
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองไมอำมี ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

รายงานภาวะสินค้าและโอกาสทางการค้า 
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายในสหรัฐฯ” 

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และยุโรปต่างตื่นตัวและให้ความ
ระมัดระวังในการเลือกบริโภคสินค้าอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค
เหล่านั้นต่างตระหนักดีว่าต้นเหตุของอาการการเจ็บป่วยของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากการเลือกรับประทาน
อาหารที่ไมม่ีประโยชน์ ไม่ปลอดภัย หรือมีสารเคมีเจือปน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มากมาย 
เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร ไปจะถึงโรคร้ายแรง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้น 
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันจึงหันกลับไปนิยมเลือกบริโภคสินค้าอาหารโดย
เน้นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น สินค้าอาหารธรรมชาติ (Natural) สินค้าอาหารที่ไม่ผ่าน
กระบวนการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMOs) และสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก
การขยายตัวของตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นแบบก้าว
กระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

1. ลักษณะส าคัญของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ (Organic) 

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าท่ีผลิตโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีกรรมวิธีการผลิตโดย
ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยสิ้นเชิง อาทิ สารฆ่าแมลง สารก าจัดศัตรูพืช สารเร่งการ
เจริญเติบโต เมล็ดพันธ์พืชที่ใช้ในการเพาะปลูกจะต้องเป็นเมล็ดพันธ์ที่ไม่ผ่านการตัดต่อสายพันธุกรรม อีกทั้ง พ้ืนที่
แหล่งเพาะปลูกจะต้องปลอดสารพิษตกค้างและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ า 
และทางอากาศ กรรมวิธีการเพาะปลูกดังกล่าวจะช่วยก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมโดยรวมให้เกิดเป็นระบบนิเวศน์ที่สมดุลตามธรรมชาติในระยะยาว  

2. ตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ  

2.1 ขนาดตลาด 

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) รายงานยอดขายสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากเดิม 39,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
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1.41 ล้านล้านบาท) ในปี 2557 เป็น 43,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.57 ล้านล้านบาท) ในปี 2558
ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ คาดว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ จะมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR) ร้อยละ 14 ในช่วงระหว่างปี 
2557 – 2561 

โดยสินค้ากลุ่มผักและผลไม้สดมีสัดส่วนยอดจ าหน่ายสูงสุด 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.18 
แสนล้านบาท) ในปี 2558 หรือมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 จากปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนยอด
จ าหน่ายร้อยละ 13 ของยอดจ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้สดทั้งหมดในสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ ยังพบว่าสินค้าน้ าผลไม้และเครื่องดื่ม (Fresh Juices and Drinks) ในตลาดสหรัฐฯ มีอัตรา
การขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 35 ในปี 2558 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส (Condiments) ร้อยละ 
18.5 และ กลุ่มสินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy) ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

โดยรวมยอดจ าหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของยอดจ าหน่ายสินค้า
อาหารและเครื่องดื่มท้ังหมดในสหรัฐฯ และแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต    

2.2 สัดส่วนสินค้า  

สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายสูงสุดในสหรัฐฯ คือ ผักสดและผลไม้สด (ร้อยละ 
43.3) รองลงมา นมและผลิตภัณฑ์จากนม (ร้อยละ 14.6) เครื่องดื่ม (ร้อยละ 11.0) สินค้าอาหารส าเร็จรูป 
(ร้อยละ 10.6) ขนมปังและธัญพืช (ร้อยละ 9.1) ขนมขบเคี้ยว (ร้อยละ 5.0) เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 3.3) และ 
เครื่องปรุงรส (ร้อยละ 3.2)   

ตารางแสดง: สัดส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จ าหน่ายในตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ  

 
ที่มา: United States Department of Agriculture, Economic Research Service 

2.3 ข้อมูลการค้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์สหรัฐฯ ปี 2556 – 2559 (ม.ค. – พ.ย.)   

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์รวมของสหรัฐฯ ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.87 เป็น 1,332.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
47,987 ล้านบาท) แต่เนื่องจากชาวอเมริกันมีปริมาณความต้องการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอีกทั้งปริมาณการผลิตที่ยัง
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ไม่เพียงพอท าให้สหรัฐฯ ต้องน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมูลค่าสูงถึง 1,149.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 41,381 ล้านบาท) ส่งผลท าให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์สุทธิ
เพ่ิมข้ึนเป็น 965.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,775 ล้านบาท)    

ตารางแสดง: ข้อมูลสถิติการค้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ  

มูลค่าการค้า 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการ
ขยายตัว 
59/58 

(ร้อยละ) 
2556 2557 2558 

2558 
ม.ค. – พ.ย. 

2559 
ม.ค. – พ.ย. 

มูลค่าการค้า 1,246.78 1,007.52 1,334.28 1,247.25 1,332.96 6.87 
ส่งออก 73.66 84.72 201.71 186.80 183.50 -1.77 
น าเข้า 1,173.12 922.80 1,132.57 1,060.45 1,149.46 8.39 

ดุลการค้า -1,099.46 -838.08 -930.86 -873.65 -965.96 -0.10 

ที่มา: World Trade Atlas 

2.3.1 สถิติการน าเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ 

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.39 โดยสินค้าที่น าเข้าสูงสุดเป็นสินค้ากลุ่มผักและผลไม้สดเป็นมูลค่า 414.88 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 14,936 ล้านบาท) ในจ านวนดังกล่าวเป็นมูลค่าการน าเข้ากล้วยหอมสูงถึง 192.90 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,944 ล้านบาท) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสินค้าชา กาแฟ เครื่องดื่ม น้ ามันมะกอก 
ข้าว ธัญพืช และน้ าผึ้งตามล าดับ 

ตารางแสดง: สัดส่วนรายการน าเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ  

รายการสินค้า 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการ
ขยายตัว 
59/58 

(ร้อยละ) 
2556 2557 2558 

2558 
ม.ค. – พ.ย. 

