนึ่งแล้ว แต่ต้องการใช้ตรารับรองของอีกระบบหนึ่ง ก็จะต้องสมัคร
ขอรับการรับรองอีกระบบหนึ่งเพ่ิมเติม  เมื่อได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถใช้ตรารับรองของอีกระบบได้
เช่น ผู้ผลิตในประเทศไทยได้รับการรับรองตามระบบเกษตรอินทรีย์ยุโรป หากต้องการได้รับการรับรอง        
ตามระบบของสหรัฐฯ ผู้ผลิตจะต้องขอการตรวจรับรองตามระบบของสหรัฐฯ เพ่ิมเติม เป็นต้น แต่ถ้าได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานแคนาดาแล้ว ก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสหรัฐฯ โดยอัตโนมัติ 

ทั้งนี้ ตรามาตรฐานอินทรีย์บนผลิตภัณฑ์อาจใช้ของประเทศคู่สัญญา และ/หรือ ของสหรัฐฯ 
โดยตรารับรองมาตรฐาน หรือ โลโก้ (logo) บนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของแต่ละประเทศจะมีลักษณะแตกต่าง
กัน ดังในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16  ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของระบบต่างๆ  

ประเทศ 

 

ตรารับรองมาตรฐานหรือโลโก้ (logo) วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 

 

สหรัฐฯ   

 

   หรือ  

 

ตุลาคม 2545 

 

แคนาดา 

 

 

 

30 มิถุนายน 2552 
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ประเทศ 

 

ตรารับรองมาตรฐานหรือโลโก้ (logo) วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 

 

 สหภาพยุโรป 

  

 

1 มิถุนายน 2555 

 

ญี่ปุ่น 

 

 

1 มกราคม 2557 

 

สาธารณรัฐเกาหลี 

  

 

1 กรกฎาคม 2557 

สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีตรารับรองมาตรฐานเป็นทางการ27 อาจใช้ตรา
รับรองมาตรฐานใดๆ ที่สอดคล้องกับระเบียบของ
สวิสเซอร์แลนด์ หรือใช้ตราประทับของ USDA 

10 กรกฎาคม 2558 

3.1.7 การรับรองรัฐบาลต่างประเทศเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (accreditation body) 

สหรัฐฯ มีการให้การรับรองรัฐบาลต่างประเทศให้เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (accreditation 
body) เพ่ือให้การรับรองหน่วยรับรอง  (certification body) เพ่ือท าการตรวจสอบและรับรองผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ ผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ของสหรัฐฯ โดยปัจจุบันสหรัฐฯ ได้ให้
การรับรองรัฐบาลในหลายประเทศ ได้แก่ รัฐบาลประเทศอินเดีย อิสราเอล และนิวซีแลนด์   

                                                           
27 http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/01979/index.html?lang=en 
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3.1.8 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับมลรัฐ (the state organic program) 

แคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐเดียวที่มีโปรแกรมเกษตรอินทรีย์ของมลรัฐ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์     
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีมากกว่าร้อยละ 20 ของผลผลิตอินทรีย์ทั้งหมดในสหรัฐฯ โปรแกรมเกษตรอินทรีย์ 
(State Organic Program-SOP) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการขึ้นทะเบียน ผู้ผลิต ผู้จัดการผลผลิต ผู้แปรรูป 
ผู้ค้าส่ง และนายหน้า ตลอดจนร้านค้าปลีกทีแ่ปรรูปผลผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ความเป็นมา มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายอาหารอินทรีย์ปี พ.ศ. 2533 (California 
Organic Foods Act of 1990 - COFA) ซึ่งก าหนดมาตรฐานการผลิตและการจ าหน่ายอาหารอินทรีย์ในมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย และต่อมาได้จัดท ากฎหมายผลผลิตอินทรีย์ปี พ.ศ. 2546 ของแคลิฟอร์เนีย (The California 
Organic Products Act of 2003 - COPA)  โดยได้มีการแก้ไขกฎหมาย COFA ให้มีการตีความและน าไปใช้

ร่วมกับมาตรฐาน NOP ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางภายใต้กฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย์ พ.ศ. 2533 (Organic 
Foods Production Act of 1990 - OFPA) ทีดู่แลโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ  

3.2  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา28 

 ระบบเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา หรือ Canada Organic Regime (COR) เริ่มใช้ในปี 2552         
โดยมีกฎระเบียบสินค้าอินทรีย์ หรือ Organic Products Regulations, 2009 (SOR/2009-176) เป็นกฎหมาย
แม่บท และมีหน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา หรือ Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
เป็นผู้รับผิดชอบ  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา  ซึ่ งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ  Organic Products Regulations 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) หลักการทั่ ว ไปและมาตรฐานการจัดการ (General Principles and 
Management Standards) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนด CAN/CGSB 32.310 และ (2) รายชื่อปัจจัยการผลิต หรือ

สารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (Permitted Substances Lists) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนด CAN/CGSB 32.311 

โครงสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา  (general principles and management 
standards) ประกอบด้วย 

1. ขอบเขต (scope) 
2. ค าจ ากัดความ (definitions) 
3. แผนการผลิตอินทรีย์ (organic plan)  
4. การผลิตพืช (crop production) 
5. การผลิตสัตว์(livestock production) มีการแยกระเบียบปฏิบัติตามประเภทของสัตว์ ได้แก่     

วัว/ควาย แกะ แพะ โรงเรือนส าหรับเลี้ยงวัวนม สัตว์ปีก กระต่าย หมู และ หมูป่า (เลี้ยงในฟาร์ม)  

                                                           
28 http://www.greennet.or.th/news/993 
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6. ข้อก าหนดส าหรับสินค้าบางชนิด (specific products requirements) ได้แก่ ผึ้ง เมเปิล (maple) 
เห็ด ถั่วงอก พืชเรือนกระจก ผลผลิตจากธรรมชาติ และแมลงอินทรีย์ 

7. การรักษาความสมบูรณ์อินทรีย์ระหว่างการท าความสะอาด การจัดเตรียม และการขนส่ง 
(maintaining organic integrity during cleaning, preparation and transportation)   

8. การค านวณส่วนประกอบผลผลิตอินทรีย์  
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจะใกล้เคียงกัน มีข้อแตกต่าง

เรื่อง มาตรฐานในส่วนของรายละเอียด (ตารางท่ี 16) 

3.3  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM เป็นระบบที่ พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
( International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริ เริ่มจัดตั้งโปรแกรม
รับรองระบบงาน IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพ่ือให้บริการรับรอง
ระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้งหน่วย
บริการรับรองเกษตรอินทรีย์นานาชาติ  หรือ  IOAS (International Organic Accreditation Service)          
เพ่ือท าหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานนี้  ภายใต้กรอบของโปรแกรมรับรองระบบงาน IFOAM          
โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า IFOAM Norms หรือ บรรทัดฐาน IFOAM        
ซึ่งประกอบด้วย 3 บรรทัดฐาน คือ 

1. Common Objectives and Requirements of Organic Standards (COROS) – IFOAM 
Standards Requirements  หมายถึง วัตถุประสงค์และข้อก าหนดทั่วไปส าหรับมาตรฐานอินทรีย์              
ซึ่งครอบคลุมการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ความเป็นธรรมในสังคม และหลักเกณฑ์
ในการใช้สาร หรือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตและการแปรรูปอินทรีย์ ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการผลิตสัตว์น้ า สิ่งทอ         
และเครื่องส าอาง โดย IFOAM ใช้ COROS เป็นบรรทัดฐานในการประเมินความเท่าเทียมของกฎระเบียบ     
และมาตรฐานระบบอินทรีย์ในระดับนานาชาติ   

2. IFOAM Standard for Organic Production and Processing หมายถึง มาตรฐานการผลิต
และการแปรรูปอินทรีย์ ของ IFOAM  ประกอบด้วย มาตรฐานระบบนิเวศอินทรีย์ รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากธรรมชาติ หลักการ ข้อควรปฏิบัติและมาตรฐานในการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์  รวมถึงการเลี้ยงผึ้ง            
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแสดงเครื่องหมายรับรอง ความเป็นธรรมในสังคม 
หลักเกณฑ์ในการใช้สารหรือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตและการแปรรูปอินทรีย์   

3. IFOAM Accreditation Requirements for Bodies Certifying Organic Production 
and Processing เป็นข้อก าหนดส าหรับการรับรองหน่วยรับรองระบบการผลิตและการแปรรูปอินทรีย์ของ 
IFOAM  
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โครงสร้างมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอินทรียข์อง IFOAM ประกอบด้วย 
  1. ค าจ ากัดความ (definitions)  

2. ระบบนิเวศอินทรีย์ (organic ecosystems) ประกอบด้วย 
- การท าเกษตรอินทรีย์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของระบบนิเวศ 
- การอนุรักษ์ดินและน้ า 
- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (ห้ามใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม หรือ GMO) 
- การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ และการจัดการที่ดินสาธารณะ 

3. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการผลิตพืชและการเลี้ยงสัตว์ (general requirements for crop 
production and animal husbandry)  

4. การผลิตพืช (crop production)  
5. การเลี้ยงสัตว์ (animal husbandry)  
6. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (aquaculture production standards)  
7. การแปรรูปและจัดการผลผลิต (processing and handling)  
8. การแสดงเครื่องหมายรับรอง (labeling) 
9. ความเป็นธรรมในสังคม (social justice)  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ถือเป็นระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน (basic standards) 
ทีน่อกจากมุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
จากหลายประเทศท่ัวโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น   

3.4  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และกระบวนการรับรองมาตรฐาน  
ดังนี้ 

3.4.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

ปัจจุบันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีท้ังหมด 6 มาตรฐาน ได้แก่ 

1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เล่ม ๑ : การผลิตแปรรูปแสดงฉลากและจ าหน่ายผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000 - 2552 เป็นมาตรฐานทั่วไปตามกฎหมายมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 29             
โดยได้ยกเลิกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ : การผลิต แปรรูป 
แสดงฉลากและจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  

                                                           
29  http://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_organic_1.pdf 
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2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ : ปศุสัตว์อินทรีย์  มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000         
เล่ม 2–2554 เป็นมาตรฐานทั่วไป ทีก่ าหนดวิธีการผลิต การแปรรูป และการแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งนี้ ไม่รวมผึ้งและแมลงอ่ืน ที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร            กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 255430 โดยได้ยกเลิกมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตร
อินทรีย์ เล่ม 2: ปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 มาตรฐานนี้ ให้ใช้ร่วมกับมาตรฐาน มกษ. 
9000 เล่ม 1  

3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 3 : อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000 
– 2552 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเม่ือวันที่ 30 กันยายน 255231  

4) มาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 255332 

5) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 5 : ปลาสลิดอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 255333 

6) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 : ผึ้งอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 255634 

3.4.2 กระบวนการรับรองมาตรฐาน   

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์35 

กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแต่ละหน่วยตรวจรับรอง อาจแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งหน่วยตรวจรับรองจะมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนตรวจรับรองของตนเองให้ผู้สนใจ
ได้รับทราบ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ควรท าการศึกษาขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสมัคร 
นอกจากนี้ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ควรศึกษาเปรียบเทียบหน่วยตรวจรับรอง 2–3 แห่ง เพ่ือพิจารณา         
ดูรายละเอียดของข้อก าหนดมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย ความรวดเร็ว คุณภาพของการให้บริการ ตลอดจน          
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน และการยอมรับผลการตรวจรับรองของหน่วยงานนั้น จากผู้ซื้อหรือหน่วยงาน    
ที่ก ากับดูแลการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ (ในกรณีส่งออก) เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจ
เลือกหน่วยตรวจรับรอง  

อย่างไรก็ตาม โดยปกติทั่วไปแล้ว กระบวนการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์จะประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ 7 ขั้นตอน คือ 

                                                           
30 http://www.acfs.go.th/standard/download/organic_livestock_02.pdf 
31 http://www.acfs.go.th/standard/download/organic_aquatic_animal_feed.pdf 
32 http://www.acfs.go.th/standard/download/part4_organic_rice.pdf 
33 http://www.acfs.go.th/standard/download/part5_organic_snakeskin_gourami.pdf 
34 http://www.acfs.go.th/standard/download/ORGANIC-HONEY-BEE_PART6.pdf 
35 http://www.greennet.or.th/article/1332 
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1)  การสมัคร 
ในขั้นตอนแรกของกระบวนการตรวจรับรอง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จะต้องติดต่อกับ

หน่วยงานรับรองเพ่ือขอข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานรับรองจะจัดส่งชุดเอกสารการสมัครให้  โดยทั่วไป 
ชุดเอกสารนี้ควรประกอบด้วย 

(1) มาตรฐานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยตรวจรับรอง 
(3) ข้อก าหนดและระเบียบในการตรวจรับรอง 
(4) เอกสารใบสมัคร รวมข้อตกลง/สัญญาในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและการรับรอง 
ในบางกรณี รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ข้างต้นอาจรวบรวมอยู่ ในคู่มื อผู้ผลิตหรือ

ผู้ประกอบการ  
ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล

ประกอบตามที่หน่วยตรวจรับรองก าหนด เอกสารดังกล่าวอาจประกอบด้วย ประวัติฟาร์ม/ที่ดิน แผนผังฟาร์ม 
แผนการปรับเปลี่ยนฟาร์มเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ แผนการผลิต เป็นต้น 

2) การจ่ายค่าตรวจรับรอง 
หน่วยตรวจรับรองอาจก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จ่ายค่าธรรมเนียมตรวจรับรอง

พร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร หรืออาจเรียกเก็บค่าตรวจรับรอง หลังจากที่ได้ตรวจประเมินข้อมูล
รายละเอียดในเอกสารการสมัครเบื้องต้นก่อน หรือในบางกรณี หน่วยตรวจรับรองอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเบื้องต้นก่อน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองเพ่ิมเติมภายหลังการตรวจหรือการรับรอง 
โดยปกติทั่วไป ผู้ผลิตหรือผู้สมัครจะไม่จ่ายค่าตรวจรับรองให้กับผู้ตรวจโดยตรง (แม้ว่าผู้ตรวจนั้นจะเป็นผู้ตรวจ
อิสระ ไม่สังกัดหน่วยงานรับรองที่ขอการรับรองก็ตาม) แต่จะจ่ายค่าตรวจให้กับหน่วยรับรอง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
อคติและผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ตรวจกับผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ที่อาจเกิดข้ึน 

เมื่อได้รับเอกสารแจ้งให้มีการช าระค่าตรวจรับรอง ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้อง
ด าเนินการช าระค่าตรวจรับรองให้หน่วยงานรับรองก่อน หน่วยงานรับรองจึงจะด าเนินการในขั้นต่อไป       
ดังนั้น การช าระเงินล่าช้าย่อมท าให้กระบวนการตรวจรับรองเสียเวลาเพิ่มข้ึนตามไปด้วย 

3) การตรวจ 
เมื่อได้รับเอกสารใบสมัครแล้ว หน่วยตรวจรับรองจะท าการตรวจประเมินเอกสารดังกล่าว

ว่ามีการจัดส่งเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งตรวจประเมินว่า ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมีการปฏิบัติ   
ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะขอรับการตรวจรับรองหรือไม่ รวมทั้งมีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์หรือไม่ บางหน่วยงานรับรองอาจมีการให้บริการตรวจประเมินการผลิตเบื้องต้น (pre-assessment) 
เพ่ือประเมินความพร้อมของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ในการรับรองมาตรฐานก็ได้ โดยการตรวจประเมินการ
ผลิตเบื้องต้นนี้ มักจะรวมถึงการไปตรวจประเมินที่ฟาร์ม หรือสถานที่ผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการนั้น  
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หลังจากตรวจประเมินเอกสารแล้ว ในกรณีที่ไม่มีปัญหาส าคัญ หน่วยงานรับรองก็จะ
มอบหมายงานตรวจให้กับผู้ตรวจ แต่ในกรณีที่หน่วยงานรับรองประเมินว่า ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการไม่อยู่    
ในขอบข่ายที่จะขอการรับรอง หรือยังไม่มีความพร้อมที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน หน่วยงานรับรองอาจ
ปฏิเสธที่จะรับสมัครตั้งแต่ในขั้นตอนนี้  

ในการมอบหมายงานตรวจนี้ ผู้ตรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ตรวจจะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น จะต้องมีความรู้และความสามารถในการตรวจการผลิตประเภทนั้น และไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น หน่วยตรวจรับรองจะจัดส่งเอกสารการสมัครให้กับ
ผู้ตรวจ รวมทั้งค าสั่งเพ่ิมเติมในการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตรวจ เพ่ือตรวจประเมินการ
ปฏิบัติ ในบางเรื่องที่หน่วยงานรับรองคาดว่าจะเป็นจุดอ่อน หรือความเสี่ยงในการผลิต/จัดการผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้อก าหนดในการรับรอง 

หลังจากนั้น ผู้ตรวจจะท าการนัดและประสานงานกับผู้สมัครโดยตรง (หรืออาจให้     
หน่วยตรวจรับรองเป็นผู้ด าเนินการ) ในการตรวจประเมินนั้น ผู้ตรวจจะท าการตรวจเช็คข้อมูล ประเมิน สังเกต 
ส ารวจ สัมภาษณ์ แล้วจึงจัดท ารายงานการตรวจฟาร์ม/สถานที่ผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ตามที่ได้รับ         
การมอบหมาย ซึ่งรายงานการตรวจนี้ จะสรุปสิ่งที่ผู้ตรวจได้พบเห็นและรับรู้จากการตรวจ รวมทั้งมีการประเมิน
จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้กับหน่วยงานรับรองได้ทราบ   

โดยทั่วไป ผู้ตรวจจะท าการสรุปผลการตรวจเป็นวาจาแจ้งให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทราบ
ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการตรวจ รวมทั้งส่งส าเนารายงานการตรวจภายหลัง เสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือให้ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ ยืนยันรับทราบรายงานการตรวจ 

4) การรับรอง 
เมื่อผู้ตรวจจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น ผู้ตรวจจะจัดส่งรายงาน พร้อมเอกสารแนบ

ต่างๆ ที่ได้จากการตรวจให้กับหน่วยตรวจรับรอง จากนั้นหน่วยตรวจรับรองจะท าการประเมินความเรียบร้อย
ของรายงานการตรวจ และด าเนินการพิจารณาผลการตรวจ เพ่ือตัดสินใจให้การรับรองการผลิต/ผู้ประกอบการ
นั้นๆ โดยการพิจารณารับรอง อาจด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับรองเอง หรืออาจเป็นในรูปของ
คณะกรรมการรับรอง ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรับรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการรับรองนี้จะต้ องไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้สมัคร 

การพิจารณารับรองอาจมีผลการพิจารณาในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ 
(1) รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข 
(2) รับรองโดยมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครปฏิบัติตามให้แล้วเสร็จ ก่อนการรับรองจะมีผล 
(3) รับรองโดยมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครปฏิบัติตามให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(4) ไม่รับรอง 
(5) เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจไม่เพียงพอ และต้องมี

การตรวจเพิ่มเติม 
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ผลการพิจารณารับรองอาจมีรายละเอียดได้ในหลายลักษณะ เช่น อาจมีการรับรองบาง
แปลงเท่านั้น หรืออาจมีรับรองเฉพาะผลผลิตบางชนิด 

5) การแจ้งผล 
ผลของการพิจารณาจะแจ้งให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่สมัครขอการรับรองได้รับทราบ   

โดยปกติมักจะเป็นการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมาย และอาจมีการให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ลงนาม
รับทราบผลการรับรอง ตลอดจนเงื่อนไขของการรับรอง รวมทั้งประกาศนียบัตรรับรองการผลิต/ประกอบการ
เกษตรอินทรีย ์

6) การอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณารับรอง 

รวมถึงเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ผลการรับรอง ให้หน่วยตรวจรับรอง
พิจารณาทบทวนใหม่ ซึ่งหน่วยตรวจรับรองอาจมีโครงสร้างและขั้นตอนในการพิจารณาค าอุทธรณ์ที่แตกต่างกัน        
โดยปกติทั่วไป ผู้ที่จะพิจารณาค าอุทธรณ์นี้จะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับท่ีได้พิจารณาการรับรองในครั้งแรก 

7) ประกาศนียบัตรและการใช้ตรารับรอง 
หน่วยงานรับรองอาจส่งประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ผลิต /

ผู้ประกอบการ พร้อมกันกับจดหมายแจ้งผล หรืออาจจัดส่งให้ภายหลังก็ได้  และพร้อมกันนั้น ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ ก็จะได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขรายละเอียดในการใช้ตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งอาจใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์บนผลิตภัณฑ์และในสื่อต่างๆ ของผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ            
(เช่น นามบัตร แผ่นพับ เว็บไซต์) 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการตรวจรับรองโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 120 วันท าการ หรือ            
3-4 เดือน นับจากวันที่ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจรับรอง 

3.5  เปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ แคนาดา IFOAM และไทย 

 จากการศึกษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ แคนาดา IFOAM และของประเทศไทย พบว่า      
ในส่วนของกฎระเบียบพ้ืนฐานทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ความเข้มงวดจะแตกต่างกันในโครงสร้าง 
รายละเอียด และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปไดด้ังนี้  

3.5.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา  

มีกฎระเบียบและขั้นตอนมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เข้มงวด เช่น การบ ารุงดินด้วยวัสดุจากพืช 
สัตว์และมูลสัตว์สด ต้องผ่านการหมักตามวิธีการที่ก าหนด ห้ามใช้อุจจาระมนุษย์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต้องเป็น    
ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นต้น นอกจากมาตรฐานของรัฐบาลกลางแล้ว สหรัฐฯ ยังอนุญาตให้มลรัฐต่างๆ 
สามารถก าหนดมาตรฐานในระดับมลรัฐ ที่อาจสูงกว่ามาตรฐานกลางของสหรัฐฯ เพ่ือให้เหมาะสมกับภูมิภาค
และความจ าเป็นของแต่ละมลรัฐ โดยแคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐเดียวที่มีโปรแกรมเกษตรอินทรีย์ของมลรัฐ        
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และมีกฎหมายการผลิตอินทรีย์ปี พ.ศ. 2546 ของแคลิฟอร์เนีย เป็นกฎหมายมาตรฐานอินทรีย์เป็นของตนเอง     
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่มีมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

3.5.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา  

มีความเข้มงวดใกล้เคียงกับมาตรฐานของสหรัฐฯ แตกต่างกันเฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อย 
นอกจากนี้ แคนาดายังมีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับผลผลิตอ่ืนๆ ได้แก่ ผลผลิตเมเปิล (maple) เห็ด ถั่วงอก    
หรือหน่อไม้และต้นอ่อนพืช พืชเรือนกระจก ผลผลิตจากธรรมชาติ และแมลงอินทรีย์ ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ 
แคนาดายังมีมาตรฐานเฉพาะส าหรับสัตว์แต่ละประเภท ได้แก่ วัว/ควาย แกะ แพะ โรงเรือนส าหรับเลี้ยงวัวนม 
สัตว์ปีก กระต่าย หมู และ หมูป่า (เลี้ยงในฟาร์ม) อีกด้วย ทั้งนี้ แคนาดา ยังไม่มีมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับ      
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเช่นเดียวกันกับสหรัฐฯ 

3.5.3 มาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง IFOAM  

มีความเข้มงวดในระดับหนึ่ง มาตรฐานของ IFOAM นอกจากจะมีข้อก าหนดในเรื่องการผลิต
และแปรรูปพืช สัตว์และสัตว์น้ าแล้ว ยังมีข้อก าหนดในเรื่องมาตรฐานความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งไม่มีปรากฏ    
ในมาตรฐานของสหรัฐฯ แคนาดา และไทย (เฉพาะมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ)์ 

3.5.4 มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย  

สามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาคเอกชนไทย ดังนี้ 

1) มาตรฐานเกษตรอินทรียภ์ายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามท่ีได้กล่าว
มาแล้วว่า ปัจจุบันมี 6 มาตรฐาน ซึ่งมีขอบข่ายการรับรองด้านการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ข้าว 
ปลาสลิด ผึ้ง และผลผลิตจากธรรมชาติ เมื่อพิจารณามาตรฐานการผลิต แปรรูป การแสดงฉลากและจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าทั่วไป ไม่เข้มงวดมากนัก แต่หากพิจารณา
มาตรฐานการผลิตสัตว์อินทรีย์ พบว่า มีความเข้มงวดพอสมควร สามารถพัฒนาให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับ
สากลได ้

2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภาคเอกชนไทย ที่ส าคัญคือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งมีมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองที่เทียบเท่าระดับสากล                 
โดย มกท. ได้รับการรับรองให้สามารถตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลหลายองค์กร ได้แก่ 
มาตรฐานของ IFOAM สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา และสหรัฐฯ    

ทั้งนี้ สาระส าคัญของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ แคนาดา IFOAM และไทย (ภายใต้
การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สรุปได้ดังตารางที่ 17  
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบโครงสร้างและสาระส าคัญมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ สหรัฐฯ แคนาดา IFOAM และไทย 

สาระส าคัญ สหรัฐฯ  
 

แคนาดา IFOAM ไทย* 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ National Organic Program  
(NOP) 

Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA) 

International Organic 
Accreditation Service (IOAS) 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ  (มกอช.) 

ขอบเขตการรับรอง การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ 
และผลผลิตจากธรรมชาติ 

1. ผลผลิตพืช สัตว์ และผลผลิตที่ยังไม่
แปรรูป  
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากพืชและสัตว์ 
โดยใช้วัตถุดิบจากข้อ 1. เพื่อการบริโภค 
หรือใช้ ส าหรับมนุษย์  
3. อาหารสัตว ์
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากพืชและสัตว์ 
โดยใช้วัตถุดิบจากข้อ 1. เพื่อการบริโภค 
หรือใช้ ส าหรับสัตว์ 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานเฉพาะส าหรับ 
การเลี้ยงผึ้ง การผลิตเมเปิล (maple) 
เห็ด ถั่วงอกหรือหน่อไม้และต้นอ่อนพืช 
พืชเรือนกระจก ผลผลิตจากธรรมชาติ 
และแมลงอินทรีย ์

การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ า  ก า ร เ ลี้ ย ง ผึ้ ง  แ ละผลผลิ ต        
จากธรรมชาติ 

การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  อาหารสัตว์  ข้ าว ปลาสลิด      
การเลี้ยงผึ้ง และผลผลิตจากธรรมชาติ  

ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต อิ น ท รี ย์  ร ะ บุ
กระบวนการผลิต/แปรรูป สารที่จะใช้  
ระบบตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล 
มาตรการป้องกันการปนเปื้อน (ปรับปรุง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต) 
2 .  บ ท ล ง โ ท ษ  ส า ห รั บ ผู้ ล ะ เ มิ ด
กฎระเบียบ 
3.  ข้อยกเว้น ส าหรับผู้ประกอบการที่มี
รายได้จากการผลิตอินทรีย์น้อยกว่า 
5 ,000 เหรียญสหรัฐฯ และสถาน
ประกอบการบางประเภท 

1 .  แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต อิ น ท รี ย์  แ สด ง
กระบวนการผลิต/แปรรูป ระบบการ
บันทึกข้อมูล (ปรับปรุงแผนทุกปี)  
2. การจดบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล  
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี 
3. สารและวัสดุ หรือเทคนิคที่ห้ามใช้ใน
การผลิตและแปรรูป ได้แก่  
   1) สารเคมี วัสดุและเทคนิคต้องห้าม
ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสารห้ามใช้ใน 
CAN/CGSB-32.311 ได้แก่ วัตถุทาง
พันธุวิศวกรรม การฉายรังสี สารต้องห้าม
ในการท าปุ๋ยและปุ๋ยหมัก สารสังเคราะห์

1.  การแยกผลิตและการผลิตพืช
คู่ขนาน ต้องแบ่งแยกพื้นที่ กระบวนการ
ผลิตและการจัดการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง
และตรวจสอบได้ 
2. ความต่อเน่ือง พื้นที่ที่รับรองเป็น
เกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่ปรับเปลี่ยนไป
เป็นเกษตรใช้สารเคมีกลับไปกลับมา 

- 
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สาระส าคัญ สหรัฐฯ  
 

แคนาดา IFOAM ไทย* 
 

ข้อก าหนดทั่วไป (ต่อ) 4. การจดบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล  
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี 
5. สาร วิธีการ และส่วนประกอบที่
อนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต
และแปรรูป  

1) สารและส่วนประกอบสังเคราะห์
ยกเว้น ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสารให้ใช้ 

2) สารไม่สังเคราะห์  ที่ระบุไว้ใน
บัญชีรายชื่อสารห้ามใช้ 

3) สารใช้ในการแปรรูปที่ไม่ได้มา
จากผลผลิตเกษตร ยกเว้น ที่ระบุไว้ใน
บัญชีรายชื่อสารให้ใช้ 

4)  วิธีการต้องห้าม ยกเว้น การให้
วัคซีน ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

5) การฉายรังสี  ตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายของ FDA 21 CFR 179.26 

6) กา รต ะกอนน ้ า เ สี ย  (Sewage 
sludge) 

ใช้ในการแปรรูป เช่น ส่วนประกอบ วัตถุ
เจือปนอาหาร สิ่งช่วยการผลิต รวมถึง 
sulphates, nitrates and nitrites 
ยกเว้นที่ระบุไว้ใน CAN/CGSB-32.311 
   2) สารเคมี วัสดุ และเทคนิคห้ามใช้
อ่ื นๆ  ไ ด้ แ ก่  เ ท ค โ น โ ล ยี น า โ น 
(nanotechnology) สารสังเคราะห์เพื่อ
เ ร่ งก าร เจริญ เติบ โต  สั ตว์ โ คลนนิ่ ง 
(cloning) กากตะกอนน้ าเสีย ยาสัตว์
สังเคราะห์ อุปกรณ์/ภาชนะ/วัสดุบรรจุ-
ภัณฑ์ที่ใช้สารสังเคราะห์เพื่อก าจัดเชื้อรา 
กันบูด รม ก าจัดศัตรูพืช วัตถุสังเคราะห์
ช่วยการผลิตพืช และสารที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 
CAN/CGSB-32.311 ยกเว้น สารที่
อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐาน 

มาตรฐานการผลิตพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรฐานที่ดินและระยะปรับเปลี่ยน  
    1) ที่ดินไม่มีการใช้สารต้องห้ามเป็น
เวลา 3 ปี ก่อนการเก็บเกี่ยว 
    2) แยกพื นที่ชัดเจนและมีแนวกันชน 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน  
    3) ปฏิบัติตามมาตรฐานอินทรีย์  
ได้แก่ การปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้พันธุ์
อิ น ท รี ย์  ก า ร ป ลู ก พื ช ห มุ น เ วี ย น            
การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
   
 
 

1. มาตรฐานที่ดินและระยะปรับเปลี่ยน 
    1) ที่ดินอยู่ในระบบอินทรีย์อย่าง
น้อย 12 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวครั้งแรก  
   2) ไม่ใช้สารต้องห้ามอย่างน้อย 36 
เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตเกษตร
อินทรีย์    
   3) การขอรับการรับรองครั งแรก
ส้าหรับพืชไร่นา ต้องยื่นค าขออย่างน้อย 
15 เดือน ก่อนวันที่ คาดว่า ผลผลิต
อินทรีย์จะออกสู่ตลาด  

1. มาตรฐานที่ดินและระยะปรับเปลี่ยน  
   1) ที่ดิน หากพื้นที่เคยมีการใช้สาร
ต้องห้าม การเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทรีย์
สามารถท าได้ 36 เดือน หลังการใช้สาร  
   2) ระยะปรับเปลี่ยน 
       พืชล้มลุก 12 เดือน ก่อนปลูก 
       ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 12 เดือนก่อน
เก็บเกี่ยว หรือมีการแทะเล็ม 
       พืชยืนต้น 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว  
 
 
 

1. มาตรฐานที่ดินและระยะปรับเปลี่ยน   
1)  ที่ ดิน  เป็นพื้นที่ที่ ไม่ เคยใช้ท า

การเกษตร หรือไม่เคยใช้สารห้ามใช้  
อย่างน้อย 3 ปี  

2) ระยะปรับเปลี่ยน 
        พืชล้มลุก 12 เดือนก่อนปลูก 
        พืชยืนต้น 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอินทรีย์ครั้งแรก  
        หรือ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หากมี
หลักฐานว่า ไม่มีการใช้สารต้องห้ามใน
พื้นที่เป็นเวลาตามที่ก าหนดข้างต้น 

3) ทยอยเปลี่ยนพื นที่ ท าได้  
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มาตรฐานการผลิตพืช 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พันธุ์  

1) พันธุ์อินทรีย์ พันธุ์ไม่อินทรีย์ใช้ได้ 
กรณี ภาวะขาดแคลน ฉุกเฉิน ยกเว้น 
เมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตต้นอ่อนส าหรับบริโภค 
   2) พันธุ์ไม้ยืนต้น ไม่เป็นอินทรีย์ ต้อง
อยู่ในระบบอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3) พันธุ์ที่บ้าบัดด้วยสารต้องห้าม     
อาจใช้ ได้  หาก เป็นข้อก าหนดด้ าน
สุขภาพพืชของรัฐบาลกลาง หรือมลรัฐ   
3. ความหลากหลายของพืช  
    ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น หญ้าคลุมดิน 
พืชคลุมดิน พืชบ ารุงดินหรือพืชโตเร็ว 
 
 
 

   4) การทยอยการปรับเปลี่ยนพื นที่  
ท าไดโ้ดยมีการแบ่งแยกชัดเจน ตรวจสอบ
ได้ทุกกระบวนการผลิต/แปรรูป  
   5) การผลิตพืชคู่ขนาน ท าได้เฉพาะ
พืชยืนต้น (ที่ปลูกแล้ว) เพื่อการวิจัยและ      
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การขยายพันธุ์และ
การปลูก มีการแบ่งแยกพื้นที่ ขัดเจน     
มีแนวกันชน 
   7) ความต่อเน่ืองอินทรีย์ ไม่เปลี่ยน
กลับไปมา ระหว่างการผลิตพืชอินทรีย์
และพืชไม่อินทรีย์ 
   8) มาตรฐานปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
      ป้องกันสารต้องห้ามเข้ามาในพื้นที่
การผลิต แนวกันชน กว้างอย่างน้อย 8 
เมตร หากมีความเส่ียงสูง  
2. พันธุ์  

1) ใช้พันธุ์ อินทรีย์เท่านั น ยกเว้น        
ไม่สามารถหาได้  หรือ ไม่มีจ าหน่าย      
ในท้องตลาด ใช้ได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

2) พันธุ์ไม้ยืนต้น หากมีการบ าบัด
ด้วยสารต้องห้าม ต้องจัดการภายใต้
ระบบอินทรีย์ อย่างน้อย 1 ปี ก่อนการ
เก็บเกี่ยวครั้งแรก 
 
3. ความหลากหลายของพืช 
    ปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่บ ารุงดิน และ
ช่วยลดการระบาดของโรค แมลง และ
วัชพืช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พันธุ์  

ต้องมาจากระบบอินทรีย์ หากมาจาก
นอกระบบ  

1) พืชล้มลุก จัดการภายใต้ระบบ
อินทรีย์เป็นเวลา 1 รุ่น 

2) พืชยืนต้น จัดการภายใต้ระบบ
อินทรีย์ 2 ช่วงการเติบโต หรือ 18 เดือน 
แล้วแต่ช่วงใดยาวกว่า 
 
3. ความหลากหลายของพืช  
    1) พืชล้มลุก ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ
ลดการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช 
และปลูกพืชบ ารุงดิน ยกเว้น มีวิธีการอื่น 
    2) พืชยืนต้น ต้องปลูกพืชคลุมดิน 
และ/หรือปลูกพืชอื่นๆ หลากหลายชนิด 

4) การผลิตพืชคู่ขนาน ต้องเป็นพืช
ต่างชนิด หรือ ต่างพันธุ์ ที่แยกแยะความ
แตกต่างของผลิตผลได้ มีการแบ่งแยก
พื้นที่และกระบวนการผลิตจัดการให้
ชัดเจน  

4)  ต้องมีมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อน ที่อาจมาทางดิน น้ า อากาศ    
มีแนวกันชน 

5) ความต่อเน่ืองอินทรีย์ พื้นที่ที่ท า
เกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่เปลี่ยนกลับไป
ท าการเกษตรที่ใช้สารเคมี 
 
 
 
 
2. พันธุ์  
    ต้องเป็นอินทรีย์ อาจใช้จากแหล่ง
ทั่วไปได้ ถ้าจ าเป็น โดยพันธุ์ต้องไม่ผ่าน
การใช้สารเคมี หรือมีการก าจัดสารเคมีที่
เหมาะสม  
 
 
 
 
3. ความหลากหลายของพืช  
   ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อช่วยลดการ
ระบาดของโรค แมลง และวัชพืช  
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มาตรฐานการผลิตพืช 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การบ ารุงดินและใช้ปุ๋ย 
   1) การเตรียมดินและการเพาะปลูก 
ต้องอนุรักษ์ ปรับปรุงดินทั้งกายภาพ เคมี
และชีวภาพ และลดการพังทลายของดิน 
   2) การบ้ารุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียน 
พืชคลุมดิน และใช้วัสดุจากพืชและสัตว์  
มูลสัตว์สดจะต้องผ่านการหมัก (มีข้อยกเว้น)  
   3) การท้าปุ๋ยหมัก จากพืชและสัตว์ 
ต้องใช้วิธีที่ก าหนด ใช้ธาตุอาหารอื่น   
ตามบัญชีรายชื่อสารที่ให้ใช้   
  4) ห้ามเผาเพื่อก้าจัดเศษซากพืช    
ในกระบวนการผลิต ยกเว้น เพื่อหยุด  
การแพร่กระจายของโรค หรือกระตุ้น
การงอกของเมล็ด 
  5) ห้ามใช้กากตะกอนของเสีย หรือ    
กากชีวภาพ ห้ามใช้อุจาระมนุษย์ 
5. การป้องกัน ก าจัดศัตรูพืช/โรคพืช/
วัชพืช 

  1) ใช้มาตรการป้องกันเป็นอันดับแรก  
  2) ควบคุมด้วยวิธีกล หรือกายภาพ  
  3) ควบคุมวัชพืช อาจท าได้โดย   

(1) คลุมดินด้วยวัสดุชีวภาพที่ย่อย
สลายได้  

(2) การตัด ถาง หรือดาย  
(3) ใช้สัตว์เล้ียงแทะเล็มหญ้า  
(4) ก าจัดด้วยมือ หรือปลูกด้วย

เครื่องจักร  
(5) ใช้เปลวไฟ ความร้อนหรือ ไฟฟ้า  
(6) คลุมดินด้วยสิ่งคลุมดิน  
 

4. การบ ารุงดินและใช้ปุ๋ย 
   1) ใช้วิธีการทางชีวภาพ  ได้แก่      
การปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ ยพืชสด     
ปุ๋ยคอก โดยใช้วัสดุจากพืช สัตว์ในฟาร์ม 
ห รื อ ใ ช้ ร่ ว มกับสา ร ไม่ เ ป็ นอิ นทรี ย์         
ตามรายการก าหนด 
   2) การท้าปุ๋ยคอก ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
   3) ห้ามเผาเพื่อก้าจัดซากพืช ยกเว้น 
เพื่อก าจัดศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช หรือ
การกระตุ้นการงอกของเมล็ด 
 
 
 
 
 
5. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/
วัชพืช 
  1) ใช้วิธีตามแนวทางอินทรีย์ ได้แก่  
      (1) วิธีการเขตกรรม เช่น ปลูกพืช
หมุนเวียน สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ ใช้พันธุ์ต้านทาน   
      (2) วิธีทางกล เช่น ท าความสะอาด
แปลง คลุ่มด้วยหญ้า ให้สัตว์แทะเล็ม    
ท ากับดัก  
      (3) วิธีกายภาพ เช่น การใช้เปลวไฟ
เพื่อต้านวัชพืช การใช้ความร้อนฆ่าเช้ือ 
2) หากไม่ได้ผล ให้ใช้สารชีวภาพ หรือ
สารจากพืชสมุนไพร หรือสารเคมีอื่นที่

4. การบ ารุงดินและใช้ปุ๋ย 
    1) ใช้วัสดุจุลินทรีย์จากพืช หรือ
สัตว์ในฟาร์ม เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 
   2)  วั สดุ อ่ื น  ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐาน 
   3) ห้ามใช้อุจาระมนุษย์ ช่วง 6 เดือน
ก่อนเก็บเกี่ยวพืชซ่ึงส่วนที่กินได้สัมผัสดิน 
   4 )  ห้ า ม ใ ช้ ร ะ บ บ  hydroponic       
กับพืชที่ปลูกโดยใช้ดิน 
   5) ห้ามใช้  Chilean nitrate ปุ๋ย
สังเคราะห์ และยูเรีย 
   6) ปุ๋ยแร่ธาตุเสริม ใช้ได้เฉพาะกรณี  
มีแผนปรับปรุงบ ารุงดินระยะยาว โดยใช้
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ 

7) ห้ามน้าดินออกจากฟาร์ม 
 
5. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/
วัชพืช 
1) ใช้วิธีตามแนวทางอินทรีย์ ได้แก่ 

(1) เลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม 
(2) ปลูกพืชหมุนเวียน 
(3) ใช้เครื่องมือกลในการเพาะปลูก 
(4) อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช 
(5) ใช้ ศัตรูธรรมชาติรวมถึงการ

ปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ท าลายศัตรูพืชได้ เช่น 
ตัวห้ า ตัวเบียน 
    (6) การตัดหญ้าหรือปลูกพืชคลุมดิน 
    (7) ก าจัดวัชพืชโดยใช้สัตว์เล้ียง 

(8) ควบคุมโดยวิธีกล เช่น กับดัก     
สิ่งกีดขวาง ไฟล่อ หรือเสียงขับไล่ 

5. การบ ารุงดินและใช้ปุ๋ย  
    1) ใช้วิธีทางชีวภาพ (อินทรีย์) 
    2) หากไม่ได้ผล อาจใช้สารปรับปรุง
บ้ารุงดินอ่ืนๆ ที่ก้าหนดไว้ในมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช/ โรคพืช/
วัชพืช 
1) ใช้วิธีตามแนวทางอินทรีย์ ได้แก่ 

(1) เลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม 
(2) ปลูกพืชหมุนเวียน 
(3) ใช้เครื่องมือกลในการเพาะปลูก 
(4) อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช 
(5) รักษาระบบนิเวศ เช่น ท าพื้นที่

ป้องกันการชะล้างของดินการปลูกพืช
หมุนเวียน 
    (6) ใช้ศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปล่อย
สิ่งมีชีวิตที่ท าลายศัตรูพืชได้   
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สาระส าคัญ สหรัฐฯ  
 

แคนาดา IFOAM ไทย* 
 

มาตรฐานการผลิตพืช 
(ต่อ) 

 
 

4) การควบคุมโรคพืช อาจท าได้โดย 
(1) หยุดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค   
(2) ใช้วัตถุชีวภาพ พืชสมุนไพร หรือ

แร่ธาตุที่ไม่ใช่วัสดสุังเคราะห์ 
5) หากไม่ได้ผล ให้ใช้สารชีวภาพหรือ

พืชสมุนไพร หรือสารเคมีที่ระบุไว้ ใน
บัญชีรายชื่อสารที่ให้ใช้ ตามเง่ือนไขที่
ระบุไว้แผนการจัดการระบบเกษตร
อินทรีย์ที่ได้ยื่นไว้กับหน่วยรับรอง  

6) ห้ามใช้ไม้ที่ผ่านผ่านใช้สารหนู 
( arsenate) ห รื อ  วั ต ถุ ห้ า ม ใ ช้               
กับสิ่งก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินหรือสัตว์ 

ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน  CAN/CGSB-
32.311   
6. การจัดการของเสีย 
การก าจัดของเสียจากสัตว์ ท าได้โดยวิธี
ทางกายภาพ เช่น ท าให้แห้ง หรือวิธี
ชีวภาพและเคมี โดยใช้สารที่อนุญาตให้
ใช้ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 
  

(9) ใช้สิ่งที่ ได้จากการเตรียมการ     
ในฟาร์มเกี่ยวกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 

2) หากไม่ได้ผล ให้ใช้สารที่ก าหนดไว้
ตามมาตรฐาน ห้ามใช้สารต้องห้าม 

3) ให้ใช้วิธีทางกายภาพ ในการก าจัด
ศัตรูพืช เชื้อโรคและวัชพืช รวมถึงการใช้
ความร้อน 

4) ห้ามใช้ความร้อนอบฆ่าเชื อในดิน  

    (7) ใช้สิ่ งที่ ได้จากการเตรียมทาง     
ชีวพลวัตจากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุ
จากพืช 

(8) คลุมหน้าดินและการรักษาหญ้า
ด้วยการตัดแต่ง (ไม่ใช่การไถออก) 

(9) ก าจัดวัชพืช โดยใช้สัตว์เลี้ยง 
โดยในกรณีพืชอาหาร ต้องระวังป้องกัน
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคจาก   
มูลสัตว์กับส่วนของพืชที่ใช้บริโภค 

(10) การควบคุมโดยวิธีกล เช่น 
การใช้กับดัก ใชไ้ฟล่อ หรือเสียงขับไล่ 
2) หากไม่ได้ผล ให้ใช้ปัจจัยการผลิตที่

ก าหนดให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน 
มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
- 
 
 
 
 
 

 
2. ที่มาของสัตว์และระยะปรับเปลี่ยน 

1) ที่มาของสัตว์อินทรีย์ มาจาก    
สัตว์ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
ตั้ งแต่ช่วงสุดท้ายของ 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาการตั้งท้อง หรือการฟักไข่ 

ห า ก ม า จ า ก น อ ก ร ะ บ บ  ต้ อ ง มี       
ระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1) สัตว์เคี ยวเอื องต้องกินหญ้าด้วยการ
แทะเล็ม อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของ
ความต้องการอาหารหยาบทั้งหมด และ
มากกว่าร้อยละ 30 เมื่อถึงวัยเติบโต 
2) มาตรฐานพื นที่แทะเล็ม ส าหรับสัตว์
แต่ละชนิดอย่างชัดเจน และต้องได้
ออกไปกลางแจ้ง เมื่ออากาศเอื้ออ านวย 
2. ที่มาของสัตว์และระยะปรับเปลี่ยน 

1) ที่มาของสัตว์อินทรีย์ ต้องเกิดใน
ระบบอินทรีย์ พ่อแม่พันธุ์อินทรีย์ และ
เล้ียงในระบบอินทรีย์ตลอดทั้งชีวิต  
    ห า ก ม า จ า ก น อ ก ร ะ บ บ  ต้ อ ง มี       
ระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
    สัตว์ผลิตนม เลี้ยงในระบบอินทรีย์
อย่างน้อย 12 เดือน  

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1) ห้ามเลี ยงสัตว์โดยไม่มีพื นที่เพียงพอ  
2) จัดการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  
3) ห้ามสัตว์อยู่อย่างโดดเดี่ยว ห้ามขัง  
 
 
 
 
2. ที่มาของสัตว์และระยะปรับเปลี่ยน 

1) ที่มาสัตว์อินทรีย์ ต้องเป็นลูกที่เกิด
จากพ่อแม่ที่ถูกเลี้ยงตามระบบอินทรีย์
ตลอดช่วงการตั้งท้อง  

หากมาจากนอกระบบ จะต้องมี      
ระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
    สัตว์ปีกผลิตไข่ ต้องเลี้ยงในระบบ
อินทรีย์ นับตั้งแต่อายุ 2 วัน 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
- 

 
 
 
 
 
 
2. ที่มาของสัตว์และระยะปรับเปลี่ยน 

1) ที่มาสัตว์อินทรีย์ ลูกที่เกิด        ใน
ฟาร์ม หรือจากพ่อแม่ที่เลี้ยงตามระบบ
อินทรีย์     

ห า ก ม า จ า ก น อ ก ร ะ บ บ  ต้ อ ง มี         
ระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
  สัตว์ปีก อายุไม่เกิน 3 วัน 
  ปศุสตัว์ ทันทีหลังหย่านม  
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สาระส าคัญ สหรัฐฯ  
 

แคนาดา IFOAM ไทย* 
 

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตว์ผลิตนม เลี้ยงในระบบอินทรีย์
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนที่  
จะผลิตนมเพื่อจ าหน่าย  
   สัตว์ปีก เลี้ยงในระบบเกษตรอินทรีย์
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่อายุไม่เกิน 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การขยายพันธุ์สัตว์ พ่อแม่พันธุ์
อาจมาจากนอกระบบอินทรีย์ หากสัตว์
ก าลังตั้งท้องและลูกที่คลอดออกมาจะ
เลี้ยงตามระบบอินทรีย์ แม่พันธุ์จะต้อง
ถูกน าไปยังสถานประกอบการไม่ช้ากว่า
ช่วงสุดท้ายของ 1 ใน 3 ของระยะเวลา
การตั้งท้องของแม่พันธุ์ 
 
 
3. อาหารสัตว์ 

1) กฎระเบียบทั่วไป 
(1) อาหารสัตว์อินทรีย์  ต้องมี

สัดส่วนและผลิตตามมาตรฐานที่ก าหนด  
(2) วัตถุเจือปนอาหารสัตว์และ

เสริมอาหาร อาจเป็นสารสังเคราะห์และ
สา ร ไม่ สั ง เ ค ร า ะห์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
มาตรฐาน และผลิตตามระบบอินทรีย์ 

    สัตว์ผลิตเ น้ือ เริ่ม เลี้ ยงในระบบ
อินทรีย์ตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของหนึ่งในสาม
ของระยะเวลาการตั้งท้อง 
    สั ตว์ ปี ก  เ ลี้ ย ง ใน ระบบอิ นทรี ย์
นับตั้งแต่อายุไม่เกิน 2 วัน และห้ามใช้ยา
อื่น นอกเหนือจากวัคซีน 

2)  การให้ อาหารสั ตว์ ใน ระยะ
ปรับเปลี่ยน  9 ใน 10 เดือนแรก จะต้อง
ให้อาหารหยาบ 80% ของความต้องการ
ทั้ งหมด และในช่วง 3 เดือนสุดท้าย    
ต้องให้เฉพาะอาหารอินทรีย์ 

3) ระยะปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกหญ้า
อาหารสัตว์ เช่นเดียวกับพื้นที่ปลูกพืช 

4) การขยายพันธุ์สัตว์   
(1) ใชพ้ันธุ์เหมาะสม ต้านทานโรค 
(2) อนุญาตให้มีการผสมเทียม 
(3) ห้ามใช้วิธีย้ายฝากตัวอ่อน หรือ

วิธีการทางพันธุวิศวกรรมอื่นๆ  
(4) ห้ามใช้ฮอร์โมน เพื่อกระตุ้น        

การเจริญพันธุ์ 
(5) สัตว์ที่ ซ้ือมาเพื่อขยายพันธุ์

จะต้องเป็นสัตว์อินทรีย์ (มีข้อยกเว้น) 
3. อาหารสัตว์ 

1) กฎระเบียบทั่วไป 
(1)  อาหารสัตว์อินทรีย์  ต้องมี

สารอาหารครบถ้ วน ตามชนิดและ     
ความต้องการของสัตว์ 

(2) สัตว์ต่างชนิด ต้องกินอาหาร
ตามชนิดสัตว์  ส่วนประกอบอาหาร 
ปริมาณ และระยะเวลา ตามมาตรฐาน  

    สัตว์ผลิตเ น้ือ  ต้องเลี้ยงในระบบ
อินทรีย์ทันทีหลังคลอด 
    สัตว์ผลิตนม  ต้อง เลี้ ย งในระบบ
อินทรีย์ตลอดช่วงตั้งท้องก่อนให้นม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การขยายพันธุ์สัตว์   

(1) ผลิตพันธุ์ วิธีธรรมชาติ อนุญาต
การผสมเทียม 

(2) ห้ามใช้วิธีย้ายฝากตัวอ่อน หรือ 
การโคลนนิ่ง (cloning) 

(3) ห้ามใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญ
พันธุ์ ยกเว้นเพื่อการรักษา 
 
 
3. อาหารสัตว์ 

1) เป็นอาหารสัตว์อินทรีย์ กรณี
จ าเป็นอาจให้มีส่วนผสมที่ไม่เป็นอินทรีย์
เกินกว่า 10% ของอาหารแห้งส าหรับ
สัตว์ เ ค้ียวเอื้ อง  และมากกว่า  15%      
หากไม่ใช่สัตว์เค้ียวเอื้อง 

2) อาหารสัตว์อินทรีย์ควรมาจาก
ภายในฟาร์ม พื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ

    สัตว์ผลิตเนื้อ ใชเ้วลา 12 เดือน และ
อย่างน้อย 3/4 ของช่วงชีวิตต้องถูกเลี้ยง
อยู่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ 
   การผลิตเน้ือลูกโค ใช้เวลา 6 เดือน 
ควรน าเข้าลูกโคทันทีหลังหย่านม และ
อายุไม่เกิน 6 เดือน 
   แพะ แกะ สุกรผลิตเ น้ือ  ใช้ เวลา        
4 เดือน 
   สัตว์ผลิตนม เวลา 90 วัน 
   สัตว์ปีกผลิตเนื้อ ตลอดอายุ 
   สัตว์ปีกผลิตไข่ ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อาหารสัตว์ 

1) ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ในฟาร์ม
หรือจากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ท าเกษตร หรือ 
ไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย 3 ปี 

2) อาหารระยะปรับเปลี่ยน    
(1) สูตรอาหารสัตว์ เ ค้ียวเอื้อง     

มีวัตถุดิบอินทรีย์ไม่ต่ ากว่า 70% ของ
วัตถุแห้ง  
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แคนาดา IFOAM ไทย* 
 

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สิ่งต้องห้าม 
(1) ยาสัตว์หรือฮอร์โมน เพื่อเร่งการ

เจริญเติบโต  
(2) ให้อาหารสัตว์เกินความจ าเป็น 

ควรให้อาหารเสรมิหรือวัตถุเติมในอาหาร
สัตว์ ในปริมาณตามความจ า เป็นต่อ     
การบ ารุงและรักษาสุขภาพของสัตว์  

(3) อาหารหยาบอัดเม็ดพลาสติก  
(4) สารยูเรีย (urea) หรือปุ๋ยคอก 

ห้ามใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารสัตว์  
(5) ผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์เล้ียง

ลูกด้วยนมหรือสัตว์ปีก ห้ามน าไปใช้เป็น
อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือ
สัตว์ปีก   

(6) ละเมิดกฎหมาย FD&C อาหารสตัว์ 
วัตถุเจือปนและเสริมอาหารสัตว์ต้องไม่
ขัดต่อกฎหมาย FD&C ของ FDA  

(7) อาหารสัตว์มีส่วนผสมของสาร
ปฏิชีวนะ  รวมถึง สารไอออนอฟอร์  
(ionophores)  

(8) ไม่ให้สัตว์เค้ียวเอื้องได้แทะเล็ม
ห ญ้ า ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ท ะ เ ล็ ม  ย ก เ ว้ น            
ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

3) สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 
( 1 )   สั ต ว์ เ ค้ี ย ว เ อื้ อ ง ต้ อ ง กิ น

อาหารแห้ง ไม่ เกิน 70% ของความ
ต้องการอาหารแห้งของสัตว์  ไม่รวม
อาหารแห้งที่ได้จากการแทะเล็ม     

( 3 )  สั ต ว์ เ ค้ี ย ว เ อื้ อ ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
อาหารแห้งจากการแทะเล็ม เฉลี่ยไม่น้อย 

(3) วัตถุเติมและเสริมอาหารสัตว์  
ต้อง เป็นสารสั ง เคราะห์และสารไม่
สังเคราะห์ที่อนุญาตตามที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานเท่านั้น 

(4) น้ าดื่มส าหรับสัตว์ ต้องทดสอบ
ความปลอดภัยของแหล่งน้ าดื่มสัตว์ทุกปี 
ค่ า ร ะ ดั บ แ บ ค ที เ รี ย  ห รื อ  colony 
forming unit (CFU) ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น 
100/100 mL 
2) สิ่งต้องหาม 

(1) บังคับสัตว์ปีก (เป็ดและห่าน) 
กินอาหาร  

(2) อาหารสัตว์ที่ ไม่ เป็นอินทรีย์   
ยกเว้น ในกรณีจ าเป็นที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาร์ม หรือจากผู้ผลิตอินทรีย์มากกว่า
ร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด 

3) วัตถุห้ามใช้ในอาหารสัตว์  
    (1) ซากหรือของเสีย จากโรงฆ่าสัตว์ 

ซากของเสียจากสัตว์ชนิดเดียวกัน  
(2) อุจาระทุกชนิด  
(3) อาหารสัตว์ที่มาจาก solvent 

extraction    
(4) สิ่ งสังเคราะห์  : กรดอามิโน       

ยูเรีย สารเร่งการเติบโต  
(5)  สิ่งช่วยเจริญอาหาร  
(6) สี และสารกันบูด  
ยกเว้น สารช่วยการผลิต 

4) อนุญาตให้ใช้วิตามิน แร่ธาตุและ
อาหารเสริม แต่ต้องมาจากธรรมชาติ   

5) สัตว์เคี ยวเอื องต้องให้ได้แทะเล็ม
ทุ กวั นตลอดช่ ว งฤดู ก ารแทะ เล็ ม       
(อาจให้หญ้าสดอินทรีย์ช่วงที่ไม่อ านวย 
แต่ไม่เกิน 20% ของหญ้าจากแทะเล็ม) 

6) อาจใช้สารกันเสีย แต่ต้องมาจาก
เชื้อแบคทีเรีย (bacteria) เชื้อรา (fungi) 
และเอนไซม์ (enzymes) จากธรรมชาติ 
หรือพืช 

7) ลูกสัตว์พันธุ์เลี ยงลูกด้วยนม ต้อง
ได้รับนมจากแม่หรือนมอินทรีย์จากสาย
พันธุ์เดียวกัน และต้องกินนมอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

  โค หรือ ม้า ลา : 3 เดือน 
  สุกร :  6 สัปดาห์ 
  แกะ : 7 สัปดาห์ 

(2) สูตรอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
มีวัตถุดิบอินทรีย์ไม่ต่ ากว่า 65% ของ
วัตถุแห้ง 

(3) อาหารที่ไม่ได้มาจากระบบ
อินทรีย์ ต้องเป็นวัตถุดิบจากพืช สัตว์ 
หรือแร่ธาตุตามธรรมชาติ 

3) กรณี ไม่ สามารถหาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์อินทรีย์ได้ 100%  อาหาร
สัตว์ที่ใช้จะต้องมีวัตถุดิบอินทรีย์ไม่ต่ า
กว่า 90% ของวัตถุแห้งส าหรับอาหาร
สัตว์เค้ียวเอื้อง และ 80% ส าหรับอาหาร
สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

4)  สู ต รอาหาร  ค านึ งถึ งคว าม
ต้องการทางโภชนาการและสรีระของ
ระบบย่อยอาหารของสัตว์ สัตว์กินพืช
ต้องมีอาหารหยาบไม่ต่ ากว่า 60% ของ
วัตถุแห้งต่อวัน สัตว์เค้ียวเอื้อง ห้ามใช้
อาหารหมักเพียงอย่างเดียวตลอดระยะ
การเลี้ยง 

5) ระยะเวลาสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม
ควรได้รับนมแม่ ตามระยะเวลา : 

   โค กระบือ ไม่ต่ ากว่า 2 เดือน  
   แพะ แกะ ไม่ต่ ากว่า 6 สัปดาห์  
   สุกร ไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ 
6) วัตถุดิบอาหารสัตว์ ใช้วัตถุดิบ

หรือเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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30% ของวัตถุแห้ง โดยมีข้อยกเว้น (สัตว์
ที่ได้รับการยกเว้นนี้จะไม่สามารถน าไป
จ าหน่ายเป็นสัตว์อินทรีย์ได้) ดังนี ้

-  มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ 
ท าให้สัตว์ไม่สามารถออกไปยังทุ่งหญ้าได้    

- พ่อพันธุ์ ซ่ึงได้รับการยกเว้นจากการ
บริโภคอาหารแห้ง 30% จากทุ่งหญ้า
เล้ียวสัตว์  

4) ท้าบันทึกข้อมูลอาหารสัตว์  
(1) สัดส่วนอาหารสัตว์ แต่ละชนิด

และระยะชีวิตสัตว์ ประกอบด้วย 
-  อาหารสัตว์ที่ผลิตในฟาร์ม   
- อาหารสัตว์ที่ซ้ือจากนอกฟาร์ม   
- อัตราส่วนอาหารสัตว์แต่ละชนิด 
- รายการวัตถุเสริมอาหารและวัตถุ

เติมในอาหารสัตว์  
(2) เอกสารปริมาณอาหารสัตว์    

แต่ละชนิดที่ให้สัตว์และการบริโภคจริง  
(3) เอกสารการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

อาหารสัตว์  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลทุ่งเล้ียงสัตว์  

(4) วิธีค านวณความต้องการวัตถุ
แห้งและการบริโภคของสัตว์  
4. การดูแลสุขภาพสัตว์ 
1) ต้องดูแลสุขภาพปศุสัตว์ ในเชิง
ป้องกัน ตามที่ระเบียบก าหนด 
2) หากการป้องกันและชีววิทยาทาง
สัตว์แพทย์ไม่ได้ผล อาจใช้ยาสังเคราะห์ 
แต่ต้องได้รับอนุญาตตามบัญชีรายชื่อสาร 
และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การดูแลสุขภาพสัตว์ 
1) จัดท้าระบบป้องกันสุขภาพสัตว์  
ตามระเบียบที่ก าหนด 
2) ห้ามให้ยาสัตว์กรณีไม่ เจ็บป่วย 
ยกเว้น วัคซีน ห้ามใช้สารสังเคราะห์เร่ง
การเติบโต ยาสังเคราะห์ ยาปฏิชีวนะ 
และใช้ยาเคมีเพื่อการรักษาไปใช้เพื่อป้องกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การดูแลสุขภาพสัตว์ 

1) ส่งเสริมและรักษาสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วยโภชนาการ
อินทรีย์   สภาพความเป็นอยู่ ปลอด
ความเครียด และสายพันธุ์ที่ต้านทานโรค 
โดยเน้นเชิงป้องกัน  

7) วัตถุเติมในอาหารสัตว์ และสาร
ช่ วยกรรมวิ ธี ก า รผลิ ต  ใ ช้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานที่ก าหนดในบัญชีรายชื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การดูแลสุขภาพสัตว์ 
1)  การรักษาโรค  ต้อง เป็นไปตาม
หลักการที่ก าหนด โดย : 
(1)  ให้ เลือกใช้พืชสมุนไพร แร่ ธาตุ
ธรรมชาติ  หรือการแพทย์ทางเลือก    
ก่อนใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือยาปฏิชีวนะ 
หากไม่ได้ผล ให้ใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือ
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3) สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ 
(1 )  รั กษาสั ตว์ ด้ ว ยยาปฏิชี วนะ      

สารสังเคราะห์ หรือสารไม่สังเคราะห์     
ที่ห้ามใช้ ซ่ึงระบุไว้ในมาตรฐานบัญชี
รายชื่อสารห้ามใช้ 

(2 )  ให้ ย าสั ตว์ เมื่ อ สัตว์ ไม่มี การ
เจ็บป่วย ยกเว้น วัคซีน  

(3) ใช้ฮอร์โมน เร่งการเจริญเติบโต  
(4) ใช้ยาสังเคราะห์ฆ่าปรสิต เป็น

ประจ า  
(5) ใช้ยาฆ่าปรสิตกับสัตว์ที่ก าลังเข้า

โรงเชือด 
(6 )  ใช้ ย าสั ตว์ที่ เ ป็นการละเมิด

กฎหมาย FD&C   
(7) หยุดการรักษาสัตว์ป่วยเพื่อที่จะ

รักษาสถานะภาพอินทรีย์ของสัตว์   
 
 
 
 
5. การขนส่งและการฆ่าสัตว์ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การใช้ฮอร์โมน เพื่อการรักษาเท่านั้น
และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตว์
แพทย์ 
4 )  ห้ า ม จั ด ก า ร กั บ อ วั ย ว ะ สั ต ว์  
(mutilations) ยกเว้น เพื่อสุขภาพ สวัสดิ
ภาพ อนามัย ระบุเอกลักษณ์ หรือเพื่อ
ความปลอดภัย 
5) รักษาสัตว์ด้วยยาปฏิชีวนะและ
กายภาพบ้าบัด  หากการป้องกันและ
วัคซีนไม่ได้ผล โดยใช้สารตามที่ก าหนดไว้
ในบัญชีรายชื่อสารให้ใช้ตามมาตรฐาน 
6) สัตว์ป่วยต้องรักษา แยกออกจากฝูง
ถ้ามีความเสี่ยง ห้ามขนส่งสัตว์ป่วยเข้า
โรงเชือดหากสัตว์ใช้เพื่อการบริโภคของ
มนุษย์ 
7) การใช้สารเคมีรักษาสัตว์ จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 
8) ต้องมีแผนดูแลรักษาสัตว์ เพื่อลด
การแพร่กระจายของโรค ตามมาตรฐาน 
9) ห้ามถอนขนสัตว์ปีก  
5. การขนส่งและการฆ่าสัตว์ 

1) สัตว์มีความเครียด บาดเจ็บและ
ทรมานน้อยที่สุด  

(2) ระยะเวลาการขนส่งควรสั นที่สุด  
3) แยกสัตว์ป่วย หรือที่ไม่ควรขนส่ง  
4) มีที่พัก กันแดด ฝน หรือความหนาว

เย็น ระหว่างขนส่งหรือก่อนเข้าโรงเชือด  
5) ปฏิบัติตามข้อก้าหนดเรื่องการ

ดูแลและจัดการสัตว์ ภายใต้กฎระเบียบ
ด้านการขนส่ง ในเรื่องต่อไปนี้ 

2) เมื่อสัตว์เจ็บป่วยต้องรักษาทันที 
ด้วยยาและวิธีธรรมชาติบ าบัด รวมถึง ยา
อายุรเวทและการฝังเข็ม 

3) ห้ามใช้ยาสังเคราะห์  
4) ห้ามใช้สารสังเคราะห์ เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตหรือยับยั้งการเจริญเติบโต 
5) ให้ใช้วัคซีน ไดใ้นบางกรณี 
6) ห้ามจัดการกับอวัยวะสัตว์ ยกเว้น

ในกรณีที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การขนส่งและการฆ่าสัตว์ 
1) ให้สัตว์ต้องมีความเครียดน้อยที่สุด   
2) ห้ามใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์คล้ายกัน 
ในการกระตุ้นสัตว์ 
3)  สั ต ว์ ต้ อ ง ได้ รั บน ้ า และอาหาร
เพียงพอ ทั้งช่วงขนส่งและที่โรงฆ่าสัตว์ 
4)  ระยะเวลาส่งสัตว์ เข้าโรง เชือด     
ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
5) ห้ามใช้ยากล่อมประสาทหรือกระตุ้น
ช่วงก่อนหรือระหว่างการขนส่ง 

ยาปฏิชีวนะได้  ภายใต้การดูแลของ     
สัตว์แพทย์ ระยะการหยุดให้ยาจะต้อง
เพิ่มเป็นสองเท่าของที่ระบุในเอกสาร
ก า กั บ ย า  ก รณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้ ใ ห้ มี
ระยะเวลาการหยุดให้ยาอย่างน้อย 48 
ชั่วโมง 
(2) กรณีที่สัตว์ ได้รับการรักษาด้วย        
ยาแผนปัจจุบัน และ/หรือ ยาปฏิชีวนะ 
เกิน 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี หรือ 1 ครั้ง 
ส าหรับสัตว์ที่อายุไม่ถึง 1 ปี ต้องไม่น ามา
จ าหน่ายเป็นผลผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และ
สัตว์นั้นจะต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนใหม ่
2) ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการป้องกันโรค 
3) ห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโต หรือ
สารอื่นใด ที่มีผลในการกระตุ้นการ
เจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต 
4) ห้ามผ่าตัดหรือการจัดการบางอย่าง
กับร่างกายสัตว์ ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น
และไม่มีวิธีอื่นที่เหมาะสม 
5. การจัดการฟาร์ม การขนส่งและการ
ฆ่าสัตว ์ 
จัดการโดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
ใ ห้ สั ต ว์ เ ค รี ย ด น้ อ ย ที่ สุ ด  ห้ า ม ใ ช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ยา หรือสารเคมีที่มี
ผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
6. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ 

1) ต้องเอื ออ้านวยต่อสุขภาพและ
พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ตลอด
ทั งปีตามที่ก้าหนดในมาตรฐาน เช่น    
ได้อยู่กลางแจ้ง มีที่พักอาศัย ร่มเงา 
อาหาร น้ าดื่มสะอาด ฯลฯ 

2) การกักกันสัตว์หรือจัดที่พักพิง
ชั่วคราวส้าหรับสัตว์ ท าได้ตามเง่ือนไขที่
ก าหนด เช่น  อากาศไม่ เอื้ ออ านวย      
ช่วงผสมพันธุ์ มีภาวะความเส่ียง ฯลฯ 

3) ช่วงระยะเวลาการขุนอาหาร
สัตว์ ต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของช่วงชีวิต
สัตว์หรือไม่เกิน 120 วัน แล้วแต่จ านวน
ใดจะสั้นกว่า 

4) การจัดการมูลสัตว์ ต้องไม่น าไปสู่
การปนเปื้อนต่อพืช ดิน หรือน้ า  
7. มาตรฐานทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
ต้องมีแผนการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
อินทรีย์ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย์ และต้องปรับปรุง
เป็นประจ าทุกปี 

-  ความหนาแน่นของสัตว์ ในรถบรรทุก
เพื่อการขนส่ง 
- วิธีปฏิบัติกับสัตว์ หากระยะเวลาการ
ขนส่งเกินกว่า 5 ชั่วโมง  
6. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์  
1) ต้องเอื อต่อสุขภาพและพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของสัตว์ เช่น มีบริเวณ   
ร่มเงา ที่พัก แหล่งน้ าดื่มสะอาด อากาศ
บริสุทธิ์ ฯลฯ  
2) ให้สัตว์ได้ออกไปกลางแจ้ง มีอิสระ
ในการเคลื่อนไหว 
3) ห้ามการผูกโยงสัตว์ไว้ตลอดเวลา  
ยกเว้น วัวนม มีเง่ือนไขก าหนด 
4) ดูแลท้าความสะอาดโรงเรือนและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคด้วย
สารที่ก าหนดตามมาตรฐาน 
5) สัตว์ อินทรีย์อาจแทะเล็มหญ้า
ร่วมกับสัตว์ไม่อินทรีย์ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
7. การก าจัดของเสีย  
ไม่ท าลายดิน น้ า และไม่เกิดการปนเปื้อน   
8. ข้อก าหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ วัว/
ควาย แกะ แพะ โรงเรือนส าหรับเล้ียงวัว
นม สัตว์ปีก กระต่าย หมู และ หมูป่า 
(เลี้ยงในฟาร์ม) 

6) ห้ามสัตว์อินทรีย์มีชีวิตได้ยิน เห็น 
หรือได้กลิ่นสัตว์ที่ ตายแล้ว หรืออยู่
ระหว่างกระบวนการเชือด 
7) ต้องท้าให้สัตว์สลบก่อนการเชือด 
6. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์  

- 

 
 
 
 
6.  การจั ดการ ด้านโร ง เ รื อน และ        
การเลี้ยงปล่อย มีความเหมาะสมตาม
ข้อก าหนดส าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
และสัตว์ปีก  
7. การจัดการของเสีย ไม่ท าลายดินและ
น้ า  ป้องกันการปนเปื้อน หลีกเลี่ ยง     
การเผาท าลายของเสีย ยกเว้น การเผา
ท าลายซากเพื่อควบคุมโรค 
8. การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ต้องจัดเก็บ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น แ ละ ทั น
เหตุการณ์ ตามที่หน่วยรับรองก าหนด  
9. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง 
การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ  
ใช้ระเบียบเดียวกับการผลิตพืช   
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มาตรฐานความเป็นธรรม
ในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 1. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ
เป็นธรรมในสังคม 
2. ไม่ ล ะ เมิ ดสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ นของช น
พื้นเมือง 
3. ห้ามบังคับใช้ หรือกดขี่แรงงาน  
4. ลูกจ้างมีเสรีภาพ ในการรวมกลุ่ม 
และสิทธิในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง   
5. ให้ความเท่าเทียมกันด้านโอกาส    
ไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การเลิกจ้างต้องแจ้งเหตุผลและมี
ขั้นตอน โดยให้โอกาสด้วยการเตือนก่อน  
7. ลูกจ้างต้องมีวันหยุดอย่าง น้อย        
1 วัน/สัปดาห์ ท างานเกินเวลาต้องจ่าย
ค่าล่วงเวลา 
8. ลูกจ้างมีสิทธิ์ลางานเนื่องจากป่วย  
9. ห้ามใช้แรงงานเด็ก ยกเว้น เพื่อหา
ประสบการณ์ ท างานในฟาร์ม หรือธุรกิจ
ครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน (มีข้อยกเว้น) 
10. สวัสดิการ น้ าดื่ม ความปลอดภัย   
ในการท างาน ที่พักที่มีน้ าบริโภค ครัว    
การปฐมพยาบาล และสถานศึกษา
ส าหรับสมาชิกในครอบครัว  
11. จัดหาสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
12. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 
10 คน ต้องมีเอกสารนโยบายจ้างงาน
และให้ลูกจ้างมีสิทธิเข้าถึงเอกสารนั้น 
13. ความเท่าเทียมสวัสดิการทาง
สั ง คม  ขอ งลู ก จ้ า งทุ ก คน  ไม่ ร ว ม
ผู้รับเหมาช่วง    

ไม่มี 
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มาตรฐานการแปรรูป 
และปฏิบัติการหลังการ        
เก็บเกี่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การแปรรูป  
    ใช้วิธีทางชีวภาพ กายภาพ และกล 
ได้แก่ การปรุงเป็นอาหารการอบ บ่ม    
ท าให้ร้อน ท าให้แห้ง ผสม บด ปั่น แยก 
กลั่น สกัด เชือด การตัด หมัก ช าแหละ 
ถนอมอาหาร ลดความชื้ น  แช่แข็ ง        
แช่เย็น หรือการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด หรืออาจเป็น
การบรรจุอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิด   
ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการชะลอการเน่าเสีย 
หรือ การเตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพื่อการตลาด 
2. สารอนุญาตให้ใช้  
    กรณีที่จ าเป็นอาจใชส้ารที่ไม่ได้มาจาก
การเกษตร และผลผลิตเกษตรที่ไม่เป็น
อินทรีย์ตามบัญชีรายชื่อสารที่ให้ใช้ใน
มาตรฐาน โดยใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ 

1)ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป "อินทรีย์"   
2) ผลิตภัณฑ์ “ท้าด้วยส่วนประกอบ

หรือกลุ่มอาหารอินทรีย์"   
3. สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ 

1) ใช้สิ่งต้องห้าม ได้แก่ สารเคมี 
วิธีการผลิต และส่วนประกอบ ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐาน  

2) ใช้ตั วท้ าละลายสั ง เคราะห์  
( volatile synthetic solvent)  ห รื อ   
สารสังเคราะห์ช่วยการแปรรูปอื่นๆ         
ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้น ส่วนประกอบ
ที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่แสดง

มาตรฐานการรักษาความเป็นอินทรีย์
ใ น ร ะหว่ า ง ก า รท า คว ามส ะอาด 
จัดเตรียม และการขนส่งผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ ประกอบด้วย 
1. การรักษาความเป็นอินทรีย์ 

1) รักษาความสะอาด เครื่องมือและ
อุปกรณ์การจัดเตรียม และแปรรูป  

2) ไม่ให้มีการปนเปื้อนโดยไม่ตั งใจ 
เช่น สารท าความสะอาด หรือฆ่าเช้ือตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) อนุญาตให้ใช้วธิีทางกล กายภาพ
และชีวภาพ 

4) ป้องกันการปะปน ต้องแยกหรือ
ป้องกันผลผลิตอินทรีย์ไม่ให้ปะปนกับ
ผลผลิตอินทรีย์ทั่วไปตลอดกระบวนการ 

5) หากหน่วยผลิตแปรรูปทั งผลผลิต
อินทรีย์และผลิตทั่วไป จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนด เพื่อป้องกันการ
ปะปนกันทุกขั้นตอน 

6) การบรรจุหีบห่อ  ใช้วัสดุที่ ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม และต้องสอดคล้อง
ตามกฎระเบียบเรื่องสารเคมี วัตถุ หรือ
วิธีต้องห้ามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 
2.  การท าความสะอาด การก าจัดและ

ฆ่าเชื้อโรค 
1) ให้ใช้สารท้าความสะอาดหรือ

ฆ่าเชื อตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 7.3 
ของ CAN/CGSB-32.311  

2) หากไม่เพียงพอ ให้ใช้สารใน
ตารางที่ 7.4  

 1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1) ป้องกันการปะปน ระหว่างผลผลิต

อินทรีย์และไม่อินทรีย์ 
2) สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา     

ในห่วงโซ่การผลิต  
3) ต้องแจ้งหน่วยรับรอง หากมีการ

แปรรูป หรือเก็บรักษาผลผลิตไม่อินทรีย์
ในสถานประกอบการ 

4) ป้องกันการปนเปื้อน สารต้องห้าม 
5) ลดความเสี่ยงต่อการท้าลาย

สิ่งแวดล้อม จากกระบวนการแปรรูป 
  6) ยึดหลักการผลิตที่ดี (GMP) 
2. ส่วนประกอบผลิตภัณฑ ์

1) ต้องเป็นอินทรีย์ ยกเว้น สารปรุงแต่ง
และสารช่วยแปรรูป ตามบัญชีรายชื่อ
สารให้ใช้ได้ในมาตรฐาน (มีข้อยกเว้น) 

2) ไม่ผสมวัตถุดิบชนิดเดียวกันที่มา
จากเกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไป   

3) ห้ามเติมวิตามิน แร่ธาตุ หรือ
สารอ่ืนที่คล้ายกัน ยกเว้น ใช้ได้ตาม
กฎหมาย 

4)  ให้ใช้จุลินทรีย์ห รื อ เ อ็ น ไซม์  
(enzyme) ได้ แต่ต้องไม่เป็นสิ่งดัดแปร
พันธุกรรม 

5 )  ผลิ ตภั ณฑ์ จุ ลิ นทรี ย์ ที่ ใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์      
ต้องเป็นอินทรีย์ 
3. วิธีการแปรรูป 

1) ใช้วิธีธรรมชาติทางกล กายภาพ
หรือชีวภาพ สิ่งเจือปนอาหาร สารช่วย

มาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษา 
การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุ
หีบห่อ ประกอบด้วย 
1. ต้องรักษาความเป็นผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตลอดทุกช่วงของ
กระบวนการ โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
กับส่วนประกอบด้วยความระมัดระวังใน
วิธีการแปรรูป จ ากัดการใช้วัตถุเจือปน
อาหารและสารช่วยกรรมวิธีผลิต ผลิตผล
และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องไม่ผ่านการ
ฉายรังสี เพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุม 
ศัตรูพืชและสัตว์ การถนอมอาหาร และ
ก า ร ก า จั ด จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โ ร ค  ห รื อ          
การสุขาภิบาล 
2. การแยกการจัดการที่ชัดเจน  
    ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ เก็ บรั กษา  ขนส่ ง       
แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อ จะต้องได้รับ
การชี้บ่งที่ชัดเจน มีการจัดการที่แยกออก
จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ 
และมีการจัดการที่จะไม่ท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนจากสารต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้  
3. วิธีการแปรรูป 
1) ควรใช้วิธีทางกล กายภาพ หรือ
ชีวภาพ ลดการใช้ส่วนประกอบที่ไม่
ได้มาจากการเกษตร และสารช่วย      
การผลิต ตามที่ระบุในบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายมาตรฐาน 
2)  กระบวนการสกัด  (extraction) 
ใช้ได้เฉพาะการสกัดด้วยน้ า เอธานอล 
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มาตรฐานการแปรรูป 
และปฏิบัติการหลังการ        
เก็บเกี่ยว (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลาก "ท าด้วยส่วนประกอบหรือกลุ่ม
อาหารอินทรีย์"   

3) หากยังไม่เพียงพอให้ใช้สารอ่ืน 
โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนด  
3 .  ก า ร ก า จั ด ศั ต รู พื ช ใ น ส ถ า น
ประกอบการ และการจัดการผลผลิต 

1) ใช้วิธีป้องกัน โดยการปฏิบัติที่ดี
ในการผลิตและแปรรูป ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยและ
อาหารของสัตว์ 

(2) ป้องกันการเข้ ามาและ
จัดการสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการ
แพร่ขยายของสัตว์ 

(3 )  ใช้ วิ ธี กลและกายภาพ      
เช่น กับดัก 

(4 )  ใช้ เ หยื่ อล่ อหรื อขับไล่         
ตามรายการที่ระบุในมาตรฐาน  

2) ใช้สารควบคุมศัตรูพืช ตามที่
ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสารตารางที่ 8.2 
แ ล ะ  8 .3  of CAN/CGSB-3 2 .311     
หากวิธีป้องกันไม่ได้ผล  

3) ใช้สารอ่ืน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง
ที่ 8.2 หากการใช้สารที่ระบุให้ใช้ข้างต้น
ไม่ได้ผล หรือใช้ตามค าสั่งของรัฐบาล 
ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามเง่ือนไขที่
ก าหนดและต้องมีเอกสารบันทึกการใช้ 
4. การขนส่ง  

1) รักษาความเป็นอินทรีย์  ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์
ของความเป็นอินทรีย์ของปัจจัยการผลิต 
ส่ วนผสม และผลผลิต  ในระหว่ า ง       

กรรมวิธีการผลิตต้องเป็นอินทรีย์หรือ
สารทีร่ะบุไว้ตามบัญชีรายชื่อสาร 

2) ห้ามใช้สารและเทคนิค อ่ืนๆ 
เพื่อชดเชยคุณค่าทางอาหารของ
ผลิตภัณฑ์ที่ สูญเสีย ไป ในระหว่ า ง     
การแปรรูป และการเก็บรักษา  

3 )  ไ ม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ฉ า ย รั ง สี              
กับผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

4) การใช้ตัวท้าละลาย (solvent) 
ต้องเป็นอินทรีย์หรือเป็นสารที่อนุญาต
ให้ใช้ตามบัญชีรายชื่อสารในมาตรฐาน 

5) ห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
ก ร อ ง ที่ ท้ า จ า ก แ อ ส เ บ ส ต อ ส 
(asbestos) หรือใช้เทคนิค หรือสาร    
ที่อาจปนเปื้อนตัวผลิตภัณฑ์ 

6)ห้ามใช้วัสดุนาโน  (nanomaterial) 
หรือวัตถุที่ปนเปื้อน 

7) สภาพการเก็บรักษา ควบคุม
อุณหภูมิ บรรยากาศ ความแห้งและ
ความชื้น และใช้สารตามบัญชีรายชื่อ
สารให้ใช้  
4. การควบคุมศัตรูพืชและเชื้อโรค 

1) ใช้วิธีที่แนะน้าและสารที่อนุญาต 
ตามมาตรฐาน เป็นอันดับแรก  

2) ห้ามใช้สารต้องห้าม ที่ระบุไว้ใน
บัญชีรายชื่อสารต้องห้าม 

3) ห้ามรมควัน ด้วยสาร ethylene 
oxide, methyl bromide, aluminum 
phosphide ห รื อ ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น บั ญ ชี
รายชื่อสารห้ามใช ้

น้ ามันจากพืชหรือสัตว์  น้ าส้มสายชู  
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน 
เท่านั้น 

3) ยึดหลัก GMP  คือ แปรรูปตาม
หลักการและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต  
4. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 

1) ใช้วิธีป้องกัน หากไม่ได้ผลให้ใช้
ควรใช้วิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ 
หากยังไม่ เพียงพอให้ ใช้ อาจใช้สา ร
ป้องกันก าจัดหรือสารอื่นตามหลักเกณฑ์
ของมาตรฐาน และต้องป้องกันไม่ให้
สัมผัสกับผลผลิตอินทรีย์ 

2) ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตว์
โดยใช้วิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ดี 
(GMP) 

3) ไม่ใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
และสั ตว์ที่ ไม่ ระบุ ตามรายการใน
มาตรฐาน หลังการเก็บเกี่ยว หรือใช้เพื่อ
การอารักขาพืชและโรคระบาดสัตว์   
5.  การบรรจุภัณฑ ์ 
     ควร เลื อกวั สดุที่ ย่ อยสลายทาง
ชี ว ภ าพ ได้  ไ ม่ ท า ล า ยสิ่ ง แ วดล้ อม         
เ ป็ น วั ส ดุ ใ น ก า ร ท า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์              
หรื อ เลื อกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถ        
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
6. การเก็บรักษาและขนส่ง 

1 )  ต้ อ งป้ อ ง กั น ก า รป ะป น กั น         
ระหว่างผลผลิตอินทรีย์กับผลผลิตที่ไม่ใช่
อินทรีย์ 
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มาตรฐานการแปรรูป 
และปฏิบัติการหลังการ        
เก็บเกี่ยว (ต่อ) 

การขนส่ง ด้วยการแยก และป้องกันการ
ปะปน หรือสับเปลี่ยนกับผลผลิตทั่วไป 

2) มีข้อมูลและเอกสารก้ากับบน
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เช่น ผู้รับผิดชอบ   
ก า ร ผ ลิ ต  ห รื อ ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า                 
ชื่อผลิตภัณฑ์  ข้ อมูลการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เป็นต้น 

3) ผลผลิตต้องไม่สัมผัสสาร
ต้องห้าม 

4) ห้ามการฉายรังส ี
5. การบรรจุภัณฑ ์

1) ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่อาจมี
การปนเปื้อน เช่น การใช้วัสดุใช้แล้ว  

2) ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด 
หรือ ใช้วัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. การท าความสะอาด การก าจัดและ

การฆ่าเชื้อโรคของสถานประกอบการ 
1) น ้าและสารเคมี  ให้ ใช้ เฉพาะ       

ทีร่ะบุตามมาตรฐานเท่านั้น 
2) การใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาต ให้ใช้

โ ดยความระมั ดระวั ง  ไม่ ให้ มี ก า ร
ปนเปื้อน 

2) ต้องป้องกันการปนเป้ือน ผลผลิต
อินทรีย์ต้องไม่ให้สัมผัสกับวัสดุและสาร
ต้องห้าม 

3 )  แยกการเก็บรักษา  กรณีการ
รับรองบางส่ วนต้องแยกเก็บรักษา
ผลผลิตอินทรีย์และผลผลิตไม่อินทรีย์ 
โดยมีการบ่งชีไ้ว้ชัดเจน 
  

1.  

