ตลาด และกฎระเบียบของสินค้า Organic ในประเทศบราซิล
แนวโน้ ม ที่ ส ำคั ญ ของผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก คื อ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ สุ ข ภำพ ( Health and Wellness)
ของตนเองเพิ่มมำกขึ้น วิธีกำรหนึ่ง ได้แก่ กำรบริโภคอำหำร Organic ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภำพ ผู้บริโภค
ในประเทศบรำซิล ก็มีควำมนิย มในสิ น ค้ำ Organic เช่นกัน นอกจำกนี้ หน่วยงำนรำชกำรของบรำซิล มีก ำร
สนับสนุน ส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคสินค้ำ Organic อย่ำงจริงจัง
1. ตลาดของสินค้าในบราซิล
ตลำดรวมของสินค้ำ Organic ในบรำซิล Organics Brasil (Liu, 2016)1 ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มี
บทบำทในกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำดสินค้ำ Organic ของทำงกำรบรำซิล ได้ให้ข้อมูลว่ำในปี 2558 มียอดขำย
สินค้ำกลุ่ม Organic รวมกันทั้งประเทศมูลค่ำ 2.50 พันล้ำนบรำซิเลียนเฮอัล หรือประมำณ 0.76 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ และปี 2559 คำดว่ำตลำดมีมูลค่ำ 3.25 พันล้ำนบรำซิเลียนเฮอัล หรือประมำณ 1.02 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ
2. นิยามของสินค้า Organic
อำหำรหรื อ สิ น ค้ ำ เกษตรที่ จั ด ว่ ำ เป็ น Organic นั้ น Ministry of Agriculture, Livestock and
Food Supply (MAPA) หมำยถึง สินค้ำเกษตรที่ไม่มีกำรใช้สำรอันเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้บริโภค รวมทั้ง
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ มี ก ำรใช้ ปุ๋ ย เคมี สำรเคมี ท ำงกำรเกษตร และ GMOs ในขั้ น ตอนกำรเพำะปลู ก
(http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/o-que-e-agriculturaorganica)
3. การนาเข้าสินค้า Organic
สินค้ำ Organic ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งจำกประเทศไทยที่จะวำงจำหน่ำยในประเทศ
บรำซิลได้ และใช้คำว่ำ “Organic” เพื่อทำกำรตลำดนั้น ต้องได้รับกำรรับรองโดย MAPA หรือหน่วยงำนที่
MAPA อนุญำตให้ เป็นผู้รับรอง รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องที่ทำงกำรบรำซิล
กำหนดเกี่ยวกับสิ นค้ำ Organic ทั้งนี้ สินค้ำที่ได้รับเครื่องหมำยรับรองตำมกฎหมำยของประเทศอื่น หรือ
เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนสำกลอื่น จะไม่ได้รับกำรรับรองจำกทำงกำรบรำซิล ดังนั้นสินค้ำทุกชนิดจำกทุก
ประเทศต้องได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำยของบรำซิล จึงจะจำหน่ำยโดยใช้คำว่ำ “Organic” บนผลิตภัณฑ์ได้