2559 
ม.ค. – พ.ย. 

ผักและผลไมส้ด 428.34 275.36 387.79 359.08 414.88 15.54 
ชา กาแฟ  295.44 363.98 382.21 358.65 329.61 -8.10 
ไวน์ เบียร์ และเครื่องดื่ม 256.02 121.50 90.79 85.45 81.28 -4.88 
น้ ามันมะกอก 110.90 50.53 80.26 77.57 70.96 -8.52 
ข้าว ธัญพืช 69.17 65.34 144.03 135.10 186.39 37.96 
น้ าผึ้ง 13.25 46.09 47.49 44.60 66.34 48.74 

รวม 1,173.12 922.80 1,132.57 1,060.45 1,149.46 8.39 

ที่มา: World Trade Atlas 

2.3.2 สถิติการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ 

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตร
อินทรีย์ไม่มากนักเนื่องจากมีก าลังการผลิตที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอส าหรับรองรับความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ส่งออกผักและผลไม้สดเกษตรอินทรีย์ เช่น แครอท ผักสลัด ราสเบอร์รี 
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แพร์ และพีช เป็นมูลค่า 140.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,060 ล้านบาท) รองลงมา คือ กาแฟ เป็น
มูลค่า 22.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ  801 ล้านบาท) และซอสมะเขือเทศ เป็นมูลค่า 20.67 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 744 ล้านบาท) ตามล าดับ    

ตารางแสดง: สัดส่วนรายการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ 

รายการสินค้า 

มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการ
ขยายตัว 
59/58 

(ร้อยละ) 
2556 2557 2558 

2558 
ม.ค. – พ.ย. 

2559 
ม.ค. – พ.ย. 

ผักและผลไมส้ด  35.89 40.15 155.56 144.61 140.56 -2.80 

กาแฟ 22.71 24.96 25.67 23.57 22.27 -5.52 

ซอสมะเขือเทศ 15.06 19.61 20.48 18.62 20.67 11.01 
รวม 73.66 84.72 201.71 186.80 183.50 -1.77 

ที่มา: World Trade Atlas 

2.4 ตัวอย่างสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ  

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผักและผลไม้สด 
รองลงมา คือ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่ม สินค้าอาหารส าเร็จรูป ขนมปังและธัญพืช  ขนมขบเคี้ยว 
เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงรส    

 
 

“ผักและผลไมส้ด” “นม” 
 

 
 

“ไข่ไก่” “ผลไม้อบแห้ง” 

 
 

“ซีเรียลและธัญพืช” “เครื่องดื่มส าเร็จรูป” 
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“อาหารเด็ก” “อาหารทานเล่นส าหรับสัตว์เลี้ยง” 

 

ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ปี 2560 ได้แก่ 

2.4.1 กาแฟกลั่นเย็น (Cold Brew Coffee) ที่ใช้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตโดยไม่ใช้ความร้อน
เพ่ือลดรสเปรี้ยวและขมในกาแฟ ท าให้ได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้น อีกทั้ง ยังเชื่อว่าสามารถคงสาร
ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟได้มากกว่ากาแฟแบบต้มอีกด้วย  

 
“ตัวอย่างสินค้ากาแฟกลั่นเย็นที่วางจ าหน่ายในสหรัฐฯ”  

2.4.2 นมพาสเจอร์ไรซ์แบบช้าด้วยความร้อนต่ า (Vat หรือ Batch Pasteurized) การผลิตนมดังกล่าวจะ
ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์แบบช้าประมาณ 30 นาทีที่ระดับอุณหภูมิต่ าโดยไม่ผ่านกระบวนการฮอโมจีไนซ์ 
(Non-Homogenized) หรือกระบวนการผสมนมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคเชื่อว่านมที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม  

 
“ตัวอย่างนม Low and Slow” 

2.4.3 น้ าดื่มบรรจุขวดพรีเมี่ยม (Premium Bottled Water) เช่น น้ าดื่มแบบกลั่นที่มีการปรับค่า  
อิเล็กโทรไลท์และปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเพ่ือให้ได้รสชาติน้ าที่กลมกล่อมและสร้างสมดุลต่อสุขภาพผู้บริโภค 
แบรนด์ Life WTR ของบริษัท PepsiCo ที่เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นให้ความรู้สึกสะอาดปลอดภัย
และน่าสนใจ  
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“ตัวอย่างน้ าดื่ม Life WTR” 

2.4.3 น้ าผลไม้สกัดเย็น (Cold-Pressed Juice) ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีการผลิตน้ าผลไม้โดยทั่วไปโดยจะ
ใช้วิธีการบดเนื้อผลไม้ด้วยแรงดันไฮดรอลิคซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โดยกระบวนการดังกล่าวยังช่วยฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอัตรายต่อผู้บริโภคท าให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าได้นานมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
นิยมน าน้ าผลไม้สกัดเย็นมาผสมส่วนผสมต่าง ๆ เช่น น้ าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล (Apple Cider Vinegar) 
น้ าชาหมัก (Fermented Tea) เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคอีกด้วย  

         
“ตัวอย่างสินค้าน้ าผลมไม้สกัดเย็น” 