การแสดง เครื่ อ งหมาย
รับรอง และการค านวณ
ส่วนประกอบอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “ผลิตภัณฑอิ์นทรีย์ 100 %”     
       ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์ 100% 
โดยน้ าหนักหรือปริมาตร ไม่รวมน้ าและ
เกลือ สามารถใช้ตรารับรองอินทรีย์ของ 
USDA 
2.  “ผลิตภัณฑอิ์นทรีย์”  
     สามารถใช้ตรารับรองอินทรีย์ของ 
USDA ได้ ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์ไม่
น้อยกว่า 95% โดยน้ าหนักหรือปริมาตร 
ไม่รวมน้ าและเกลือ 
3. “ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ
อินทรีย์”  
     มีส่วนประกอบหลายอย่าง  ต้องมี
ส่วนประกอบอินทรีย์อย่างน้อย 70%  
โดยน้ าหนักหรือปริมาตร ไม่รวมน้ าและเกลอื 
  

1.“ผลิตภัณฑอิ์นทรีย์”  
    ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์  95%  
หรือมากกว่า ไม่รวมน้ าและเกลือ  
    โ ด ย มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ อื่ น  ( ต า ม
มาตรฐาน) ไม่เกิน 5% อาจประกอบดว้ย 

1) ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเจือปน
อาหาร หรือไม่ใช่วัตถุเจือปนอาหาร   

2) สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่ไม่
เป็นเกษตรอินทรีย์   

3) สารช่วยกรรมวิธีการผลิตจาก
การเกษตร   

4) ส่วนประกอบที่ ไม่ เป็นเกษตร
อินทรีย์   
2.“ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์”      
     ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์  70-
95% ไ ม่ ร ว มน้ า แ ละ เกลื อ  และมี

1.“ผลิตภัณฑอิ์นทรีย์” 
    ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์ ไม่น้อย
กว่า 95% โดยน้ าหนัก  
2.“ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์”     
    ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์
น้อยกว่า 95% แต่ไม่น้อยกว่า 70%  
โดยน้ าหนัก 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
อินทรีย์น้อยกว่า 70% จะไม่สามารถ
แ ส ด ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย รั บ ร อ ง ค า ว่ า 
“อินทรีย์” ไม่สามารถใช้ตรารับรอง
มาตรฐาน แต่อาจระบุค าว่าอินทรีย์ใน
รายการส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ 

1.“ผลิตภัณฑอิ์นทรีย์” 
    ต้องมีส่วนประกอบอินทรีย์ ไม่น้อย
กว่า 95% โดยน้ าหนักของส่วนประกอบ
ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่รวมน้ า
และเกลือ ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์
นั้น ต้องไม่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม
หรือผ่านการฉายรังสี หรือใช้สารช่วย
กรรมวิธีผลิต ที่ ไม่ ได้ระบุรายการไว้
มาตรฐานแนบท้าย 
2.“ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์”    
    มีส่วนประกอบอินทรีย์ไม่ถึง 95% 
แต่ไม่น้อยกว่า 70%  โดยน้ าหนักของ
ส่ วนประกอบทั้ งหมดในผลิ ตภัณฑ์
สุดท้าย ที่ไม่รวมน้ าและเกลือ  
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การแสดง เครื่ อ งหมาย
รับรองและการค านวณ
ส่วนประกอบอินทรีย์ (ต่อ) 
 

4. “ผลิตภัณฑธ์รรมชาติอินทรีย์”  
     มีส่วนประกอบหลายอย่าง โดยมี
ส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่า 70%  
โดยน้ าหนักหรือปริมาตร ไม่รวมน้ าและ
เกลือ ไม่สามารถใช้ค าว่า “อินทรีย์”และ
ตรามาตรฐานอินทรีย์ USDA โดย : 

1) ไม่ผลิตโดยใช้วิธีทีห่้ามใช ้ 
2) ไม่ผลิตโดยใช้รังสี  
3) ผ่านกระบวนการที่ใช้กาก

ตะกอนน ้าเสีย  
4) ไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้สารช่วย

กรรมวิธีผลิต (processing aids) ที่ไม่ได้
รับอนุญาต  ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า
เป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์"  หาก
ต้องแปรรูปต้องใชส้ารช่วยกรรมวิธีผลิตที่
เป็นอินทรีย์ 

5) ไม่ เติมสารซัลไฟต์  (sulfites)    
ไน เตรท  (nitrates)  หรื อ  ไนไตรต์  
(nitrites) ในการผลิตหรือแปรรูป ยกเว้น 
ไ วน์ ห าก เติ ม ซั ล ไฟต์  อ า จจะแสดง
เครื่องหมายรับรองข้อความ "ท าด้วยองุ่น
อินทรีย์"   

6) ไม่ใช้วัตถุดิบไม่เป็นอินทรีย์ หากมี
วัตถุดิบอินทรีย์ให้ใช้   

7) ไม่น้าส่วนประกอบชนิดเดียวกัน
ทั งที่มาจากการผลิตอินทรีย์และไม่เป็น
อินทรีย์มาผสมเข้าด้วยกัน 

ส่วนประกอบอื่น (ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน) ได้อีกไม่เกิน 30% ซ่ึงอาจ
ประกอบด้วยรายการเช่นเดียวกับข้อ 1  
    ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีส่วนประกอบ
ชนิดเดียวกันที่เป็นทั้งอินทรีย์และไม่เป็น
อินทรีย์มาผสมรวมกัน 
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สารเคมีที่ให้ใช้และห้ามใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. รายชื่อสารสังเคราะห์ที่อนุญาตให้
ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์  

2. รายชื่อสารไม่สังเคราะห์ที่ห้ามใช้ใน
การผลิตพืชอินทรีย์    

3. รายชื่อสารสังเคราะห์ที่ให้ใช้ในการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์    

4. รายชื่อสารไม่สังเคราะห์ที่ห้ามให้ใช้
ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   

5. รายชื่อสารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร 
(ไม่เป็นอินทรีย์) ที่อนุญาตให้ใช้เป็น
ส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่
แสดงฉลาก “อินทรีย์” หรือ “ท า
ด้วยส่วนประกอบอินทรีย์”     

6. ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่ได้ผลิตตาม
ระบบอินทรีย์ที่ ได้รับอนุญาตเป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์แปรรูป 
“อินทรีย์”     

1. รายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการ
ผลิตพืชอินทรีย์ 
1)  ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ้ารุงดิน 
2) วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปลูกพืช 

2. รายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   
1) อาหารสัตว์ วัสดุเจือปนอาหาร

และเสริมอาหารสัตว์ 
2) สิ่งที่ใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ และ   

สารช่วยการผลิต 
3. สารที่อนุญาตใช้ให้ในการแปรรูป   

1) ส่วนประกอบไม่อินทรีย์ ที่ถือเป็น
สิ่งเจือปนอาหาร   

2) ส่วนประกอบไม่อินทรีย์ ที่ไม่ถือ
เป็นสิ่งเจือปนอาหาร 

3) สารที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์
ที่มีสัดส่วนอินทรีย์ 70 หรือ มากกว่า 
และน้อยกว่า 95% 

4) สารช่วยกรรมวิธีการผลิต 
5) สารควบคุมศัตรูพืช 

4. สารที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ   

1) สารที่ใช้ท้าความสะอาด และ    
ฆ่าเชื อส้าหรับอาหารที่ไม่ต้องล้างออก  

2) สารที่ใช้ท้าความสะอาด และ   
ฆ่าเชื อ ที่สัมผัสพื นผิวอาหาร รวมทั ง
อุปกรณ์โดยต้องล้างก่อนที่จะใช้เพื่อ
การผลิตอินทรีย์ 

1. ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. สารเติมและช่วยกรรมวิธีการผลิตที่

อนุญาตให้ในการผลิตและหลังการ
เก็บเกี่ยว 

3. สารที่ใช้ในการท าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อและข้อบง  

4. สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูพืชและ
โรคในโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 

1. ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ ารุงดิน  
2. ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า  
1) สารอินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช้   
2) สารอนินทรีย์ที่อนุญาตให้ใช้   

3. สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรค
ของพืช  

4. สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรค
ของสัตว์น้ า   

5 .  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม า จ า ก
การเกษตร     

6. สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะ
ใช้ส าหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่ง
มาจากการเกษตร   

7.  สารที่ใช้ในการท าความสะอาด    

* มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



87 
 

3.6  ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของระบบต่างๆ 36 

ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่พบเห็นได้ในประเทศไทยและควรรู้จัก แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ขององค์กรเอกชนต่างประเทศที่มี
ตัวแทนด าเนินการอยู่ในประเทศไทย และตรามาตรฐานอินทรีย์ขององค์กรเอกชนไทย  ดังนี้  

3.6.1 ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล 

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM    

ผู้ประกอบการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จะต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ าของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  IFOAM (IFOAM Basic Standards)       
ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ าส าหรับสินค้าอินทรีย์เพ่ือ
การน าเข้า เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ภาพที่ 21 เป็นตรารับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ตามระบบ IFOAM  

ภาพที่ 21 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM   

 

 
 

สหพันธ์ฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อ International Organic Accreditation Service – IOAS 
เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการรับรองหน่วยงานผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ IFOAM ซึ่งหน่วยรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก IOAS จะมีค าว่า “IFOAM Accredited” 
เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานที่แสดงไว้คู่กับตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผู้ตรวจนั้นๆ  

 ตัวอย่างเช่น ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส านักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) จะมีตรา IFOAM Accredited 
อยู่ใต้สัญลักษณ์ของ มกท. (ภาพท่ี 22) 

 
 
 
 
 

                                                           
36แหล่งที่มา : http://www.nawachione.org/articles/ตรารับรองมาตรฐานสินค้า 
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ภาพที ่22  ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 

 
 

3.6.2 ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ขององค์กรเอกชนต่างประเทศที่มีตัวแทนด าเนินการอยูใ่น
ประเทศไทย 

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไบโออะกริเสิร์ช (Bioagricert) 

ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) เป็นสาขาย่อยจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี ท าธุรกิจ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับการให้การรับรองในสหภาพยุโรปซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ 
มาตรฐาน EN 45011 โดยใช้ตรารับรองตามภาพที่ 23 

ภาพที่ 23 ตรารับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) 

 
 

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บีซีเอส (BCS KO-GARANTIE GMBH)  

บีซีเอส เป็นองค์กรเอกชนที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
สหภาพยุโรป จากประเทศเยอรมนี มีตัวแทนในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ      
ต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้ (ภาพท่ี 24) 
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ภาพที่ 24 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บีซีเอส (BCS KO-GARANTIE GMBH) 

 

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีโคเสิร์ช (Ecocert) 

อีโคเสิร์ช เป็นองค์กรเอกชนที่ให้บริการตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศฝรั่งเศส          
ที่สามารถตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป มาตรฐาน NOP ของสหรัฐฯ 
มาตรฐาน JAS ของญี่ปุ่น และยังให้บริการตรวจสอบเครื่องส าอางอินทรีย์ด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ
การตรวจรับรองจากบริษัทนี้จะใช้ตรารับรองตามภาพที่ 25 

ภาพที่ 25  ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีโคเสิร์ช (Ecocert) 
 

 
 

 

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control)   

 บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษัทที่ให้การตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้
เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ (ภาพท่ี 26) 

ภาพที่ 26  ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) 
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3.6.3 ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ขององค์กรเอกชนไทย 

 ตรารับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Agriculture Certification 
Thailand - ACT)   
 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงผลก าไรของไทย
ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของระบบต่างๆ ได้แก่ IFOAM สหภาพ-
ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และสหรัฐฯ ในสาขาต่างๆ ดังนี้ 

ขอบข่ายการตรวจรับรอง IFOAM สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา สหรฐัอเมรกิา มกท. 

1. ปัจจัยการผลิต        
2. เพาะปลูกพืช             
3. เลีย้งสัตว ์        
4. เลีย้งผึ้ง        
5. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า        
6. การจบัสตัว์น้ าจากแหล่งธรรมชาติ        
7. ผลผลิตจากปา่         
8. การแปรรูปและจดัการผลผลติ             
9. รายการอาหารอินทรีย์ในรา้นอาหาร        

การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของแคนาดา  มกท. ได้รับการรับรองระบบการตรวจสอบอินทรีย์
ของแคนาดา (COR) จากหน่วยงาน CFIA ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในช่วงแรกๆ แม้ว่า มกท. จะได้รับ
การยอมรับระบบงานเกษตรอินทรีย์จากแคนาดา แต่ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการมาขอการรับรองมากนัก     
เนื่องจากมีผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจ าหน่ายในแคนาดาไม่มาก อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีกระทรวงเกษตร
ของสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program - NOP) ได้บรรลุ
ข้อตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา     
ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ส่งผลให้ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ (ไม่ใช่เฉพาะ
ในแคนาดาเท่านั้น) ที่ได้รับการรับรองตามระบบของ COR สามารถใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของ NOP 
ของสหรัฐฯ ได้โดยอัตโนมัติ เพราะถือว่าระบบการตรวจรับรองมีความ เท่าเทียมกันผลที่ตามมาก็คือ 
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปขายในสหรัฐอเมริกา จึงหันมาสนใจในบริการตรวจรับรอง
ของ มกท. เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
แคนาดาจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสหรัฐฯ ควบคู่กันไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

  

http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/582
http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/589
http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/592
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การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จาก IOAS  มกท. ได้รับรองตั้งแต่ปี 2544 
โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ในระบบนี้  โดย มกท. 
สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับการปลูกพืช  การเก็บผลผลิตจากป่าและพ้ืนที่
ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพ่ือการค้า ผู้ประกอบการ  
ที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา 
"IFOAM Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ) เอกสารข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส าหรับระบบ IFOAM            
คือ "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท."37   

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/582 

   นอกจากจะใช้สามารถใช้สัญลักษณ์ ACT-IFOAM Accredited แล้ว มกท. ยังมีระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เฉพาะที่จัดท าขึ้นส าหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์บางประเภทที่เพ่ิงเริ่ม
พัฒนาขึ้นในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือให้เหมาะกับผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มต้น 
ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงผึ้ง และการประกอบอาหารส าหรับร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. จะใช้ตราสัญลักษณ์ของ มกท. เป็นตรารับรองมาตรฐาน (ภาพท่ี 27)  

ภาพที่ 27 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ สืบค้นจาก http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/582 

http://www.actorganic-cert.or.th/page/item/582
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บทที่ 4 

 

การส ารวจตลาดผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียง               
ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ  

และการเข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Natural Products Expo West 2016 

 

 จากการส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามที่ท าจากธรรมชาติตามแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย    
และมลรัฐใกล้เคียงในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์รูปแบบสินค้าที่ได้รับความนิยม ระดับราคา
และคุณภาพ ช่องการจ าหน่าย ตลอดจนแนวโน้มความนิยมในอนาคต ผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ดังนี ้

4.1 รูปแบบสินค้าและความนิยม 

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์ 
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ไมใ่ช่อาหาร ซึ่งมีรูปแบบสินค้าและความนิยม ดังนี้ 

4.1.1 ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์   
  มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร       

ซึ่งมักจะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มีส่วนประกอบอินทรีย์และจากธรรมชาติ 
1) ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐฯ คือ ผักและผลไม้สด    

ซึ่งมักวางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง รวมถึงตลาดนัดเกษตรกร รองลงมาเป็น 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม อาหารส าเร็จรูปบรรจุภาชนะ ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ฉลากบน
ภาชนะของของผลิตภัณฑ์ มักระบุว่าปลอดสารดัดแปรพันธุกรรม (non-GMO) ปลอดกลูเตน (gluten free) ท า
มาจากธัญพืช (whole grain) ปรุงรสด้วยเกลือทะเล (sea salt) เป็นต้น 

ผลจากการส ารวจ พบว่าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวก าลังได้รับความนิยม เนื่องจากเชื่อว่ามีผลดี
ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะน้ ามะพร้าวจัดเป็นเครื่องดื่มที่ก าลังได้รับความนิยม มีทั้งในรูปน้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง
พร้อมดื่มและแบบผงส าหรับชงกับน้ า ในรูปไขมันและน้ ามันมะพร้าวซึ่งก าลังได้รับความสนใจ มีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ น้ ามันมะพร้าวส าหรับปรุงอาหารหรือบริโภคโดยตรงเพ่ือสุขภาพ โดยเป็นน้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 
(cold press) บรรจุในขวดหรือกระป๋อง ไขมันมะพร้าวซึ่งใช้แทนเนยหรือใช้ท าขนมอบต่างๆ ไขมันจากมะพร้าว
ในรูปผงแทนครีมเทียมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มกาแฟส าเร็จรูป ซึ่งพบว่ามีวางจ าหน่ายในร้านค้าส่ง Costco 
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ขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวแผ่นอบกรอบบรรจุถุง มีวางจ าหน่ายโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังพบว่าผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางหลายชนิดมีการใช้ไขมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ เช่น สบู่ โลชั่น และครีมบ ารุงผิว เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับความนิยมมากในสหรัฐฯ ได้แก่ น้ ามันปลา (fish oil)
วิตามินรวม (multivitamins) วิตามิน ดี (vitamin D) และธาตุแคลเซียม (calcium) ตามล าดับ ส่วนใหญ่      
ไม่เป็นอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปแคปซูลเปลือกนิ่ม หรืออัดเป็นเม็ดกลม หรือเม็ดเรียว บริโภคโดยการกลืน 
และในรูป gummy บริโภคโดยการเคี้ยวซึ่งก าลังอยู่ในความนิยม สังเกตได้จากที่หลายตราสินค้าเริ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ gummy ออกวางจ าหน่ายในตลาดมากข้ึน 

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีทั้งที่เป็นอินทรีย์และไม่เป็นอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับ
ความนิยมมักอยู่ในรูปสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการรักษา เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ       
ซึ่งส่วนใหญ่สกัดจากพืชสมุนไพรที่รู้จักและนิยมใช้ ในสหรัฐฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้แก่ เอ็กไคนาเซีย      
เซนต์จอห์นเวอร์ต แปะก๊วย กระเทียม ปาล์มใบเลื่อย โสม โกลเด้นซีล วาเลอเรียน คาโมมายล์ ขิง อีฟนิ่งพริมโรส 
และมิลค์ทิสเทิล นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันวางจ าหน่ายโดยทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ในรูปผงบรรจุ
แคปซูล และยังพบพืชสมุนไพรเมืองร้อนหลายชนิดที่ได้รับความสนใจและมีวางจ าหน่ายในหลายตลาด ได้แก่ 
ตะไคร้ มะรุม เป็นต้น และจากการส ารวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่ท าจากตะไคร้หั่นฝอยอบแห้ง 
ซึ่งจะพบในร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างและร้านจ าหน่ายสินค้าสมุนไพรที่น าเข้าจากประเทศไทย 

รูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีวางจ าหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจะอยู่ในรูปชาสมุนไพร สมุนไพรสกัดในน้ าเชื่อม น้ ามันสกัด น้ าสมุนไพรสกัด สมุนไพรสกัดในรูป
แอลกอฮอล์ (tincture) และสมุนไพรสกัดแห้งอยู่ในรูปอัดเม็ดหรือบรรจุแคปซูล จากการส ารวจผลิตภัณฑ์       
ที่วางจ าหน่ายในร้านค้า ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแคปซูลเปลือกแข็ง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งมักอยู่
ในรูปถุงชาพร้อมชงดื่ม ในรูปหั่นหยาบท าให้แห้งบรรจุถุงขนาดต่างๆ และบางแห่งจ าหน่ายในรูป bulk หมายถึง 
การบรรจุไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ หรือเครื่องจ าหน่ายเพื่อให้ลูกค้าแบ่งซื้อตามน้ าหนักที่ต้องการ 

4.1.2 ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับสัตว์  

  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นอาหารสุนัขและแมว อยู่ในรูปอาหารเม็ดบรรจุถุงหลาย
ขนาดให้เลือก ส่วนอาหารเปียกจะบรรจุกระป๋องหรือรูปแท่งกลมบรรจุในพลาสติกซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ยวหรือของกินเล่น ( treat) และของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยง        
ซึ่งมักเน้นส่วนประกอบจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยัง พบว่าผลิตภัณฑ์สัตว์อินทรีย์มีวางจ าหน่าย
ภายในร้านไม่มากนัก 
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4.1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร  

  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และได้ความนิยม ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม  มีทั้ งที่ เป็นอินทรีย์และไม่ เป็น อินทรี ย์                   
ที่ได้รับความนิยมและมีวางจ าหน่ายทั่วไป ได้แก่ ครีมบ ารุงผิวหน้าและผิวกาย แชมพู ครีมนวดผม ยาย้อมผม 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย เช่น สบู่ ซึ่งมีทั้งในรูปสบู่เหลวบรรจุขวดและสบู่ก้อน 
นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์สปาในรูปน้ ามันหอมระเหยสกัดจากสมุนไพร เกลือขัดผิว ซึ่งมีวางจ าหน่ายในร้าน
สินค้าเฉพาะอย่าง และร้านค้าออนไลน์ (online stores) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สปา นับเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจ จะเห็นได้จากมีร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะส าหรับธุรกิจนวดและสปาให้เห็นอยู่ทั่วไป 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์  มีสัญลักษณ์เรียบง่าย เน้นความเป็นธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บางตราสินค้าระบุว่าบรรจุภัณฑ์ท ามาจากวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือท าจากวัสดุย่อย
สลายง่าย (100% Biodegradable) เป็นต้น 

2)  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พบมากในผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าเครื่องใช้ส าหรับเด็กและทารก 
จากการส ารวจ ไม่พบการวางจ าหน่ายในร้านค้าท่ัวไป แต่จะพบในร้านค้าออนไลน์ซึ่งต้องสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต  

 

4.2 คุณภาพ 

 ในการพิจารณาเรื่องคุณภาพของสินค้าที่วางจ าหน่ายในตลาดระดับบนในสหรัฐฯ จะต้องมีคุณภาพ 
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1  ตรารับรองมาตรฐาน  
  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติส่วนใหญ่มีตรารับรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ที่พบมาก
ได้แก่ ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USDA หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองจาก USDA          
ตรารับรองมาตรฐานปลอดสิ่งดัดแปรทางพันธุกรรมหรือปลอดจีเอ็มโอ (non-GMO)  ตรารับรองมาตรฐาน
การค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ตรารับรองปลอดกลูเตน ตรารับรองมาตรฐาน Kosher (มาตรฐานอาหาร
ส าหรับชาวยิว) ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ตรารับรองมาตรฐานน้ ามันปาล์มแบบยั่งยืน 
(RSPO) บนผลิตภัณฑ์สบู่จากธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังพบข้อความเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ไม่มีการทดสอบ
กับสัตว์ (no animal testing) 

4.2.2  ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  

  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักแสดงส่วนประกอบส าคัญให้เห็นเด่นชัดบนฉลากของผลิตภัณฑ์        
เช่น ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีส่วนประกอบจากพืช (vegan) ไม่มีส่วนประกอบสารเคมีที่เป็น
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อันตราย เช่น paraben free, phthalate free, SLS free เป็นต้น ไม่มีส่วนผสมสิ่งดัดแปรทางพันธุกรรม     
ไม่มีส่วนผสมของน้ าหอมสังเคราะห์ (no artificial fragrances) ไม่มีส่วนผสมสารกันบูด (no preservative) 
เป็นต้น 

4.2.3  ประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า (story) และความน่าเชื่อถือ  

  พบมากในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร ในฉลากแสดงสรรพคุณมักจะระบุว่า         
“เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสมุนไพรชนิดนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพในด้าน.....” หรือ “สมุนไพรชนิดนี้มีการใช้กัน
มานานนับตั้งแต่ในอดีตเพ่ือช่วยในการ......” หรือมีการระบุประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวของสินค้า        
โดยจะไม่มีการระบุโดยตรงว่าใช้เพ่ือการรักษา เยียวยา บรรเทาหรือแก้โรคใดๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการอ้างสรรพคุณ
เป็นยาภายใต้กฎหมาย FD&C ของ FDA  นอกจากนี้ จะสังเกตได้ว่าบนฉลากผลิตภัณฑ์บางชนิดระบุว่า         
ได้ผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์โดยคลินิกหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะน า
ให้ใช้ เพ่ือสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในคุณภาพหรือความปลอดภัย โดยไม่ขัดต่อระเบียบของ FDA      
ตราบใดที่การกล่าวอ้างนั้นเป็นเป็นความจริง 

4.3 ราคา 
 

 จากการส ารวจราคาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติพบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันราคาอาจแตกต่างกันได้
ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ความเป็นอินทรีย์
ตรารับรองมาตรฐาน ตราสินค้าทีเ่ป็นที่รู้จักได้รับความนิยมและการยอมรับ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) สินค้าอินทรีย์หรือมีส่วนประกอบอินทรีย์จะมีราคาจ าหน่ายสูงกว่าสินค้าทั่วไปหรือสินค้า        
ที่ระบุว่ามีส่วนประกอบจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว โดยเฉลี่ยมากกว่า 1 เท่าตัว เช่น ราคาน้ ามะพร้าว  
100 % อินทรีย์ ตรา Harmless Harvest จากประเทศไทย ราคาเฉลี่ย 0.40 บาท/มิลลิลิตร สูงกว่า          
น้ ามะพร้าว 100% ทั่วไป ตราสินค้า Vita Coco จากประเทศบราซิล ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 0.18 บาท/มิลลิลิตร     
โดยมีราคาสูงมากกว่า 1 เท่าตัว เป็นต้น 

2) สินค้าที่มีตรารับรองมาตรฐานจะมีราคาสูงกว่าราคาสินค้าที่ไม่มีตรารับรองมาตรฐาน ประมาณ
ร้อยละ 25 เช่น ครีมบ ารุงผิวหน้า ตรา Andalou ผลิตในประเทศสหรัฐฯ มีส่วนประกอบอินทรีย์ มีเครื่องหมาย
รับรองปลอด GMO และ Fair Trade ราคาเฉลี่ย 17.12 บาท/มิลลิลิตร สูงกว่าครีมบ ารุงผิวหน้า ตรา Olay 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดี แต่ไม่มีตรารับรองมาตรฐาน ซึ่งมีราคาจ าหน่ายเฉลี่ย 13.72 บาท/มิลลิลิตร    
อยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 25 เป็นต้น 

3) ราคาสินค้าที่ผลิตภายในสหรัฐฯ จะมีราคาสูงกว่าราคาสินค้าน าเข้า ประมาณร้อยละ 50-60 
เช่น สบู่ก้อนมีส่วนประกอบจากธรรมชาติตรา Desert Essence ผลิตในสหรัฐฯ มีราคาเฉลี่ย 1.23 บาท/กรัม 
มีราคาสูงกว่าสบู่ก้อนที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติตรา Kiss My Face ที่น าเข้าจากประเทศกรีซ ซึ่งมีราคา
จ าหน่าย 0.77 บาท/กรัม อยู่ประมาณร้อยละ 59 เป็นต้น 
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4) ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์พร้อมดื่ม/บริโภค จะมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์      
ในบรรจุภัณฑ์ทั่วไปหรือแบ่งขาย ประมาณ 1 เท่าตัว เช่น ตะไคร้หั่นฝอย (อบแห้ง) บรรจุถุง ราคาเฉลี่ย 2.87 
บาท/กรัม สูงกว่าราคาตะไคร้อินทรีย์หั่นฝอย (อบแห้ง) แบบตักแบ่งขายตามน้ าหนัก ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 1.35 
บาท/กรัม กว่า 1 เท่าตัว เป็นต้น 

5) สินค้าตราสินค้าที่รู้จักกันดี ได้รับความนิยมและมีความความเชื่อถือ จะมีราคาสูงกว่าสินค้า    
ที่ไม่เป็นที่รู้จัก เช่น สบู่ก้อนตรา Dove ไม่ระบุว่ามีส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ แต่เป็นตราสินค้าที่รู้จัก
โดยทั่วไปในสหรัฐฯ ราคาเฉลี่ย 1.00 บาท/กรัม ในขณะที่สบู่ก้อนมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ตราพนาทิพย์ 
ซึ่งเป็นที่รู้จักเฉพาะในหมู่ชาวไทย มีราคาเฉลี่ย 0.73 บาท/กรัม ซึ่งราคามีความแตกต่างกันร้อยละ 37 เป็นต้น 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปตัวอย่างความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและราคา ได้ดังตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบตัวอย่างและราคาสินค้าจากธรรมชาติประเภทต่างๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย          
และมลรัฐใกล้เคียงในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ 

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ชนิดสินค้า ตราสินค้า ประเทศ
ผู้ผลิต 

ตรารับรอง ขนาด
บรรจุ 

 

ราคา  
(เหรยีญสหรัฐฯ  - $) 

$/หน่วย $/oz.หรอืแคปซลู 

ดูแลอนามัย
ส่วนบุคคล 
 
 

สบู่ก้อน 
(มีส่วนประกอบ
อินทรีย์, ท าดว้ยมือ 
หรือ Handmade) 

Vermont 
Soap 

สหรัฐฯ  
 

USDA Organic  
รับรองโดย Vermont 
Organic Farmers 
(VOF) 

3.25 oz. 6.98 
 

2.15/oz 
(2.64บาท/กรัม) 

สบู่ก้อน 
(มีส่วนประกอบจาก
ธรรมชาติ) 
 

พนาทิพย ์ ไทย - 5 oz. 2.99 0.60/oz 
(0.73 บาท/กรัม) 

Kiss My 
Face 

กรีซ Non-GMO 8 oz. 4.99 0.55/oz. 
(0.77 บาท/กรัม) 

Desert 
Essence 

สหรัฐฯ  มาตรฐาน RSPO 
(Roundtable on 
Sustainable Palm 
Oil standards)  

5 oz. 4.99 1.00/oz. 
(1.23 บาท/กรัม) 

สบู่ก้อนทั่วไป Dove สหรัฐฯ  - 4 oz. 3.25 0.81/oz. 
(1.00 บาท/กรัม 

สมุนไพร 
เสริมอาหาร 
 
 
 
 
 

มะรุมผงบรรจุแคปซูล 
(อินทรีย์) 

Organic 
India 

อินเดีย  USDA Organic 
รับรองโดย OCOERT 
 Non-GMO 

90 
แคปซูล 

19.99 0.22/แคปซูล 
(7.77 บาท/แคปซูล) 

มะรุมผงบรรจุแคปซูล 
(ทั่วไป) 

Bio 
Nutrition 

สหรัฐฯ  - 90 
แคปซูล 

26.95 0.30/แคปซูล 
(10.48 บาท/แคปซูล) 

Herbal One ไทย - 100 
แคปซูล 

13.33 0.13/แคปซูล 
(4.67 บาท/แคปซูล) 

ขมิ้นผงบรรจุแคปซูล 
(อินทรีย์) 

ReserveAge 
Nutrition 

 สหรัฐฯ   USDA Organic 
รับรองโดย QAI 

30 
แคปซูล 

29.99 1.00/แคปซูล 
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ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ชนิดสินค้า ตราสินค้า ประเทศ
ผู้ผลิต 

ตรารับรอง ขนาด
บรรจุ 

 

ราคา  
(เหรยีญสหรัฐฯ  - $) 

$/หน่วย $/oz.หรอืแคปซลู 

สมุนไพร   
เสริมอาหาร 
(ต่อ) 

ขมิ้นผงบรรจุแคปซูล 
(มีส่วนประกอบอินทรีย์) 

Mega food สหรัฐฯ   Non-GMO 
 

60 
แคปซูล 

50.50 0.84/แคปซูล 
(29.46 บาท/แคปซูล) 

ขมิ้นผงบรรจุแคปซูล 
(ทั่วไป) 

Solaray สหรัฐฯ  - 120 
แคปซูล 

27.99 0.23/แคปซูล 
(8.16 บาท/แคปซูล) 

ดูแลผิวพรรณ ครีมบ ารุงผิวหน้า
(อินทรีย์) 

Nourish สหรัฐฯ   USDA Organic 
 Non-GMO 

1.7fl. oz. 22.99 13.52/fl. oz. 
(15.78บาท/มิลลิลิตร) 

ครีมบ ารุงผิวหน้า 
(มีส่วนประกอบอินทรีย์) 

Andalou สหรัฐฯ   Non-GMO 
 Fair Trade 

1.7fl. oz. 24.95 14.68/fl. oz. 
(17.12 บาท/มิลลิลิตร) 

Blum อิสราเอล - 1.69 fl. oz. 12.99 7.69/fl. oz. 
(8.97 บาท/มิลลิลิตร) 

ครีมบ ารุงผิวหน้า 
 

Olay สหรัฐฯ  - 1.7 fl. oz. 19.99 11.76/fl. oz. 
(13.72 บาท/มิลลิลิตร) 

เครื่องดื่ม น้ ามะพร้าว 100%
บรรจุขวด 

Harmless 
Harvest 

ไทย  USDA Organic  
รับรองโดย Bioagricert 

16 fl. oz. 5.49  0.34/fl. oz. 
(0.40 บาท/มิลลิลิตร) 

น้ ามะพร้าว 100%
บรรจุกล่อง 
 

Vita Coco 
Coconut 

บราซิล - 
 

11.1 oz. 1.69 0.15/fl. oz. 
(0.18 บาท/มิลลิลิตร) 

CoCoLibre สหรฐัฯ 
(น าเขา้ 
วัตถุดิบ) 

 USDA Organic 
 Non-GMO 
 Fair Trade 

11.0 oz. 2.29 0.21/fl. oz. 
(0.24 บาท/มิลลิลิตร) 

ชาสมุนไพร ชาสมุนไพรบรรจุถุงชา
พร้อมชง (อินทรีย์) 

Traditional 
Medicinals 

สหรัฐฯ   USDA Organic 
รับรองโดย CCOF 

 Fair Trade 
Certification 

 Non-GMO 

1.13 oz. 5.13 4.54/oz. 
(5.59 บาท/กรัม) 

ตะไคร้หั่นหยาบแห้ง 
(บรรจุถุง) 

One Leave 
Tea 

สหรัฐฯ  - 3 oz. 6.99 2.33/oz. 
(2.87 บาท/กรัม) 

ตะไคร้หั่นหยาบแห้ง 
(แบ่งขา่ยตามน้ าหนัก) 

Frontier สหรัฐฯ   USDA Organic 
รับรองโดย QAI 

16 oz. 17.5 1.09/oz. 
(1.35 บาท/กรัม) 

ขนมขบเคี้ยว ข้าวโพดค่ัว Pop Art 
Gourmet 

สหรัฐฯ   Gluten free 
 Non-GMO 

5 oz. 5.19 1.04/oz. 
(1.28 บาท/กรัม) 

ผักอบกรอบ Good 
Health 

สหรัฐฯ  - 6.75 oz. 4.89 0.72/oz. 
(0.89 บาท/กรัม) 

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท/เหรียญสหรัฐฯ  
               1 oz.= 28.4 กรัม,     1 fluid oz = 30 มิลลิลิตร 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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4.4 ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

  จากการส ารวจพบว่าช่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติสามารถท าได้หลายช่องทางได้แก่  
วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง ร้านซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ร้านค้าส่ง การขายตรง และตลาดนัดเกษตรกรในท้องถิ่น (local farmers’ market)  ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้ังนี้ 

4.4.1  ห้างสรรพสินค้า (department  store)  

เป็นช่องการจ าหน่ายสินค้าส าหรับตลาดระดับบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เสริมความ
งามหรือเครื่องส าอางที่เป็นตราสินค้าชั้นน า มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล โดยเน้นตราสินค้าและความเชื่อถือในตัว
สินค้า มีพนักงานจ าหน่ายที่มีบุคลิกดี มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ และฝึกอบรบให้มีความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าโดยเฉพาะที่เรียกว่า B.A. (Beauty Advisor) เพ่ือประจ าอยู่ ณ จุดจ าหน่ายและเป็นผู้คอยแนะน าและ
บริการลูกค้า  

ผลการส ารวจ พบว่า มีเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและสมุนไพรวางจ าหน่าย      
ในราคาสูง เป็นตราสินค้าชั้นน าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น ตราสินค้า Origin, Kiehl’s เป็นต้น ผลิตภัณฑ์     
อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ น้ ามันหอมระเหย เน้นส่วนประกอบจากพืชสมุนไพร มีส่วนน้อยที่เน้น    
ความเป็นอินทรีย ์

4.4.2 ร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง (specialty stores)  

เป็นร้านค้าปลีกที่เน้นการจ าหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทหรือสินค้าพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์และธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ร้าน Vitamin Shoppe, Vitamin World เป็นต้น หรือ     
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ร้าน PetSmart และ Petco เป็นต้น รวมทั้งร้านซุปเปอร์มาเก็ต
เฉพาะอย่างหรือร้านซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือสุขภาพ เช่น Trader Joe’s และ Whole Foods Market เป็นต้น 
ร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้แหล่งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (mall) ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวอเมริกัน         
ผู้ที่มีความใส่ใจเรื่องสุขภาพ  

ผลการส ารวจ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ส าหรับสัตว์เลี้ยง และร้านซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือสุขภาพ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สรุปได้ดังนี้ 

4.4 .2 .1  ร้ านจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ อินทรีย์และธรรมชาติ   ใน เมือง  Temecula                   
เขต Riverside มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

สรุปผลการส ารวจ แยกอธิบายได้ดังนี้ 
1) ประเภทสินค้า ภายในร้านมีการวางจ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทเช่นเดียวกับ    

ร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป แต่เน้นความเป็นธรรมชาติและอินทรีย์ มีทั้งผักและผลไม้สด เนื้อสัตว์/สัตว์ปีก/ 
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อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลและความงาม ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
เครื่องดื่ม อาหารว่าง/ขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีท้ังสินค้าที่ผลิตภายในสหรัฐฯ และน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
อิสราเอล เกาหลี อินเดีย เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่ได้รับการรับรองอินทรีย์จาก USDA และองค์กรอ่ืนๆ ที่ได้รับ
การยอมรับจาก USDA  โดยสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีวางจ าหน่ายในร้านค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป ทั้งนี้ สามารถ
แยกผลการส ารวจตามประเภทสินค้าได้ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่พบมากคือ ผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพประเภทวิตามิน แร่ธาตุ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะอย่าง ผลิตภัณฑ์โภชนาการส าหรับนักกีฬา โดยผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบ           
ที่แตกต่างกัน เช่น ผง (powder) แคปซูลเปลือกแข็ง (hard capsule) แคปซูลเปลือกนิ่ม (soft gelatin 
capsule) และเม็ดกลม (tablet) หรือเม็ดรี (caplet) จากการสอบถามพนักงาน พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ ามันปลา 
(fish oil) วิตามินและแร่ธาตุได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด 

(2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แยกออกเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือเสริมสุขภาพ สมุนไพร     
เพ่ือการรักษา และเครื่องดื่มสมุนไพร ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพ มักเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ 
ชะลอวัย และควบคุม/ลดน้ าหนัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุและสตรีวัยหมดประจ าเดือน   

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการรักษา ได้แก่ ลดไขมัน ลดน้ าตาลในเลือด แก้เคล็ด ขัด ยอก 
ช้ า บวม แก้อาการแพ้/คัน และแก้อาการหวัด ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ส าหรับส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แต่จากการสังเกตพบว่า      
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแคปซูล บาล์ม ครีม และน้ ามัน 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ส่วนใหญ่เน้นดื่มเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ เพ่ือความสดชื่น
ส าหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงคาเฟอีน ช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปชาบรรจุถุง
พร้อมชง หรือแบ่งบรรจุในถุงพลาสติกขนาดกะทัดรัด หรือบรรจุในขวดโหลหรือเครื่องจ าหน่ายส าหรับแบ่งขาย
ตามน้ าหนัก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับความสนใจมากอีกประเภทหนึ่งคือ น้ ามันหอมระเหยสกัดจากสมุนไพร 
ซึ่งใช้ในธุรกิจนวดและสปา และเพ่ือการผ่อนคลายในครัวเรือน จากการส ารวจพบว่า มีสมุนไพรหลายประเภท
วางจ าหน่ายและมีหลากหลายตราสินค้า 

(3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและเพื่อความงาม จะอยู่ในรูปครีมบ ารุง
ผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ยาย้อมผม ซึ่งส่วนใหญ่         
เน้นการมีส่วนประกอบของสมุนไพรจากธรรมชาติและอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ลดริ้วรอย 
และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 

(4) การบริการอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์  นอกจากจะวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์       
จากธรรมชาติแล้ว ภายในร้านยังมีมุมจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์  จากการสังเกตพบว่า มีลูกค้ามาใช้
บริการมากพอสมควร   
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2) ประเภทลูกค้า จากการสังเกตช่วงการส ารวจพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันผิวขาว
วัยท างาน  

3) คุณภาพ สินค้าส่วนใหญ่มีตรารับรองคุณภาพ เช่น ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ของ 
USDA หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองจาก USDA นอกจากนี้ ยังพบ ตรารับรองมาตรฐานน้ ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil standards-RSPO) ตรารับรองมาตรฐานการค้า        
ที่เป็นธรรม (fair trade) ตรารับรองปลอดสารดัดแปรพันธุกรรม (non-GMO) เป็นต้น  

4) ราคา จากการเปรียบเทียบราคาสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตภายในสหรัฐฯ และน าเข้า
จากต่างประเทศแล้ว พบว่า ราคาสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาต่ ากว่าราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
สหรัฐฯ และสินค้าอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าธรรมชาติทั่วไป  

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้านเฉพาะอย่าง หรือ specialty store    
ในเมือง Temecula เขต Riverside มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แสดงไว้ในตารางที่ 19  
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ตารางที่ 19  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้าน specialty store ในเมือง Temecula 
เขต Riverside มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 
 

 

   
สบู่ 

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคล
ประเภทสบู่มีทั้งในรูปก้อนและของเหลว      
มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ  เช่น ไขมัน  
จากมะพร้าว และมีส่วนประกอบสมุนไพร
หลายชนิดและมีหลายตราสินค้าให้เลือก     
มีทั้ งที่ ผลิ ต ในสหรั ฐฯ  และน า เข้ าจ าก
ต่างประเทศ เช่น กรีซ ฝรั่งเศส  

 

  
 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์ส มุน ไพร เสริ มอาหารจาก
สมุนไพร  
เป็นสมุนไพรที่รู้จักและได้รับความนิยมใน
สหรัฐฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปผงบรรจุแคปซูล    
มีทั้ งที่ เป็น อินทรี ย์ และไม่ เป็ น อินทรี ย์        
ส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐฯ และพบว่ามีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย เกาหลี 
เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิว 

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิว  
มีทั้ งผลิตภัณฑ์ อินทรีย์  มีส่ วนประกอบ
อินทรีย์และจากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตในสหรัฐฯ และน าเข้าจากประเทศ
อิสราเอล  
 



102 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 
 

 

  
น้ ามันหอมระเหย 

ผลิตภัณฑ์สปาและน้ ามันหอมระเหย    
สกัดจากสมุนไพรชนิดต่างๆ มีทั้ ง พันธุ์         
ในท้องถิ่นและสมุนไพรจากเขตเมืองร้อน/  
กึ่งเมืองร้อน เช่น ขิง ตะไคร้ อบเชย เป็นต้น 

 
 

   
ตะไคร้ตากแห้งส าหรับชงดื่มแบบแบ่งข่ายและบรรจุถุง 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร  
ท าจากตะไคร้อินทรีย์ ท าให้แห้งส าหรับชง
น้ าร้อนดื่มเพ่ือสุขภาพ บรรจุในขวดโหลหรือ
เครื่องจ าหน่ายโดยแบ่งจ าหน่ายตามน้ าหนัก 
หรือแบ่งบรรจุถุงขนาดน้ าหนัก 84 กรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในสหรัฐฯ  

 

 
         น้ ามะพร้าวพร้อมดื่ม           น้ ามันมะพร้าว    

 
น้ ามะพร้าวในรูปผงบรรจุกระป๋องและถุง 

ผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่ อ งดื่ ม จาก
มะพร้าวอินทรีย ์ 
มีทั้ งน้ ามะพร้ าวน้ ามันมะพร้ าว  ไขมัน
มะพร้าว ทั้งในรูปของเหลว ครีม และผงใช้
ชงกับน้ าส าหรับดื่ม โดยรูปแบบบรรจุภัณฑ์      
มีทั้งในรูปกล่อง ขวด หรือกระป๋องพร้อมดื่ม 
หากเป็นผงจะแบ่งบรรจุในซองหรือถุง มีการ
ปรุงแต่งด้วยรสผลไม้หรือรสธรรมชาติ มีทั้งที่
ผลิตในสหรัฐฯ และน าเข้าจากต่างประเทศ 
เช่น ประเทศบราซิล และประเทศหมู่เกาะ   
ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นต้น 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 
 

 
 

     

      ข้าวโพดคั่วปรุงรส               ผักอบกรอบปรุงรส 
 

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว     
มีส่วนผสมเครื่องเทศ เช่น ข้าวโพดคั่วปรุงรส
มะพร้าวและเครื่องเทศไทย  ผักอบกรอบ
ปรุงรสด้วยเกลือทะเล โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า
ชาวอเมริกันนิยมบริโภคอาหาร หรือขนมขบ
เคี้ยวที่มีรสเค็มน า 

 
4.4.2.2  ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ปลา นก เป็นต้น 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายประกอบด้วย อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและอุปกรณ์เครื่องใช้  
ตลอดจนของเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น  

ผลการส ารวจ พบว่า ภายในร้านมีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ อาหาร
สัตว์เลี้ยง ทั้งในรูปอาหารเปียกและแห้ง และของกินเล่นส าหรับสัตว์ บรรจุภัณฑ์มีทั้งบรรจุกระป๋อง ถุง        
หรือกระสอบขนาดต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปส ารวจในเว็บไซต์ของร้าน พบว่า มีผลิตภัณฑ์อินทรีย์
หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อมากกว่า บางชนิดมีวางจ าหน่ายทั้งในร้านและทางเว็บไซต์ บางชนิดวางจ าหน่าย
เฉพาะภายในร้านเท่านั้น และบางชนิดที่ไม่พบว่ามีวางจ าหน่ายภายในร้าน เช่น ของเล่นอินทรีย์ส าหรับสุนัข 
เป็นต้น  

  4.4.2.3 ร้านซุปเปอร์มาเก็ตเฉพาะอย่าง หรือเรียกอีกอย่างว่า ร้านซุปเปอร์มาเก็ต        
เพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีความพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป กล่าวคือ เป็นร้านที่มีการจ าหน่าย 
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค แต่จะเน้นภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ มีความเป็นธรรมชาติ มีการสรรหา       
หรือสั่งผลิตมาเป็นพิเศษ เป็นผลผลิตในพ้ืนที่ (locally grown) หรือน าเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่        
ใช้ตราสินค้าส่วนตัวของร้าน ร้านค้าประเภทนี้ ได้แก่ Trader Joe’s และ Whole Foods Market เป็นต้น  
  ผลการส ารวจ จากการส ารวจร้าน Trader Joe’s ซึ่งเป็นร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค 
ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว โดยเน้นผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง      
ทั้งจากธรรมชาติและอินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้ตราสินค้าของร้านและสินค้าที่ไม่มีวางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ต
ทั่วไป มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ราคาสินค้าค่อนข้างต่ ากว่าร้านซุปเปอร์มาเก็ต
ทั่วไปเล็กน้อย เนื่องจากร้านจะจัดหาสินค้าหรือน าเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้กระจายสินค้า  โดยใช้ตราสินค้า
ของร้าน คือ Trader Joe’s ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันท่ัวไปและท่ีเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพ 
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4.4.3 ร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป  
 เป็นร้านจ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นส าหรับครัวเรือน ประกอบด้วย สินค้าประเภทอาหาร        

และของใช้จ าเป็นในครัวเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล เครื่องส าอางและความงาม ราคาสินค้า
ไม่สูงมากนัก ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเองโดยการอ่านคุณสมบัติและวิธีการใช้จากบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่มีก าไรต่ า มีทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ มักจะมีท าเลใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัย  
หรืออยู่ในเส้นทางจราจรที่อ านวยความสะดวก ร้านมักแยกเป็นอิสระหรือแบบ stand-alone ร้านค้าซุปเปอร์
มาเก็ตเหล่านี้ ได้แก่ Albertson’s, Ralph’s, Vons เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันท่ัวไป 

  

  ผลการส ารวจ ร้าน Albertson’s และ Ralph’s สรุปผลการส ารวจแยกตามประเภทสินค้าได้

ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้สด โดยผลไม้สดจะจัดวางไว้ต่างหาก       
ตรงส่วนหน้าของทางเข้าแผนกผักผลไม้เพ่ือให้เห็นเด่นชัด ในขณะที่ผักสด อินทรีย์จะจัดวางไว้ในมุม           
ส่วนเดียวกับผักสดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่สดอินทรีย์ โดยสินค้าอินทรีย์จะมีตรารับรอง        
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจาก USDA หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก USDA   

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ที่พบมากที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันปลา (fish oil) วิตามิน    และ
แร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย โดยวางไว้ในระดับสายตา เป็นยี่ห้อหรือตราสินค้าท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป   

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีวางจ าหน่ายไม่มากนัก โดยจัดวางไว้บนชั้นทั้งในระดับสายตาและ      
ต่ ากว่าระดับสายตา ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีของชาวอเมริกัน และเป็นตราสินค้าซึ่งมักมีวางจ าหน่าย
ตามร้านค้าทั่วไปและเป็นที่รู้จักกันดี  เช่น ตราสินค้า Nature’s Made, Nature’s Bounty, Vitafusion      
เป็นต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในแคปซูล นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพร ในรูปชาบรรจุถุงพร้อมชง   

4) อาหารสัตว์เลี้ยง  จากการส ารวจไม่พบอาหารสัตว์เลี้ยงอินทรีย์ พบแต่อาหารสัตว์เลี้ยง  
ที่ระบุว่ามีส่วนประกอบจากธรรมชาติ โดยมีการจัดวางในระดับสายตา เป็นตราสินค้าที่มีวางจ าหน่ายตาม
ร้านค้าทั่วไป เช่น ตราสินค้า Iams, Beneful เป็นต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์มีทั้งอาหารเปียกบรรจุกระป๋อง 
อาหารเม็ดบรรจุถุงขนาดกะทัดรัดและขนาดใหญ่ 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป  ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย แสดงไว้ในตารางที่ 20  
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ตารางที่ 20  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป 
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 
 

 
ผลไม้อินทรีย์                  ผักอินทรีย์ 

ผักและผลไม้สดอินทรีย์  จัดวางไว้
ด้านหน้าทางเข้าแผนกผักและผลไม้ 
ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตภายในประเทศ
และเน้นความเป็นผลผลิตที่เพาะปลูก  
ในพ้ืนทีแ่ละได้รับการรับรองจาก USDA 

 
วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะอย่าง 

 
                            ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทวิตามิน น้ ามันปลา แร่ธาตุ  
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเฉพาะอย่าง        
มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารให้
เลือกไม่มากนัก ผลิตในสหรัฐฯ 

 

   
อาหารสัตว์เลี้ยง 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ไม่พบว่ามี
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์วางจ าหน่ายบนชั้น  
ส่ วนใหญ่จะเน้นส่ วนประกอบจาก
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มีทั้งในรูปแบบ
บรรจุกระป๋อง ถุง กระสอบ ส่วนใหญ่มี
ปริมาณและขนาดกะทัดรัด ตราสินค้า
และชนิดสินค้ามีให้เลือกไม่มากนัก 
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4.4.4  ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวเอเชีย  

 ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการโดยชาวเอเชีย ได้แก่ ชาวไทย เวียดนาม เกาหลี และลาว เป็นต้น     
มักมีขนาดเล็กกว่าร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป จ าหน่ายสินค้าจากเอเชีย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุง 
เครื่องเทศ ของใช้ในครัวเรือน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งไม่มีการวางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป 

 ผลการส ารวจ ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวไทย ในเขตลอสแอนเจลิส พบว่า     
มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ในรูปยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล
และเพ่ือความงาม จากการสอบถามพบว่ามีการน าเข้าอย่างไม่เป็นทางการโดยน าเข้าร่วมมากับสินค้าอ่ืนๆ     
โดยไม่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาสมุนไพร บางส่วนน าเข้ามาพร้อมกับบุคคลที่เดินทางเข้ามาใน
สหรัฐฯ จากการส ารวจ ไม่พบผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ สินค้าส่วนใหญ่ไม่มีตรารับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน 
และมีราคาต่ ากว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่วางจ าหน่ายในร้านค้าเฉพาะอย่างและร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป  
ส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยซึ่งเข้าไปซื้อหาสินค้าที่มาจากประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีลูกค้าที่เป็นชาวอเมริกันเข้าไปซื้อหาสินค้าบ้างเป็นครั้งคราว  

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้านสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านค้าของ   
ชาวไทยในเขตลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปรากฏในตารางที่ 21 

 

ตารางที ่21  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในร้านจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค        
และร้านค้าบางประเภทของชาวไทยในเขตลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรบรรจุถุง 

ผลิ ตภัณ ฑ์ เ ส ริ มอาหา รจากส มุน ไพร         
วางจ าหน่ายในร้านหนังสือที่มีมุมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ลูกค้าส่วนใหญ่       
เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ ในสหรัฐฯ สินค้า    
ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศไทย  ได้แก่        
ใบบัวบก ขี้เหล็ก กวาวเครือ อบเชย มะขาม
แขก กระชายด า มะระขี้นก พลูคาว เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์อยู่ ในรูปผงบรรจุแคปซูลถุงชา
พร้อมชง หรือหั่นหยาบ (แห้ง) แบ่งบรรจุ     
อยู่ในถุงพลาสติก ส่วนใหญ่ไม่มีตรารับรอง
มาตรฐาน  
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ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 
 

 
ผลิตภัณฑ์สปา 

ผลิตภัณฑ์สปา วางจ าหน่ายในร้านค้าสินค้า
อุปโภคบริ โภคของชาวไทย  เช่น น้ ามัน      
หอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่                
ดอกสายหยุด กล้วยไม้ บรรจุขวด ปิดฉลาก
แบบไม่ พิถี พิถัน  ไม่มี รายละเ อียดสินค้า  
นอกจากนี้ ยังพบเกลือขัดผิวที่มีส่วนผสมจาก
ผลไม้และน้ าผึ้งวางจ าหน่าย  

 
เครื่องดื่มมีส่วนผสมจากพืชสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากธรรมชาติและ
สมุนไพร ที่วางจ าหน่ายในร้านสินค้าอุปโภค
บริโภคของชาวไทย ได้แก่  ชา/กาแฟสมุนไพร 
เพ่ือสุขภาพ ความสดชื่น และเพ่ือควบคุม
น้ าหนัก มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร   
หลายชนิด เช่น ตะไคร้  หญ้าหนวดแมว        
ฟ้าทะลายโจร ใบเตย เปลือกมังคุด มะขาม 
เป็ นต้ น  ผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ด ไม่ มี ข้ อมู ล        
ทางโภชนาการ 

 
 

 

 

 

 

 
ยาบ ารุงส าหรับสตรี   ยาแก้ไอสมุนไพร

 
ยาน้ าแก้ปวดท้อง            น้ ามันและยาหม่อง 

ผลิตภัณฑ์ยาพื้ นบ้ าน  มี ส่ วนประกอบ
สมุนไพรไทยและจีนที่วางจ าหน่ายในร้าน
จ าหน่ายสินค้าเพ่ืออุปโภคบริโภคของชาวไทย
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นิยมใช้ยา
พ้ืนบ้านของไทย อย่างไรก็ตาม ยาหม่องหรือ
ยาดมชนิดน้ าบรรจุหลอด ได้รับความสนใจ
จากชาวอเมริกันบางกลุ่มเนื่องจากมีรูปแบบ
น่าสนใจ ใช้ง่ายทั้งดมหรือทา และมีคุณสมบัติ
คล้ายยาทาเพ่ือบรรเทาหวัด คัดจมูกตรา
สิ นค้ า  Vicks ที่ ว า งจ าหน่ า ย ในสหรั ฐ ฯ          
ซึ่งมีราคาสูงกว่า 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ ค าอธิบาย 

 
       ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า           ยาย้อมผม 

 
                   สบู่                       ครีมล้างหน้า 

 
ยาสีฟันชนิดผง 

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่วางจ าหน่ายใน
ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวไทย มีทั้ง
ครี มบ า รุ งผิ วหน้ า  และยาย้ อมผมและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลที่มีส่วนผสม
จากธรรมชาติและสมุนไพร มีทั้งสบู่ก้อน     
ยาสีฟัน ทั้งในรูปผงแบบโบราณและแบบครีม
บรรจุหลอด รวมทั้งครีมล้างหน้า เป็นต้น 
แหล่งผลิต มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทย ญี่ปุ่น 
เกาหลี และพม่า มีการจัดวางเหมือนกับของ
อุปโภคบริโภคท่ัวไป แบบไม่พิถีพิถัน 

 
4.4.5  ร้านขายยา (drug stores)  

   มักตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงแหล่งธุรกิจค้าขาย (market place) และแหล่งชุมชน        
ร้านขายยาเหล่านี้นอกจากเป็นสถานที่จ าหน่ายยาแล้ว ยังจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแล
อนามัยส่วนบุคคลและเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ของใช้ในครัวเรือน       
และอาหารส าเร็จรูปบรรจุในภาชนะ (ไม่จ าหน่ายผักผลไม้หรืออาหารสด) มีลักษณะคล้ายกับร้านสะดวกซื้อ 
(convenience stores)  ส่วนใหญ่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น ชาวอเมริกันทั่วไป      
และชนกลุ่มน้อย ขึ้นอยู่กับเขตพ้ืนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากร ร้านค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้าน CVS, 
Walgreens และ Rite Aid เป็นต้น 

  ผลการส ารวจ พบว่า ร้านขายยามีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือ น้ ามันปลา วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะอย่าง แร่ธาตุ ส าหรับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
พบว่า มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมของชาวอเมริกันวางจ าหน่าย สินค้า
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จากธรรมชาติส่วนใหญ่มีตรารับรองมาตรฐาน ส าหรับตราสินค้า หรือยี่ห้อมีหลากหลายให้เลือกมากกว่าร้านค้า
ซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป และมีระดับราคาสูงกว่าเล็กน้อย 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พบว่า มีการวางจ าหน่ายในร้านบ้าง โดยไม่มีให้เลือกมากนัก       
แต่เมื่อเข้าไปส ารวจในเว็บไซต์ของร้าน พบว่า มีผลิตภัณฑ์อินทรีย์หลากหลายชนิด บางชนิดไม่พบว่ามีการวาง
จ าหน่ายภายในร้าน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง วิตามิน ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและทารก ผลิตภัณฑ์เพ่ือควบคุมน้ าหนักและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์
ดูแลอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและยา (ภาพที่ 28) 

 

ภาพที่ 28  แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ที่มีวางจ าหน่ายในเว็บไซต์ของร้าน CVS 
 

 
หมายเหตุ : ส ารวจเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2558  ที่มา :  www.cvs.com 
 
4.4.6 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (discount Store)  

ร้านค้าประเภทนี้จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบทุกประเภท ใช้นโยบายราคาถูก มุ่งเน้น
ตลาดระดับล่างเป็นหลัก เช่น Target และ Walmart เป็นต้น  

  ผลการส ารวจ  จากการส ารวจร้าน Walmart พบว่า ในร้านมีการวางจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์
และจากธรรมชาติบ้าง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นผักสดและผลไม้  นอกจากนี้ พบว่ามีการวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินและสมุนไพร ซ่ึงตราสินค้าให้เลือกไม่มากนัก เมื่อเข้าไปส ารวจในเว็บไซต์
ของร้านพบว่า มีสินค้าอินทรีย์หลากหลายชนิดที่ไม่มีวางจ าหน่ายในร้าน มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารในรูปชาสมุนไพร สมุนไพรผงบรรจุในแคปซูล และน้ าสมุนไพรบรรจุขวด เป็นต้น 
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4.4.7 ร้านค้าคลังสินค้า (warehouse store หรือ warehouse club)  

เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าหลากหลายให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยมีลักษณะ
คล้ายร้านค้าส่ง สมาชิกจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าโดยต้องซื้อในปริมาณที่มากกว่าการซื้อตามร้านค้าปลีกทั่วไป 
เช่น ต้องซื้อยกกล่อง ยกโหล หรือซื้อมากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไป หรือบางครั้งสินค้าจะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ์
ที่มีขนาดความจุมากกว่าที่วางจ าหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วไป  ร้านค้าประเภทนี้  ได้แก่ Costco และ         
Sam’s Club เป็นต้น  

  ผลการส ารวจ จากการส ารวจร้าน Costco พบว่า มีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติวางจ าหน่าย
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    
ที่พบมากได้แก่ วิตามิน น้ ามันปลา ซึ่งเป็นตราสินค้าที่รู้จักกันดีและมีวางจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ 
ยังมตีราสินค้าของร้านเอง โดยร้าน Costco มีตราสินค้าของร้านชื่อ Kirkland    

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พบว่า ไม่มีการวางจ าหน่ายในร้านมากนัก อย่างไรก็ตาม เพ่ือเข้าไปส ารวจ
ในเว็บไซต์ของร้าน พบว่ามีผลิตภัณฑ์อินทรีย์หลากหลายให้เลือกนับตั้งแต่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป 
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทออินทรีย์ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก/ทารก  
ซึ่งจากการส ารวจภายในร้าน ไมพ่บว่ามีการวางจ าหน่าย  

4.4.8 ระบบขายตรง (direct selling)  

ระบบขายตรง เป็นระบบการจ าหน่ายผ่านพนักงานขาย รวมถึงการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต 
โดยสินค้าในกลุ่มนี้อาจมีภาพลักษณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องสูงมาก ทั้งนี้ การจ าหน่ายวิธีผ่านพนักงานขายเป็นวิธีที่      
ผู้จ าหน่ายสามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท าให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสินค้าของคู่แข่ง    
มาเปรียบเทียบ รวมทั้งมีการสาธิตตัวต่อตัว มีบริการส่งของถึงบ้าน และรับประกันความพอใจ เป็นต้น 

  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันสินค้าจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพมักมีการขายตรง
กับผู้บริโภคและอยู่ในความนิยม โดยจากรายงานสมาคมผู้ ขายตรงของสหรัฐฯ  (United States Direct 
Selling Association–DSA)38 ระบุว่าปี 2543 ประมาณร้อยละ 55 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันซื้อสินค้าและ
บริการจากระบบขายตรง ส าหรับปี 2557 การตลาดขายตรงมีมูลค่าประมาณ 34.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (wellness) มีมูลค่าทางการตลาดมากที่สุด        
ถึงประมาณร้อยละ 30 โดยมูลค่าการจ าหน่ายระบบจ าหน่ายตรงใน 3 มลรัฐแถบฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ได้แก่ 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และวอชิงตัน มีมูลค่าคิดเป็นเป็นร้อยละ 16.9 ของยอดจ าหน่ายรวมทั้งประเทศ  

                                                           
38http://www.dsa.org/home 
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  ปัจจุบัน บริษัท Herbalife ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขายตรงที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ  โดยมีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
เพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล               
และผลิตภัณฑ์โภชนาการส าหรับนักกีฬา เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขายตรงขนาดเล็กอีกเป็นจ านวนมากที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้ จ าหน่ายในลักษณะธุรกิจ   
ของตนเอง การท าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะของการน าเสนอขายแบบบุคคลต่อบุคคล ซึ่งลูกค้า          
มักอยู่ห่างจากที่ตั้งร้านค้าปลีก ผู้ขายตรงใช้การอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย          
โดยบริษัทผู้ประกอบการน าเสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับนักขายตรงอิสระ 

4.4.9 ตลาดนัดเกษตรกร (farmers market)  

โดยปกติเป็นตลาดกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ เปิดจ าหน่ายเฉพาะเป็นบางวัน มักเปิดในย่าน
ชุมชน ใกล้ศูนย์การค้า หรือบริเวณลานจอดรถ โดยจะมีเกษตรกร ผู้ผลิตขนาดย่อมในท้องที่/ท้องถิ่นน าผลผลิต
หรือสินค้ามาจ าหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค 

  ผลการส ารวจ พบว่า มีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และจากธรรมชาติประเภทสมุนไพร 
โดยผู้ประกอบการท าการผลิตและแปรรูปเองในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน จะสังเกตได้ว่า             
ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามระบบอินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีตรารับรองมาตรฐานของ 
USDA หรือหน่วยรับรอง ใดๆ ซึ่งอาจเป็นไปตามข้อยกเว้นตามกฎระเบียบของ USDA ส าหรับผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กที่มียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์สุทธิปีละไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ สามารถผลิตสินค้าอินทรีย์
ตามหลักการเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่ต้องขอรับการรับรอง แต่ทั้งนี้ จะไม่สามารถใช้ตรามาตรฐานอินทรีย์ของ 
USDA ส าหรับในเรื่องของราคาสินค้าพบว่า ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่จ าหน่ายโดยผู้ผลิตโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ราคา
ผัก/ผลไม้สดจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าสินค้าที่จ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่         
แต่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเนื่องจากเห็นว่าเป็นผลผลิตที่สดจากฟาร์ม เป็นสินค้าจากธรรมชาติและปลอดสารพิษ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรราคาจะไม่ต่างกับที่วางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไปมากนัก 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในตลาดนัดเกษตรกรปรากฏในตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในตลาดนัดเกษตรกร ในเมือง Temecula 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลการส ารวจตลาด 
 

 
 

 
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 

 

ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าวอินทรีย์มีทั้งในรูปน้ ามันและ
ยาหม่อง ผู้จ าหน่ายระบุว่ามีสรรพคุณด้านการบ ารุง ถนอม
และแก้ปัญหาผิวพรรณ ส่วนบาล์มมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย 
ช้ าบวม อักเสบ เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ใน
ท้องถิ่น 
ราคา ผลิตภัณฑ์ในรูปบาล์ม (balm) มีจ าหน่าย 2 ขนาด 

- ขนาดเล็ก ขนาด 2 ออนซ์ราคา 15 เหรียญสหรัฐฯ  
- ขนาดใหญ่ ขนาด 4 ออนซ์ ราคา 25 เหรียญสหรัฐฯ  

 

 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์จากมะรุม 

ผลิตภัณฑ์จากต้นมะรุม (Moringa)  
มะรุม เป็นไม้ยืนต้นกึ่งเมืองร้อน ฝักยาว กินได้ เมล็ดและใบ
น ามาท าสมุนไพรมีสรรพคุณทางยา เช่น ลดความดันโลหิต 
รักษาแผล แก้อักเสบ ลดความอยากอาหาร ช่วยให้ลด
น้ าหนัก นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยสารอาหาร โปรตีน แร่ธาตุ
และสารต้านอนุมู ล อิสระ   ผลิตภัณฑ์ที่ วางจ าหน่ าย          
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นของสหรัฐฯ  

จากการสังเกต พบว่า มีผู้สนใจเข้าไปสอบถามและซื้อหา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งในรูปผงบรรจุแคปซูล ผงแบ่งบรรจุในซอง
พลาสติกและน้ ามันบรรจุขวดโดยมีราคาแตกต่างกันดังนี้ 
 ผงบรรจุแคปซูล  ราคา   15 เหรียญสหรัฐฯ /60 แคปซูล 
 ผงบรรจุซองราคา  65 เหรียญสหรัฐฯ /1 ปอนด์ 
 น้ ามันบรรจุขวด    ราคา  15 เหรียญสหรัฐฯ /1 ออนซ์  
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4.5 แนวโน้มความต้องการของตลาด 
 

  จากผลการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการบริโภคของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในสหรัฐฯ พบว่า
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 4.5.1  ความเอาในใส่เรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์  

 สหรัฐฯ นับเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกที่มีความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ดีมักเลือกบริโภคสินค้าจากธรรมชาติมากขึ้น มีการหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ผ่านการแปรรูปซับซ้อน หรือที่มีส่วนประกอบสารเคมี หรือสิ่งสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามและดูแลอนามัยส่วนบุคคลซึ่งวางจ าหน่ายในตลาดมักมีการโฆษณา
โดยเน้นความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้  ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด ดังนั้น จึงจะพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงอินทรีย์วางจ าหน่ายทั้งในร้านค้าเฉพาะอย่างและร้านค้า
ออนไลน์ 

 

 4.5.2   การเพิ่มจ านวนของประชากรผู้สูงอายุ  

  ปัจจุบันเป็นช่วงที่ชาวอเมริกันที่เกิดในระหว่างปี 1946 ถึง 1964 (ช่วงที่มีการเกิดของ
ประชากรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยเรียกประชากรกลุ่มนี้ว่า baby boomers) เริ่มเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให้มีอายุยืนนาน ตลอดจนต้องการชะลอวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
ในกลุ่มสตรี จากรายงานการส ารวจส ามะโนประชากรของสหรัฐฯ  พบว่าในปี 2557 สหรัฐฯ มีประชากรที่อายุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 46.2 ล้านคน และจากรายงานวารสารรายงานผู้บริโภค (Consumer reports) 
ของสหรัฐฯ ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ (อายุระหว่าง 57-85) นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควบคู่ไปกับยาตามท่ีแพทย์สั่ง โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3 รองจากวิตามิน ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเฉพาะอย่าง 

4.5.3  สถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพ   

  ปัจจุบันชาวอเมริกันมีปัญหาสุขภาพกันมาก ที่พบมากและเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิตมากที่สุด          
ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน       
โรคไขห้วัดใหญ่ และปอดบวม และโรคไต ตามล าดับ39 นอกจากนี้ ยังมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า 
นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุอาจมาจากความสูงอายุ วิถีการด าเนินชีวิตที่มีความรีบเร่งและ
ต้องการความสะดวกสบาย ตลอดจนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอเมริกันที่มักบริโภคอาหารส าเร็จรูป อาหาร
ที่อุดมไปด้วยไขมัน หวานจัด เค็มจัด ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ รวมถึงโรคอ้วน ท าให้ชาวอเมริกันต้องพ่ึงพายา

                                                           
39 http://www.medicalnewstoday.com/articles/282929.php 
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มากขึ้น ทั้งยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรจากธรรมชาติซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของชาวอเมริกัน
เพ่ิมขึ้น ที่พบมากได้แก่ ผลิตภัณฑ์ช่วยลดหรือควบคุมน้ าหนัก ลดไขมัน ลดน้ าตาลในเลือด ลดความผิดปกติ   
ทางอารมณ์ ลดความผิดปกติทางฮอร์โมนของเพศชายและหญิงวัยหมดประจ าเดือน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า             
มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรส าหรับอาการดังกล่าววางจ าหน่ายตามร้านค้าต่างๆ โดยทั่วไป 

 4.5.4  สถานการณ์ค่ารักษาพยาบาล  

 ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลของสหรัฐฯ ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นของโลก ผู้ป่วยจ านวนไม่น้อย      
ที่หันมาใช้วิธีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก หรือใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพ่ือลดค่าใช้จ่าย       
หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยและยังมีความเชื่อว่า
ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายเหมือนยาแผนปัจจุบัน  นอกจากนี้ ยังมี   
ชาวอเมริกันและชนกลุ่มน้อยอีกจ านวนมากที่ไม่มีการท าประกันสุขภาพ และไม่สามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงได้ จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพายาสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่า
และหาซื้อได้ทั่วไป จากการส ารวจร้านค้าขายสมุนไพรจากประเทศไทยแห่งหนึ่งพบว่า ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน
ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ โดยใช้รับประทานแก้อาการปวดท้อง ท้องอืด เป็นต้น 

4.6 การเข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Natural Products Expo West 2016 

 จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ในฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2559” 
หรือ “Natural Products Expo West 2016” ซึ่งถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด

