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 แม้มีปจัจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยในอนาคตหลายประการดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น แต่เกษตรอินทรีย์ยังมีปญัหาและอปุสรรคหลกั 2 ประเด็นคือ ปัญหาด้านการผลิต เนื่องจาก
การผลิตเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่
ได ้ และการท าเกษตรอินทรียม์ีความเสี่ยงจากความเสยีหายของผลผลิตสูงกว่าเนื่องจากการไม่ใช้
สารเคม ี ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลใหป้ริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนปัจจัยทีส่องคือ ปัญหาด้านการตลาด ส าหรบัตลาดในประเทศยังคงมีกลุ่ม
ผู้บริโภคจ ากัด เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีราคาสูง ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดความ
ตระหนักตอ่ความส าคัญของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไม่มากเท่าที่ควร ส าหรบัตลาดส่งออกไทยยังคง
เผชิญอปุสรรคส าคัญ คือ ปัญหาการผลิตให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการผลิตเกษตรอินทรยี์ให้เป็นที่
ยอมรบัตามหลักสากล ทั้งนีส้ามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคของประเด็น
ดังกล่าวออกเป็น 
 ปัญหาการยกระดบัสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไทยยังคงขาด
องค์กรที่มีเอกภาพซึ่งให้การรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เช่ือถือได ้ (Certified Body) ในระดับโลก 
ดังนั้นหากไทยไมม่ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจะท าให้สง่ผลกระทบต่อการค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีความแตกต่างกันของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละ
ประเทศ ทั้งมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบสินค้า และมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย ์ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ใหเ้ป็นระบบเดียวกันและ
มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งเป็นองค์กรทีร่ับรอง
ระบบงาน (Accreditation) สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Tracibility) เพื่อใหส้ินค้าเกษตรอินทรีย์
มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ของต่างประเทศที่บงัคับใช้มีทัง้มาตรฐาน 
EU Regulation 2092/91 ของสหภาพยุโรป มาตรฐาน NOP (National Organic Program) ของ
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2 

 

สหรัฐฯ และมาตรฐาน JAS (Japanese Associate Standard)ของญีปุ่่น ซึ่งก าหนดข้ึนตามมาตรฐาน 
CODEX และมาตรฐาน IFOAM Basic Standard ส าหรบัภาครัฐได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้มติครม. เมื่อวันที ่ 22 ม.ค. 2551 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท า
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบบัที ่ 1ปี 2551-2554 โดยวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกระดับอย่างเป็นเอกภาพโดยการประสานความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 ปัญหาขาดการพฒันาองค์ความรู้ (Knowledge) ของเกษตรกรและผู้บริโภค ที่ผ่านมาภาครัฐ
ยังขาดการรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไปให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตและการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างเพียงพอ ดังนั้นแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงควรเรง่สง่เสรมิประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกหลกั
มาตรฐานสากล รวมทั้งเร่งส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภคผลิตภัณฑ์
อินทรีย ์ซึ่งจะช่วยผลักดันการขยายการส่งออกของไทยตอ่ไป 
 โครงสร้างพื้นฐานการท าเกษตรกรรมแบบเดิมเป็นอปุสรรคตอ่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
โครงสร้างการใช้ที่ดิน (Land Use) แบบเดิม ท าให้ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของวัตถุดิบต้นทางใน
การแปรรปูอาหารมีมาก และการควบคุมเป็นไปได้ยากล าบาก หากมีพื้นทีเ่พาะปลูกเกษตรอินทรีย์
ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มกีารใช้สารเคม ีซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปือ้นสงู ส าหรับทางออกที่เหมาะสมใน
การพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย ์ โดยภาครัฐควรวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการผลิตเกษตรอินทรีย์โดย
การแบ่งเขตพื้นทีเ่พาะปลูก (Zoning) ให้ชัดเจนเพื่อใหง้่ายแก่การควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์
 ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังน้อย ราคาสงู สินค้าไม่หลากหลายท าใหผู้้บริโภคยังจ ากัด
เฉพาะกลุ่ม การท าเกษตรอินทรีย์มีข้อจ ากัดในการผลิตซึ่งเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตในระดับ
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ได ้ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง และให้ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าการเพาะปลูกโดยวิธี
ปกติที่มกีารใช้สารเคม ี เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มจะเสียหายได้ง่ายกว่า อีกทั้งการเพาะปลกูเกษตร
อินทรีย์ต้องดูแลเอาใส่ใจและต้องใช้แรงงานในการดูแลมาก ท าให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรียท์ี่ออกสู่
ตลาดน้อย ขณะที่เกษตรกรยังมกีารผลิตอาหารอินทรียเ์พียงไม่กี่ชนิด และสินค้าเกษตรอินทรีย์มี
ข้อจ ากัดเนื่องจากมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรโดยทั่วไปร้อยละ 20-30 ท าให้ตลาดยังคงจ ากัดเฉพาะ
กลุ่มผู้ที่มกี าลงัซื้อค่อนข้างสูง ขณะที่แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ซึง่มีความต้องการ
มากกว่าอุปทานการผลิต ดังนั้นแนวทางออกของปญัหาดังกล่าวคือ การเร่งขยายพื้นทีเ่พาะปลกู
เกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางขึ้น และขยายพื้นทีผ่ลิตไปยงัประเทศเพื่อนบ้านโดยการท า Contract 
Farming มากขึน้ ตลอดจนสง่เสริมการท าเกษตรอินทรยี์อย่างต่อเนื่อง และท าให้มโีอกาสทีร่าคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ าลง รวมทั้งภาครัฐควรเรง่สง่เสรมิการผลิตสินค้าตามความต้องการของผูบ้รโิภค
ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนีผู้้ประกอบการรายใหญ่ยังพยายามในการขยายพื้นทีผ่ลิตเกษตร
อินทรีย์ในลักษณะเกษตรกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งต้องมกีารบริการจัดการการผลิตที่ดีและมีระบบ
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การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด และหากสามารถท าได้ก็จะสง่ผลดีทั้งตอ่เกษตรกรเอง
และผูบ้ริโภค ท าให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท าเกษตรกรรมตลอดจนมีสุขอนามัยในการ
บริโภคดีข้ึนด้วย 