2.4.4 เครื่องดื่มผสมขมิ้นชัน ผู้บริโภคเชื่อว่าขม้ินชันมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยลดคอเลสเตอรอล ควบคุม
ภาวะเบาหวาน อีกทั้ง ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดการอักเสบของร่างกาย ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตสินค้า
เครื่องดื่มในสหรัฐฯ เริ่มมีการน าขมิ้นชันมาใช้เป็นส่วนผสมส าหรับผลิตสินค้าเครื่องดื่ม เช่น ชา และน้ าผลไม้
มากขึน้  

 
“ตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของขมิ้นชัน” 

2.4.5 น้ ามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันในช่วงระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มเนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าน้ ามะพร้าวอุดมไปด้วย
สารอาหารและยังมีสรรพคุณช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย โดยปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มนิยมบริโภคน้ า
มะพร้าวบรรจุกล่อง Tetra Pack แทนกระป๋องมากขึ้นด้วยเนื่องจากเชื่อว่าปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าแบบ
บรรจุกระป๋อง 
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“ตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มน้ ามะพร้าว” 

2.5 แนวโน้มตลาด 

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะ
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นแซงหน้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั่ วไปในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวสามารถสรุปได้ ดังนี้  

 2.5.1 ผู้จ าหน่ายสินค้าอาหารรายใหญ่ในตลาดเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กระแสหลักรายใหญ่ (Mainstream) หลายรายในสหรัฐฯ เช่น “Costco” “Wal-Mart” “Kroger” และ
“Target” เริ่มเข้าสู่ตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์และรายงานยอดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการจัดส่งวัตถุดิบอาหาร (Food Service) รายใหญ่ในสหรัฐฯ หลายรายก็เริ่มเข้า
สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน  

 2.5.2 กระแสความนิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติ โดยปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐฯ หันมาบริโภคอาหาร
ประเภทโปรตีนจากพืชมากขึ้นและยังนิยมเลือกบริโภคสินค้ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปราศจากสาร
ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนี้ สินค้าผักและผลไม้อบแห้งก็ยังได้รับความนิยมในการบริโภคทดแทนขนมขบ
เคี้ยวอีกด้วย 

2.5.3 ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์ ทั้งนี้ พบว่าจ านวนผู้บริโภคชาวอเมริกันที่เลือก
ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวเป็นร้อยละ 14 ในปี 2557 โดย
ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงและกลุ่ม Millennials 

2.5.4 ความต้องการในการบริโภคที่สะดวกสบายมากขึ้นของผู้บริโภคท าให้ผู้ให้บริการจ าหน่ายสินค้าชุด
ประกอบอาหารสดส าเร็จรูป (Meal Box Service) ที่จ าหน่ายชุดวัตถุดิบการปรุงอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบ
เครื่องปรุง ผักสด และเนื้อสดเกษตรอินทรีย์เพ่ือน าไปปรุงเองที่บ้าน  เช่น Blue Apron, Purple Carrot เพ่ิม
มากขึ้น มีส่วนสนับสนุนให้ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต 

         
“ตัวอย่างชุดปรุงอาหารส าเร็จรูป (Meal Box Service)” 
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3. ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ  

3.1 กลุ่มผู้บริโภค 

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอเมริกันกว่าร้อยละ 45 นิยมเลือกที่จะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเกษตร
อินทรีย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ต่อครอบครัวค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านราคายังเป็น
ปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยพบว่าร้อยละ 40 ของประชากร
อเมริกันที่มีรายได้ต่อครอบครัวต่ ายังหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ปัจจัยด้าน
แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกัน ผู้บริโภค
ในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากกว่าในเขตชานเมืองหรือชนบท อีกทั้ง ผู้บริโภค
ตามรัฐชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังนิยมบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์มากกว่าผู้บริโภค
ในเขตตอนกลางของประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ กลุ่มประชากรที่นิยมเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในสหรัฐฯ ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่ม Baby 
Boomer1 (ร้อยละ 82) และผู้บริโภคกลุ่ม Millennials2 (ร้อยละ 72) เนื่องจากผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มต่างให้
ความส าคัญทางด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพร่างกายส าคัญที่สุด 
อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boomer ยังมักจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและต้องการบริโภคสินค้า
อาหารเกษตรอินทรีย์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น ส่วนกลุ่ม Millennials เชื่อว่าการรับประทาน
อาหารสินค้าเกษตรอินทรีย์จะส่งให้สุขภาพของผู้บริโภคดีในระยะยาว     

 ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวอเมริกันสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

3.1.1 ปัจจัยด้านสุขภาพและรสชาติ 

ผู้บริโภคเชื่อว่าการบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนจะ
มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าสินค้าอาหาร
โดยทั่วไป อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็ก นอกจากนี้ ยังเชื่อว่ารสชาติของ
สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์มีรสชาติดีกว่าสินค้าอาหารทั่วไป เนื่องจากใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกตาม
ธรรมชาติ  

3.1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ผู้บริโภคเชื่อว่ากรรมวิธีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของดินและน้ า
ให้สมบูรณ์ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีจากการท าการเกษตร อีกทั้ง ยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์และ
สัตว์ป่าให้สมบูรณ์ไม่ถูกท าลายจากการใช้สารฆ่าแมลงที่อาจจะปนเปื้อนสู่แหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้ 
การเกษตรอินทรีย์ยังจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 23 – 56 ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดสภาวะโลก
ร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