1

Liu, Ming. 2016. Brazilian Organics Market Trends and News BIOFACH 2016.
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4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สินค้ำ Organic ในประเทศบรำซิลอยู่ภำยใต้กำรดูแลของ MAPA นอกจำกนี้ ยังมีคณะกรรมกำร
พิเศษในระดับประเทศ (Federal) และระดับรัฐ (State) ดูแลในส่วนของสินค้ำ Organic เป็นกำรเฉพำะอีก
ด้วย โดยเรียกหน่วยงำนนั้นว่ำ The Commissions of Organic Production หรือ CPOrg ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกำรกำรเพำะปลูกพืช Organic โดยผู้ที่จะวำงตลำดสินค้ำ
Organic ต้ อ งมี ร ำยชื่ อ อยู่ ใ น the National Register of Organic Producers (Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos) กำรที่จ ะอยู่ ในลิ สต์รำยชื่อได้นั้นผู้ประกอบกำรต้องผ่ำนกำรรับรองว่ำสินค้ำเป็น
Organic (www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Org%C3%A2
nicos%20 CNPO/2016/CNPO%20MAPA%2027_12_2016_3.xls)
4.1 วิธีกำรรับรองสินค้ำ Organic
กำรรับรองควำมเป็นสินค้ำ Organic ในประเทศบรำซิล สำมำรถทำได้ 3 วิธี ได้แก่
1) Social Control in Direct Selling เกษตรกรผู้ผลิตรำยเล็ก ๆ ในบรำซิล รวมกลุ่มกัน
เพื่อควบคุมคุณภำพกำรผลิ ต กัน เอง แต่เกษตรกรสำมำรถจ ำหน่ำ ยให้ กับผู้ บริโ ภคโดยตรงเท่ ำนั้น (Final
consumer) ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรต้องจดทะเบียนกับ MAPA เช่นกัน
2) Participatory Guarantee System (PGS) เกษตรกร ผู้ บริโ ภค และผู้ ที่เกี่ยวข้อง
รวมตัวกัน ก่อตั้งองค์กรเพื่อควบคุมคุณภำพสินค้ำที่ผลิต เพื่อออกตรำรับรองสินค้ำ Organic แสดงบนฉลำก
ของสินค้ำ ซึ่งสำมำรถจำหน่ำยให้กับบุคคลที่สำมได้
3) Certification by Audit ผู้ ผ ลิ ตสิ นค้ำ Organic ได้รับกำรตรวจสอบโดยองค์ ก รที่
ได้รับกำรอนุญำตจำก MAPA ให้เป็นผู้ตรวจสอบสินค้ำว่ำเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด หำกผู้ประกอบกำร
ได้รับกำรรับรอง สำมำรถใช้ตรำรับรองสินค้ำ Organic แสดงบนฉลำกของสินค้ำ ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบกำร
ไทยที่สนใจจะเปิดตลำดสินค้ำ Organic ในบรำซิล จะต้องใช้วิธีที่ 3 นี้เท่ำนั้น
4.2 กำรขอ Certification by Audit
ในปั จ จุ บั น MAPA อนุ ญ ำต 9 หน่ ว ยงำนให้ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบออกตรำรั บ รองสิ น ค้ ำ
Organic ในบรำซิลได้ แต่มี 4 หน่วยงำนเท่ำนั้นที่ให้กำรรับรองในระดับสำกล 2 (International Accredited
Certification Agencies)
1)
2)
3)
4)

2

IBID

ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA.
AGRICONTROL LTDA (OIA).
IMO CONTROL OF BRAZIL LTDA.
IBD CERTIFICATIONS LTDA.
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4.3 ฉลำกของสินค้ำ Organic
หลังจำกที่ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรตรวจสอบ และได้รับกำรรับรองให้ใช้ คำว่ำ Organic
และเครื่องหมำยฯ บนฉลำกของสินค้ำได้ มีเงื่อนไข/ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
 สินค้ำที่มีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว สำมำรถใช้คำว่ำ “Organic product” เมื่อ
ได้รับกำรรับรอง
 สินค้ำที่มีส่วนประกอบมำกกว่ำ 1 ชนิด ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดมิใช่ Organic ต้อง
ระบุบนฉลำก และมีรำยละเอียดดังนี้
ก. หำกส่วนประกอบเกินกว่ำร้อยละ 95 เป็น Organic ที่ได้รับกำรรับรอง เขียน
บนฉลำก “Organics products”
ข. หำกส่วนประกอบร้อยละ 70-95 เป็น Organic ที่ได้รับกำรรับรอง เขียนบน
ฉลำก “Products with organic ingredients” และต้ อ งเขี ย นสั ด ส่ ว นของ
ส่วนประกอบที่เป็น organic และ non-organic
ค. หำกไม่ อ ยู่ ใ นเงื่ อ นไขข้ อ ก. และ ข. จะไม่ ส ำมำรถเขี ย นบนฉลำกว่ ำ เป็ น
Organic
สัญลักษณ์สินค้ำ Organic บนฉลำกสินค้ำ