ของโลก โดยมีการจัดเป็นประจ าทุกปี ปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม 
เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นับเป็นครั้งที่ 36 มีผู้เข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์        
จากธรรมชาติและอินทรีย์ จ านวน 2,753 ร้าน มีทั้งผู้ผลิต ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่วย ผู้ค้าส่งและค้าปลีก 
สมาคมและหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย     
และอาร์เจนตินา เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนกว่า 77,000 คน ในงานมีการแบ่งการแสดงสินค้าออก
เป็นโซน (zone) ต่างๆ ประกอบด้วย การบริการธุรกิจและบรรจุภัณฑ์ (business solutions and packaging) 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม (health and beauty) ผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ/คุณภาพสูง 
(natural/specialty foods) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์  (organic)  ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง (pet products)      
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (supplements) ผลิตภัณฑ์ส าหรับชีวิตประจ าวันจากธรรมชาติ (natural living)  
 ผลจากการสังเกตการณ์รูปแบบการจัดงาน การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มการตลาดผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ  สรุปได้ดังนี้  
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4.6.1  พื้นที่การแสดงสินค้า  
ผลิตภัณฑ์ที่มี พ้ืนที่การแสดงมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ/คุณภาพสูง 

รองลงมาเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ของใช้
ในชีวิตประจ าวันภายในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง   

4.6.2  การแสดงและน าเสนอสินค้า  
มีการน าสินค้ามาจัดวางให้ชม สาธิตวิธีการใช้ มีตัวอย่างอาหารให้ชิม และแจกตัวอย่างสินค้า  

เอกสาร/แผ่นปลิวเกี่ยวกับผู้ผลิต/จ าหน่าย และผลิตภัณฑ์  
4.6.3  รูปแบบผลิตภัณฑ์และแนวโน้มความนิยม  

สังเกตได้ว่าผู้ เข้าร่วมแสดงสินค้าได้มีการน าเสนอสินค้าหลายรูปแบบ โดยมีการเน้น             
ทั้งด้านนวตกรรมการผลิต มาตรฐาน คุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
สินค้าจากธรรมชาติ รวมทั้งมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ ซึ่งสามารถสื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยม
ของผู้บริโภค โดยสรุปได้ดังนี้  

 การใช้ภูมิปัญญาโบราณ (ancient wisdom) ซึ่งเป็นการใช้วิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจ ได้แก่ อาหารที่มีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 
(super foods) อาหารและเครื่องดื่มประเภทหมัก และผลิตภัณฑ์ไขมันจากธรรมชาติ เช่น น้ ามันมะพร้าว    
สกดัเย็น (cold-pressed) สบู่ท าด้วยมือใช้วัตถุดิบไขมันจากธรรมชาติ เป็นต้น 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่อง ส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มา และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริโภคมากขึ้น จากการสังเกตพบว่า มีการบ่งบอก
ส่วนผสมที่เห็นเด่นชัด ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ ผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความโปร่งใส และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีตรารับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานอินทรีย์ ปลอดจีเอ็มโอ (non-GMO) 
ปลอดกลูเตน (gluten-free)  มีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติ หรือมาตรฐานอาหารโคเชอร์ (kosher) เป็นต้น 
โดยตรารับรองส่วนใหญ่ที่พบมากบนผลิตภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้ 

                                   

          รับรองมาตรฐานอินทรีย์            รับรองปลอดจีเอ็มโอ          รับรองปลอดกลเูตน     มาตรฐาน kosher      ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาต ิ

 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยว (snacks) ขนมขบเคี้ยวหรืออาหารว่าง ถือเป็น
วัฒนธรรมการบริโภคอย่างหนึ่งของชาวอเมริกัน จากการสังเกตการณ์พบว่ามีการน าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว   
มาแนะน าและออกร้านเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องรสชาติความอร่อยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
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อาหารว่างที่มีรสชาติเค็ม (savory) ผลิตภัณฑ์ของว่างที่ท าจากผักผลไม้ และบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค
หรือพกพา 

 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป จากการสังเกตการณ์พบว่า มีการแสดงผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปจากต่างประเทศ และจากการสอบถามตัวแทนจ าหน่ายรายหนึ่ งพบว่า มีการน าเข้า
จากหลายแหล่งทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่น ามาแสดง ได้แก่ แกงเขียวหวานบรรจุถุง สามารถ
น าไปอุ่นพร้อมบริโภคได้ทันที ซึ่งตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายของผู้บริโภคชาวอเมริกัน และ   
จากการสอบถาม พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีวางจ าหน่ายเฉพาะในร้านซุปเปอร์มาเก็ตประเภท specialty 
stores เช่น Trader’s Joe หรือ Whole foods เป็นต้น  

 โภชนาการอาหารจากพืชและลดการสิ้นเปลือง  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ผลิตภัณฑ์
ที่สามารถใช้ได้เอนกประสงค์ เช่น ซอสปรุงรส ซึ่งสามารถใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดและหลายรูปแบบ เป็นต้น      
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิธีการสิ้นเปลืองวัตถุดิบน้อยที่สุด เช่น การใช้ทุกส่วนของพืชหรือสัตว์ เป็นต้น   

 การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค        
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างสุขภาพและความงามจากภายใน เป็นต้น  

 การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์  เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงมัก
เน้นเรื่องการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากกว่าคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์เองเป็นจุดขาย ด้วยการสร้าง
จุดเด่น หรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation) เช่น มีการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ใช้บรรจุภัณฑ์ท าจากวัสดุน ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ตามภารกิจของ
ผู้ผลิตที่สั่งสมและมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภครู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปใน
ภาวะเศรษฐกิจรัดตัว และยังเป็นการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อกระแสการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม                
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีแนวโน้มมากขึ้นอีกด้วย  

 

ด้านล่างเป็นภาพตัวอย่างบรรยากาศและผลิตภัณฑ์40 ที่น ามาแสดงในงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติตะวันตก 2559 ระหว่างวันที่  11-13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม เมือง Anaheim          
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

  

                                                           
40 ภาพบางส่วนได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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บรรยากาศด้านหน้าศูนย์การประชุม เมือง Anaheim 

สถานท่ีจัดงานแสดงสินค้าผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 
ในฝั่งตะวันตก ปี พ.ศ. 2559 

 
บรรยากาศภายในงาน มผีู้เข้าชมจ านวนมาก 

 
ร้านแสดงสินค้าธรรมชาติของไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน 

 
 

          
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติจากประเทศไทย 
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 บรรยากาศการเจรจาทางธุรกิจ  

 
 ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากธรรมชาติ    

 

  
ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลจากธรรมชาติ 

ผลิตโดยผู้ประกอบการรายย่อยจากมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางใช้ได้เอนกประสงค์ 

มีส่วนผสมจากธรรมชาติ จากผู้ผลิตรายใหญ่ในสหรัฐฯ 
 
 

    
ร้านผู้น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูปจากทั่วโลก  
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    ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เช่น น้ ามะพร้าว น้ าผัก/ผลไม้สกัดเย็น เครื่องดื่มโปรไบโอติก (probiotic) 

ซ่ึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเข้ามาแทนที่เครื่องดื่มประเภทโซดา   

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ/สมุนไพรบรรจุในภาชนะ
ขนาดกะทัดรัดพร้อมบริโภคจากออสเตรเลีย 

 
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวท าจากธัญพืช ผัก ผลไม้ ปรุงรส
ด้วยเครื่องเทศ/สมุนไพร ในรูปแบบกะทัดรัดสวยงาม 

 

 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น กระดาษช าระ 

ถ้วยน้ าท าจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่พืชโตเร็ว) 

 
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส าหรับเด็กและทารก 
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4.7 สรุปผลการส ารวจ  

  สรุปผลการส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียงในฝั่งตะวันตก
ของสหรัฐฯ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์งาน Natural Products Expo West 2016 มีดังนี ้

4.7.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม  

  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันและมีแนวโน้มมากขึ้น                 
คือ อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เน้นความความธรรมชาติ/อินทรีย์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีขั้นตอน
การผลิตที่ไม่ซับซ้อนใกล้เคียงธรรมชาติมากท่ีสุด ดังนี้ 

1) อาหารอินทรีย์ ที่ได้รับความนิยมและครองตลาดมากที่สุด คือ ผักผลไม้สด ซึ่งส่วนใหญ่
วางจ าหน่ายในร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป/        
กึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอินทรีย์ที่ก าลังได้รับความนิยม  

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ น้ ามันปลา วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ      
ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐฯ 

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการรักษา  ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิต      
ของชาวอเมริกันมากขึ้น เนื่องจากกระแสการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ 
ปัญหาสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ายาสมุนไพรในสหรัฐฯ  มีมูลค่าทางการตลาด
ประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 91,490 ล้านบาท) และชาวอเมริกันมากกว่า 60 ล้านคน
บริโภคยาสมุนไพร สหรัฐฯ จึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูง น่าจะเป็นโอกาสส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
โดยเฉพาะสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด อย่างไรก็ตาม ในตลาดสหรัฐฯ มีผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของชาวอเมริกันวางตลาดอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยยังถือเป็นสิ่งใหม่
ส าหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่ทั้งในด้านคุณภาพ สรรพคุณ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ  

4.7.2 ช่องการจ าหน่าย  
  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากท่ีสุดคือ การจ าหน่ายผ่านระบบ

การขายตรง ซึ่งรวมถึงระบบออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายชนิดและยี่ห้อ     
มากกว่าที่วางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไป โดยสินค้าไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่สูงมากนัก นอกจากนี้ ช่องทาง   
การจ าหน่ายในร้านสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าคุณภาพสูง หรือระบบการค้าแบบ modern trade นับเป็น  
อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้ที่เอาใจใส่สุขภาพโดยตรง   

 ส าหรับช่องทางจ าหน่ายในร้านค้าของชาวไทยมักมุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าคนไทยและชนกลุ่มน้อย  
ชาวเอเชีย ตลาดจึงค่อนข้างแคบ ซ่ึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการจัดวางให้
ดูมีภาพลักษณ์ ช่องทางการน าเข้าท่ีถูกต้อง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดลูกค้าชาวอเมริกัน 
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4.8   ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

4.8.1 ข้อคิดเห็น  

1) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพของไทย ในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ประกอบด้วย  
(1) ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ทั้งอาหารส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว รวมถึง

เครื่องเทศ ซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารและมีนโยบาย     
เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกอยู่แล้ว ประกอบกับกระแสความนิยมในเรื่องอาหารส าเร็จรูปอินทรีย์ในสหรัฐฯ สูงเป็น
อันดับที่สาม รองจากผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน
อาหารไทยเป็นที่รู้จักและนิยมในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยจากการเข้า
ร่วมสังเกตการณ์งาน Natural Products Expo West 2016 พบว่ามีตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

ส าเร็จรูปในสหรัฐฯ มีการจัดหาสินค้าอาหารส าเร็จรูปจากต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยใช้ตราสินค้า  
ของอเมริกันเพ่ือวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการในสหรัฐฯ เองที่ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยส าเร็จรูป เครื่องแกงและซอสปรุงรสประเภทต่างๆ โดยวางจ าหน่ายในร้านซุปเปอร์มาเก็ต
ทั่วไปของชาวอเมริกัน เป็นต้น 

(2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น มะรุม ตะไคร้ ขิง ขมิ้นชัน เนื่องจากเป็นที่รู้จัก
ของชาวอเมริกันและเริ่มมีการใช้และบริโภคกันอย่างกว้างขวาง โดยสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปชาส าหรับ
ชงดื่ม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่เครื่องดื่มประเภทโซดา นอกจากนี้ อาจอยู่ในรูป
สมุนไพรบรรจุแคปซูล บาล์ม ผลิตภัณฑ์สปา รวมถึงเทียนและน้ ามันหอมระเหยเพ่ือผ่อนคลาย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้
ในครัวเรือนของชาวอเมริกัน เป็นต้น  

ส าหรับสมุนไพรเมืองร้อนของไทยที่ใช้เพ่ือการป้องกัน/รักษา อาจมีโอกาสในการตลาด 
แต่อาจจะติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบที่เข้มงวดเพราะอาจเข้าข่ายกฎระเบียบเรื่องยาของ FDA  

2) การเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ  ถึงแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์               
จากธรรมชาติ มีความได้เปรียบด้านความหลากหลายของวัตถุดิบและราคา แต่การเข้าสู่ตลาดสินค้าธรรมชาติ     
ของสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก 

(1)  ขาดการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
(2)  มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยยังไม่เป็นสากล ผู้ประกอบการผลิตสินค้า

ธรรมชาติของไทยน้อยรายที่ผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน FDA เนื่องจากกฎระเบียบเข้มงวด 
ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าธรรมเนียมรายปีและจ าเป็นต้องปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้ตามมาตรฐาน ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านระบบการตรวจรับรองมาตรฐานของหน่วยงานรัฐของประเทศไทยยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร      
การใช้บริการจากหน่วยรับรองเอกชน หรือหน่วยรับรองของต่างประเทศมักมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
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(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ตลาดหรือวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ค่อนข้างสูง 
เช่น ค่าประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้สินค้า ค่าธรรมเนียมการวางสินค้าบนชั้นจ าหน่ายในร้าน เป็นต้น 

    (4) ขาดการสร้างเสริมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นจุดขายและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งนี้ ร้านค้า
ส่วนใหญ่มักมีนโยบายน าสินค้าท่ียอดการจ าหน่ายไม่ดีออกจากชั้นวางจ าหน่าย  

4.8.2 ข้อเสนอแนะ 

  การผลิตและการเข้าสู่ตลาดจ าเป็นต้องต้องท าอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนี้ 
1) สร้างพันธมิตรกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสุขภาพในสหรัฐฯ ได้แก่ ผู้ผลิต          

ผู้จ าหน่าย ผู้จัดหาสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สถานบริการนวดและสปา 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากผู้ผลิต/จ าหน่ายในท้องถิ่นจะมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดส าหรับ
ผู้บริโภคในชุมชน เช่น ร้าน Trader’s Joe เป็นร้านซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือสุขภาพ วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว บางส่วนมีการน าเข้าจากประเทศไทยโดยใช้ตรา Trader’s Joe  ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของร้าน   

2) จัดแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติในสหรัฐฯ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ รวมทั้งแนะน าสินค้าตัวใหม่ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้น าเข้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้จ าหน่าย หรือแม้แต่
ผู้บริโภคที่เข้าร่วมชมงาน  

3) เปิดวางจ าหน่ายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกรท้องถิ่นของสหรัฐฯ ซึ่งมักจะเปิดให้ผู้ผลิต
ได้น าผลผลิตของตัวเองมาจ าหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อหาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ อินทรีย์
และสมุนไพร  จึงเป็นโอกาสที่ผู้ผลิตได้เข้าถึงผู้บริโภคไดโ้ดยตรงอีกทางหนึ่ง  

4) สร้างเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์  การจ าหน่ายทางเว็บไซต์เป็นวิธีที่ดีที่จะเข้าถึงผู้บริโภค 
เป็นจ านวนมากและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ไม่ต้องจ้างพนักงานขาย ไม่ต้องใช้พ้ืนที่เปิดร้านเพ่ือวางจ าหน่าย  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงปฏิบัติ    
ตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

5) สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นจุดขายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน     
เช่น เน้นเรื่องราว เอกลักษณ์และคุณค่าของวัตถุดิบ การเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
และค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น 

6) ปรับปรุงมาตรฐานของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานของสหรัฐฯ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม        
ไปจนถึงผู้บริโภค โดยหน่วยงานของรัฐต้องเข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
ความรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก การศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์  
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7) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน FDA และมาตรฐาน 
NOP เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคชาวอเมริกัน 
โดยให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน/ปรับปรุงสถานประกอบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล และ/หรือ จัดท า
โครงการแบ่งเบาภาระต้นทุนด้านการตรวจสอบมาตรฐานของ FDA หรือ มาตรฐานอินทรีย์ของ USDA เป็นต้น  

8) ติดตามกฎระเบียบข้อก าหนดของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นของสหรัฐฯ      
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและสินค้าจากธรรมชาติ อยู่ภายใต้การตรวจสอบหลายด้าน 
เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร หากผู้ผลิตอ้างสรรคุณตามความเป็นจริง ไม่เพียงแต่จะเป็นไปตามกฎหมาย 
แต่จะได้รับประโยชน์ในเรื่องความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกควรส่งเสริมการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร เนื่องจากมีกฎระเบียบไม่เข้มงวดเหมือนผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
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บทที่ 5 

รายงานการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและ
สมาคมที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ  

  

จากผลการศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาดและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  
ในสหรัฐฯ พบว่า มีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เห็นว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารอินทรีย์และพืชสมุนไพรเสริมอาหารมายังตลาดสหรัฐฯ     
เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารและมีความหลากหลาย  
ของพืชสมุนไพรเมืองร้อนที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างตรงกับตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ  
อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจ พบว่า การน าเข้าและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทยส่วนใหญ่   
เป็นข้าวอินทรีย์ ในขณะที่ตลาดสมุนไพรไทยในสหรัฐฯ ยังอยู่ในวงแคบเฉพาะในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย           
และชาวเอเชียเท่านั้น ท าให้โอกาสการขยายตัวท าได้ไม่มากนัก จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิต ผู้น าเข้า 
ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบ    
และแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ เพ่ือน าไปสู่การขยายตลาดสินค้า           
จากธรรมชาติของไทย สรุปได้ดังนี้ 

5.1 ผู้ผลิต 

5.1.1  ผู้ผลิตในประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ผลิตสินค้าจากสมุนไพรในประเทศไทย ซึ่งมีวางจ าหน่าย     
ในร้านค้าของชาวไทย ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จ านวน 2 ราย คือ ผู้ผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศร์ 
และสมุนไพรจินดา สรุปได้ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทเสริมอาหารและยาสมุนไพร ส่วนใหญ่จะผลิตตามมาตรฐาน
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายในประเทศของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร์  ใช้วัตถุดิบ
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรอง 
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic 
Movement - IFOAM) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรซึ่งเป็นยาสามัญจะได้รับการขึ้นทะเบียนขององค์การอาหาร   
และยาของประเทศไทย เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐาน FDA ของสหรัฐฯ มีเฉพาะสินค้าบางชนิด       
ที่ผู้น าเข้าต้องการให้ผลิตตามมาตรฐาน FDA เท่านั้น โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้น าเข้าต้องรับผิดชอบเอง  
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3) ผู้ผลิตมักใช้วัตถุดิบพืชสมุนไพรไทยที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยมีทั้งที่ปลูกเพ่ือป้อน
โรงงานผลิตของตนเอง และใช้ระบบเกษตรพันธสัญญา (contract farming) ร่วมกับเกษตรกรในการผลิต
วัตถุดิบทางการเกษตรอินทรีย์ป้อนโรงงานของผู้ผลิต 

4) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติประเภทเครื่องส าอางที่ได้รับความนิยมของชาวไทยและชาวเอเชีย
ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ได้แก่ แชมพูสระผม ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ได้แก่ ขมิ้นชัน ผลิตภัณฑ์นวดและสปา ได้แก่ 
ยาหม่อง น้ ามันเหลือง น้ ามันหอมระเหย เป็นต้น 
   รายชื่อผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรของไทยที่มีวางจ าหน่าย      
ในสหรัฐฯ เฉพาะรายที่ส าคัญ ปรากฏอยู่ในตารางภาคผนวกที่ 1 

5.1.2 ผู้ผลิตในสหรัฐฯ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตสินค้าจากธรรมชาติและสมุนไพร ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย 
ประกอบด้วย ผู้ผลิตสมุนไพรเสริมอาหารรายย่อยที่น าผลผลิตมาจ าหน่ายในตลาดนัดเกษตรกร จ านวน 2 ราย 
และรายใหญ่ 1 ราย ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) วัตถุดิบที่ใช้ ผู้ผลิตมีการใช้วัตถุดิบทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ 
ผู้ผลิตรายใหญ่มักมีพ้ืนที่ผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือป้อนโรงงานผลิตของตนเอง เช่น มะรุม มีแหล่งผลิตในมลรัฐ
เทกซัส พืชสมุนไพรเมืองร้อน/กึ่งเมืองร้อนหลายชนิดต้องมีการน าเข้า เช่น ขิง มะพร้าว เป็นต้น 

2) รูปแบบการจ าหน่าย 
(1) การขายส่ง ให้แก่ผู้จัดหาสินค้า (suppliers) หรือ ผู้กระจายสินค้า (distributors) 

หรือ ร้านค้าปลีก 
(2) การขายปลีก วางจ าหน่ายในตลาดนัดท้องถ่ิน และทางเว็บไซต์ 

3) รูปแบบผลิตภัณฑ์และแนวโน้ม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวก าลังได้รับความนิยม            
จากผู้บริโภค ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม 

ส าหรับรายชื่อผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรที่ส าคัญในสหรัฐฯ 
ปรากฏในตารางภาคผนวกท่ี 2 

5.2 ผู้น าเข้า 

ผลจากการศึกษาสถิติการน าเข้าอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ ที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 7, 12 และ 13 
ของบทที่ 2 จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของประเทศไทยที่มีการน าเข้าอย่างถูกต้องตามกระบวนการ
น าเข้าของสหรัฐฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรประเภทเครื่องเทศสมุนไพร พรรณไม้       
และส่วนของพรรณไม้ และสิ่งสกัดจากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าผลิตภัณฑ์
เสริมความงามหรือแต่งหน้า รองลงมาเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางปรุงแต่งอ่ืนๆ และผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับผม 
ตามล าดับ 
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ส าหรับการศึกษานี้ แบ่งการศึกษาผู้น าเข้าเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์         
และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามจากประเทศไทย 

5.2.1 ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์  

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สินค้าอินทรีย์ของไทยที่ส่งมาจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ อเมริกา   
เกือบทั้งหมดเป็นข้าวอินทรีย์ แต่เนื่องจากแนวโน้มตลาดสินค้าธรรมชาติสหรัฐฯ เน้นในเรื่องอาหารธรรมชาติ
อินทรีย์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ในการศึกษานี้ จึงได้ท าการ
สัมภาษณ์ผู้น าเข้าของสหรัฐฯ ที่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์จากประเทศไทย จ านวน 1 ราย           
คือ บริษัท  Edward & Sons Trading Co., Inc. ผลสรุปได้ดังนี้ 

  Edward & Sons Trading Co.,Inc  เป็นผู้ประกอบการน าเข้า  จัดหาและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติและอินทรีย์ มีทั้งอาหารส าเร็จรูป พืชผักแปรรูป และอาหารเจ โดยประมาณ
ร้อยละ 80-90 ของผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายเป็นการน าเข้าจากประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก          
ทั้งในแถบเอเชียและอเมริกาใต้ เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเปรู เป็นต้น โดยใช้ตรา
สินค้าของบริษัท ได้แก่ Let's Do...Organic, Native Forest, Let's Do..., Premier Japan, The Wizard's, 
Road's End Organics, Nature Factor, Edward & Sons   

1) รูปแบบและผลิตภัณฑ์ทีน่ าเข้า 
บริษัทส่งผู้แทนเดินทางไปทัว่โลกเพ่ือทดสอบและประเมินรสชาติอาหารของภูมิภาคต่างๆ         

เพ่ือเสาะหาส่วนผสมอาหารคุณภาพดีและท าธุรกิจร่วมกับเกษตรกร ผู้บรรจุ  และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร         
ที่น่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติและอินทรีย์ที่ มีเอกลักษณ์และใช้ตราสินค้าของตนเอง
เพ่ือน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ โดยบริษัทมกีารน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่น าเข้าจากประเทศไทย  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว       
เข่น น้ ามะพร้าวอินทรีย์ กะทิ มะพร้าวแผ่นอบกรอบ นอกจากนี้ ยังน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าวกล้อง 
ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบ หน่อไม้ ขนมปังกรอบท าจากข้าว เป็นต้น  

2) ช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทเป็นผู้จัดหาสินค้าเพ่ือวางจ าหน่ายในร้านค้าสินค้าจากธรรมชาติและซุปเปอร์มาเก็ต      

ในเขตอเมริกาเหนือ และจ าหน่ายในเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ของตนเอง ตลอดจนเว็บไซต์ทั่วไป และ
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเพ่ือสุขภาพ เช่น www.amazon.com, www.naturalgrocers.com, 
www.veganessentials.com, www.shoporganic.com, www.clarksnutrition.com เป็นต้น โดยลูกค้า    
มีทั้งในสหรัฐฯ แคนาดา และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย   

3) ผลิตภัณฑ์และรูปแบบท่ีได้รับความนิยม 
ผลิตภัณฑ์ที่ก าลังได้รับความนิยมขณะนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์

ปลอดกลูเตน (gluten free) ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น 

http://www.amazon.com/
http://www.naturalgrocers.com/
http://www.veganessentials.com/
http://www.veganessentials.com/
http://www.shoporganic.com/
http://www.clarksnutrition.com/
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4) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า  
บริษัทต้องการน าเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐาน NOP ของสหรัฐฯ สถานประกอบการอาหาร

ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FDA หรือ ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารนานาชาติ               
หรือ Global Food Safety Initiative (GFSI)41  

5) แนวโน้มความต้องการ 
แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์

อาหารส าเร็จรูปอินทรีย์ที่ท าจากพืช ผักและผลไม้เมืองร้อน ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหม่ ๆ               
ในปี 2559 บริษัทได้แนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ คือ แป้งท าจากกล้วยดิบอินทรีย์ แห้วจีนอินทรีย์       
กะทิข้นหวานอินทรีย์ มะพร้าวแผ่นอบกรอบแบบหวานและไม่หวาน  

6) ปัญหา 
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์บางชนิดมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น ปัจจุบันบริษัท        

มีความต้องการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอินทรีย์  
7) ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในสหรัฐฯ หรือ ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตหรือผลิตไดไ้มเ่พียงพอ เช่น มะพร้าว หรือผักผลไม้เมืองร้อน เป็นต้น 

ส าหรับรายชื่อผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของสหรัฐฯ ที่ส าคัญ ปรากฏในตาราง
ภาคผนวกท่ี 3 

5.2.2 ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามจากประเทศไทย      

  จากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าชาวไทยในเมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วย 
ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ราย ร้านจ าหน่ายหนังสือ 1 ราย และร้านประกอบธุรกิจนวดและสปา     
3 ราย ( 2 ราย ตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส และอีก 1 ราย ตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย)  

  ผลการสัมภาษณ์  สามารถสรุปสถานการณ์ แนวโน้มและปัญหาการน าเข้าผลิตภัณฑ์        
จากธรรมชาติของประเทศไทย โดยจะเน้นเฉพาะ ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ไดด้ังนี้ 

1) รูปแบบและวิธีการน าเข้า   
จากการส ารวจพบว่า การน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางส่วนน าเข้าโดยไม่เป็นทางการ 

หรือเป็นการลักลอบน าเข้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรหรือสมุนไพรเสริมอาหารจากประเทศไทยส่วนใหญ่

                                                           
41 GFSI เป็นมาตรการความปลอดภัยอาหารนานาชาติ จัดท าขึ้นภายใต้กฎหมายเบลเยียม เมื่อปี  พ.ศ. 2543 โดย The Consumer Goods 
Forum ซ่ึงเป็นองค์กรการค้าเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร ที่มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ค้าปลีก โรงงานผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอาหารรายใหญ่ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยจากหลายหน่วยงานทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาหาร และด าเนินการเปรียบเทียบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผู้ผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ GFSI  เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร อ า ห า ร ที่ ป ล อ ด ภั ย แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั่ ว โ ล ก  ( สื บ ค้ น จ า ก  http://www.mygfsi.com/about-us/about-gfsi/structure-and-
governance.html) 



128 
 

ผลิตไม่สอดคล้องตามมาตรฐานของ FDA ปัจจุบันมีเพียงบางผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่องบางยี่ห้อเท่านั้น ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน FDA ของสหรัฐฯ ซึ่งผู้น าเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรอง              
ตามมาตรฐาน FDA และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส าหรับช่องทางการน าเข้าอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

(1)  น าเข้ามาพร้อมกับสินค้า อ่ืนๆ  โดยไม่แจ้งว่า เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร              
หรือ ยาสมุนไพร 

(2) น าเข้ามาพร้อมกับผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยไม่มีการส าแดงหรือผ่านพิธีการ
ศุลกากร  

2) วัตถุประสงค์ของการน าเข้าและช่องทางการจ าหน่าย 
(1) น าเข้าเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ    

และการรักษา ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม และผลิตภัณฑ์สปา โดยวางจ าหน่ายในร้านสินค้าอุปโภค
บริโภคของชาวไทย สถานประกอบการนวดและสปา ร้านจ าหน่ายสมุนไพรของชาวไทย นอกจากนี้ ยังพบว่า    
มีการวางจ าหน่ายในร้านขายหนังสือบางแห่งอีกด้วย 

(2) น าเข้าเพื่อใช้เองในธุรกิจนวดและสปา ซึ่งผู้น าเข้ามักเป็นผู้ประกอบธุรกิจนวด
และสปา ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าได้แก่ น้ ามันหอมระเหย น้ ามันนวดยาหม่อง และชาสมุนไพร 

(3) น าเข้าเพื่อวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกภายในสหรัฐฯ  ผู้น าเข้าบางรายต้องการ
น าเข้าเพ่ือวางจ าหน่ายในร้านขายยาของสหรัฐฯ เช่น Rite Aid แต่พบว่ามีอุปสรรคในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย       
ที่เพ่ิมขึ้น คือ ต้องซื้อประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ (products liability insurance) ซึ่งเป็น
นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรืออันตรายอันอาจเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000-6,000 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อปี ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกัน 

3) ผลิตภัณฑ์และรูปแบบท่ีได้รับความนิยม 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ลูกค้าชาวไทยและชาวเอเชียที่อาศัยในสหรัฐฯ          

ส่วนใหญ่ ได้แก่ ยาสมุนไพร และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางประเภทสบู่ และแชมพ ู
4) แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทย 

ความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มากเหมือนในอดีต           
โดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับตลาดยังไม่กว้าง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีเฉพาะในหมู่
ชาวไทยและชาวเอเชีย รวมถึงชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ เช่น ชาวเม็กซิกัน ชาวอาร์มีเนีย ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงชุมชน   
ชาวไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย   

5) ปัญหาของผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทย  
1) ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสูง สินค้าบางส่วนมีการลักลอบน าเข้าโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

ถือสินค้ามากับผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ  โดยเสียค่าใช้จ่ายกิโลกรัมละ 25 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
กิโลกรัมละ 887 บาท 
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2) การด าเนินพิธีการน าสินค้าออกจากด่านศุลกากรท าได้ยาก  เนื่องจากบางครั้ง
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่น าเข้ามาพร้อมกับสินค้าอ่ืนๆ ถูกสุ่มตรวจสอบและกักกันเนื่องจากพบว่าไม่ได้
มาตรฐาน FDA ส่งผลให้การน าสินค้าอ่ืนๆ ออกจากด่านศุลกากรล่าช้าไปด้วย และอาจถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวัง   
การน าเข้าของ FDA 

3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบสหรัฐฯ  ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิต
ตามมาตรฐานของสหรัฐฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายการผลิตตามมาตรฐาน FDA 
ปัจจุบันต้องต่ออายุและจ่ายค่าธรรมเนียมทุกปี ปีละประมาณ 500 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 17,750 บาท) 
ซึ่งผู้น าเข้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากต้องการให้ผู้ผลิตผลิตตามมาตรฐาน FDA 

4) คุณภาพแคปซูลส าหรับบรรจุสมุนไพรของไทยไม่มีคุณภาพ พบว่า บางส่วนท าจาก
กระดูกสัตว์ (วัว/ควาย) ปัจจุบันผู้ผลิตในสหรัฐฯ นิยมใช้แคปซูลที่ท าจากผัก ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยมีการ
สั่งซื้อจากมลรัฐยูทาห์ 

5) การแข่งขันระหว่างผู้น าเข้า เนื่องจากสินค้าจากแหล่งผลิตเดียวกันแต่มีตัวแทน  
หรือผู้จัดจ าหน่ายรายย่อยหลายราย ท าให้มีการแย่งตลาดและตัดราคา 

6) ข้อเสนอของผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทย  
1) ต้องการให้ภาครัฐของไทยสนับสนุนการผลิตภายในประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน

สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน FDA เพ่ือลดปัญหาสินค้าถูกกักกันในระหว่างการน าเข้าและเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขยายฐานการจ าหน่ายในสหรัฐฯ  

2) ต้องการให้ผู้ผลิตแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้น า เข้า  เกี่ยวกับการผลิต            
ตามมาตรฐาน FDA 

3) แก้ปัญหาเรื่องการแข่งขันกันเอง ต้องการให้ผู้ผลิตจ าหน่ายให้กับผู้น าเข้าที่เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

5.3 ผู้จ าหน่าย 

ในการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้จ าหน่าย ซึ่งประกอบด้วย ร้านซุปเปอร์มาเก็ตของชาวไทย ร้านค้าอ่ืนๆ 
และสถานประกอบการนวดและสปาของชาวไทย ในเขตเมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 3 ราย 
ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

5.3.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและรูปแบบท่ีได้รับความนิยม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจ าหน่ายในร้านค้าของชาวไทย มีทั้งผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรของไทย 
จีนและเกาหลี โดยมีแหล่งที่มามีทั้งที่สั่งซื้อและน าเข้ามาเอง และสั่งซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายในสหรัฐฯ          
เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหมอเส็ง มีการสั่งซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายในนิวยอร์ก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนสั่งซื้อ
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จากตัวแทนจ าหน่ายในนครลอสแอนเจลิส เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทย     
มีดังนี ้

1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาและเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพ่ือการรักษาที่ได้รับ
ความนิยมในหมู่ชาวไทยได้แก่ เพชรสังฆาต ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร โดยมีการน าเข้าจากผู้ผลิตที่ส าคัญๆ ได้แก่ 
สมุนไพรอภัยภูเบศร์ สมุนไพรตราหมอเส็ง ธันยพรสมุนไพร เป็นต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปผง
บรรจุแคปซูล บางส่วนแบ่งบรรจุในถุงพลาสติก ทั้งในรูปผงและหั่นฝอย  

ส าหรับสมุนไพรเพ่ือสุขภาพประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่ มะตูม ตะไคร้ ขิง ใบเตย        
อยู่ในรูปบรรจุถุงชาพร้อมชงดื่ม ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไปและสถานประกอบการนวดและสปา           
และร้านอาหารไทย อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์สถานประกอบการนวดและสปาบางแห่ง พบว่า ไม่นิยม 
ชงเครื่องดื่มสมุนไพรให้ลูกค้าดื่ม เนื่องจากไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย 

2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปา จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจนวดและสปา ในเขตเมือง
ลอสแอนเจลิส และในเขตเมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 3 ราย สรุปได้ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปาที่นิยมใช้ในธุรกิจนวดและสปาของชาวไทย ได้แก่ ยาหม่อง
ส าหรับนวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่น ยาหม่องประเภทพิมเสน น้ ามันนวดเพ่ือผ่อนคลาย ซึ่งส่วนใหญ่
นิยมใช้น้ ามันนวดที่ไม่มีกลิ่น เช่น น้ ามันทาผิวส าหรับเด็ก (baby oil) หรือ มีกลิ่นที่ชาวอเมริกันคุ้นเคย       
เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์นวดหน้า ขัดตัว (scrap) โดยเจ้าของ
ธุรกิจนวดและสปารายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ริเริ่มให้บริการบ ารุงผิวพรรณส าหรับเจ้าสาวซึ่งก าลังเป็นที่นิยม
ของชาวอเมริกัน จึงจะเน้นลูกค้าชาวอเมริกันและจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ ามันมะพร้าวของไทย 

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมส าหรับลูกค้าชาวอเมริกันที่มาใช้บริการในสถานบริการ
นวดและสปา ได้แก่ ยาหม่อง น้ ามันหอมระเหย ธูปหอม และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ เช่น ลูกประคบ
สมุนไพร ลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นลูกค้าที่รู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาก่อน เช่น เคยเดินทาง           
ไปประเทศไทย ได้รับการแนะน าโดยเพ่ือนหรือคนในครอบครัวที่เป็นชาวไทย หรือมารับบริการในสถาน
ประกอบการนวด/สปา หรือร้านจ าหน่ายสินค้าจากประเทศไทย เป็นต้น 

3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวและ
ผลิตภัณฑ์ใช้กับผม ที่ได้รับความนิยมได้แก่ สบู่ แชมพูและครีมนวดผม ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรประค าดีควาย 
ดอกอัญชัน และมะกรูด แชมพูเปลี่ยนสีผม เป็นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทย  

 ส าหรับเครื่องส าอางประเภท แป้งทาหน้า โลชั่น หรือ ครีมบ ารุงผิว ได้รับความนิยม       
ไม่มากนักเนื่องจากคุณภาพยังสู้ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ ไม่ได้ และการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน FDA โดยลูกค้า   
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ เช่น ชาวลาว 
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5.3.2 ช่องทางการจ าหน่าย 

ส่วนใหญ่จ าหน่ายหน้าร้านโดยตรงให้กับผู้บริโภค บางแห่งวางจ าหน่ายในสถานบริการนวด
และสปาของชาวไทย จากการสอบถามพบว่า ลูกค้าที่มารับบริการนวดและสปา สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ประมาณ
ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคหันไปซื้อทางเว็บไซต์มากขึ้น ผู้จ าหน่ายบางรายมีแนวคิดที่จะวาง
จ าหน่ายทางเว็บไซต์แต่ยังไม่ม่ันใจเรื่องมาตรฐานสินค้าของไทย 

5.3.3 แนวโน้มความต้องการ 

ความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในหมู่ชาวไทยและชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ยังคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง หากคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของชาวอเมริกัน 
แนวโน้มความต้องการน่าจะเพ่ิมมากข้ึน 

5.3.4 ปัญหาของผู้จ าหน่าย 

1) ตลาดยังไม่กว้างเท่าที่ควร ลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทย ชาวเอเชีย และชนกลุ่มน้อย
ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม ผู้จ าหน่ายบางรายได้มีการแนะน าให้ลูกค้าชาวอเมริกันรู้จักสรรพคุณ     
ของยาสมุนไพรไทย เช่น สมุนไพรเพชรสังฆาตมีสรรพคุณแก้ริดสีดวงทวาร ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร 

2) การแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมุนไพรจีน ลูกค้าบางส่วนเห็นว่า ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยมีราคาสูงและหาซื้อได้ยากกว่าสมุนไพรจีน อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจบางรายเห็นว่า  ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยมีคุณภาพดีกว่า โดยธุรกิจนวดและสปารายหนึ่งระบุว่า จะให้พนักงานใช้แต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
ของไทยเท่านั้น 

3) คู่แข่งมีมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้จ าหน่ายรายย่อยเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการขับรถตระเวน          
ไปจ าหน่ายตามเมืองและมลรัฐต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงท าให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อในร้านค้าน้อยลง 
นอกจากนี้ ยังมีการจ าหน่ายตัดราคากันเอง 

5.3.5 ข้อเสนอของผู้จ าหน่าย  

  ต้องการให้ภาครัฐของไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้านงบประมาณในการสาธิต เข้าร่วม   
การแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ในสหรัฐฯ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สินค้าธรรมชาติของประเทศไทยได้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 
  ส าหรับรายชื่อสถานประกอบการธุรกิจนวดและสปา ผู้ซึ่งน าเข้า/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      
จากประเทศไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ปรากฏในตารางภาคผนวกท่ี 4 
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5.4 สมาคม  

จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สมาคมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Association - NPA) 
ของสหรัฐฯ ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สรุปได้ดังนี้ 

5.4.1 บทบาทหน้าที่  

สมาคมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรแห่งแรกและแห่งเดียวของสหรัฐฯ 
ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยปัจจุบันให้การรับรองและออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ดูแล
อนามัยส่วนบุคคลและครัวเรือน รวมทั้งส่วนประกอบ สมาคมมีสมาชิกกว่า 1,900 กิจการ ประกอบด้วย   
ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดหาและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากกว่า 10,000 ราย นอกจากนี้ 
องค์กรยังให้การรับรองมาตรฐาน GMP ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแทนเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลกลาง       
ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

5.4.2 สมาชิก 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ผู้ผลิต 
ผู้จัดหาสินค้า สมาคมและที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติได้ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องผู้ผลิต จ าหน่ายหรือบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เชื่อถือได้            
มีการแสดงฉลาก ท าการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยสมาคมจะมี
การสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ สมาคมเปิดกว้างส าหรับสมาชิก
ในระดับนานาชาติด้วย 

5.4.3 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

 นอกเหนือจากการที่สมาชิกจะได้รับทราบข่าวสารข้อมูล กฎระเบียบข้อก าหนดของภาครัฐ      
ที่ออกมาใหม่และผลกระทบต่างๆ เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องแล้ว สมาชิกจะได้
สิทธิประโยชน์ในด้านส่วนลดต่างๆ และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ดังนี้ 

1) สมาชิกประเภทผู้ประกอบการผลิต ผู้จัดหาสินค้า (supplier)  จะได้รับส่วนลดพิเศษ        
ค่าประกันความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า (product liability insurance) จากตัวแทน   
ผู้รับประกันในเครือข่ายของสมาคม 

2) สมาชิกประเภทผู้ค้าปลีก จะได้รับส่วนลดพิเศษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ในสื่อการค้าปลีกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ Whole Foods Magazine, Natural Foods Merchandiser 
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และ Vitamin Retailer นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของสมาชิก ซึ่งมีการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์
ของสมาคม 

3) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมที่ส าคัญต่างๆ 
4) ประหยัดค่าใช้จ่ายบริการขนส่งบางประเภทกับ FedEx สูงสุดถึงร้อยละ 70  
5) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยบริการการจ่ายเงินผ่านระบบ     

Trans First       
6) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าประกันส าหรับผู้ค้าปลีก   
7) ได้รับส่วนลดร้อยละ 15  ส าหรับบริการระบบจัดการเงินเดือนพนักงานและทรัพยากร

บุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
8) ได้รับส่วนลดการรับบริการจากศูนย์รับแจ้งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ Adverse 

Event Reporting Call Centers เพ่ือช่วยเหลือในการจัดการและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยัง FDA  

5.4.4 ค่าธรรมเนียมสมาชิก 

ค่าใช้จ่ายส าหรับสมาชิกสมาคมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  แยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ค่าธรรมเนียมทั่วไปรายปี และค่าธรรมเนียมพิเศษ กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกรณีท่ีมีการสุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสมาชิกซ่ึงด าเนนิการโดยสมาคม 

ส าหรับค่าธรรมเนียมรายปี คิดตามประเภทและรายได้ของผู้ประกอบการ ซึ่งแบ่งออกเป็น     
3 ประเภท ดังนี้ 

1)  ผู้ค้าปลีก (retailers) แยกเป็น 2 ขนาด คือ  
(1) ขนาดเล็ก (มี 1-10 สาขา) ธุรกิจที่มี 1 สาขา คิดค่าธรรมเนียม 49 เหรียญสหรัฐฯ   

มากกว่า 1 สาขา คิดค่าธรรมเนียมสาขาแรก 49 เหรียญสหรัฐฯ และสาขาที่เหลือ สาขาละ 25 เหรียญสหรัฐฯ   
(2) ขนาดใหญ่  (มี 11 สาขาข้ึนไป) คิดตามรายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้  

รายได้ระหว่าง 0-300,000 เหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม 2,630 เหรียญสหรัฐฯ  
และเพ่ิมขึ้นตามขั้นบันได สูงสุดอยู่ที่รายได้ระหว่าง 50-100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียมขั้นสูงสูด 
23,090 เหรียญสหรัฐฯ  

รายได้เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้องจ่ายเพิ่มอีก 1,350 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทุกๆ 
50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของรายได้ที่ เ พ่ิมขึ้น ทั้ งนี้  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสูงสุดจะไม่ เกิน 41,210            
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

2) ผู้จัดหาสินค้า (suppliers) ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก 
ตัวแทน ทั้งนี้ รวมถึง ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการ  

ค่าธรรมเนียมคิดตามรายไดจ้ากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ดังนี้               
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รายได้ระหว่าง 0-250,000 เหรียญสหรัฐ ค่าธรรมเนียม  540 เหรียญสหรัฐฯ            
และจะเพ่ิมขึ้นตามขั้นบันได โดยขั้นสูงสูด คือ รายได้ระหว่าง 50-100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม 
23,560 เหรียญสหรัฐฯ   

รายได้เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นอีก 1,710 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับ
ทุกๆ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสูงสุดจะไม่เกินปีละ 42,000       
เหรียญสหรัฐฯ  

3) ประเภทสมาคมและท่ีปรึกษา 
(1) สมาคม คิดตามรายไดใ้นรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งหมด 3 อัตรา ดังนี้ 

รายไดร้ะหว่าง 0-250,000 เหรียญสหรัฐฯ  ค่าธรรมเนียม 695 เหรียญสหรัฐฯ  
รายได้ ระหว่ าง  250,001-500,000 เหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม 1,270      

เหรียญสหรัฐฯ   
รายได้ระหว่าง 500,001-1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ  ค่าธรรมเนียม 1,990 

เหรียญสหรัฐฯ  
(2) ที่ปรึกษา คิดตามรายได้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้   
 รายได้ระหว่าง 0-250,000 เหรียญสหรัฐฯ ค่าธรรมเนียม 540 เหรียญสหรัฐฯ และ

เพ่ิมข้ึนตามขั้นบันได โดยขั้นสูงสุดผู้ที่มีรายได ้50-100 ล้านเหรียญ ค่าธรรมเนียม  23,560 เหรียญสหรัฐฯ    
 ผู้ที่มีรายได้เกินกว่านี้ จะคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 42,000  เหรียญสหรัฐฯ  

ทั้งนี้  กิจการที่ปรึกษาขนาดเล็กที่มีผู้ประกอบการ เพียง 1 คน สมาคมจะคิด
ค่าธรรมเนียมปีละ 100 เหรียญสหรัฐฯ  

5.4.5 แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

 จากการสอบถาม พบว่า ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น          
โดยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ก าลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพ่ิ มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่ครองตลาดและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 

 ส าหรับรายชื่อสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ส าคัญปรากฏอยู่ในตาราง
ภาคผนวกท่ี 5 
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บทที่ 6 
 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทย 
สู่ตลาดสหรัฐฯ  

 

6.1 แนวคิดในการวิเคราะห์ 

 ในการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
ของไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งนี้   
จะใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สวอต (SWOT analysis) ซึ่งเป็นเทคนิค
ในการท าความเข้าใจหรือการประเมินจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
และอุปสรรค (threats) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด าเนินงานที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้          
โดยจะท าการศึกษาและสรุปสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติภายในประเทศ ได้แก่ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าพืชสมุนไพร (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ
ความงาม) โดยใช้ข้อมูลรายงานการวิจัย บทความ บทวิเคราะห์ และข่าวที่เผยแพร่จากแหล่งต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เห็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งจะน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค์ ตามที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว    
ในบทก่อนๆ ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นภาพรวมของศักยภาพและอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ไปยังตลาดสหรัฐฯ อันจะน าไปสู่ข้อสรุป            
และเสนอแนะดังนี้ 

6.2 สถานการณ์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของประเทศไทย 
 

6.2.1 สถานการณ์เกษตรอินทรีย ์
 

6.2.1.1 สถานการณ์ทั่วไป 42   
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้ง

ภายในและต่างประเทศ โดยมีสินค้า 4 กลุ่ม คือ  
 

                                                           
42 ธนสิทธิ์ เหลา่ประเสริฐ. (1 สิงหาคม 2558) ดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย ไต่ระดับสู่ตลาดโลก. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที ่604  
หน้า 129  สืบค้นจาก http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129010858&srcday=2015-08-01&search=no 

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129010858&srcday=2015-08-01&search=no
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(1) กลุ่มพืชอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ขิง 
สมุนไพร เครื่องเทศ ชา กล้วยไข่ กล้วยหอม ล าไย และสับปะรด เป็นต้น  

(2) กลุ่มสัตว์น้ าอินทรีย์ ได้แก่ กุ้งกุลาด า ปลาสลิด  
(3) กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ได้แก่ สุกร ไข่ไก่ นมอินทรีย์  
(4) กลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ น้ าผึ้ง 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มาจากผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้
ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในท้องถิ่น 

(2) สินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการค้าในประเทศและส่งออก ซึ่งต้องการระบบส่งเสริม
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประเทศผู้น าเข้า หรือบางประเทศยอมรับมาตรฐานและเครื่องหมายรับรองของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย 

ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ยังคงมีบทบาทส าคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย
ในเชิงการค้า หากเกษตรกรต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออก เกษตรกรต้องผลิตตามมาตรฐาน
ของประเทศคู่ค้า เช่น เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU)  มาตรฐาน USDA Organic  มาตรฐาน JAS   
ของญี่ปุ่น และมาตรฐาน IFOAM ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นต้น 

6.2.1.2 สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 2556-5743   

(1) การผลิต  จากการส ารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน-กรีนเนท พบว่า พ้ืนที่การเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ปี 2556 มีทั้งหมด 213,183.68 ไร่ ในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา 
(2547-2556) มีอัตราการขยายตัวของพ้ืนทีร่วมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 9.86 ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของ
ผู้ประกอบการ แปรรูปเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ 3–4 ปีก่อนหน้านั้น โดยพืชไร่มีอัตรา
การขยายตัวสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 31.03 ต่อปี รองลงมาเป็นข้าว ขยายตัวร้อยละ 8.97 ในขณะที่ ผักและผลไม้
มีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 13.73 และ 0.58 ตามล าดับ  

พ้ืนที่ปลูกชา/กาแฟ และผักผลไม้ผสมผสาน ในช่วง 4 ปี (2553-2556) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 12.47 และ 9.28 ตามล าดับ ในขณะที่สัตว์น้ าอินทรีย์ ในช่วงปี 2554-2556             
มีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.24 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 23 และภาพท่ี 29 

 

                                                           
43  วิฑูรย์ ปัญญากุล. (21 เมษายน 2558). ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทย 2556-57.  

สืบค้นจาก http://www.greennet.or.th/sites/default/files/Thai%20OA%2013-14.pdf 
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ตารางท่ี 23  พื้นที่การเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ปี 2541-2556 

หน่วย : ไร่ 
ปี ข้าว พืชไร ่ ผัก ผลไม้ ชา/

กาแฟ 
ผักผลไม้

ผสมผสาน 
สัตว์น้ า อื่นๆ รวม 

2541 6,281.41 - - - - - - 6,281.41 
2542 5,510.13 - - - - - - 5,510.13 
2543 7,005.26 3,518.75 - - - - - 10,524.01 
2544 9,900.50 3,518.75 - - - - - 13,419.25 
2545 32,841.27 22,382.30 - - - - 768.75 55,992.32 
2546 46,719.33 22,260.64 - - - - 768.75 69,748.72 
2547 52,182.75  7,859.79 13,283.60 12,777.00 - - - 768.75 86,871.89 
2548 108,302.02  6,731.20 14,844.76 4,995.35 - - - 761.00 135,634.33 
2549 113,213.04  6,546.65 15,121.21 4,981.83 - - - 1,077.25 140,939.98 
2550 77,005.03 10,103.64 16,503.19 15,907.20 - - - 203.75 119,722.81 
2551 10,103.64 11,791.13 13,820.39 8,369.92 - - - 1,500.00 105,967.10 
2552 112,152.27 45,920.63 18,066.51 7,342.20 - - - 8,738.43 192,220.03 
2553 138,328.03 46,682.07 7,047.70 6,751.33 5,286.00 7,832.88 - 1,067.34 212,995.34 
2554 140,711.61 46,682.07 7,132.83 9,485.50 5,605.00 7,935.13 1,838.52 130.50 219,390.66 
2555 124,964.39 46,691.44 4,443.45 7,440.04 6,689.25 12,106.50 1,779.92 1,270.83 205,385.81 
2556 125,730.71 42,865.57 4,433.33 7,951.09 7,372.41 9,145.09 1,685.92 13,999.56 213,183.68 

อัตรา    
การเติบโต 
(ร้อยละ) 

8.97 31.03 -13.73 -0.58 12.47 9.28 -4.24 16.98 9.86 

ที่มา : มูลนิธสิายใยแผ่นดิน-กรีนเนท 

ภาพที่ 29 แนวโน้มพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย ในช่วงปี 2541-2556 

  
ที่มา : มูลนิธสิายใยแผ่นดิน-กรีนเนท 
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นอกจากนี้ ยังพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีเกษตรกรและพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเป็นสัดส่วนมากที่สุด ในขณะที่ภาคใต้ มีสัดส่วนของทั้งเกษตรกร     
และพ้ืนที่น้อยที่สุด และภาคเหนือมีสัดส่วนเกษตรกรมากถึงร้อยละ 29 แต่มีสัดส่วนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพียง        
ร้อยละ 15 ในขณะที่ภาคกลาง สัดส่วนของเกษตรกรมี เพียงร้อยละ 6 แต่มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับ       
การรับรองในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากถึงร้อยละ 24 ดังแสดงไว้ในภาพที่ 30 

ภาพที่ 30 เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนเกษตรกรและพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองรายภาค 

 
ที่มา : มูลนิธสิายใยแผ่นดิน-กรีนเนท 

ในส่วนของจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2555 มีจ านวน 
7,189 ฟาร์ม เพ่ิมข้ึนเป็น 9,281 ฟาร์มในปี 2556 หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29 

จากข้อมูลการตรวจรับรอง หากพิจารณาจากจ านวนครัวเรือน พบว่า ประมาณเกือบร้อยละ 
70 ของครัวเรือนทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยรับรองภายในประเทศ แต่ถ้าพิจารณาจากพ้ืนที่ พบว่า 
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพียงร้อยละ 40 ทีไ่ดร้ับการตรวจรับรองโดยหน่วยรับรองในประเทศ   

6.2.1.3 บทบาทของภาคเอกชนต่อการเกษตรอินทรียข์องไทย 

ปัจจุบันนี้มีองค์กรเอกชนของไทยเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรอินทรีย์ของไทย 
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนว่า ส านักงานมาตรฐาน -
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนของไทยที่มีมาตรฐานการตรวจสอบเทียบเท่ามาตรฐานตามระบบสากล                
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เช่น มาตรฐาน IFOAM ญี่ปุ่น ยุโรป และแคนาดา (ผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานแคนาดาสามารถใช้ตรามาตรฐาน 
USDA Organic ได้โดยอัตโนมัติ) เป็นต้น 

6.2.1.4 บทบาทของภาครัฐต่อการเกษตรอินทรียข์องไทย44  

ภาครัฐได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554     
และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 เมื่อแผนสิ้นสุดลง ได้มีการถ่ายโอน    
การประสานงาน และส านักเลขานุการของคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ จากเดิมที่ รับผิดชอบโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่สามารถผลักดันให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่     
ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากปัญหาส าคัญคือ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะรัฐมนตรี มักมีปัญหาเร่งด่วนจนท าให้          
ไม่สามารถพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ยกร่างขึ้น นอกจากนี้ มีหลายหน่วยงานที่แสดงความไม่เห็นด้วย
กับร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี้ 

1) ระบบการเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ไม่ใช่โดยภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน 

2)  ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ แต่ยังท า
แบบเดิมๆ   

3) การก าหนดเป้าหมายที่ต่ า ซึ่งแทบจะไม่จ าเป็นต้องท าแผนเกษตรอินทรีย์ก็สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อยู่แล้ว 

4) การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางด าเนินงานไม่มีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน มีลักษณะ
กระจัดกระจาย ไม่เกิดแรงขับเคลื่อน และเป็นการท างานแบบต่างคนต่างท า ขาดการบูรณาการ 

5) การก าหนดแนวทางด าเนินงานและแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐต่อการก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย มีดังนี4้5   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ        
(มกอช.) ได้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยยึดหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว    

                                                           
44 วิฑูรย์ ปญัญากุล. (21 เมษายน 2558). ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทย 2556-57.  
     สืบค้นจาก http://www.greennet.or.th/sites/default/files/Thai%20OA%2013-14.pdf 
45 ธนสิทธิ ์เหล่าประเสริฐ. (1 สิงหาคม พ.ศ. 2558). ดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยไต่ระดับสู่ตลาดโลก. เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที ่27  
    ฉบับที่  604  หนา้ 129. สืบค้นจาก http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129010858&srcday=2015-08-
01&search=no 
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7 ฉบับ กับ 1 แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ได้ตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคและประเทศผู้น าเข้า ได้แก่ 

1) มาตรฐานการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
2) มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์  
3) มาตรฐานอาหารสัตว์น้ าอินทรีย์  
4) มาตรฐานข้าวอินทรีย์  
5) มาตรฐานปลาสลิดอินทรีย์  
6) มาตรฐานผึ้งอินทรีย์  
7) มาตรฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ และ 
8) แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป 

แสดงฉลากและจ าหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับ

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เครื่องหมาย Q สีเขียว ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร        
พ.ศ. 2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ เครื่องหมาย “Organic Thailand” ติดบนบรรจุภัณฑ์ หรือติดบนตัว
สินค้า เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ใช้อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน และง่ายต่อผู้บ ริโภคในการสังเกตว่า    
เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ทั้งนี้ มกอช. ได้เร่งจัดท าความเท่าเทียมกันด้านเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น เพ่ือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากลรวมถึงประเทศที่มีศักยภาพด้านการตลาดเกษตร
อินทรีย์ โดย มกอช. ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการด้านเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรป          
หรือ DG-AGRI (Directorate-General for Agriculture and Rural Development) เพ่ือสมัครขึ้นทะเบียน
รายชื่อประเทศที่ 3 (Third country list) ทั้งนี้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป มีสินค้า       
11 รายการ ได้แก่ ข้าว มังคุด ทุเรียน เงาะ ชา กาแฟ พืชผัก ไก่ หมู กุ้ง และปลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการผลิต และตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย        
จากคณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 

ขณะเดียวกัน มกอช. ยังได้เตรียมแผนจัดท าความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงาน    
ด้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง ไทย-จีน และระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ  ส าหรับล าดับความส าคัญ
ในการจัดท าความเท่าเทียมฯ นั้น พิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
และความคืบหน้าในการด าเนินงาน เป็นต้น ซึ่งระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรของประเทศไทย         
ในปัจจุบันได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์          
จากองค์กรภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC)       
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และองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน ( International Accreditation Forum - IAF)     
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดท าความเท่าเทียมกับประเทศคู่ค้าได้สะดวกยิ่งข้ึน 

มกอช. ยังมีส่วนร่วมในการท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standards for 
Organic Agriculture : ASOA) โดยพิจารณาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน          
ซึ่งน าโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ท าหน้าที่พิจารณาจัดท าร่างรวมทั้งแผนงานและโครงการที่จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานดังกล่าว ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนมีขอบข่ายเนื้อหาครอบคลุม
ข้อก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 
การขนส่ง การแปรรูปการบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  การตามสอบและบันทึกข้อมูล     
รวมถึงข้อก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก และรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้
ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย (มกษ. 9000 เล่ม 1)          
เช่น ระยะปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ส าหรับพืชล้มลุก อยู่ที่ 12 เดือน และ 18 เดือน ส าหรับพืชยืนต้น    
ซึ่งเกษตรกรไทยสามารถปฏิบัติได้ คาดว่าจะเอ้ือประโยชน์ และท าให้ไทยได้เปรียบด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังได้มีความพยายาม ส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย        
ให้เป็นที่ยอมรับของสากล จะท าให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Q และ Organic Thailand 
เป็นที่รู้จักของประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด        
ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย พร้อมผลักดันปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้น คาดว่าจะท าให้พ้ืนที่
การผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยขยายตัวเพิ่มข้ึนในอนาคต” 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานดังกล่าวข้างต้นพอสรุปให้เห็นได้ว่า  

- แนวโน้มการผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยพืชไร่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงสุด และพ้ืนที่การผลิตข้าวอินทรีย์มีมากที่สุด ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกผักและผลไม้กลับมีแนวโน้มลดลง  

- มีเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่ท าการผลิตเกษตรอินทรีย์  ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ   
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังเกตได้จากสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกต่อครัวเรือนมีน้อย ในขณะที่ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์รายใหญ่มักด าเนินการผลิตในภาคกลาง โดยพิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกต่อครัวเรือนมีมาก  

- พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับการตรวจรับรองโดยหน่วยรับรอง     
ของต่างประเทศ อาจชี้ให้เห็นได้ว่าหน่วยงานต่างประเทศมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ซื้อมากกว่าหน่วยงานรับรองเอกชนภายในประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ หรืออาจสรุปในอีกแง่หนึ่งได้ว่า 
หน่วยรับรองภายในประเทศ หรืองค์กรตรวจรับรองของรัฐมีไม่เพียงพอ  

- ภาครัฐได้มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตและจัดท ามาตรฐานการผลิตการเกษตรอินทรีย์
ให้เทียบเท่ากับระดับสากล  
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6.2.1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ ได้แก่  

1)  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
รู้จักกันในชื่อย่อ CIM (Commerce Intelligence of MOC) เป็นหน่วยงานในสังกัดของ

กระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2550 เพ่ือท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีจัดท าเป็นเว็บไซต์และจดหมายข่าวราย 2 เดือน  

สถานที่ติดต่อ: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 15 ถนนเทศบาล 4 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044 511-384, 044 514-385 โทรสาร 044 514-994 
email: su_ops @ moc.go.th website: www.organic.moc.go.th 

2) ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ (ศมสอ.) 

เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่     
14 มกราคม 2551 เพ่ือให้บริการตรวจรับรองระบบการผลิตสัตว์ อินทรีย์  (organic aquaculture 
production) ผลิตผล (produce) และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ แก่ภาครัฐและเอกชนตามเกณฑ์ข้อก าหนด
ของมาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์กรมประมง 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะสามารถใช้ตรารับรอง "Organic Thailand" 
เช่นเดียวกับของกรมวิชาการเกษตร ในกลางปี 2554 ได้บริการตรวจรับรองเกษตรกรแล้วประมาณ 20 ราย  

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ (ศมสอ.)    
กรมประมง เกษตรกลาง ตึกปลอดประสพ ชั้น 4 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท ์: 02 940-6130 ถึง 45 ต่อ 4415 โทรสาร : 02 579-8710 
E-mail:oapc.dof @ gmail.com  Website: www.fisheries.go.th/organic 

6.2.2 สถานการณ์พืชสมุนไพร  

6.2.2.1 สถานการณ์การผลิตและความต้องการ46 

1) การผลิต แหล่งผลิตพืชสมุนไพรมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ปี 2557 พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร
เพ่ือการค้ามีทั้งหมด 34,936 ไร่ ผลผลิตรวม 295,304 ตัน พืชสมุนไพรที่มีรายงานพื้นท่ีการเพาะปลูก ได้แก่ 
กระเจี๊ยบแดง กระชายด า กระวาน ขมิ้นชัน ค าฝอย ชุมเห็ดเทศ ตะไคร้หอม บัวบก พลูคาว ไพล เพชรสังฆาต 
ดีปลี ฟ้าทะลายโจร มะระข้ีนก ว่านชักมดลูก ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน จันทน์เทศ พริกไทย ส้มแขก มะแขว่น 
พลู และสมุนไพรอ่ืนๆ พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการค้าในปี 2557 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556    
ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกรวม 42,553 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18  โดยเป็นผลกระทบจากเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิต   

                                                           
46 ภัสรา ชวประดิษฐ์. (2558). สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชสมุนไพร. กรมส่งเสริมการเกษตร. สืบค้นจาก
http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/JOB/318_58-032.pdf 

http://www.organic.moc.go.th/
http://www.fisheries.go.th/organic
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พืชอ่ืนๆ และการขาดความชัดเจนเรื่องตลาดสมุนไพร ประกอบกับการผลิตพืชสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะ
พืชผสมผสานในครัวเรือนมากกว่าการผลิตระบบการค้า ท าให้ไม่มีการรายงานข้อมูล 

2) เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร  มีจ านวน 9,015 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชสมุนไพรจานวน  315 กลุ่ม และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่าหลากหลายประเภทจ านวน 1,929 กลุ่ม 

3) ความต้องการ ความต้องการวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานมีมากขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบการค้า 
และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เกษตรกรที่ผลิตได้มาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practice) และได้รับการรับรองแปลงผลิตมีจ านวน  1,185 ราย ยังมี เกษตรกร      
จ านวนมากที่ต้องปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพ คือ มีสาระส าคัญออกฤทธิ์ ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์    
เชื้อรา โลหะหนักและสิ่งเจือปนอ่ืนเกินมาตรฐาน มีเกษตรกรรายย่อยท่ีปลูกสมุนไพรแบบผสมผสานจ านวนมาก
ที่มีการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี และต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ 

4) วัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในตลาด  มีความต้องการใช้มากกว่า 300 รายการ 
โดยเฉพาะการใช้ในยาต ารับ ซึ่งทวีความส าคัญมากขึ้นนอกจากการใช้ยาสมุนไพรเดี่ยว โดยสมุนไพรหลายๆ 
ชนิดมีปริมาณการใช้น้อย ท าให้เกษตรกรไม่ปลูก วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติไม่มีการปลูกทดแทน ประกอบกับ
การลดน้อยลงของป่า และยังไม่มีการศึกษาพัฒนาการผลิต จึงทาให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลายชนิด 

6.2.2.2 สถานการณ์การตลาดและแนวโน้ม47 

1) ระบบตลาดในประเทศ  โดยทั่วไปศูนย์กลางการตลาดอยู่ในกรุงเทพฯ โดยมีตลาดค้าส่ง 
ที่จักรวรรดิประมาณ ๑๓-๑๕ ราย ซึ่งเป็นทั้งผู้ค้าส่ง ผู้น าเข้า และ/หรือผู้ผลิตยาแผนโบราณ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ
สมุนไพรกระจายอยู่ตามแหล่งส าคัญ เช่น สงขลา ราชบุรี นครปฐม เป็นต้น โรงบดสมุนไพรกระจายอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาซื้อขายพืชสมุนไพรไม่สม่ าเสมอ ขึ้นลงตามปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ 
ปัจจุบันมีผู้ค้าบางรายที่เริ่มคัดเกรดและจ าหน่ายวัตถุดิบตามคุณภาพ 

2) การส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร  มีทั้งในรูปวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบและ
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้น า   
มารวมมูลค่า เช่น สินค้าเครื่องส าอาง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านค้า ธุรกิจนวด
และสปา ส าหรับในปี ๒๕๕๗ การส่งออกพืชสมุนไพร รูปวัตถุดิบแห้งและบด มีมูลค่า ๒๔๕.๔๗ ล้านบาท 
สมุนไพร        ที่ส่งออก ได้แก่ พริกไทย ขม้ินชัน เป็นต้น 

3) การน าเข้า ความต้องการน าเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งในรูปวัตถุดิบและสารสกัด 
ปี ๒๕๕๗ มูลค่าการน าเข้าในรูปวัตถุดิบ ๑,๐๙๙.๖๑ ล้านบาท สมุนไพรน าเข้า ได้แก่ พริกไทย อบเชย จันทน์

                                                           
47 ภัสรา ชวประดิษฐ์. (2558). สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชสมุนไพร. กรมส่งเสริมการเกษตร. สืบค้นจาก
http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/JOB/318_58-032.pdf 
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แปดกลีบ ลูกจันทน์เทศ สมุนไพรกลุ่มโกษฐ์ กลุ่มเทียน และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 
โดยน าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 

4) แนวโน้มการตลาดสมุนไพรยาสมุนไพร  การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย          
ในโรงพยาบาล จากการส ารวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย เฉพาะ ๒๔ รายการ จากยาแผนไทยท่ีบรรจุในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ๗๑ รายการ พบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจึงมีโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญในการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต 
โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัจจุบันการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐมีประมาณ ๗๐ แห่ง         
ซึ่งได้รับ GMP จ านวน ๑๕ แห่ง ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น จากข้อมูลของสมาพันธ์สุขภาพและความงาม รายงานว่าตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีมูลค่า
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร น้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม มีอัตราการเติบโตสูง ธุรกิจ
การนวดไทย สปา และผลิตภัณฑ์สปา พัฒนาอย่างรวดเร็ว รายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย         
และการแพทย์ทางเลือก พบว่า มีมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวร้อยละ ๓๐ 

5) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคี ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบด้านประสบการณ์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรมและการตลาด แต่ในภาค
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นต้นน้ า จ าเป็นต้องเร่งเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร ทั้งด้าน
คุณภาพ ต้นทุนและแรงงาน เพ่ือแข่งขันกับวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก CLMV48” 

6.2.2.3 บทบาทภาคเอกชนต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรไทย49 

สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยได้ร่วมมือกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ สนช. ส ารวจสมุนไพรไทยในตลาดโลก พบว่ามีสมุนไพรไทย 5 ชนิด ที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง        
และมีโอกาสเติบโตได้มากในอนาคต ได้แก่ กระชายด า ไพล ขมิ้นชัน กวาวเครือขาว และบัวบก ที่สามารถ
พัฒนาเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพและความงาม หรืออาหารเสริมได้หลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้ ผลการส ารวจ     ใน
ตลาดโลกยังพบว่าสมุนไพรไทยน ามาพัฒนาเป็นสินค้าใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการน้ าหนัก 
2) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 3) ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยและการล้างพิษ หรือการก าจัดท็อกซินในร่างกาย 
(detoxification) 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าบ ารุงสมอง และ 5) ผลิตภัณฑ์เพ่ือรักษาโรคเฉพาะทาง 

สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยจะผลักดันให้สมุนไพรไทยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาให้ได้
สัดส่วน 10% จากปัจจุบันมีสัดส่วนในระดับน้อย เพ่ือทดแทนสารตั้งต้นผลิตยาที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ
ปัจจุบัน ตลาดยาสมุนไพรในประเทศมีมูลค่า 1 แสนล้านบาท และเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนไทยสามารถพัฒนา  
และต่อยอดน าสมุนไพรไทยไปพัฒนาสินค้าได้หลากหลายชนิด 
                                                           
48  CLMV หมายถึง Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam ซ่ึงเป็น 4 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในภายหลังการก่อตั้งกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
49 โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที ่17 ตุลาคม 2557 
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 ส่วน สนช. ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ “ShareHerb.com” ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจ    ใน
ความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรให้กับผู้บริโภค  โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุน 
บริษัท แชร์เฮิร์บ วงเงิน 1.4 ล้านบาท ในการพัฒนาเครือข่ายออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
นักวิชาการและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

6.2.2.4 บทบาทของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย   
1) การผลิต  กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการ

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพ โดยปี 2556 ได้รับรองแปลงปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP ไปแล้ว
เป็นจ านวน  กว่า 3,000 ไร่ และตั้งเป้าให้การรับรองมาตรฐานเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่  รวมทั้งยังมี   
การผลักดันให้เกษตรกรน าแปลงปลูกพืชสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกัน กรมวิชาการเกษตร     
ได้มุ่งศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์สมุนไพรที่มีคุณค่าทางสรรพคุณสมุนไพรสูงสุด เหมาะสมต่อการผลิต    
ในเชิงพาณิชย์ พร้อมจ าแนกชนิดและมาตรฐานวัตถุดิบพืชสมุนไพร รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรให้ได้  
ผลผลิตสูง มีปริมาณองค์ประกอบส าคัญตรงตามความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม50  

2) การก าหนดยุทธศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์เรื่องทศวรรษการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559-2569 โดยมีแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีก่อนการเจ็บป่วย 
มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน และต่อยอดไปถึง      
การท าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการส่งเสริมการผลิตในพ้ืนที่ของหน่วยทหาร โดยให้ครอบครัวทหารปลูกพืช
สมุนไพร ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนเกิดผลเร็วและสร้างโอกาสให้ครอบครัวทหาร ทั้งนี้ กรมพัฒนาการแพทย์ -
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้กระตุ้นเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เกิดการผลิต         
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้แข่งขันและได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน51  

 อุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศไทยในปี 2556 มีผู้ผลิตจ านวน 168 บริษัท มาตรฐาน
การผลิตของผู้ผลิตเหล่านี้ เป็นไปตามมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก าหนดตามกฎหมายของไทย ปัจจุบันมาตรฐานการผลิต  GMP                
ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐาน  GMP ของ PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)    
ตาม PIC/S GMP 2009 โดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.  2554 ลงวันที่ 14 เมษายน 
พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วในปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการผลิตยาของผู้ผลิตไทยจึงมีคุณภาพในระดับ
สากลที่ยอมรับกันโดยทั่วโลก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ออสเตรเลียแคนาดา นอกจากนี้ หน่วยตรวจมาตรฐาน 
GMP ของไทย (Thai Inspectorate Unit) ซึ่งอยู่ในส านักงาน อย. อยู่ ระหว่างการเตรียมการเพ่ือขอรับ       

                                                           
50 ด ารง จิระสุทัศน์. (9 กันยายน 2556) วิจยัสมุนไพรไทยรองรับตลาดขยายตัว. แนวหนา้. สืบค้นจาก http://www.naewna.com/local/67754 
51 ปิยะสกล สกลสัตยาทร. (10 กันยายน 2558). บา้นเมือง. สืบค้นจาก http://www.ryt9.com/s/bmnd/2248128 

http://www.naewna.com/local/67754
http://www.ryt9.com/s/bmnd/2248128
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การตรวจรับรองมาตรฐาน (accreditation) จาก PIC/S  หากได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว การตรวจสอบ
มาตรฐาน GMP โดยหน่วยตรวจของไทยจะได้รับการยอมรับจากหน่วยตรวจ  GMP ของนานาประเทศ            
ที่เป็นสมาชิก PIC/S  ผู้ผลิตยาของไทยก็จะได้รับการยอมรับในคุณภาพการผลิตในระดับเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 
ที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ต้องมีการตรวจ GMP ซ้ าอีก ท าให้สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มากขึ้น 52 

6.2.3 สถานการณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของไทยเติบโตเฉลี่ย 10-20% ต่อปี จัดอยู่ในอันดับที่ 17 
ในการผลิตเครื่องส าอางของโลก อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและส่วนผสมเครื่องส าอางมากเป็นที่สาม      
ในเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ขณะเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเครื่องส าอางในอาเซียน เพราะผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในเรื่อง
การผลิต และปัจจุบันหลายแห่งรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าหรือแบรนด์ (brand) ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของผู้ประกอบการไทยคือ ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีการสร้างแบรนด์ในระดับโลกที่เข้มแข็ง 
และบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งเน้นเพียงการผลิตป้อนให้กับแบรนด์ของต่างชาติเป็นหลัก มีบางรายเท่านั้นที่ริเริ่ม
สร้างแบรนด์ของตัวเอง เนื่องจากมองเห็นโอกาสทางธุรกิจหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งไป
ท าตลาดในประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและความงามของไทยพัฒนา
มาถึงระดับหนึ่งถึงขั้นผลิตเครื่องส าอางนาโน 53 

ในส่วนเครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ  ยุโรป จีน รวมถึงประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย แต่เครื่องส าอาง
จากธรรมชาติและสมุนไพรไทยยังขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล รวมถึงแผนการเปิดตลาดอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งส าคัญที่ตลาดโลกต้องการคือ ผลิตภัณฑ์ที่มี      
ความปลอดภัย มีประโยชน์ตรงกับค ากล่าวอ้างและมีคุณภาพมาตรฐานสม่ าเสมอ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ   
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการพัฒนาสินค้าเครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยที่ผ่านมา แม้จะมีกิจกรรมและผลงานวิจัย
ค่อนข้างมาก แต่ เป็นการวิจัยเฉพาะเรื่องตามความสนใจของนักวิชาการ โดยไม่ เน้นการท าตลาด                  
ท าให้ผลการวิจัยไม่สามารถผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และไม่เพ่ิมมูลค่าสินค้ามากนัก   
ดังนั้น หากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

                                                           
52 สุชาติ จองประเสริฐ. (2556) อุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล.วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที ่1หน้า  
    18-19.  สืบค้นจาก http://www.tipa.or.th/wp-content/uploads/2013/03/18-20.pdf 
53 Krungsri Guru SME. (10สิงหาคม 2558). เครื่องส าอางเมดอินไทยแลนด์ ธรุกิจนี้ยังสดใสท่ามกลาง “คู่แข่ง”    
สืบค้นจาก https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru/SME/201508/18366.html 

http://www.tipa.or.th/wp-content/uploads/2013/03/18-20.pdf
https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru/SME/201508/18366.html
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จ าเป็นต้องปรับแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาใหม่ โดยเน้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาอย่างครบวงจร โดยพิจารณา
จากความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าที่สามารถท าตลาดได้และสร้างมูลค่าเพ่ิม 54 

 ภาคเอกชนที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยที่ส าคัญคือ สมาคมผู้ผลิต
เครื่องส าอางไทย ซึ่งมีนโยบายเร่งการสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทย
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ พร้อมเดินแผนเชิงรุกด้านบริการ ประสานงานกับภาครัฐ บริษัทคู่ค้ า
ต่างชาติ และสมาชิกของสมาคม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล
สมุนไพรไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สมุนไพรไทยซึ่งมีถึง 2 แสนชนิดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น         
ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เคยสนับสนุนทุนท างานวิจัยสมุนไพรในด้าน     
การวิเคราะห์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระและผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และเติบโตสูง  
โดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยได้ร่วมท างานเป็นภาคีกับอีก 8 สมาคม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร     
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพร สมาคมเสริม-   
ความงามแห่งประเทศไทย สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ และสมาคมสปาไทย     
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เครื่องส าอาง ที่จะเข้าสู่        
การเปิดเสรีการค้า55  

6.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 

ผลการวิเคราะห์ จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้
วัตถุดิบทางการเกษตร โดยเน้นวัตถุดิบที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเข้าสู่ตลาด
สหรัฐฯ ผลการวิเคราะห์แยกได้ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                           
54 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด. โอกาสของเครื่องส าอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร.   
    สืบค้นจาก http://www.jsppharma.com/business-development/ 
55 เกศมณี เลิศกิจจา. (2554). เครื่องส าอางไทยลุยยกมาตรฐานธุรกิจ.กรุงเทพธรุกิจ. ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 หน้า 32    
    สืบค้นจาก http://thaicosmetic.org/index.php?limitstart=8 

http://www.jsppharma.com/business-development/
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 ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง 
 ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 
 ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 ประ เทศไทยในปัจจุบัน ได้ รั บการยอมรับ       
เรื่อง ความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงาน
ขอบข่าย การรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์กรภูมิภาค
แปซิฟิก 
 ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐให้การดูแล
สนับสนุนและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  ประเทศไทยมีหน่วยรับรอง เอกชนที่มีศักยภาพ
ในการ ให้ ก าร รับรองมาตรฐานอินทรี ย์ ของ
ต่างประเทศ รวมทั้งสหรัฐฯ  
 ประเทศไทยมีศักยภาพด้านภูมิศาสตร์การเกษตร
ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้หลากหลายชนิด 
ทั้งพืช สัตว์ สัตว์น้ าและอื่นๆ (น้ าผึ้ง) 