                                                           
1 ผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boomer คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 -1964 หรือมีอายุระหว่าง 51 – 69 ปี  
2
 ผู้บริโภคกลุ่ม Millennials คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1983 – 1995 หรือมีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี 
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3.1.3 ปัจจัยด้านราคา  

ราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ปัจจุบันมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากภาคการผลิตภายในประเทศมีการเพ่ิมก าลังการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
บริโภคจนก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) อีกทั้ง ผู้ผลิตในสหรัฐฯ ยังได้รับการ
สนับสนุนทั้งทางการเงินจากและเทคโนโลยีทางภาครัฐฯ ดังนั้น สินค้าเกษตรอินทรีย์บางรายการในตลาด
สหรัฐฯ จึงมีราคาเกือบจะใกล้เคียงกับราคาสินค้าอาหารทั่วไป ท าให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ปาน
กลางและน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในสหรัฐฯ จึงเริ่มหันมาบริโภคสินค้าอาหาร
เกษตรอินทรียเ์พ่ิมมากขึ้น  

3.2 แนวโน้มผู้บริโภค 

นอกจากผู้บริโภคสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีแนวโน้มที่
จะบริโภคสินค้าอาหารปราศจากสารเคมีปรุงแต่งเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าผู้บริโภคสหรัฐฯ มีแนวโน้มบริโภคอาหาร
ปลอดสารกลูเตนเพ่ิมขึ้นสูงสุด (ร้อยละ 16.8) รองลงมาอาหารปลอดสารกันบูด (ร้อยละ 9.8) อาหารปลอดสี
ผสมอาหารสังเคราะห์ (ร้อยละ 9.8) อาหารธรรมชาติ (ร้อยละ 8.8) อาหารที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม 
(ร้อยละ 7.9) อาหารมีโปรตีนสูง (ร้อยละ 6.8) อาหารมีไฟเบอร์สูง (ร้อยละ 6.7) อาหารมังสวิรัติ (ร้อยละ 5.2) 
อาหารไขมันต่ า (ร้อยละ 3.9) อาหารที่ไม่มีนมเป็นส่วนประกอบ (ร้อยละ 3.1) อาหารไม่มีคาร์โบไฮเดรต     
(ร้อยละ 3) อาหารปลอดสารแลคโตส (ร้อยละ 2.6) และอาหารโซเดียมต่ า (ร้อยละ 1.3)  

4. ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ 
4.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ในอดีตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับความนิยมนัก กล ุ ่มผู้บริโภคมีขนาด
เล็กและเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงจ าหน่ายผ่านช่องทางท้องถิ่น
ตรงสู่ผู้บริโภค เช่น การจ าหน่ายที่หน้าฟาร์มเพาะปลูก ตลาดนัดสินค้าเกษตร ห้างจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น หรือ 
ห้างจ าหน่ายสินค้าเฉพาะ ซึ่งเป็นห้างขนาดกลางหรือขนาดเล็กเป็นหลัก  

ภายหลังสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์เริ่มได้รับความนิยมเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น 
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าอาหารและห้างสรรพสินค้าเครือข่ายรายใหญ่ของสหรัฐฯ อาทิ Walmart, Target, 
และ Kroger จึงได้เข้าสู่ตลาดเพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งนี้  พบว่ากว่าร้อยละ 93 ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของสหรัฐฯ ในปัจจุบันจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ห้างสรรพสินค้าเครือข่ายและห้างจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพเป็นหลัก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7 จ าหน่ายผ่าน
ช่องทางตลาดนัดสินค้าเกษตร ร้านค้าปลีกรายย่อย และช่องทางอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ การจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครเป็นสมาชิกรับชุดประกอบอาหาร
สดส าเร็จรูป (Meal Box Service) ประจ ารายสัปดาห์หรือรายเดือน เป็นต้น 

4.2 ห้างจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญในสหรัฐฯ ได้แก่  

 ห้าง Whole Foods Market เป็นห้างจ าหน่ายสินค้าเฉพาะ โดยเน้นจ าหน่ายสินค้าอาหารเพ่ือ
สุขภาพและสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ และถือว่าเป็นห้างจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด
ของสหรัฐฯ มีทั้งสิ้น 435 สาขาทั่วสหรัฐฯ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Austin รัฐเทกซัส มียอดขาย 
ทั้งสิ้น 15,724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.66 แสนล้านบาท) ในปี 2559 
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ข้อมูลติดต่อ บริษัท Whole Foods Market, Inc. 
ที่อยู่: 550 Bowie St., Austin, TX 78703 
โทร: 512-477-4455, โทรสาร: 512-482-7000 
เว็บไซต์: www.wholefoodsmarket.com  

 ห้าง Trader Joe’s เป็นห้างจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ มีทั้งสิ้น 
460 สาขาทั่วสหรัฐฯ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Monrovia รัฐแคลิฟอร์เนีย มียอดขายทั้งสิ้น 
13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.68 แสนล้านบาท) ในปี 2558 

ข้อมูลติดต่อ บริษัท Trader Joe’s Co Inc. 
ที่อยู่: 800 S Shamrock Ave., Monrovia, CA 91016 
โทร: 626-599-3700  
เว็บไซต์: www.traderjoes.com 

 ห้าง Kroger เป็นห้างจ าหน่ายปลีกสินค้าอาหารและของใช้ภายในบ้านรายใหญ่ในเขตสหรัฐฯ 
ตะวันออก มีทั้งสิ้น 2,778 สาขาทั่วสหรัฐฯ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Cincinnati รัฐโอไฮโอ มี
ยอดขายทั้งสิ้น 109,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.95 ล้านล้านบาท) ในปี 2558 