5. แนวทาง/ขั้นตอนการขอการรับรองฯ
IBD (March, 2016)3 ได้ให้คำแนะนำ และแนวทำงในกำรขอกำรรับรองฯ กับ ผู้ประกอบกำรที่
สนใจขอรับกำรรับรอง โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรโดยสังเขป ดังนี้
1) ผู้ประกอบกำรประสำนแจ้งหน่วยงำนผู้ให้กำรรับรอง เพื่อขอรับกำรรับรอง
2) หน่วยงำนผู้ให้กำรรับรอง ส่งเอกสำรขอข้อมูลในรำยละเอียดเพื่อใช้ในกำรประมวลผลควำม
ต้องกำรของผู้ขอใช้บริกำร รวมทั้งกรอบของกำรให้บริกำร

3

IBD CERTIFICATIONS LTD. 2016. Organic Products Certification Step by Step.
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3) หน่ ว ยงำนผู้ ใ ห้ ก ำรรั บ รองน ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ไปประมวลผล เพื่ อ พิ จ ำรณำว่ ำ หน่ ว ยงำนฯ
มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือไม่
4) หน่วยงำนฯ จะยื่นข้อเสนอ แนวทำงกำรดำเนินกำร เงื่อนไข และกรอบวงเงินค่ำใช้จ่ำยให้กับ
ผู้ประกอบกำร
5) ทั้งสองฝ่ำยลงนำมในข้อตกลง โดยแต่ละฝ่ำยจะดำเนินกำรในส่วนของรำยละเอียด เงื่อนไขที่
ตนเองได้รับมอบหมำย
6) กำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจสอบ (Audit Preparation) หน่วยงำนฯ จะส่งแบบฟอร์มให้กับ
ผู้ประกอบกำรเพื่อกรอกรำยละเอียดในส่วนของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด ผู้ตรวจสอบ
(Auditor) ที่ได้รั บ กำรมอบหมำยจะเป็ นผู้ วิเ ครำะห์ ข้ อ มูล ขั้ นตอนกำรปฏิบั ติ งำนรวมทั้ ง
เอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อจัดทำ Audit plan
7) กำรตรวจสอบ (Audit) อันดับแรกผู้ตรวจสอบจะประชุมหำรือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลถึงขั้นตอน วิธีกำรในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ กำรขอควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ จำก
บุคลำกรของผู้ประกอบกำร กำรประเมินผล (Evaluations) จะดำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ
เช่น











กำรสัมภำษณ์
กำรสังเกตกิจกรรม
กำรวิเครำะห์เอกสำรต่ำง ๆ
กำรสังเกตเครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่
กำรเปรียบเทียบ inputs – production – sales – stock
กำรฝึกกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability exercise)
กำรเก็บตัวอย่ำงสินค้ำ, ดิน, น้ำ
กำรระบุและตรวจสอบประเด็น กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยง
กำรตรวจสอบประเด็นที่ไม่เป็นไปตำมที่กำหนดในกำรประเมินครั้งก่อนๆ
กำรตรวจวิเครำะห์ข้อร้องเรียน และกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
และเมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะเชิญประชุมเพื่อแจ้งผลกำร
ตรวจสอบ และหำรือร่วมกันเพื่อให้ได้ผลสรุป

8) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบ จะประเมินผลจำกเอกสำรกำรตรวจสอบ (Audit Report)
คุณภำพ รวมทั้งควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดต่ำง ๆ
9) หำกผลกำรประเมินเป็นที่น่ำพอใจ หน่วยงำนตรวจสอบจะออกเอกสำรรับรอง Certificate of
Conformity ให้กับผู้ประกอบกำร ซึ่งเอกสำรนี้มีอำยุ 1 ปี
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10) หน่วยงำนตรวจสอบจะดำเนินกำรติดตำม และสุ่มตรวจกำรดำเนินกำรของผู้ประกอบกำร
เป็นประจำทุกปี เพื่อต่ออำยุ หรือยืนยันว่ำผู้ประกอบกำรยังดำเนินกำรตำมข้อกำหนด
11) หน่วยงำนตรวจสอบสำมำรถที่จะระงับ/ยกเลิก เอกสำรรับรองได้ หำกพบว่ำผู้ประกอบกำร
มิได้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไข ขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นเอกสำร/ให้
ข้อมูล เพิ่มเติมได้ในกรอบเวลำที่กำหนด ก่อนหน่ว ยงำนตรวจสอบระงับ/ยกเลิกเอกสำร
รับรอง
6. งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ
1) BIO BRAZIL FAIR, BIOFACH AMERICA LATINA เป็ น งำนแสดงสิ น ค้ ำ เกี่ ย วกั บ Organic
ที่ใหญ่ที่สุดในลำตินอเมริกำ จัดขึ้นที่เมือง Sao Paulo ประเทศบรำซิล โดยงำนล่ำสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-11
มิถุนำยน 2559 มีผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ 117 รำย ผู้เยี่ยมชมงำน 19,240 รำย
ในปี 2560 จะมีกำรจัดงำนขึ้นระหว่ำงวันที 7-10 มิถุนำยน 2560 ผู้สนใจสำมำรถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.biofach-americalatina.com.br
2) APAS 2017 ครั้งที่ 33 งำนแสดงสินค้ำและบริกำรสำหรับซุปเปอร์มำร์เกต (อำหำร เครื่องดื่ม
ขนมขบเคี้ยว) วันที่ 2-5 พฤษภำคม 2560 (ข้อมูลเพิ่มเติม http://feiraapas.com.br)
ผู้ ส่ งออกสิ น ค้ำ ของไทยที่ส นใจจะขยำยตลำดสิ น ค้ำ Organic ในบรำซิล สำมำรถประสำนข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้โดยตรงกับทำงสำนักงำนฯ e-mail: thaitcsp@terra.com.br และ thaitcsaopaulo@ditp.go.th
------------------------------------------สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครเซำเปำโล
กุมภำพันธ์ 2560
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หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้า Organic ของบราซิล
1. ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA
Address: Rua Germano Hermesmeyer, s / n ( Matrix) - Santa Rosa de Lima - Santa
Catarina CEP 88763-000
Office and Mailing Address: Street Councilman Osni Ortiga, 949, Lagoa da Conceição,
Florianópolis - Santa Catarina CEP 88.062- 450
Tel : +55 48 3232-8033 / Fax: +55 48 3232-8033
E-mail : ecocert@ecocert.com.br

Website : www.ecocert.com.br

2. AGRICONTROL LTDA (OIA)
Address : Av Dr. Vieira de Carvalho, 51, 7th floor, Vila Buarque - São Paulo - São Paulo.
CEP 01210-010
Phone : +55 11 3062-1145 / Fax: +55 11 3068-8721
e- mail : oiabrasil@oiabrasil.com.br

Website : www.oiabrasil.com.br

3. IMO CONTROL OF BRAZIL LTDA
Address: Isabel Street Castilla, 136, Vila Beatriz - São Paulo - São Paulo CEP 05445-010
Tel : +55 11 3816-1868 / Fax: +55 11 3816-3148
E-mail : imo@imocontrol.com.br

Website : www.imo.ch

4. IBD CERTIFICATIONS LTDA
Address: Barros Amando Street, 2275, Botucatu - São Paulo CEP 18602-150
Tel : +55 14 3811-9800 / Fax: +55 14 3811-9801
E-mail : ibd@ibd.com.br

Website :www.ibd.com.br
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