จุดอ่อน 
 ขาดเอกภาพในการก าหนดนโยบายที่เชื่อมโยงและ
ทิศทางการพัฒนาทีต่่อเนื่องและยั่งยืน  
 ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของรัฐ
ยังไม่ได้เท่าเทียมกับของสหรัฐฯ   
 หน่วยงานรัฐขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์56 
 เกษตรกรรายย่อยยังขาดศักยภาพและโอกาส      
ในการผลิตเพื่อการส่งออก 
 ประเทศไทยเน้นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ในขณะที่ตลาดสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐฯ ต้องการ
น าเข้าพืชผักเมืองร้อน/กึ่งเมืองร้อน  เช่น กาแฟ   
กล้วย มะม่วง ชา และขิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปอินทรีย์อื่นๆ  
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสัตว์อินทรีย์    
แต่ยังไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้ เนื่องจาก
ระบบการผลิตสัตว์ยังไม่เท่าเทียมกับระบบของสหรัฐฯ  

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส 

 สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่และประชากรที่มี     
ความใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่มีก าลังซื้อสูง  
 ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์      
ของชาวสหรัฐฯ มีมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด 
 สหรัฐฯ มีความต้องการบริโภคพืชเขตร้อน/    
กึ่งเขตร้อนอินทรีย์แต่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับ
ความต้องการ มีความจ าเป็นต้องน าเข้า 

อุปสรรค 

 ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น 
 สหรัฐฯ มีกฎระเบียบเรื่องการน าเข้าสินค้าเกษตร
อินทรีย์ทีเ่ข้มงวด 
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ สูง ต้องรับรอง
จากองค์กรที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน USDA 
Organic หรือองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจผ่านความ    
ตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมระบบตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์ระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาลต่างประเทศ  
  ผลิ ตภัณฑ์ สั ต ว์ อิ นทรี ย์ ต้ อ งผลิ ตจากสถาน
ประกอบการที่ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน       
ความเท่าเทียมกับของสหรัฐฯ เท่านั้น 

                                                           
56วิฑูรย์ ปัญญากุล. (2552). Innovative people. สืบค้นจากhttp://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=200912&section=1 
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 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง 

 ไทยมีแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก” (พ.ศ.2559-2569) 
 ไทยมีสมุนไพรกว่า 2 แสนสายพันธุ์ ที่สามารถใช้
ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 57 
 ปัจจุบันมาตรฐานการผลิต GMP ได้ปรับเปลี่ยน
ไปสู่มาตรฐาน GMP ของ PIC/S ซึ่งได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลกว้างขวางมากขึ้น 

 ไทยมีประสบการณ์การศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรมและการตลาด 

 ไทยมีพืชสมุนไพรที่ตลาดต้องการจ านวนมาก และ
มีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการใช้ของ
ผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ  
 ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีมูลค่าสูงจ านวนมาก      
ที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์58 

 

 

 

จุดอ่อน 

 ขาดทิศทางในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ 
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ   
 ปัญหางานวิจัยในประเทศจ านวนมากไม่ได้รับ
ความสนใจเพื่อน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายงานวิจัย และงานวิจัย     
ไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน หรือตลาด 
 ขาดข้อมูลที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านอุปสงค์และ
อุปทานของพืชสมุนไพร ก่อให้เกิดความไม่สอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของตลาดและการผลิต 
 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการผลิต
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งหน่วยรับรอง    
มีไม่เพียงพอ 
 เกษตรกรขาดความมั่นใจในการผลิตเนื่องจาก
ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนด้านการตลาด 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีปัญหาหลายด้านที่ยัง      
ไม่สอดคล้องกับตลาดสหรั ฐฯ  เ ช่น กฎหมาย 
มาตรฐาน งานวิจัยเพื่อรองรับ และความเช่ือมั่น          
ของผู้บริโภค 

                                                           
57สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.(30 กันยายน 2558).สืบค้นจาก http://www.ryt9.com/s/prg/2262738 
58ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ. (28 มกราคม 2558) "ซีดีไอพี"ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน. สืบค้นข้อมูลจาก 
http://www.jsppharma.com/event 

http://www.ryt9.com/s/prg/2262738
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 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 

โอกาส 

 สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อสูง 
 ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสหรัฐฯ     
มีมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกระแสความความ
ตื่นตัวเรื่องการรักษาสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย ตลอดจนความกังวลเรื่อง
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของสหรัฐฯ  
 สหรัฐฯ มีประชากรหลากหลาย โดยเฉพาะ      
ชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียที่รู้จักและมีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
 ปัจจุบันกฎระเบียบเกี่ยวกับการวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเสริมอาหาร/เพื่อสุขภาพ
ของสหรัฐฯ ยังไม่เข้มงวดมากนัก 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น หรือมี
ประวัติเรื่องราวความเป็นมา จะได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ 

อุปสรรค 

 สหรัฐฯ มีกฎระเบียบเรื่องการน าเข้าผลิตภัณฑ์
อาหารและยาที่เข้มงวด 
 ตลาดมีการแข่งขันสูง คู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ จีน 
อินเดีย 
 ผู้น าเข้าไม่มั่นใจในการน าเข้าและวางจ าหน่าย 
เนื่องจากมาตรฐานการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยยัง
ไม่ได้มาตรฐานของสหรัฐฯ  
 การผลิต ให้ ได้ ตามมาตรฐาน  FDA สหรั ฐฯ            
มีค่าใช้จ่ายสูง  
 การเข้าสู่ระบบตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพหรือร้านค้า
สมัยใหม่ (Modern trade) ในสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าใช้จ่ายประกันความรับผิดชอบความเสียหาย
จากสินค้า ค่าธรรมเนียมการวางสินค้าบนช้ันวาง
จ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 

 



151 
 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง 

 ประเทศไทยมีความหลากหลายด้านวัตถุดิบสมุนไพร
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม 

 ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเครื่องส าอาง
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN) 
 ธุรกิจเครื่องส าอางของไทยมีการขยายตัวอยู่ ใน
อันดับต้นๆ ของโลก และมีการพัฒนาเทคโนโลยี      
และส่วนผสมมากเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชีย รองจาก
ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
 หน่วยงานทั้งภาคเอกชนมีการร่วมกันผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลติเครื่องส าอางใน
อาเซียน (ASEAN) 
 ผู้ ป ระกอบการ  ไทยมี ศั กยภาพในเรื่ อ งผลิต           
โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายแห่งรับจ้างผลิต
ให้กับสินค้าแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในระดับโลกอยู่แล้ว 

จุดอ่อน 

 เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยยังขาด
ทิศทางในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ เป็นไปตาม     
ความต้องการของตลาด 
  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติส่วนใหญ่     
ยังขาดงานวิจัยรองรับและขาดการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
 ประเทศไทยยังไม่ค่อยมกีารสร้างตราสินค้าในระดับ
โลกที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า    
ให้เป็นท่ีรู้จัก 
 ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องน าเข้า
วัตถุดิบ เช่น หัวน้ าหอม น้ ามันบ ารุงผิวและสารสกัด
ต่างๆ จากต่างประเทศเกือบท้ังหมด 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส 

 ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม
ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและพืชสมุนไพรในตลาด
สหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นตามกระแสความความตื่นตัวเรื่อง
การรักษาสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงามที่มีส่วนผสม
ของพืชสมุนไพรเมืองร้อน/กึ่งเมืองร้อนได้รับความนิยม
ในตลาดสหรัฐฯ  
 ตลาดเครื่องส าอางและความงามจากธรรมชาติ
ค่อนข้างเปิดกว้าง มีช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย 
   

อุปสรรค 

 ส ห รั ฐ ฯ  มี ก ฎ ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอางและความงามที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ FDA 
 คู่ แข่ งขั น ในตลาดมีมาก ผู้ บ ริ โ ภคส่ วนใหญ่             
ให้ความส าคัญด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเรื่องยี่ห้อหรือตราสินค้า 
 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม     
ในสังคม สวัสดิภาพสัตว์มีอิทธิพลต่อการตลาด  
 ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงามของไทย
ปัจจุบันยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ และเป็นที่ยอมรับ
เฉพาะในหมู่ชาวไทยและชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียที่อาศัย
อยู่ ในสหรั ฐฯ  ซึ่ ง รู้ จั กและคุ้ น เคยใ ช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและความงามของไทย 
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6.4  สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนา 

6.4.1 ข้อสรุป 

จากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและศักยภาพของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ
และโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติไปสู่สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ 
แต่ยังมีข้อจ ากัดและอุปสรรคหลายประการที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้เทียบเท่ามาตรฐานสหรัฐฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัย      
และความน่าเชื่อถือของสินค้า รวมทั้งการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การช่วยแบ่งเบาภาระ
ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้ไดต้ามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

6.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐบาล 

1) ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การรับรองระบบงานตรวจสอบเกษตรอินทรีย์ของไทยให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
และเร่งด าเนินการท าความตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ระหว่างสหรัฐฯ       
และรัฐบาลไทย เพ่ือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ของไทยจะได้สามารถ
น าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได ้

2) ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต    
เพ่ือผลักดันการตลาด โดยสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย คิดค้น และพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม และสวัสดิภาพสัตว์ 
เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การน าวัสดุมาใช้ใหม่ (recycle) การสนับสนุนแรงงงานในท้องถิ่น 
การใช้แรงงานที่เป็นธรรม การไม่ทดลองกับสัตว์ เป็นต้น 

3) ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ เกษตรกรและภาคเอกชน           
มีการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รวมถึงมาตรฐานการผลิตอาหาร ยา       
และเครื่องส าอางของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ เช่น โครงการแบ่งเบาภาระต้นทุนการตรวจสอบ             
หรือสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ า ส าหรับปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน    
ของสหรัฐฯ 

4) ภาครัฐควรจัดท า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพ่ือก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

5) ภาครัฐร่วมกันก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน           
เน้นความเชื่อมโยงด้วยการท าแผนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร            
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องการผลิตวัตถุดิบตามมาตรฐานตามหลักการผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน
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เป็นที่ยอมรับของสหรัฐฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องมาตรฐานอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม
รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพ่ือการผลิต/แปรรูปเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  ในส่วนของ
กระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการตลาดและการส่งออก โดยส่งเสริมด้านการตลาดในเชิงรุกอย่างจริงจัง           
และเป็นรูปธรรม 

6) ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน างานวิจัยที่มีมูลค่าสูงมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์       
โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือน างานวิจัยมาสร้าง      
เป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือตลาดในสหรัฐฯ  โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชน          
เป็นผู้ด าเนินการ 

6.4.3 แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม 

ด้านการผลิต 

1) จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมการผลิตแบบอินทรีย์และการรับรองมาตรฐาน NOP     
ของสหรัฐฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบส าหรับป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์               
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น่าที่เชื่อถือ และสามารถเข้าสู่ตลาดสุขภาพของสหรัฐฯ ได้กว้างขวางขึ้น  

2) จัดท าแผนงาน/โครงการต้นแบบบูรณาการตั้งแต่การผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในตลาดสหรัฐฯ  โดยมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือท าให้เกิดผล    
เป็นรูปธรรม 

3) จัดท าแผนงาน/โครงการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสหรัฐฯ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายตลาด
ใหม่ๆ เช่น ร้านค้าสินค้าเพ่ือสุขภาพ ร้านค้าสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  

4) จัดท าแผนงานอนุรักษ์และขยายพันธุ์ พืชสมุนไพรที่หายากและตลาดมีความต้องการ     
ของตลาด เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และกระจายพันธุ์  และส่งเสริมการผลิตเพ่ือป้อนอุตสาหกรรมการผลิต         
และแปรรูป 

  ด้านการตลาด 

5) จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมด้านการตลาดในเชิงรุก โดยการสนับสนุนและร่วมมือกับ
ภาคเอกชนจัดงานสาธิต/จัดแสดงในงานแสดงสินค้าในสหรัฐฯ เช่น งาน Natural Products Expo ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจ าทุกปี  
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6) สร้างพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายสินค้าธรรมชาติในสหรัฐฯ 
ร่วมมือในการสร้างตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายในสหรัฐฯ 

7) จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
8) จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายระบบจ าหน่ายตรงผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต พนักงานจ าหน่ายตรง ระบบการฝากจ าหน่ายในธุรกิจนวดและสปา ร้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากขึ้น 

9) จัดท าระบบฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านการผลิต กลุ่มผู้ผลิตข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรไทย 
และผู้ประกอบการค้า 

  ด้านการวิจัย  

10) จัดท าแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และความงามของไทย ให้มีความโดดเด่น มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล 

11) จัดท าแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานและความนิยม   
ในสหรัฐฯ เช่น แคปซูลที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น พืช/ผัก บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุเหลือใช้ หรือน ากลับมา
ใช้ใหม่ เป็นต้น 

12) จัดท าแผนงาน/โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ  รวมถึงติดตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด 
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ภาคผนวกที่ 1 

 

Code of Federal Regulations 

Title 7 – Agriculture 

PART 205—NATIONAL ORGANIC PROGRAM 

           
        Subpart A—Definitions 
        Sec.        
        205.1             Meaning of words. 
        205.2             Terms defined. 

        Subpart B—Applicability 

        205.100        What has to be certified. 
        205.101        Exemptions and exclusions from certification. 
        205.102        Use of the term, “organic.” 
        205.103        Recordkeeping by certified operations. 
        205.104        [Reserved] 
        205.105        Allowed and prohibited substances, methods, and ingredients in organic production 
and handling. 
        205.106-205.199        [Reserved] 

        Subpart C—Organic Production and Handling Requirements 

        205.200        General. 
        205.201        Organic production and handling system plan. 
        205.202        Land requirements. 
        205.203        Soil fertility and crop nutrient management practice standard. 
        205.204        Seeds and planting stock practice standard. 
        205.205        Crop rotation practice standard. 
        205.206        Crop pest, weed, and disease management practice standard. 
        205.207        Wild-crop harvesting practice standard. 
        205.208-205.235        [Reserved] 
        205.236        Origin of livestock. 
        205.237        Livestock feed. 
        205.238        Livestock health care practice standard. 
        205.239        Livestock living conditions. 
        205.240        Pasture practice standard. 
        205.241-205.269        [Reserved] 
        205.270        Organic handling requirements. 
        205.271        Facility pest management practice standard. 
        205.272        Commingling and contact with prohibited substance prevention practice standard. 
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        205.273-205.289        [Reserved]         
        205.290        Temporary variances. 
        205.291-205.299        [Reserved] 

        Subpart D—Labels, Labeling, and Market Information 

        205.300        Use of the term, “organic.” 
        205.301        Product composition. 
        205.302        Calculating the percentage of organically produced ingredients. 
        205.303        Packaged products labeled “100 percent organic” or “organic.” 
        205.304         Packaged products labeled “made with organic (specified ingredients or food 
group(s)).” 
        205.305      Multi ingredient packaged products with less that 70 percent organically produced 
ingredients. 
        205.306        Labeling of livestock feed. 
        205.307        Labeling of nonretail containers used for only shipping or storage of raw or processed 
agricultural products labeled as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified 
ingredients or food group(s)).” 
        205.308        Agricultural products in other than packaged form at the point of retail sale that are 
sold, labeled, or represented as “100 percent organic” or “organic.” 
        205.309        Agricultural products in other than packaged form at the point of retail sale that are 
sold, labeled, or represented as “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 
        205.310        Agricultural products produced on an exempt or excluded operation. 
        205.311        USDA Seal. 
        205.312-205.399        [Reserved] 

        Subpart E—Certification 

        205.400        General requirements for certification. 
        205.401        Application for certification. 
        205.402        Review of application. 
        205.403        On-site inspections. 
        205.404        Granting certification. 
        205.405        Denial of certification. 
        205.406        Continuation of certification. 
        205.407-205.499        [Reserved] 

        Subpart F—Accreditation of Certifying Agents 

        205.500        Areas and duration of accreditation. 
        205.501        General requirements for accreditation. 
        205.502        Applying for accreditation. 
        205.503        Applicant information. 
        205.504        Evidence of expertise and ability. 
        205.505        Statement of agreement. 
        205.506        Granting accreditation. 
        205.507        Denial of accreditation. 
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        205.508        Site evaluations. 
        205.509        Peer review panel. 
        205.510        Annual report, recordkeeping, and renewal of accreditation. 
        205.511-205.599        [Reserved] 

        Subpart G—Administrative 

        The National List of Allowed and Prohibited Substances 

        205.600        Evaluation criteria for allowed and prohibited substances, methods, and ingredients. 
          205.601       Synthetic substances allowed for use in organic crop production. 
          205.602        Nonsynthetic substances prohibited for use in organic crop production. 
          205.603        Synthetic substances allowed for use in organic livestock production. 
          205.604        Nonsynthetic substances prohibited for use in organic livestock production. 
          205.605        Nonagricultural (nonorganic) substances allowed as ingredients in or on processed 
products labeled as “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 
          205.606        Nonorganically produced agricultural products allowed as ingredients in or on 
processed products labeled as “organic.” 
          205.607        Amending the National List. 
          205.608-205.619          [Reserved] 

          State Organic Programs 

          205.620          Requirements of State organic programs. 
          205.621         Submission and determination of proposed State organic programs and amendments 
to approved State organic programs. 
          205.622          Review of approved State organic programs. 
          205.623-205.639          [Reserved] 

          Fees 

          205.640          Fees and other charges for accreditation. 
          205.641          Payment of fees and other charges. 
          205.642          Fees and other charges for certification. 
          205.643-205.649          [Reserved] 

          Compliance 

          205.660          General. 
          205.661          Investigation of certified operations. 
          205.662          Noncompliance procedure for certified operations. 
          205.663          Mediation. 
          205.664          [Reserved] 
          205.665          Noncompliance procedure for certifying agents. 
          205.666-205.667          [Reserved] 
          205.668          Noncompliance procedures under State Organic Programs. 
          205.699          [Reserved] 
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           Inspection and Testing, Reporting, and Exclusion from Sale 

          205.670          Inspection and testing of agricultural product to be sold or labeled “organic.” 
          205.671          Exclusion from organic sale. 
          205.672          Emergency pest or disease treatment. 
          205.673-205.679          [Reserved] 

          Adverse Action Appeal Process 

          205.680          General. 
          205.681          Appeals. 
          205.682-205.689          [Reserved] 

          Miscellaneous 

          205.690          OMB control number. 
           205.691-205.699          [Reserved] 

Authority:      7 U.S.C. 6501-6522.     

Source:      65 FR 80637, Dec. 21, 2000, unless otherwise noted. 
 
Subpart A—Definitions 

        § 205.1        Meaning of words. 

        For the purpose of the regulations in this subpart, words in the singular form shall be deemed to 
impart the plural and vice versa, as the case may demand. 

        § 205.2        Terms defined. 

        Accreditation. A determination made by the Secretary that authorizes a private, foreign, or State 
entity to conduct certification activities as a certifying agent under this part. 
        Act. The Organic Foods Production Act of 1990, as amended (7 U.S.C. 6501 et seq.). 
        Action level. The limit at or above which the Food and Drug Administration will take legal action 
against a product to remove it from the market. Action levels are based on unavoidability of the 
poisonous or deleterious substances and do not represent permissible levels of contamination where 
it is avoidable. 
        Administrator. The Administrator for the Agricultural Marketing Service, United States Departure 
of Agriculture, or the representative to whom authority has been delegated to act in the stead of the 
Administrator. 
         Agricultural inputs. All substances or materials used in the production or handling of organic 
agricultural products. 
         Agricultural product. Any agricultural commodity or product, whether raw or processed, 
including any commodity or product derived from livestock, that is marketed in the United States for 
human or livestock consumption. 
         Agricultural Marketing Service (AMS). The Agricultural Marketing Service of the United States 
Department of Agriculture. 
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          Allowed synthetic. A substance that is included on the National List of synthetic substances 
allowed for use in organic production or handling. 
          AMDUCA. The Animal Medicinal Drug Use Clarification Act of 1994 (Pub. L. 103-396). 
          Animal drug. Any drug as defined in section 201 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, as 
amended (21 U.S.C. 321), that is intended for use in livestock, including any drug intended for use in 
livestock feed but not including such livestock feed. 
          Annual seedling. A plant grown from seed that will complete its life cycle or produce                              
a harvestable yield within the same crop year or season in which it was planted. 
          Area of operation. The types of operations: crops, livestock, wild-crop harvesting or handling, or 
any combination thereof that a certifying agent may be accredited to certify under this part. 
          Audit trail. Documentation that is sufficient to determine the source, transfer of ownership, and 
transportation of any agricultural product labeled as “100 percent organic,” the organic ingredients of 
any agricultural product labeled as “organic” or “made with organic (specified ingredients)” or the 
organic ingredients of any agricultural product containing less than 70 percent organic ingredients 
identified as organic in an ingredients statement. 
          Biodegradable. Subject to biological decomposition into simpler biochemical or chemical 
components. 
          Biologics. All viruses, serums, toxins, and analogous products of natural or synthetic origin, such 
as diagnostics, antitoxins, vaccines, live microorganisms, killed microorganisms, and the antigenic or 
immunizing components of microorganisms intended for use in the diagnosis, treatment,                               
or prevention of diseases of animals. 
          Breeder stock. Female livestock whose offspring may be incorporated into an organic operation 
at the time of their birth. 
          Buffer zone. An area located between a certified production operation or portion of a production 
operation and an adjacent land area that is not maintained under organic management.  A buffer zone 
must be sufficient in size or other features (e.g., windbreaks or a diversion ditch) to prevent the 
possibility of unintended contact by prohibited substances applied to adjacent land areas with an area 
that is part of a certified operation. 
          Bulk. The presentation to consumers at retail sale of an agricultural product in unpackaged, loose 
form, enabling the consumer to determine the individual pieces, amount, or volume of the product 
purchased. 
          Certification or certified. A determination made by a certifying agent that a production or 
handling operation is in compliance with the Act and the regulations in this part, which is documented 
by a certificate of organic operation. 
          Certified operation. A crop or livestock production, wild-crop harvesting or handling operation, 
or portion of such operation that is certified by an accredited certifying agent as utilizing a system of 
organic production or handling as described by the Act and the regulations in this part. 
          Certifying agent. Any entity accredited by the Secretary as a certifying agent for the purpose of 
certifying a production or handling operation as a certified production or handling operation. 
          Certifying agent's operation. All sites, facilities, personnel, and records used by a certifying agent 
to conduct certification activities under the Act and the regulations in this part. 
          Claims. Oral, written, implied, or symbolic representations, statements, or advertising or other 
forms of communication presented to the public or buyers of agricultural products that relate to the 
organic certification process or the term, “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic 
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(specified ingredients or food group(s)),” or, in the case of agricultural products containing less than 
70 percent organic ingredients, the term, “organic,” on the ingredients panel. 
          Class of animal. A group of livestock that shares a similar stage of life or production. The classes 
of animals are those that are commonly listed on feed labels. 
          Commercially available. The ability to obtain a production input in an appropriate form, quality, 
or quantity to fulfill an essential function in a system of organic production or handling, as determined 
by the certifying agent in the course of reviewing the organic plan. 
          Commingling. Physical contact between unpackaged organically produced and nonorganically 
produced agricultural products during production, processing, transportation, storage or handling, 
other than during the manufacture of a multi ingredient product containing both types of ingredients. 
          Compost. The product of a managed process through which microorganisms break down plant 
and animal materials into more available forms suitable for application to the soil. Compost must be 
produced through a process that combines plant and animal materials with an initial C:N ratio of 
between 25:1 and 40:1. Producers using an in-vessel or static aerated pile system must maintain the 
composting materials at a temperature between 131 °F and 170 °F for 3 days. Producers using a 
windrow system must maintain the composting materials at a temperature between 131 °F and 170 
°F for 15 days, during which time, the materials must be turned a minimum of five times. 
          Control. Any method that reduces or limits damage by populations of pests, weeds, or diseases 
to levels that do not significantly reduce productivity. 
          Crop. Pastures, cover crops, green manure crops, catch crops, or any plant or part of a plant 
intended to be marketed as an agricultural product, fed to livestock, or used in the field to manage 
nutrients and soil fertility. 
          Crop residues. The plant parts remaining in a field after the harvest of a crop, which include stalks, 
stems, leaves, roots, and weeds. 
          Crop rotation. The practice of alternating the annual crops grown on a specific field in a planned 
pattern or sequence in successive crop years so that crops of the same species or family are not grown 
repeatedly without interruption on the same field. Perennial cropping systems employ means such as 
alley cropping, intercropping, and hedgerows to introduce biological diversity in lieu of crop rotation. 
          Crop year. That normal growing season for a crop as determined by the Secretary. 
          Cultivation. Digging up or cutting the soil to prepare a seed bed; control weeds; aerate the soil; 
or work organic matter, crop residues, or fertilizers into the soil. 
          Cultural methods. Methods used to enhance crop health and prevent weed, pest, or disease 
problems without the use of substances; examples include the selection of appropriate varieties and 
planting sites; proper timing and density of plantings; irrigation; and extending a growing season by 
manipulating the microclimate with green houses, cold frames, or wind breaks. 
          Detectable residue. The amount or presence of chemical residue or sample component that can 
be reliably observed or found in the sample matrix by current approved analytical methodology. 
          Disease vectors. Plants or animals that harbor or transmit disease organisms or pathogens which 
may attack crops or livestock. 
          Drift. The physical movement of prohibited substances from the intended target site onto an 
organic operation or portion thereof. 
          Dry lot. A fenced area that may be covered with concrete, but that has little or no vegetative 
cover. 
          Dry matter. The amount of a feedstuff remaining after all the free moisture is evaporated out. 
          Dry matter demand. The expected dry matter intake for a class of animal. 



166 
 

          Dry matter intake. Total pounds of all feed, devoid of all moisture, consumed by a class of 
animals over a given period of time. 
          Emergency pest or disease treatment program. A mandatory program authorized by a Federal, 
State, or local agency for the purpose of controlling or eradicating a pest or disease. 
          Employee. Any person providing paid or volunteer services for a certifying agent. 
          Excipients. Any ingredients that are intentionally added to livestock medications but do not exert 
therapeutic or diagnostic effects at the intended dosage, although they may act to improve product 
delivery (e.g., enhancing absorption or controlling release of the drug substance). Examples of such 
ingredients include fillers, extenders, diluents, wetting agents, solvents, emulsifiers, preservatives, 
flavors, absorption enhancers, sustained-release matrices, and coloring agents. 
          Excluded methods. A variety of methods used to genetically modify organisms or influence their 
growth and development by means that are not possible under natural conditions or processes and 
are not considered compatible with organic production. Such methods include cell fusion, 
microencapsulation and macroencapsulation, and recombinant DNA technology (including gene 
deletion, gene doubling, introducing a foreign gene, and changing the positions of genes when 
achieved by recombinant DNA technology). Such methods do not include the use of traditional 
breeding, conjugation, fermentation, hybridization, in vitro fertilization, or tissue culture. 
          Feed. Edible materials which are consumed by livestock for their nutritional value. Feed may be 
concentrates (grains) or roughages (hay, silage, fodder). The term, “feed,” encompasses all agricultural 
commodities, including pasture ingested by livestock for nutritional purposes. 
          Feed additive. A substance added to feed in micro quantities to fulfill a specific nutritional need; 
i.e., essential nutrients in the form of amino acids, vitamins, and minerals. 
          Feedlot. A dry lot for the controlled feeding of livestock. 
          Feed supplement. A combination of feed nutrients added to livestock feed to improve the 
nutrient balance or performance of the total ration and intended to be: 
          (1) Diluted with other feeds when fed to livestock; 
          (2) Offered free choice with other parts of the ration if separately available; or 
          (3) Further diluted and mixed to produce a complete feed. 
          Fertilizer. A single or blended substance containing one or more recognized plant nutrient(s) 
which is used primarily for its plant nutrient content and which is designed for use or claimed to have 
value in promoting plant growth. 
          Field. An area of land identified as a discrete unit within a production operation. 
          Forage. Vegetative material in a fresh, dried, or ensiled state (pasture, hay, or silage), which is 
fed to livestock. 
          Governmental entity. Any domestic government, tribal government, or foreign governmental 
subdivision providing certification services. 
          Graze. (1) The consumption of standing or residual forage by livestock. 
          (2) To put livestock to feed on standing or residual forage. 
          Grazing. To graze. 
          Grazing season. The period of time when pasture is available for grazing, due to natural 
precipitation or irrigation. Grazing season dates may vary because of mid-summer heat/humidity, 
significant precipitation events, floods, hurricanes, droughts or winter weather events. Grazing season 
may be extended by the grazing of residual forage as agreed in the operation's organic system plan. 
Due to weather, season, or climate, the grazing season may or may not be continuous. Grazing season 
may range from 120 days to 365 days, but not less than 120 days per year. 
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          Handle. To sell, process, or package agricultural products, except such term shall not include the 
sale, transportation, or delivery of crops or livestock by the producer thereof to a handler. 
          Handler. Any person engaged in the business of handling agricultural products, including 
producers who handle crops or livestock of their own production, except such term shall not include 
final retailers of agricultural products that do not process agricultural products. 
          Handling operation. Any operation or portion of an operation (except final retailers of 
agricultural products that do not process agricultural products) that receives or otherwise acquires 
agricultural products and processes, packages, or stores such products. 
          Immediate family. The spouse, minor children, or blood relatives who reside in the immediate 
household of a certifying agent or an employee, inspector, contractor, or other personnel of the 
certifying agent. For the purpose of this part, the interest of a spouse, minor child, or blood relative 
who is a resident of the immediate household of a certifying agent or an employee, inspector, 
contractor, or other personnel of the certifying agent shall be considered to be an interest of the 
certifying agent or an employee, inspector, contractor, or other personnel of the certifying agent. 
          Inclement weather. Weather that is violent, or characterized by temperatures (high or low), or 
characterized by excessive precipitation that can cause physical harm to a given species of livestock. 
Production yields or growth rates of livestock lower than the maximum achievable do not qualify as 
physical harm. 
          Inert ingredient. Any substance (or group of substances with similar chemical structures if 
designated by the Environmental Protection Agency) other than an active ingredient which is 
intentionally included in any pesticide product (40 CFR 152.3(m)). 
          Information panel. That part of the label of a packaged product that is immediately contiguous 
to and to the right of the principal display panel as observed by an individual facing the principal display 
panel, unless another section of the label is designated as the information panel because of package 
size or other package attributes (e.g., irregular shape with one usable surface). 
          Ingredient. Any substance used in the preparation of an agricultural product that is still present 
in the final commercial product as consumed. 
          Ingredients statement. The list of ingredients contained in a product shown in their common and 
usual names in the descending order of predominance. 
          Inspection. The act of examining and evaluating the production or handling operation of an 
applicant for certification or certified operation to determine compliance with the Act and the 
regulations in this part. 
          Inspector. Any person retained or used by a certifying agent to conduct inspections of 
certification applicants or certified production or handling operations. 
          Label. A display of written, printed, or graphic material on the immediate container of an 
agricultural product or any such material affixed to any agricultural product or affixed to a bulk 
container containing an agricultural product, except for package liners or a display of written, printed, 
or graphic material which contains only information about the weight of the product. 
          Labeling. All written, printed, or graphic material accompanying an agricultural product at any 
time or written, printed, or graphic material about the agricultural product displayed at retail stores 
about the product. 
          Livestock. Any cattle, sheep, goats, swine, poultry, or equine animals used for food or in the 
production of food, fiber, feed, or other agricultural-based consumer products; wild or domesticated 
game; or other nonplant life, except such term shall not include aquatic animals for the production of 
food, fiber, feed, or other agricultural-based consumer products. 
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          Lot. Any number of containers which contain an agricultural product of the same kind located in 
the same conveyance, warehouse, or packing house and which are available for inspection at the same 
time. 
          Manure. Feces, urine, other excrement, and bedding produced by livestock that has not been 
composted. 
          Market information. Any written, printed, audiovisual, or graphic information, including 
advertising, pamphlets, flyers, catalogues, posters, and signs, distributed, broadcast, or made available 
outside of retail outlets that are used to assist in the sale or promotion of a product. 
          Mulch. Any nonsynthetic material, such as wood chips, leaves, or straw, or any synthetic material 
included on the National List for such use, such as newspaper or plastic that serves to suppress weed 
growth, moderate soil temperature, or conserve soil moisture. 
          Narrow range oils. Petroleum derivatives, predominately of paraffinic and napthenic fractions 
with 50 percent boiling point (10 mm Hg) between 415 °F and 440 °F. 
          National List. A list of allowed and prohibited substances as provided for in the Act. 
          National Organic Program (NOP). The program authorized by the Act for the purpose of 
implementing its provisions. 
          National Organic Standards Board (NOSB). A board established by the Secretary under 7 U.S.C. 
6518 to assist in the development of standards for substances to be used in organic production and to 
advise the Secretary on any other aspects of the implementation of the National Organic Program. 
          Natural resources of the operation. The physical, hydrological, and biological features of a 
production operation, including soil, water, wetlands, woodlands, and wildlife. 
          Nonagricultural substance. A substance that is not a product of agriculture, such as a mineral or 
a bacterial culture, that is used as an ingredient in an agricultural product. For the purposes of this 
part, a nonagricultural ingredient also includes any substance, such as gums, citric acid, or pectin, that 
is extracted from, isolated from, or a fraction of an agricultural product so that the identity of the 
agricultural product is unrecognizable in the extract, isolate, or fraction. 
          Nonsynthetic (natural). A substance that is derived from mineral, plant, or animal matter and 
does not undergo a synthetic process as defined in section 6502(21) of the Act (7 U.S.C. 6502(21)). For 
the purposes of this part, nonsynthetic is used as a synonym for natural as the term is used in the Act. 
          Nonretail container. Any container used for shipping or storage of an agricultural product that is 
not used in the retail display or sale of the product. 
          Nontoxic. Not known to cause any adverse physiological effects in animals, plants, humans, or 
the environment. 
          Organic. A labeling term that refers to an agricultural product produced in accordance with the 
Act and the regulations in this part. 
          Organic matter. The remains, residues, or waste products of any organism. 
          Organic production. A production system that is managed in accordance with the Act and 
regulations in this part to respond to site-specific conditions by integrating cultural, biological, and 
mechanical practices that foster cycling of resources, promote ecological balance, and conserve 
biodiversity. 
          Organic system plan. A plan of management of an organic production or handling operation that 
has been agreed to by the producer or handler and the certifying agent and that includes written plans 
concerning all aspects of agricultural production or handling described in the Act and the regulations 
in subpart C of this part. 
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          Pasture. Land used for livestock grazing that is managed to provide feed value and maintain or 
improve soil, water, and vegetative resources. 
          Peer review panel. A panel of individuals who have expertise in organic production and handling 
methods and certification procedures and who are appointed by the Administrator to assist in 
evaluating applicants for accreditation as certifying agents. 
          Person. An individual, partnership, corporation, association, cooperative, or other entity. 
          Pesticide. Any substance which alone, in chemical combination, or in any formulation with one 
or more substances is defined as a pesticide in section 2(u) of the Federal Insecticide, Fungicide, and 
Rodenticide Act (7 U.S.C. 136(u) et seq). 
          Petition. A request to amend the National List that is submitted by any person in accordance with 
this part. 
          Planting stock. Any plant or plant tissue other than annual seedlings but including rhizomes, 
shoots, leaf or stem cuttings, roots, or tubers, used in plant production or propagation. 
          Practice standard. The guidelines and requirements through which a production or handling 
operation implements a required component of its production or handling organic system plan.                 
A practice standard includes a series of allowed and prohibited actions, materials, and conditions to 
establish a minimum level performance for planning, conducting, and maintaining a function, such as 
livestock health care or facility pest management, essential to an organic operation. 
          Principal display panel. That part of a label that is most likely to be displayed, presented, shown, 
or examined under customary conditions of display for sale. 
          Private entity. Any domestic or foreign nongovernmental for-profit or not-for-profit organization 
providing certification services. 
          Processing. Cooking, baking, curing, heating, drying, mixing, grinding, churning, separating, 
extracting, slaughtering, cutting, fermenting, distilling, eviscerating, preserving, dehydrating, freezing, 
chilling, or otherwise manufacturing and includes the packaging, canning, jarring, or otherwise 
enclosing food in a container. 
          Processing aid. (1) Substance that is added to a food during the processing of such food but             
is removed in some manner from the food before it is packaged in its finished form; 
         (2) a substance that is added to a food during processing, is converted into constituents normally 
present in the food, and does not significantly increase the amount of the constituents naturally found 
in the food; and 
         (3) a substance that is added to a food for its technical or functional effect in the processing but 
is present in the finished food at insignificant levels and does not have any technical or functional effect 
in that food. 
          Producer. A person who engages in the business of growing or producing food, fiber, feed, and 
other agricultural-based consumer products. 
          Production lot number/identifier. Identification of a product based on the production sequence 
of the product showing the date, time, and place of production used for quality control purposes. 
          Prohibited substance. A substance the use of which in any aspect of organic production or 
handling is prohibited or not provided for in the Act or the regulations of this part. 
          Records. Any information in written, visual, or electronic form that documents the activities 
undertaken by a producer, handler, or certifying agent to comply with the Act and regulations in this 
part. 
          Residual forage. Forage cut and left to lie, or windrowed and left to lie, in place in the pasture. 
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          Residue testing. An official or validated analytical procedure that detects, identifies, and 
measures the presence of chemical substances, their metabolites, or degradations products in or on 
raw or processed agricultural products. 
          Responsibly connected. Any person who is a partner, officer, director, holder, manager, or owner 
of 10 percent or more of the voting stock of an applicant or a recipient of certification or accreditation. 
          Retail food establishment. A restaurant; delicatessen; bakery; grocery store; or any retail outlet 
with an in-store restaurant, delicatessen, bakery, salad bar, or other eat-in or carry-out service of 
processed or prepared raw and ready-to-eat-food. 
          Routine use of parasiticide. The regular, planned, or periodic use of parasiticides. 
          Secretary. The Secretary of Agriculture or a representative to whom authority has been 
delegated to act in the Secretary's stead. 
          Sewage sludge. A solid, semisolid, or liquid residue generated during the treatment of domestic 
sewage in a treatment works. Sewage sludge includes but is not limited to: domestic septage; scum or 
solids removed in primary, secondary, or advanced wastewater treatment processes; and a material 
derived from sewage sludge. Sewage sludge does not include ash generated during the firing of sewage 
sludge in a sewage sludge incinerator or grit and screenings generated during preliminary treatment 
of domestic sewage in a treatment works. 
          Shelter. Structures such as barns, sheds, or windbreaks; or natural areas such as woods, tree 
lines, large hedge rows, or geographic land features, that are designed or selected to provide physical 
protection or housing to all animals. 
          Slaughter stock. Any animal that is intended to be slaughtered for consumption by humans or 
other animals. 
          Soil and water quality. Observable indicators of the physical, chemical, or biological condition of 
soil and water, including the presence of environmental contaminants. 
          Split operation. An operation that produces or handles both organic and nonorganic agricultural 
products. 
          Stage of life. A discrete time period in an animal's life which requires specific management 
practices different than during other periods (e.g., poultry during feathering). Breeding, freshening, 
lactation and other recurring events are not a stage of life. 
          State. Any of the several States of the United States of America, its territories, the District of 
Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico. 
          State certifying agent. A certifying agent accredited by the Secretary under the National Organic 
Program and operated by the State for the purposes of certifying organic production and handling 
operations in the State. 
          State organic program (SOP). A State program that meets the requirements of section 6506 of 
the Act, is approved by the Secretary, and is designed to ensure that a product that is sold or labeled 
as organically produced under the Act is produced and handled using organic methods. 
          State organic program's governing State official. The chief executive official of a State or, in the 
case of a State that provides for the statewide election of an official to be responsible solely for the 
administration of the agricultural operations of the State, such official who administers a State organic 
certification program. 
          Synthetic. A substance that is formulated or manufactured by a chemical process or by a process 
that chemically changes a substance extracted from naturally occurring plant, animal, or mineral 
sources, except that such term shall not apply to substances created by naturally occurring biological 
processes. 
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          Temporary and Temporarily. Occurring for a limited time only (e.g., overnight, throughout               
a storm, during a period of illness, the period of time specified by the Administrator when granting         
a temporary variance), not permanent or lasting. 
          Tolerance. The maximum legal level of a pesticide chemical residue in or on a raw or processed 
agricultural commodity or processed food. 
          Transplant. A seedling which has been removed from its original place of production, 
transported, and replanted. 
          Unavoidable residual environmental contamination (UREC). Background levels of naturally 
occurring or synthetic chemicals that are present in the soil or present in organically produced 
agricultural products that are below established tolerances. 
          Wild crop. Any plant or portion of a plant that is collected or harvested from a site that is not 
maintained under cultivation or other agricultural management. 
          Yards/Feeding pad. An area for feeding, exercising, and outdoor access for livestock during the 
non-grazing season and a high traffic area where animals may receive supplemental feeding during the 
grazing season. 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 72 FR 70484, Dec. 12, 2007; 75 FR 7192, Feb. 17, 2010] 

Subpart B—Applicability 

        § 205.100        What has to be certified. 

        (a) Except for operations exempt or excluded in § 205.101, each production or handling operation 
or specified portion of a production or handling operation that produces or handles crops, livestock, 
livestock products, or other agricultural products that are intended to be sold, labeled, or represented 
as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” 
must be certified according to the provisions of subpart E of this part and must meet all other 
applicable requirements of this part. 
        (b) Any production or handling operation or specified portion of a production or handling 
operation that has been already certified by a certifying agent on the date that the certifying agent 
receives its accreditation under this part shall be deemed to be certified under the Act until the 
operation's next anniversary date of certification. Such recognition shall only be available to those 
operations certified by a certifying agent that receives its accreditation within 18 months from 
February 20, 2001. 
        (c) Any operation that: 

        (1) Knowingly sells or labels a product as organic, except in accordance with the Act, shall be 
subject to a civil penalty of not more than 3.91(b)(1)(xxxvii) of this title per violation. 

        (2) Makes a false statement under the Act to the Secretary, a governing State official, or an 
accredited certifying agent shall be subject to the provisions of section 1001 of title 18, United States 
Code. 

 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 70 FR 29579, May 24, 2005] 

        § 205.101        Exemptions and exclusions from certification. 

        (a) Exemptions.  
(1) A production or handling operation that sells agricultural products as “organic” but whose 

gross agricultural income from organic sales totals $5,000 or less annually is exempt from certification 
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under subpart E of this part and from submitting an organic system plan for acceptance or approval 
under § 205.201 but must comply with the applicable organic production and handling requirements 
of subpart C of this part and the labeling requirements of § 205.310. The products from such operations 
shall not be used as ingredients identified as organic in processed products produced by another 
handling operation. 

        (2) A handling operation that is a retail food establishment or portion of a retail food 
establishment that handles organically produced agricultural products but does not process them is 
exempt from the requirements in this part. 

        (3) A handling operation or portion of a handling operation that only handles agricultural 
products that contain less than 70 percent organic ingredients by total weight of the finished product 
(excluding water and salt) is exempt from the requirements in this part, except: 

        (i) The provisions for prevention of contact of organic products with prohibited substances 
set forth in § 205.272 with respect to any organically produced ingredients used in an agricultural 
product; 

        (ii) The labeling provisions of §§ 205.305 and 205.310; and 
        (iii) The recordkeeping provisions in paragraph (c) of this section. 

        (4) A handling operation or portion of a handling operation that only identifies organic 
ingredients on the information panel is exempt from the requirements in this part, except: 

        (i) The provisions for prevention of contact of organic products with prohibited substances 
set forth in § 205.272 with respect to any organically produced ingredients used in an agricultural 
product; 

        (ii) The labeling provisions of §§ 205.305 and 205.310; and 
        (iii) The recordkeeping provisions in paragraph (c) of this section. 

        (b) Exclusions.  
(1)  A handling operation or portion of a handling operation is excluded from the requirements 

of this part, except for the requirements for the prevention of commingling and contact with 
prohibited substances as set forth in § 205.272 with respect to any organically produced products, if 
such operation or portion of the operation only sells organic agricultural products labeled as “100 
percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” that: 

        (i) Are packaged or otherwise enclosed in a container prior to being received or acquired 
by the operation; and 

        (ii) Remain in the same package or container and are not otherwise processed while in the 
control of the handling operation. 

        (2) A handling operation that is a retail food establishment or portion of a retail food 
establishment that processes, on the premises of the retail food establishment, raw and ready-to-eat 
food from agricultural products that were previously labeled as “100 percent organic,” “organic,” or 
“made with organic (specified ingredients or food group(s))” is excluded from the requirements in this 
part, except: 

        (i) The requirements for the prevention of contact with prohibited substances as set forth 
in § 205.272; and 

        (ii) The labeling provisions of § 205.310. 
        (c) Records to be maintained by exempt operations.  

(1) Any handling operation exempt from certification pursuant to paragraph (a)(3) or (a)(4) of 
this section must maintain records sufficient to: 

        (i) Prove that ingredients identified as organic were organically produced and handled; and 
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        (ii) Verify quantities produced from such ingredients. 
        (2) Records must be maintained for no less than 3 years beyond their creation and the 

operations must allow representatives of the Secretary and the applicable State organic programs' 
governing State official access to these records for inspection and copying during normal business 
hours to determine compliance with the applicable regulations set forth in this part. 

        § 205.102        Use of the term, “organic.” 

        Any agricultural product that is sold, labeled, or represented as “100 percent organic,” “organic,” 
or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” must be: 
        (a) Produced in accordance with the requirements specified in § 205.101 or §§ 205.202 through 
205.207 or §§ 205.236 through 205.240 and all other applicable requirements of part 205; and 
        (b) Handled in accordance with the requirements specified in § 205.101 or §§ 205.270 through 
205.272 and all other applicable requirements of this part 205. 
 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 75 FR 7193, Feb. 17, 2010] 

        § 205.103        Recordkeeping by certified operations. 

        (a) A certified operation must maintain records concerning the production, harvesting, and 
handling of agricultural products that are or that are intended to be sold, labeled, or represented as 
“100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 
        (b) Such records must: 

        (1) Be adapted to the particular business that the certified operation is conducting; 
        (2) Fully disclose all activities and transactions of the certified operation in sufficient detail as 

to be readily understood and audited; 
        (3) Be maintained for not less than 5 years beyond their creation; and 
        (4) Be sufficient to demonstrate compliance with the Act and the regulations in this part. 

        (c) The certified operation must make such records available for inspection and copying during 
normal business hours by authorized representatives of the Secretary, the applicable State program's 
governing State official, and the certifying agent. 
 
        § 205.104        [Reserved] 

        § 205.105      Allowed and prohibited substances, methods, and ingredients in organic production 
and handling. 

        To be sold or labeled as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified 
ingredients or food group(s)),” the product must be produced and handled without the use of: 
        (a) Synthetic substances and ingredients, except as provided in § 205.601 or § 205.603; 
        (b) Nonsynthetic substances prohibited in § 205.602 or § 205.604; 
        (c) Nonagricultural substances used in or on processed products, except as otherwise provided in 
§ 205.605; 
        (d) Nonorganic agricultural substances used in or on processed products, except as otherwise 
provided in § 205.606; 
        (e) Excluded methods, except for vaccines: Provided, That, the vaccines are approved in 
accordance with § 205.600(a); 
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        (f) Ionizing radiation, as described in Food and Drug Administration regulation, 21 CFR 179.26; and 
        (g) Sewage sludge. 
        §§ 205.106-205.199        [Reserved] 

Subpart C—Organic Production and Handling Requirements 

        § 205.200        General. 

        The producer or handler of a production or handling operation intending to sell, label, or represent 
agricultural products as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients 
or food group(s))” must comply with the applicable provisions of this subpart. Production practices 
implemented in accordance with this subpart must maintain or improve the natural resources of the 
operation, including soil and water quality. 

        § 205.201        Organic production and handling system plan. 

        (a) The producer or handler of a production or handling operation, except as exempt or excluded 
under § 205.101, intending to sell, label, or represent agricultural products as “100 percent organic,” 
“organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” must develop an organic 
production or handling system plan that is agreed to by the producer or handler and an accredited 
certifying agent. An organic system plan must meet the requirements set forth in this section for 
organic production or handling. An organic production or handling system plan must include: 

        (1) A description of practices and procedures to be performed and maintained, including the 
frequency with which they will be performed; 

        (2) A list of each substance to be used as a production or handling input, indicating its 
composition, source, location(s) where it will be used, and documentation of commercial availability, 
as applicable; 

        (3) A description of the monitoring practices and procedures to be performed and maintained, 
including the frequency with which they will be performed, to verify that the plan is effectively 
implemented; 

        (4) A description of the recordkeeping system implemented to comply with the requirements 
established in § 205.103; 

        (5) A description of the management practices and physical barriers established to prevent 
commingling of organic and nonorganic products on a split operation and to prevent contact of organic 
production and handling operations and products with prohibited substances; and 

        (6) Additional information deemed necessary by the certifying agent to evaluate compliance 
with the regulations. 
        (b) A producer may substitute a plan prepared to meet the requirements of another Federal, State, 
or local government regulatory program for the organic system plan: Provided, That, the submitted 
plan meets all the requirements of this subpart. 

        § 205.202        Land requirements. 

        Any field or farm parcel from which harvested crops are intended to be sold, labeled, or 
represented as “organic,” must: 
        (a) Have been managed in accordance with the provisions of §§ 205.203 through 205.206; 
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        (b) Have had no prohibited substances, as listed in § 205.105, applied to it for a period of 3 years 
immediately preceding harvest of the crop; and 
        (c) Have distinct, defined boundaries and buffer zones such as runoff diversions to prevent the 
unintended application of a prohibited substance to the crop or contact with a prohibited substance 
applied to adjoining land that is not under organic management. 

        § 205.203        Soil fertility and crop nutrient management practice standard. 

        (a) The producer must select and implement tillage and cultivation practices that maintain or 
improve the physical, chemical, and biological condition of soil and minimize soil erosion. 
        (b) The producer must manage crop nutrients and soil fertility through rotations, cover crops, and 
the application of plant and animal materials. 
        (c) The producer must manage plant and animal materials to maintain or improve soil organic 
matter content in a manner that does not contribute to contamination of crops, soil, or water by plant 
nutrients, pathogenic organisms, heavy metals, or residues of prohibited substances. Animal and plant 
materials include: 

        (1) Raw animal manure, which must be composted unless it is: 
        (i) Applied to land used for a crop not intended for human consumption; 
        (ii) Incorporated into the soil not less than 120 days prior to the harvest of a product whose 

edible portion has direct contact with the soil surface or soil particles; or 
        (iii) Incorporated into the soil not less than 90 days prior to the harvest of a product whose 

edible portion does not have direct contact with the soil surface or soil particles; 
        (2) Composted plant and animal materials produced through a process that: 

        (i) Established an initial C:N ratio of between 25:1 and 40:1; and 
        (ii) Maintained a temperature of between 131 °F and 170 °F for 3 days using an in-vessel 

or static aerated pile system; or 
        (iii) Maintained a temperature of between 131 °F and 170 °F for 15 days using a windrow 

composting system, during which period, the materials must be turned a minimum of five times. 
        (3) Uncomposted plant materials. 

        (d) A producer may manage crop nutrients and soil fertility to maintain or improve soil organic 
matter content in a manner that does not contribute to contamination of crops, soil, or water by plant 
nutrients, pathogenic organisms, heavy metals, or residues of prohibited substances by applying: 

        (1) A crop nutrient or soil amendment included on the National List of synthetic substances 
allowed for use in organic crop production; 

        (2) A mined substance of low solubility; 
        (3) A mined substance of high solubility: Provided, That, the substance is used in compliance 

with the conditions established on the National List of nonsynthetic materials prohibited for crop 
production; 

        (4) Ash obtained from the burning of a plant or animal material, except as prohibited in 
paragraph (e) of this section: Provided, That, the material burned has not been treated or combined 
with a prohibited substance or the ash is not included on the National List of nonsynthetic substances 
prohibited for use in organic crop production; and 

        (5) A plant or animal material that has been chemically altered by a manufacturing process: 
Provided, That, the material is included on the National List of synthetic substances allowed for use in 
organic crop production established in § 205.601. 
        (e) The producer must not use: 
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        (1) Any fertilizer or composted plant and animal material that contains a synthetic substance 
not included on the National List of synthetic substances allowed for use in organic crop production; 

        (2) Sewage sludge (biosolids) as defined in 40 CFR part 503; and (3) Burning as a means of 
disposal for crop residues produced on the operation: Except, That, burning may be used to suppress 
the spread of disease or to stimulate seed germination. 

        § 205.204        Seeds and planting stock practice standard. 

        (a) The producer must use organically grown seeds, annual seedlings, and planting stock: Except, 
That, 

        (1) Nonorganically produced, untreated seeds and planting stock may be used to produce an 
organic crop when an equivalent organically produced variety is not commercially available: Except, 
That, organically produced seed must be used for the production of edible sprouts; 

        (2) Nonorganically produced seeds and planting stock that have been treated with a substance 
included on the National List of synthetic substances allowed for use in organic crop production may 
be used to produce an organic crop when an equivalent organically produced or untreated variety is 
not commercially available; 

        (3) Nonorganically produced annual seedlings may be used to produce an organic crop when 
a temporary variance has been granted in accordance with § 205.290(a)(2); 

        (4) Nonorganically produced planting stock to be used to produce a perennial crop may be 
sold, labeled, or represented as organically produced only after the planting stock has been maintained 
under a system of organic management for a period of no less than 1 year; and 

        (5) Seeds, annual seedlings, and planting stock treated with prohibited substances may be 
used to produce an organic crop when the application of the materials is a requirement of Federal or 
State phytosanitary regulations. 
        (b) [Reserved] 

        § 205.205        Crop rotation practice standard. 

        The producer must implement a crop rotation including but not limited to sod, cover crops, green 
manure crops, and catch crops that provide the following functions that are applicable to the 
operation: 
        (a) Maintain or improve soil organic matter content; 
        (b) Provide for pest management in annual and perennial crops; 
        (c) Manage deficient or excess plant nutrients; and 
        (d) Provide erosion control. 

        § 205.206        Crop pest, weed, and disease management practice standard. 

        (a) The producer must use management practices to prevent crop pests, weeds, and diseases 
including but not limited to: 

        (1) Crop rotation and soil and crop nutrient management practices, as provided for in                   
§§ 205.203 and 205.205; 

        (2) Sanitation measures to remove disease vectors, weed seeds, and habitat for pest 
organisms; and 
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        (3) Cultural practices that enhance crop health, including selection of plant species and 
varieties with regard to suitability to site-specific conditions and resistance to prevalent pests, weeds, 
and diseases. 
        (b) Pest problems may be controlled through mechanical or physical methods including but not 
limited to: 

        (1) Augmentation or introduction of predators or parasites of the pest species; 
        (2) Development of habitat for natural enemies of pests; 
        (3) Nonsynthetic controls such as lures, traps, and repellents. 

        (c) Weed problems may be controlled through: 
        (1) Mulching with fully biodegradable materials; 
        (2) Mowing; 
        (3) Livestock grazing; 
        (4) Hand weeding and mechanical cultivation; 
        (5) Flame, heat, or electrical means; or 
        (6) Plastic or other synthetic mulches: Provided, That, they are removed from the field at the 

end of the growing or harvest season. 
        (d) Disease problems may be controlled through: 

        (1) Management practices which suppress the spread of disease organisms; or 
        (2) Application of nonsynthetic biological, botanical, or mineral inputs. 

        (e) When the practices provided for in paragraphs (a) through (d) of this section are insufficient to 
prevent or control crop pests, weeds, and diseases, a biological or botanical substance or a substance 
included on the National List of synthetic substances allowed for use in organic crop production may 
be applied to prevent, suppress, or control pests, weeds, or diseases: Provided, That, the conditions 
for using the substance are documented in the organic system plan. 
        (f) The producer must not use lumber treated with arsenate or other prohibited materials for new 
installations or replacement purposes in contact with soil or livestock. 

        § 205.207        Wild-crop harvesting practice standard. 

        (a) A wild crop that is intended to be sold, labeled, or represented as organic must be harvested 
from a designated area that has had no prohibited substance, as set forth in § 205.105, applied to it 
for a period of 3 years immediately preceding the harvest of the wild crop. 
        (b) A wild crop must be harvested in a manner that ensures that such harvesting or gathering will 
not be destructive to the environment and will sustain the growth and production of the wild crop. 

        §§ 205.208-205.235        [Reserved] 

        § 205.236        Origin of livestock. 

        (a) Livestock products that are to be sold, labeled, or represented as organic must be from 
livestock under continuous organic management from the last third of gestation or hatching: Except, 
That: 

        (1) Poultry. Poultry or edible poultry products must be from poultry that has been under 
continuous organic management beginning no later than the second day of life; 
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        (2) Dairy animals. Milk or milk products must be from animals that have been under 
continuous organic management beginning no later than 1 year prior to the production of the milk or 
milk products that are to be sold, labeled, or represented as organic, Except, 

        (i) That, crops and forage from land, included in the organic system plan of a dairy farm, 
that is in the third year of organic management may be consumed by the dairy animals of the farm 
during the 12-month period immediately prior to the sale of organic milk and milk products; and 

        (ii) That, when an entire, distinct herd is converted to organic production, the producer 
may, provided no milk produced under this subparagraph enters the stream of commerce labeled as 
organic after June 9, 2007: (a) For the first 9 months of the year, provide a minimum of 80-percent 
feed that is either organic or raised from land included in the organic system plan and managed in 
compliance with organic crop requirements; and (b) Provide feed in compliance with § 205.237 for the 
final 3 months. 

        (iii) Once an entire, distinct herd has been converted to organic production, all dairy 
animals shall be under organic management from the last third of gestation. 

        (3) Breeder stock. Livestock used as breeder stock may be brought from a nonorganic 
operation onto an organic operation at any time: Provided, That, if such livestock are gestating and the 
offspring are to be raised as organic livestock, the breeder stock must be brought onto the facility no 
later than the last third of gestation. 
        (b) The following are prohibited: 

        (1) Livestock or edible livestock products that are removed from an organic operation and 
subsequently managed on a nonorganic operation may be not sold, labeled, or represented as 
organically produced. 

        (2) Breeder or dairy stock that has not been under continuous organic management since the 
last third of gestation may not be sold, labeled, or represented as organic slaughter stock. 
        (c) The producer of an organic livestock operation must maintain records sufficient to preserve 
the identity of all organically managed animals and edible and nonedible animal products produced on 
the operation. 
 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 71 FR 32807, June 7, 2006] 

        § 205.237        Livestock feed. 

        (a) The producer of an organic livestock operation must provide livestock with a total feed ration 
composed of agricultural products, including pasture and forage, that are organically produced and 
handled by operations certified to the NOP, except as provided in § 205.236(a)(2)(i), except, that, 
synthetic substances allowed under § 205.603 and nonsynthetic substances not prohibited under             
§ 205.604 may be used as feed additives and feed supplements, Provided, That, all agricultural 
ingredients included in the ingredients list, for such additives and supplements, shall have been 
produced and handled organically. 
        (b) The producer of an organic operation must not: 

        (1) Use animal drugs, including hormones, to promote growth; 
        (2) Provide feed supplements or additives in amounts above those needed for adequate 

nutrition and health maintenance for the species at its specific stage of life; 
        (3) Feed plastic pellets for roughage; 
        (4) Feed formulas containing urea or manure; 
        (5) Feed mammalian or poultry slaughter by-products to mammals or poultry; 
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        (6) Use feed, feed additives, and feed supplements in violation of the Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act; 

        (7) Provide feed or forage to which any antibiotic including ionophores has been added; or 
        (8) Prevent, withhold, restrain, or otherwise restrict ruminant animals from actively obtaining 

feed grazed from pasture during the grazing season, except for conditions as described under                      
§ 205.239(b) and (c). 
        (c) During the grazing season, producers shall: 

        (1) Provide not more than an average of 70 percent of a ruminant's dry matter demand from 
dry matter fed (dry matter fed does not include dry matter grazed from residual forage or vegetation 
rooted in pasture). This shall be calculated as an average over the entire grazing season for each type 
and class of animal. Ruminant animals must be grazed throughout the entire grazing season for the 
geographical region, which shall be not less than 120 days per calendar year. Due to weather, season, 
and/or climate, the grazing season may or may not be continuous. 

        (2) Provide pasture of a sufficient quality and quantity to graze throughout the grazing season 
and to provide all ruminants under the organic system plan with an average of not less than 30 percent 
of their dry matter intake from grazing throughout the grazing season: Except, That, 

        (i) Ruminant animals denied pasture in accordance with § 205.239(b)(1) through (8), and     
§ 205.239(c)(1) through (3), shall be provided with an average of not less than 30 percent of their dry 
matter intake from grazing throughout the periods that they are on pasture during the grazing season; 

        (ii) Breeding bulls shall be exempt from the 30 percent dry matter intake from grazing 
requirement of this section and management on pasture requirement of § 205.239(c)(2); Provided, 
That, any animal maintained under this exemption shall not be sold, labeled, used, or represented as 
organic slaughter stock. 
        (d) Ruminant livestock producers shall: 

        (1) Describe the total feed ration for each type and class of animal. The description must 
include: 

        (i) All feed produced on-farm; 
        (ii) All feed purchased from off-farm sources; 
        (iii) The percentage of each feed type, including pasture, in the total ration; and 
        (iv) A list of all feed supplements and additives. 

        (2) Document the amount of each type of feed actually fed to each type and class of animal. 
        (3) Document changes that are made to all rations throughout the year in response to seasonal 

grazing changes. 
        (4) Provide the method for calculating dry matter demand and dry matter intake. 
 

        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 75 FR 7193, Feb. 17, 2010] 

        § 205.238        Livestock health care practice standard. 

        (a) The producer must establish and maintain preventive livestock health care practices, including: 
        (1) Selection of species and types of livestock with regard to suitability for site-specific 

conditions and resistance to prevalent diseases and parasites; 
        (2) Provision of a feed ration sufficient to meet nutritional requirements, including vitamins, 

minerals, protein and/or amino acids, fatty acids, energy sources, and fiber (ruminants); 
        (3) Establishment of appropriate housing, pasture conditions, and sanitation practices to 

minimize the occurrence and spread of diseases and parasites; 
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        (4) Provision of conditions which allow for exercise, freedom of movement, and reduction of 
stress appropriate to the species; 

        (5) Performance of physical alterations as needed to promote the animal's welfare and in a 
manner that minimizes pain and stress; and 

        (6) Administration of vaccines and other veterinary biologics. 
        (b) When preventive practices and veterinary biologics are inadequate to prevent sickness, a 
producer may administer synthetic medications: Provided, That, such medications are allowed under 
§ 205.603. Parasiticides allowed under § 205.603 may be used on: 

        (1) Breeder stock, when used prior to the last third of gestation but not during lactation for 
progeny that are to be sold, labeled, or represented as organically produced; and 

        (2) Dairy stock, when used a minimum of 90 days prior to the production of milk or milk 
products that are to be sold, labeled, or represented as organic. 
        (c)  The producer of an organic livestock operation must not: 

        (1) Sell, label, or represent as organic any animal or edible product derived from any animal 
treated with antibiotics, any substance that contains a synthetic substance not allowed under                      
§ 205.603, or any substance that contains a nonsynthetic substance prohibited in § 205.604. 

        (2) Administer any animal drug, other than vaccinations, in the absence of illness; 
        (3) Administer hormones for growth promotion; 
        (4) Administer synthetic parasiticides on a routine basis; 
        (5) Administer synthetic parasiticides to slaughter stock; 
        (6) Administer animal drugs in violation of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; or 
        (7) Withhold medical treatment from a sick animal in an effort to preserve its organic status. 

All appropriate medications must be used to restore an animal to health when methods acceptable to 
organic production fail. Livestock treated with a prohibited substance must be clearly identified and 
shall not be sold, labeled, or represented as organically produced. 

        § 205.239        Livestock living conditions. 

        (a) The producer of an organic livestock operation must establish and maintain year-round 
livestock living conditions which accommodate the health and natural behavior of animals, including: 

        (1) Year-round access for all animals to the outdoors, shade, shelter, exercise areas, fresh air, 
clean water for drinking, and direct sunlight, suitable to the species, its stage of life, the climate, and 
the environment: Except, that, animals may be temporarily denied access to the outdoors in 
accordance with §§ 205.239(b) and (c). Yards, feeding pads, and feedlots may be used to provide 
ruminants with access to the outdoors during the non-grazing season and supplemental feeding during 
the grazing season. Yards, feeding pads, and feedlots shall be large enough to allow all ruminant 
livestock occupying the yard, feeding pad, or feedlot to feed simultaneously without crowding and 
without competition for food. Continuous total confinement of any animal indoors is prohibited. 
Continuous total confinement of ruminants in yards, feeding pads, and feedlots is prohibited. 

        (2) For all ruminants, management on pasture and daily grazing throughout the grazing 
season(s) to meet the requirements of § 205.237, except as provided for in paragraphs (b), (c), and (d) 
of this section. 

        (3) Appropriate clean, dry bedding. When roughages are used as bedding, they shall have been 
organically produced in accordance with this part by an operation certified under this part, except as 
provided in § 205.236(a)(2)(i), and, if applicable, organically handled by operations certified to the 
NOP. 
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        (4) Shelter designed to allow for: 
        (i) Natural maintenance, comfort behaviors, and opportunity to exercise; 
        (ii) Temperature level, ventilation, and air circulation suitable to the species; and 
        (iii) Reduction of potential for livestock injury; 

        (5) The use of yards, feeding pads, feedlots and laneways that shall be well-drained, kept in 
good condition (including frequent removal of wastes), and managed to prevent runoff of wastes and 
contaminated waters to adjoining or nearby surface water and across property boundaries. 
        (b) The producer of an organic livestock operation may provide temporary confinement or shelter 
for an animal because of: 

        (1) Inclement weather; 
        (2) The animal's stage of life: Except, that lactation is not a stage of life that would exempt 

ruminants from any of the mandates set forth in this regulation; 
        (3) Conditions under which the health, safety, or well-being of the animal could be 

jeopardized; 
        (4) Risk to soil or water quality; 
        (5) Preventive healthcare procedures or for the treatment of illness or injury (neither the 

various life stages nor lactation is an illness or injury); 
        (6) Sorting or shipping animals and livestock sales: Provided, that, the animals shall be 

maintained under continuous organic management, including organic feed, throughout the extent of 
their allowed confinement; 

        (7) Breeding: Except, that, bred animals shall not be denied access to the outdoors and, once 
bred, ruminants shall not be denied access to pasture during the grazing season; or 

        (8) 4-H, Future Farmers of America and other youth projects, for no more than one week prior 
to a fair or other demonstration, through the event and up to 24 hours after the animals have arrived 
home at the conclusion of the event. These animals must have been maintained under continuous 
organic management, including organic feed, during the extent of their allowed confinement for the 
event. 
        (c) The producer of an organic livestock operation may, in addition to the times permitted under 
§ 205.239(b), temporarily deny a ruminant animal pasture or outdoor access under the following 
conditions: 

        (1) One week at the end of a lactation for dry off (for denial of access to pasture only), three 
weeks prior to parturition (birthing), parturition, and up to one week after parturition; 

        (2) In the case of newborn dairy cattle for up to six months, after which they must be on 
pasture during the grazing season and may no longer be individually housed: Provided, That, an animal 
shall not be confined or tethered in a way that prevents the animal from lying down, standing up, fully 
extending its limbs, and moving about freely; 

        (3) In the case of fiber bearing animals, for short periods for shearing; and 
        (4) In the case of dairy animals, for short periods daily for milking. Milking must be scheduled 

in a manner to ensure sufficient grazing time to provide each animal with an average of at least 30 
percent DMI from grazing throughout the grazing season. Milking frequencies or duration practices 
cannot be used to deny dairy animals pasture. 
        (d) Ruminant slaughter stock, typically grain finished, shall be maintained on pasture for each day 
that the finishing period corresponds with the grazing season for the geographical location: Except, 
that, yards, feeding pads, or feedlots may be used to provide finish feeding rations. During the finishing 
period, ruminant slaughter stock shall be exempt from the minimum 30 percent DMI requirement from 
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grazing. Yards, feeding pads, or feedlots used to provide finish feeding rations shall be large enough to 
allow all ruminant slaughter stock occupying the yard, feeding pad, or feed lot to feed simultaneously 
without crowding and without competition for food. The finishing period shall not exceed one-fifth 
(1/5) of the animal's total life or 120 days, whichever is shorter. 
        (e) The producer of an organic livestock operation must manage manure in a manner that does 
not contribute to contamination of crops, soil, or water by plant nutrients, heavy metals, or pathogenic 
organisms and optimizes recycling of nutrients and must manage pastures and other outdoor access 
areas in a manner that does not put soil or water quality at risk. 
 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 75 FR 7193, Feb. 17, 2010] 

        § 205.240        Pasture practice standard. 

        The producer of an organic livestock operation must, for all ruminant livestock on the operation, 
demonstrate through auditable records in the organic system plan, a functioning management plan 
for pasture. 
        (a) Pasture must be managed as a crop in full compliance with §§ 205.202, 205.203(d) and (e), 
205.204, and 205.206(b) through (f). Land used for the production of annual crops for ruminant grazing 
must be managed in full compliance with §§ 205.202 through 205.206. Irrigation shall be used, as 
needed, to promote pasture growth when the operation has irrigation available for use on pasture. 
        (b) Producers must provide pasture in compliance with § 205.239(a)(2) and manage pasture to 
comply with the requirements of: § 205.237(c)(2), to annually provide a minimum of 30 percent of a 
ruminant's dry matter intake (DMI), on average, over the course of the grazing season(s);                                  
§ 205.238(a)(3), to minimize the occurrence and spread of diseases and parasites; and § 205.239(e) to 
refrain from putting soil or water quality at risk. 
        (c) A pasture plan must be included in the producer's organic system plan, and be updated 
annually in accordance with § 205.406(a). The producer may resubmit the previous year's pasture plan 
when no change has occurred in the plan. The pasture plan may consist of a pasture/rangeland plan 
developed in cooperation with a Federal, State, or local conservation office: Provided, that, the 
submitted plan addresses all of the requirements of § 205.240(c)(1) through (8). When a change to an 
approved pasture plan is contemplated, which may affect the operation's compliance with the Act or 
the regulations in this part, the producer shall seek the certifying agent's agreement on the change 
prior to implementation. The pasture plan shall include a description of the: 

        (1) Types of pasture provided to ensure that the feed requirements of § 205.237 are being 
met. 

        (2) Cultural and management practices to be used to ensure pasture of a sufficient quality and 
quantity is available to graze throughout the grazing season and to provide all ruminants under the 
organic system plan, except exempted classes identified in § 205.239(c)(1) through (3), with an average 
of not less than 30 percent of their dry matter intake from grazing throughout the grazing season. 

        (3) Grazing season for the livestock operation's regional location. 
        (4) Location and size of pastures, including maps giving each pasture its own identification. 
        (5) The types of grazing methods to be used in the pasture system. 
        (6) Location and types of fences, except for temporary fences, and the location and source of 

shade and the location and source of water. 
        (7) Soil fertility and seeding systems. 
        (8) Erosion control and protection of natural wetlands and riparian areas practices. 
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        [75 FR 7194, Feb. 17, 2010] 

        §§ 205.241-205.269        [Reserved] 

        § 205.270        Organic handling requirements. 

        (a) Mechanical or biological methods, including but not limited to cooking, baking, curing, heating, 
drying, mixing, grinding, churning, separating, distilling, extracting, slaughtering, cutting, fermenting, 
eviscerating, preserving, dehydrating, freezing, chilling, or otherwise manufacturing, and the 
packaging, canning, jarring, or otherwise enclosing food in a container may be used to process an 
organically produced agricultural product for the purpose of retarding spoilage or otherwise preparing 
the agricultural product for market. 
        (b) Nonagricultural substances allowed under § 205.605 and nonorganically produced agricultural 
products allowed under § 205.606 may be used: 

        (1) In or on a processed agricultural product intended to be sold, labeled, or represented as 
“organic,” pursuant to § 205.301(b), if not commercially available in organic form. 

        (2) In or on a processed agricultural product intended to be sold, labeled, or represented as 
“made with organic (specified ingredients or food group(s)),” pursuant to § 205.301(c). 
        (c) The handler of an organic handling operation must not use in or on agricultural products 
intended to be sold, labeled, or represented as “100 percent organic,” “organic,” or “made with 
organic (specified ingredients or food group(s)),” or in or on any ingredients labeled as organic: 

        (1) Practices prohibited under paragraphs (e) and (f) of § 205.105. 
        (2) A volatile synthetic solvent or other synthetic processing aid not allowed under § 205.605: 

Except, That, nonorganic ingredients in products labeled “made with organic (specified ingredients or 
food group(s))” are not subject to this requirement. 

        § 205.271        Facility pest management practice standard. 

        (a) The producer or handler of an organic facility must use management practices to prevent pests, 
including but not limited to: 

        (1) Removal of pest habitat, food sources, and breeding areas; 
        (2) Prevention of access to handling facilities; and 
        (3) Management of environmental factors, such as temperature, light, humidity, atmosphere, 

and air circulation, to prevent pest reproduction. 
        (b) Pests may be controlled through: 

        (1) Mechanical or physical controls including but not limited to traps, light, or sound; or 
        (2) Lures and repellents using nonsynthetic or synthetic substances consistent with the 

National List. 
        (c) If the practices provided for in paragraphs (a) and (b) of this section are not effective to prevent 
or control pests, a nonsynthetic or synthetic substance consistent with the National List may be 
applied. 
        (d) If the practices provided for in paragraphs (a), (b), and (c) of this section are not effective to 
prevent or control facility pests, a synthetic substance not on the National List may be applied: 
Provided, That, the handler and certifying agent agree on the substance, method of application, and 
measures to be taken to prevent contact of the organically produced products or ingredients with the 
substance used. 
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        (e) The handler of an organic handling operation who applies a nonsynthetic or synthetic 
substance to prevent or control pests must update the operation's organic handling plan to reflect the 
use of such substances and methods of application. The updated organic plan must include a list of all 
measures taken to prevent contact of the organically produced products or ingredients with the 
substance used. 
        (f) Notwithstanding the practices provided for in paragraphs (a), (b), (c), and (d) of this section,        
a handler may otherwise use substances to prevent or control pests as required by Federal, State, or 
local laws and regulations: Provided, That, measures are taken to prevent contact of the organically 
produced products or ingredients with the substance used. 

        § 205.272        Commingling and contact with prohibited substance prevention practice standard. 

        (a) The handler of an organic handling operation must implement measures necessary to prevent 
the commingling of organic and nonorganic products and protect organic products from contact with 
prohibited substances. 
        (b) The following are prohibited for use in the handling of any organically produced agricultural 
product or ingredient labeled in accordance with subpart D of this part: 

        (1) Packaging materials, and storage containers, or bins that contain a synthetic fungicide, 
preservative, or fumigant; 

        (2) The use or reuse of any bag or container that has been in contact with any substance in 
such a manner as to compromise the organic integrity of any organically produced product or 
ingredient placed in those containers, unless such reusable bag or container has been thoroughly 
cleaned and poses no risk of contact of the organically produced product or ingredient with the 
substance used. 

        §§ 205.273-205.289        [Reserved] 

        § 205.290        Temporary variances. 

        (a) Temporary variances from the requirements in §§ 205.203 through 205.207, 205.236 through 
205.240 and 205.270 through 205.272 may be established by the Administrator for the following 
reasons: 

        (1) Natural disasters declared by the Secretary; 
        (2) Damage caused by drought, wind, flood, excessive moisture, hail, tornado, earthquake, 

fire, or other business interruption; and 
        (3) Practices used for the purpose of conducting research or trials of techniques, varieties, or 

ingredients used in organic production or handling. 
        (b) A State organic program's governing State official or certifying agent may recommend in 
writing to the Administrator that a temporary variance from a standard set forth in subpart C of this 
part for organic production or handling operations be established: Provided, That, such variance is 
based on one or more of the reasons listed in paragraph (a) of this section. 
        (c) The Administrator will provide written notification to certifying agents upon establishment of 
a temporary variance applicable to the certifying agent's certified production or handling operations 
and specify the period of time it shall remain in effect, subject to extension as the Administrator deems 
necessary. 
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        (d) A certifying agent, upon notification from the Administrator of the establishment of a 
temporary variance, must notify each production or handling operation it certifies to which the 
temporary variance applies. 
        (e) Temporary variances will not be granted for any practice, material, or procedure prohibited 
under § 205.105. 
        [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 75 FR 7194, Feb. 17, 2010] 

        §§ 205.291-205.299        [Reserved] 

Subpart D—Labels, Labeling, and Market Information 

        § 205.300        Use of the term, “organic.” 

        (a) The term, “organic,” may only be used on labels and in labeling of raw or processed agricultural 
products, including ingredients, that have been produced and handled in accordance with the 
regulations in this part. The term, “organic,” may not be used in a product name to modify a nonorganic 
ingredient in the product. 
        (b) Products for export, produced and certified to foreign national organic standards or foreign 
contract buyer requirements, may be labeled in accordance with the organic labeling requirements of 
the receiving country or contract buyer: Provided, That, the shipping containers and shipping 
documents meet the labeling requirements specified in § 205.307(c). 
        (c) Products produced in a foreign country and exported for sale in the United States must be 
certified pursuant to subpart E of this part and labeled pursuant to this subpart D. 
        (d) Livestock feeds produced in accordance with the requirements of this part must be labeled in 
accordance with the requirements of § 205.306. 

        § 205.301        Product composition. 

        (a) Products sold, labeled, or represented as “100 percent organic.” A raw or processed 
agricultural product sold, labeled, or represented as “100 percent organic” must contain (by weight or 
fluid volume, excluding water and salt) 100 percent organically produced ingredients. If labeled as 
organically produced, such product must be labeled pursuant to § 205.303. 
        (b) Products sold, labeled, or represented as “organic.” A raw or processed agricultural product 
sold, labeled, or represented as “organic” must contain (by weight or fluid volume, excluding water 
and salt) not less than 95 percent organically produced raw or processed agricultural products. Any 
remaining product ingredients must be organically produced, unless not commercially available in 
organic form, or must be nonagricultural substances or nonorganically produced agricultural products 
produced consistent with the National List in subpart G of this part. If labeled as organically produced, 
such product must be labeled pursuant to § 205.303. 
        (c) Products sold, labeled, or represented as “made with organic (specified ingredients or food 
group(s)).” Multiingredient agricultural product sold, labeled, or represented as “made with organic 
(specified ingredients or food group(s))” must contain (by weight or fluid volume, excluding water and 
salt) at least 70 percent organically produced ingredients which are produced and handled pursuant 
to requirements in subpart C of this part. No ingredients may be produced using prohibited practices 
specified in paragraphs (f)(1), (2), and (3) of § 205.301. Nonorganic ingredients may be produced 
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without regard to paragraphs (f)(4), (5), (6), and (7) of § 205.301. If labeled as containing organically 
produced ingredients or food groups, such product must be labeled pursuant to § 205.304. 
        (d) Products with less than 70 percent organically produced ingredients. The organic ingredients 
in multiingredient agricultural product containing less than 70 percent organically produced 
ingredients (by weight or fluid volume, excluding water and salt) must be produced and handled 
pursuant to requirements in subpart C of this part. The nonorganic ingredients may be produced and 
handled without regard to the requirements of this part. Multiingredient agricultural product 
containing less than 70 percent organically produced ingredients may represent the organic nature of 
the product only as provided in § 205.305. 
        (e) Livestock feed.  

(1) A raw or processed livestock feed product sold, labeled, or represented as “100 percent 
organic” must contain (by weight or fluid volume, excluding water and salt) not less than 100 percent 
organically produced raw or processed agricultural product. 