ข้อมูลติดต่อ บริษัท Krogers Co. 
ที่อยู่: 1014 Vine St., Cincinnati, Ohio 45202 
โทร: 513-762-4000 
เว็บไซต์: www.thekrogerco.com   

 ห้าง Safeway เป็นห้างจ าหน่ายปลีกสินค้าอาหารและของใช้ภายในบ้านรายใหญ่ในเขตสหรัฐฯ 
ตะวันตก มีทั้งสิ้น 1,3355 สาขา ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Pleasanton รัฐแคลิฟอร์เนีย              
มียอดขายทั้งสิ้น 36,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.31 ล้านล้านบาท) ในปี 2558 

ข้อมูลติดต่อ บริษัท Safeway Inc. 
ที่อยู่: 5918 Stoneridge Mall Rd. Pleasanton, CA 94588  
โทร: 925-467-3000, โทรสาร: 925-467-3323  
เว็บไซต์: www.safeway.com  

 ห้าง Publix เป็นห้างจ าหน่ายปลีกสินค้าอาหารและของใช้ภายในบ้านรายใหญ่ในเขตสหรัฐฯ 
ตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งสิ้น 1,136 สาขา ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Lakeland รัฐฟลอริดา             
มียอดขายทั้งสิ้น 32,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท) ในปี 2558 

ข้อมูลติดต่อ บริษัท Publix Supermarket Inc. 
ที่อยู่: 3300 Publix Corporate Parkway, Lakeland, FL 33811 
โทร: 863-688-1188  
เว็บไซต์: www.publix.com  

 

 

 

http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.traderjoes.com/
http://www.thekrogerco.com/
http://www.safeway.com/
http://www.publix.com/
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5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ 

5.1 กระทรวงเกษตรสหรัฐ (United States Department of Agricultural)  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ  
ได้จัดตั้งหน่วยงานแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ หรือ National Organic Program (NOP) ขึ้นเมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2545 เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์และก าหนดแนวทางการ
แสดงตราสัญลักษณ์สินค้าบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ โดยได้ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ปฏิบัติตามข้อก าหนดการแสดงฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัด โดยสินค้าที่จะสามารถแสดง
ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ไดจ้ะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้  

5.1.1 จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม (Excluded Methods) การฉายรังสีไอโอ
ไนซ์ (Ionizing Radiation) หรือการใช้กากตะกอนจากการบ าบัดน้ า (Sewage Sludge) 

5.1.2 จะต้องใช้สารเคมีท่ีได้รับอนุญาตภายใต้บัญชีสารเคมีที่อนุญาตและห้ามใช้แห่งชาติ (National List 
of Allowed and Prohibited Substances หรือ National List) ในกระบวนการเพาะปลูกเท่านั้น 

5.1.3 จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัดและได้รับการรับรองจาก
ตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เท่านั้น 

 แผนภาพแสดงขั้นตอนการขอรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตัวแทนประเมินผลการ
ตรวจสอบแหล่งผลิตตาม

มาตรฐานของ USDA 

ตัวแทนเข้าตรวจสอบ
แหล่งผลิตประจ าปี 

ผู้ผลิตน าส่งข้อมลูเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลประจ าปี 

ตัวแทนออกเอกสารรับรอง 

ตัวแทนประเมินผลการตรวจสอบแหล่งผลิตตาม
มาตรฐานของ USDA 

ตัวแทนเข้าตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าตามที่ร้องขอ 

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบเอกสารเพ่ือ
ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนดของ USDA 

ผู้ผลิตที่ปฎิบัติตามข้อก าหนดยื่นค าร้องพร้อม
ค่าธรรมเนียมการต่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต 

การตรวจสอบประจ าปี 
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การขอรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตัวแทนผู้ตรวจสอบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ผู้ผลิตหรือผู้ขอรับ
การตรวจสอบจะต้องเตรียมข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ต้องการขอรับรอง 
- ประวัติข้อมูลการใช้สารเคมีบนพื้นที่เกษตรกรรมย้อนหลัง 3 ปี  
- สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพาะปลูก เพาะเลี้ยง หรือแปรรูป 
- รายงานอธิบายรายละเอียการระบบการด าเนินกิจการและการใช้สารต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่การเกษตร 

 

 

“ตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ” 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้แบ่งประเภทการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

a) ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์แท้ (100% Organic) เป็นฉลากที่ใช้แสดงว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์
แท้ไม่มีส่วนประกอบที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรอินทรีย์  โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนดการแสดงฉลาก 
ดังนี้  

- ส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
- สารประกอบที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
- ต้องระบุชื่อของตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์บนฉลากสินค้า 
- การแสดงฉลากสามารถใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

หรือ ระบุว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์แท้ “100% Organic” ได้  
- ต้องระบุชื่อส่วนประกอบที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านหลังฉลากสินค้า 

 
“ตัวอย่างการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์แท้” 
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b) ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นฉลากที่ใช้แสดงว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมี
เงื่อนไขและข้อก าหนดการแสดงฉลาก ดังนี้  

- ส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยกเว้นสารเคมีที่ได้รับอนุญาตภายใต้
บัญชีสารเคมีที่อนุญาตและห้ามใช้แห่งชาติ (National List of Allowed and Prohibited 
Substances) 

- ต้องมีส่วนประกอบที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ไม่เกินร้อยละ 5  (ไม่รวมเกลือ และน้ า) 
- ต้องระบุชื่อของตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์บนฉลากสินค้า 
- การแสดงฉลากสามารถใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 

หรือ ระบุว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ “Organic” ได ้
- ต้องระบุชื่อส่วนประกอบที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านหลังฉลากสินค้า 

 
“ตัวอย่างการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์” 

c) ฉลากสินค้าที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Made With Organic Ingredients) เป็น
ฉลากที่ใช้แสดงว่ามีสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนผสม โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนดการแสดง
ฉลาก ดังนี้ 

- ต้องมีส่วนประกอบเกษตรอินทรีย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  (ไม่รวมเกลือ และน้ า) 
- ส่วนประกอบที่ ไม่ใช่สินค้าเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่ใช่สินค้าที่ผ่านกรรมวิธีการตัดต่อ

พันธุกรรม (Excluded Methods) 
- ส่วนประกอบที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรอินทรีย์ จะต้องอยู่ภายใต้บัญชีสารเคมีที่อนุญาตและห้ามใช้

แห่งชาติ (National List of Allowed and Prohibited Substances) 
- จะต้องระบุชื่อของตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์บนฉลากสินค้า 
- การแสดงฉลากสามารถระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ โดยจะสามารถ

แสดงรายชื่อส่วนประกอบเกษตรอินทรีย์ด้านหน้าฉลากได้ไม่เกิน 3 รายการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาต
ให้แสดงตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ 

- ต้องระบุชื่อส่วนประกอบที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้านหลังฉลากสินค้า 

 
“ตัวอย่างการแสดงฉลากสินค้าที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์” 
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d) ฉลากสินค้าที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิด (Specific Organic Ingredients) เป็น
ฉลากที่ใช้แสดงสินค้าที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิดไม่เกินร้อยละ 70 (ไม่รวม
เกลือ และน้ า) โดยไม่ได้ก าหนดให้ต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้แสดงตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ หรือแสดงค าว่าสินค้าแกษตรอินทรีย์ “Organic” 

 
“ตัวอย่างการแสดงฉลากสินค้าที่มีส่วนผสมของสินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิด” 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังได้พิจารณาด าเนินโครงการออกใบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ช่วง
เปลี่ยนผ่าน ภายใต้โครงการรับรองสินค้าช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งชาติ (National Certified Transitional 
Program) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ก าลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าส่วน
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) จะเป็นผู้ก าหนดรายชื่อตัวแทนที่มีสิทธิ์ให้
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ข้อมูลติดต่อแผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (National Organic Program   
USDA National Organic Program) 

ผู้ติดต่อ: Mr. Miles McEvoy ต าแหน่ง Deputy Administrator 
ที่อยู่: 1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-0268 
โทร: 202-720-3252  โทรสาร: 202-205-7808 
อีเมล์: miles.mcevoy@ams.usda.gov  
เว็บไซต์: www.ams.usda.gov 

ข้อมูลติดต่อตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ส าหรับผู้ผลิตในประเทศไทย 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากตัวแทนตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
เท่านั้นโดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 750 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 27,000 บาท) ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่การ
ผลิต ทั้งนี้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยมทีั้งสิ้น 9 บริษัท ได้แก่ 

 

mailto:miles.mcevoy@ams.usda.gov
http://www.ams.usda.gov/
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 บริษัท Australian Certified Organic (ACO)  
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael Baker  
ที่อยู่: 18 Eton St. P.O. Box 801, Nundah, 
4012, Australia 
โทร: 61 07 3350 5706 
อีเมล์: Michael.baker@aco.net.au 

 บริษัท BioAgriCert (BAC) 
ผู้ติดต่อ: Dr. Riccardo Cozzo  
ที่อยู่: Via Facini, 10 Casalecchio di Reno, 
40033, Italy  
โทร: 39 051 6130512 
อีเมล์: info@bioagricert.org 

 บริษัท Certification of Environmental 
Standards – GmbH (CERES) 
ผู้ติดต่อ: Mr. Albrecht Benzing  
ที่อยู่: Vordehaslach Nr. 1 Happurg, D-
91230, Germany 
โทร: 49 9158 – 92 82 90 
อีเมล์: ceres@ceres-cert.com 

 บริษัท EcoCert S.A. (ECO) 
ผู้ติดต่อ: Ms. Aude Bonnet 
ที่อยู่: BP47 L’Isle Jourdain, 32600, France 
โทร: +33 0 5 62 07 52 06 
อีเมล์: aude.bonnet@ecocert.com 

 บริษัท Ecological Farming Control 
Organization (ETKO) 
ผู้ติดต่อ: Dr. Mustafa Akyuz 
ที่อยู่: 160 Sokak 13/3 Bornova – Izmir, 
35100, Turkey                                  
โทร: 90 232 339 76 06                                  
อีเมล์: info@etko.org 
 

 บริษัท Food Safety S.A. (FS) 
ผู้ติดต่อ: Ms. Lilian Camou  
ที่อยู่: Av. Pedro Goyena 1695 – 
C1406GWF – Ciudad Autonoma de, 
Buenos Aires, Argentina 
โทร: 55 011 4632-4544 
อีเมล์: foodsafety@foodsafety.com.ar 

 บริษัท IMOswiss AG (IMO) 
ผู้ติดต่อ: Ms. Ingrid Hucke  
ที่อยู่: Weststrasse 51, Weinfelden,        
CH-8570, Switzerland 
โทร: 41 71 626 0 626 
อีเมล์: imo@imo.ch 