(2) A raw or processed livestock feed product sold, labeled, or represented as “organic” must 
be produced in conformance with § 205.237. 
        (f) All products labeled as “100 percent organic” or “organic” and all ingredients identified as 
“organic” in the ingredient statement of any product must not: 

        (1) Be produced using excluded methods, pursuant to § 201.105(e) of this chapter; 
        (2) Be produced using sewage sludge, pursuant to § 201.105(f) of this chapter; 
        (3) Be processed using ionizing radiation, pursuant to § 201.105(g) of this chapter; 
 
        (4) Be processed using processing aids not approved on the National List of Allowed and 

Prohibited Substances in subpart G of this part: Except, That, products labeled as “100 percent 
organic,” if processed, must be processed using organically produced processing aids; 

        (5) Contain sulfites, nitrates, or nitrites added during the production or handling process, 
Except, that, wine containing added sulfites may be labeled “made with organic grapes”; 

        (6) Be produced using nonorganic ingredients when organic ingredients are available; or 
        (7) Include organic and nonorganic forms of the same ingredient. 

        § 205.302        Calculating the percentage of organically produced ingredients. 

        (a) The percentage of all organically produced ingredients in an agricultural product sold, labeled, 
or represented as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified ingredients or 
food group(s)),” or that include organic ingredients must be calculated by: 

        (1) Dividing the total net weight (excluding water and salt) of combined organic ingredients at 
formulation by the total weight (excluding water and salt) of the finished product. 

        (2) Dividing the fluid volume of all organic ingredients (excluding water and salt) by the fluid 
volume of the finished product (excluding water and salt) if the product and ingredients are liquid. If 
the liquid product is identified on the principal display panel or information panel as being 
reconstituted from concentrates, the calculation should be made on the basis of single-strength 
concentrations of the ingredients and finished product. 

        (3) For products containing organically produced ingredients in both solid and liquid form, 
dividing the combined weight of the solid ingredients and the weight of the liquid ingredients 
(excluding water and salt) by the total weight (excluding water and salt) of the finished product. 
        (b) The percentage of all organically produced ingredients in an agricultural product must be 
rounded down to the nearest whole number. 
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        (c) The percentage must be determined by the handler who affixes the label on the consumer 
package and verified by the certifying agent of the handler. The handler may use information provided 
by the certified operation in determining the percentage. 

        § 205.303        Packaged products labeled “100 percent organic” or “organic.” 

        (a) Agricultural products in packages described in § 205.301(a) and (b) may display, on the principal 
display panel, information panel, and any other panel of the package and on any labeling or market 
information concerning the product, the following: 

        (1) The term, “100 percent organic” or “organic,” as applicable, to modify the name of the 
product; 

        (2) For products labeled “organic,” the percentage of organic ingredients in the product;        
(The size of the percentage statement must not exceed one-half the size of the largest type size on the 
panel on which the statement is displayed and must appear in its entirety in the same type size, style, 
and color without highlighting.) 

        (3) The term, “organic,” to identify the organic ingredients in multiingredient products labeled 
“100 percent organic”; 

        (4) The USDA seal; and/or 
        (5) The seal, logo, or other identifying mark of the certifying agent which certified the 

production or handling operation producing the finished product and any other certifying agent which 
certified production or handling operations producing raw organic product or organic ingredients used 
in the finished product: Provided, That, the handler producing the finished product maintain records, 
pursuant to this part, verifying organic certification of the operations producing such ingredients, and: 
Provided further, That, such seals or marks are not individually displayed more prominently than the 
USDA seal. 
        (b) Agricultural products in packages described in § 205.301(a) and (b) must: 

        (1) For products labeled “organic,” identify each organic ingredient in the ingredient 
statement with the word, “organic,” or with an asterisk or other reference mark which is defined below 
the ingredient statement to indicate the ingredient is organically produced. Water or salt included as 
ingredients cannot be identified as organic. 

        (2) On the information panel, below the information identifying the handler or distributor of 
the product and preceded by the statement, “Certified organic by * * *,” or similar phrase, identify the 
name of the certifying agent that certified the handler of the finished product and may display the 
business address, Internet address, or telephone number of the certifying agent in such label. 

        § 205.304     Packaged products labeled “made with organic (specified ingredients or food 
group(s)).” 

        (a) Agricultural products in packages described in § 205.301(c) may display on the principal display 
panel, information panel, and any other panel and on any labeling or market information concerning 
the product: 

        (1) The statement: 
        (i) “Made with organic (specified ingredients)”: Provided, That, the statement does not list 

more than three organically produced ingredients; or 
        (ii) “Made with organic (specified food groups)”: Provided, That, the statement does not 

list more than three of the following food groups: beans, fish, fruits, grains, herbs, meats, nuts, oils, 
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poultry, seeds, spices, sweeteners, and vegetables or processed milk products; and, Provided further, 
That, all ingredients of each listed food group in the product must be organically produced; and 

        (iii) Which appears in letters that do not exceed one-half the size of the largest type size 
on the panel and which appears in its entirety in the same type size, style, and color without 
highlighting. 

        (2) The percentage of organic ingredients in the product. The size of the percentage statement 
must not exceed one-half the size of the largest type size on the panel on which the statement is 
displayed and must appear in its entirety in the same type size, style, and color without highlighting. 

        (3) The seal, logo, or other identifying mark of the certifying agent that certified the handler 
of the finished product. 
        (b) Agricultural products in packages described in § 205.301(c) must: 

        (1) In the ingredient statement, identify each organic ingredient with the word, “organic,” or 
with an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient statement to indicate 
the ingredient is organically produced. Water or salt included as ingredients cannot be identified as 
organic. 

        (2) On the information panel, below the information identifying the handler or distributor of 
the product and preceded by the statement, “Certified organic by * * *,” or similar phrase, identify the 
name of the certifying agent that certified the handler of the finished product: Except, That, the 
business address, Internet address, or telephone number of the certifying agent may be included in 
such label. 
        (c) Agricultural products in packages described in § 205.301(c) must not display the USDA seal. 

        § 205.305        Multi-ingredient packaged products with less than 70 percent organically produced 
ingredients. 

        (a) An agricultural product with less than 70 percent organically produced ingredients may only 
identify the organic content of the product by: 

        (1) Identifying each organically produced ingredient in the ingredient statement with the 
word, “organic,” or with an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient 
statement to indicate the ingredient is organically produced, and 

        (2) If the organically produced ingredients are identified in the ingredient statement, 
displaying the product's percentage of organic contents on the information panel. 
        (b) Agricultural products with less than 70 percent organically produced ingredients must not 
display: 

        (1) The USDA seal; and 
        (2) Any certifying agent seal, logo, or other identifying mark which represents organic 

certification of a product or product ingredients. 

        § 205.306        Labeling of livestock feed. 

        (a) Livestock feed products described in § 205.301(e)(1) and (e)(2) may display on any package 
panel the following terms: 

        (1) The statement, “100 percent organic” or “organic,” as applicable, to modify the name of 
the feed product; 

        (2) The USDA seal; 
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        (3) The seal, logo, or other identifying mark of the certifying agent which certified the 
production or handling operation producing the raw or processed organic ingredients used in the 
finished product, Provided, That, such seals or marks are not displayed more prominently than the 
USDA seal; 

        (4) The word, “organic,” or an asterisk or other reference mark which is defined on the 
package to identify ingredients that are organically produced. Water or salt included as ingredients 
cannot be identified as organic. 
        (b) Livestock feed products described in § 205.301(e)(1) and (e)(2) must: 

        (1) On the information panel, below the information identifying the handler or distributor of 
the product and preceded by the statement, “Certified organic by * * *,” or similar phrase, display the 
name of the certifying agent that certified the handler of the finished product. The business address, 
Internet address, or telephone number of the certifying agent may be included in such label. 

        (2) Comply with other Federal agency or State feed labeling requirements as applicable. 

        § 205.307    Labeling of nonretail containers used for only shipping or storage of raw or processed 
agricultural products labeled as “100 percent organic,” “organic,” or “made with organic (specified 
ingredients or food group(s)).” 

        (a) Nonretail containers used only to ship or store raw or processed agricultural product labeled 
as containing organic ingredients may display the following terms or marks: 

        (1) The name and contact information of the certifying agent which certified the handler which 
assembled the final product; 

        (2) Identification of the product as organic; 
        (3) Special handling instructions needed to maintain the organic integrity of the product; 
        (4) The USDA seal; 
        (5) The seal, logo, or other identifying mark of the certifying agent that certified the organic 

production or handling operation that produced or handled the finished product. 
        (b) Nonretail containers used to ship or store raw or processed agricultural product labeled as 
containing organic ingredients must display the production lot number of the product if applicable. 
        (c) Shipping containers of domestically produced product labeled as organic intended for export 
to international markets may be labeled in accordance with any shipping container labeling 
requirements of the foreign country of destination or the container labeling specifications of a foreign 
contract buyer: Provided, That, the shipping containers and shipping documents accompanying such 
organic products are clearly marked “For Export Only” and: Provided further, That, proof of such 
container marking and export must be maintained by the handler in accordance with recordkeeping 
requirements for exempt and excluded operations under § 205.101. 

        § 205.308        Agricultural products in other than packaged form at the point of retail sale that 
are sold, labeled, or represented as “100 percent organic” or “organic.” 

        (a) Agricultural products in other than packaged form may use the term, “100 percent organic” or 
“organic,” as applicable, to modify the name of the product in retail display, labeling, and display 
containers: Provided, That, the term, “organic,” is used to identify the organic ingredients listed in the 
ingredient statement. 
        (b) If the product is prepared in a certified facility, the retail display, labeling, and display 
containers may use: 
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        (1) The USDA seal; and 
        (2) The seal, logo, or other identifying mark of the certifying agent that certified the production 

or handling operation producing the finished product and any other certifying agent which certified 
operations producing raw organic product or organic ingredients used in the finished product: 
Provided, That, such seals or marks are not individually displayed more prominently than the USDA 
seal. 

        § 205.309        Agricultural products in other than packaged form at the point of retail sale that 
are sold, labeled, or represented as “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 

        (a) Agricultural products in other than packaged form containing between 70 and 95 percent 
organically produced ingredients may use the phrase, “made with organic (specified ingredients or 
food group(s)),” to modify the name of the product in retail display, labeling, and display containers. 

        (1) Such statement must not list more than three organic ingredients or food groups, and 
        (2) In any such display of the product's ingredient statement, the organic ingredients are 

identified as “organic.” 
        (b) If prepared in a certified facility, such agricultural products labeled as “made with organic 
(specified ingredients or food group(s))” in retail displays, display containers, and market information 
may display the certifying agent's seal, logo, or other identifying mark. 

        § 205.310        Agricultural products produced on an exempt or excluded operation. 

        (a) An agricultural product organically produced or handled on an exempt or excluded operation 
must not: 

        (1) Display the USDA seal or any certifying agent's seal or other identifying mark which 
represents the exempt or excluded operation as a certified organic operation, or 

        (2) Be represented as a certified organic product or certified organic ingredient to any buyer. 
        (b) An agricultural product organically produced or handled on an exempt or excluded operation 
may be identified as an organic product or organic ingredient in a multiingredient product produced 
by the exempt or excluded operation. Such product or ingredient must not be identified or represented 
as “organic” in a product processed by others. 
        (c) Such product is subject to requirements specified in paragraph (a) of § 205.300, and paragraphs 
(f)(1) through (f)(7) of § 205.301. 

        § 205.311        USDA Seal. 

        (a) The USDA seal described in paragraphs (b) and (c) of this section may be used only for raw or 
processed agricultural products described in paragraphs (a), (b), (e)(1), and (e)(2) of § 205.301. 
        (b) The USDA seal must replicate the form and design of the example in figure 1 and must be 
printed legibly and conspicuously: 

        (1) On a white background with a brown outer circle and with the term, “USDA,” in green 
overlaying a white upper semicircle and with the term, “organic,” in white overlaying the green lower 
half circle; or 

        (2) On a white or transparent background with black outer circle and black “USDA” on a white 
or transparent upper half of the circle with a contrasting white or transparent “organic” on the black 
lower half circle. 
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        (3) The green or black lower half circle may have four light lines running from left to right and 
disappearing at the point on the right horizon to resemble a cultivated field. 
      [Please see PDF for image: ER21DE00.001]  

        §§ 205.312-205.399        [Reserved] 

Subpart E—Certification 

        § 205.400        General requirements for certification. 

        A person seeking to receive or maintain organic certification under the regulations in this part 
must : 
        (a) Comply with the Act and applicable organic production and handling regulations of this part; 
        (b) Establish, implement, and update annually an organic production or handling system plan that 
is submitted to an accredited certifying agent as provided for in § 205.200; 
        (c) Permit on-site inspections with complete access to the production or handling operation, 
including noncertified production and handling areas, structures, and offices by the certifying agent as 
provided for in § 205.403; 
        (d) Maintain all records applicable to the organic operation for not less than 5 years beyond their 
creation and allow authorized representatives of the Secretary, the applicable State organic program's 
governing State official, and the certifying agent access to such records during normal business hours 
for review and copying to determine compliance with the Act and the regulations in this part, as 
provided for in § 205.104; 
        (e) Submit the applicable fees charged by the certifying agent; and 
        (f) Immediately notify the certifying agent concerning any: 

        (1) Application, including drift, of a prohibited substance to any field, production unit, site, 
facility, livestock, or product that is part of an operation; and 

        (2) Change in a certified operation or any portion of a certified operation that may affect its 
compliance with the Act and the regulations in this part. 

        § 205.401        Application for certification. 

        A person seeking certification of a production or handling operation under this subpart must 
submit an application for certification to a certifying agent. The application must include the following 
information: 
        (a) An organic production or handling system plan, as required in § 205.200; 
        (b) The name of the person completing the application; the applicant's business name, address, 
and telephone number; and, when the applicant is a corporation, the name, address, and telephone 
number of the person authorized to act on the applicant's behalf; 
        (c) The name(s) of any organic certifying agent(s) to which application has previously been made; 
the year(s) of application; the outcome of the application(s) submission, including, when available, a 
copy of any notification of noncompliance or denial of certification issued to the applicant for 
certification; and a description of the actions taken by the applicant to correct the noncompliances 
noted in the notification of noncompliance, including evidence of such correction; and 
        (d) Other information necessary to determine compliance with the Act and the regulations in this 
part. 
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        § 205.402        Review of application. 

        (a) Upon acceptance of an application for certification, a certifying agent must: 
        (1) Review the application to ensure completeness pursuant to § 205.401; 
        (2) Determine by a review of the application materials whether the applicant appears to 

comply or may be able to comply with the applicable requirements of subpart C of this part; 
        (3) Verify that an applicant who previously applied to another certifying agent and received a 

notification of noncompliance or denial of certification, pursuant to § 205.405, has submitted 
documentation to support the correction of any noncompliances identified in the notification of 
noncompliance or denial of certification, as required in § 205.405(e); and 

        (4) Schedule an on-site inspection of the operation to determine whether the applicant 
qualifies for certification if the review of application materials reveals that the production or handling 
operation may be in compliance with the applicable requirements of subpart C of this part. 
        (b) The certifying agent shall within a reasonable time: 

        (1) Review the application materials received and communicate its findings to the applicant; 
        (2) Provide the applicant with a copy of the on-site inspection report, as approved by the 

certifying agent, for any on-site inspection performed; and 
        (3) Provide the applicant with a copy of the test results for any samples taken by an inspector. 

        (c) The applicant may withdraw its application at any time. An applicant who withdraws its 
application shall be liable for the costs of services provided up to the time of withdrawal of its 
application. An applicant that voluntarily withdrew its application prior to the issuance of a notice of 
noncompliance will not be issued a notice of noncompliance. Similarly, an applicant that voluntarily 
withdrew its application prior to the issuance of a notice of certification denial will not be issued a 
notice of certification denial. 

        § 205.403        On-site inspections. 

        (a) On-site inspections.  
        (1) A certifying agent must conduct an initial on-site inspection of each production unit, 

facility, and site that produces or handles organic products and that is included in an operation for 
which certification is requested. An on-site inspection shall be conducted annually thereafter for each 
certified operation that produces or handles organic products for the purpose of determining whether 
to approve the request for certification or whether the certification of the operation should continue. 

        (2)(i) A certifying agent may conduct additional on-site inspections of applicants for 
certification and certified operations to determine compliance with the Act and the regulations in this 
part. 

        (ii) The Administrator or State organic program's governing State official may require that 
additional inspections be performed by the certifying agent for the purpose of determining compliance 
with the Act and the regulations in this part. 

        (iii) Additional inspections may be announced or unannounced at the discretion of the 
certifying agent or as required by the Administrator or State organic program's governing State official. 
        (b) Scheduling.  

       (1) The initial on-site inspection must be conducted within a reasonable time following a 
determination that the applicant appears to comply or may be able to comply with the requirements 
of subpart C of this part: Except, That, the initial inspection may be delayed for up to 6 months to 
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comply with the requirement that the inspection be conducted when the land, facilities, and activities 
that demonstrate compliance or capacity to comply can be observed. 

        (2) All on-site inspections must be conducted when an authorized representative of the 
operation who is knowledgeable about the operation is present and at a time when land, facilities, and 
activities that demonstrate the operation's compliance with or capability to comply with the applicable 
provisions of subpart C of this part can be observed, except that this requirement does not apply to 
unannounced on-site inspections. 
        (c) Verification of information. The on-site inspection of an operation must verify: 

        (1) The operation's compliance or capability to comply with the Act and the regulations in this 
part; 

        (2) That the information, including the organic production or handling system plan, provided 
in accordance with §§ 205.401, 205.406, and 205.200, accurately reflects the practices used or to be 
used by the applicant for certification or by the certified operation; 

        (3) That prohibited substances have not been and are not being applied to the operation 
through means which, at the discretion of the certifying agent, may include the collection and testing 
of soil; water; waste; seeds; plant tissue; and plant, animal, and processed products samples. 
        (d) Exit interview. The inspector must conduct an exit interview with an authorized representative 
of the operation who is knowledgeable about the inspected operation to confirm the accuracy and 
completeness of inspection observations and information gathered during the on-site inspection. The 
inspector must also address the need for any additional information as well as any issues of concern. 
        (e) Documents to the inspected operation.  

        (1) At the time of the inspection, the inspector shall provide the operation's authorized 
representative with a receipt for any samples taken by the inspector. There shall be no charge to the 
inspector for the samples taken. 

        (2) A copy of the on-site inspection report and any test results will be sent to the inspected 
operation by the certifying agent. 

        § 205.404        Granting certification. 

        (a) Within a reasonable time after completion of the initial on-site inspection, a certifying agent 
must review the on-site inspection report, the results of any analyses for substances conducted, and 
any additional information requested from or supplied by the applicant. If the certifying agent 
determines that the organic system plan and all procedures and activities of the applicant's operation 
are in compliance with the requirements of this part and that the applicant is able to conduct 
operations in accordance with the plan, the agent shall grant certification. The certification may 
include requirements for the correction of minor noncompliances within a specified time period as a 
condition of continued certification. 
        (b) The certifying agent must issue a certificate of organic operation which specifies the: 

        (1) Name and address of the certified operation; 
        (2) Effective date of certification; 
        (3) Categories of organic operation, including crops, wild crops, livestock, or processed 

products produced by the certified operation; and 
        (4) Name, address, and telephone number of the certifying agent. 

        (c) Once certified, a production or handling operation's organic certification continues in effect 
until surrendered by the organic operation or suspended or revoked by the certifying agent, the State 
organic program's governing State official, or the Administrator. 
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        § 205.405        Denial of certification. 

        (a) When the certifying agent has reason to believe, based on a review of the information specified 
in § 205.402 or § 205.404, that an applicant for certification is not able to comply or is not in compliance 
with the requirements of this part, the certifying agent must provide a written notification of 
noncompliance to the applicant. When correction of a noncompliance is not possible, a notification of 
noncompliance and a notification of denial of certification may be combined in one notification. The 
notification of noncompliance shall provide: 

        (1) A description of each noncompliance; 
        (2) The facts upon which the notification of noncompliance is based; and 
        (3) The date by which the applicant must rebut or correct each noncompliance and submit 

supporting documentation of each such correction when correction is possible. 
        (b) Upon receipt of such notification of noncompliance, the applicant may: 

        (1) Correct noncompliances and submit a description of the corrective actions taken with 
supporting documentation to the certifying agent; 

        (2) Correct noncompliances and submit a new application to another certifying agent: 
Provided, That, the applicant must include a complete application, the notification of noncompliance 
received from the first certifying agent, and a description of the corrective actions taken with 
supporting documentation; or 

        (3) Submit written information to the issuing certifying agent to rebut the noncompliance 
described in the notification of noncompliance. 
        (c) After issuance of a notification of noncompliance, the certifying agent must: 

        (1) Evaluate the applicant's corrective actions taken and supporting documentation submitted 
or the written rebuttal, conduct an on-site inspection if necessary, and 

        (i) When the corrective action or rebuttal is sufficient for the applicant to qualify for 
certification, issue the applicant an approval of certification pursuant to § 205.404; or 

        (ii) When the corrective action or rebuttal is not sufficient for the applicant to qualify for 
certification, issue the applicant a written notice of denial of certification. 

        (2) Issue a written notice of denial of certification to an applicant who fails to respond to the 
notification of noncompliance. 

        (3) Provide notice of approval or denial to the Administrator, pursuant to § 205.501(a)(14). 
        (d) A notice of denial of certification must state the reason(s) for denial and the applicant's right 
to: 

        (1) Reapply for certification pursuant to §§ 205.401 and 205.405(e); 
        (2) Request mediation pursuant to § 205.663 or, if applicable, pursuant to a State organic 

program; or 
        (3) File an appeal of the denial of certification pursuant to § 205.681 or, if applicable, pursuant 

to a State organic program. 
        (e) An applicant for certification who has received a written notification of noncompliance or a 
written notice of denial of certification may apply for certification again at any time with any certifying 
agent, in accordance with §§ 205.401 and 205.405(e). When such applicant submits a new application 
to a certifying agent other than the agent who issued the notification of noncompliance or notice of 
denial of certification, the applicant for certification must include a copy of the notification of 
noncompliance or notice of denial of certification and a description of the actions taken, with 
supporting documentation, to correct the noncompliances noted in the notification of noncompliance. 
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        (f) A certifying agent who receives a new application for certification, which includes a notification 
of noncompliance or a notice of denial of certification, must treat the application as a new application 
and begin a new application process pursuant to § 205.402. 
        (g) Notwithstanding paragraph (a) of this section, if a certifying agent has reason to believe that 
an applicant for certification has willfully made a false statement or otherwise purposefully 
misrepresented the applicant's operation or its compliance with the certification requirements 
pursuant to this part, the certifying agent may deny certification pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of this 
section without first issuing a notification of noncompliance. 

        § 205.406        Continuation of certification. 

        (a) To continue certification, a certified operation must annually pay the certification fees and 
submit the following information, as applicable, to the certifying agent: 

        (1) An updated organic production or handling system plan which includes: 
        (i) A summary statement, supported by documentation, detailing any deviations from, 

changes to, modifications to, or other amendments made to the previous year's organic system plan 
during the previous year; and 

        (ii) Any additions or deletions to the previous year's organic system plan, intended to be 
undertaken in the coming year, detailed pursuant to § 205.200; 

        (2) Any additions to or deletions from the information required pursuant to § 205.401(b); 
        (3) An update on the correction of minor noncompliances previously identified by the 

certifying agent as requiring correction for continued certification; and 
        (4) Other information as deemed necessary by the certifying agent to determine compliance 

with the Act and the regulations in this part. 
        (b) Following the receipt of the information specified in paragraph (a) of this section, the certifying 
agent shall within a reasonable time arrange and conduct an on-site inspection of the certified 
operation pursuant to § 205.403: Except, That, when it is impossible for the certifying agent to conduct 
the annual on-site inspection following receipt of the certified operation's annual update of 
information, the certifying agent may allow continuation of certification and issue an updated 
certificate of organic operation on the basis of the information submitted and the most recent on-site 
inspection conducted during the previous 12 months: Provided, That, the annual on-site inspection, 
required pursuant to § 205.403, is conducted within the first 6 months following the certified 
operation's scheduled date of annual update. 
        (c) If the certifying agent has reason to believe, based on the on-site inspection and a review of 
the information specified in § 205.404, that a certified operation is not complying with the 
requirements of the Act and the regulations in this part, the certifying agent shall provide a written 
notification of noncompliance to the operation in accordance with § 205.662. 
        (d) If the certifying agent determines that the certified operation is complying with the Act and 
the regulations in this part and that any of the information specified on the certificate of organic 
operation has changed, the certifying agent must issue an updated certificate of organic operation 
pursuant to § 205.404(b). 
 
        §§ 205.407-205.499        [Reserved] 
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Subpart F—Accreditation of Certifying Agents 

        § 205.500        Areas and duration of accreditation. 

        (a) The Administrator shall accredit a qualified domestic or foreign applicant in the areas of crops, 
livestock, wild crops, or handling or any combination thereof to certify a domestic or foreign 
production or handling operation as a certified operation. 
        (b) Accreditation shall be for a period of 5 years from the date of approval of accreditation 
pursuant to § 205.506. 
        (c) In lieu of accreditation under paragraph (a) of this section, USDA will accept a foreign certifying 
agent's accreditation to certify organic production or handling operations if: 

        (1) USDA determines, upon the request of a foreign government, that the standards under 
which the foreign government authority accredited the foreign certifying agent meet the requirements 
of this part; or 

        (2) The foreign government authority that accredited the foreign certifying agent acted under 
an equivalency agreement negotiated between the United States and the foreign government. 

        § 205.501        General requirements for accreditation. 

        (a) A private or governmental entity accredited as a certifying agent under this subpart must: 
        (1) Have sufficient expertise in organic production or handling techniques to fully comply with 

and implement the terms and conditions of the organic certification program established under the 
Act and the regulations in this part; 

        (2) Demonstrate the ability to fully comply with the requirements for accreditation set forth 
in this subpart; 

        (3) Carry out the provisions of the Act and the regulations in this part, including the provisions 
of §§ 205.402 through 205.406 and § 205.670; 

        (4) Use a sufficient number of adequately trained personnel, including inspectors and 
certification review personnel, to comply with and implement the organic certification program 
established under the Act and the regulations in subpart E of this part; 

        (5) Ensure that its responsibly connected persons, employees, and contractors with 
inspection, analysis, and decision-making responsibilities have sufficient expertise in organic 
production or handling techniques to successfully perform the duties assigned. 

        (6) Conduct an annual performance evaluation of all persons who review applications for 
certification, perform on-site inspections, review certification documents, evaluate qualifications for 
certification, make recommendations concerning certification, or make certification decisions and 
implement measures to correct any deficiencies in certification services; 

        (7) Have an annual program review of its certification activities conducted by the certifying 
agent's staff, an outside auditor, or a consultant who has expertise to conduct such reviews and 
implement measures to correct any noncompliances with the Act and the regulations in this part that 
are identified in the evaluation; 

        (8) Provide sufficient information to persons seeking certification to enable them to comply 
with the applicable requirements of the Act and the regulations in this part; 

        (9) Maintain all records pursuant to § 205.510(b) and make all such records available for 
inspection and copying during normal business hours by authorized representatives of the Secretary 
and the applicable State organic program's governing State official; 



197 
 

        (10) Maintain strict confidentiality with respect to its clients under the applicable organic 
certification program and not disclose to third parties (with the exception of the Secretary or the 
applicable State organic program's governing State official or their authorized representatives) any 
business-related information concerning any client obtained while implementing the regulations in 
this part, except as provided for in § 205.504(b)(5); 

        (11) Prevent conflicts of interest by: 
        (i) Not certifying a production or handling operation if the certifying agent or a responsibly 

connected party of such certifying agent has or has held a commercial interest in the production or 
handling operation, including an immediate family interest or the provision of consulting services, 
within the 12-month period prior to the application for certification; 

        (ii) Excluding any person, including contractors, with conflicts of interest from work, 
discussions, and decisions in all stages of the certification process and the monitoring of certified 
production or handling operations for all entities in which such person has or has held a commercial 
interest, including an immediate family interest or the provision of consulting services, within the 12-
month period prior to the application for certification; 

        (iii) Not permitting any employee, inspector, contractor, or other personnel to accept 
payment, gifts, or favors of any kind, other than prescribed fees, from any business inspected: Except, 
That, a certifying agent that is a not-for-profit organization with an Internal Revenue Code tax 
exemption or, in the case of a foreign certifying agent, a comparable recognition of not-for-profit status 
from its government, may accept voluntary labor from certified operations; 

        (iv) Not giving advice or providing consultancy services, to certification applicants or 
certified operations, for overcoming identified barriers to certification; 

        (v) Requiring all persons who review applications for certification, perform on-site 
inspections, review certification documents, evaluate qualifications for certification, make 
recommendations concerning certification, or make certification decisions and all parties responsibly 
connected to the certifying agent to complete an annual conflict of interest disclosure report; and 

        (vi) Ensuring that the decision to certify an operation is made by a person different from 
those who conducted the review of documents and on-site inspection. 

        (12)(i) Reconsider a certified operation's application for certification and, if necessary, 
perform a new on-site inspection when it is determined, within 12 months of certifying the operation, 
that any person participating in the certification process and covered under § 205.501(a)(11)(ii) has or 
had a conflict of interest involving the applicant. All costs associated with a reconsideration of 
application, including onsite inspection costs, shall be borne by the certifying agent. 

        (ii) Refer a certified operation to a different accredited certifying agent for recertification 
and reimburse the operation for the cost of the recertification when it is determined that any person 
covered under § 205.501(a)(11)(i) at the time of certification of the applicant had a conflict of interest 
involving the applicant. 

        (13) Accept the certification decisions made by another certifying agent accredited or 
accepted by USDA pursuant to § 205.500; 

        (14) Refrain from making false or misleading claims about its accreditation status, the USDA 
accreditation program for certifying agents, or the nature or qualities of products labeled as organically 
produced; 

        (15) Submit to the Administrator a copy of: 
        (i) Any notice of denial of certification issued pursuant to § 205.405, notification of 

noncompliance, notification of noncompliance correction, notification of proposed suspension or 
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revocation, and notification of suspension or revocation sent pursuant to § 205.662 simultaneously 
with its issuance; and 

        (ii) A list, on January 2 of each year, including the name, address, and telephone number 
of each operation granted certification during the preceding year; 

        (16) Charge applicants for certification and certified production and handling operations only 
those fees and charges for certification activities that it has filed with the Administrator; 

        (17) Pay and submit fees to AMS in accordance with § 205.640; 
        (18) Provide the inspector, prior to each on-site inspection, with previous on-site inspection 

reports and notify the inspector of its decision regarding certification of the production or handling 
operation site inspected by the inspector and of any requirements for the correction of minor 
noncompliances; 

        (19) Accept all production or handling applications that fall within its area(s) of accreditation 
and certify all qualified applicants, to the extent of its administrative capacity to do so without regard 
to size or membership in any association or group; and 

        (20) Demonstrate its ability to comply with a State's organic program to certify organic 
production or handling operations within the State. 

        (21) Comply with, implement, and carry out any other terms and conditions determined by 
the Administrator to be necessary. 
        (b) A private or governmental entity accredited as a certifying agent under this subpart may 
establish a seal, logo, or other identifying mark to be used by production and handling operations 
certified by the certifying agent to indicate affiliation with the certifying agent: Provided, That, the 
certifying agent: 

        (1) Does not require use of its seal, logo, or other identifying mark on any product sold, 
labeled, or represented as organically produced as a condition of certification and 

        (2) Does not require compliance with any production or handling practices other than those 
provided for in the Act and the regulations in this part as a condition of use of its identifying mark: 
Provided, That, certifying agents certifying production or handling operations within a State with more 
restrictive requirements, approved by the Secretary, shall require compliance with such requirements 
as a condition of use of their identifying mark by such operations. 
        (c) A private entity accredited as a certifying agent must: 

        (1) Hold the Secretary harmless for any failure on the part of the certifying agent to carry out 
the provisions of the Act and the regulations in this part; 

        (2) Furnish reasonable security, in an amount and according to such terms as the 
Administrator may by regulation prescribe, for the purpose of protecting the rights of production and 
handling operations certified by such certifying agent under the Act and the regulations in this part; 
and 

        (3) Transfer to the Administrator and make available to any applicable State organic program's 
governing State official all records or copies of records concerning the person's certification activities 
in the event that the certifying agent dissolves or loses its accreditation; Provided, That, such transfer 
shall not apply to a merger, sale, or other transfer of ownership of a certifying agent. 
        (d) No private or governmental entity accredited as a certifying agent under this subpart shall 
exclude from participation in or deny the benefits of the National Organic Program to any person due 
to discrimination because of race, color, national origin, gender, religion, age, disability, political 
beliefs, sexual orientation, or marital or family status. 
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        § 205.502        Applying for accreditation. 

        (a) A private or governmental entity seeking accreditation as a certifying agent under this subpart 
must submit an application for accreditation which contains the applicable information and documents 
set forth in §§ 205.503 through 205.505 and the fees required in § 205.640 to: Program Manager, 
USDA-AMS-TMP-NOP, Room 2945—South Building, P.O. Box 96456, Washington, DC 20090-6456. 
        (b) Following the receipt of the information and documents, the Administrator will determine, 
pursuant to § 205.506, whether the applicant for accreditation should be accredited as a certifying 
agent. 

        § 205.503        Applicant information. 

        A private or governmental entity seeking accreditation as a certifying agent must submit the 
following information: 
        (a) The business name, primary office location, mailing address, name of the person(s) responsible 
for the certifying agent's day-to-day operations, contact numbers (telephone, facsimile, and Internet 
address) of the applicant, and, for an applicant who is a private person, the entity's taxpayer 
identification number; 
        (b) The name, office location, mailing address, and contact numbers (telephone, facsimile, and 
Internet address) for each of its organizational units, such as chapters or subsidiary offices, and the 
name of a contact person for each unit; 
        (c) Each area of operation (crops, wild crops, livestock, or handling) for which accreditation is 
requested and the estimated number of each type of operation anticipated to be certified annually by 
the applicant along with a copy of the applicant's schedule of fees for all services to be provided under 
these regulations by the applicant; 
        (d) The type of entity the applicant is (e.g., government agricultural office, for-profit business, not-
for-profit membership association) and for: 

        (1) A governmental entity, a copy of the official's authority to conduct certification activities 
under the Act and the regulations in this part, 

        (2) A private entity, documentation showing the entity's status and organizational purpose, 
such as articles of incorporation and by-laws or ownership or membership provisions, and its date of 
establishment; and 
        (e) A list of each State or foreign country in which the applicant currently certifies production and 
handling operations and a list of each State or foreign country in which the applicant intends to certify 
production or handling operations. 

        § 205.504        Evidence of expertise and ability. 

        A private or governmental entity seeking accreditation as a certifying agent must submit the 
following documents and information to demonstrate its expertise in organic production or handling 
techniques; its ability to fully comply with and implement the organic certification program established 
in §§ 205.100 and 205.101, §§ 205.201 through 205.203, §§ 205.300 through 205.303, §§ 205.400 
through 205.406, and §§ 205.661 and 205.662; and its ability to comply with the requirements for 
accreditation set forth in § 205.501: 
        (a) Personnel.  

        (1) A copy of the applicant's policies and procedures for training, evaluating, and supervising 
personnel; 
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        (2) The name and position description of all personnel to be used in the certification operation, 
including administrative staff, certification inspectors, members of any certification review and 
evaluation committees, contractors, and all parties responsibly connected to the certifying agent; 

        (3) A description of the qualifications, including experience, training, and education in 
agriculture, organic production, and organic handling, for: 

        (i) Each inspector to be used by the applicant and 
        (ii) Each person to be designated by the applicant to review or evaluate applications for 

certification; and 
        (4) A description of any training that the applicant has provided or intends to provide to 

personnel to ensure that they comply with and implement the requirements of the Act and the 
regulations in this part. 
        (b) Administrative policies and procedures.  

        (1) A copy of the procedures to be used to evaluate certification applicants, make certification 
decisions, and issue certification certificates; 

        (2) A copy of the procedures to be used for reviewing and investigating certified operation 
compliance with the Act and the regulations in this part and the reporting of violations of the Act and 
the regulations in this part to the Administrator; 

        (3) A copy of the procedures to be used for complying with the recordkeeping requirements 
set forth in § 205.501(a)(9); 

        (4) A copy of the procedures to be used for maintaining the confidentiality of any business-
related information as set forth in § 205.501(a)(10); 

        (5) A copy of the procedures to be used, including any fees to be assessed, for making the 
following information available to any member of the public upon request: 

        (i) Certification certificates issued during the current and 3 preceding calender years; 
        (ii) A list of producers and handlers whose operations it has certified, including for each 

the name of the operation, type(s) of operation, products produced, and the effective date of the 
certification, during the current and 3 preceding calender years; 

        (iii) The results of laboratory analyses for residues of pesticides and other prohibited 
substances conducted during the current and 3 preceding calender years; and 

        (iv) Other business information as permitted in writing by the producer or handler; and 
        (6) A copy of the procedures to be used for sampling and residue testing pursuant to                        

§ 205.670. 
        (c) Conflicts of interest.  

        (1) A copy of procedures intended to be implemented to prevent the occurrence of conflicts 
of interest, as described in § 205.501(a)(11). 

        (2) For all persons who review applications for certification, perform on-site inspections, 
review certification documents, evaluate qualifications for certification, make recommendations 
concerning certification, or make certification decisions and all parties responsibly connected to the 
certifying agent, a conflict of interest disclosure report, identifying any food- or agriculture-related 
business interests, including business interests of immediate family members, that cause a conflict of 
interest. 
        (d) Current certification activities. An applicant who currently certifies production or handling 
operations must submit:  

        (1) A list of all production and handling operations currently certified by the applicant; 
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        (2) Copies of at least 3 different inspection reports and certification evaluation documents for 
production or handling operations certified by the applicant during the previous year for each area of 
operation for which accreditation is requested; and 

        (3) The results of any accreditation process of the applicant's operation by an accrediting body 
during the previous year for the purpose of evaluating its certification activities. 
        (e) Other information. Any other information the applicant believes may assist in the 
Administrator's evaluation of the applicant's expertise and ability. 

        § 205.505        Statement of agreement. 

        (a) A private or governmental entity seeking accreditation under this subpart must sign and return 
a statement of agreement prepared by the Administrator which affirms that, if granted accreditation 
as a certifying agent under this subpart, the applicant will carry out the provisions of the Act and the 
regulations in this part, including: 

        (1) Accept the certification decisions made by another certifying agent accredited or accepted 
by USDA pursuant to § 205.500; 

        (2) Refrain from making false or misleading claims about its accreditation status, the USDA 
accreditation program for certifying agents, or the nature or qualities of products labeled as organically 
produced; 

        (3) Conduct an annual performance evaluation of all persons who review applications for 
certification, perform on-site inspections, review certification documents, evaluate qualifications for 
certification, make recommendations concerning certification, or make certification decisions and 
implement measures to correct any deficiencies in certification services; 

        (4) Have an annual internal program review conducted of its certification activities by 
certifying agent staff, an outside auditor, or a consultant who has the expertise to conduct such reviews 
and implement measures to correct any noncompliances with the Act and the regulations in this part; 

        (5) Pay and submit fees to AMS in accordance with § 205.640; and 
        (6) Comply with, implement, and carry out any other terms and conditions determined by the 

Administrator to be necessary. 
        (b) A private entity seeking accreditation as a certifying agent under this subpart must additionally 
agree to: 

        (1) Hold the Secretary harmless for any failure on the part of the certifying agent to carry out 
the provisions of the Act and the regulations in this part; 

        (2) Furnish reasonable security, in an amount and according to such terms as the 
Administrator may by regulation prescribe, for the purpose of protecting the rights of production and 
handling operations certified by such certifying agent under the Act and the regulations in this part; 
and 

        (3) Transfer to the Administrator and make available to the applicable State organic program's 
governing State official all records or copies of records concerning the certifying agent's certification 
activities in the event that the certifying agent dissolves or loses its accreditation; Provided, That such 
transfer shall not apply to a merger, sale, or other transfer of ownership of a certifying agent. 
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        § 205.506        Granting accreditation. 

        (a) Accreditation will be granted when: 
        (1) The accreditation applicant has submitted the information required by §§ 205.503 through 

205.505; 
        (2) The accreditation applicant pays the required fee in accordance with § 205.640(c); and 
        (3) The Administrator determines that the applicant for accreditation meets the requirements 

for accreditation as stated in § 205.501, as determined by a review of the information submitted in 
accordance with §§ 205.503 through 205.505 and, if necessary, a review of the information obtained 
from a site evaluation as provided for in § 205.508. 
        (b) On making a determination to approve an application for accreditation, the Administrator will 
notify the applicant of the granting of accreditation in writing, stating: 

        (1) The area(s) for which accreditation is given; 
        (2) The effective date of the accreditation; 
        (3) Any terms and conditions for the correction of minor noncompliances; and 
        (4) For a certifying agent who is a private entity, the amount and type of security that must be 

established to protect the rights of production and handling operations certified by such certifying 
agent. 
        (c) The accreditation of a certifying agent shall continue in effect until such time as the certifying 
agent fails to renew accreditation as provided in § 205.510(c), the certifying agent voluntarily ceases 
its certification activities, or accreditation is suspended or revoked pursuant to § 205.665. 

        § 205.507        Denial of accreditation. 

        (a) If the Program Manager has reason to believe, based on a review of the information specified 
in §§ 205.503 through 205.505 or after a site evaluation as specified in § 205.508, that an applicant for 
accreditation is not able to comply or is not in compliance with the requirements of the Act and the 
regulations in this part, the Program Manager shall provide a written notification of noncompliance to 
the applicant. Such notification shall provide: 

        (1) A description of each noncompliance; 
        (2) The facts upon which the notification of noncompliance is based; and 
        (3) The date by which the applicant must rebut or correct each noncompliance and submit 

supporting documentation of each such correction when correction is possible. 
        (b) When each noncompliance has been resolved, the Program Manager will send the applicant a 
written notification of noncompliance resolution and proceed with further processing of the 
application. 
        (c) If an applicant fails to correct the noncompliances, fails to report the corrections by the date 
specified in the notification of noncompliance, fails to file a rebuttal of the notification of 
noncompliance by the date specified, or is unsuccessful in its rebuttal, the Program Manager will 
provide the applicant with written notification of accreditation denial. An applicant who has received 
written notification of accreditation denial may apply for accreditation again at any time in accordance 
with § 205.502, or appeal the denial of accreditation in accordance with § 205.681 by the date specified 
in the notification of accreditation denial. 
        (d) If the certifying agent was accredited prior to the site evaluation and the certifying agent fails 
to correct the noncompliances, fails to report the corrections by the date specified in the notification 
of noncompliance, or fails to file a rebuttal of the notification of noncompliance by the date specified, 
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the Administrator will begin proceedings to suspend or revoke the certifying agent's accreditation. A 
certifying agent who has had its accreditation suspended may at any time, unless otherwise stated in 
the notification of suspension, submit a request to the Secretary for reinstatement of its accreditation. 
The request must be accompanied by evidence demonstrating correction of each noncompliance and 
corrective actions taken to comply with and remain in compliance with the Act and the regulations in 
this part. A certifying agent whose accreditation is revoked will be ineligible for accreditation for a 
period of not less than 3 years following the date of such determination. 

        § 205.508        Site evaluations. 

        (a) Site evaluations of accredited certifying agents shall be conducted for the purpose of examining 
the certifying agent's operations and evaluating its compliance with the Act and the regulations of this 
part. Site evaluations shall include an on-site review of the certifying agent's certification procedures, 
decisions, facilities, administrative and management systems, and production or handling operations 
certified by the certifying agent. Site evaluations shall be conducted by a representative(s) of the 
Administrator. 
        (b) An initial site evaluation of an accreditation applicant shall be conducted before or within a 
reasonable period of time after issuance of the applicant's “notification of accreditation.” A site 
evaluation shall be conducted after application for renewal of accreditation but prior to the issuance 
of a notice of renewal of accreditation. One or more site evaluations will be conducted during the 
period of accreditation to determine whether an accredited certifying agent is complying with the 
general requirements set forth in § 205.501. 

        § 205.509        Peer review panel. 

        The Administrator shall establish a peer review panel pursuant to the Federal Advisory Committee 
Act (FACA) (5 U.S.C. App. 2 et seq.). The peer review panel shall be composed of not less than 3 
members who shall annually evaluate the National Organic Program's adherence to the accreditation 
procedures in this subpart F and ISO/IEC Guide 61, General requirements for assessment and 
accreditation of certification/registration bodies, and the National Organic Program's accreditation 
decisions. This shall be accomplished through the review of accreditation procedures, document 
review and site evaluation reports, and accreditation decision documents or documentation. The peer 
review panel shall report its finding, in writing, to the National Organic Program's Program Manager. 
 
        § 205.510        Annual report, recordkeeping, and renewal of accreditation. 
        (a) Annual report and fees. An accredited certifying agent must submit annually to the 
Administrator, on or before the anniversary date of the issuance of the notification of accreditation, 
the following reports and fees: 

        (1) A complete and accurate update of information submitted pursuant to §§ 205.503 and 
205.504; 

        (2) Information supporting any changes being requested in the areas of accreditation 
described in § 205.500; 

        (3) A description of the measures implemented in the previous year and any measures to be 
implemented in the coming year to satisfy any terms and conditions determined by the Administrator 
to be necessary, as specified in the most recent notification of accreditation or notice of renewal of 
accreditation; 
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        (4) The results of the most recent performance evaluations and annual program review and a 
description of adjustments to the certifying agent's operation and procedures implemented or to be 
implemented in response to the performance evaluations and program review; and 

        (5) The fees required in § 205.640(a). 
        (b) Recordkeeping. Certifying agents must maintain records according to the following schedule: 

        (1) Records obtained from applicants for certification and certified operations must be 
maintained for not less than 5 years beyond their receipt; 

        (2) Records created by the certifying agent regarding applicants for certification and certified 
operations must be maintained for not less than 10 years beyond their creation; and 

        (3) Records created or received by the certifying agent pursuant to the accreditation 
requirements of this subpart F, excluding any records covered by §§ 205.510(b)(2), must be maintained 
for not less than 5 years beyond their creation or receipt. 
        (c) Renewal of accreditation.  

        (1) The Administrator shall send the accredited certifying agent a notice of pending expiration 
of accreditation approximately 1 year prior to the scheduled date of expiration. 

        (2) An accredited certifying agent's application for accreditation renewal must be received at 
least 6 months prior to the fifth anniversary of issuance of the notification of accreditation and each 
subsequent renewal of accreditation. The accreditation of certifying agents who make timely 
application for renewal of accreditation will not expire during the renewal process. The accreditation 
of certifying agents who fail to make timely application for renewal of accreditation will expire as 
scheduled unless renewed prior to the scheduled expiration date. Certifying agents with an expired 
accreditation must not perform certification activities under the Act and the regulations of this part. 

        (3) Following receipt of the information submitted by the certifying agent in accordance with 
paragraph (a) of this section and the results of a site evaluation, the Administrator will determine 
whether the certifying agent remains in compliance with the Act and the regulations of this part and 
should have its accreditation renewed. 
        (d) Notice of renewal of accreditation. Upon a determination that the certifying agent is in 
compliance with the Act and the regulations of this part, the Administrator will issue a notice of 
renewal of accreditation. The notice of renewal will specify any terms and conditions that must be 
addressed by the certifying agent and the time within which those terms and conditions must be 
satisfied. 
        (e) Noncompliance. Upon a determination that the certifying agent is not in compliance with the 
Act and the regulations of this part, the Administrator will initiate proceedings to suspend or revoke 
the certifying agent's accreditation. 
        (f) Amending accreditation. Amendment to scope of an accreditation may be requested at any 
time. The application for amendment shall be sent to the Administrator and shall contain information 
applicable to the requested change in accreditation, a complete and accurate update of the 
information submitted pursuant to §§ 205.503 and 205.504, and the applicable fees required in                  
§ 205.640. 

        §§ 205.511-205.599        [Reserved] 
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Subpart G—Administrative 

         The National List of Allowed and Prohibited Substances 

          § 205.600    Evaluation criteria for allowed and prohibited substances, methods, and 
ingredients. 

          The following criteria will be utilized in the evaluation of substances or ingredients for the organic 
production and handling sections of the National List: 
          (a) Synthetic and nonsynthetic substances considered for inclusion on or deletion from the 
National List of allowed and prohibited substances will be evaluated using the criteria specified in the 
Act (7 U.S.C. 6517 and 6518). 
          (b) In addition to the criteria set forth in the Act, any synthetic substance used as a processing 
aid or adjuvant will be evaluated against the following criteria: 

          (1) The substance cannot be produced from a natural source and there are no organic 
substitutes; 

          (2) The substance's manufacture, use, and disposal do not have adverse effects on the 
environment and are done in a manner compatible with organic handling; 

          (3) The nutritional quality of the food is maintained when the substance is used, and the 
substance, itself, or its breakdown products do not have an adverse effect on human health as defined 
by applicable Federal regulations; 

          (4) The substance's primary use is not as a preservative or to recreate or improve flavors, 
colors, textures, or nutritive value lost during processing, except where the replacement of nutrients 
is required by law; 

          (5) The substance is listed as generally recognized as safe (GRAS) by Food and Drug 
Administration (FDA) when used in accordance with FDA's good manufacturing practices (GMP) and 
contains no residues of heavy metals or other contaminants in excess of tolerances set by FDA; and 

          (6) The substance is essential for the handling of organically produced agricultural products. 
          (c) Nonsynthetics used in organic processing will be evaluated using the criteria specified in the 
Act (7 U.S.C. 6517 and 6518). 

          § 205.601        Synthetic substances allowed for use in organic crop production. 

          In accordance with restrictions specified in this section, the following synthetic substances may 
be used in organic crop production: Provided, That, use of such substances do not contribute to 
contamination of crops, soil, or water. Substances allowed by this section, except disinfectants and 
sanitizers in paragraph (a) and those substances in paragraphs (c), (j), (k), and (l) of this section, may 
only be used when the provisions set forth in § 205.206(a) through (d) prove insufficient to prevent or 
control the target pest. 
          (a) As algicide, disinfectants, and sanitizer, including irrigation system cleaning systems. 

          (1) Alcohols. 
          (i) Ethanol. 
          (ii) Isopropanol. 

          (2) Chlorine materials—Except, That, residual chlorine levels in the water shall not exceed 
the maximum residual disinfectant limit under the Safe Drinking Water Act. 

          (i) Calcium hypochlorite. 
          (ii) Chlorine dioxide. 
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          (iii) Sodium hypochlorite. 
          (3) Copper sulfate—for use as an algicide in aquatic rice systems, is limited to one application 

per field during any 24-month period. Application rates are limited to those which do not increase 
baseline soil test values for copper over a timeframe agreed upon by the producer and accredited 
certifying agent. 

          (4) Hydrogen peroxide. 
          (5) Ozone gas—for use as an irrigation system cleaner only. 
          (6) Peracetic acid—for use in disinfecting equipment, seed, and asexually propagated 

planting material. 
          (7) Soap-based algicide/demossers. 
          (8) Sodium carbonate peroxyhydrate (CAS #-15630-89-4)—Federal law restricts the use of 

this substance in food crop production to approved food uses identified on the product label. 
          (b) As herbicides, weed barriers, as applicable. 

          (1) Herbicides, soap-based—for use in farmstead maintenance (roadways, ditches, right of 
ways, building perimeters) and ornamental crops. 

          (2) Mulches. 
          (i) Newspaper or other recycled paper, without glossy or colored inks. 
          (ii) Plastic mulch and covers (petroleum-based other than polyvinyl chloride (PVC)). 

          (c) As compost feedstocks—Newspapers or other recycled paper, without glossy or colored inks. 
          (d) As animal repellents—Soaps, ammonium—for use as a large animal repellant only, no contact 
with soil or edible portion of crop. 
          (e) As insecticides (including acaricides or mite control). 

          (1) Ammonium carbonate—for use as bait in insect traps only, no direct contact with crop or 
soil. 

          (2) Aqueous potassium silicate (CAS #-1312-76-1)—the silica, used in the manufacture of 
potassium silicate, must be sourced from naturally occurring sand. 

          (3) Boric acid—structural pest control, no direct contact with organic food or crops. 
          (4) Copper sulfate—for use as tadpole shrimp control in aquatic rice production, is limited to 

one application per field during any 24-month period. Application rates are limited to levels which do 
not increase baseline soil test values for copper over a timeframe agreed upon by the producer and 
accredited certifying agent. 

          (5) Elemental sulfur. 
          (6) Lime sulfur—including calcium polysulfide. 
          (7) Oils, horticultural—narrow range oils as dormant, suffocating, and summer oils. 
          (8) Soaps, insecticidal. 
          (9) Sticky traps/barriers. 
          (10) Sucrose octanoate esters (CAS #s—42922-74-7; 58064-47-4)—in accordance with 

approved labeling. 
          (f) As insect management. Pheromones. 
          (g) As rodenticides. 

          (1) Sulfur dioxide—underground rodent control only (smoke bombs). 
          (2) Vitamin D3. 

          (h) As slug or snail bait. Ferric phosphate (CAS # 10045-86-0). 
          (i)  As plant disease control. 
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          (1) Aqueous potassium silicate (CAS #-1312-76-1)—the silica, used in the manufacture of 
potassium silicate, must be sourced from naturally occurring sand. 

          (2) Coppers, fixed—copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride, includes products 
exempted from EPA tolerance, Provided, That, copper-based materials must be used in a manner that 
minimizes accumulation in the soil and shall not be used as herbicides. 

          (3) Copper sulfate—Substance must be used in a manner that minimizes accumulation of 
copper in the soil. 

          (4) Hydrated lime. 
          (5) Hydrogen peroxide. 
          (6) Lime sulfur. 
          (7) Oils, horticultural, narrow range oils as dormant, suffocating, and summer oils. 
          (8) Peracetic acid—for use to control fire blight bacteria. 
          (9) Potassium bicarbonate. 
          (10) Elemental sulfur. 
          (11) Streptomycin, for fire blight control in apples and pears only. 
          (12) Tetracycline, for fire blight control only and for use only until October 21, 2012. 

          (j) As plant or soil amendments. 
          (1) Aquatic plant extracts (other than hydrolyzed)—Extraction process is limited to the use 

of potassium hydroxide or sodium hydroxide; solvent amount used is limited to that amount necessary 
for extraction. 

          (2) Elemental sulfur. 
          (3) Humic acids—naturally occurring deposits, water and alkali extracts only. 
          (4) Lignin sulfonate—chelating agent, dust suppressant, floatation agent. 
          (5) Magnesium sulfate—allowed with a documented soil deficiency. 
          (6) Micronutrients—not to be used as a defoliant, herbicide, or desiccant. Those made from 

nitrates or chlorides are not allowed. Soil deficiency must be documented by testing. 
          (i) Soluble boron products. 
          (ii) Sulfates, carbonates, oxides, or silicates of zinc, copper, iron, manganese, 

molybdenum, selenium, and cobalt. 
          (7) Liquid fish products—can be pH adjusted with sulfuric, citric or phosphoric acid. The 

amount of acid used shall not exceed the minimum needed to lower the pH to 3.5. 
          (8) Vitamins, B1, C, and E. 
          (9) Sulfurous acid (CAS # 7782-99-2) for on-farm generation of substance utilizing 99% purity 

elemental sulfur per paragraph (j)(2) of this section. 
          (k) As plant growth regulators. Ethylene gas—for regulation of pineapple flowering. 
          (l) As floating agents in postharvest handling. 

          (1) Lignin sulfonate. 
          (2) Sodium silicate—for tree fruit and fiber processing. 

          (m) As synthetic inert ingredients as classified by the Environmental Protection Agency (EPA), for 
use with nonsynthetic substances or synthetic substances listed in this section and used as an active 
pesticide ingredient in accordance with any limitations on the use of such substances. 

          (1) EPA List 4—Inerts of Minimal Concern. 
          (2) EPA List 3—Inerts of unknown toxicity—for use only in passive pheromone dispensers. 

          (n) Seed preparations. Hydrogen chloride (CAS # 7647-01-0)—for delinting cotton seed for 
planting. 



208 
 

          (o)-(z) [Reserved] 

          [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 68 FR 61992, Oct. 31, 2003; 71 FR 53302 Sept. 11, 
2006; 72 FR 69572, Dec. 10, 2007; 75 FR 38696, July 6, 2010; 75 FR 77524, Dec. 13, 2010] 

          § 205.602     Nonsynthetic substances prohibited for use in organic crop production. 

          The following nonsynthetic substances may not be used in organic crop production: 
          (a) Ash from manure burning. 
          (b) Arsenic. 
          (c) Calcium chloride, brine process is natural and prohibited for use except as a foliar spray to 
treat a physiological disorder associated with calcium uptake. 
          (d) Lead salts. 
          (e) Potassium chloride—unless derived from a mined source and applied in a manner that 
minimizes chloride accumulation in the soil. 
          (f) Sodium fluoaluminate (mined). 
          (g) Sodium nitrate—unless use is restricted to no more than 20% of the crop's total nitrogen 
requirement; use in spirulina production is unrestricted until October 21, 2005. 
          (h) Strychnine. 
          (i) Tobacco dust (nicotine sulfate). 
          (j)-(z) [Reserved] 
 
          [68 FR 61992, Oct. 31, 2003] 

          § 205.603    Synthetic substances allowed for use in organic livestock production. 

          In accordance with restrictions specified in this section the following synthetic substances may 
be used in organic livestock production: 
          (a) As disinfectants, sanitizer, and medical treatments as applicable. 

          (1) Alcohols. 
          (i) Ethanol-disinfectant and sanitizer only, prohibited as a feed additive. 
          (ii) Isopropanol-disinfectant only. 

          (2) Aspirin-approved for health care use to reduce inflammation. 
          (3) Atropine (CAS #-51-55-8)—federal law restricts this drug to use by or on the lawful written 

or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the AMDUCA and 21 CFR part 530 of 
the Food and Drug Administration regulations. Also, for use under 7 CFR part 205, the NOP requires: 

          (i) Use by or on the lawful written order of a licensed veterinarian; and 
          (ii) A meat withdrawal period of at least 56 days after administering to livestock intended 

for slaughter; and a milk discard period of at least 12 days after administering to dairy animals. 
          (4) Biologics—Vaccines. 
          (5) Butorphanol (CAS #-42408-82-2)—federal law restricts this drug to use by or on the lawful 

written or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the AMDUCA and 21 CFR part 
530 of the Food and Drug Administration regulations. Also, for use under 7 CFR Part 205, the NOP 
requires: 

          (i) Use by or on the lawful written order of a licensed veterinarian; and 
          (ii) A meat withdrawal period of at least 42 days after administering to livestock intended 

for slaughter; and a milk discard period of at least 8 days after administering to dairy animals. 
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          (6) Chlorhexidine—Allowed for surgical procedures conducted by a veterinarian. Allowed for 
use as a teat dip when alternative germicidal agents and/or physical barriers have lost their 
effectiveness. 

          (7) Chlorine materials—disinfecting and sanitizing facilities and equipment. Residual chlorine 
levels in the water shall not exceed the maximum residual disinfectant limit under the Safe Drinking 
Water Act. 

          (i) Calcium hypochlorite. 
          (ii) Chlorine dioxide. 
          (iii) Sodium hypochlorite. 

          (8) Electrolytes—without antibiotics. 
          (9) Flunixin (CAS #-38677-85-9)—in accordance with approved labeling; except that for use 

under 7 CFR part 205, the NOP requires a withdrawal period of at least two-times that required by the 
FDA. 

          (10) Furosemide (CAS #-54-31-9)—in accordance with approved labeling; except that for use 
under 7 CFR part 205, the NOP requires a withdrawal period of at least two-times that required that 
required by the FDA. 

          (11) Glucose. 
          (12) Glycerine—Allowed as a livestock teat dip, must be produced through the hydrolysis of 

fats or oils. 
          (13) Hydrogen peroxide. 
          (14) Iodine. 
          (15) Magnesium hydroxide (CAS #-1309-42-8)—federal law restricts this drug to use by or on 

the lawful written or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the AMDUCA and 21 
CFR part 530 of the Food and Drug Administration regulations. Also, for use under 7 CFR part 205, the 
NOP requires use by or on the lawful written order of a licensed veterinarian. 

          (16) Magnesium sulfate. 
          (17) Oxytocin—use in postparturition therapeutic applications. 
          (18) Paraciticides. Ivermectin—prohibited in slaughter stock, allowed in emergency 

treatment for dairy and breeder stock when organic system plan-approved preventive management 
does not prevent infestation. Milk or milk products from a treated animal cannot be labeled as 
provided for in subpart D of this part for 90 days following treatment. In breeder stock, treatment 
cannot occur during the last third of gestation if the progeny will be sold as organic and must not be 
used during the lactation period for breeding stock. 

          (19) Peroxyacetic/peracetic acid (CAS #-79-21-0)—for sanitizing facility and processing 
equipment. 

          (20) Phosphoric acid—allowed as an equipment cleaner, Provided, That, no direct contact 
with organically managed livestock or land occurs. 

          (21) Poloxalene (CAS #-9003-11-6)—for use under 7 CFR part 205, the NOP requires that 
poloxalene only be used for the emergency treatment of bloat. 

          (22) Tolazoline (CAS #-59-98-3)—federal law restricts this drug to use by or on the lawful 
written or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the AMDUCA and 21 CFR part 
530 of the Food and Drug Administration regulations. Also, for use under 7 CFR part 205, the NOP 
requires: 

          (i) Use by or on the lawful written order of a licensed veterinarian; 
          (ii) Use only to reverse the effects of sedation and analgesia caused by Xylazine; and 
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          (iii) A meat withdrawal period of at least 8 days after administering to livestock intended 
for slaughter; and a milk discard period of at least 4 days after administering to dairy animals. 

          (23) Xylazine (CAS #-7361-61-7)—federal law restricts this drug to use by or on the lawful 
written or oral order of a licensed veterinarian, in full compliance with the AMDUCA and 21 CFR part 
530 of the Food and Drug Administration regulations. Also, for use under 7 CFR part 205, the NOP 
requires: 

          (i) Use by or on the lawful written order of a licensed veterinarian; 
          (ii) The existence of an emergency; and 
          (iii) A meat withdrawal period of at least 8 days after administering to livestock intended 

for slaughter; and a milk discard period of at least 4 days after administering to dairy animals. 
          (b) As topical treatment, external parasiticide or local anesthetic as applicable. 

          (1) Copper sulfate. 
          (2) Iodine. 
          (3) Lidocaine—as a local anesthetic. Use requires a withdrawal period of 90 days after 

administering to livestock intended for slaughter and 7 days after administering to dairy animals. 
          (4) Lime, hydrated—as an external pest control, not permitted to cauterize physical 

alterations or deodorize animal wastes. 
          (5) Mineral oil—for topical use and as a lubricant. 
          (6) Procaine—as a local anesthetic, use requires a withdrawal period of 90 days after 

administering to livestock intended for slaughter and 7 days after administering to dairy animals. 
          (7) Sucrose octanoate esters (CAS #s-42922-74-7; 58064-47-4)—in accordance with 

approved labeling. 
          (c) As feed supplements—None. 
          (d) As feed additives. 

          (1) DL-Methionine, DL-Methionine—hydroxy analog, and DL-Methionine—hydroxy analog 
calcium (CAS #-59-51-8; 63-68-3; 348-67-4)—for use only in organic poultry production until October 
1, 2012, at the following maximum levels of synthetic methionine per ton of feed: laying chickens—4 
pounds; broiler chickens—5 pounds; turkeys and all other poultry—6 pounds. 

          (2) Trace minerals, used for enrichment or fortification when FDA approved. 
          (3) Vitamins, used for enrichment or fortification when FDA approved. 

          (e) As synthetic inert ingredients as classified by the Environmental Protection Agency (EPA), for 
use with nonsynthetic substances or synthetic substances listed in this section and used as an active 
pesticide ingredient in accordance with any limitations on the use of such substances. 

          (1) EPA List 4—Inerts of Minimal Concern. 
          (2) [Reserved] 

          (f) Excipients, only for use in the manufacture of drugs used to treat organic livestock when the 
excipient is: Identified by the FDA as Generally Recognized As Safe; Approved by the FDA as a food 
additive; or Included in the FDA review and approval of a New Animal Drug Application or New Drug 
Application. 
          (g)-(z) [Reserved] 
 
          [72 FR 70484, Dec. 12, 2007, as amended at 73 FR 54059, Sept. 18, 2008; 75 FR 51924, Aug. 24, 2010] 

          § 205.604     Nonsynthetic substances prohibited for use in organic livestock production. 

          The following nonsynthetic substances may not be used in organic livestock production: 
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(a) Strychnine. 
         (b)-(z) [Reserved] 
 
          § 205.605      Nonagricultural (nonorganic) substances allowed as ingredients in or on processed 
products labeled as “organic” or “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 

          The following nonagricultural substances may be used as ingredients in or on processed products 
labeled as “organic” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” only in accordance 
with any restrictions specified in this section. 
          (a) Nonsynthetics allowed : 

          Acids (Alginic; Citric—produced by microbial fermentation of carbohydrate substances; and 
Lactic). 
          Agar-agar. 
          Animal enzymes—(Rennet—animals derived; Catalase—bovine liver; Animal lipase; Pancreatin; 
Pepsin; and Trypsin). 
          Bentonite. 
          Calcium carbonate. 
          Calcium chloride. 
          Calcium sulfate—mined. 
          Carrageenan. 
          Dairy cultures. 
          Diatomaceous earth—food filtering aid only. 
          Egg white lysozyme (CAS # 9001-63-2) 
          Enzymes—must be derived from edible, nontoxic plants, nonpathogenic fungi, or nonpathogenic 
bacteria. 
          Flavors, nonsynthetic sources only and must not be produced using synthetic solvents and carrier 
systems or any artificial preservative. 
          Gellan gum (CAS # 71010-52-1)—high-acyl form only. 
          Glucono delta-lactone—production by the oxidation of D-glucose with bromine water is 
prohibited. 
          Kaolin. 
          L-Malic acid (CAS # 97-67-6). 
          Magnesium sulfate, nonsynthetic sources only. 
          Microorganisms—any food grade bacteria, fungi, and other microorganism. 
          Nitrogen—oil-free grades. 
          Oxygen—oil-free grades. 
          Perlite—for use only as a filter aid in food processing. 
          Potassium chloride. 
          Potassium iodide. 
          Sodium bicarbonate. 
          Sodium carbonate. 
          Tartaric acid—made from grape wine. 
          Waxes—nonsynthetic (Carnauba wax; and Wood resin). 
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          Yeast—nonsynthetic, growth on petrochemical substrate and sulfite waste liquor is prohibited 
(Autolysate; Bakers; Brewers; Nutritional; and Smoked—nonsynthetic smoke flavoring process must 
be documented). 
          (b) Synthetics allowed : 
          Activated charcoal (CAS #s 7440-44-0; 64365-11-3)—only from vegetative sources; for use only 
as a filtering aid. 
          Alginates. 
          Ammonium bicarbonate—for use only as a leavening agent. 
          Ammonium carbonate—for use only as a leavening agent. 
          Ascorbic acid. 
          Calcium citrate. 
          Calcium hydroxide. 
          Calcium phosphates (monobasic, dibasic, and tribasic). 
          Carbon dioxide. 
          Cellulose—for use in regenerative casings, as an anti-caking agent (non-chlorine bleached) and 
filtering aid. 
          Chlorine materials—disinfecting and sanitizing food contact surfaces, Except, That, residual 
chlorine levels in the water shall not exceed the maximum residual disinfectant limit under the Safe 
Drinking Water Act (Calcium hypochlorite; Chlorine dioxide; and Sodium hypochlorite). 
          Cyclohexylamine (CAS # 108-91-8)—for use only as a boiler water additive for packaging 
sterilization. 
          Diethylaminoethanol (CAS # 100-37-8)—for use only as a boiler water additive for packaging 
sterilization. 
          Ethylene—allowed for postharvest ripening of tropical fruit and degreening of citrus. 
          Ferrous sulfate—for iron enrichment or fortification of foods when required by regulation or 
recommended (independent organization). 
          Glycerides (mono and di)—for use only in drum drying of food. 
          Glycerin—produced by hydrolysis of fats and oils. 
          Hydrogen peroxide. 
          Lecithin—bleached. 
          Magnesium carbonate—for use only in agricultural products labeled “made with organic 
(specified ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products labeled “organic”. 
          Magnesium chloride—derived from sea water. 
          Magnesium stearate—for use only in agricultural products labeled “made with organic (specified 
ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products labeled “organic”. 
          Nutrient vitamins and minerals, in accordance with 21 CFR 104.20, Nutritional Quality Guidelines 
For Foods. 
          Octadecylamine (CAS # 124-30-1)—for use only as a boiler water additive for packaging 
sterilization. 
          Ozone. 
          Pectin (low-methoxy). 
          Peracetic acid/Peroxyacetic acid (CAS # 79-21-0)—for use in wash and/or rinse water according 
to FDA limitations. For use as a sanitizer on food contact surfaces. 
          Phosphoric acid—cleaning of food-contact surfaces and equipment only. 
          Potassium acid tartrate. 
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          Potassium carbonate. 
          Potassium citrate. 
          Potassium hydroxide—prohibited for use in lye peeling of fruits and vegetables except when used 
for peeling peaches during the Individually Quick Frozen (IQF) production process. 
          Potassium iodide—for use only in agricultural products labeled “made with organic (specified 
ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products labeled “organic”. 
          Potassium phosphate—for use only in agricultural products labeled “made with organic (specific 
ingredients or food group(s)),” prohibited in agricultural products labeled “organic”. 
          Silicon dioxide. 
          Sodium acid pyrophosphate (CAS # 7758-16-9)—for use only as a leavening agent. 
          Sodium citrate. 
          Sodium hydroxide—prohibited for use in lye peeling of fruits and vegetables. 
          Sodium phosphates—for use only in dairy foods. 
          Sulfur dioxide—for use only in wine labeled “made with organic grapes,” Provided, That, total 
sulfite concentration does not exceed 100 ppm. 
          Tartaric acid—made from malic acid. 
          Tetrasodium pyrophosphate (CAS # 7722-88-5)—for use only in meat analog products. 
          Tocopherols—derived from vegetable oil when rosemary extracts are not a suitable alternative. 
          Xanthan gum. 
          (c)-(z) [Reserved] 
          [68 FR 61993, Oct. 31, 2003, as amended as 68 FR 62217, Nov. 3, 2003; 71 FR 53302, Sept. 11, 
2006; 72 FR 58473, Oct. 16, 2007; 73 FR 59481, Oct. 9, 2008; 75 FR 77524, Dec. 13, 2010] 

          § 205.606    Nonorganically produced agricultural products allowed as ingredients in or on 
processed products labeled as “organic.” 

          Only the following nonorganically produced agricultural products may be used as ingredients in 
or on processed products labeled as “organic,” only in accordance with any restrictions specified in 
this section, and only when the product is not commercially available in organic form. 
          (a) Casings, from processed intestines. 
          (b) Celery powder. 
          (c) Chia (Salvia hispanica L.). 
          (d) Colors derived from agricultural products. 

          (1) Annatto extract color (pigment CAS # 1393-63-1)—water and oil soluble. 
          (2) Beet juice extract color (pigment CAS # 7659-95-2). 
          (3) Beta-carotene extract color, derived from carrots (CAS # 1393-63-1). 
          (4) Black currant juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-

30-7, and 134-04-3). 
          (5) Black/Purple carrot juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 

1429-30-7, and 134-04-3). 
          (6) Blueberry juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-30-

7, and 134-04-3). 
          (7) Carrot juice color (pigment CAS # 1393-63-1). 
          (8) Cherry juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-30-7, 

and 134-04-3). 
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          (9) Chokeberry—Aronia juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-
0, 1429-30-7, and 134-04-3). 

          (10) Elderberry juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-
30-7, and 134-04-3). 

          (11) Grape juice color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-30-7, 
and 134-04-3). 

          (12) Grape skin extract color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-
30-7, and 134-04-3). 

          (13) Paprika color (CAS # 68917-78-2)—dried, and oil extracted. 
          (14) Pumpkin juice color (pigment CAS # 127-40-2). 
          (15) Purple potato juice (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-30-

7, and 134-04-3). 
          (16) Red cabbage extract color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 

1429-30-7, and 134-04-3). 
          (17) Red radish extract color (pigment CAS #'s: 528-58-5, 528-53-0, 643-84-5, 134-01-0, 1429-

30-7, and 134-04-3). 
          (18) Saffron extract color (pigment CAS # 1393-63-1). 
          (19) Turmeric extract color (CAS # 458-37-7). 

          (e) Dillweed oil (CAS # 8006-75-5). 
          (f) Fish oil (Fatty acid CAS #'s: 10417-94-4, and 25167-62-8)—stabilized with organic ingredients 
or only with ingredients on the National List, §§ 205.605 and 205.606. 
          (g) Fortified cooking wines. 

          (1) Marsala. 
          (2) Sherry. 

          (h) Fructooligosaccharides (CAS # 308066-66-2). 
          (i) Galangal, frozen. 
          (j) Gelatin (CAS # 9000-70-8). 
          (k) Gums—water extracted only (Arabic; Guar; Locust bean; and Carob bean). 
          (l) Hops (Humulus luplus). 
          (m) Inulin-oligofructose enriched (CAS # 9005-80-5). 
          (n) Kelp—for use only as a thickener and dietary supplement. 
          (o) Konjac flour (CAS # 37220-17-0). 
          (p) Lecithin—unbleached. 
          (q) Lemongrass—frozen. 
          (r) Orange shellac-unbleached (CAS # 9000-59-3). 
          (s) Pectin (high-methoxy). 
          (t) Peppers (Chipotle chile). 
          (u) Starches. 

          (1) Cornstarch (native). 
          (2) Rice starch, unmodified (CAS # 977000-08-0)—for use in organic handling until June 21, 

2009. 
          (3) Sweet potato starch—for bean thread production only. 

          (v) Tragacanth gum (CAS #-9000-65-1). 
          (w) Turkish bay leaves. 
          (x) Wakame seaweed (Undaria pinnatifida). 
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          (y) Whey protein concentrate. 
 
          [72 FR 35140, June 27, 2007, as amended at 75 FR 77524, Dec. 13, 2010] 

          § 205.607      Amending the National List. 

          (a) Any person may petition the National Organic Standard Board for the purpose of having a 
substance evaluated by the Board for recommendation to the Secretary for inclusion on or deletion 
from the National List in accordance with the Act. 
          (b) A person petitioning for amendment of the National List should request a copy of the petition 
procedures from the USDA at the address in § 205.607(c). 
          (c) A petition to amend the National List must be submitted to: Program Manager, 
USDA/AMS/TMP/NOP, 1400 Independence Ave., SW., Room 4008-So., Ag Stop 0268, Washington, DC 
20250. 
 
          [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 68 FR 61993, Oct. 31, 2003] 

          §§ 205.608-205.619     [Reserved] 

State Organic Programs 

          § 205.620      Requirements of State organic programs. 

          (a) A State may establish a State organic program for production and handling operations within 
the State which produce and handle organic agricultural products. 
          (b) A State organic program must meet the requirements for organic programs specified in the 
Act. 
          (c) A State organic program may contain more restrictive requirements because of environmental 
conditions or the necessity of specific production or handling practices particular to the State or region 
of the United States. 
          (d) A State organic program must assume enforcement obligations in the State for the 
requirements of this part and any more restrictive requirements approved by the Secretary. 
          (e) A State organic program and any amendments to such program must be approved by the 
Secretary prior to being implemented by the State. 

          § 205.621  Submission and determination of proposed State organic programs and 
amendments to approved State organic programs. 

          (a) A State organic program's governing State official must submit to the Secretary a proposed 
State organic program and any proposed amendments to such approved program. 

          (1) Such submission must contain supporting materials that include statutory authorities, 
program description, documentation of the environmental conditions or specific production and 
handling practices particular to the State which necessitate more restrictive requirements than the 
requirements of this part, and other information as may be required by the Secretary. 

          (2) Submission of a request for amendment of an approved State organic program must 
contain supporting materials that include an explanation and documentation of the environmental 
conditions or specific production and handling practices particular to the State or region, which 
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necessitates the proposed amendment. Supporting material also must explain how the proposed 
amendment furthers and is consistent with the purposes of the Act and the regulations of this part. 
          (b) Within 6 months of receipt of submission, the Secretary will: Notify the State organic 
program's governing State official of approval or disapproval of the proposed program or amendment 
of an approved program and, if disapproved, the reasons for the disapproval. 
          (c) After receipt of a notice of disapproval, the State organic program's governing State official 
may submit a revised State organic program or amendment of such a program at any time. 

          § 205.622     Review of approved State organic programs. 

          The Secretary will review a State organic program not less than once during each 5-year period 
following the date of the initial program approval. The Secretary will notify the State organic program's 
governing State official of approval or disapproval of the program within 6 months after initiation of 
the review. 

          §§ 205.623-205.639     [Reserved] 

Fees 

          § 205.640     Fees and other charges for accreditation. 

          Fees and other charges equal as nearly as may be to the cost of the accreditation services 
rendered under the regulations, including initial accreditation, review of annual reports, and renewal 
of accreditation, shall be assessed and collected from applicants for initial accreditation and accredited 
certifying agents submitting annual reports or seeking renewal of accreditation in accordance with the 
following provisions: 
          (a) Fees-for-service.  

          (1) Except as otherwise provided in this section, fees-for-service shall be based on the time 
required to render the service provided calculated to the nearest 15-minute period, including the 
review of applications and accompanying documents and information, evaluator travel, the conduct 
of on-site evaluations, review of annual reports and updated documents and information, and the time 
required to prepare reports and any other documents in connection with the performance of service. 
The hourly rate shall be the same as that charged by the Agricultural Marketing Service, through its 
Quality Systems Certification Program, to certification bodies requesting conformity assessment to the 
International Organization for Standardization “General Requirements for Bodies Operating Product 
Certification Systems” (ISO Guide 65). 

          (2) Applicants for initial accreditation and accredited certifying agents submitting annual 
reports or seeking renewal of accreditation during the first 18 months following the effective date of 
subpart F of this part shall receive service without incurring an hourly charge for service. 

          (3) Applicants for initial accreditation and renewal of accreditation must pay at the time of 
application, effective 18 months following February 20, 2001, a nonrefundable fee of $500.00 which 
shall be applied to the applicant's fees-for-service account. 
          (b) Travel charges. When service is requested at a place so distant from the evaluator's 
headquarters that a total of one-half hour or more is required for the evaluator(s) to travel to such 
place and back to the headquarters or at a place of prior assignment on circuitous routing requiring a 
total of one-half hour or more to travel to the next place of assignment on the circuitous routing, the 
charge for such service shall include a mileage charge administratively determined by the U.S. 
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Department of Agriculture and travel tolls, if applicable, or such travel prorated among all the 
applicants and certifying agents furnished the service involved on an equitable basis or, when the 
travel is made by public transportation (including hired vehicles), a fee equal to the actual cost thereof. 
Travel charges shall become effective for all applicants for initial accreditation and accredited certifying 
agents on February 20, 2001. The applicant or certifying agent will not be charged a new mileage rate 
without notification before the service is rendered. 
          (c) Per diem charges. When service is requested at a place away from the evaluator's 
headquarters, the fee for such service shall include a per diem charge if the employee(s) performing 
the service is paid per diem in accordance with existing travel regulations. Per diem charges to 
applicants and certifying agents will cover the same period of time for which the evaluator(s) receives 
per diem reimbursement. The per diem rate will be administratively determined by the U.S. 
Department of Agriculture. Per diem charges shall become effective for all applicants for initial 
accreditation and accredited certifying agents on February 20, 2001. The applicant or certifying agent 
will not be charged a new per diem rate without notification before the service is rendered. 
          (d) Other costs. When costs, other than costs specified in paragraphs (a), (b), and (c) of this 
section, are associated with providing the services, the applicant or certifying agent will be charged for 
these costs. Such costs include but are not limited to equipment rental, photocopying, delivery, 
facsimile, telephone, or translation charges incurred in association with accreditation services. The 
amount of the costs charged will be determined administratively by the U.S. Department of 
Agriculture. Such costs shall become effective for all applicants for initial accreditation and accredited 
certifying agents on February 20, 2001. 