 บริษัท: OneCert, Inc. (ONE) 
ผู้ติดต่อ: Mr. Sam Welsch  
ที่อยู่: 2219 C Street, Lincoln, Nebraska 
68502, USA 
โทร: 402-4206080 
อีเมล์: info@onecert.com  

 บริษัท Overseas Merchandise Inspection 
Co., Ltd (OMIC) 
ผู้ติดต่อ: Mr. Taro Ohazama  
ที่อยู่: 15-6 Nihonbashi, Kabto-cho,     
Chuo-ku, Tokyo, 103-0026, Japan 
โทร: 81 3 3669 5184 
อีเมล์: ocd@omicnet.com  
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5.2 สมาคมผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) 

สมาคมผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) เป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในเขตอเมริกาเหนือ โดยมีสมาชิก
เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 8,500 รายทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา ทั้งนี้สมาชิกที่
ส าคัญ ได้แก่ บริษัท Whole Foods Market Inc. บริษัท Whitewave Foods Co. และบริษัท Earthbound 
Farm LLC. เป็นต้น   

ข้อมูลติดต่อ สมาคมผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (The Organic Trade Association) – ส านักงานใหญ่ 

ผู้ติดต่อ: Ms. Laura Batcha ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
ที่อยู่: 444 N. Capitol St. NW, Suite 445A Washington D.C. 20001 
โทร: 202-403-8520  
อีเมล์: lbatcha@ota.com  
เว็บไซต์: www.ota.com  

6. โอกาสส าหรับสินค้าอาหารเกษตรอินทรียไ์ทยในตลาดสหรัฐฯ  

6.1 ตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดสหรัฐฯ  

6.1.1 สินค้าจากข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทาน และขนมขบเคี้ยวท า
จากข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

 

6.1.2 สินค้าจากมะพร้าว ได้แก่ น้ ามันมะพร้าว นมพร้อมดื่มจากมะพร้าว กะทิ น้ ามะพร้าว น้ าตาลมะพร้าว 
และขนมขบเค้ียวท าจากมะพร้าว เป็นต้น   

 

6.1.3 สินค้าธัญพืชและผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ถั่วลิสงอบแห้ง ถั่วเหลืองอบแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง 
เนยถั่ว และผักและผลไม้อบแห้ง เป็นต้น   
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6.1.4 สินค้าชาสมุนไพร เช่น ชาขิง ชาสะระแหน่ ชาตะไคร้ เป็นต้น   

 
 

6.2 การเจาะตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ  

6.2.1 ศึกษาข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานและความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมาย ทั้งนี้ พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มักจะอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกครอบครัวไม่มาก ดังนั้นจึง
นิยมที่จะเลือกซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์หีบห่อขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไป  

6.2.2 ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือผู้น าเข้า
ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

6.2.3 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากองค์การอาหารและ
ยาสหรัฐฯ และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีความเข้มงวดอย่างมากในการตรวจสอบสินค้าอาหารน าเข้าสหรัฐฯ  

6.2.4 เลือกเข้าตลาดก่อนคู่แข่งขันในขณะที่ตลาดยังมีศักยภาพในการขยายตัวจะช่วยให้ผู้ส่งออกได้เปรียบ
คู่แข่งขันในตลาด 

6.2.5 แสวงหาผู้จัดจ าหน่ายที่มีศักยภาพในเขตพ้ืนที่ตลาดเป้าหมายเพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายผ่านทาง
องค์กรทางการค้าหรืองานแสดงสินค้าในตลาดที่เก่ียวข้อง 

6.2.6 เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันที  

6.2.7 รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้าหลังการบริโภคเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรง
ความต้องการผู้บริโภคในอนาคต 

6.3 ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่ สคต. ไมอามี  

6.3.1 Alca Trading, Corporation (สินค้าน้ าผลไม้และผลไม้แช่แข็งเกษตรอินทรีย์) 
5301 Blue Lagoon Dr., Suite 570,  Miami, FL, 33126 
Tel: 305-265-8331  
www.alcatradingcorp.com  

6.3.2 Daabon Organic U.S.A. Inc. (สินค้ากาแฟเกษตรอินทรีย์) 
1110 Brickell Ave., Suite 212, Miami, FL 33131 
Tel: 305-358-7667 
Website: www.daabon.com.co 

6.3.3 Dekalb Farmers Market, Inc. (สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์) 
3000 E Ponce De Leon Ave., Decatur, GA 30030 
Tel: 404-377-6400 
Website: www.dekalbfarmersmarket.com  

http://www.alcatradingcorp.com/
javascript:void(0)
http://www.dekalbfarmersmarket.com/
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6.3.4 Dennick FruitSource (สินค้าผลไม้เกษตรอินทรีย์) 
11339 Countryway Blvd. Tampa, FL 33626 
Tel: 813-884-4552 
Website: www.dennickfruitsource.com  

6.3.5 Florida Bottling, Inc. (สินค้าน้ าผลไม้เกษตรอินทรีย์) 
1035 NW 21st Ter., Miami, FL 33127 
Tel: 305-324-5932 
Website: www.floridabottling.com 

6.3.6 Tree of Life LLC (สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์) 
4055 Deerpark Blvd., Elkton, FL 32033 
Tel: 904-824-4699  
Website: www.kehe.com 

7. วิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีภูมิ

ปัญญาทางด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน มีการ
พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง 

2. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทยเอ้ืออ านวย
ต่อการท าการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเมือง
ร้อน เช่น ข้าว มะพร้าว และมะม่วง เป็นต้น 