          § 205.641      Payment of fees and other charges. 

          (a) Applicants for initial accreditation and renewal of accreditation must remit the nonrefundable 
fee, pursuant to § 205.640(a)(3), along with their application. Remittance must be made payable to 
the Agricultural Marketing Service, USDA, and mailed to: Program Manager, USDA-AMS-TMP-NOP, 
Room 2945-South Building, P.O. Box 96456, Washington, DC 20090-6456 or such other address as 
required by the Program Manager. 
          (b) Payments for fees and other charges not covered under paragraph (a) of this section must be: 

          (1) Received by the due date shown on the bill for collection; 
          (2) Made payable to the Agricultural Marketing Service, USDA; and 
          (3) Mailed to the address provided on the bill for collection. 

          (c) The Administrator shall assess interest, penalties, and administrative costs on debts not paid 
by the due date shown on a bill for collection and collect delinquent debts or refer such debts to the 
Department of Justice for litigation. 

          § 205.642     Fees and other charges for certification. 

          Fees charged by a certifying agent must be reasonable, and a certifying agent shall charge 
applicants for certification and certified production and handling operations only those fees and 
charges that it has filed with the Administrator. The certifying agent shall provide each applicant with 
an estimate of the total cost of certification and an estimate of the annual cost of updating the 
certification. The certifying agent may require applicants for certification to pay at the time of 
application a nonrefundable fee which shall be applied to the applicant's fees-for-service account. The 
certifying agent may set the nonrefundable portion of certification fees; however, the nonrefundable 
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portion of certification fees must be explained in the fee schedule submitted to the Administrator. The 
fee schedule must explain what fee amounts are nonrefundable and at what stage during the 
certification process fees become nonrefundable. The certifying agent shall provide all persons 
inquiring about the application process with a copy of its fee schedule. 

          §§ 205.643-205.649     [Reserved] 

Compliance 

          § 205.660     General. 

          (a) The National Organic Program's Program Manager, on behalf of the Secretary, may inspect 
and review certified production and handling operations and accredited certifying agents for 
compliance with the Act or regulations in this part. 
          (b) The Program Manager may initiate suspension or revocation proceedings against a certified 
operation: 

          (1) When the Program Manager has reason to believe that a certified operation has violated 
or is not in compliance with the Act or regulations in this part; or 

          (2) When a certifying agent or a State organic program's governing State official fails to take 
appropriate action to enforce the Act or regulations in this part. 
          (c) The Program Manager may initiate suspension or revocation of a certifying agent's 
accreditation if the certifying agent fails to meet, conduct, or maintain accreditation requirements 
pursuant to the Act or this part. 
          (d) Each notification of noncompliance, rejection of mediation, noncompliance resolution, 
proposed suspension or revocation, and suspension or revocation issued pursuant to § 205.662,                
§ 205.663, and § 205.665 and each response to such notification must be sent to the recipient's place 
of business via a delivery service which provides dated return receipts. 

          § 205.661      Investigation of certified operations. 

          (a) A certifying agent may investigate complaints of noncompliance with the Act or regulations 
of this part concerning production and handling operations certified as organic by the certifying agent. 
A certifying agent must notify the Program Manager of all compliance proceedings and actions taken 
pursuant to this part. 
          (b) A State organic program's governing State official may investigate complaints of 
noncompliance with the Act or regulations in this part concerning organic production or handling 
operations operating in the State. 

          § 205.662      Noncompliance procedure for certified operations. 

          (a) Notification. When an inspection, review, or investigation of a certified operation by a 
certifying agent or a State organic program's governing State official reveals any noncompliance with 
the Act or regulations in this part, a written notification of noncompliance shall be sent to the certified 
operation. Such notification shall provide: 

          (1) A description of each noncompliance; 
          (2) The facts upon which the notification of noncompliance is based; and 
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          (3) The date by which the certified operation must rebut or correct each noncompliance and 
submit supporting documentation of each such correction when correction is possible. 
          (b) Resolution. When a certified operation demonstrates that each noncompliance has been 
resolved, the certifying agent or the State organic program's governing State official, as applicable, 
shall send the certified operation a written notification of noncompliance resolution. 
          (c) Proposed suspension or revocation. When rebuttal is unsuccessful or correction of the 
noncompliance is not completed within the prescribed time period, the certifying agent or State 
organic program's governing State official shall send the certified operation a written notification of 
proposed suspension or revocation of certification of the entire operation or a portion of the 
operation, as applicable to the noncompliance. When correction of a noncompliance is not possible, 
the notification of noncompliance and the proposed suspension or revocation of certification may be 
combined in one notification. The notification of proposed suspension or revocation of certification 
shall state: 

          (1) The reasons for the proposed suspension or revocation; 
          (2) The proposed effective date of such suspension or revocation; 
          (3) The impact of a suspension or revocation on future eligibility for certification; and 
          (4) The right to request mediation pursuant to § 205.663 or to file an appeal pursuant to           

§ 205.681. 
          (d) Willful violations. Notwithstanding paragraph (a) of this section, if a certifying agent or State 
organic program's governing State official has reason to believe that a certified operation has willfully 
violated the Act or regulations in this part, the certifying agent or State organic program's governing 
State official shall send the certified operation a notification of proposed suspension or revocation of 
certification of the entire operation or a portion of the operation, as applicable to the noncompliance. 
          (e) Suspension or revocation.  

          (1) If the certified operation fails to correct the noncompliance, to resolve the issue through 
rebuttal or mediation, or to file an appeal of the proposed suspension or revocation of certification, 
the certifying agent or State organic program's governing State official shall send the certified 
operation a written notification of suspension or revocation. 

          (2) A certifying agent or State organic program's governing State official must not send a 
notification of suspension or revocation to a certified operation that has requested mediation pursuant 
to § 205.663 or filed an appeal pursuant to § 205.681, while final resolution of either is pending. 
          (f) Eligibility.  

          (1) A certified operation whose certification has been suspended under this section may at 
any time, unless otherwise stated in the notification of suspension, submit a request to the Secretary 
for reinstatement of its certification. The request must be accompanied by evidence demonstrating 
correction of each noncompliance and corrective actions taken to comply with and remain in 
compliance with the Act and the regulations in this part. 

          (2) A certified operation or a person responsibly connected with an operation whose 
certification has been revoked will be ineligible to receive certification for a period of 5 years following 
the date of such revocation, Except, That, the Secretary may, when in the best interest of the 
certification program, reduce or eliminate the period of ineligibility. 
          (g) Violations of Act. In addition to suspension or revocation, any certified operation that: 

          (1) Knowingly sells or labels a product as organic, except in accordance with the Act, shall be 
subject to a civil penalty of not more than the amount specified in § 3.91(b)(1)(xxxvii) of this title” per 
violation. 
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          (2) Makes a false statement under the Act to the Secretary, a State organic program's 
governing State official, or a certifying agent shall be subject to the provisions of section 1001 of title 
18, United States Code. 

 
          [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended by 75 FR 17560, Apr. 7, 2010] 

          § 205.663      Mediation. 

          Any dispute with respect to denial of certification or proposed suspension or revocation of 
certification under this part may be mediated at the request of the applicant for certification or 
certified operation and with acceptance by the certifying agent. Mediation shall be requested in 
writing to the applicable certifying agent. If the certifying agent rejects the request for mediation, the 
certifying agent shall provide written notification to the applicant for certification or certified 
operation. The written notification shall advise the applicant for certification or certified operation of 
the right to request an appeal, pursuant to § 205.681, within 30 days of the date of the written 
notification of rejection of the request for mediation. If mediation is accepted by the certifying agent, 
such mediation shall be conducted by a qualified mediator mutually agreed upon by the parties to the 
mediation. If a State organic program is in effect, the mediation procedures established in the State 
organic program, as approved by the Secretary, will be followed. The parties to the mediation shall 
have no more than 30 days to reach an agreement following a mediation session. If mediation is 
unsuccessful, the applicant for certification or certified operation shall have 30 days from termination 
of mediation to appeal the certifying agent's decision pursuant to § 205.681. Any agreement reached 
during or as a result of the mediation process shall be in compliance with the Act and the regulations 
in this part. The Secretary may review any mediated agreement for conformity to the Act and the 
regulations in this part and may reject any agreement or provision not in conformance with the Act or 
the regulations in this part. 

          § 205.664       [Reserved] 

          § 205.665       Noncompliance procedure for certifying agents. 

          (a) Notification. When an inspection, review, or investigation of an accredited certifying agent by 
the Program Manager reveals any noncompliance with the Act or regulations in this part, a written 
notification of noncompliance shall be sent to the certifying agent. Such notification shall provide: 

          (1) A description of each noncompliance; 
          (2) The facts upon which the notification of noncompliance is based; and 
          (3) The date by which the certifying agent must rebut or correct each noncompliance and 

submit supporting documentation of each correction when correction is possible. 
          (b) Resolution. When the certifying agent demonstrates that each noncompliance has been 
resolved, the Program Manager shall send the certifying agent a written notification of noncompliance 
resolution. 
          (c) Proposed suspension or revocation. When rebuttal is unsuccessful or correction of the 
noncompliance is not completed within the prescribed time period, the Program Manager shall send 
a written notification of proposed suspension or revocation of accreditation to the certifying agent. 
The notification of proposed suspension or revocation shall state whether the certifying agent's 
accreditation or specified areas of accreditation are to be suspended or revoked. When correction of 
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a noncompliance is not possible, the notification of noncompliance and the proposed suspension or 
revocation may be combined in one notification. The notification of proposed suspension or revocation 
of accreditation shall state: 

          (1) The reasons for the proposed suspension or revocation; 
          (2) The proposed effective date of the suspension or revocation; 
          (3) The impact of a suspension or revocation on future eligibility for accreditation; and 
          (4) The right to file an appeal pursuant to § 205.681. 

          (d) Willful violations. Notwithstanding paragraph (a) of this section, if the Program Manager has 
reason to believe that a certifying agent has willfully violated the Act or regulations in this part, the 
Program Manager shall send a written notification of proposed suspension or revocation of 
accreditation to the certifying agent. 
          (e) Suspension or revocation. When the accredited certifying agent fails to file an appeal of the 
proposed suspension or revocation of accreditation, the Program Manager shall send a written notice 
of suspension or revocation of accreditation to the certifying agent. 
          (f) Cessation of certification activities. A certifying agent whose accreditation is suspended or 
revoked must: 

          (1) Cease all certification activities in each area of accreditation and in each State for which 
its accreditation is suspended or revoked. 

          (2) Transfer to the Secretary and make available to any applicable State organic program's 
governing State official all records concerning its certification activities that were suspended or 
revoked. 
          (g) Eligibility.  

          (1) A certifying agent whose accreditation is suspended by the Secretary under this section 
may at any time, unless otherwise stated in the notification of suspension, submit a request to the 
Secretary for reinstatement of its accreditation. The request must be accompanied by evidence 
demonstrating correction of each noncompliance and corrective actions taken to comply with and 
remain in compliance with the Act and the regulations in this part. 

          (2) A certifying agent whose accreditation is revoked by the Secretary shall be ineligible to be 
accredited as a certifying agent under the Act and the regulations in this part for a period of not less 
than 3 years following the date of such revocation. 

          §§ 205.666-205.667       [Reserved] 

          § 205.668       Noncompliance procedures under State organic programs. 

          (a) A State organic program's governing State official must promptly notify the Secretary of 
commencement of any noncompliance proceeding against a certified operation and forward to the 
Secretary a copy of each notice issued. 
          (b) A noncompliance proceeding, brought by a State organic program's governing State official 
against a certified operation, shall be appealable pursuant to the appeal procedures of the State 
organic program. There shall be no subsequent rights of appeal to the Secretary. Final decisions of a 
State may be appealed to the United States District Court for the district in which such certified 
operation is located. 
          (c) A State organic program's governing State official may review and investigate complaints of 
noncompliance with the Act or regulations concerning accreditation of certifying agents operating in 
the State. When such review or investigation reveals any noncompliance, the State organic program's 
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governing State official shall send a written report of noncompliance to the Program Manager. The 
report shall provide a description of each noncompliance and the facts upon which the noncompliance 
is based. 

          § 205.669       [Reserved] 

Inspection and Testing, Reporting, and Exclusion from Sale 

          § 205.670       Inspection and testing of agricultural product to be sold or labeled “organic.” 

          (a) All agricultural products that are to be sold, labeled, or represented as “100 percent organic,” 
“organic,” or “made with organic (specified ingredients or food group(s))” must be made accessible by 
certified organic production or handling operations for examination by the Administrator, the 
applicable State organic program's governing State official, or the certifying agent. 
          (b) The Administrator, applicable State organic program's governing State official, or the 
certifying agent may require preharvest or postharvest testing of any agricultural input used or 
agricultural product to be sold, labeled, or represented as “100 percent organic,” “organic,” or “made 
with organic (specified ingredients or food group(s))” when there is reason to believe that the 
agricultural input or product has come into contact with a prohibited substance or has been produced 
using excluded methods. Such tests must be conducted by the applicable State organic program's 
governing State official or the certifying agent at the official's or certifying agent's own expense. 
          (c) The preharvest or postharvest tissue test sample collection pursuant to paragraph (b) of this 
section must be performed by an inspector representing the Administrator, applicable State organic 
program's governing State official, or certifying agent. Sample integrity must be maintained 
throughout the chain of custody, and residue testing must be performed in an accredited laboratory. 
Chemical analysis must be made in accordance with the methods described in the most current edition 
of the Official Methods of Analysis of the AOAC International or other current applicable validated 
methodology determining the presence of contaminants in agricultural products. 
          (d) Results of all analyses and tests performed under this section: 

          (1) Must be promptly provided to the Administrator; Except, That, where a State organic 
program exists, all test results and analyses shall be provided to the State organic program's governing 
State official by the applicable certifying party that requested testing; and 

          (2) Will be available for public access, unless the testing is part of an ongoing compliance 
investigation. 
          (e) If test results indicate a specific agricultural product contains pesticide residues or 
environmental contaminants that exceed the Food and Drug Administration's or the Environmental 
Protection Agency's regulatory tolerances, the certifying agent must promptly report such data to the 
Federal health agency whose regulatory tolerance or action level has been exceeded. 

          § 205.671       Exclusion from organic sale. 

          When residue testing detects prohibited substances at levels that are greater than 5 percent of 
the Environmental Protection Agency's tolerance for the specific residue detected or unavoidable 
residual environmental contamination, the agricultural product must not be sold, labeled, or 
represented as organically produced. The Administrator, the applicable State organic program's 
governing State official, or the certifying agent may conduct an investigation of the certified operation 
to determine the cause of the prohibited substance. 
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          § 205.672       Emergency pest or disease treatment. 

          When a prohibited substance is applied to a certified operation due to a Federal or State 
emergency pest or disease treatment program and the certified operation otherwise meets the 
requirements of this part, the certification status of the operation shall not be affected as a result of 
the application of the prohibited substance: Provided, That: 
          (a) Any harvested crop or plant part to be harvested that has contact with a prohibited substance 
applied as the result of a Federal or State emergency pest or disease treatment program cannot be 
sold, labeled, or represented as organically produced; and 
          (b) Any livestock that are treated with a prohibited substance applied as the result of a Federal 
or State emergency pest or disease treatment program or product derived from such treated livestock 
cannot be sold, labeled, or represented as organically produced: Except, That: 

          (1) Milk or milk products may be sold, labeled, or represented as organically produced 
beginning 12 months following the last date that the dairy animal was treated with the prohibited 
substance; and 

          (2) The offspring of gestating mammalian breeder stock treated with a prohibited substance 
may be considered organic: Provided, That, the breeder stock was not in the last third of gestation on 
the date that the breeder stock was treated with the prohibited substance. 

          §§ 205.673-205.679       [Reserved] 

Adverse Action Appeal Process 

          § 205.680       General. 

          (a) Persons subject to the Act who believe they are adversely affected by a noncompliance 
decision of the National Organic Program's Program Manager may appeal such decision to the 
Administrator. 
          (b) Persons subject to the Act who believe that they are adversely affected by a noncompliance 
decision of a State organic program may appeal such decision to the State organic program's governing 
State official who will initiate handling of the appeal pursuant to appeal procedures approved by the 
Secretary. 
          (c) Persons subject to the Act who believe that they are adversely affected by a noncompliance 
decision of a certifying agent may appeal such decision to the Administrator, Except, That, when the 
person is subject to an approved State organic program, the appeal must be made to the State organic program. 
          (d) All written communications between parties involved in appeal proceedings must be sent to 
the recipient's place of business by a delivery service which provides dated return receipts. 
          (e) All appeals shall be reviewed, heard, and decided by persons not involved with the decision 
being appealed. 

          § 205.681       Appeals. 

          (a) Certification appeals. An applicant for certification may appeal a certifying agent's notice of 
denial of certification, and a certified operation may appeal a certifying agent's notification of 
proposed suspension or revocation of certification to the Administrator, Except, That, when the 
applicant or certified operation is subject to an approved State organic program the appeal must be 
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made to the State organic program which will carry out the appeal pursuant to the State organic 
program's appeal procedures approved by the Secretary. 

          (1) If the Administrator or State organic program sustains a certification applicant's or 
certified operation's appeal of a certifying agent's decision, the applicant will be issued organic 
certification, or a certified operation will continue its certification, as applicable to the operation. The 
act of sustaining the appeal shall not be an adverse action subject to appeal by the affected certifying 
agent. 

          (2) If the Administrator or State organic program denies an appeal, a formal administrative 
proceeding will be initiated to deny, suspend, or revoke the certification. Such proceeding shall be 
conducted pursuant to the U.S. Department of Agriculture's Uniform Rules of Practice or the State 
organic program's rules of procedure. 
          (b)  Accreditation appeals. An applicant for accreditation and an accredited certifying agent may 
appeal the Program Manager's denial of accreditation or proposed suspension or revocation of 
accreditation to the Administrator. 

          (1) If the Administrator sustains an appeal, an applicant will be issued accreditation, or                
a certifying agent will continue its accreditation, as applicable to the operation. 

          (2) If the Administrator denies an appeal, a formal administrative proceeding to deny, 
suspend, or revoke the accreditation will be initiated. Such proceeding shall be conducted pursuant to 
the U.S. Department of Agriculture's Uniform Rules of Practice, 7 CFR part 1, Subpart H. 
          (c) Filing period. An appeal of a noncompliance decision must be filed within the time period 
provided in the letter of notification or within 30 days from receipt of the notification, whichever 
occurs later. The appeal will be considered “filed” on the date received by the Administrator or by the 
State organic program. A decision to deny, suspend, or revoke certification or accreditation will 
become final and nonappealable unless the decision is appealed in a timely manner. 
          (d) Where and what to file.  

          (1) Appeals to the Administrator must be filed in writing and addressed to: Administrator, 
USDA, AMS, c/o NOP Appeals Staff, Stop 0203, Room 302-Annex, 1400 Independence Avenue, SW., 
Washington, DC 20250-0203. 

          (2) Appeals to the State organic program must be filed in writing to the address and person 
identified in the letter of notification. 

          (3) All appeals must include a copy of the adverse decision and a statement of the appellant's 
reasons for believing that the decision was not proper or made in accordance with applicable program 
regulations, policies, or procedures. 

          [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 71 FR 53303, Sept. 11, 2006] 
          §§ 205.682-205.689       [Reserved] 

Miscellaneous 

          § 205.690       OMB control number. 

          The control number assigned to the information collection requirements in this part by the Office 
of Management and Budget pursuant to the Paperwork Reduction Act of 1995, 44 U.S.C. Chapter 35, 
is OMB number 0581-0191. 

          [65 FR 80637, Dec. 21, 2000, as amended at 75 FR 7195, Feb. 17, 2010] 
         §§ 205.691-205.699       [Reserved] 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

Code of Federal Regulations 
Title 7 – Agriculture   

PART 205—NATIONAL ORGANIC PROGRAM  

(สรุปภาษาไทย) 

  ---------------------- 
ข้อก าหนดกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง เรื่องที่ 7 : การเกษตร ส่วนที่ 205 : โปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ 

 

หมวด A—นิยาม (definitions) 

ในที่นี้จะอ้างเฉพาะนิยามที่ส าคัญๆ ซึ่งจะกล่าวถึงบ่อยในมาตรฐาน NOP ของสหรัฐฯ  ดังนี้ 

กฎหมาย (act) หมายถึง กฎหมายการผลิตอาหารอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2533  (The Organic 
Foods Production Act of 1990) 

การรับรอง (accreditation) หมายถึง การรับรองหน่วยรับรอง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ ให้การรับรองเอกชน องค์กรต่างประเทศ หรือหน่วยงานของมลรัฐ  เป็นตัวแทนด าเนินการ
รับรองเกษตรอินทรีย์ ภายใตก้ฎระเบียบของส่วนนี้ 59  

การประกอบการ (handling operation) หมายถึง การด าเนินการ หรือ เป็นส่วนหนึ่ง     
ของการด าเนินการที่ได้รับหรือได้มาซึ่งสินค้าเกษตรกรรม และด าเนินการแปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ยกเว้น ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่ได้ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรนั้น)   

การแปรรูป (processing) หมายถึง การประกอบอาหาร อบ บ่ม ท าให้ร้อน ท าให้แห้ง ผสม 
บด ปั่น แยก สกัด ฆ่า ตัดแต่ง หมัก กลั่น ช าแหละ ถนอมอาหาร ท าให้แห้งโดยการลดความชื้นหรือเอาน้ าออก 
แช่แข็ง แช่เย็น หรือมิฉะนั้น การผลิต และรวมถึงบรรจุหีบห่อ บรรจุกระป๋อง บรรจุขวดโหล หรือมิฉะนั้น      
การบรรจุอาหารในภาชนะท่ีปิดมิดชิด    

การแสดงฉลาก (labeling) หมายถึง ข้อความที่เขียน พิมพ์ หรือรูป/รอยประดิษฐ์ (graphic) 
ที่ก ากับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือข้อความที่เขียน พิมพ์ หรือรูป/รอยประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในร้านค้าปลีก 

การจัดการผลผลิต (handle) หมายถึง จ าหน่าย แปรรูป หรือบรรจุผลิตภัณฑ์เกษตร ยกเว้น 
นิยามดังกล่าวจะไม่รวม การจ าหน่าย การขนส่ง หรือการส่งมอบผลผลิตพืชหรือปศุสัตว์ ซึ่งกระท าโดยผู้ผลิต 
(producer) ไปยังผู้จัดการผลผลิต (handler)   
                                                           
59 ส่วนนี้  (this section) หมายถึง ส่วนที ่205 เร่ืองที ่7 การเกษตร ภายใต้ Code of Federal Regulations หรือ ข้อก าหนดกฎระเบียบของ
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ 



226 
 

ผู้บริหาร (administrator) หมายถึง ผู้บริหารหน่วยงานบริการด้านตลาดสินค้าเกษตร 
(Agricultural Marketing Service-AMS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าหน้าที่แทน 
ในการศึกษานี้จะใช้ค าว่า ผู้บริหาร 

ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ (state organic program's governing state official) 
หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงของมลรัฐ หรือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้มาบริหารงานด้านการเกษตรของบางมลรัฐ 
ซึ่งได้รับหน้าที่บริหารงานโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ   

ผู้ประกอบการ (handler) หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจในการจัดการ
สินค้าเกษตรกรรม รวมถึง ผู้ผลิต ที่จัดการกับผลผลิตพืชหรือปศุสัตว์ของตัวเอง ยกเว้น นิยามดังกล่าวนี้        
จะไม่รวมถึง ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่ได้ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรนั้น   

ผลผลิตจากธรรมชาติ (wild crop) หมายถึง พืชหรือส่วนของพืชใดๆ ที่เก็บรวบรวม        
หรือเก็บเกี่ยวจากพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการดูแลภายใต้การเพาะปลูก หรือจัดการด้านการเกษตรอ่ืนๆ 

บัญชีรายชื่อสารของสหรัฐฯ (national list) หมายถึง รายชื่อสารที่อนุญาตและไม่อนุญาต  
ให้ใช้ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย  

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  (agricultural inputs) สาร หรือวัตถุที่ ใช้ ในการผลิต         
หรือจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์   

รัฐมนตรีว่าการ (secretary) หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจให้ท าหน้าที่แทน 

วิธีที่ห้ามใช้ (excluded methods) หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการดัดแปรพันธุกรรม   
หรือมีผลต่อการการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ โดยวิธีการที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเป็นธรรมชาติ     
หรือกระบวนการที่ไม่ถือว่าเป็นการผลิตอินทรีย์ ได้แก่ การรวมเซล (cell fusion) การห่อหุ้มแบบไมโคร 
(microencapsulation) และการห่อหุ้มแบบแมคโคร (macroencapsulation) และเทคโนโลยี ดีเอ็นเอ 
(รวมถึงการลบยีน เพ่ิมยีน เติมยีนที่ต่างกัน และการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งยีนโดยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ)        
วิธีการดังกล่าวไม่รวมถึง วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม การต่อ (conjugation) การหมัก (fermentation)      
การผสมข้ามพันธุ์ (hybridization) การผสมพันธุ์ในหลอดทดลอง (in vitro fertilization) หรือการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ (tissue culture) 
ส่วนประกอบ ( ingredient) วัตถุหรือสารใดๆ ที่ ใช้ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เกษตร           

ซ่ึงยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในขณะที่ถูกบริโภค  
หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง  (certifying agent) นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการรับรอง      

จากผู้บริหาร AMS ให้เป็นตัวแทนในการรับรองการผลิต หรือการจัดการผลผลิตใดๆ ให้เป็นการผลิต          
หรือการจัดการผลผลิตที่ได้รับการรับรอง   

อินทรียวัตถุ (organic matter) หมายถึง เศษซาก ส่วนที่เหลือตกค้าง หรือของเสียเหลือใช้
จากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์    
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 หมวด  B—การบังคับใช้ (applicability) 

 มาตรา 205.100 สิ่งที่จะต้องได้รับการรับรอง (what has to be certified) 

(ก) ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตหรือการจัดการ พืช ปศุสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เกษตร ที่ประสงค์จะจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์     
“อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์” หรือ “อินทรีย์” หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 
จะต้องได้รับการรับรองตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในหมวด E ของระเบียบส่วนนี้  และจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้ในระเบียบของส่วนนี้ ยกเว้น ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการยกเว้น หรือไม่อยู่
ในข่ายต้องรับการรับรอง 

(ข) ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง         
จาก USDA เมื่อครบก าหนด 1 ปีแล้ว ต้องด าเนินการขอต่ออายุการรับรอง 

(ค) ผู้ประกอบการใดที่ละเมิดกฎระเบียบนี้จะได้รับโทษดังนี้   
(1)  จ าหน่ายหรือแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยรู้ว่ามิได้ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์   

ที่กฎหมายก าหนด จะถูกด าเนินการทางแพ่งตามกฎหมาย ไม่เกินที่ระบุไว้ในมาตรา 3.91(b)(1) ภายใต้              

7 CFR 3.91 - Adjusted Civil Monetary Penalties 

(2) แสดงข้อมูลเป็นเท็จต่อรัฐมนตรีว่าการฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแล หรือหน่วยรับรอง      
จะถูกด าเนินการทางกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (United States Code) 
Section 1001 of Title 18 - Crimes And Criminal Procedure  

มาตรา 205.101 การยกเว้น และการไม่เข้าข่ายต้องรับรอง (exemptions and 
exclusions from certification) 

(ก) การยกเว้น (exemptions) 
(1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ที่มีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่ากับ

หรือน้อยกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจรับรองภายใต้หมวด E และได้รับ
การยกเว้นจากการต้องยื่นแผนระบบอินทรีย์ตามมาตรา 205.20160  แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ         
การผลิตและการประกอบการภายใต้หมวด C และกฎระเบียบการแสดงฉลากตามมาตรา 205.31061       
ทั้งนี้  ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเหล่านี้  จะไม่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบอินทรีย์               
ในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการอ่ืนๆ 
                                                           
60 มาตรา 205.201 กฎระเบียบเรื่อง การจัดท าแผนระบบการผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตและการจัดการ 
สารที่จะใช้ ระบบการบันทกึข้อมูล และมาตรการต่างๆ ที่จะใช้ในการผลิต 
61 205.310 กฎระเบยีบเรื่อง ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น หรือไม่เข้าขา่ยตอ้งรับรอง ได้แก่ การห้ามใช้ตรา
รับรอง USDA organic และไม่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภณัฑ์อินทรีย์อื่นๆ  
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(2) สถานประกอบการค้าปลีกอาหาร (retail food establishment) หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานประกอบการค้าปลีกอาหาร ซึ่งมีการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้ท าการแปรรูป 
จะได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(3) การจัดการผลผลิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการผลผลิต ที่จัดการเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยน้ าหนัก  (ไม่ร่วมน้ า
และเกลือ) จะได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบนี้ ยกเว้น    

(i) กฎระเบียบเรื่อง การป้องกันการสัมผัสของผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับสารห้ามใช้    
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 205.27262 ซ่ึงเกี่ยวกับส่วนประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เกษตร  

(ii) กฎระเบียบเรื่อง การแสดงฉลากตามมาตรา 205.30563 และ 205.310 และ 
(iii) กฎระเบียบในเรื่อง การท าบันทึกข้อมูลใน (ค) ของมาตรานี้  

(4) ผู้จัดการผลผลิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดการผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
สารอินทรีย์ จะที่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบในส่วนนี้ ยกเว้น   

(i)  กฎระเบียบเรื่อง การป้องกันการสัมผัสของสินค้าเกษตรอินทรีย์กับสารห้ามใช้     
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  205.272 เกี่ยวกับส่วนประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เกษตร  

(ii) กฎระเบียบเรื่อง การแสดงฉลากตามมาตรา 205.305 และ 205.310  
(iii) กฎระเบียบเรื่อง การท าบันทึกข้อมูลใน (ค) ของมาตรานี้ 

(ข) การไม่เข้าข่ายต้องรับรอง (exclusions) 
(1) ผู้จัดการผลผลิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดการผลผลิตจะได้รับการยกเว้นจาก

ข้อก าหนดของส่วนนี้ (ยกเว้น ข้อก าหนดส าหรับการป้องกันการปะปนและการสัมผัสสารต้องห้าม มาตรา 
205.272 ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใดๆ) หากผู้ประกอบการ หรือส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการดังกล่าว
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์", "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..
อินทรีย์” โดยทีผ่ลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดังต่อไปนี้   

(i) บรรจุอยู่ในภาชนะ หรือ ถูกห่อหุ้มอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่ผู้ประกอบการ        
จะได้รับ และ 

(ii) ยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะเดียวกัน และจะไม่มีการแปรรูปเป็นอย่างอ่ืน
ในขณะที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานประกอบการนั้น  

                                                           
62 มาตรา 205.272 เร่ือง มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อปอ้งกันการปะปนและสัมผัสสารต้องห้าม (Commingling and contact with prohibited 
substance prevention practice standard) 
63 มาตรา 205.305 กฎระเบียบเรื่อง ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลายอย่าง และมีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่า   
ร้อยละ 70 ได้แก่ สามารถระบุค าว่า “อินทรีย์” เฉพาะในรายการส่วนประกอบ โดยไม่สามารถแสดงตรารับรอง USDA Organic หรือตรารับรอง
ใดๆ ของหน่วยรับรอง 
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(2) สถานประกอบการค้าปลีกอาหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการค้าปลีก
อาหาร ซึ่งด าเนินการแปรรูปอาหารสดและพร้อมบริโภคในสถานประกอบการค้าปลีกนั้น โดยใช้วัตถุดิบจาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลผลิต "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบ
หรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์”จะได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดในส่วนนี้ ยกเว้น  

(i) กฎระเบียบส าหรับการป้องกันการสัมผัสกับสารต้องห้าม ตามที่ก าหนดไว้         
ในมาตรา 205.272; และ 

(ii) กฎระเบียบเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ตามที่ก าหนดไว้     
ในมาตรา 205.310 

(ค) บันทึก ซ่ึงผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องจัดท า มดีังนี้   
(1) ผู้จัดการผลผลิตใดๆ ที่ได้รับการยกเว้นจากการรับรองตามวรรค (ก) (3) หรือ (ก) (4) 

ของมาตรานี ้จะต้องมีการจัดท าบันทึกอย่างเพียงพอเพ่ือที่จะ  
(i) พิสูจน์ว่าส่วนประกอบที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์มีการผลิตและจัดการตามระบบ

อินทรีย์ และ 
(ii) สามารถตรวจสอบปริมาณผลผลิตที่ผลิตจากส่วนประกอบดังกล่าว 

(2) การเก็บรักษาบันทึกข้อมูล ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากการจัดท า
และจะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการฯ และผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐได้เข้าถึงบันทึก
เหล่านี้เพ่ือการตรวจสอบและท าส าเนาในช่วงเวลาท าการปกติ เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

มาตรา 205.102 การใช้ค าว่า “อินทรีย”์ (use of the term “organic”) 
ผลิตภัณฑ์เกษตรใดๆ ที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น “อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์”"

อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” จะต้อง  
(ก) ผลิตตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรา 205.101 หรือมาตรา 205.202 ถึง 205.207  

หรือมาตรา 205.236 ถึง 205.240 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ทีส่ามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งหมดของส่วนนี้   
(ข) จัดการผลผลิต ตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรา 205.101 หรือมาตรา 205.270        

ถึง 205.272 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ทีส่ามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งหมดของส่วนนี้ 
มาตรา  205 .103 การบันทึ กข้ อ มูลของผู้ ประกอบการที่ ไ ด้ รั บการรั บรอง 

(recordkeeping by certified operations) 
(ก) ผู้จัดการผลผลิตที่ได้รับการรับรอง (certified operation) จะต้องจัดท าบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับ การผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่จ าหน่าย หรือตั้งใจน าไปจ าหน่าย 
แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร “อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์”, “อินทรีย์” หรือ “ท าด้วย..(ระบุ
ส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 
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(ข) ข้อมูลที่จัดท า จะต้อง  
(1) ปรับปรุงให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ด าเนินการ 
(2) เปิดเผยกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจทั้งหมดของผู้ประกอบการอย่างละเอียด

เพียงพอ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและการตรวจสอบ 
(3) เก็บรักษาข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากการจัดท าบันทึกข้อมูล และ 
(4) มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ของส่วนนี้ 
(ค) ผู้จัดการผลผลิตที่ได้รับการรับรอง ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมส าหรับผู้แทนที่ได้รับมอบ

อ านาจจากรัฐมนตรีว่าการฯ ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ และหน่วยรับรองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ตรวจสอบและท าส าเนาในช่วงเวลาท าการของธุรกิจ 

มาตรา 205.105 สารที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ วิธีการ และส่วนประกอบในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการผลผลิต (allowed and prohibited substances, methods, and 
ingredients in organic production and handling) 
 ผลิตภัณฑ์ที่จะจ าหน่ายหรือแสดงฉลากระบุว่า เป็น “อินทรีย์  100 เปอร์ เซ็นต์ ”               
หรือ “อินทรีย์” หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” จะต้องมีการผลิตและการจัดการ    
โดยปราศจากการใช้สิ่งต่อไปนี้  

(ก)  สารสังเคราะห์ (synthetic substances) และส่วนประกอบ ยกเว้น ที่ระบุไว้ในมาตรา 
205.601 หรือมาตรา 205.603  

(ข)  สารที่ไม่ใช่สารสังเคราะห์ (nonsynthetic substances) ที่ห้ามใช้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา  
205.602 หรือ มาตรา 205.604 

(ค)  สารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร (nonagricultural substances) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ยกเว้น ที่ระบุไว้ในมาตรา  205.605  

(ง) สารที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ (nonorganic agricultural substances) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
แปรรูป ยกเว้น ที่ได้ระบุไว้ในมาตรา  205.606  

(จ)  วิธีการที่ห้ามใช้ (excluded methods) ยกเว้น วัคซีน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นวัคซีน
ได้รับอนุญาตตามมาตรา 205.600 (ก) 

(ฉ)  รังสี ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบขององค์การอาหารและยาที่ 21CFR 179.26  และ 

(ช)  กากตะกอนของเสีย (sewage sludge) 
 
 



231 
 

 หมวด  C—ข้อก าหนดในการผลิตอินทรีย์และการจัดการ (organic production and 
handling requirements) 

 มาตรา 205.200 กฎหมายทั่วไป  
ผู้ผลิต หรือผู้จัดการผลผลิต ที่ต้องการจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือกล่าวอ้างว่า เป็นผลผลิต       

“อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์”, “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ในหมวด C นี้ การปฏิบัติในการผลิตที่สอดคล้องกับหมวด C นี้     
จะต้องเป็นการรักษา หรือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมทั้งคุณภาพดินและน้ า 

มาตรา 205.201 แผนระบบการผลิตและการจัดการผลผลิตอินทรีย์ (organic 
production and handling system plan) 

(ก) ผู้ผลิต หรือผู้จัดการผลผลิต ที่จะจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลผลิต      
“อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์”, “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 
จะต้องจัดท าแผนระบบการผลิต หรือการจัดการผลผลิตอินทรีย์ โดยความเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างผู้ผลิต     
หรือผู้จัดการผลผลิต และหน่วยรับรอง ซึ่งแผนระบบการผลิตและการจัดการผลผลิตอินทรีย์ จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต หรือการจัดการอินทรีย์ โดยแผนระบบการผลิตและการจัดการ
ผลผลิตอินทรีย์ จะต้องประกอบด้วย  

(1) รายละเอียดวิธีปฏิบัติและกระบวนการที่จะด าเนินการและความต่อเนื่อง  รวมทั้ง
ความถี่ของการด าเนินการ 

(2) รายชื่อสารที่จะใช้ในการผลิตหรือจัดการผลผลิต โดยระบุส่วนประกอบ แหล่งที่มา 
สถานที่ที่จะใช้สาร และเอกสารทางการค้าตามท่ีก าหนด 

(3) รายละเอียดการปฏิบัติการตรวจสอบ และกระบวนการที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
และความต่อเนื่อง รวมถึงความถี่ของการด าเนินการ เพ่ือ ให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  รายละเอียดระบบการท าบันทึกการด าเนินการ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในมาตรา 205.10364 

(5) รายละเอียดการจัดการและการท าสิ่งกีดขวางทางกายภาพ เพ่ือป้องกันการปะปน
ของผลิตภัณฑ์อินทรีย์และไม่อินทรีย์ด้วยการแยกการจัดการผลผลิต และเพ่ือป้องกันผลผลิตและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์สัมผัสสารต้องห้ามในระหว่างการผลิตและการจัดการผลผลิต 

(6) ข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็นตามความเห็นของหน่วยรับรอง เพ่ือใช้ในการประเมิน     
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ 

                                                           
64 มาตรา  205.103 เกี่ยวกับขอ้ก าหนดการบันทึกขอ้มูลของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง (recordkeeping by certified operations) 
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(ข) ผู้ผลิตอาจจัดท าแผนอ่ืนเพ่ือทดแทนแผนระบบอินทรีย์ตามข้อก าหนดของหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือระดับท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยมีเงื่อนไขว่า แผนที่ส่งมอบจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามกฎระเบียบในหมวดนี้ 
 มาตรา 205.202  ข้อก าหนดเรื่องพื้นที่ (land requirements) 

ฟาร์ม หรือพ้ืนที่ดินที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือการจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่าเป็น 
“อินทรีย์” จะต้อง  

(ข) มีการจัดการสอดคล้องกับกฎหมายมาตรา 205.203 ถึง 205.20665   
(ค) ไม่ใช้สารเคมีห้ามใช้ที่ระบุไว้ในมาตรา 205.105 ในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี

ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต และ    
(ง) มีการแบ่งแยกชัดเจน ก าหนดเขตแดน และมีแนวกันชน เช่น การเบี่ยงเบนทางน้ าไหล

ไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาในพ้ืนที่การผลิตอินทรีย์ เพ่ือป้องกันการใช้สารห้ามใช้โดยไม่ตั้งใจ หรือ มีการสัมผัสกับ      
สารต้องห้ามทีใ่ช้ในแปลงที่ดินนอกระบบอินทรีย์ที่อยู่ติดกัน  

มาตรา 205.203 มาตรฐานการปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินและการบ ารุงพืช (soil 
fertility and crop nutrient management practice standard) 

(ก) ผู้ผลิตจะต้องเลือกใช้วิธีการเตรียมดินและการเพาะปลูกที่เป็นการรักษาหรือปรับปรุงดิน
ทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ และลดการพังทลายของดิน 

(ข) ผู้ผลิตจะต้องจัดการธาตุอาหารพืชและปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน ด้วยวิธีการปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชคลุมดิน และใช้วัสดุที่มาจากพืชและสัตว์ 

(ค) ผู้ผลิตต้องใช้วัสดุจากพืชและสัตว์ เพ่ือที่จะรักษาหรือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน      
ตามแนวทางอินทรีย์ ที่ไม่น าไปสู่การปนเปื้อนของพืช ดินหรือน้ า จากธาตุอาหารพืช เชื้อโรค โลหะหนัก หรือ
การตกค้างของสารห้ามใช้ ทั้งนี้ วัสดุจากสัตว์และพืช ได้แก่ 

(1) มูลสัตว์สด (raw animal manure) ซึ่งจะต้องผ่านการหมัก ยกเว้น   
(i) มูลสัตว์สดใช้ในพื้นดินที่ส าหรับปลูกพืชที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ 
(ii) มูลสัตว์สดที่ผสมรวมอยู่ในดินไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต           

ซึ่งส่วนที่กินได้สัมผัสโดยตรงกับผิวดินหรืออนุภาคของดิน หรือ 
(iii) มูลสัตว์สดที่ผสมรวมอยู่ ในดินไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต              

ซึ่งส่วนที่กินได้ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับผิวดินหรืออนุภาคของดิน  
(2) วัสดุหมักจากพืชและสัตว์ ต้องผลิตผ่านกระบวนการดังนี้  

(ii) อัตราส่วนเริ่มแรกของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) อยู่ระหว่าง 25:1 และ 
40:1 และ 

(iii) เก็บรักษาที่ระดับอุณหภูมิระหว่าง 131 °F ถึง 170 °F หรือ 55 °C ถึง 77 °C 
เป็นเวลา 3 วัน โดยใช้ระบบกองเติมอากาศในภาชนะ หรือเทกอง (static aerated pile system) หรือ 

                                                           
65 มาตรา 205.203 ถึง 205.206  เป็นกฎระเบียบเรื่อง มาตรฐานการปรับปรุงบ ารุงดิน มาตรฐานพันธุ์พืช มาตรฐานการปลูกพืชหมุนเวียน และมาตรฐานการจัดการศัตรูพืช 
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(iv) เก็บรักษาที่ระดับอุณหภูมิระหว่าง 131 °F และ 170 °F เป็นเวลา 15 วัน     
โดยใช้ระบบการหมักแบบกองลาน (windrow composting system) โดยในช่วงดังกล่าวต้องมีการเปิดกลับ
วัสดุอย่างน้อย 5 ครั้ง 

(3) วัสดุพืชสด (uncomposted plant materials) 
(ง) ผู้ผลิตอาจจัดการเรื่องธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพ่ือที่จะรักษาและ

เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินในลักษณะที่ไม่น าไปสู่การปนเปื้อนของพืช ดินหรือน้ า จากธาตุอาหารพืช เชื้อโรค โลหะ
หนัก หรือสารห้ามใช้ตกค้าง โดยให้ใช้สิ่งต่อไปนี้  

(1) สารอาหารพืช หรือสารปรับปรุงบ ารุงดิน ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสารสังเคราะห์       
ที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ 

(2) สารทีล่ะลายได้น้อยที่ได้จากเหมือง (a mined substance of low solubility)  
(3) สารละลาย ได้ ดี ที่ ไ ด้ จ าก เหมื อ ง  ( a mined substance of high solubility)           

โดยการใช้สารดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ 
(4)  เถ้าที่ได้จากการเผาไหม้ของพืชหรือสัตว์ ยกเว้น สิ่งต้องห้ามในวรรค (จ) ของส่วนนี้ 

โดยวัตถุท่ีน าไปเผาต้องไม่ผ่านการใช้ หรือผสมกับสารห้ามใช้ หรือเถ้าทีไ่ม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ และ 
(5) วัสดุพืชหรือสัตว์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยกระบวนการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่า 

วัสดุดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ ตามมาตรา 205.601 
(จ) ผู้ผลิตจะต้องไม่ใช้สิ่งต่อไปนี้  

(1) ปุ๋ยหรือปุ๋ยหมักจากพืชและสัตว์ที่ประกอบด้วยสารสังเคราะห์ที่ไม่รวมอยู่ในบัญชี
รายชื่อสารสังเคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ 

(2) กากตะกอนของเสีย (กากชีวภาพ) ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดกฎระเบียบของ     
รัฐบาลกลางเรื่องที ่40 ส่วนที่ 503 (40 CFR part 503) และ  

(3) การเผาไหม้ที่เป็นวิธีการก าจัดเศษซากพืชในกระบวนการผลิต ยกเว้น การเผาไหม้     
เพ่ือยับยั้งการแพร่กระจายของโรค หรือกระตุ้นการงอกของเมล็ด 

มาตรา 205.204 มาตรฐานการปฏิบัติส าหรับเมล็ดพันธุ์  และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์   
(seeds and planting stock practice standard) 

(ก) ผู้ผลิตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ (seeds) ต้นกล้าพืชล้มลุก (annual seedlings) และส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์ (planting stock) ทีเ่พาะปลูกตามระบบอินทรีย์ ยกเว้น  

(1) เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ (seeds and planting stock) ที่ไม่ได้ผลิตตาม
ระบบอินทรีย์ อาจน าไปใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ได้ หากพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่มาจาก
ระบบอินทรีย์ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ยกเว้น การผลิตต้นอ่อนเพ่ือการบริโภค ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์   
ทีม่าจากระบบอินทรีย์  
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(2) เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ (seeds and planting stock) ที่ไม่ได้ผลิตตาม
ระบบอินทรีย์ ที่ได้รับการบ าบัดด้วยสารเคมีที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ อาจสามารถน าไปใช้    
ในการผลิตพืชอินทรีย์ได้ หากพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์หรือไม่ได้รับการบ าบัดด้วยสารเคมีไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

(3) ต้นกล้าพืชล้มลุก (annual seedlings) ที่ไม่ได้ผลิตตามระบบอินทรีย์ อาจน าไปใช้  
ในการผลิตพืชอินทรีย์ได้ หากได้รับอนุญาตในกรณีการขอผ่อนผันเนื่องจากความแปรปรวนชั่วคราว 
(temporary variance) ตามมาตรา 205.290(ก)(2)66 

(4) ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์พืช (planting stock) ที่ไม่ได้ผลิตตามระบบอินทรีย์ที่จะน าไป
ผลิตพืชยืนต้น อาจจะน าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ได้  หลังจากที่ส่วนที่ใช้
ขยายพันธุ์เหล่านั้นมีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

(5) เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพืชล้มลุก และส่วนที่น าไปขยายพันธุ์ (Seeds, annual seedlings, 
and planting stock) ที่มีการบ าบัดด้วยสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ อาจน าไปผลิตพืชอินทรีย์ได้ หากการใช้   
สารดังกล่าวเป็นข้อก าหนดตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชของรัฐบาลกลาง หรือมลรัฐ  

มาตรา 205.205 มาตรฐานการปลูกพืชหมุนเ วียน (crop rotation practice 
standard) 

ผู้ผลิตต้องท าการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ได้แก่ หญ้าคลุมดิน (sod) 
พืชคลุมดิน (cover crops) พืชบ ารุงดิน (green manure crops) และพืชโตเร็ว ที่ท าให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในเรื่องดังไปนี้  

(ก) เพ่ือรักษาหรือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
(ข) เพ่ือจัดการเรื่องการระบาดของศัตรูพืชในพืชล้มลุกและพืชยืนต้น  
(ค) เพ่ือจัดการเรื่องการขาดหรือเกินของธาตุอาหารส าหรับพืช   
(ง) เพ่ือควบคุมการกัดเซาะของดิน  
มาตรา 205.206 มาตรฐานการจัดการแมลงศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช (crop pest, 

weed, and disease management practice standard) 
(ก) ผู้ผลิตต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช โดยใช้มาตรการใด

มาตรการหนึ่ง หรือหลายมาตรการ ดังต่อไปนี้  
(1) การปลูกพืชหมุนเวียนและการจัดการเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินและพืช ซึ่งบัญญัติไว้

ในมาตรา 205.203 and มาตรา 205.205 
(2) ใช้มาตรการด้านสุขอนามัย (sanitation measures) เพ่ือก าจัดพาหะของโรค      

เมล็ดวัชพืช และแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูพืช 
(3) การปฏิบัติการด้านเขตกรรม (cultural practices) ที่เสริมสร้างสุขภาพพืช ได้แก่ 

การเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช 

                                                           
66 มาตรา 205.290(ก)(2) เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง ลม น้ าทว่ม ความชื้นมากเกินไป ลูกเห็บ พายุทอร์นาโด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ 
หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอื่น ๆ 
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(ข) ปัญหาศัตรูพืชอาจมีการควบคุมด้วยวิธีการทางกล (mechanical) หรือทางกายภาพ 
(physical) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ดังนี้  

(1) การเพ่ิมจ านวน หรือการน าตัวห้ า (predator) หรือตัวเบียน (parasite) เข้ามาเพ่ือล่า
หรือท าลายแมลงศัตรูพืช 

(2) สร้างแหล่งอาศัยให้ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช  
(3) การควบคุมโดยวิธีการไม่ใช้สารสังเคราะห์ เช่น การล่อ กับดัก และการขับไล่   

(ค) ปัญหาวัชพืช อาจควบคุมโดยวิธีการดังต่อไปนี้  
(1) คลุมดินด้วยวัสดุชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้หมด  
(2) การตัด ถาง หรือดาย  
(3) ใช้สัตว์เลี้ยงแทะเล็มหญ้า  
(4) การก าจัดวัชพืชด้วยมือ หรือการเพาะปลูกด้วยเครื่องกล  
(5) การใช้เปลวไฟ ความร้อน หรือวิธีการไฟฟ้า  
(6) คลุมดินด้วยสิ่งคลุมดินที่เป็นพลาสติก หรือสิ่งสังเคราะห์อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขว่า     ต้อง

น าสิ่งคลุมดินนั้นออกไปจากพ้ืนที่ปลูกหลังเสร็จสิ้นการเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว  
(ง) ปัญหาโรคพืช อาจควบคุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้  

(1) จัดการโดยวิธีการหยุด หรือยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือ 
(2) ใช้วัตถุชีวภาพ พืชสมุนไพร หรือแร่ธาตุที่ไมเ่ป็นวัตถสุังเคราะห์ 

(จ)  เมื่อการปฏิบัติตามวิธีการที่ (ก) ถึง (ง) ของส่วนนี้ ไม่เพียงพอส าหรับการป้องกันหรือ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช วัชพืช หรือ โรคพืชได้ ก็ให้ใช้สารชีวภาพ หรือสมุนไพร หรือสารเคมีที่ระบุไว้ในบัญชี
รายชื่อสารสังเคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ เพ่ือป้องกัน หยุดยั้ง หรือควบคุม โดยมีข้อแม้ว่า ต้องใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแผนระบบเกษตรอินทรีย์ (organic system plan) ที่ได้ยื่นไว้กับหน่วยรับรอง  

(ฉ) ผู้ผลิตต้องไม่ใช้ไม้ที่ผ่านการบ าบัดด้วยกรดสารหนู (arsenate) หรือวัตถุห้ามใช้ส าหรับ
การก่อสร้างใหม่ หรือเปลี่ยนเพ่ือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดิน หรือปศุสัตว์   

มาตรา 205.207 มาตรฐานการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ (wild-crop harvesting 
practice standard) 

(ก) พืชผลจากธรรมชาติที่ประสงค์จะน าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่าเป็นผลผลิต
อินทรีย์ จะต้องเก็บเกี่ยวจากพ้ืนที่ที่ก าหนด ซึ่งไม่ได้มีการใช้สารห้ามใช้ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา  205.105               
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากธรรมชาติดังกล่าว 

(ข) การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติจะต้องท าในลักษณะที่มั่นใจได้ว่าการเก็บเกี่ยวและ
รวบรวมจะไม่ท าลายสภาพแวดล้อม และจะด ารงการเจริญเติบโตและการผลิตของพืชธรรมจากชาติ 
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มาตรา 205.236 แหล่งก าเนิดของสัตว์ (origin of livestock) 
(ก) ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่จะวางจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

จะต้องมาจากปศุสัตว์ที่เลี้ยงดูภายใต้ระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของหนึ่งในสามของ
ระยะเวลาการตั้งท้อง หรือการฟักไข่ ยกเว้น  

(1) สัตว์ปีก : สัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่บริโภคได้ จะต้องมาจากสัตว์ปีก       
ทีม่ีการจัดการตามระบบเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อายุไม่เกิน 2 วัน 

(2) สัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนม : นม หรือผลิตภัณฑ์นมจะต้องมาจากสัตว์ที่ได้รับการจัดการ
ตามระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนที่จะมีการผลิตนมหรือผลิตภัณฑ์นม ที่จะน าไปจ าหน่าย 
แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น อินทรีย์ ยกเว้น  

(i) สัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนมอินทรีย์ อาจกินพืชและอาหารสัตว์จากแปลงที่ดินที่อยู่       
ในแผนระบบอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในช่วงปีที่ 3 ของการจัดการอินทรีย์ โดยสัตว์ต้องกินในช่วง 12 เดือน ก่อนที่       
จะมีการน านมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ไปจ าหน่าย และ 

(ii) เมื่อสัตว์ทั้งฝูงถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นการผลิตภายใต้ระบบอินทรีย์ ผู้ผลิตอาจ     
ไม่สามารถน านมที่ผลิตภายใต้อนุวรรคนี้เข้าสู่ระบบการค้าที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์ ดังนี้  (ก) นมที่ผลิตได้จากสัตว์     
ที่กินพืชหรืออาหารจากพ้ืนทีใ่นแผนระบบอินทรีย์ และการจัดการตามข้อก าหนดการปลูกพืชอินทรีย์อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี และ (ข) ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากสัตว์ที่กินอาหารตามมาตรา 205.23767 
ในช่วง 3 เดือนสุดท้าย (มีผลหลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2550) 

(iii) เมื่อสัตว์ทั้งฝูงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตอินทรีย์ทั้งหมด สัตว์เลี้ยง     
เพ่ือรีดนมจะต้องอยู่ภายใต้การจัดการอินทรีย์ ตั้งแตช่่วงสุดท้ายของหนึ่งในสามของระยะเวลาการตั้งท้อง 

(3) พันธุ์สัตว์ : พ่อแม่พันธุ์ปศุสัตว์อาจมาจากนอกระบบอินทรีย์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า     
ถ้าปศุสัตว์ดังกล่าวมีการตั้งท้องและลูกที่คลอดออกมาจะได้รับการเลี้ยงดูตามระบบอินทรีย์ แม่พันธุ์จะต้อง    
ถูกน าไปยังสถานประกอบการอินทรีย์ไม่ช้ากว่าช่วงสุดท้ายของหนึ่งในสามของระยะเวลาการตั้งท้อง 

(ข) สิ่งไม่อนุญาต มีดังนี้  
(1) ปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือการบริโภค ที่ถูกคัดออกจากระบบอินทรีย์ และ

น ามาจัดการนอกระบบอินทรีย์ในเวลาต่อมา อาจจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่าเป็น
ผลผลิตอินทรีย์ 

(2) พ่อแม่พันธุ์ หรือพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนม ที่ไม่ได้รับการจัดการตามระบบอินทรีย์    
อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของหนึ่งในสามของระยะเวลาการตั้งท้อง อาจไม่สามารถจ าหน่ายแสดง
ฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์อินทรีย์ 

                                                           
67 มาตรา 205.237 เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว ์
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(ค) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จะต้องท าบันทึกข้อมูล ที่เพียงพอที่จะแสดงเอกลักษณ์ของสัตว์
ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ระบบอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ ทั้งที่บริโภคได้และไม่ได้จากสัตว์ที่ผลิตในสถาน
ประกอบการ  
 มาตรา 205.237 อาหารสัตว์ (livestock feed) 

(ก) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จะต้องให้อาหารสัตว์ ที่มีสัดส่วนของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
หญ้าและอาหารสัตว์ ที่มีการผลิตและจัดการตามระบบอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก NOP  ยกเว้น ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 205.236 (ก) (2) (i) ทั้งนี้ สารสังเคราะห์ที่ ให้ใช้ตามมาตรา 205.603 และสารไม่สังเคราะห์           
ที่ให้ใช้ได้ ตามมาตรา 205.604 อาจจะน ามาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร            
โดยมีเงื่อนไขว่า ส่วนประกอบการเกษตรทั้งหมดรวมอยู่ในรายการวัตถุเจือปนอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารตามกฎระเบียบดังกล่าว และได้รับการผลิตและจัดการตามระบบอินทรีย์ 

(ข) ผู้ผลิตอินทรีย์ จะต้องไม่ท าการดังนี้  
(1) ใช้ยาสัตว์ รวมถึงฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ 
(2) ให้อาหารเสริม หรือวัตถุเติมในอาหารสัตว์ในปริมาณที่เกินความจ าเป็นต่อการบ ารุง

และรักษาสุขภาพของสัตว์ตามสายพันธุ์ในช่วงเฉพาะเจาะจงของชีวิต 
(3) ให้อาหารหยาบที่เป็นอาหารอัดเม็ดพลาสติก 
(4) อาหารสัตว์สูตรที่มสีารยูเรีย (urea) หรือปุ๋ยคอก 
(5) ให้อาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ปีกด้วยผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม หรือสัตว์ปีก  
(6) ใช้อาหารสัตว์ วัตถุเติมในอาหารสัตว์และเสริมอาหารสัตว์ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

ของกฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอางของรัฐบาลกลาง (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 
(7) ให้อาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสารปฏิชีวนะ รวมถึง สาร ไอออนอฟอร์

(ionophores) หรือ 
(8) ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง หรือจ ากัดสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จากการกินอาหารด้วยการแทะเล็ม   

จากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแทะเล็มหญ้า ยกเว้น เงื่อนไขตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 205.239 (ข)         
และ (ค)68 

(ค) สิ่งผู้ผลิตควรปฏิบัติในช่วงฤดูสัตว์กินหญ้า มีดังนี้  
(1) ให้สัตว์ เคี้ยวเ อ้ืองกินอาหารแห้ง (dry matter) ไม่ เกินค่าเฉลี่ยร้อยละ 70            

ของการกินอาหารแห้งของสัตว์ (Dry Matter Intake – DMI) ทั้งนี้ ไม่รวมอาหารแห้งที่ได้จากการแทะเล็ม    
และอาหารสัตว์ที่ตกค้าง หรือพืชผักในทุ่งหญ้า โดยค านวณตามค่าเฉลี่ยช่วงฤดูทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามสายพันธุ์       
และประเภทของสัตว์  สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะต้องกินหญ้าตลอดช่วงฤดูกาลแทะเล็มตามสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

                                                           
68 205.239 (ข) และ (ค) กฎระเบียบเกีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่ของสัตว ์โดย (ข) เร่ืองการจัดหาทีอ่ยู่ใหม่ชัว่คราวใหก้บัสัตว์ และ (ค) เรื่องการงด
การออกไปแทะเล็มหญ้าของสัตว์เค้ียวเอื้อง เนื่องจากเง่ือนไข เหตุผลและความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบ 
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ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 120 วัน ต่อปีปฏิทิน ซึ่งฤดูกาลแทะเล็มอาจจะต่อเนื่อง หรืออาจจะไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ฤดูกาล และ/หรือสภาพภูมิอากาศ 

(2) จัดการทุ่งหญ้าให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอส าหรับสัตว์ได้กินตลอดทั้งฤดูกาล 
และให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองภายใต้ระบบอินทรีย์ได้รับวัตถุแห้งจากการแทะเล็มตลอดทั้งฤดูกาลแทะเล็ม โดยเฉลี่ย    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวัตถแุห้งทีก่ินทั้งหมด ยกเว้น  

(i) สัตว์เคี้ยวเอ้ืองไม่สามารถออกไปยังทุ่งหญ้า เนื่องจากเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 
205.239 (ข) (1) ถึง (8) และมาตรา 205.239 (ค) (1) ถึง (3) จะต้องให้สัตว์ได้บริโภควัตถุแห้งเฉลี่ย       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวัตถุแห้งที่ได้จากการบริโภคจากทุ่งเลี้ยงสัตว์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทุ่งหญ้า    
ในช่วงฤดูแทะเล็ม  

(ii) วัวพ่อพันธุ์ จะได้รับยกเว้นจากการบริโภคแห้งร้อยละ 30 ของความต้องการ   
จากทุ่งเลี้ยงสัตว์ของส่วนนี้ และการจัดการเกี่ยวกับทุ่งหญ้าภายใต้ มาตรา 205.239 (ค) (2) โดยมีเงื่อนไขว่า    
สัตว์ใดๆ ที่ได้รับการยกเว้นภายใต้การนี้ จะไม่สามารถน าไปจ าหน่ายแสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น สัตว์อินทรีย์   
ที่น าไปเชือดเพ่ือเป็นอาหาร 

(ง) ผู้ผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) แสดงรายละเอียดสัดส่วนอาหารทั้งหมด ส าหรับสัตว์แต่ละสายพันธุ์และชนิดของสัตว์ 

ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย  
(i) อาหารสัตว์ที่ผลิตในฟาร์มทั้งหมด  
(ii) อาหารสัตว์ที่ซื้อจากนอกฟาร์มทั้งหมด  
(iii) อัตราส่วนของอาหารสัตว์แต่ละชนิด รวมถึงหญ้า ในลักษณะสัดส่วนอาหาร       

แต่ละชนิดต่ออาหารทั้งหมด และ  
(iv) รายการวัตถุเสริมอาหารและวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์  

(2) ท าเอกสารปริมาณอาหารสัตว์ทุกชนิดที่ให้สัตว์แต่ละชนิด และปริมาณการบริโภคจริง  
(3) ท าเอกสารการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี กรณีมีการเปลี่ยน

ฤดูกาลแทะเล็ม  
(4) ให้มีวิธีการค านวณความต้องการวัตถุแห้งและการบริโภคของสัตว์  

มาตรา 205.238 มาตรฐานการปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ (livestock health 
care practice standard) 

(ก) ผู้ผลิตจะต้องจัดท าและด าเนินมาตรการดูแลสุขภาพปศุสัตว์ในเชิงป้องกัน ดังนี้  
(1) เลือกสายพันธุ์และประเภทของสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และความต้านทาน  

ต่อโรคที่แพร่ระบาดและปรสิต 
(2) ให้อาหารที่มีสัดส่วนที่เพียงต่อความต้องการทางโภชนาการ รวมทั้ง วิตามิน แร่ธาตุ 

โปรตีน และ/หรือกรดอะมิโน กรดไขมัน แหล่งพลังงาน และเส้นใย (ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง) 
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(3) จัดให้มีที่อยู่อาศัย สภาพทุ่งหญ้าและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม เพ่ือลด
การเกิดและการแพร่กระจายของโรคและปรสิต 

(4) จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยให้สัตว์ได้มีการออกก าลัง มีอิสระในการเคลื่อนไหว      
และลดความเครียดให้เหมาะสมตามสายพันธุ์  

(5) ให้มีการปรับเปลี่ยนทางกายภาพตามความจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์      
และช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียด และ 

(6) มีการจัดการด้านวัคซีน และชีววิทยาสัตว์แพทย์อ่ืนๆ 
(ข) เมื่อการปฏิบัติการป้องกันและชีววิทยาสัตว์แพทย์ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเจ็บป่วย 

ผู้ผลิตอาจด าเนินการโดยใช้ยาสังเคราะห์ แต่มีเงื่อนไขว่า ยาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 205.603 
ส าหรับยาฆ่าปรสิต (parasiticides) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้ มาตรา 205.603 อาจจะน ามาใช้ได้ในกรณี
ต่อไปนี้   

(1)  แม่พันธุ์ ต้องใช้ก่อนช่วงสุดท้ายของหนึ่งในสามของระยะเวลาการตั้งท้อง แตจ่ะต้อง    
ไมอ่ยู่ในระหว่างการให้นมลูกที่จะจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น ผลผลิตอินทรีย์ และ 

(2) แม่พันธุ์สัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนม ต้องใช้ในช่วงอย่างน้อย 90 วัน ก่อนที่จะมีการผลิตนม 
หรือผลิตภัณฑ์นมที่จะน าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น อินทรีย์ 

(ค) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จะต้องไม่ปฏิบัติในสิ่งดังต่อไปนี้  
(1) จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ ส าหรับสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์

เพ่ือการบริโภคซึ่งมาจากสัตว์ที่มีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ สารสังเคราะห์ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
205.603 หรือสารไม่สังเคราะห์ใดๆ ทีห่้ามใช้ตามมาตรา 205.604 

(2) ใช้ยาสัตว์เมื่อสัตว์ไม่มีการเจ็บป่วย ยกเว้น วัคซีน  
(3) ใช้ฮอร์โมนเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต  
(4) ใช้ยาสังเคราะหฆ์่าปรสิตเป็นประจ า  
(5) ใช้ยาฆ่าปรสิตกับสัตว์ที่ก าลังเข้าโรงฆ่าสัตว์  
(6) ใช้ยาสัตว์ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย FD&C หรือ 
(7) หยุดการรักษาสัตว์ป่วยเพ่ือที่จะรักษาสถานะภาพอินทรีย์ของสัตว์ ผู้ผลิตต้องน ายา   

ที่เหมาะสมมาใช้รักษาสัตว์เมื่อวิธีการตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ล้มเหลว ส าหรับปศุสัตว์ที่ได้รับการ
รักษาด้วยสารต้องห้ามจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน และไม่น าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น ผลผลิต
อินทรีย์ 

มาตรา 205.239  สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ (livestock living conditions) 
(ก) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จะต้องจัดท าและด าเนินการเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของปศุสัตว์      

ที่เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ตลอดทั้งปี ดังนี้  
(1) ปล่อยให้สัตว์ได้ออกไปอยู่กลางแจ้ง จัดให้มีร่มเงา ที่พักอาศัย พ้ืนที่ออกก าลัง          

ที่มีอากาศบริสุทธิ์ น้ าสะอาดส าหรับดื่ม และแสงแดดโดยตรง ตามความเหมาะสมกับสายพันธุ์และช่วงชีวิตสัตว์ 
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สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ยกเว้น สัตว์อาจถูกจ ากัดการปล่อยไปกลางแจ้งชั่วคราวตามมาตรา  
205.239 (ข) และ (ค)  ทั้งนี้ อาจมีการใช้สนามหญ้า รางให้อาหาร (feeding pads) และลานขุนอาหารก่อน
น าไปฆ่า (feedlots) ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูแทะเล็ม และการให้อาหารเสริมในช่วงฤดูแทะเล็ม 
โดยที่สนามหญ้า รางให้อาหารสัตว์ และลานขุนอาหารจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ปศุสัตว์ สัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ทั้งหมดได้เข้าถึงอาหารพร้อมๆ กันโดยไม่ต้องเบียดเสียดและไม่มีการแย่งอาหารกัน การขังรวมอย่างต่อเนื่อง
ของสัตว์ใดๆ ในโรงเรือนเป็นสิ่งต้องห้าม การขังรวมอย่างต่อเนื่องของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในลาน รางให้อาหารและ
ลานขุนอาหารเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน 

(2) ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องมีทุ่งหญ้าและให้มีการแทะเล็มประจ าวันตลอดทั้งฤดูกาล
แทะเล็ม ตามข้อก าหนดในมาตรา 205.237 ยกเว้น ตามท่ีบัญญัติไว้ใน (ข) (ค) และ (ง) ของมาตรานี้ 

(3) การท าความสะอาดที่เหมาะสม วัสดุรองที่นอนต้องแห้ง  หากมีการใช้ฟาง/หญ้าแห้ง
เป็นสิ่งรองที่นอน ฟางหรือหญ้าแห้งนั้นจะต้องมาจากการผลิตตามระบบอินทรีย์ ยกเว้น ที่ระบุไว้ในมาตรา 
205.236 (ก) (2) (i) และมีการจัดการตามระบบอินทรีย์ทีไ่ด้รับการรับรองโดย NOP 

(4) ทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ต้องได้รับการออกแบบเพ่ือให้  
(i)  อนุรักษธ์รรมชาติ สะดวกสบาย และสัตว์มีโอกาสไดอ้อกก าลัง  
(ii) ระดับอุณหภูมิ การระบายอากาศ และการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมกับ

สายพันธุ์ และ 
(iii) ลดโอกาสการบาดเจ็บของสัตว์ 

(5) การใช้สนามหญ้า รางให้อาหาร ลานขุนอาหาร และตรอกซอกซอยต่างๆ จะต้อง
ระบายน้ าดี ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี (รวมถึงการก าจัดของเสียอย่างสม่ าเสมอ) และการจัดการเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดการไหลบ่าของเสียและน้ าที่ปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ าบนพ้ืนผิวดินที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียง และไหลออก
นอกเขตสถานประกอบการ  

(ข) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์อาจการกักกันสัตว์หรือจัดให้มีที่พักพิงชั่วคราวส าหรับสัตว์            
อันเนื่องจาก  

(1) สภาพอากาศที่ไม่อ านวย 
(2) ช่วงระยะเวลาของชีวิตสัตว์ ยกเว้น การให้นมของสัตว์เคี้ยวเอ้ียงซึ่งไม่ถือเป็นช่วง

ระยะเวลาของชีวิตที่จะน ามายกเว้นเพื่อกักกันสัตว์ตามข้อก าหนดนี้ 
(3) อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สัตว์อาจได้รับอันตรายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย          

หรือสภาพความเป็นอยู่   
(4) มีภาวะความเสี่ยงต่อคุณภาพดิน หรือน้ า 
(5) อยู่ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน หรือเพ่ือการรักษาความเจ็บป่วย 

หรือการบาดเจ็บ (ช่วงระยะเวลาของชีวิต หรือการให้นมไม่ถือว่าเป็นความเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ) 
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(6) เพ่ือการคัดเลือก หรือการขนส่ง และการจ าหน่ายสัตว์ปศุสัตว์ โดยมีเงื่อนไขว่า       
สัตว์ต้องอยู่ภายใต้การด าเนินการตามระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้อาหารอินทรีย์ตลอดการกักกัน
ทีไ่ด้รับอนุญาต 

(7) มีการผสมพันธุ์ ยกเว้น พ่อแม่พันธุ์สัตว์จะต้องไม่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงกิจกรรม
กลางแจ้ง และเมื่อการผสมพันธุ์เสร็จสิ้น จะต้องปล่อยให้สัตว์ออกไปแทะเล็มในทุ่งหญ้าช่วงฤดูแทะเล็ม หรือ 

(8) มีการเข้าร่วมงานเกษตรกรในอนาคตของอเมริกาและโครงการเยาวชนอ่ืนๆ          
โดยกักกันได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการสาธิตในงาน ตลอดช่วงจัดงาน และได้จนถึง 24 ชั่วโมง หลังจาก
ที่สัตว์กลับจากงานมาถึงโรงเรือน โดยสัตว์เหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลภายใต้การบริหารอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการให้อาหารอินทรีย์ในช่วงการกักกันที่ได้รับอนุญาต 

(ค) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์อาจได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมจากมาตรา 205.239 (ข) ในการงด
ปล่อยสัตว์ให้ออกไปแทะเล็มในทุ่งหญ้า หรือออกไปกลางแจ้งเป็นการชั่วคราว ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสิ้นสุดระยะการให้นม (ส าหรับการหยุดปล่อยสัตว์
ออกไปในทุ่งหญ้าเท่านั้น) สามสัปดาห์ก่อนคลอด ช่วงเวลาคลอด และถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากคลอด 

(2) ในกรณีลูกวัวนมแรกเกิดจนถึงหกเดือน หลังจากนั้นจะต้องอยู่ในทุ่งหญ้าในช่วงฤดู
แทะเล็ม และอาจไม่ต้องแยกให้อยู่ในโรงเรือนอีกต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่า สัตว์จะต้องไม่ถูกกักกัน หรือล่ามไว้    
ในลักษณะที่สัตว์ไม่สามารถนอน ลุกขึ้นยืน ยืดแขนขาไดอ้ย่างเต็มที ่และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 

(3) เพ่ือการตัดขน ในกรณีสัตว์เลี้ยงเพ่ือตัดขน สามารถกักกันได้ในระยะเวลาสั้นๆ   
(4) เพ่ือการรีดนม ในกรณีสัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนมสามารถกักได้ในระยะเวลาสั้นๆ ส าหรับ

การรีดนมประจ าวัน การรีดนมจะต้องก าหนดให้สัตว์ได้มีเวลาในการแทะเล็มในทุ่งเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งฤดูกาล
แทะเล็มเพียงพอโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ DMI69 ความถี่ของการรีดนมหรือระยะเวลาในการรีดนม
ต้องไมท่ าให้สัตว์ถูกจ ากัดเวลาการปล่อยออกไปแทะเล็มในทุ่งหญ้า 

(ง) ในกรณีสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่จะน าเข้าโรงฆ่าสัตว์ส าหรับสัตว์ที่ขุนด้วยธัญพืชจะถูกกักไว้ในทุ่ง
หญ้าทุกวันในช่วงฤดูกาลแทะเล็มตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ยกเว้น อาจจะใช้วิธีการให้อาหารบนพ้ืนสนาม        
รางให้อาหาร หรือลานขุนอาหาร เพ่ือให้สัตว์ได้กินอาหารครบตามสัดส่วนที่ก าหนดในช่วงการขุนสัตว์ควรจะ
ได้รับ ยกเว้น จากการแทะเล็มขั้นต่ าร้อยละ 30 ของ DMI ทั้งนี้ พ้ืนสนาม รางให้อาหาร หรือลานขุนอาหาร    
ทีใ่ช้ในการให้อาหารจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะให้สัตว์กินอาหารโดยไม่ต้องเบียดเสียด และ/หรือแย่งอาหารกัน 
ช่วงระยะเวลาการขุนจะต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของช่วงเวลาชีวิตรวมของสัตว์ หรือ 120 วัน แล้วแต่ว่าระยะใด
จะสั้นกว่า 

(จ) ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ต้องจัดการกับมูลสัตว์ในลักษณะที่ไม่น าไปสู่การปนเปื้อนต่อพืช ดิน 
หรือน้ าจากธาตุอาหารพืช โลหะหนัก หรือเชื้อโรคและการน าสารอาหารมาใช้ใหม่ และต้องจัดการทุ่งหญ้าและ
พ้ืนที่กลางแจ้งอ่ืนๆ ในลักษณะที่ไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพดินหรือน้ า 

                                                           
69 หมายถึง การกินวัตถแุห้ง (Dry Matter Intake : DMI)  
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มาตรา 205.240 มาตรฐานการปฏิบัติส าหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (pasture practice 
standard) 

ผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ต้องแสดงแผนการจัดการทุ่งหญ้าส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องในแผนระบบการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ด้วยการบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ 

(ก) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต้องมีการจัดการเช่นเดียวกับพืช โดยสอดคล้องกับมาตรา  205.202, 
มาตรา 205.203 (ง) และ (จ), มาตรา 205.204 และ มาตรา 205.206 (ข) ถึง (ฉ)  ที่ดินที่ใช้ปลูกพืช    
เพ่ือเลี้ยงสัตว์จะต้องได้รับการปฏิบัติตามมาตรา 205.202 ถึง 205.206 หากมีแหล่งชลประทานในทุ่งหญ้า    
อาจใช้แหล่งชลประทานนั้น ตามความจ าเป็นต่อการเติบโตของหญ้า  

(ข) ผู้ผลิตจะต้องจัดให้มีทุ่งหญ้าตามมาตรา 205.239 (ก) (2) และจัดการทุ่งหญ้าให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรา 205.237 (ค) (2) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดกินให้สัตว์ได้รับวัตถุแห้ง  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของการบริโภควัตถุแห้งเฉลี่ยในช่วงเวลาของฤดูกาลแทะเล็ม  มาตรา 205.238 (ก) (3)     
เพ่ือลดการเกิดและการแพร่กระจายของโรคและปรสิต และมาตรา 205.239 (จ) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง       
ที่จะเกิดกับคุณภาพดินหรือน้ า 

(ค) แผนทุ่งหญ้าจะต้องรวมอยู่ในแผนระบบอินทรีย์ของผู้ผลิตและได้รับการปรับปรุง         
เป็นประจ าทุกปีให้สอดคล้องกับมาตรา 205.406 (ก) ผู้ผลิตอาจใช้แผนทุ่งหญ้าปีที่ผ่านมา หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแผน แผนทุ่งหญ้าอาจประกอบด้วยทุ่งหญ้า/แผนพัฒนาทุ่งหญ้าในความร่วมมือกับรัฐบาลกลาง 
มลรัฐ หรือส านักงานอนุรักษ์ท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขว่า แผนที่ยื่นไว้กับหน่วยรับรองได้ระบุข้อก าหนดตามมาตรา 
205.240 (ค) (1) ถึง (8)  หากมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนทุ่งหญ้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสอดคล้องกับข้อก าหนดในส่วนนี้ ดังนั้น ผู้ผลิตควรจะต้องท าความตกลงกับตัวแทนที่ได้รับการรับรอง
ในการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ แผนทุ่งหญ้าประกอบด้วยรายละเอียดของการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(1) ประเภทของทุ่งหญ้า เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดเรื่องอาหารสัตว์           
ตามมาตรา 205.237 

(2) วิธีการเขตกรรมและการจัดการที่จะใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าทุ่งหญ้ามีคุณภาพและปริมาณ
ที่เพียงพอส าหรับสัตว์ทั้งหมดภายใต้แผนระบบอินทรีย์ ได้แทะเล็มตลอดทั้งฤดูกาล โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของความต้องการวัตถุแห้งจากการแทะเล็มตลอดทั้งฤดูกาล ยกเว้น เข้าข่ายข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา  
205.239 (ค) (1) ถึง (3)  

(3) ฤดูกาลแทะเล็ม ส าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ในภูมิภาคต่างๆ  
(4) ที่ตั้งและขนาดของทุ่งหญ้า รวมทั้งแผนที่ของแต่ละทุ่งหญ้า 
(5) ประเภทของวิธีการแทะเล็มที่จะน ามาใช้ในระบบทุ่งหญ้า 
(6) สถานที่ตั้งและประเภทของรั้ว (ยกเว้น รั้วชั่วคราว) สถานที่ตั้ง และแหล่งที่มา       

ของร่มเงาและสถานที ่และแหล่งที่มาของน้ า 
(7) ความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบการเพาะปลูก  
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(8) วิธีการควบคุมและการป้องกันการชะล้าง พังทลายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าธรรมชาติ         
และพ้ืนที่ชายฝั่ง 

มาตรา 205.270 ข้อก าหนดในการประกอบการ อินทรีย์  (organic handling 
requirements) 

(ก) วิธีการวิศวกรรม หรือชีวภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ดังนี้ การปรุงเป็นอาหาร     
การอบ การบ่ม การท าให้ร้อน การท าให้แห้ง การผสม การบด การปั่น การแยก การกลั่น การสกัด การเชือด   
การตัด การหมัก การช าแหละ การถนอมอาหาร การลดความชื้น การแช่แข็ง การแช่เย็น หรือมิฉะนั้น การผลิต 
และการบรรจุภัณฑ์ บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด หรือมิฉะนั้น อาจเป็นการบรรจุอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิด      
ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการชะลอการเน่าเสีย หรือมิฉะนั้น การเตรียม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการตลาด 

(ข) อาจมีการใช้สารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรา 205.605 และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่ได้ผลิตตามระบบอินทรีย์ ซ่ึงอนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรา 205.606 ส าหรับกรณีต่อไปนี้  

(1) ใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ตั้งใจจะจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือแสดงว่า          
เป็น "อินทรีย์" ตามมาตรา 205.301 (ข) หากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอินทรียไ์ม่มีจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

(2) ใช้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่จะจ าหน่าย แสดงฉลากหรือระบุว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ 
"ท าด้วย..(ระบสุ่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์" ปฏิบัติตามระเบียบที่ มาตรา 205.301 (ค) 

(ค) ผู้ประกอบการผลิตอินทรีย์ที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น “อินทรีย์ 100 
เปอร์เซ็นต์” “อินทรีย์” หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” จะต้องไม่ใช้สิ่งต้องห้าม
กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ หรือส่วนประกอบใดๆ ดังนี้   

(1) ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องห้าม ตามวรรค (จ) และ (ฉ) มาตรา 205.10570 
(2) ใช้ตัวท าละลายระเหยสังเคราะห์ (volatile synthetic solvent) หรือสารสังเคราะห์

ช่วยการแปรรูปอ่ืนๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายใต้มาตรา  205.605 ยกเว้น ส่วนประกอบที่ไม่เป็นอินทรีย์  
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทีแ่สดงฉลาก "ท าด้วย..(ระบสุ่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์" ไม่อยู่ภายในข้อก าหนดนี้ 

มาตรา 205.271 มาตรฐานการจัดการศัตรูพืชในสถานประกอบการ (facility pest 
management practice standard) 

(ก) ผู้ผลิตหรือผู้จัดการสถานประกอบการอินทรีย์จะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
ศัตรูพืช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ดังนี้ 

(1) การก าจัดที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ศัตรูพืช 
(2) การป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้าถึงสถานประกอบการ และ 
(3) การจัดการด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ  แสง ความชื้นบรรยากาศ            

และการหมุนเวียนของอากาศ เพ่ือป้องกันการแพร่พันธุ์ของศัตรูพืช 
(ข) ศัตรูพืชอาจจะควบคุมโดย  

                                                           
70 เกี่ยวกับวิธีการทางพันธวุิศวกรรม และการใช้รังสีตามกฎระเบียบของ FDA 



244 
 

(1) ควบคุมทางกล หรือทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ได้แก่ กับดัก แสง   
หรือเสียง หรือ 

(2) การใช้เหยื่อล่อ และขับไล่โดยใช้สารไม่สังเคราะห์ หรือสารสังเคราะห์ที่ระบุไว้        
ในบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ 

(ค) หากการปฏิบัติที่บัญญัติไว้ใน (ก) และ (ข) ไม่ได้ผล หรือไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
หรือควบคุมศัตรูพืช อาจอนุญาตให้ใช้สารไม่สังเคราะห์ หรือสารสังเคราะห์ที่ระบุในบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาต
ให้ใช้ได ้

(ง) หากการปฏิบัติที่บัญญัติไว้ใน (ก) (ข) และ (ค) ของส่วนนี้ ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
หรือควบคุมสัตว์ศัตรูพืชในสถานประกอบการ การควบคุมโดยใช้สารสังเคราะห์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อสาร    
ที่อนุญาตให้ใช้อาจจะน าไปใช้ได้ โดยผู้ประกอบการและหน่วยรับรองจะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับ
ชนิดของสาร วิธีการใช้ และมาตรการป้องกันผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือส่วนประกอบไปสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้  

(จ) ผู้ประกอบการอินทรีย์ ซึ่งมีการใช้สารไม่สังเคราะห์ หรือสารสังเคราะห์เพ่ือป้องกัน      
หรือควบคุมศัตรูพืช ต้องปรับปรุงแผนการจัดการเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับการใช้สารดังกล่าว             
และวิธีการใช้  แผนการจัดการดังกล่าวจะต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสของผลิตภัณฑ์อินทรีย์                 
หรือส่วนประกอบกับสารทีจ่ะใช้ 

(ฉ) ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ ใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของมาตรานี้          
ผู้ประกอบการ อาจจะใช้สารป้องกัน หรือควบคุมศัตรูพืชตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง มลรัฐ
หรือท้องถิ่น โดยต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือส่วนประกอบกับสารที่ใช้ 

มาตรา 205.272 มาตรฐานการป้องกันการปะปนและสัมผัสสารที่ ห้ ามใช้  
(commingling and contact with prohibited substance prevention practice standard) 

(ก) ผู้จัดการผลผลิตอินทรีย์จะต้องด าเนินมาตรการที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปะปนกัน
ระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอินทรีย์  และปกป้องผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์           
จากการสัมผัสกับสารที่ห้ามใช้  

(ข) สิ่งห้ามใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์หรือส่วนประกอบที่ แสดงฉลาก          
ตามระเบียบภายใตห้มวด D ของส่วนนี้ มีดังต่อไปนี้  

(1) วัสดุบรรจุภัณฑ์ และภาชนะส าหรับการจัดเก็บ หรือถังขยะที่มีสารกันเชื้อรา
สังเคราะห ์สารกันบูด หรือสารรมควัน 

(2) การใช้ถุงหรือภาชนะที่น ามาใช้ใหม่ ที่มีการสัมผัสกับสารใดๆ ในลักษณะที่จะท าให้
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือส่วนประกอบที่บรรจุในภาชนะมีการปนเปื้อน เว้นแต่ว่า ถุงหรือภาชนะที่น ามาใช้ใหม่
ได้รับการท าความสะอาดอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการสัมผัสของสารเคมีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อินทรีย์หรือส่วนประกอบ 
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 มาตรา 205.290 ความแปรปรวนชั่วคราว (temporary variances) 
(ก) ความแปรปรวนชั่วคราว ส าหรับข้อก าหนดในมาตรา 205.203 ถึง 205.20771, 

มาตรา 205.236 ถึง 205.24072 และมาตรา 205.270 ถึง 205.27273 อาจก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารของ
หน่วยงานบริการด้านการตลาดสินค้าเกษตร ของ USDA (Agricultural Marketing Service– AMS) หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้  

(1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ      
หรือ ผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจ 

(2) ความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้ง ลม น้ าท่วม ความชื้นสูงเกินไป ลูกเห็บ พายุทอร์นาโด 
แผ่นดินไหว ไฟไหม ้หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอื่นๆ และ 

(3) การด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือการทดลองด้านเทคนิค สายพันธุ์ 
หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตหรือการจัดการอินทรีย์ 

(ข) ผู้บริหารโปรแกรมเกษตรอินทรีย์ของมลรัฐหรือหน่วยรับรอง อาจท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร 
AMS ให้ประกาศความแปรปรวนชั่วคราว ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด C ของส่วนนี้ แทนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ  
โดยมีเงื่อนไขว่า ความแปรปรวนดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับหนึ่งเหตุผลตามที่ระบุไว้ใน (ก) หรือมากกว่า  

(ค) ผู้บริหาร AMS จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยรับรอง เมื่อการประกาศ        
ความแปรปรวนชั่วคราวได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดการผลผลิต ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วย
รับรองดังกล่าว โดยระบุระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ และอาจมีการขยายระยะเวลาได้ หากผู้บริหาร AMS     
เห็นว่ามีความจ าเป็น 

(ง) หน่วยรับรอง เมื่อได้รับแจ้งเรื่อง การอนุมัติการประกาศความแปรปรวนชั่วคราว         
จากผู้บริหาร AMS แล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  

(จ) จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้ความแปรปรวนชั่วคราวกับการปฏิบัติ วัสดุ หรือกระบวนการ
ต้องห้ามใดๆ ตามมาตรา  205.105 

หมวด D—ฉลาก การแสดงฉลาก และข้อมูลการตลาด (labels, labeling, and market 
information) 

มาตรา 205.300 การใช้ค าว่า “อินทรีย”์ (use of the term “organic”) 
(ก) ค าว่า "อินทรีย์" อาจจะใช้บนฉลากสินค้าเกษตรสด หรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึง

ส่วนประกอบที่ผลิตและการจัดการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบภายใต้ส่วนนี้ และอาจไม่สามารถน าไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มสี่วนประกอบที่ไม่เป็นเกษตรอินทรีย์   

                                                           
71 มาตรา 205.203 ถึง 205.207 เกี่ยวกับ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์  
72 มาตรา 205.236 ถึง 205.240 เกี่ยวกับ มาตรฐานการผลิตสัตวอ์ินทรีย ์
73 มาตรา 205.270 ถึง 205.272 เกี่ยวกับ มาตรฐานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ การก าจัดศัตรูพืชในสถานประกอบการ และ
การป้องกันการปะปนของผลิตภัณฑ์ และการปนเปื้อนสารต้องห้าม 
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(ข) ผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก ซึ่งผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
ของต่างประเทศ หรือตามความต้องการของผู้ซื้อต่างประเทศ อาจมีการแสดงฉลากที่มีข้อความสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดการแสดงฉลากอินทรีย์ของประเทศผู้รับสินค้า หรือผู้ซื้อตามสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า ตู้คอนเทนเนอร์
และเอกสารที่จัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องการแสดงฉลากที่ระบุไว้ใน มาตรา 205.307 (ค) 

(ค) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายในสหรัฐฯ ต้องได้รับการรับรอง
ตามหมวด E ของส่วนนี้ และแสดงฉลากตามหมวด D นี้  

(ง) อาหารสัตว์ ซึ่งผลิตตามข้อก าหนดของส่วนนี้ จะต้องมีการแสดงฉลากให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามมาตรา 205.30674 

มาตรา 205.301 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (product composition) 
(ก) ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น  "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" ผลิตภัณฑ์

เกษตรสด หรือแปรรูปใดที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น  "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" จะต้องมี 
ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ร้อยละ 100 (โดยน้ าหนักหรือปริมาตรของเหลวที่ไม่รวมน้ าและเกลือ) หากมีการ
ระบุว่าเป็นอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องแสดงฉลากตามมาตรา 205.303 

(ข) ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น  "อินทรีย์"  ผลิตภัณฑ์เกษตรสด        
หรือแปรรูปที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น  "อินทรีย์" จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นผลผลิตอินทรีย์สด 
หรือสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (โดยน้ าหนักหรือปริมาตรของเหลวที่ไม่รวมน้ า         
และเกลือ) ส่วนประกอบใดๆ ที่เหลือต้องเป็นผลผลิตอินทรีย์ (เว้นเสียแต่ว่า ส่วนประกอบอินทรีย์นั้นไม่มี      
วางจ าหน่ายในท้องตลาด) หรือต้องเป็นสารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร หรือผลผลิตเกษตรที่ไม่เป็นอินทรีย์ที่มี  
การผลิตสอดคล้องกับบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ ภายใต้หมวด  G ของส่วนนี้ หากมีการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องแสดงฉลากตามมาตรา 205.303 

(ค) ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ "ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบ
หรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์" ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่จ าหน่าย แสดงฉลาก       
หรือระบุว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ "ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์" ต้องมีส่วนประกอบที่เป็น
ผลผลิตอินทรีย์ ซึ่งมีการผลิตและการจัดการตามข้อก าหนดในหมวด C ของส่วนนี้ อย่างน้อยร้อยละ 70      
(โดยน้ าหนักหรือปริมาตรของเหลวที่ไม่รวมน้ าและเกลือ) ทั้งนี้ จะไม่สามารถมีส่วนประกอบที่อาจจะผลิต     
โดยวิธีการปฏิบัติที่ต้องห้ามที่ระบุไว้ใน (ฉ) (1) (2) และ (3) มาตรา 205.301 ส่วนประกอบที่ไม่เป็นอินทรีย์
อาจผลิตโดยไม่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน (ฉ) (4) (5) (6) และ (7) มาตรา 205.301 หากระบุว่า          
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ หรือกลุ่มอาหารอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีการแสดงฉลาก          
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 205.304. 

(ง) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 ในผลิตภัณฑ์เกษตรที่ มี
ส่วนประกอบหลายอย่าง ซึ่งมีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 (โดยน้ าหนักหรือปริมาตรของเหลว     
ไม่รวมน้ าและเกลือ) จะต้องมีการผลิตและการจัดการตามข้อก าหนดในหมวด C ของส่วนนี้ ส่วนประกอบ       
                                                           
74 การแสดงฉลากส าหรับอาหารสัตว ์
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ที่ไม่เป็นอินทรีย์อาจมีการผลิตและการจัดการโดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดของส่วนนี้ ผลิตภัณฑ์เกษตร                    
ซึ่งมีส่วนประกอบหลายอย่างมีส่วนประกอบผลิตอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 อาจแสดงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติอินทรีย์ (organic nature of the product) ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 205.305 

(จ) อาหารสัตว์  
(1) อาหารสัตว์สด หรือแปรรูปที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์    

"อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" ต้องมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์สด หรือแปรรูปไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (โดยน้ าหนัก 
หรือปริมาตรของเหลวที่ไม่รวมน้ าและเกลือ)  

(2) อาหารสัตว์สด หรือแปรรูปที่จ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นสินค้า "อินทรีย์" 
จะต้องมีการผลิตทีส่อดคล้องกับมาตรา 205.237 

(ฉ )  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ ระบุว่ า เป็น " อินทรีย์  100 เปอร์ เซ็นต์ "  หรือ " อินทรีย์ "                  
และส่วนประกอบทั้งหมดทีร่ะบุว่าเป็น "อินทรีย์" ในการแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใดๆ จะต้องไม่
ผ่านกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้  

(1) ผลิตโดยใช้วิธีที่ห้ามใช้ ตามมาตรา 205.105 (จ) 
(2) ผลิตโดยใช้รังสี ตามมาตรา 205.105 (ฉ) 
(3) ผ่านกระบวนการที่มีการใช้กากตะกอนน้ าเสียตาม มาตรา 205.105 (ช) 
(4) ผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีการใช้สารช่วยกรรมวิธีผลิต (processing aids) ทีไ่ม่ได้รับ

อนุญาตตามบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ ในหมวด  G ของส่วนนี้ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น "อินทรีย์ 100 
เปอร์เซ็นต"์ ถ้ามีการแปรรูปจะต้องแปรรูปโดยการใช้สารช่วยกรรมวิธีผลิตที่เป็นอินทรีย์ 

(5) มีการเติมสารซัลไฟต์ (sulfites) ไนเตรท (nitrates) หรือ ไนไตรต์ (nitrites) ในช่วง
การผลิต หรือกระบวนการจัดการ ยกเว้น ไวน์ที่มีการเติมซัลไฟต์ อาจจะแสดงเครื่องหมายรับรองข้อความ    
"ท าด้วยองุ่นอินทรีย์" หรือ “made with organic grapes” 

(6) มีการผลิตโดยใช้วัตถุดิบไม่เป็นอินทรีย์ ในขณะที่มีวัตถุดิบอินทรีย์ให้ใช้ หรือ 
(7) มีการผสมส่วนประกอบชนิดเดียวกันที่เป็นอินทรีย์และไม่เป็นอินทรีย์เข้าด้วยกัน 

มาตรา 205.302 การค านวณอัตราร้อยละของส่วนประกอบอินทรีย์ (calculating the 
percentage of organically produced ingredients) 

(ก) ร้อยละของส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดในผลผลิตเกษตรที่จ าหน่าย แสดงฉลาก
หรือระบุว่าเป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์", "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร..
อินทรีย์” หรือ “ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์” จะต้องค านวณโดย 

(1) น้ าหนักสุทธิ (ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของส่วนประกอบอินทรีย์ทั้งหมด หารด้วย 
น้ าหนักรวม (ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

(2) หากผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบเป็นของเหลว ค านวณโดยใช้ปริมาตรส่วนประกอบ
อินทรีย์ที่ เป็นของเหลวทั้งหมด (ไม่รวมน้ าและเกลือ) หารด้วย ปริมาตรส่วนประกอบที่เป็นของเหลว           
ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (ไม่รวมน้ าและเกลือ) หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวที่ระบุบนฉลากข้อมูลว่าท ามาจาก
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สารเข้มข้น (concentrates) การค านวณควรจะท าบนพ้ืนฐานของของเหลวที่ยังไม่ผ่านการท าให้เข้มข้น      
หรือ ค านวณส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ส า เร็จรูปที่อยู่ ในรูปความเข้มข้นเดี่ ยว (single-strength 
concentrations)  

(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์อยู่ในรูปทั้งของแข็งและของเหลว  ให้ค านวณ   
โดยใช้น้ าหนักรวมของส่วนประกอบที่เป็นของแข็งและของเหลว (ไม่รวมน้ าและเกลือ) หารด้วย น้ าหนักรวม 
(ไม่รวมน้ าและเกลือ) ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

(ข) ร้อยละของส่วนประกอบอินทรีย์ทั้งหมดในสินค้าเกษตร จะต้องปัดเศษลงไปเป็นเลข
จ านวนเต็มที่ใกล้ที่สุด 

(ค) ร้อยละของส่วนประกอบจะต้องถูกก าหนดโดยผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้แสดงฉลาก       
บนบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค และจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยรับรองที่รับผิดชอบต่อผู้ประกอบการนั้น  
ผู้ประกอบการ อาจจะใช้ข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการรับรองในเรื่องการก าหนดร้อยละของส่วนประกอบ       
ในผลิตภัณฑ์  

มาตรา 205.303 ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์แสดงตรารับรอง "อินทรีย์100 เปอร์เซ็นต์" 
หรือ "อินทรีย์" (packaged products labeled “100 percent organic” or “organic”) 

(ก) สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 205.301 (ก) และ (ข) อาจแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บนป้ายแสดงข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าว่า "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" หรือ "อินทรีย์" ตามความเหมาะสม 
(2) ปริมาณร้อยละของส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลาก

ว่าเป็น "อินทรีย์" โดยที่ขนาดของค าว่าร้อยละจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของขนาดอักษรที่ใหญ่ที่สุดบนป้าย          
ทีข่้อความดังกล่าวจะปรากฏ และจะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งขนาด การออกแบบและสี ซ่ึงไม่ต้อง
มีการเน้นให้เด่น  

(3) ค าว่า "อินทรีย์" เพ่ือระบุส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ       
หลายชนิดที่ระบวุ่าเป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" 

(4) ตรารับรองมาตรฐาน USDA และ/หรือ 
(5) ตราประทับ โลโก ้หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรองทีต่รวจสอบรับรองการผลิต

หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และหน่วยรับรองอ่ืนใดที่รับรองการผลิต หรือผู้ประกอบการผลิตเกษตร
อินทรีย์สด หรือส่วนประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปได้มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองส่วนประกอบอินทรีย์            
ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปดังกล่าว และมีเงื่อนไขต่อไปว่า ตราประทับ หรือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่ปรากฏ
โดดเด่นมากกว่าตราประทับของ USDA 

 (ข) สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ตามที่อธิบายไว้ใน มาตรา 205.301 (ก) และ (ข) จะต้อง 
(1) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความ "อินทรีย์" ในรายการแสดงส่วนประกอบ ต้องระบุ 

ส่วนประกอบอินทรีย์แต่ละรายการด้วยค าว่า "อินทรีย์" หรือมีเครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายอ้างอิงอ่ืนๆ 
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โดยมีค าอธิบายความหมายของดอกจัน หรือเครื่องหมายดังกล่าวไว้ด้านล่างรายการส่วนประกอบว่า หมายถึง
ส่วนประกอบอินทรีย์ ทั้งนี้ น้ าหรือเกลือทีร่วมอยู่ในส่วนประกอบ ไมต่้องระบุว่าเป็นอินทรีย์ 

(2) บนป้ายข้อมูล ด้านล่างข้อมูลที่ระบุชื่อผู้ประกอบการ หรือผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และมีค าน าหน้าว่า "ได้รับการรับรองอินทรีย์โดย.........." หรือวลีที่คล้ายกัน ระบุชื่อของหน่วยรับรองที่ได้รับรอง
ผู้จัดการผลผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และอาจแสดงที่อยู่ของธุรกิจ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต หรือหมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยรับรองที่ให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

มาตรา 205.304 ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่แสดงฉลาก "ท าด้วย... (ระบุส่วนประกอบ
หรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์ " บนบรรจุภัณฑ์ 

(ก) สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุไว้ในมาตรา 205.301 (ค)  อาจแสดงสิ่งดังต่อไปนี้    
บนป้ายข้อมูลที่อยู่บนฉลาก หรือป้ายข้อมูลการตลาด  

(1) ข้อความ  
(i) "ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบ)..อินทรีย์ " โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อความนั้นไม่ได้แสดง

รายการส่วนประกอบอินทรีย์มากกว่า 3 รายการ หรือ 
(ii) "ท าด้วย..(ระบุกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์ " โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ได้แสดงกลุ่มอาหาร

ดังต่อไปนี้ คือ ถั่ว ปลา ผลไม้ ธัญพืช สมุนไพร เนื้อสัตว์ ถั่วประเภทเปลือกแข็ง น้ ามัน สัตว์ปีก เมล็ดพืช 
เครื่องเทศ สารให้ความหวาน และผักหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เกินกว่า 3 รายการ และยิ่งไปกว่านั้น 
ส่วนประกอบทั้งหมดของแต่ละกลุ่มอาหารที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการผลิตตามระบบอินทรีย์ และ 

( iii) ตัวอักษรจะต้องไม่เกินครึ่ งหนึ่งของขนาดอักษรที่ใหญ่ที่สุดบนแผงข้อมูล             
ซึ่งข้อความดังกล่าวจะไปปรากฏ และต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ทั้งขนาด การออกแบบและสี ซึ่งไม่ต้องมีการ
เน้นให้เด่น  

(2) ร้อยละของส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ขนาดของค าว่าร้อยละ จะต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของขนาดอักษรที่ใหญ่ที่สุดบนแผงข้อมูลที่ข้อความดังกล่าวจะไปปรากฏ และจะต้องอยู่ในรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด ทั้งขนาด การออกแบบ และสี ซึ่งไม่ต้องเน้นให้เด่น 

(3) ตราประทับ โลโก้ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรอง ที่รับรองผู้จัดการผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

(ข) สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุไว้ในมาตรา 205.301 (ค) จะต้อง  
(1) ในรายการส่วนประกอบ ระบุส่วนประกอบอินทรีย์แต่ละรายการด้วยค าว่า "อินทรีย์" 

หรือ มีเครื่องหมายดอกจันหรือเครื่องหมายอ้างอิงอ่ืนๆ โดยมีค าอธิบายความหมายของดอกจัน หรือ
เครื่องหมายดังกล่าวไว้ด้านล่างรายการส่วนประกอบว่า หมายถึงส่วนประกอบอินทรีย์ ทั้งนี้ น้ าหรือเกลือ         
ที่รวมอยู่ในส่วนประกอบ ไม่ต้องระบุว่าเป็นอินทรีย์   

(2) บนป้ายข้อมูล ด้านล่างข้อมูลที่ระบุผู้ประกอบการ หรือผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์      
และมีค าน าหน้าว่า "ได้รับการรับรองอินทรีย์โดย.........." หรือวลีที่คล้ายกัน ระบุชื่อของหน่วยรับรองที่รับรอง



250 
 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ทั้งนี้ อาจแสดงที่อยู่ของธุรกิจ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต หรือหมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยรับรองบนฉลากดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(ค) สินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ที่ระบุในมาตรา 205.301 (ค) จะต้องไม่แสดงตราประทับ 
ตรารับรองมาตรฐาน USDA 

มาตรา   205 .305  ผลิ ตภัณฑ์ ในบรรจุภัณ ฑ์ซึ่ ง มี ส่ วนประกอบหลายชนิด                    
และมีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70  

(ก)  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 อาจจะระบุเพียง
องค์ประกอบของส่วนประกอบอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ โดย  

(1) ระบุส่วนประกอบอินทรีย์แต่ละชนิดในรายการส่วนประกอบด้วยค าว่า "อินทรีย์" 
หรือมีเครื่องหมายดอกจันหรือเครื่องหมายอ้างอิงอ่ืนๆ โดยมีค าอธิบายความหมายของดอกจัน หรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ ดังกล่าวไว้ด้านล่างรายการส่วนประกอบว่าหมายถึงส่วนประกอบอินทรีย์ และ 

(2) ถ้าส่วนประกอบอินทรีย์ระบุไว้ในรายการแสดงส่วนประกอบ ให้แสดงร้อยละของ
ส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์บนป้ายข้อมูล 

(ข) สินค้าเกษตรที่มีส่วนประกอบอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70 จะต้องไม่แสดง 
(1) ตรารับรองมาตรฐาน USDA และ 
(2) ตราประทับ โลโก้ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรองใดๆ ที่แสดงถึงการรับรอง

อินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ 
มาตรา 205.306 การแสดงฉลากอาหารสัตว์ (labeling of livestock feed) 
(ก) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ตามทีร่ะบไุว้ในมาตรา  205.301 (จ) (1) และ (จ) (2) อาจแสดง

บนป้ายข้อมูลใดๆ ของบรรจุภัณฑ์ด้วยถ้อยค าต่อไปนี้ 
(1) ค าว่า "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" หรือ "อินทรีย์" ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์    
(2) ตรารับรองมาตรฐาน USDA 
(3) ตราประทับ โลโก้ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรอง ซึ่งได้รับรองการผลิต    

หรือการจัดการส่วนประกอบอินทรีย์สด หรือแปรรูปที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ตราประทับ 
หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ จะต้องไม่ปรากฏเด่นชัดกว่าตรารับรองมาตรฐานของ USDA  

(4) ค าว่า "อินทรีย์" หรือเครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายอ้างอิงอ่ืนๆ ที่แสดงไว้    
บนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือระบุว่าส่วนประกอบเป็นผลผลิตอินทรีย์ ทั้งนี้ น้ าหรือเกลือที่รวมอยู่ในส่วนประกอบ ไมต่้อง
ระบุว่าเป็นอินทรีย์ 

(ข) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ตามทีร่ะบไุว้ในมาตรา  205.301 (จ) (1) และ (จ) (2) ต้อง 
(1) บนป้ายข้อมูล ด้านล่างของข้อมูลที่ระบุผู้ประกอบการ หรือผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

และมีค าน าหน้าว่า "ได้รับการรับรองอินทรีย์โดย..........." หรือวลีที่คล้ายกัน ระบุชื่อของหน่วยรับรองที่ได้รับรอง
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ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ทั้งนี้ อาจให้มีที่อยู่ของธุรกิจ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต หรือหมายเลขโทรศัพท์
ของหน่วยรับรอง รวมอยู่บนป้ายข้อมูลดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(2) สอดคล้องกับข้อก าหนดการแสดงฉลากอาหารสัตว์ของหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาล
กลางหรือมลรัฐตามความเหมาะสม 

มาตรา 205.307 การแสดงฉลากภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่ส าหรับการค้าปลีกที่ใช้เฉพาะใน
การขนส่งสินค้าหรือเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรสดหรือแปรรูปที่ระบุว่าเป็น "อินทรีย์  100 
เปอร์เซ็นต์", "อินทรีย์" หรือ "ท าด้วย..(ระบสุ่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์ " เท่านั้น 

(ก) ภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่ส าหรับการค้าปลีก (nonretail) ซึ่งใช้เฉพาะส าหรับการจัดส่ง               
หรือเก็บรักษาสินค้าเกษตรสดหรือแปรรูปที่ระบุว่ามีส่วนประกอบอินทรีย์ อาจแสดงข้อความหรือเครื่องหมาย
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและข้อมูลติดต่อของหน่วยรับรองที่รับรองผู้ประกอบการรวบรวมผลิตภัณฑ์     
ขั้นสุดท้าย 

(2) การระบุความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
(3) ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงในการจัดการที่จ าเป็น เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของ     

ความเป็นอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ 
(4) ตรารับรองมาตรฐาน USDA 
(5) ตราประทับ โลโก ้หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรอง ที่รับรองการผลิตอินทรีย์ 

หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
(ข) ภาชนะบรรจุที่ไม่ใช่เพ่ือการค้าปลีก ซึ่งใช้ในการจัดส่งหรือเก็บรักษาสินค้าเกษตรสด              

หรือแปรรูปที่ระบุว่ามีส่วนประกอบอินทรีย์ จะต้องแสดงรหัสงวดการผลิต (production lot number)     
(ค) ภาชนะส าหรับขนส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผลิตภายในประเทศ เพ่ือการส่งออกไปยังตลาด

ต่างประเทศ อาจมีข้อความบนภาชนะขนส่งตามข้อก าหนดของประเทศปลายทาง หรือของผู้ซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญา
ในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า ภาชนะที่ขนส่ง และเอกสารประกอบการจัดส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว
ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ส าหรับส่งออกเท่านั้น" และยิ่งไปกว่านั้น การท าเครื่องหมายบนภาชนะดังกล่าว  
และการส่งออกจะต้องด าเนินการโดยผู้ประกอบการ ซึ่งต้องสอดคล้องข้อก าหนดเรื่อง การบันทึกข้อมูลส าหรับ
ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการยกเว้นและไม่เข้าข่ายต้องขอรับการรับรอง ตามมาตรา 205.101 

มาตรา 205.308 สินค้าเกษตรที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่จ าหน่าย    
แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น "อินทรีย ์100 เปอร์เซ็นต์" หรือ "อินทรีย์" ณ จุดจ าหน่ายปลีก 

(ก) ผลิตภัณฑ์เกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ อาจจะใช้ค าว่า "อินทรีย์ 
100 เปอร์เซ็นต์ " หรือ "อินทรีย์" เพ่ือขยายความชื่อสินค้าส าหรับการค้าปลีก การแสดงฉลาก และภาชนะท่ีใช้
แสดงสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ค าว่า "อินทรีย์" น ามาใช้เพ่ือระบุส่วนประกอบอินทรีย์ที่แสดงไว้ในรายการ
ส่วนประกอบ 
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(ข) หากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเตรียมในสถานที่ได้รับการรับรอง การแสดงการค้าปลีก การแสดง
ฉลาก และภาชนะบรรจุ อาจใช้ตรารับรองต่อไปนี้ 

(1)  ตรารับรองมาตรฐาน USDA และ 
(2)  ตราประทับ โลโก้ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรองที่รับรองการผลิต        

หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และหน่วยรับรองอ่ืนใดที่รับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สด          หรือ
ส่วนประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ตรา หรือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่โดด
เด่นกว่าตรารับรองมาตรฐาน USDA 

มาตรา 205.309 สินค้าเกษตรที่ไม่อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีการจ าหน่าย แสดงฉลากหรือ
ระบุว่าเป็น  "ท าด้วย..(ระบสุ่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์ "ณ จุดจ าหน่ายปลีก 

(ก) สินค้าเกษตรที่ไม่อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอินทรีย์ระหว่างร้อยละ 70 และ 
95 อาจจะใช้ข้อความว่า "ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์ " ตามความเหมาะสมกับ      
ชื่อของผลิตภัณฑ์ ในการแสดงการค้าปลีก แสดงฉลาก และภาชนะบรรจุ 

(1) ข้อความดังกล่าวจะต้องมีรายชื่อส่วนประกอบอินทรีย์หรือกลุ่มอาหารได้ไม่เกิน          
3 รายการ และ 

(2) ส่วนประกอบอินทรีย์ที่ระบุว่า"อินทรีย์" แสดงไว้รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(ข) หากจัดเตรียมในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรที่แสดงฉลากว่า       

"ท าด้วย..(ระบสุ่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์" อาจมีการแสดงตราประทับ โลโก ้หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ 
ของหน่วยรับรองนั้นๆ ในการแสดงการค้าปลีก ในภาชนะบรรจุ และในข้อมูลการตลาด  

มาตรา 205.310 สินค้าเกษตรที่ผลิตในสถานประกอบการทีไ่ด้รับการยกเว้น หรือไม่ต้อง
ขอรับการรับรอง (agricultural products produced on an exempt or excluded operation) 

(ก) สินค้าเกษตรที่ผลิต หรือจัดการตามระบบอินทรีย์โดยสถานประกอบการที่ ได้รับ          
การยกเว้น หรือไมต่้องขอรับการรับรอง จะต้องไมป่ฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ : 

(1) แสดงตราประทับ USDA หรือตราประทับรับรองของตัวแทน หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ    
ที่แสดงว่าเป็นการจัดการตามระบบอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง หรือ 

(2) แสดงเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง หรือส่วนประกอบอินทรีย์ได้รับ        
การรับรองต่อผู้ซื้อใดๆ 

(ข) สินค้าเกษตรที่ผลิตหรือจัดการตามระบบอินทรีย์ได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องขอรับ       
การรับรอง อาจกล่าวอ้างว่า เป็นผลผลิตอินทรีย์ หรือเป็นส่วนประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ   
หลายอย่าง ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการที่ ได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องขอรับการรับรอง แต่ผลิตภัณฑ์               
หรือส่วนประกอบดังกล่าวจะไม่สามารถน าไปกล่าวอ้างหรือแสดงว่าเป็น "อินทรีย์" ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต         
โดยผู้ผลิตรายอ่ืน 
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(ค) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในวรรค (ก) มาตรา 205.30075     
และวรรค (ฉ) (1) ถึง (ฉ) (7) ของมาตรา 205.30176 

มาตรา 205.311 ตราประทับของ USDA (USDA Seal) 
(ก) ตราประทับของ USDA ที่อธิบายไว้ (ข) และ (ค) ของมาตรานี้ อาจจะใช้เฉพาะกับสินค้า

เกษตรสดหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป ตามที่อธิบายไว้ในวรรค (ก)(ข)(จ) (1) และ (จ) (2 ) มาตรา 205.301 
(ข) ตราประทับ USDA จะต้องมีรูปแบบและการออกแบบเช่นเดียวกันกับตัวอย่างในรูป

ด้านล่างนี้ และจะต้องพิมพ์ให้อ่านง่ายและโดดเด่น 
(1) ค าว่า "USDA" สีเขียวซ้อนทับบนพ้ืนสีขาวของครึ่งวงกลมด้านบน ที่มีเส้นรอบวง  

ด้านนอกสีน้ าตาล และค าว่า "อินทรีย์" สีขาวซ้อนทับบนพื้นสีเขียวของครึ่งวงกลมด้านล่าง หรือ 
(2) ตัว อักษร "USDA" สีด าบนพ้ืนที่สีขาวหรือโปร่งใสของครึ่ งวงกลมด้านบน              

ซึ่งมีเส้นรอบวงด้านนอกสีด า และค าว่า "อินทรีย์" สีขาว หรือโปร่งใสตัดกับพ้ืนที่สีด าของวงกลมครึ่งล่าง 
(3) วงกลมครึ่งล่างซึ่งมีสีเขียวหรือสีด า อาจจะมีเส้นสีอ่อน 4 เส้นพาดจากซ้ายไปขวา

และหายไปที่จุดบนขอบแนวนอนด้านขวาซึ่งท าให้ดูคล้ายกับพ้ืนทีเ่พาะปลูก ตัวอย่างตามภาพท่ี 21 
 

    หรือ      
 
หมวด  E—การรับรอง (certification) 
มาตรา 205.400 ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการรับรอง (general requirements for 

certification) 
ผู้ที่จะขอรับการรับรอง หรือต่ออายุการรับรองเกษตรอินทรีย์ภายใต้กฎระเบียบในส่วนนี้

จะต้องปฏิบัติดังนี้  
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อก าหนดการผลิตอินทรีย์และการจัดการของส่วนนี้ 
(ข) จัดท า ด าเนินการและปรับปรุงแผนระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือการจัดการ            

ที่ส่งไปยังหน่วยรับรอง ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 205.200 เป็นประจ าทุกป ี
(ค) อนุญาตให้หน่วยรับรองเข้าตรวจสอบในสถานที่ด าเนินการผลิตหรือการจัดการ รวมทั้ง

พ้ืนที่การผลิตและการจัดการที่ไม่ขอรับการรับรอง สิ่งปลูกสร้างและส านักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
205.403  

                                                           
75 วรรค (ก) มาตรา 205.300 เกี่ยวกับข้อก าหนดของการใช้ค าว่า “อินทรีย์” บนผลิตภัณฑ์  
76 วรรค (ฉ) (1) ถึง (ฉ) (7) ของมาตรา 205.301 เกี่ยวกับองค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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(ง) เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการด าเนินการอินทรีย์  ไว้อย่างน้อย 5 ปี และให้ตัวแทน
รัฐมนตรีว่าการฯ  ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ และหน่วยรับรอง ได้ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว                  
เพ่ือการตรวจสอบและการท าส าเนาในช่วงเวลาท าการปกติ เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบในส่วนนี้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 205.103 

(จ) ส่งค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ซ่ึงเรียกเก็บโดยหน่วยรับรอง และ 
(ฉ) แจ้งให้หน่วยรับรองทราบทันที เกี่ยวกับสิ่งใดๆ ต่อไปนี้ 

(1) การใช้ รวมทั้งการพัดพาของสารต้องห้ามไปยัง พ้ืนที่ผลิต หน่วยผลิต สถานที่
ด าเนินการ สิ่งอ านวยความสะดวก สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ และ 

(2) การเปลี่ยนแปลงการด าเนินการที่ได้รับการรับรอง หรือส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน   
ที่ได้รับการรับรองใดๆ ที่อาจจะมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

มาตรา 205.401 การยื่นขอรับการรับรอง (application for certification) 
ผู้ที่ต้องการขอรับการรับรองการผลิตหรือจัดการผลผลิตภายใต้หมวดนี้ จะต้องยื่นใบสมัคร   

ไปยังหน่วยรับรอง โดยใบสมัครจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ 
(ก) แผนระบบการผลิตหรือการจัดการตามระบบอินทรีย์ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 

205.200 
(ข) ชื่อบุคคลที่กรอกใบสมัคร ชื่อธุรกิจของผู้สมัคร ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และหากผู้ยื่น

ค าขอเป็นบริษัท จะต้องมีชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการในนาม      
ของบริษัทผู้สมัคร 

(ค) ชื่อหน่วยรับรองระบบอินทรีย์ ที่ผู้สมัครเคยขอรับการรับรอง ปีที่ขอรับการรับรอง         
ผลการขอรับรอง รวมทั้งส าเนาการแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตาม หรือการปฏิเสธการรับรองที่ออกให้แก่ผู้สมัคร
และรายละเอียดการด าเนินการเพ่ือแก้ไขตามข้อสังเกตในใบแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องกับระเบียบของผู้สมัคร 
รวมทั้งหลักฐานของการแก้ไขดังกล่าว และ 

(ง) ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 
มาตรา 205.402 การตรวจสอบใบสมัคร (review of application) 
(ก) เมื่อหน่วยรับรองได้รับในสมัครขอรับการรับรองแล้ว หน่วยรับรอง จะต้อง  

(1) ตรวจสอบใบสมัคร เพ่ือให้แน่ใจว่าครบถ้วนตามมาตรา  205.401 
(2) ตัดสินใจ โดยการทบทวนเอกสารใบสมัครว่าผู้ยื่นค าขอได้ปฏิบัติตาม หรืออาจจะมี

ความสามารถในปฏิบัติตามข้อก าหนดตามหมวด C ของส่วนนี้ 
(3) ตรวจสอบว่าผู้สมัครที่เคยขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองอ่ืน และถูกแจ้งเตือน

ความไม่สอดคล้อง หรือได้รับการปฏิเสธการรับรองตามมาตรา  205.405 ได้ยื่นเอกสารเพ่ือแสดงว่า           
มีการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ในใบแจ้งการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิเสธการรับรองมาพร้อมกับใบสมัคร 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 205.405 (จ) และ 
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(4) ก าหนดเวลาการตรวจสอบในสถานที่ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การรับรองหรือไม่ หากผลการตรวจสอบเอกสารใบสมัครแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิต หรือผู้จัดการผลผลิต           
อาจสอดคล้องกับข้อก าหนดของ หมวด  C ของส่วนนี้ 

(ข) หน่วยรับรอง จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ภายในเวลาอันสมควร 
(1) ตรวจสอบเอกสารใบสมัครที่ได้รับและแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ   
(2) ส่งส าเนารายงานการตรวจสอบในสถานที่ให้แก่ผู้สมัคร และ 
(3) ส่งส าเนาผลการทดสอบตัวอย่างที่ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบให้แก่ผู้สมัครขอ 
(ค) ผู้สมัครอาจขอถอนการสมัครขอรับการรับรองได้ทุกเวลา ผู้สมัครที่ถอนการสมัคร

จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายการให้บริการจนถึงวันที่ขอถอนใบสมัคร ทั้ งนี้  จะไม่มีการประกาศ              
ความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบแก่ผู้สมัครที่ถอนตัวออกจากการขอรับการรับรองโดยสมัครใจ ก่อนที่จะมีการ
ออกหนังสือแจ้งความไม่สอดคล้องฯ ในท านองเดียวกันจะไม่มีการประกาศการปฏิเสธการรับรองแก่ผู้สมัคร     
ทีถ่อนตัวออกจากการขอรับการรับรองโดยสมัครใจก่อนที่จะมีการออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับรอง 

มาตรา 205.403 การตรวจสอบในสถานที่ (on-site inspections) 
(ก) การตรวจสอบในสถานที่  

(1) หน่วยรับรองจะต้องเริ่มด าเนินการตรวจสอบในสถานที่ของแต่ละหน่วยผลิต สถานที่
อ านวยความสะดวก และสถานประกอบการผลิต หรือจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์  และสิ่งที่รวมอยู่ใน          
การด าเนินงานที่ จะขอรับการรับรอง  การตรวจสอบในสถานที่จะต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี                  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่า ควรให้การรับรองผู้สมัครใหม่ หรือควรให้มีการต่ออายุผู้ที่ได้รับการรับรอง
แล้วหรือไม ่

(2) ( i) หน่วยรับรองอาจด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมในสถานที่ ของผู้สมัครใหม่            
และผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในส่วนนี้ 

(ii) ผู้บริหารของ AMS หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐอาจก าหนดให้     
หน่วยรับรองด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(iii) การตรวจสอบเพ่ิมเติม อาจมีการแจ้งหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
หน่วยรับรอง  หรือผู้บริหารของ AMS หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ 

(ข) การจัดตารางเวลา 
(1) การเริ่มต้นการตรวจสอบในสถานที่ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หลังจากท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครมีการปฏิบัติตาม หรืออาจจะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดตามหมวด  C 
ของส่วนนี้ ยกเว้น การตรวจสอบเบื้องต้นอาจมีการล่าช้าอย่างมากได้ไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดซึ่ งระบุว่ า  การตรวจสอบจะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ  ที่ดิน สถานประกอบการ                    
และการด าเนินการต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม หรือความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(2) การตรวจสอบในสถานที่  จะต้องด า เนินการเมื่ อมีตั วแทนที่มีอ านาจของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการอยู่ในสถานที่ตรวจสอบนั้น และอยู่ในช่วงเวลาที่ ที่ดิน   
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สถานประกอบการ และการด าเนินการ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหรือมีความสามารถในการปฏิบัติตาม    
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายใต้หมวด  C ของส่วนนี้ ยกเว้นว่า เป็นการตรวจสอบสถานที่โดยไม่ได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้า 

(ค) การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบในสถานที่ต้องตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้  
(1)  การปฏิบัติตามหรือความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  
(2)  ข้อมูลแผนระบบการผลิตหรือการจัดการอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 205.401, 

มาตรา 205.406 และมาตรา 205.200 มีความถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ใช้ หรือจะใช้
โดยผู้สมัครขอรับการรับรอง หรือโดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้ว 

(3) ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้สารต้องห้าม และจะไม่น ามาใช้ในการด าเนินการ ทั้งนี้ อาจมี
การเก็บรวบรวมและทดสอบดิน น้ า ของเสีย เมล็ดพืช เนื้อเยื่อพืช ตัวอย่างพืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป    
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยรับรอง  

(ง) การสัมภาษณ์หลังการตรวจสอบ (exit interview) ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการ
สัมภาษณ์ตัวแทนที่มีอ านาจของผู้ประกอบการ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือยืนยัน         
ความถูกต้องและครบถ้วนของการสังเกตการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบในสถานที่ 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็น ตลอดจนข้อกังวลต่างๆ 

(จ) เอกสารส าหรับผู้รับการตรวจสอบ 
(1) ในช่วงเวลาของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องจัดท าเอกสารแจ้งรายการตัวอย่าง    

ซึ่งเก็บโดยผู้ตรวจสอบ มอบให้กับตัวแทนที่มีอ านาจของผู้ประกอบการ โดยจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายส าหรับ
ตัวอย่างที่เก็บมาตรวจสอบ 

(2) หน่วยรับรอง จะต้องส่งส าเนารายงานการตรวจสอบในสถานที่และผลการทดสอบ 
ไปยังผู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบ 

มาตรา 205.404 การให้การรับรอง (granting certification) 
(ก) ภายในเวลาอันสมควรหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบในสถานที่ครั้งแรก หน่วยรับรอง 

จะต้องพิจารณารายงานการตรวจสอบในสถานที่เกี่ยวกับผลของการวิเคราะห์สารเคมีและข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ 
จากผู้ยื่นค าขอ หากหน่วยรับรอง พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนระบบอินทรีย์และทุกกระบวนการด าเนินกิจกรรม
ของผู้ยื่นค าขอเป็นไปตามกฎระเบียบในส่วนนี้ และผู้ยื่นค าขอสามารถที่จะด าเนินการตามแผน หน่วยรับรอง    
ก็จะให้การรับรอง การรับรองอาจรวมถึงการก าหนดให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบเล็กๆ น้อยๆ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงเป็นเงื่อนไขความต่อเนื่องของการรับรอง 

(ข) หน่วยรับรอง จะต้องออกหนังสือรับรองการด าเนินงานอินทรีย์ ซ่ึงระบ ุ 
(1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
(2) วันที่การรับรองมีผลบังคับใช้  
(3) สาขาของการด าเนินงานอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย พืช ผลผลิตจากธรรมชาติ สัตว์  

หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตโดยผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองนั้น และ 
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(4) ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยรับรอง  
(ค) เมื่อได้รับการรับรองแล้ว การรับรองการผลิตหรือการจัดการอินทรีย์จะมีผลอย่างต่อเนื่อง

จนกว่าจะมีการขอยกเลิกโดยผู้ประกอบการอินทรีย์ หรือถูกระงับ หรือเพิกถอนโดยหน่วยรับรอง ผู้บริหาร
โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือผู้บริหารของ AMS 

มาตรา 205.405 การปฏิเสธการรับรอง (denial of certification) 
(ก) เมื่อหน่วยรับรอง มีเหตุผลที่ เชื่อได้ว่าจากการสอบทานข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 

205.402 หรือ มาตรา 205.404 ผู้ขอรับการรับรองจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตาม หรือมีความไม่สอดคล้อง
กับระเบียบของส่วนนี้ หน่วยรับรองจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขอรับการรับรองทราบ การแจ้ง
ความไม่สอดคล้องและการแจ้งปฏิเสธการรับรองอาจจะรวมอยู่ในเอกสารการแจ้งเดียวกันได้ หากการแก้ไข
เรื่องความไม่สอดคล้องไม่สามารถท าได้  การแจ้งความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ค าอธิบายความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบแต่ละกรณี 
(2) ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการแจ้งความไมส่อดคล้อง และ 
(3) วันที่ผู้สมัครจะต้องโต้แย้ง หรือแก้ไขความไม่สอดคล้องแต่ละกรณี และส่งเอกสาร

สนับสนุนการแก้ไขดังกล่าวเมื่อการแก้ไขสามารถท าได ้
(ข) เมื่อได้รับการแจ้งความไม่สอดคล้อง ผู้สมัครอาจจะด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) แก้ไขความไม่สอดคล้องและส่งรายละเอียดของการด าเนินการแก้ไขพร้อมด้วย
เอกสารสนับสนุนไปยังหน่วยรับรอง  

(2) แก้ไขความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบและส่งใบสมัครใหม่ไปยังหน่วยรับรองอ่ืน  
โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้สมัครจะต้องมีใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารการแจ้งเตือนของการไม่สอดคล้อง   
ที่ได้รับจากหน่วยรับรองครั้งแรก และรายละเอียดการด าเนินการแก้ไข พร้อมด้วยเอกสารการสนับสนุน หรือ 

(3) ส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยรับรองที่ออกหนังสือแจ้งความไม่สอดคล้อง 
เพ่ือโต้แย้งความไม่สอดคล้องท่ีระบุไว้ในเอกสารที่แจ้ง  

(ค) หลังจากท่ีได้ออกใบแจ้งความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ หน่วยรับรอง จะต้อง 
 (1) ประเมินผลการแก้ไขของผู้สมัครและเอกสารสนับสนุนเอกสารหรือเอกสารการโต้แย้ง 

ด าเนินการตรวจสอบในสถานที่ ถ้าจ าเป็น และ 
(i) เมื่อด าเนินการแก้ไข หรือการโต้แย้งมีน้ าหนักเพียงพอที่ผู้สมัครจะมีสิทธิ์ได้รับ     

การรับรอง ก็ให้ท าการอนุมัติการรับรองผู้สมัครตามมาตรา  205.404 หรือ 
(ii) เมื่อด าเนินการแก้ไข หรือการโต้แย้งมีน้ าหนักไม่เพียงพอส าหรับผู้สมัครที่จะมี

คุณสมบัติได้รับการรับรอง ก็ให้ออกหนังแจ้งการปฏิเสธการรับรองให้ผู้สมัครทราบ 
(2) ออกหนังสือแจ้งปฏิเสธการรับรองแก่ผู้สมัครที่เพิกเฉยต่อการแจ้งการไม่ปฏิบัติ       

หรือความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ  
(3) แจ้งให้ผู้บริหารของ AMS ได้รับทราบเกี่ยวกับการอนุมัติ หรือปฏิเสธการรับรอง     

ตามมาตรา 205.501 (ก) (14) 
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(ง) การแจ้งการปฏิเสธการรับรองจะต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธ และสิทธิของผู้ยื่นค าขอ
ดังต่อไปนี้  

(1) ยื่นค าขอการรับรองใหมต่ามมาตรา  205.401 และ 205.405 และ (จ) 
(2) ร้องขอการประนีประนอมตามมาตรา 205.663 หรือ ให้ด าเนินการตามโปรแกรม

อินทรีย์ของมลรัฐ ถ้ามี หรือ 
(3) ยื่นอุทธรณ์การปฏิเสธการรับรองตามมาตรา 205.681 หรือ ให้ด าเนินการ          

ตามโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ถ้ามี  
(จ) ผู้สมัครขอรับการรับรอง ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งเรื่องความไม่สอดคล้องกับระเบียบ         

หรือถูกปฏิเสธการรับรอง อาจขอการรับรองอีกครั้งกับหน่วยรับรองใดๆ ตามมาตรา 205.401, 205.405 
และ (จ) เมื่อสมัครดังกล่าวส่งใบสมัครใหม่ไปยังหน่วยรับรองอ่ืน ซึ่งไม่ใช่หน่วยรับรองที่ออกหนังสือแจ้ง      
ความไม่สอดคล้อง หรือการปฏิเสธการรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีส าเนาหนังสือแจ้งความไม่สอดคล้องหรือ      
การปฏิเสธการรับรองและรายละเอียดการด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
พร้อมเอกสารสนับสนุน 

(ฉ) หน่วยรับรอง ที่ได้รับใบสมัครขอรับการรับรองใหม่พร้อมหนังสือแจ้งความไม่สอดคล้อง
หรือแจ้งการปฏิเสธการรับรอง จะต้องปฏิบัติต่อผู้สมัครใหม่และเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครใหม่ ตามมาตรา 
205.402 

(ช) ถึงแม้จะมี (ก) ของมาตรานี้  แต่หากหน่วยรับรองมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครขอรับ        
การรับรองได้จงใจให้ค าเท็จ หรือมิฉะนั้น บิดเบือนการด าเนินงานของผู้สมัครหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ      
การขอรับการรับรองตามส่วนนี้  หน่วยรับรองอาจปฏิเสธการรับรองตามวรรค (ค) (1) (ii)  ในส่วนนี้ได้          
โดยมิต้องออกหนังสือแจ้งความไม่สอดคล้องกฎระเบียบครั้งแรก 

มาตรา 205.406 ความต่อเนื่องของการรับรอง (continuation of certification) 
(ก) การต่ออายุการรับรอง ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม        

การรับรองทุกป ีและยื่นข้อมูลตามข้อก าหนดแก่หน่วยรับรอง  ดังต่อไปนี้    
(1) แผนระบบการผลิตอินทรีย์หรือระบบการจัดการที่มีการปรับปรุง ให้ทันสมัย            

ซึ่งประกอบด้วย 
(i) สรุปรายงาน พร้อมกับเอกสารประกอบเกี่ยวกับรายละเอียดความแตกต่างของ

การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขอ่ืนๆ ในแผนระบบอินทรีย์ในช่วงปีที่ผ่านมา และ 
(ii) การเพ่ิมหรือปรับลดแผนระบบอินทรีย์ของปีที่ผ่านมา เพ่ือที่จะด าเนินการปีต่อไป 

ตามมาตรา 205.200  
(2) การเพ่ิมเติมหรือปรับลดข้อมูลใดๆ ตามทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา  205.401 (ข) 
(3) ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขความไม่สอดคล้องเล็กๆน้อยๆ ซึ่งหน่วยรับรอง     

แจ้งว่าต้องด าเนินแก้ไขเพ่ือให้การรับรองมีผลต่อเนื่อง และ 
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(4) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยรับรองเห็นว่ามีความจ าเป็นส าหรับประกอบการพิจารณา     
ความสอดคล้องของการด าเนินงานกับกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(ข) หลังจากการได้รับข้อมูลที่ระบุไว้ใน (ก) ของส่วนย่อยนี้ หน่วยรับรองจะต้องก าหนด      
และด าเนินการตรวจสอบในสถานที่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามมาตรา 205.403 มีข้อยกเว้น           
คือ หากหน่วยรับรองไม่สามารถการด าเนินการตรวจสอบประจ าปีในสถานประกอบการได้ หน่วยรับรองอาจจะ   
ยืดอายุการรับรองให้มีผลต่อไป และออกใบรับรองการปรับปรุงระบบอินทรีย์บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ส่งมา         
และผลการตรวจสอบในสถานประกอบการล่าสุดในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องท าการ
ตรวจสอบในสถานทีประจ าปีตามมาตรา 205.403 ภายใน 6 เดือนแรก นับถัดจากวันที่ก าหนดให้มี          
การปรับปรุงประจ าปีของผู้ประกอบการ  

(ค) หากหน่วยรับรองมีเหตุผลที่ เชื่อได้ว่า (ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบในสถานที่             
และการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 205.404) ผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบในส่วนนี้  หน่วยรับรองจะออกหนังสือแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องตามระเบียบไปยัง
ผู้ประกอบการตามมาตรา 205.662 

(ง) หากหน่วยรับรองพิจารณาเห็นว่า ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ      
ในส่วนนี้ และหากมีข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้ในใบรับรองการด าเนินงานอินทรีย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง หน่วยรับรอง
ต้องออกใบรับรองการปรับปรุงการด าเนินงานอินทรีย์ตามมาตรา 205.404 (ข) 

 หมวด  F—การรับรองหน่วยรับรอง  (accreditation of certifying Agents) 

มาตรา 205.500 ขอบเขตและระยะเวลาของการรับรอง (areas and duration of 
accreditation) 

(ก) ผู้บริหารของ AMS จะเป็นผู้รับรองผู้สมัครเป็นหน่วยรับรอง ทั้งภายในประเทศ                   
หรือต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามสาขาพืช ปศุสัตว์ พืชผลจากธรรมชาติ หรือผู้จัดการผลผลิต       
หรือผู้ประกอบการแบบผสมผสานใดๆ เพ่ือให้ เป็นผู้รับรองการผลิตหรือการจัดการภายในประเทศ                
หรือต่างประเทศ   

(ข) การรับรองจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการรับรองตามมาตรา  205.506 
(ค) นอกเหนือจากการได้รับการรับรองตาม (ก) ของมาตรานี้  USDA ยังให้การยอมรับ    

หน่วยรับรองต่างประเทศ เพ่ือให้การรับรองการผลิตอินทรีย์ หรือผู้จัดการผลผลิต ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) เมื่อมีการร้องขอของรัฐบาลต่างประเทศ และ USDA พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรฐาน

ที่ผู้มีอ านาจในรัฐบาลต่างประเทศได้ให้การรับรองหน่วยรับรองของต่างประเทศนั้น มีความสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของส่วนนี้ หรือ 

(2) ผู้มีอ านาจในรัฐบาลต่างประเทศท่ีได้ให้การรับรองหน่วยรับรองของต่างประเทศได้รับ
การรับรองการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเรื่องความเท่าเทียมจากการเจรจากันระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาล
ต่างประเทศ 
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มาตรา 205.501 ข้อก าหนดทั่วไปของการรับรอง (general requirements for 
accreditation) 

(ก) นิติบุคคล เอกชน หรือภาครัฐที่ได้รับการรับรองภายใต้หมวดนี้จะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(1) มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอินทรีย์ หรือเทคนิคการจัดการอย่างเพียงพอที่จะท าให้มี

การปฏิบัติตามและด าเนินการได้ส าเร็จตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการรับรองระบบอินทรีย์       
ตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(2) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพ่ือการรับรองที่ก าหนดไว้
ในหมวดนี้ 

(3) ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  รวมทั้งมาตรา 205.402            
ถึง 205.406 และมาตรา 205.670 

(4) มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีในจ านวนที่เพียงพอ รวมถึงผู้ตรวจสอบและ
ผู้สอบทวนการรับรอง เพ่ือให้สอดคล้องและด าเนินการตามโปรแกรมการรับรองระบบอินทรีย์ที่ก าหนด       
ตามกฎหมายและกฎระเบียบในหมวด E ของส่วนนี้ 

(5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง พนักงาน และผู้รับเหมา              
ที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจ มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในเรื่องการผลิตอินทรีย์     
หรือเทคนิคการจัดการ เพ่ือให้การด าเนินการในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ 

(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครขอรับ
การรับรอง ตรวจสอบในสถานที่ ตรวจสอบเอกสารการรับรอง ประเมินคุณสมบัติเพ่ือการรับรอง ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการรับรองหรือตัดสินใจให้การรับรอง และด าเนินมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ  เกี่ยวกับ              
การให้บริการรับรอง 

(7) มีการตรวจสอบโปรแกรมประจ าปี เกี่ยวกับกิจกรรมการรับรอง ซึ่งด าเนินการ         
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรอง ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ        
และใช้มาตรการในการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้   

(8) ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ที่ขอรับการรับรอง เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  

(9) เก็บรักษาบันทึกทั้งหมดตามมาตรา 205.510 (ข) และให้ตัวแทนผู้มีอ านาจ          
ของรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ สามารถตรวจสอบและ
คัดลอกบันทึกดังกล่าวไดใ้นช่วงเวลาท าการปกติ  

(10) รักษาความลับของลูกค้าภายใต้โปรแกรมการรับรองระบบอินทรีย์อย่างเคร่งครัด 
และไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม (ยกเว้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ) ในขณะด าเนินการ    ตาม
กฎระเบียบในส่วนนี้ ยกเว้น ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 205.504 (ข) (5) 

(11) ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) โดย 
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(i) ไม่รับรองการผลิตหรือการจัดการที่หน่วยรับรองหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ      
ความรับผิดชอบของหน่วยรับรองเข้าไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางการค้า การผลิต หรือการจัดการ รวมถึง
ผลประโยชน์ของครอบครัว หรือการให้บริการให้ค าปรึกษาภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการสมัครขอรับ      
การรับรอง 

(ii) ไม่ให้บุคคลใดๆ รวมถึงผู้รับเหมาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าไปมีส่วนร่วม       
ในการท างาน หารือ และการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรองและตรวจสอบการผลิต            
หรือการจัดการผลผลิตซึ่งบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งผลประโยชน์               
ของครอบครัว หรือการให้ค าปรึกษาภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะมีการสมัครขอรับการรับรองนั้น 

(iii) ไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้ตรวจสอบ ผู้รับเหมา หรือบุคลากรอ่ืนๆ รับเงินของขวัญ
หรือความช่วยเหลือใดๆ จากผู้ประกอบการที่ท าการตรวจสอบ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ ยกเว้น 
หน่วยรับรองที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือในกรณีของ
หน่วยรับรองต่างประเทศท่ีมีสถานะเทียบเท่าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรจากรัฐบาลของตนอาจยอมรับแรงงาน
อาสาสมัครจากผู้ประกอบการทีผ่่านการรับรองแล้วได้  

(iv) ไม่ให้ค าแนะน าหรือบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้สมัครขอรับการรับรอง หรือ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวิธีการเพ่ือให้ผ่านการรับรอง 

(v) ให้ทุกคนที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครขอรับการรับรองตรวจสอบในสถานที่
สอบทานเอกสารการรับรองประเมินคุณสมบัติเพ่ือการรับรองให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับรอง หรือการตัดสินใจ
ให้การรับรอง และบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบของหน่วยรับรอง ท ารายงานการเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าทุกปี และ 

(vi) มั่นใจว่าการตัดสินใจที่จะรับรองกิจการใด จะกระท าโดยคนที่ไม่ใช่คนเดียวกับ    
ผู้ที่ปฏิบัติงานสอบทานเอกสารและตรวจสอบในสถานที่ 

(12)(i) พิจารณาการสมัครขอรับการรับรองของผู้ประกอบการใหม่อีกครั้ง และให้ท าการ
ตรวจสอบในสถานที่ใหม่ (ถ้าก าหนดไว้) ภายใน 12 เดือน หากบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับรอง      
และตกอยู่ ในข่ายตามมาตรา 205.501 (ก) (11) (ii) มี หรือเคยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ โดยหน่วยรับรองจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการสมัครใหม่ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบในสถานที ่  

(ii)  ส่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองไปยังหน่วยรับรองอ่ืนเพ่ือการรับรองใหม่   
และจ่ายคืนเงินค่าใช้จ่ายการรับรองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อมีการตรวจสอบพบว่า มีผู้ใดที่ตกอยู่ภายใต้
มาตรา 205.501 (ก) (11) (i) มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครในช่วงเวลาของการรับรอง 

(13) ยอมรับการตัดสินใจการรับรองของหน่วยรับรองอ่ืนที่ได้รับการรับรอง หรือได้รับ   
การยอมรับจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ตามมาตรา  205.500 
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(14) ไม่อ้างความเท็จ หรือท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานภาพการได้รับการรับรอง        
ตามโปรแกรมการรับรองหน่วยงานของ USDA หรือประเภท หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นผลผลิต
อินทรีย์ 

(15) ส่งส าเนาดังต่อไปนี้ไปยังผู้บริหารของ AMS  
(i) การแจ้งปฏิเสธการรับรองที่ออกตามความในมาตรา 205.405 การแจ้งเตือน

ความไม่สอดคล้อง การแจ้งการแก้ไขความไม่สอดคล้อง การเสนอระงับหรือเพิกถอน และการส่งประกาศระงับ
หรือเพิกถอน ตามมาตรา 205.662 พร้อมกับการออกเอกสารของหน่วยงาน และ 

(ii) บัญชีรายชื่อของสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์      
ของแต่ละผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองในช่วงปีก่อนหน้านั้น ในวันที่ 2 มกราคมของทุกปี 

(16) ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับรองที่เก็บจากผู้สมัครขอรับการรับรองการผลิต              และ
การจัดการที่ได้ผ่านการรับรอง เฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการรับรอง ที่ได้ยื่นให้กับ
ผู้บริหารระบบของ AMS เท่านั้น 

(17) ช าระเงินและส่งค่าธรรมเนียมไปยัง AMS ตามมาตรา 205.640 
(18) ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบในสถานที่ครั้งก่อนให้แก่ผู้ตรวจสอบ ก่อนที่จะมี

การตรวจสอบในสถานที่ และแจ้งให้ผู้ตรวจสอบทราบถึงการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบการรับรองการผลิต    
หรือผู้ประกอบการ  และข้อก าหนดใดๆ ส าหรับการแก้ไขความไม่สอดคล้องเล็กๆ น้อยๆ   

(19) รับสมัครการขอรับการรับรองของผู้ประกอบการผลิตหรือการจัดการที่อยู่ในสาขา
ความรับผิดชอบ และให้การรับรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทุกรายตามขอบเขตของความสามารถในการบริหาร 
โดยไม่ค านึงถึงขนาด หรือการเป็นสมาชิกในสมาคม หรือกลุ่มใดๆ และ 

(20) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติตามโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐเพ่ือให้   
การรับรองการผลิตอินทรีย์ หรือผู้จัดการผลผลิตภายในมลรัฐ 

(21) ปฏิบัติตามและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ จ า เป็นซึ่ งก าหนด             
โดยผู้บริหาร  

(ข) นิติบุคคลเอกชน หรือภาครัฐที่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองภายใต้หมวดนี้ อาจสร้าง
ตราประทับ โลโก ้หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ซ่ึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรองดังกล่าว
สามารถน าไปใช้เพ่ือแสดงการได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า หน่วยรับรอง จะต้อง   

(1) ไม่ใช้ตราประทับ โลโก้ หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหน่วยรับรองบนสินค้าใดๆ           
ทีจ่ าหน่าย แสดงฉลากหรือระบุว่าเป็นผลิตอินทรีย์ เป็นเงื่อนไขในการให้การรับรอง และ 

(2) ไม่ก าหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการผลิตใดๆ หรือการจัดการอ่ืนๆ          
ที่นอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายดังกล่าว 
ยกเว้นเสียแต่ว่า เป็นการรับรองการผลิตหรือประกอบการจัดการในมลรัฐที่มีข้อก าหนดที่เข้มงวดกว่า           
ทั้งนี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นเงื่อนไขของการใช้                
ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว  
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(ค) นิติบุคคลเอกชนทีไ่ด้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรอง จะต้อง  
(1) ถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไมม่ีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความล้มเหลว

ของหน่วยรับรองในการด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  
(2) เตรียมการเรื่องความปลอดภัยที่เหมาะสม ตามข้อตกลงซึ่งผู้บริหารอาจก าหนดไว้   

เพ่ือปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและผู้ประกอบการทีผ่่านการรับรองโดยหน่วยรับรองภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ    
ในส่วนนี้ และ 

(3) ถ่ายโอนบันทึก หรือส าเนาบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมการรับรองไปยัง ผู้บริหาร           
และผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ในกรณีที่หน่วยรับรอง ยุบเลิกด าเนินการ หรือสูญเสียความเป็น    
หน่วยรับรอง ยกเว้น จะเป็นการควบรวมกิจการ ขายหรือโอนความเป็นเจ้าของของหน่วยรับรอง  

(ง) นิติบุคคลเอกชน หรือภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรองภายใต้ระเบียบย่อยนี้  
จะไม่สามารถห้ามการมีส่วนร่วม หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ในการได้รับผลประโยชน์ตามโครงการเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติอันเนื่องจากการเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติ สีผิว ชาติก าเนิด เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ความเชื่อ
ทางการเมือง รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพการสมรสหรือครอบครัว 

มาตรา 205.502 การยื่นขอการรับรอง (applying for accreditation) 
(ก) นิติบุคคลเอกชนหรือภาครัฐที่ต้องการสมัครเป็นหน่วยรับรองตามระเบียบภายใต้หมวดนี้

จะต้องยื่นใบสมัครเพ่ือรับการรับรอง ซึ่งมีข้อมูลและเอกสารที่ก าหนดไว้ในมาตรา 205.503 ถึง 205.505 
และค่าธรรมเนียมตามมาตรา  205.640 ไปที ่

Program Manager  
USDA-AMS-NOP,  
1400 Independence Ave. SW.,  

Room 2648 So. Bldg., Ag Stop 0268,  

Washington, DC 20250-0268 

(ข) หลังจากที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร ผู้บริหารจะตรวจสอบตามมาตรา  205.506          
ว่าผู้สมัครควรจะได้รับการรับรองเป็นหน่วยรับรอง หรือไม ่

มาตรา 205.503 ข้อมูลของผู้สมัคร (applicant information) 
นิติบุคคลเอกชน หรือภาครัฐทีต่้องการเป็นหน่วยที่ได้รับการรับรอง จะต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้ 
(ก) ชื่อธุรกิจ ที่ตั้งส านักงานหลัก ที่อยู่ทางไปรษณีย์  ชื่อของบุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบ         

การด าเนินงานในแต่ละวันของหน่วยรับรอง หมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์โทรสารและที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต)          
ของผู้สมัคร และหมายเลขประจ าตัวของผู้เสียภาษีส าหรับผู้สมัครที่เป็นนิติบุคคลเอกชน 

(ข) ชื่อ ที่ตั้งส านักงาน ที่อยู่ทางไปรษณีย์และหมายเลขติดต่อ (โทรศัพท์โทรสารและที่อยู่     
ทางอินเทอร์เน็ต) ของแต่ละหน่วยงานภายใต้องค์กร เช่น สาขา หรือส านักงานย่อยและชื่อของบุคคลส าหรับ      
การติดต่อของแต่ละหน่วยงานนั้น 
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(ค) สาขาที่ให้การรับรอง (พืช พืชผลจากธรรมชาติ ปศุสัตว์ หรือการจัดการผลผลิต)         
และจ านวนโดยประมาณของผู้ประกอบการแต่ละประเภทที่คาดว่าจะได้รับการรับรองเป็นประจ าทุกปี        
พร้อมกับส าเนาตารางค่าธรรมเนียมการบริการทั้งหมดซึ่งผู้สมัครขอรับการรับรองจะต้องจ่าย ภายใต้
กฎระเบียบเหล่านี้  

(ง) ประเภทกิจการของผู้สมัคร (เช่น ส านักงานการเกษตรของรัฐ ธุรกิจเพ่ือแสวงหาผลก าไร 
สมาคมท่ีไม่แสวงหาผลก าไร) โดยที่ 

(1) หน่วยงานรัฐบาล ต้องมีส าเนาอย่างเป็นทางการของผู้มีอ านาจในการด าเนินกิจกรรม
การรับรองภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(2) นิติบุคคลเอกชน ต้องมีเอกสารแสดงสถานะของกิจการและวัตถุประสงค์ขององค์กร
เช่น หนังสือส าคัญการจดทะเบียนและข้อก าหนดของบริษัท (articles incorporation and by-laws)        
หรือ กฎหมายความเป็นเจ้าของ หรือสมาชิกและวันที่จัดตั้ง  

(จ) รายชื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในแต่ละรัฐ หรือต่างประเทศ ซึ่งผู้ยื่นค าขอให้การรับรอง
อยู่ในปัจจุบัน และก าลังจะให้การรับรองต่อไปในอนาคต  

มาตรา 205.504 หลักฐานของความเชี่ยวชาญและความสามารถ (evidence of 
expertise and ability) 

นิติบุคคลเอกชน หรือภาครัฐที่ก าลังขอรับการรับรองเป็นหน่วยรับรอง จะต้องยื่นเอกสารและ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตเกษตรอินทรีย์  หรือเทคนิคการจัดการความสามารถ           
ในการรองรับการปฏิบัติตามและด าเนินการโปรแกรมการรับรองระบบอินทรีย์  ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  
205.100 และ มาตรา 205.101, มาตรา 205.201 ถึง 205.203, มาตรา 205.300 ถึง 205.303, 
มาตรา 205.400 ถึง 205.406 และมาตรา 205.661 และมาตรา 205.662 และความสามารถในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในมาตรา  205.501 : 

(ก) บุคลากร 
(1) ส าเนานโยบายของผู้สมัคร และวิธีการฝึกอบรม การประเมินผลและการก ากับดูแล

บุคลากร 
(2) ค าอธิบายชื่อและต าแหน่งของบุคลากรทุกคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับการ รวมทั้ง

คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบรับรอง สมาชิกของคณะกรรมรับรองการตรวจสอบและการประเมินผล ผู้รับเหมา
และผู้ที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องของหน่วยรับรองทั้งหมด   

(3) รายละเอียดคุณสมบัติ ประกอบด้วย ประสบการณ์การฝึกอบรม และความรู้ในด้าน
การเกษตร การผลิตอินทรีย์และการจัดการอินทรีย์ ส าหรับ 

(i) ผู้ตรวจสอบแต่ละคนที่จะปฏิบัติงานในองค์กรของผู้สมัคร และ 
(ii) บุคลากรแต่ละคนที่จะได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ หรือประเมิน     

การรับสมัครเพื่อการรับรองเกษตรอินทรีย์ และ 
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(4) รายละเอียดการฝึกอบรม ซึ่งผู้ยื่นค าขอได้จัดให้มี หรือตั้งใจที่จะจัดให้บุคลากร    
เพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปฏิบัติและด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

 (ข) นโยบายการบริหารและกระบวนการปฏิบัติ 
(1) ส าเนาวิธีการที่จะใช้ในการประเมินผู้สมัครขอรับการรับรอง การตัดสินใจรับรอง    

และการออกใบรับรอง 
(2) ส าเนาวิธีการที่จะใช้ส าหรับการสอบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย     

และกฎระเบียบของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง และรายงานการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ           
ต่อผู้บริหาร 

(3) ส าเนากระบวนการปฏิบัติเรื่องการท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 205.501 (ก) (9) 
(4) ส าเนากระบวนการรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ที่ก าหนดไว้       

ในมาตรา 205.501 (ก) (10) 
(5) ส าเนากระบวนการที่จะใช้ รวมถึงการประเมินค่าธรรมเนียมใดๆ โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้

มีไว้ส าหรับสมาชิกทั่วไปเมื่อมีการร้องขอ  
(i) ใบรับรองท่ีออกในช่วงปีปัจจุบัน และ 3 ปีปฏิทนิก่อนหน้านี้ 
(ii) รายชื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองในปีปัจจุบัน และในช่วง          

3 ปีปฏิทินก่อนหน้านี้ โดยรวมถึงชื่อผู้ประกอบการแต่ละราย ประเภทของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต    
และวันที่การรับรองมีผลบังคับใช้ 

(iii) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเรื่องการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืช
และสารต้องห้ามอ่ืนๆ ในช่วงการด าเนินการของปีปัจจุบัน และ 3 ปีปฏิทินก่อนหน้านี้ และ 

(iv) ข้อมูลทางธุรกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ผลิต หรือผู้จัดการ
ผลผลิต และ 

(6) ส าเนากระบวนการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสารตกค้าง  ตามมาตรา  
205.670 

(ค) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) ส าเนากระบวนการที่จะด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 205.501 (ก) (11) 
(2) รายงานเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งระบุผลประโยชน์ทางธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับ

อาหาร หรือการเกษตร รวมทั้งผลประโยชน์ทางธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครขอรับการรับรอง การด าเนินการตรวจสอบในสถานที่      
การตรวจสอบเอกสารการรับรอง การประเมินคุณสมบัติส าหรับการรับรอง การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการรับรอง
หรือการตัดสินใจให้การรับการรับรอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยรับรอง  

(ง) กิจกรรมการรับรองในปัจจุบัน ผู้สมัครที่ก าลังด าเนินการรับรองผู้ผลิต หรือผู้จัดการ
ผลผลิตใดๆ จะต้องส่ง 
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(1) รายชื่อของผู้ผลิตและผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการรับรองโดยผู้สมัครในขณะนี้ 
(2) ส าเนาอย่างน้อย 3 ฉบับ เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบที่แตกต่างกัน และเอกสาร

ประเมินผลการรับรองผู้ประกอบการผลิตหรือการจัดการที่ได้รับการรับรองโดยผู้สมัครในช่วงปีก่อนหน้านี้      
ในแตล่ะสาขาของการด าเนินงานที่ และ 

(3) ผลของกระบวนการรับรองผู้สมัครซึ่งด าเนินการโดยหน่วยรับรองระบบ (accrediting 
body) ในช่วงปีที่ผ่านมา เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการรับรองของผู้สมัคร 

(จ) ข้อมูล อ่ืนๆ ที่ผู้ สมัครเชื่อว่าอาจช่วยในการประเมินผลของผู้บริหาร เกี่ ยวกับ               
ความเชี่ยวชาญและความสามารถของผู้สมัคร 

มาตรา 205.505  บันทึกข้อตกลง (statement of agreement) 
(ก) นิติบุคคลเอกชน หรือภาครัฐที่ก าลังขอรับการรับรองเป็นหน่วยรับรอง ภายใต้หมวดนี้

จะต้องลงนามและส่งคืนเอกสารข้อตกลงซึ่งจัดท าโดยผู้บริหารซึ่งยืนยันว่า หากได้รับการรับรองเป็นตัวแทน     
ทีไ่ด้รับการรับรองภายใต้หมวดนี้ ผู้สมัครจะด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใตส้่วนนี้ ได้แก่ 

(1) ยอมรับการตัดสินใจการรับรอง ซึ่งกระท าโดยหน่วยรับรองอ่ืนที่ได้รับการรับรอง    
หรือยอมรับจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ตามมาตรา  205.500 

(2) ละเว้นจากการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ หรือท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานภาพการได้รับ
การรับรองของตนเองตามโปรแกรมการรับรองหน่วยรับรอง ของ USDA หรือประเภท หรือคุณภาพ             
ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากการผลิตตามระบบอินทรีย์ 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ   
การขอรับการรับรอง ตรวจสอบในสถานที่ ตรวจสอบเอกสารการรับรอง การประเมินคุณสมบัติเพ่ือการรับรอง 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับรอง หรือการตัดสินใจรับรอง และด าเนินมาตรการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ       
ในการให้บริการการรับรอง 

(4) มีการตรวจสอบโปรแกรมภายในประจ าปี เกี่ยวกับการกิจกรรมการรับรอง              
ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรอง  ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ              
ในการด าเนินการการตรวจสอบดังกล่าว และด าเนินมาตรการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบ    ในส่วนนี้ 

(5) ช าระเงินค่าธรรมเนียมและส่งไปยัง AMS ตามระเบียบในมาตรา 205.640 และ 
(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนด จัดท าและด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ           

ซ่ึงก าหนดโดยผู้บริหาร 
(ข) เอกชนที่ก าลังขอรับการรับรองเป็นหน่วยรับรองภายใต้หมวดนี้ จะต้องยอมรับเงื่อนไข

เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
(1) ยอมรับว่ า  รั ฐมนตรีกระทรวง เกษตรสหรัฐฯ จะไม่มีส่ วนรับผิดชอบ ใดๆ                   

ในความล้มเหลวของหน่วยรับรอง ในการด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 



267 
 

(2) เตรียมการเรื่องความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งผู้บริหาร      
อาจก าหนดไว้ตามระเบียบ เพ่ือการปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรอง
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้   