1. ผู้ผลิตไทยยังไม่ตื่นตัวในการท าการเกษตรแบบ
อินทรีย์เท่าท่ีควร 

2. การสนับสนุนจากภาครัฐฯ ยังไม่เพียงพอทั้งด้าน
ข้อมูล เทคโนโลยีการท า เกษตร อินทรี ย์ และ
งบประมาณในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการท า
ก า ร เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  จึ ง ข า ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาด 

โอกาส อุปสรรค 
1. กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้

สารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช 
หรือสารเร่งโตได้ ดังนั้น จึงได้ผลผลิตในปริมาณ
จ ากัด ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคใน
สหรัฐฯ 

2. ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต้องการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในปริมาณมาก โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดที่ใช้ในฟาร์มสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์ 

3. พืชบางชนิดโดยเฉพาะพืชเขตร้อนไม่สามารถ
เพาะปลูกไดใ้นสหรัฐฯ  

4. การด าเนินโครงการรับรองสินค้าช่วงเปลี่ยนผ่าน
แห่งชาติช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่การเกษตร
แบบเกษตรอินทรีย์ง่ายขึ้น 

1. รัฐบาลสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ
อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านข้อมูล เทคโลยี และแหล่ง
เงินทุน โดยได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

2. ข้อก าหนดเข้มงวดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ท า
ให้ผู้ผลิตไทยเข้าตลาดค่อนข้างยาก 

3. ข้อก าหนดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่ก าหนดให้
พ้ืนที่ท าการเกษตรอินทรีย์ต้องปราศจากการใช้
สารเคมีอย่างต่ า 3 ปี  ท าให้การเปลี่ยนไปท า
การเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตไทยท าได้ยาก  

4. การท าการเกษตรอินทรีย์ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง 
อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในว่าจ้างตัวแทนตรวจสอบสินค้า
เกษตรอินทรีย์ยังค่อนข้างสูงเกษตรกรรายย่อยมี
เงินทุนไม่มากพอ 

http://www.dennickfruitsource.com/
javascript:void(0)
http://www.kehe.com/
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8. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

8.1 ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย
ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับตัวรับมือกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

8.2 ผู้บริโภคชาวอเมริกันต้องการบริโภคสินค้าเเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย
ที่สนใจเข้าสู่ตลาดจึงควรที่จะศึกษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการท าตลาด การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่
ส าคัญในตลาดเป้าหมาย เช่น งานแสดงสินค้า 21st Americas Food and Beverage Show หรือ งานแสดง
สินค้า Natural Expo West จะช่วยให้เข้าใจความต้องการบริโภคสินค้าของตลาดมากข้ึน 

8.3 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทยที่เพ่ิงเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงการผลิตอาจจะพิจารณาขอรับการรับรอง
สินค้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบสมบูรณ์เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคา
ที่สูงกว่าสินค้าที่ผ่านการใช้สารเคมีโดยทั่วไป 

8.4 สินค้าเครื่องดื่มไทยที่มีศักยภาพในการท าตลาดสหรัฐฯ มากที่สุด คือ สินค้าน้ ามะพร้าว ทั้งนี้ เริ่มมีคู่แข่ง
ในตลาดสหรัฐฯ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยควรที่จะปรับตัวสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าโดยอาจจะ
พิจารณาน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และเน้นการสร้างเรื่องราวความน่าสนใจให้กับ
สินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค   

8.5 ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแนวโน้มนิยมบริโภคสินค้าน้ ามะพร้าวแท้ 100% มีรสชาติตามธรรมชาติออกเปรี้ยว
เล็กน้อยไม่ผสมน้ าตาลและสารแต่งกลิ่น ดังนั้น สินค้าน้ ามะพร้าวที่ผ่านการแต่สี กลิ่น รสชาติ จากประเทศไทยเริ่ม
มีความนิยมลดลงในตลาดและขณะนี้นิยมน้ ามะพร้าวที่ใส่บรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ (Tetra Pak) มากขึ้น  

8.6 สินค้าเครื่องดื่มขมิ้นชันเริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันมากขึ้น เนื่องจาก ผู้บริโภคเชื่อ
ได้ว่ามคีุณประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถบรรเทาอาการอักเสบของร่างกายได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทยที่
สนใจท าตลาดควรที่จะระมัดระวังควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ให้มีโลหะหนักโดยเฉพาะสารตะกั่วเจือปนเกินก าหนด
ขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. FDA.)  

8.7 สินค้าน้ าผลไม้ทรอปิคอล เช่น น้ าทับทิม น้ ามังคุด และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เช่น ชาหมัก น้ าผึ้งหมัก       
มีแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดมากขึ้น แต่จ าเป็นต้องน าสินค้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ตลาด 
Mainstream ระดับบนรู้จักสินค้าและคุณสมบัติให้มากขึ้น  

8.8 ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกต้องมีความเข้า
ใจความต้องการผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สินค้าควรที่จะออกแบบให้มีความทันสมัยน่าสนใจ และมีขนาด
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย นอกจากนี้ ผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายยังมี
ลักษณะส าคัญที่ชอบลองสินค้าใหม่ ๆ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์สินค้าอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้
สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

8.9 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรที่จะร่วมมือกันส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าธรรมชาติและสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไทยอย่างจริงจัง ทั้งการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกที่ก าลังหันกลับไปนิยมการบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์มากข้ึน  

  
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 
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