(3) ถ่ายโอนบันทึก หรือส าเนาบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมการรับรองของหน่วยรับรอง       
ไปยังผู้บริหาร และผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ในกรณีที่หน่วยรับรองยุบเลิกด าเนินการ หรือสูญเสีย      
ความเป็นหน่วยรับรอง ยกเว้น เป็นการควบรวมกิจการ การขาย หรือโอนความเป็นเจ้าของของหน่วยรับรอง  

มาตรา 205.506 การให้การรับรอง (granting accreditation) 
(ก) การรับรองจะได้รับเมื่อ  

(1) ผู้สมัครได้ส่งข้อมูลที่จ าเป็นตาม มาตรา 205.503 ถึง 205.505 
(2) ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมที่จ าเป็นตามมาตรา 205.640 (ค) และ 
(3) ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับการรับรองมีคุณสมบัติตามความข้อก าหนด   

ของระเบียบที่ ระบุ ไว้ ในมาตรา 205.501 โดยพิจารณาตามข้อมูลที่ ได้รับตามมาตรา 205.503                  
ถึง 205.505 และจากการทบทวนข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินในสถานที่  ถ้าจ าเป็น ตามที่ได้ระบุไว้          
ในมาตรา 205.508 

(ข) การอนุมัติการรับรอง ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุดังนี้ 
(1) สาขาการรับรองที่ได้รับ  
(2) วันที่การรับรองมีผลบังคับใช้ 
(3) เงื่อนไขส าหรับการแก้ไขความไม่สอดคล้อง หรือความไม่สอดคล้องเล็กๆ น้อยๆ      
(4) หากตัวแทนที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชน จ านวนและประเภทของการรักษา

ความปลอดภัยที่จะต้องจัดท าเพ่ือปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการผลิตและการจัดการที่ได้รับการรับรอง        
โดยหน่วยรับรองดังกล่าว 

(ค) การให้การรับรองของหน่วยรับรองจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงเวลา      
ที่ก าหนด หรือจนกระทั่งหน่วยรับรองไม่ด าเนินการต่ออายุการรับรองตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 205.510 (ค) 
หรือหน่วยรับรองสมัครใจที่จะสิ้นสุดกิจกรรมการรับรอง หรือการได้รับการรับรองถูกระงับ หรือเพิกถอน     
ตามมาตรา  205.665 

มาตรา 205.507 การปฏิเสธการรับรอง (denial of accreditation) 
(ก) ถ้าผู้จัดการโครงการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program's Program 

Manager)  มี เหตุผลที่ เชื่อว่า  จากการสอบทานข้อมูลที่ ระบุ ไว้ ในมาตรา  205.503 ถึง  205.505             
หรือ หลังการประเมินผลในสถานที่ ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 205.508 ผู้ขอรับการรับรองจะไม่สามารถ          
ที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  ผู้จัดการโครงการฯ      
ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดดังนี้  

(1) รายละเอียดของความไม่สอดคล้อง  
(2) ข้อเท็จจริงที่ใช้สนับสนุนการประกาศความไม่สอดคล้อง  
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(3) วันที่ผู้สมัครจะต้องท าการโต้แย้ง หรือแก้ไขความไม่สอดคล้อง และส่งเอกสาร
สนับสนุนการแก้ไขดังกล่าวเมื่อการแก้ไขสามารถท าได ้

(ข) เมื่อความไม่สอดคล้องได้รับการแก้ไข ผู้จัดการโครงการฯ จะแจ้งผู้สมัครทราบ            
เป็น         ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลของการแก้ปัญหาและการด าเนินการในขั้นต่อไป 

(ค) หากผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ไม่รายงานการแก้ไข      
ตามวันที่ระบุไว้ในประกาศความไม่สอดคล้อง ไม่ยื่นการโต้แย้งการแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องภายในวันที่      
ที่ระบุไว้ หรือการโต้แย้งไม่ประสบความส าเร็จ ผู้จัดการโครงการฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้สมัครทราบ
ถึงการปฏิเสธการรับรอง ผู้สมัครที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธการรับรองอาจสมัครขอรับการรับรองอีกครั้งเมื่อใดก็ได้       
ตามมาตรา 205.502 หรืออุทธรณ์การปฏิเสธการรับรองตามมาตรา 205.681 ภายในวันที่ที่ระบุไว้           
ในหนังสือการแจ้งการปฏิเสธการรับรอง 

(ง) หากหน่วยรับรองได้รับการรับรองก่อนที่จะมีการประเมินผลในสถานที่ และหน่วยรับรอง 
ล้มเหลวในการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ล้มเหลวในการรายงานการแก้ไขตามวันที่ที่ระบุไว้ในประกาศ         
ความไม่สอดคล้อง หรือล้มเหลวในการยื่นโต้แย้งการแจ้งความไม่สอดคล้องภายในวันที่ที่ก าหนด ผู้บริหาร      
จะท าการระงับหรือยกเลิกการรับรอง หน่วยรับรองที่ถูกระงับการรับรอง (เว้นแต่จะระบุไว้ในการแจ้งเตือน  
การระงับ) อาจส่งค าร้องขอคืนสิทธิการได้รับการรับรองไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พร้อมกับ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขความไม่สอดคล้องและการด าเนินการที่สอดคล้องและยังคงปฏิบัติ         
ตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ หน่วยรับรองที่ถูกเพิกถอนการรับรองจะไม่สามารถได้รับการรับรอง    
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถัดจากวันที่มีการตัดสินดังกล่าว 

มาตรา 205.508  การประเมินผลในสถานที่ (site evaluations) 
(ก) การประเมินผลในสถานที่ของหน่วยรับรอง เป็นการด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์             

ในการทดสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด    
ของส่วนนี้ การประเมินผลในสถานที่ ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการรับรอง การตัดสินใจ      
สิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารและระบบการจัดการ และการรับรองผู้ผลิตหรือผู้จัดการผลผลิต             
โดยหน่วยรับรอง การประเมินผลในสถานทีจ่ะต้องด าเนินการโดยตัวแทนของผู้บริหาร  

(ข) การประเมินผลในสถานที่ครั้งแรกของผู้ยื่นค าขอรับรอง จะต้องด าเนินการก่อน          
หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากที่ได้ออกเอกสารการแจ้งการได้รับการรับรอง หรือ “notification 
of accreditation” แก่ผู้สมัคร การประเมินผลสถานที่จะต้องด าเนินการหลังจากการสมัครขอต่ออายุการได้รับ
การรับรอง แต่ก่อนที่จะมีการออกหนังสือแจ้งการอนุมัติการต่ออายุการรับรอง การประเมินในสถานที่จะต้อง
ด าเนินการหนึ่งครั้ง หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับรอง ได้ปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดทั่วไปตามมาตรา  205.501 หรือไม่  

มาตรา 205.509 คณะกรรมการตรวจทาน (Peer review panel) 
ผู้บริหาร จะต้องจัดคณะกรรมการทบทวน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษา

ของรัฐบาลกลาง (FACA) (5 USC App. 2 et seq.) คณะกรรมการตรวจทานจะต้องประกอบด้วยสมาชิก      
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ไม่น้อยกว่า 3 คน ที่จะประเมินประจ าปีเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือการรับรอง ในหมวด F นี้ และ     
ISO / IEC Guide 61 ของโปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการประเมินและการรับรอง
หน่วยรับรอง/ขึ้นทะเบียน และการตัดสินใจให้การรับรองตามโครงการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ การตรวจทาน
ท าโดยการตรวจสอบขั้นตอนการรับรอง การตรวจสอบเอกสารและรายงานการประเมินผลในสถานที่           
และเอกสารประกอบการตัดสินใจให้การรับรอง หรือเอกสารอ้างอิง คณะกรรมการตรวจทานจะรายงาน        
สิ่งที่ตรวจพบเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้จัดการโครงการฯ   

มาตรา 205.510 รายงานประจ าปี การท าบันทึก และการต่ออายุการรับรอง (annual 
report, recordkeeping, and renewal of accreditation) 

(ก) รายงานประจ าปีและค่าธรรมเนียม หน่วยรับรองจะต้องส่งรายงานและค่าธรรมเนียม
ให้แก่ผู้บริหารภายในวันที่ หรือก่อนวันครบรอบปีของการออกประกาศรับรองเป็นประจ าทุกปี รายงานดังกล่าว
ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลที่มีการปรับปรุงที่สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรา  205.503 และ 205.504 
(2) ข้อมูลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีการร้องขอในสาขาที่ได้รับการรับรอง    

ตามท่ีได้อธิบายไว้ในมาตรา  205.500 
(3) ค าอธิบายมาตรการด าเนินการในปีที่ผ่านมาและมาตรการใดๆ ที่จะด าเนินการ       

ในปีต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งก าหนดโดยผู้บริหารส่วนกลาง ตามที่ระบุไว้ใน             
การแจ้งเตือนล่าสุดของการตรวจสอบเพื่อการรับรองที่ผ่านมา หรือการแจ้งการต่ออายุการรับรอง 

(4) ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาครั้งล่าสุดและโปรแกรมทบทวน
ประจ าปี และรายละเอียดการปรับเปลี่ยนการด าเนินการและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยรับรองที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว หรือที่จะน าไปด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ   

(5) ค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 205.640 (ก) 
(ข) การท าบันทึกข้อมูล ตัวแทนทีไ่ด้รับการรับรองจะต้องท าบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลที่ ได้รับจากผู้สมัครขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการที่ได้รับ         
การรับรอง และจะต้องได้รับการรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน 

(2) บันทึกเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ประกอบการที่ได้รับรอง จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 
10 ปี นับจากวันที่จัดท า  

(3) บันทึกที่ท าหรือที่หน่วยรับรองได้รับตามข้อก าหนดการตรวจรับรองในหมวด F นี้   
(ไม่รวมระเบียนใดๆ ที่อยู่ภายใต้ มาตรา 205.510 (ข) (2)) จะต้องมีการเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจาก
วันที่จัดท า หรือตามใบเสร็จรับเงิน 

(ค) การต่ออายุการรับรอง 
(1) ผู้บริหารจะส่งเอกสารแจ้งการหมดอายุการรับรองล่วงหน้าไปยังหน่วยรับรอง 

ประมาณ 1 ปีก่อนถึงก าหนดวันหมดอายุ 
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(2) เอกสารการขอต่ออายุการรับรองจะต้องได้รับอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะครบรอบปี
ที่ห้าของการประกาศรับรอง การได้รับการรับรองของหน่วยรับรองที่ขอต่ออายุการรับรองตามเวลาที่ก าหนด 
จะไม่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการต่ออายุ หน่วยรับรองที่ไม่ยื่นการขอต่ออายุภายในเวลาที่เหมาะสม        
การรับรองจะหมดอายุตามที่ก าหนดไว้ หากไม่ได้รับอนุมัติการต่ออายุก่อนวันหมดอายุที่ก าหนดไว้           
หน่วยรับรองที่การรับรองหมดอายุแล้ว จะต้องไม่ด าเนินกิจกรรมการรับรองภายใต้กฎหมายระเบียบของส่วนนี้ 

(3) หลังจากที่ได้รับข้อมูลของหน่วยรับรอง ตามวรรค (ก) ของมาตรานี้  พร้อมกับ          
ผลการประเมินในสถานที่ ผู้บริหารจะตรวจสอบว่าหน่วยรับรองยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ    
ของส่วนนี้ และควรได้รับการต่ออายุหรือไม ่

(ง) การแจ้งการต่ออายุการรับรอง หลังจากที่มีการตัดสินว่าหน่วยรับรองปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของส่วนนี้ ผู้บริหารจะออกหนังสือแจ้งการต่ออายุการรับรอง โดยจะระบุข้อก าหนดและเงื่อนไข         
ทีห่น่วยรับรองต้องด าเนินการจนเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บริหารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(จ) หลังจากท่ีมีการตัดสินใจว่าหน่วยรับรอง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส่วนนี้ 
ผู้บริหารจะด าเนินการระงับ หรือยกเลิกการรับรองหน่วยรับรองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น  

(ฉ) แก้ไขเพ่ิมเติมการรับรอง การร้องขอการแก้ไขขอบเขต หรือสาขาของการรับรองสามารถ
ท าได้ทุกเวลา ค าร้องขอแก้ไขจะถูกส่งไปยังผู้บริหาร พร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่มีการปรับปรุง    
ที่สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรา  205.503 และ มาตรา 205.504 และค่าธรรมเนียมที่จ าเป็นตามมาตรา  
205.640 

หมวด  G—การบริหาร (administrative)77  

บัญชี รายชื่ อสารที่ ให้ ใช้ และห้ ามใช้แห่ งชาติ  (The National List of Allowed and 
Prohibited Substances)  

มาตรา 205.600 เกณฑ์การประเมินสารที่ให้และห้ามใช้ วิธีการ และส่วนประกอบ 
(evaluation criteria for allowed and prohibited substances, methods, and ingredients) 

มาตรา 205.601 สารสังเคราะห์ที่ให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ (synthetic substances 
allowed for use in organic crop production) 

มาตรา 205.602 สารไม่สังเคราะห์ที่ห้ามใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์  (nonsynthetic 
substances prohibited for use in organic crop production) 

มาตรา 205.603 สารสังเคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (synthetic 
substances allowed for use in organic livestock production) 

มาตรา 205.604 สารไม่สังเคราะห์ที่ห้ามใช้ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (nonsynthetic 
substances prohibited for use in organic livestock production) 
                                                           
77 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=d53ae21d0cb8f70e94f230f660450c14&mc=true&node=sp7.3.205.g&rgn=div6  
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มาตรา 205.605 สารที่ไม่ได้มาจากการเกษตร (ไม่เป็นอินทรีย์) ทีอ่นุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสม
กับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่แสดงฉลาก "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 
nonagricultural (nonorganic) substances allowed as ingredients in or on processed products 
labeled as “organic” or “made with organic (specified ingredients or food group(s)).” 

มาตรา 205.606 ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ ไม่ได้ผลิตตามระบบอินทรีย์ที่ อนุญาตให้ ใช้               
เป็นส่วนประกอบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่แสดงฉลาก "อินทรีย์" (non organically produced agricultural 
products allowed as ingredients in or on processed products labeled as “organic.”)     

โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ (state organic programs) 

มาตรา 205.620 ข้อก าหนดโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ (requirements of state 
organic programs) 

(ก) มลรัฐอาจจัดท าโปรแกรมรัฐอินทรีย์ส าหรับการผลิตและการจัดการภายในมลรัฐ 
(ข) โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดโปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ     

ที่ระบุไว้ในกฎหมาย 
(ค) โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐอาจมีข้อก าหนดที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม

หรือความจ าเป็นของการผลิตที่จ าเพาะเจาะจง หรือวิธีการปฏิบัติในการจัดการที่จ าเพาะเจาะจงส าหรับมลรัฐ    
หรือภูมิภาคของสหรัฐฯ  

(ง) โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐต้องถือว่า การบังคับใช้ข้อก าหนดของส่วนนี้ และความเข้มงวด
ทีเ่พ่ิมขึ้นเพ่ือทีจ่ะบังคับใช้ในมลรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(จ) โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐและการแก้ไขใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ก่อนที่จะน าไปด าเนินการโดยมลรัฐ 

มาตรา 205.621 การยื่นและการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ
แล ะก า ร แก้ ไ ข  ( submission and determination of proposed state organic programs and 
amendments to approved state organic programs) 

(ก) ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะต้องส่งข้อเสนอโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ       
และข้อเสนอการแก้ไขใดๆ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เพ่ือขอรับการอนุมัต ิ

(1) การยื่นดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งผู้มีอ านาจบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
รายละเอียดโปรแกรม เอกสารสภาพแวดล้อม หรือการผลิตที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะมลรัฐ
ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดที่ เข้มงวดมากกว่าข้อก าหนดของส่วนนี้  และข้อมูลอ่ืนๆ ที่อาจก าหนดไว้                
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(2) การยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องมี
ข้อมูลสนับสนุน รวมถึงค าชี้แจงและเอกสารของสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง หรือการผลิตและวิธีการจัดการ
โดยเฉพาะของมลรัฐหรือภูมิภาค ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ข้อมูลสนับสนุนจะต้อง
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อธิบายว่าการแก้ไขที่เสนอจะสนับสนุนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและข้อก าหนด     
ของส่วนนี้ 

(ข) ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับค าขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะแจ้ง
ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐว่า ข้อเสนอโปรแกรมหรือการแก้ไขได้รับการอนุมัติหรือไม่ และสาเหตุ    
ของการไม่อนุมัติ หากไมไ่ด้รับการอนุมัติ  

(ค) หลังจากทีไ่ด้รับการแจ้งการไม่อนุมัติ ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐอาจยื่นข้อเสนอ
โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือแก้ไขโปรแกรมดังกล่าวที่ปรับปรุงใหม่อีกครั้งได้ตลอดเวลา 

มาตรา 205.622 การสอบทานโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
(review of approved State organic programs) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะตรวจสอบโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้งในแต่ละช่วง 5 ปี ถัดจากวันที่โปรแกรมได้รับการอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
จะแจ้งให้ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐว่า ได้รับการอนุมัติหรือไม่ภายใน 6 เดือนหลังจากการเริ่มต้น  
ของการตรวจสอบ 

ค่าธรรมเนียม (fees) 

มาตรา 205.640ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส าหรับการขอรับการรับรอง (fees 
and other charges for accreditation) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายบริการการรับรองภายใต้กฎระเบียบ 
รวมทั้งการตรวจสอบครั้งแรก ตรวจสอบรายงานประจ าปี และการต่ออายุการรับรองประจ าปี ซึ่งจะมีการ
ประเมินและเก็บจากผู้สมัครขอรับการรับรองครั้งแรก และหน่วยรับรองที่ต้องการขอต่ออายุการรับรอง       
ตามกฎหมายดังต่อไปนี้ 

 (ก) ค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการ 
(1) ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในส่วนนี้  ค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการจะขึ้นอยู่กับ

เวลาที่จ าเป็นในการให้บริการ โดยการค านวณเริ่มจากเวลาใกล้กับ 15 นาที รวมถึงการทบทวนใบสมัคร   
พร้อมกับเอกสารและข้อมูลการเดินทางของผู้ประเมิน การประเมินผลในสถานที่ การตรวจสอบรายงาน
ประจ าปีและการปรับปรุงเอกสารและข้อมูล และเวลาที่ใช้ในการจัดท ารายงานและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้บริการ ส าหรับอัตราค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงจะเป็นอัตราเดียวกับที่หน่วยงานให้บริการการตลาด
เกษตร (AMS) เรียกเก็บผ่านโปรแกรมการรับรองระบบ ซึ่งให้การรับรองผู้ขอรับการประเมินผลตามมาตรฐาน
ขององค์การระหว่างประเทศ "ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยรับรองระบบผลิตภัณฑ์" (ISO Guide 65)  

(2) ผู้สมัครรับการรับรองครั้งแรกและหน่วยรับรอง ซึ่งส่งรายงานประจ าปี หรือก าลัง    
ขอต่ออายุการรับรองในช่วง 18 เดือนแรกหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ตามระเบียบในหมวด  F ของส่วนนี้       
จะได้รับการบริการโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงส าหรับการให้บริการ 
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(3) ผู้สมัครรับการรับรองครั้งแรกและการต่ออายุการรับรองจะต้องจ่ายค่าบริการ          
ที่เรียกคืนไม่ได้จ านวน 500 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาของการสมัครโดยจะต้องน าไปเข้าบัญชีค่าธรรมเนียม
การบริการของผู้สมัคร ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ 18 เดือนหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อมีการร้องขอรับบริการในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจาก
ส านักงานใหญ่ของผู้ประเมิน โดยระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า ซึ่งผู้ประเมินจ าเป็นต้อง
เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวและกลับไปที่ส านักงานใหญ่ หรือการเดินทางจากสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย       
ไปตรวจสอบแห่งแรกไปยังสถานที่ตรวจสอบแห่งต่อไป ต้องผ่านเส้นทางวกวนที่ต้องใช้เวลาเดินทางรวมกัน    
ถึงครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับการให้บริการดังกล่าวจะรวมถึงค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่ก าหนด    
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และค่าผ่านทาง (ถ้ามี) หรือการเดินทางดังกล่าวตามสัดส่วนในหมู่ผู้สมัคร         
และหน่วยรับรองให้บริการที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน หรือเมื่อเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ 
(รวมทั้งยานพาหนะรับจ้าง) ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มีผล
บังคับใช้ส าหรับผู้สมัครขอรับการรับรองครั้งแรก และหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองแล้ว นับตั้งแต่วันที่       
20 กุมภาพันธ์ 2544 ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บในอัตราระยะทางใหม่จากผู้สมัครหรือหน่วยรับรองฯ         
โดยไม่แจ้งก่อนการให้บริการ 

(ค) ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง เมื่อมีการร้องขอให้ ไปบริการในสถานที่ห่างจากส านักงานใหญ่         
ของผู้ประเมิน ค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการดังกล่าว ให้รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง หากพนักงานผู้ให้บริการได้รับ
เบี้ยเลี้ยงตามระเบียบการเดินทางที่มีอยู่ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่คิดจากผู้สมัครและหน่วยรับรอง จะอยู่ในช่วงเวลา
เดียวกันกับเวลาที่ผู้ประเมินจะได้รับการช าระเงินค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราเบี้ยเลี้ยงจะได้รับการพิจารณาด าเนินการ
โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐ ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ใช้บังคับส าหรับผู้สมัครขอรับการรับรองครั้งแรก          
และหน่วยรับรองฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้สมัคร หรือหน่วยรับรอง จะไม่ถูก    
เรียกเก็บค่าเบี้ยเลี้ยงอัตราใหม่โดยไมร่ับแจ้งก่อนการให้บริการ 

(ง) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เมื่อค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในวรรค (ก) (ข) และ 
(ค) ของมาตรานี้ มีความเก่ียวข้องกับการให้บริการ ผู้สมัครขอรับการรับรองหรือหน่วยรับรองฯ จะถูกเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ได้แก่ การเช่าอุปกรณ์ การถ่ายส าเนาเอกสาร การจัดส่งโทรสาร 
โทรศัพท์ หรือค่าแปลภาษาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จ านวนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจะพิจารณาด าเนินการ      
โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ส าหรับผู้สมัครทุกคนที่ขอรับการรับรอง   
ครั้งแรกและหน่วยรับรองได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 

มาตรา 205.641 การช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (payment of fees 
and other charges) 

(ก) ผู้สมัครขอรับการรับรองครั้งแรกและการต่ออายุการรับรองจะต้องส่งเงินค่าธรรมเนียม    
ที่คืนไม่ได้ตามมาตรา  205.640 (ก) (3) พร้อมกับใบสมัคร การโอนเงินจะต้องสั่งจ่าย  USDA, AMS 
Livestock Program และส่งไปยัง  
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USDA, AMS Livestock, Poultry and Seed Program, QAD,  
P.O. Box 790304 St. Louis, MO 63179-0304  
หรือที่อยู่อื่นๆ ที่ก าหนดโดยผู้จัดการโครงการฯ  

(ข) การช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้วรรค (ก) ของส่วนนี้จะต้อง 
(1) ได้รับภายในวันที่ครบก าหนดที่แสดงบนใบเรียกเก็บเงิน 
(2) สั่งจ่ายให้กับหน่วยงานบริการด้านการตลาดเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(Agricultural Marketing Service, USDA) และ 
(3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(ค) ผู้บริหารจะต้องประเมินค่าดอกเบี้ย ค่าลงโทษปรับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับหนี้
ที่ไม่ได้ช าระตามก าหนดเวลาที่แสดงไว้ในใบเรียกเก็บเงิน และเรียกเก็บหนี้ที่ค้างช าระ หรือโอนหนี้ค้างช าระ
ดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือการด าเนินคด ี

มาตรา 205.642 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ส าหรับการรับรอง (fees and 
other charges for certification) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยหน่วยรับรองจะต้องเหมาะสม และหน่วยรับรองจะเรียกเก็บเงิน
จากผู้สมัครขอรับการรับรองการผลิตและการจัดการผลผลิตที่ได้รับการรับรองเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่ได้ยื่นไว้กับผู้บริหารเท่านั้น หน่วยรับรองจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครแต่ละคนได้รับทราบประมาณการค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของการรับรอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีส าหรับการปรับปรุงการรับรองให้ทันสมัย   
หน่วยรับรองอาจให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการที่คืนไม่ได้ในช่วงเวลาที่ยื่นใบสมัคร หน่วยรับรองอาจก าหนด
ค่าธรรมเนียมที่คืนไม่ได้ตามส่วนของค่าธรรมเนียมการรับรอง แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับ
สัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้ในรายการค่าธรรมเนียมที่ส่งไปยังผู้บริหาร รายการ
ค่าธรรมเนียมจะต้องอธิบายจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่คืนไม่ได้ และขั้นตอนใดในกระบวนการรับรอง             
ที่ค่าธรรมเนียมการรับรองไม่สามารถเรียกคืนได้  หน่วยรับรองจะต้องให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสมัครพร้อมส าเนาของรายการค่าธรรมเนียม 

การปฏิบัติตาม (compliance) 

มาตรา 205.660 ทั่วไป (general) 
(ก) ผู้จัดการโครงการฯ โปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ (ในนามตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการ)      

อาจตรวจสอบและสอบทานผู้ผลิตและผู้จัดการผลผลิตที่ได้รับการรับรอง และหน่วยรับรอง เกี่ยวกับ          
ความสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดในส่วนนี้ 

(ข) ผู้จัดการโครงการฯ อาจเสนอให้ระงับ หรือเพิกถอน ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง     
เมื่อ 

(1) เมื่อผู้จัดการโครงการฯ  มีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองได้ละเมิด
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดในส่วนนี้ หรือ 
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(2) เมื่อหน่วยรับรอง หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐไม่ด าเนินการที่เหมาะสม
ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อก าหนดในส่วนนี้ 

(ค) ผู้จัดการโครงการฯ อาจเสนอให้มีการระงับ หรือเพิกถอนการรับรองหน่วยรับรอง       
หากหน่วยรับรองไม่ปฏิบัติ หรือไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดตามความในกฎหมายหรือระเบียบในส่วนนี้  

(ง )  การแจ้ ง เตือนความไม่สอดคล้อง  การปฏิ เสธการประนีประนอม การลงมติ                   
เรื่อง ความไม่สอดคล้อง ข้อเสนอการระงับหรือเพิกถอน และการสั่งระงับหรือเพิกถอน ตามมาตรา 205.662 
มาตรา 205.663 และมาตรา 205.665 และการตอบสนองต่อประกาศดังกล่าว จะต้องส่งไปยังสถานที่อยู่
ทางธุรกิจของผู้รับ ผ่านการบริการจัดส่งทีมี่หลักฐานแจ้งวันทีส่่งและแจ้งกลับไปยังผู้ส่ง  

มาตรา 205.661 การสอบสวนผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองของ (investigation of 
certified operations) 

(ก) หน่วยรับรองอาจด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการทีไ่ด้รับการรับรอง โดยหน่วยรับรองจะต้องแจ้งใหผู้้จัดการโครงการฯ 
ทราบเกี่ยวกับการร้องเรียนและการด าเนินการตามกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(ข) ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐอาจจะสอบสวนข้อร้องเรียนการละเมิดกฎหมาย   
หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือการจัดการทีด่ าเนินงานภายในมลรัฐ 

มาตรา 205.662 ขั้นตอนด าเนินการกรณีความไม่สอดคล้องต่อกฎระเบียบของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง (noncompliance procedure for certified operations) 

(ก) การแจ้ง เมื่อการตรวจสอบ สอบทวน หรือการสอบสวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
โดยหน่วยรับรอง หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ แสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย        
หรือข้อก าหนดในส่วนนี้ ก็จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการ        
การแจ้งเตือนดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย  

(1) ค าอธิบายการละเมิดหรือความไม่สอดคล้อง 
(2) ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนการประกาศแจ้งความไม่สอดคล้องและ 
(3) วันที่ผู้ประกอบการจะต้องโต้แย้ง หรือแก้ไขความไม่สอดคล้องและส่งเอกสาร

สนับสนุนการแก้ไขดังกล่าว เมื่อการแก้ไขสามารถท าได ้
(ข) ผลการพิจารณา เมื่อผู้ประกอบการแสดงให้เห็นว่าความไม่สอดคล้องได้รับการแก้ไข 

หน่วยรับรอง หรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ผู้ประกอบการ  

(ค) การเสนอให้ระงับหรือเพิกถอน เมื่อการโต้แย้งไม่ส าเร็จ หรือการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยรับรองหรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะแจ้ ง           
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเสนอระงับหรือเพิกถอนการรับรองการด าเนินการทั้งหมด
หรือบางส่วนของการด าเนินงานที่ไม่ปฏิบัติตามเมื่อการแก้ไขความไม่สอดคล้องไม่สามารถท าได้ การเสนอระงับ
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หรือเพิกถอนการรับรอง  อาจจะรวมในเอกสารเดียวกันกับใบแจ้งเตือน การประกาศเสนอการระงับ           
หรือการเพิกถอนการรับรอง ต้องระบุดังนี้  

(1) เหตุผลในการเสนอระงับหรือเพิกถอน 
(2) วันที่การเสนอการระงับ หรือเพิกถอนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
(3) ผลกระทบของการระงับ หรือเพิกถอนที่จะมีต่อคุณสมบัติของผู้สมัครในการขอรับ

การรับรองในอนาคต และ 
(4) สิทธิการขอประนีประนอม ตามมาตรา 205.663 หรือการยื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา  

205.681 
(ง) การจงใจละเมิด แม้จะมี (ก) ของมาตรานี้ หากหน่วยรับรองหรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์

ของมลรัฐ มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองได้จงใจละเมิดกฎหมายหรือข้อก าหนดในส่วนนี้ 
หน่วยรับรองหรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะต้องส่งการแจ้งเสนอการระงับหรือเพิกถอนการรับรอง
การด าเนินการทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามความเหมาะสม ไปยังผู้ประกอบการนั้น 

 (จ) การระงับหรือเพิกถอน 
(1) หากผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้อง การโต้แย้ง หรือการขอ

ประนีประนอม หรือการยื่นอุทธรณ์การเสนอให้ระงับหรือเพิกถอนการรับรองไม่ประสบความส าเร็จ         
หน่วยรับรองหรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะส่งประกาศการระงับหรือเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังผู้ประกอบการ  

(2) หน่วยรับรองหรือผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะต้องไม่ส่งการแจ้งระงับ    
หรือเพิกถอนการรับรองไปยังผู้ประกอบการ ผู้ซึ่งก าลังด าเนินการขอประนีประนอมตามมาตรา 205.663 
หรือ ยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 205.681 ในขณะทีผ่ลการลงมติสุดท้ายก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

(ฉ) สิทธิทีไ่ด้รับ(eligibility) 
(1) ผู้ประกอบการผู้ซึ่ งการรับรองถูกระงับตามมาตรานี้  อาจจะส่งค าร้องไปยัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เพ่ือขอคืนสถานภาพการได้รับการรับรองเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ จะระบุไว้
ในการแจ้งเตือนของการระงับ ค าร้องต้องส่งมาพร้อมกับหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
และการด าเนินการที่สอดคล้อง และยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ 

(2) ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อกิจการ   
ที่การรับรองถูกเพิกถอน จะไม่มีสิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ดังกล่าว ยกเว้น หากเป็นโปรแกรมการรับรองที่มีประโยชน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อาจลด 
หรือยกเลิกระยะเวลาการไม่ได้รับสิทธินั้นออกไปได้ 

(ช) การละเมิดกฎหมาย นอกเหนือจากการระงับหรือเพิกถอนแล้ว ผู้ประกอบการ ผู้ซึ่ง  
(1) จ าหน่ายหรือแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับ

การลงโทษทางแพ่งไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ในมาตรา 3.91 (ข) (1) ของมาตรานี้ ต่อหนึ่งการละเมิด 
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(2) ให้การเท็จต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์      
ของมลรัฐ หรือหน่วยรับรอง  จะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมายมาตราที่ 1001 ของบทที่ 18 ภายใต้
ข้อก าหนดกฎระเบียบของสหรัฐฯ (section 1001 of title 18, United States Code) 

มาตรา 205.663 การประนีประนอม (mediation) 
ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับรอง หรือการเสนอระงับ หรือเพิกถอนการรับรอง

ภายใต้ส่วนนี้ อาจจะสามารถประนีประนอมได้ ตามค าร้องขอของผู้สมัครขอรับการรับรอง หรือผู้ประกอบการ  
ที่ผ่านการรับรองโดยได้รับความยินยอมจากหน่วยรับรอง  การประนีประนอมสามารถท าได้โดยส่งเอกสาร   
การร้องขอ ไปยังหน่วยรับรองที่รับผิดชอบ หากหน่วยรับรองปฏิเสธการประนีประนอม หน่วยรับรองจะต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ร้องขอได้ทราบ โดยในเอกสารที่แจ้งจะให้ค าแนะน าผู้ร้องขอเกี่ยวกับสิทธิ     
ในการขออุทธรณ์ตามมาตรา 205.681 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธการร้องขอ
ประนีประนอม หากการประนีประนอมเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับรอง การประนีประนอมจะต้องด าเนินการ
โดยคนกลางที่มีคุณสมบัติตามความตกลงร่วมกันระหว่างบุคคลที่จะประนีประนอม หากการประนีประนอม   
อยู่ภายใต้โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ การประนีประนอมจะด าเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมอินทรีย์ของ
มลรัฐ ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ การประนีประนอมจะต้องบรรลุข้อตกลง      
ในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากช่วงของการประนีประนอม หากการประนีประนอมไม่ส าเร็จ ผู้ร้องขอจะมีเวลา 
30 วัน นับจากการสิ้นสุดของการประนีประนอมในการอุทธรณ์การตัดสินใจของหน่วยรับรอง ตามมาตรา  
205.681 ข้อตกลงใดๆ ที่บรรลุในระหว่าง หรือเป็นผลมาจากกระบวนการประนีประนอมให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อาจตรวจสอบข้อตกลง
ประนีประนอมใดๆ ว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้  และอาจปฏิเสธข้อตกลงใดๆ      
ทีไ่ม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดในส่วนนี้ 

มาตรา 205.665 ขั้นตอนด าเนินการส าหรับความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วย
รับรอง (noncompliance procedure for certifying agents) 

(ก) การประกาศ เมื่อการตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบสวนโดยผู้จัดการโครงการฯ พบว่า
หน่วยรับรองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดในส่วนนี้ ก็จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ    
ความไม่สอดคล้องไปยังหน่วยรับรองดังกล่าว การแจ้งเตือนดังกล่าวจะมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) ค าอธิบายความไม่สอดคล้อง 
(2) ข้อเท็จจริงที่ท าให้มีการประกาศความไม่สอดคล้อง  
(3) วันที่หน่วยรับรองจะต้องโต้แย้ง หรือแก้ไขความไม่สอดคล้องและส่งเอกสาร

สนับสนุนการแก้ไขดังกล่าวเมื่อการแก้ไขสามารถท าได้  
(ข) การลงมติ เมื่อหน่วยรับรองได้แสดงให้เห็นว่าความไม่สอดคล้องได้รับการแก้ไขแล้ว 

ผู้จัดการโครงการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยรับรอง  
(ค) การเสนอระงับหรือเพิกถอน เมื่อการโต้แย้งไม่ส าเร็จ หรือการแก้ไขความไม่สอดคล้อง    

ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้จัดการโครงการฯ จะต้องส่งหนังสือแจ้งเสนอการระงับ หรือเพิกถอน
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การรับรองไปยังหน่วยรับรอง ในการแจ้งการเสนอให้ระงับหรือเพิกถอนต้องระบุว่าหน่วยรับรอง หรือสาขา      
ที่ได้รับการรับรองจะถูกเสนอให้ระงับ หรือเพิกถอนเมื่อการแก้ไขความไม่สอดคล้องไม่สามารถท าได้ การแจ้ง       
ความไม่สอดคล้องและการเสนอให้ระงับหรือเพิกถอนอาจจะรวมไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันกับการแจ้งเตือน   
ในการประกาศเสนอให้ระงับหรือการเพิกถอนการรับรอง ต้องระบุดังนี้  

(1) เหตุผลในการเสนอให้ระงับหรือเพิกถอน 
(2) วันที่การเสนอการระงับ หรือเพิกถอนมีผลบังคับใช้ 
(3) ผลกระทบของระงับ หรือเพิกถอนทีมี่ต่อสิทธิการขอรับการรับรองในอนาคต  
(4) สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา  205.681 

(ง) จงใจละเมิด แม้จะมีวรรค (ก) ของส่วนนี้  หากผู้จัดการโครงการฯ มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า
หน่วยรับรองได้จงใจละเมิดกฎหมายหรือข้อก าหนดในส่วนนี้  ผู้จัดการโครงการฯ จะต้องส่งหนังสือ             
แจ้งการเสนอให้ระงับหรือการเพิกถอนการรับรองไปยังหน่วยรับรอง ดังกล่าว 

(จ) ระงับหรือเพิกถอน เมื่อหน่วยรับรองล้มเหลวในการยื่นอุทธรณ์การเสนอให้ระงับ         
หรือการเพิกถอนการรับรอง ผู้จัดการโครงการฯ จะต้องส่งหนังสือแจ้งระงับหรือเพิกถอนการรับรองไปยัง        
หน่วยรับรอง ดังกล่าว 

(ฉ) การหยุดชะงักของกิจกรรมการรับรอง หน่วยรับรองเมื่อถูกระงับหรือเพิกถอนการรับรอง
จะต้อง 

(1) หยุดทุกกิจกรรมการรับรองในแต่ละสาขาที่ได้รับการรับรอง และในแต่ละมลรัฐ         
ทีก่ารได้รับการรับรองถูกระงับหรือเพิกถอน 

(2) ถ่ายโอนระเบียนทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมการรับรองที่ถูกระงับหรือเพิกถอนไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และมีไว้ส าหรับผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ 

(ช) สิทธิทีไ่ด้รับ (eligibility) 
(1) หน่วยรับรองซึ่งถูกระงับการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ       

ตามมาตรานี้ อาจจะส่งค าขอคืนสถานภาพการได้รับการรับรองไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ   
ได้ทุกเวลา เว้นแต่ จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในใบแจ้งเตือนการระงับ ค าร้องต้องมาพร้อมกับหลักฐานที่แสดง     
ให้เห็นถึงการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องและยังคงปฏิบัติตามกฎหมาย     
และกฎระเบียบในส่วนนี้  

(2) หน่วยรับรองที่ถูกเพิกถอนการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการฯ จะไม่มีสิทธิที่จะได้รับ     
การรับรองเป็นตัวแทนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายและกฎระเบียบในส่วนนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หลังจากวันที่มีการเพิกถอนดังกล่าว 
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มาตรา 205.668 ขั้นตอนส าหรับความไม่สอดคล้องภายใต้โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ 
(noncompliance procedures under State organic programs) 

(ก) ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐต้องแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
ทราบทันทีเมื่อพบการด าเนินการใดๆ ของผู้ประกอบการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ พร้อมส าเนาการแจ้งไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(ข) การด าเนินการกับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามโดยผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ของโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ โดยจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อาจจะยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของมลรัฐไปยังศาลแขวง    
ของสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบในเขตท่ีสถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ 

(ค) ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ อาจทบทวนและตรวจสอบข้อร้อง เรียน               
ความไม่สอดคล้องกฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองหน่วยรับรองที่การด าเนินงานภายในมลรัฐ                   
เมื่อการตรวจสอบหรือสอบสวนเผยให้เห็นการไม่ปฏิบัติใดๆ ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐจะต้องส่ง
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้จัดการโครงการฯ ในรายงานจะต้องให้ค าอธิบายความไม่สอดคล้อง      
และข้อเท็จจริงของความไม่สอดคล้อง 

การตรวจสอบและทดสอบ การรายงาน และการห้ามจ าหน่าย ( inspection and 
testing, reporting, and exclusion from sale) 

มาตรา 205.670 การตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จะจ าหน่าย
แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบ หรือ
กลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” 

(ก) สินค้าเกษตรทั้งหมดที่จะจ าหน่าย แสดงฉลากข้อความหรือระบุว่าเป็น  "อินทรีย์ 100 
เปอร์เซ็นต์" "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” ต้องให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร
โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือหน่วยรับรองสามารถเข้าถึงการผลิตหรือการประกอบการตามระบบอินทรีย์นั้น
เพ่ือการตรวจสอบ 

(ข) ผู้บริหาร ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือหน่วยรับรอง อาจจะต้องมีการทดสอบ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวหรือหลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตร ที่จะจ าหน่าย 
แสดงฉลากหรือระบุว่าเป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" "อินทรีย์" หรือ "ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบหรือกลุ่ม
อาหาร)..อินทรีย์" เมื่อมีเหตุผลที่เชื่อไดว้่าปัจจัยการผลิตเกษตรที่ใช้ หรือผลผลิตที่ได้มีการสัมผัสกับสารต้องห้าม 
หรือผ่านการผลิตโดยใช้วิธีการที่ ไม่อนุญาต การเก็บตัวอย่างอาจรวมถึงการเก็บรวบรวมตัวอย่าง                  
และการทดสอบดิน น้ า ของเสีย เมล็ด เนื้อเยื่อพืช พืช สัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป การทดสอบดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการโดยผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐหรือหน่วยรับรอง โดยส านักงานของมลรัฐ หรือหน่วยรับรอง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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(ค) หน่วยรับรองจะต้องด าเนินการทดสอบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสารตกค้างในสินค้าเกษตร     
ทีจ่ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็น "อินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์" "อินทรีย์" หรือ “ท าด้วย..(ระบุส่วนประกอบ
หรือกลุ่มอาหาร)..อินทรีย์” ตัวอย่างอาจรวมถึง การเก็บและการทดสอบดิน น้ า ของเสีย เมล็ด เนื้อเยื่อพืช พืช 
สัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป การทดสอบดังกล่าวจะต้องด าเนินการโดยหน่วยรับรอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย    
ที่เกิดขึ้น  

(ง) หน่วยรับรอง ต้องสุ่มตัวอย่างและทดสอบอย่างน้อยร้อยละ 5 ของผู้ประกอบการที่ท าการ
รับรองเป็นประจ าทุกปี โดยปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็มที่ใกล้ที่สุด หน่วยรับรองที่รับรองผู้ประกอบการ น้อยกว่า
30 รายต่อปีจะต้องสุ่มตัวอย่างและทดสอบผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 รายทุกปี การทดสอบภายใต้วรรค (ข) 
และ (ค) ของส่วนนี้ จะใช้ร้อยละต่ าสุดของผู้ประกอบการเป็นเกณฑ์ 

(จ) การเก็บตัวอย่างตามวรรค (ข) และ (ค) จะต้องด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่เป็นตัวแทน
ของผู้บริหาร ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยรับรอง ความสมบูรณ์
ของตัวอย่างจะต้องได้รับการดูแลตลอดกระบวนการด าเนินงาน และการทดสอบสารตกค้างจะต้องด าเนินการ
ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง การวิเคราะห์ทางเคมีจะต้องท าตามวิธีการที่อธิบายไว้ใน “วิธีการวิเคราะห์
อย่างเป็นทางการ” ฉบับล่าสุดของ AOAC International หรือวิธีการตรวจสอบอื่นๆ ที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ
การปนเปื้อนในสินค้าเกษตรที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 

(ฉ) ผลการวิเคราะห์และการทดสอบตามมาตรานี้  ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่ว่า  
จะเป็นการทดสอบทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนแบบต่อเนื่อง 

(ช) หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สินค้าเกษตรมีสารเคมีตกค้าง หรือสารปนเปื้อน     
จากสิ่งแวดล้อมที่เกินมาตรฐานขององค์การอาหารและยา หรือหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ 
หน่วยรับรองจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลกลางที่ก ากับดูแลมาตรฐาน
สารตกค้าง ผลการทดสอบสารที่เกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ของรัฐบาลกลาง จะต้องน าไปรายงานหน่วยงาน    
ด้านสุขภาพของมลรัฐ หรือองค์กรที่เทียบเท่าในต่างประเทศ 

มาตรา 205.671 การแยกออกจากการจ าหน่ายอินทรีย์ (exclusion from organic 
sale) 

เมื่อการทดสอบพบสารต้องห้ามในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 5 ของมาตรฐานสารตกค้างที่ยอมให้
ตกค้างได้ของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency)  ที่ก าหนดไว้ส าหรับ    
สารตกค้าง หรือสารตกค้างที่ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมซ่ึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลผลิตทางการเกษตรนั้นจะไม่สามารถ
น าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ ผู้บริหารโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ หรือ          
หน่วยรับรอง อาจจะด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือหาสาเหตุของการปนเปื้อนสารต้องห้าม 
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มาตรา 205.672 การบ าบัดศัตรูพืชหรือโรคฉุกเฉิน (emergency pest or disease 
treatment) 

หากการใช้สารต้องห้ามตามโปรแกรมการบ าบัดศัตรูพืชหรือโรคฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง     
หรือของมลรัฐ โดยสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายในส่วนนี้ สถานะภาพการรับรอง
ของการด าเนินการจะไม่ได้รับผลกระทบอันเป็นผลมาจากการใช้ของสารต้องห้าม โดยมีเงื่อนไขว่า  

(ก) พืชใดๆ ที่เก็บเกี่ยวหรือส่วนหนึ่งของพืชที่จะเก็บเกี่ยวที่มีการสัมผัสสารต้องห้ามที่ใช้    
ตามโปรแกรมการบ าบัดศัตรูพืชหรือโรคฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือของมลรัฐ จะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย 
แสดงฉลาก หรือระบเุป็นผลิตอินทรีย์ และ 

(ข) ปศุสัตว์ใดๆ ที่ได้รับการรักษาด้วยสารต้องห้าม เนื่องจากโปรแกรมการบ าบัดศัตรูพืช    
หรือโรคฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือของมลรัฐ  หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปศุสัตว์ที่ได้รับการบ าบัดด้วย            
สารต้องห้ามดังกล่าวจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบเุป็นผลผลิตอินทรีย์ ยกเว้น 

(1) นมหรือผลิตภัณฑ์นมอาจจะจ าหน่าย แสดงฉลาก หรือระบุเป็นการผลิตอินทรีย์ได้
โดยเริ่มต้นจาก 12 เดือนถัดจากวันสุดท้ายที่สัตว์เลี้ยงเพ่ือรีดนมได้รับการบ าบัดด้วยสารต้องห้ามนั้น และ 

(2) ลูกของแม่พันธุ์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับการบ าบัดด้วยสารต้องห้าม อาจพิจารณาว่า
เป็นอินทรีย์ โดยมีเงื่อนไขว่า แม่พันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของระยะ 1 ใน 3 ของการตั้งท้องในวันที่แม่พันธุ์
ได้รับการบ าบัดด้วยสารต้องห้าม 

กระบวนการอุทธรณ์ผลกระทบความเสียหาย (adverse action appeal process) 

มาตรา 205.680 ทั่วไป (general) 
(ก) บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบความเสียหายจากผลการ

ตัดสินใจของผู้จัดการโครงการฯ เรื่องความไม่สอดคล้องกับโปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ  อาจยื่นขออุทธรณ์     
ค าตัดสินดังกล่าวไปยังผู้บริหาร 

(ข) บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินเนื่องจาก
ความไม่สอดคล้องกับโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ อาจยื่นอุทธรณ์ค าตัดสินดังกล่าวไปยังผู้บริหารโปรแกรม
อินทรีย์ของมลรัฐ ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการอุทธรณ์ตามกระบวนการอุทธรณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(ค) บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการตัดสิน เนื่องจาก
ความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยรับรอง อาจอุทธรณ์ค าตัดสินดังกล่าวไปยังผู้บริหาร ยกเว้น        
เมื่อบุคคลนั้นอยู่ภายใต้โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ การอุทธรณ์ต้องยื่นไปยังโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ 

(ง) เอกสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการอุทธรณ์ทั้งหมด จะต้องถูกส่งไปยัง
ทีอ่ยู่ทางธุรกิจของผู้รับ โดยใช้วิธีการส่งทีมี่ใบเสร็จลงวันที่ที่ส่งมอบและแจ้งกลับไปยังผู้ส่ง 

(จ) การอุทธรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการทบทวน รับฟังและตัดสินใจโดยบุคคลที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องทีถู่กอุทธรณ์นั้น 
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มาตรา 205.681 การอุทธรณ์ (appeals) 
(ก) การอุทธรณ์ของผู้ประกอบการ ผู้สมัครขอรับการรับรองอาจยื่นอุทธรณ์การปฏิเสธ       

การรับรองของหน่วยรับรอง และผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอาจยื่นอุทธรณ์เรื่อง การเสนอให้ระงับ     
หรือ การเพิกถอนการรับรองไปยังผู้บริหาร ยกเว้น เมื่อผู้สมัครขอการรับรองหรือผู้จัดการผลผลิตที่ได้รับ      
การรับรองภายใต้โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ซึ่งการอุทธรณ์จะต้องท าไปยังโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ        
โดยจะด าเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนการอุทธรณ์ ของโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ซึ่ งได้รับอนุมัติ                 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  

(1) หากผู้บริหาร หรือโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ ให้การคุ้มครองค าอุทธรณ์ของผู้สมัคร 
หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ผู้สมัครขอรับการรับรองอินทรีย์จะได้รับการรับรอง หรือผู้ประกอบการ   
ที่ได้รับการรับรองจะยังคงได้รับการรับรองต่อไป การให้การคุ้มครองการอุทธรณ์จะต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อหน่วยรับรอง  

(2) หากผู้บริหาร หรือโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐปฏิเสธการอุทธรณ์ ก็จะด าเนินการ
ปฏิเสธระงับหรือเพิกถอนการรับรองอย่างเป็นทางการ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องด าเนินการ                 
ตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ภายใต้กฎระเบียบการปฏิบัติ Uniform Rules of Practice,        
7 CFR part 1, Subpart H  หรือระเบียบการปฏิบัติภายใต้โปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ  

(ข) การอุทธรณ์ของหน่วยรับรอง  ผู้สมัครขอรับการรับรองเป็นหน่วยรับรองและหน่วยรับรอง
ที่ได้รับการรับรองแล้ว อาจยื่นขออุทธรณ์การปฏิเสธการรับรอง หรือการเสนอให้ระงับ หรือเพิกถอนการรับรอง
ของผู้จัดการโครงการฯ ไปยังผู้บริหาร 

(1) ถ้าผู้บริหารให้การคุ้มครองการอุทธรณ์ ผู้สมัครขอรับการรับรองจะได้รับอนุมัติ     
การรับรอง หรือหน่วยรับรองก็จะยังคงสิทธิการได้รับการรับรองและสามารถด าเนินงานการรับรองได้ต่อไป   
ตามกฎหมาย 

(2) ถ้าผู้บริหารปฏิเสธค าอุทธรณ์ กระบวนการปฏิเสธระงับ หรือเพิกถอนการรับรอง
อย่างเป็นทางการก็จะเริ่มขึ้น การด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
ภายใตก้ฎระเบียบการปฏิบัติ Uniform Rules of Practice, 7 CFR part 1, Subpart H 

(ค) ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์จะต้องท าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ
แจ้งเตือน หรือภายใน 30 วัน นับจากได้รับการแจ้งเตือน แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงช้ากว่า การอุทธรณ์จะถือว่า    
ได้มีการ "ยื่น" ในวันที่ผู้บริหาร หรือโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐได้รับเอกสาร การตัดสินใจปฏิเสธระงับ         
หรือเพิกถอนการรับรอง หรือได้รับการรับรอง ถือเป็นการสิ้นสุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก เว้นแต่ว่า         
จะมีการยื่นอุทธรณ์การตัดสินในเวลาที่เหมาะสม 

(ง) สถานที่และสิ่งที่จะยื่น 
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(1) การยื่นอุทธรณ์ไปยังผู้บริหาร จะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไปยัง 
Administrator, USDA, AMS, c/o NOP Appeals Team,  
1400 Independence Avenue SW.,  

Room 2648-So., Stop 0268,  

Washington, DC 20250-0268. 
(2) การยื่นอุทธรณ์ไปยังโปรแกรมอินทรีย์ของมลรัฐ จะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร    

และส่งไปยังบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งเตือน  
(3) การอุทธรณ์ทั้งหมดจะต้องมีส าเนาของการตัดสินที่ มีผลกระทบอันในทางลบ         

และเอกสารแสดงเหตุผลของผู้ อุทธรณ์ที่เชื่อว่า การตัดสินไม่เหมาะสม หรือได้ท าตามระเบียบนโยบาย        
หรือขั้นตอนที่ก าหนดของโปรแกรม 
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ภาคผนวกที่ 3 

รายช่ือหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีได้การรับรองโดย USDA ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
(List of USDA-Authorized Organic Certifying Agents in the U.S.) 

 

1. A Bee Organic, LLC (ABO) 
Address: 40707 Daily Road De Luz, California 92028, USA 
Contact: Sarah Costin 
Public Phone: 760-731-0155 
Public E-Mail:admin@abeeorganic.com 
2. Agricultural Services Certified Organic (ASCO) 
Address: P.O. Box 4871 Salinas, California 93912, USA 
Contact: Katherine Borchard 
Public Phone: 831-449-6365 
Public E-Mail:info@ascorganic.com 
3. Americert International (AI) 
Address: 2603 NW 13th Street #228 Gainesville, Florida 32609, USA 
Contact: Jonathan Austin  
Public Phone: 352-336-5700  
Public E-Mail: americert@gmail.com 
4. Baystate Organic Certifiers (BOC) 
Address: 1220 Cedarwood Circle N. Dighton, Massachusetts 02764, USA 
Contact: Don Franczyk 
Public Phone: 774-872-5544  
Public E-Mail: baystateorganic@earthlink.net 
 
 
 

mailto:admin@abeeorganic.com
mailto:info@ascorganic.com
mailto:americert@gmail.com
mailto:baystateorganic@earthlink.net
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5. CCOF Certification Services, LLC (CCOF)  
Address: 2155  Delaware Ave, Suite 150 Santa Cruz, California 95060, USA 
Contact: Jake Lewin  
Public Phone: 831-423-2263  
Public E-Mail: ccof@ccof.org 
6. Clemson University (CU)  
Address: 511 Westinghouse Rd. Pendleton, South Carolina 29670, USA 
Contact: Ryan Merck 
Public Phone: 864-646-2129 
Public E-Mail: organic@clemson.edu 
7. Colorado Department of Agriculture (CDA) 
Address: 305 Interlocken Parkway Broomfield, Colorado 80021, USA 
Contact: Amy Stafford 
Public Phone: 303-869-9074 
Public E-Mail: amy.stafford@state.co.us 
8. Ecocert ICO, LLC (ICO) 
Address: 70 East Main Street, Suite B Greenwood, Indiana 46143, USA 
Contact: Jeffry Evard 
Public Phone: 317-865-9700  
Public E-Mail: info.ecocertico@ecocert.com 
9. Georgia Crop Improvement Association (GCIA) 
Address: 2425 South Milledge Avenue Athens, Georgia 30605, USA 
Contact: Terry Hollifield 
Public Phone: 706-542-2351 
Public E-Mail:gacrop@bellsouth.net 
 
 
 

mailto:ccof@ccof.org
mailto:organic@clemson.edu
mailto:amy.stafford@state.co.us
mailto:info.ecocertico@ecocert.com
mailto:gacrop@bellsouth.net
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10. Global Culture (GLO) 
Address: P.O. Box 1280 Pacifica, California 94044, USA 
Contact: Linda Van Hook 
Public Phone: 707-464-6913 
Public E-Mail: globalculture@earthlink.net 
11. Global Organic Alliance, Inc  (GOA) 
Address: 3185 Township Road 179 P.O. Box 530 Bellefontaine, Ohio 43311, USA 
Contact: Betty Kananen 
Public Phone: 937-593-1232  
Public E-Mail: goaorg@centurylink.net 
12. Idaho State Department of Agriculture (ISDA) 
Address: 2270 Old Penitentiary Rd. P.O. 790 Boise, Idaho 83707, USA 
Contact: Johanna Phillips 
Public Phone: 208-332-8539 
Public E-Mail: Johanna.Phillips@agri.idaho.gov 
13. International Certification Services, Inc (ICS) 
Address: 301 5th Ave SE Medina, North Dakota 58467, USA 
Contact: Dawn Krapp 
Public Phone: 701-486-3578 
Public E-Mail: info@ics-intl.com 
14. Idaho State Department of Agriculture (ISDA) 
Address: 2270 Old Penitentiary Rd. P.O. 790 Boise, Idaho 83707, USA 
Contact: Johanna Phillips 
Public Phone: 208-332-8539 
Public E-Mail: Johanna.Phillips@agri.idaho.gov 
 
 
 

mailto:globalculture@earthlink.net
mailto:goaorg@centurylink.net
mailto:Johanna.Phillips@agri.idaho.gov
mailto:info@ics-intl.com
mailto:Johanna.Phillips@agri.idaho.gov
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15. Kentucky Department of Agriculture (KDA) 
Address: 111 Corporate Drive Frankfort, Kentucky 40601, USA 
Contact: Adam Watson 
Public Phone: 502-573-0282 
Public E-Mail: adam.watson@ky.gov 
16. Marin Organic Certified Agriculture(MOCA) 
Address: 1682 Novato Bldg, Suite 150-A Novato, California 94947, USA 
Contact: Jeffrey Stiles 
Public Phone: 415-473-6700 
Public E-Mail: jstiles@marincounty.org 
17. Maryland Department of Agriculture (MDA) 
Address: 50 Harry S. Truman Parkway Annapolis, Maryland 21401, USA 
Contact: Deanna Baldwin 
Public Phone: 410-841-5769 
Public E-Mail: Deanna.Baldwin@maryland.gov 
18. Midwest Organic Services Association, Inc. (MOSA) 
Address: 122 W Jefferson St. P.O. Box 821 Viroqua, Wisconsin 54665, USA 
Contact: Cori Skolaski 
Public Phone: 608-637-2526 
Public E-Mail: mosa@mosaorganic.org 
19. Minnesota Crop Improvement Association (MCIA) 
Address: 1900 Hendon Avenue St. Paul, Minnesota 55108, USA 
Contact: Cindy Wippler 
Public Phone: 612-625-7766  
Public E-Mail: mncia@mncia.org 
 
 
 

mailto:adam.watson@ky.gov
mailto:jstiles@marincounty.org
mailto:Deanna.Baldwin@maryland.gov
mailto:mosa@mosaorganic.org
mailto:mncia@mncia.org
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20. MOFGA Certification Services, LLC (MOFGA) 
Address: 210 Crosby Brook Rd. P.O. Box 170 Unity, Maine 04988, USA 
Contact: Mary Yurlina 
Public Phone: 207-568-4142 
Public E-Mail: certification@mofga.org 
21. Montana Department of Agriculture (MTDA) 
Address: 302 North Roberts P.O. Box 200201 Helena, Montana 59620, USA 
Contact: Georgana Webster 
Public Phone: (406) 444-7804 
Public E-Mail: agrorganic@mt.gov 
22. Monterey County Certified Organics (MCCO) 
Address: 1428 Abbott St Salinas, California 93901, USA 
Contact: Graham B. Hunting 
Public Phone: 831-759-7325 
Public E-Mail: agcomm@co.monterey.ca.us 
23. Natural Food Certifiers (NFC)  
Address: 119A South Main Street Spring Valley, New York 10977, USA 
Contact: Reuven Flamer 
Public Phone: 914 319 9040 or 888-422-4632  
Public E-Mail: nfccertification@gmail.com 
24. Nature’s International Certification Services (NICS) 
Address: 224 State Hwy 56 Viroqua,   Wisconsin    54665, USA 
Contact: Dave Engel 
Public Phone: 608-637-7080 
Public E-Mail: nics@naturesinternational.com 
 
 
 

mailto:certification@mofga.org
mailto:agrorganic@mt.gov
mailto:agcomm@co.monterey.ca.us
mailto:nfccertification@gmail.com
mailto:nics@naturesinternational.com
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25. Nevada Department of Agriculture (NDA)  
Address: 405 S 21st St. Sparks, Nevada 89431, USA 
Contact: Peggy McKie 
Public Phone: 775-353-3672 
Public E-Mail: - 
26. New Hampshire Department of Agriculture, Markets & Food (NHDAMF) 
Address: 25 Capitol St P.O. Box 2042 Concord, New Hampshire 03302, USA 
Contact: Jennifer Gornnert 
Public Phone: 603-271-7761 
Public E-Mail: Jennifer.Gornnert@agr.nh.gov 
27. New Jersey Department of Agriculture (NJDA) 
Address: 369 S. Warren St. P.O. Box 330 Trenton, New Jersey 08625, USA 
Contact: Erich Bremer 
Public Phone: 609-984-2225 
Public E-Mail: erich.bremer@ag.state.nj.us 
28. New Mexico Department of Agriculture (NMDA) 
Address: 2604 Aztec NE Albuquerque, New Mexico 87107, USA 
Contact: Brett Bakker  
Public Phone: 505-841-9427  
Public E-Mail: organic@nmda.nmsu.edu 
29. Northeast Organic Farming Association of New York (NOFA-NY)  
Address: 840 Upper Front St. Binghamton, New York 13905, USA 
Contact: Lori Kenyon 
Public Phone: 607-724-9851 
Public E-Mail: certifiedorganic@nofany.org 
 
 
 

mailto:Jennifer.Gornnert@agr.nh.gov
mailto:erich.bremer@ag.state.nj.us
mailto:organic@nmda.nmsu.edu
mailto:certifiedorganic@nofany.org
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30. Ohio Ecological Food and Farm Association (OEFFA)  
Address: 41 Croswell Rd. Columbus, Ohio 43214, USA 
Contact: Kate Schmidt Blake 
Public Phone: 614-262-2022 X223 
Public E-Mail: organic@oeffa.org 
31. Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry (ODAFF) 
Address: 2800 N. Lincoln Blvd Oklahoma City, Oklahoma 73152, USA 
Contact: Jeff Stearns 
Public Phone: 405-522-5898 
Public E-Mail: jeff.stearns@ag.ok.gov 
32. OneCert, Inc. (ONE)  
Address: 2219 C Street Lincoln,   Nebraska    68502, USA 
Contact: Sam Welsch 
Public Phone: 402-420-6080  
Public E-Mail: info@onecert.com 
33. Oregon Department of Agriculture (ODA) 
Address: 635 Capitol Street NE Salem, Oregon 97301 , USA 
Contact: Kate Allen 
Public Phone: 503-986-4620 
Public E-Mail: cid-organic@oda.state.or.us 
34. Oregon Tilth Certified Organic (OTCO) 
Address: 2525 SE 3rd Street Corvallis, Oregon 97333, USA 
Contact: Connie Karr 
Public Phone: 503-378-0690 
Public E-Mail: organic@tilth.org 
 
 
 

mailto:organic@oeffa.org
mailto:jeff.stearns@ag.ok.gov
mailto:info@onecert.com
mailto:cid-organic@oda.state.or.us
mailto:organic@tilth.org
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35. Organic Certifiers, Inc. (OC)  
Address: 6500 Casitas Pass Rd. Ventura, California 93001, USA 
Contact: S, USAn Siple 
Public Phone: 805-684-6494 
Public E-Mail: info@occert.com 
36. Organic Crop Improvement Association (OCIA)  
Address: 1340 North Cotner Blvd. Lincoln, Nebraska 68505, USA 
Contact: Cindy Elder  
Public Phone: 402-477-2323 
Public E-Mail: - 
37. Pennsylvania Certified Organic (PCO)  
Address: 106 School Street, Suite 201 Spring Mills, Pennsylvania 16875, USA 
Contact: Leslie Zuck 
Public Phone: 814-422-0251  
Public E-Mail: pco@paorganic.org 
38. Primus Labs (PL) 
Address: 2810 Industrial Parkway Santa Maria, California 93455, USA 
Contact: Deborah Mansfied 
Public Phone: 805-922-0055 
Public E-Mail: PrimusOrganic@primuslabs.com 
39. Quality Assurance International(QAI) 
Address: 9191 Towne Center Dr., Suite 200 San Diego, California 92122, USA 
Contact: Craig Morr 
Public Phone: 734-769-5143 
Public E-Mail: qai@qai-inc.com 
 
 
 

mailto:info@occert.com
mailto:pco@paorganic.org
mailto:PrimusOrganic@primuslabs.com
mailto:qai@qai-inc.com
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40. Quality Certification Services (QCS)  
Address: 214 W University Suite A Gainesville, Florida 32601 , USA 
Contact: Robin Schreiber 
Public Phone: 352-377-0133 
Public E-Mail: qcs@qcsinfo.org 
41. Rhode Island Department of Environmental Management (RIDEM)  
Address: 235 Promenade St. Providence, Rhode Island 02908, USA 
Contact: Matt Green 
Public Phone: 401-222-2781 
Public E-Mail: matt.green@dem.ri.gov 
42. SCS Global Services (SCS) 
Address: 2000 Powell St. Suite 600 Emeryville, California 94608, USA 
Contact: Brandon Nauman 
Public Phone: 510 452 8052 
Public E-Mail: organic@SCSglobalServices.com 
43. Stellar Certification Services (STEL) 
Address: P.O. Box 1390 Philomath, Oregon 97370, USA 
Contact: Sally Lammers 
Public Phone: 541-929-7148 
Public E-Mail: Sally@Demeter-, USA.org 
44. Texas Department of Agriculture (TDA) 
Address: P.O. Box 12847 Austin, Texas 78711, USA 
Contact: Mary Ellen Holliman 
Public Phone: 512-936-4178 
Public E-Mail: Organic@TexasAgriculture.gov 
 
 
 

mailto:qcs@qcsinfo.org
mailto:matt.green@dem.ri.gov
mailto:organic@SCSglobalServices.com
mailto:Sally@Demeter-USA.org
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45. Utah Department of Agriculture and Food (UDAF) 
Address: 350 North Redwood Rd. P.O. Box 146500 Salt Lake City, Utah 84114, USA 
Contact: Ron Larsen 
Public Phone: 801-538-7187 
Public E-Mail: rlarsen@utah.gov 
46. Vermont Organic Farmers (VOF)  
Address: 14 Pleasant St. P.O.Box 697Richmond,   Vermont    05477, USA 
Contact: Nicole Dehne 
Public Phone: 802-434-3821 
Public E-Mail: Info@nofavt.org 
47. Washington State Department of Agriculture (WSDA) 
Address: 1111 Washington Street SE P.O. Box 42560 Olympia, Washington 98504, USA 
Contact: Brenda Book 
Public Phone: 360-902-1805  
Public E-Mail: organic@agr.wa.gov 
48. Yolo County Department of Agriculture (YDA) 
Address: 70 Cottonwood St Woodland, California 95695, USA 
Contact: Dennis Chambers 
Public Phone: 530-666-8140 
Public E-Mail: dennis.chambers@yolocounty.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:rlarsen@utah.gov
mailto:Info@nofavt.org
mailto:organic@agr.wa.gov
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ตารางภาคผนวกที่ 1 รายชื่อผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรของไทย 
ที่มีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ (เฉพาะรายทีส่ าคัญ) 
ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์

1. สมุนไพรอภัยภูเบศร ์
บริษัท ประสานสุข โอสถ จ ากัด 
เลขท่ี 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร.02-291-7289 ถึง 90, 081-860-4859 
โทรสาร : 02-291-7279 
อีเมล์ : prasansuk.osod@gmail.com 
เว็บไซต ์: www.abhaiherb.net 

ประกอบการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
จากธรรมชาติประเภทยาสมุนไพร เครื่องส าอาง 
อาหาร/เครื่องดื่มและอื่นๆ โดยใช้วัตถุดิบที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ จ าก
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)       
ซึ่ งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ   
( International Federation of Organic 
Movement - IFOAM) 

2. สมุนไพรตราหมอเส็ง 
บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 
เลขท่ี 89/211 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร.: 02-516-4364 ถึง 6 
แฟกซ:์ 02-516-5447 
เว็บไซต:์http://morsengthailand.com/home.php 

ประกอบการผลิตและจัดจ าหน่ายยาสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

3. ธันยพรสมุนไพร  
บริษัท ธันยพรสมุนไพร จ ากดั 
เลขท่ี 237/11 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 
โทร. : 02-464-1529 แฟกซ์ : 02-464-1064 
Email : marketing@thanyaporn.com 
เว็บไซต ์:www.thanyaporn.com 

ประกอบกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายยาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ยาชงสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ 

4. จินดาสมุนไพร 
บริษัท จินดา สมุนไพร จ ากดั 
25/1 หมู5่ ถนนเลียบคลองแปดล าลูกกา  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทร.02-987-1389 ถึง 90 มือถือ 086-344-2071 
อีเมล : jindaherbal@hotmail.com 
เว็บไซต์ : www.jindaherbs.com 

ผลิตเครื่องส าอางประเภทแชมพู ผลิตภัณฑ์บ ารงุ
เส้นผม และท าความสะอาดผิวกาย 

mailto:prasansuk.osod@gmail.com
http://www.abhaiherb.net/
http://morsengthailand.com/home.php
mailto:marketing@thanyaporn.com
http://www.thanyaporn.com/
mailto:jindaherbal@hotmail.com
http://www.jindaherbs.com/
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ตารางภาคผนวกที่ 2 รายช่ือผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ส าคัญในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ  
 

ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์

1. PLANETARY HERBALS 
PO Box 1760, Soquel, CA 95073 

Toll-free Number : (800) 606-6226 

Direct Number : (831) 438-1700 

Fax:(831) 438-7410 

Website : www.planetaryherbals.com 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ
ประเภทสมุนไพรตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

2. ECLECTIC INSTITUTE INC. 

12960 SE Ten Eyck Rd.,  
Sandy, OR 97055  

Tel : (800) 332-4372 
Fax :(888) 655-4372 
Email :customerservice@eclecticherb.com 

 

Website : www.eclecticherb.com  
 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในมลรัฐโอเรกอน มีฟาร์มผลิตพืชสมุนไพร
อินทรีย์ป้อนโรงงาน 

3. NATURAL FACTORS 

14224 167th Ave. SE 

Monroe, WA 98272 

Toll-free: (877) 551-2179, 

Tel: (360) 243-3500 

Fax: (360) 243-3501 

Website : http://naturalfactors.com/en-us/ 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่
ในมลรัฐวอชิงตัน มีไร่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อป้อน
โรงงานของตนเอง 

4. IRWIN NATURALS 
5310 Beethoven Street 

Los Angeles, CA 90066 

Tel: Customer Service : (800) -297-3273 

Email: questions@irwinnaturals.com 

Website : www.irwinnaturals.com 

ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายภัณฑ์เสริมอาหารจาก
ธรรมชาติ สมุนไพรและพืชอินทรีย์ตั้งอยู่ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย  

http://www.planetaryherbals.com/
mailto:customerservice@eclecticherb.com
http://naturalfactors.com/en-us/
mailto:Questions@irwinnaturals.com?subject=Responses%20Irwin%20Naturals
http://www.irwinnaturals.com/
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ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์

5. DRAGON HERBS 
Corporate  Headquarters 

5670 Wilshire Blvd., Suite #1500 

Los Angeles, CA 90036 

Tel. (310) 917-2288 

Email: info@dragonherbs.com 

Website : www.dragonherbs.com 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
สมุนไพรบ ารุงสุขภาพมาจากประเทศจีน นอกจากนี้ 
ยังน าเข้ามาจากทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป  
อินโดนีเซีย ทิเบต ภูฏาน แอฟริกา นิวซีแลนด์ เกาหลี
ญี่ปุ่น มองโกเลีย รัสเซีย  และเกือบทุกภูมิภาค       
ของโลก ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@dragonherbs.com
http://www.dragonherbs.com/
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ตารางภาคผนวกที่ 3  รายช่ือผู้น าเข้า/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ส าคัญในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ  

(เฉพาะรายส าคญัที่มีการน าเข้าหรอืมีแนวโน้มที่จะน าเข้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาตจิากประเทศไทย) 

ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์

1. World Finer Foods 

1455 Broad Street, 4th Floor 

Bloomfield, NJ 07003  

Phone: (973) 338-0300 

Fax: (973) 338-0382 

Website : http://worldfiner.com/company.html 

Contacts : John Affel (Director of Marketing) 

บริษัทผู้น าด้านอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดูแล
ส่วนบุคคลคุณภาพสูง โดยมีตราสินค้าหรือแบรนด์
ของตนเองและแบรนด์ของบุคคลที่สาม และเป็นผู้
บุกเบิกด้านอาหารเฉพาะอย่าง หรืออาหารพิเศษ     
มีเครือข่ายช่องทางการค้าปลีกกว้างขวางทั่วประเทศ 
มีการสร้างแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า  

 

2. Edward & Sons Trading Co.,Inc. 

4420 Via Real, Suite C 

Carpinteria, CA 93013 

Tel. (805) 684-8500 Fax. (805) 984-8220 

Contact : Brian Dee 

Email : brian@edwardandsons.com 

Website : www.edwardandsons.com 

บริษัทผู้น าเข้า จัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ส า เร็จรูปอินทรีย์และอาหารมังสวิรัต มีความ
ต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปอินทรีย์
หลายชนิดที่ผลิตจากพืช ผัก และผลไม้เมืองร้อน    

3. Trader Joe’s  

800 S. Shamrock Ave.  

Monrovia, CA 91016 

Phone: (626) 599-3700 

Website: www.traderjoes.com 

ร้านซุปเปอร์มาเก็ตน าเข้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อุป โภคบริ โภค เฉพาะอย่ า งหรื อสินค้ าพิ เศษ 
(specialty) ปัจจุบันมีสาขา 453 สาขา ประมาณ
ครึ่งหนึ่งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย       
- น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติโดยตรงจาก

ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ โดยมี
การจัดซื้อในปริมาณมาก  

- มีตรา Trader Joe’s เป็น “สินค้าตราห้าง” หรือ 
“Private Label”  

- ไม่มีค่ าธรรมเนียมส าหรับสินค้าที่น ามาวาง
จ าหน่ายบนช้ันวางสินค้า จึงท าให้สินค้ามีราคาต่ า
กว่าร้านซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป   

mailto:brian@edwardandsons.com
http://www.edwardandsons.com/
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4. Whole Foods Market Inc. 

550 Bowie Street 

Austin, TX 78703-4644 

Tel. 512-477-4455 

Voicemail : 512-477-5566   

Fax : 512-482-7000 

ซุปเปอร์มาเก็ตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก
ธรรมชาติและอินทรีย์  มี  431 สาขา ตั้ งอยู่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร 
นับเป็นร้านค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของ
สหรัฐฯ ด้านการจัดซื้อสินค้ามาจ าหน่าย จะเน้น
ผลผลิตในท้องถิ่นภายในประเทศ แต่มีการน าเข้า
จากแหล่งผลิตในต่างประเทศด้วย 
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ตารางภาคผนวกที่ 4  รายช่ือสถานประกอบการธุรกิจนวดและสปา ซึ่งน าเข้า/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติจากประเทศไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ   

(เฉพาะรายส าคญัที่มีการน าเข้าหรอืมีแนวโน้มที่จะน าเข้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาตจิากประเทศไทย) 
 

ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลธุรกิจ/ผลิตภัณฑ ์

1. THAI HERBS & SPA INC. 
5231-1/2 W.Sunset Blvd., Los Angeles, CA. 90027 

Tel : (323) 661-7086,(323) 661-7009 

(877) 661-8999 Fax : (323) 661-7717 

Contact: Mrs. KiriyaHirunpolkul, Owner 

e-mail: thaiherbsandspa@yahoo.com 

Website: www.thaiherbsandspa.com 

ด าเนินธุรกิจนวดและสปา มีการน าเข้าและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่ องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล และสปา     
รายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 

 

2.  LEELAVADEE 
     8732-8736 S. Sepulveda Blvd,  

     Los Angeles, CA 90045-4014 

Tel. (310) 216-7999 Fax. (310) 216-4990 

Contact: Ms.Nayada Dhanaphatana, Executive Dir. 

e-mail: laxdayspa99@hotmail.com 

     Website : www.laxdayspa.com 

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จน วดแ ละส ป ามี ก า รน า เ ข้ า
ผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศไทยเพื่อน ามาใช้ใน
ธุรกิจนวดและสปา 

3. SIAM ROYAL THAI MASSAGE DAY SPA 
118 B S. Acacia Ave. 

Solana Beach, CA 92075 

Tel. (858) 375-3588, (760) 637 6777 

Contact : MS. SunetKlahan, Owner 

Email: siamthaimassage.sd@gmail.com 

Website : www.srthaimassage.com 

 

ด าเนินธุรกิจนวดและสปาก าลังด าเนินการเรื่อง
การผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์สปาประเภทขัดผิว
ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้ตราสินค้าของตนเอง
ปัจจุบันมีความต้องการน าเข้าเครื่องดื่มสมุนไพร
ประเภทชามะตูม ตะไคร้ และขิงจากไทย 

 

 

 

mailto:thaiherbsandspa@yahoo.com
mailto:laxdayspa99@hotmail.com
http://www.laxdayspa.com/
mailto:siamthaimassage.sd@gmail.com
http://www.srthaimassage.com/
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ตารางภาคผนวกที่ 5  รายช่ือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
 

ชื่อ/สถานที่ติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม 

1. NATURAL PRODUCTS ASSOCIATION 
(NPA) 
1773 T Street, NW 

Washington, DC 20009 

Tel. (202) 223-0101, (800) 966-6632 

Fax: (202) 223-0250 

Email : natural@NPAinfo.org 
Website : www.NPAinfo.org 
Dr. Daniel Fabricant, Ph.D., Executive 
Director and CEO 

สมาคมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไรแห่งแรกและแห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่ให้การ
รับรองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยปัจจุบันให้การ
รับรองผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่ วนบุคคลและ
ครัวเรือนมีสมาชิกกว่า 1,900 ราย ประกอบด้วย
ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งผู้กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติมากกว่า 10,000 กิจการองค์กรให้
การรับรองมาตรฐาน GMP ถ่ายทอดความรู้และเป็น
ตัวแทนเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ  
เกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่อาจส่งกระทบต่อ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

2. ORGANIC TRADE ASSOCIATION (OTA) 
Headquarters | Washington, D.C. 

444 N. Capitol St. NW, Suite 445A 

Washington D.C. 20001 

Tel : (202) 403-8520 

 Website : www.ota.com 

 

สมาคมธุรกิจเพื่อการเกษตรอินทรีย์และผลติภณัฑใ์น
ทวีปอเมริกาเหนือ มีสมาชิกใน 50 มลรัฐของสหรฐัฯ 
ก ว่ า  8,500 ร า ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ก ษ ต ร ก ร                   
ผู้ขนส่งสินค้า ผู้แปรรูป ผู้รับรอง สมาคมเกษตรกร   
ผู้ จั ด จ าหน่ าย  ผู้ น า เ ข้ า  ผู้ ส่ ง ออก  ที่ ป รึ กษา         
ร้านค้าปลีกและอื่นๆ ด าเนินการเรื่องการส่งเสริม
และปกป้องการท าเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับ
ผู้บริโภค สื่อต่างๆ และผู้ก าหนดนโยบาย 

 

mailto:natural@NPAinfo.org
http://www.npainfo.org/NPA/About_NPA/ContactUs/NPA/AboutNPA/index.php?src=
http://www.ota.com/