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Market) 
แม้อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ของออสเตรเลียยังคงเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยหากเทียบกบัตลาดโลก 
ซึ่งในปี 2553 มีมูลค่ารวมประมาณ 59 พันล้านเหรียญสหรฐั แต่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ออสเตรเลียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2553-2555 ถึงแม้ว่าก าไรจะลดลง ทัง้นี้คาดว่าในปี 
2555 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ออสเตรเลียจะมีมลูค่ารวม 1.276 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10-15  
ออสเตรเลียน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์สงูกว่า 220 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย เนื่องจากซปุเปอรม์ารเ์กต
รายใหญ่น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึนเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของผูบ้ริโภค ซึ่งผลจากการ
แข็งค่าของเงินเหรียญออสเตรเลีย ท าใหส้ินค้าน าเข้ามรีาคาต่ าลง ในส่วนของการสง่ออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของออสเตรเลียนั้นยังคงเบาบางเมื่อเทียบกบัมลูค่าการส่งออกในช่วงปี 2543 โดยสัดส่วนการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรียเ์ทียบกับยอดการส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 10 มีมูลค่า 126 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ทั้งนีผ้ลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมมสีัดสว่นการส่งออกทีสู่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรียป์ระเภทอื่น ในปี 2555 ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึนอย่างมาก ซึ่งผู้บริโภคนิยม
ซื้อผ่านร้านค้าปลกีถึงรอ้ยละ 92 โดย 3/4 ของผู้บริโภคซื้อสนิค้าผ่านซุปเปอร์มาร์เกตรายใหญ่ เช่น 
Woolworths และ Coles  

 
กราฟ 1: ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ 
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พ้ืนท่ีท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 
ออสเตรเลียจัดเป็นประเทศที่มีพื้นที่ส าหรบัการท าฟารม์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รบัการรับรองที่ใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก มีขนาด 11,199,577.4 เฮกตาร์ จากพื้นทีท่ั้งหมด 13,637,541.9 เฮกตาร์ โดยรัฐควีนสแลนด์
มีฟาร์มเกษตรอินทรียท์ี่ได้รับการรับรองมากทีสุ่ด รวมทัง้มีมลูค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สงูทีสุ่ด  

 
ตาราง 1: พื้นที่ฟารม์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รบัการรับรองในออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2001-2011 

 

 
ตาราง 2: จ านวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย ปี 2002-2011 

ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
จากการส ารวจพบว่าผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเกินกว่า 1 ล้านคนซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประเภท 
อาหารและเครื่องดืม่เป็นประจ า ในขณะที่รอ้ยละ 65 ของผูบ้ริโภคซื้อเป็นบางครัง้บางคราว เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 60 ในปี 2010 โดยในปี 2011 ร้อยละ 75 ของผู้ซื้อ ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายใหญ่ ซึง่
แสดงใหเ้ห็นว่าสินค้าเกษตรอินทรียเ์ป็นสินค้า Mainstream มากข้ึน ทั้งนี้ผู้ทีซ่ื้อสินค้าครั้งแรกมัก
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เลือกซื้อผักและผลไมส้ด วัตถุดิบส าหรับท าอาหารที่บ้าน และผลิตภัณฑ์นม เป็นส่วนใหญ่ คาดการณ์
ว่ามูลค่าการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคส าหรบัสินค้าเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ 5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย  
ที่ผ่านมาอปุสรรคที่ส าคัญส าหรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ ราคา และ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดย
อุปสรรคทัง้สองมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เนือ่งจากในปัจจุบันห้างค้าปลีกหลายรายได้
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นท าใหผู้้บริโภคหาซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน รวมถึงซปุเปอรม์ารเ์กตรายใหญ่ เช่น 
Woolworths, Coles และ Aldi ได้จ าหน่ายสินค้าเกษตรอนิทรีย์ทีเ่ป็นแบรนด์ของตน (Private 
label) และเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่วางจ าหน่ายมากข้ึน สง่ผลใหร้าคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ าลงกว่าในปีทีผ่่านมา และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากข้ึน นอกจากนี้
สินค้าเกษตรอินทรียท์ี่มปีระกาศนียบัตรรับรองยงัช่วยกระตุน้การเตบิโตของยอดขายสินค้าเกษตร
อินทรียโ์ดยรวม เนื่องจากท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมั่นในการซื้อสินค้ามากยิ่งข้ึน  
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ Traditional Consumer และ  Mainstream 
Consumer โดยผู้บริโภคกลุ่มแรกจะให้ความส าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และ สวัสดิภาพสัตว์ และมัก
เลือกซื้อสินค้าตามร้านค้ารายยอ่ย ร้านค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มหลงัให้
ความส าคัญกับเรื่องสิง่แวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ ค่อนข้างน้อยและมักซือ้สินค้าผ่านทางซปุเปอร์
มาร์เกต ฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคทัง้สองกลุ่ม เพือ่
ผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภคทั้งสองกลุ่มได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังควรค านึงถึงเรื่อง
ราคา และสถานทีจ่ัดจ าหน่ายเพือ่ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด 
ภาพรวมอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย 
ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรยี์ที่มีตรารบัรองในออสเตรเลียมีการเตบิโตอย่างสูง เนือ่งจากมี
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเนือ่งมาจากกระแสรักสุขภาพที่ก าลังมา
แรง ส่งผลใหผู้้บริโภคหันมาใส่ใจกบัอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายมากข้ึน รวมถงึสภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวสง่ผลใหผู้้บริโภคเพิ่มมลูค่าการใช้จ่ายให้กบัสินค้าทีม่ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนีส้ินค้าเกษตรอินทรีย์ทีเ่คยมรีาคาสูงและหาซื้อได้ค่อนข้างยากในอดีต 
กลับกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปตามซปุเปอร์มารเ์กตและร้านค้าปลีกต่างๆ และมรีาคาที่ถูกลง ท า
ให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน จงึคาดว่าอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ใน
ออสเตรเลียจะมีอัตราการเติบโตสงูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าอาหารอินทรีย์ส าเรจ็รปู มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนกว่าในอดีต โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ในปี 2553 มมีูลค่า 380 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย โดยนมอินทรีย์และผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุม่นี้ (ร้อยละ 8 ในปี 2553 
มูลค่า 146 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) นอกจากนีอ้อสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในตลาดที่เปิดมากที่สุดในโลก
ส าหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากความง่ายในการซื้อ-ขายสินค้า ในขณะที่ผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลียต้องประสบปัญหาจากประเทศผู้น าเข้าในเรื่องของกฎระเบียบที่
เข้มงวด และข้อก าหนดส าหรบัการใช้เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ประเทศผู้น าเข้าแต่ละประเทศก าหนดไว้อย่างต่างกัน นอกจากนีผู้้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรียบ์างราย
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ต้องเลิกกจิการเนื่องจากไมส่ามารถสูร้าคากับสินค้าน าเข้าซึ่งมีราคาต่ ากว่า และ ค่าใช้จ่ายที่สูงที่ถูก
เรียกเก็บจากห้างค้าปลีกรายใหญ่หากต้องการจ าหน่ายสินค้าของตนในห้าง 
 

 
ตาราง 3: มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ปี 2547-2552 (หน่วย: ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย) 
 
 
 
มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ 300,637,412 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยเพิม่ขึ้นร้อยละ 34.67 
ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 หรือ ร้อยละ 16 ต่อปี สินค้าที่ขายดีที่สุด ได้แก่ ผลไม้ ผกั เนื้อสัตว์ และ 
ผลิตภัณฑ์นม ซึง่ผูบ้ริโภคนิยมซื้อผักและผลไม้เป็นประจ า 
เนื้อวัว (Beef) : ยอดขายผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเพิม่ขึ้นอย่างเป็นล าดับในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา เนื่องจาก
ผลผลิตดีเยี่ยมและความต้องการสินค้าสูง โดยเฉพาะความต้องการในประเทศจากลกูค้ากลุม่ซปุเปอร์
มาร์เกตและลูกค้าต่างประเทศ และการแข็งค่าของค่าเงินเหรียญออสเตรเลียไม่ได้สง่ผลกระทบกบั
ยอดขายในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และ สหรฐัอาหรับเอ
มิเรตส์ โดยยอดขายเพิม่ขึ้นร้อยละ 111 หรือ 72.8ล้านเหรยีญออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2553 นอกจากนี้
ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด Hungry Jack’s ยังเริ่มซือ้เนื้อวัวเกษตรอินทรีย์เพือ่ใช้ในร้านตั้งแต่ปี 2554 
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เนื้อแกะ (Lamb) : ยอดขายเนื้อแกะเพิ่มข้ึนอย่างมากตัง้แต่ปี 2553 แต่ยังไม่เพียงพอกบัความ
ต้องการในประเทศ สง่ผลใหร้าคาเนื้อแกะสูงข้ึน ทางออสเตรเลียจงึลดการสง่ออกเนื้อแกะอินทรีย์เพือ่
ตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นอันดับแรก ยอดขายหน้าฟาร์มเพิม่ขึ้นร้อยละ 64 หรือ 18.6 
ล้านเหรียญออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2553 
เนื้อไก่และไข่ (Poultry and egg) : ยอดขายเนื้อไก่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.4 ในช่วงสองปทีี่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมเนือ้ไก่ในออสเตรเลยีมีผูผ้ลิตรายใหญ่เพียงไม่กีร่ายเป็นเจ้าตลาด ถึงแม้ว่าผลผลิตเนื้อไก่
จะเพิม่ขึ้นอย่างเล็กนอ้ย แต่มูลค่าการขายโดยรวมกลับไมเ่พิม่ขึ้นตามผลผลิตเนื่องจากแรงกดดันด้าน
ราคาจากห้างค้าปลีก นอกจากนี้ผูผ้ลิตเนื้อไก่อินทรีย์ยังได้รบัผลกระทบจากยอดขายทีเ่พิ่มข้ึนของ 
‘Free range poultry’ (เนื้อไก่ทีผ่่านการเลี้ยงแบบปล่อย ตามหลกัการสวัสดิภาพสัตว์) ซึ่งอุปสรรค
ส าหรับผู้ผลิตเนือ้ไก่อินทรีย์คือการให้ความรู้แกผู่้บริโภคถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อไก่อินทรีย์ 
(Organic poultry) กับ เนื้อไก่ที่ผ่านการเลี้ยงแบบปลอ่ย (Free range poultry) นอกจากนี้ต้นทุนใน
การผลิตเนือ้ไก่อินทรีย์ยังเพิ่มสูงข้ึนเนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า และค่าอาหารสัตว์ ซึ่ง
อาหารสัตว์ส าหรับการเลี้ยงไก่อินทรีย์ย์จะต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ถึงร้อยละ 95 ผู้ผลิตเนื้อไก่
อินทรียค์าดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเนือ้ไก่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2556 ส่วนยอดขายไข่ไก่อินทรีย์
ในปี 2554 คือ 17,549,148 ฟอง มูลค่า 4.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 37 ตั้งแต่ปี 
2553  
นมและผลิตภัณฑ์จากนม (Milk and dairy products) : เนือ่งจากความต้องการผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์
ทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกรง่ สง่ผลให้อุตสาหกรรมการผลิตนมอินทรีย์ในออสเตรเลียมีความ
มั่นคงอย่างสูง มีการผลิตนมอินทรีย์ในทุกรฐัของประเทศออสเตรเลีย ผู้ผลิตส่วนใหญเ่ป็นลักษณะของ
อุตสาหกรรมครอบครัวและโรงงานแปรรูป ความท้าทายส าหรบัผูผ้ลิตคือการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ทีเ่พิ่มข้ึนอย่างสูงมาก ราคาเฉลี่ยส าหรบันมอินทรียส์ูงกว่าราคาขาย
ปลีกของนมสดทั่วไป 2-3 เท่า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จากนมอนิทรีย์ชนิดอื่นๆทีผ่ลิตในออสเตรเลีย เช่น 
เนย และชีส ที่วางจ าหน่ายตามร้านค้าปลกีทั่วไปกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
ตามซุปเปอร์มาร์เกตซึ่งน าเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์และยุโรป และเมื่อไม่นานมานี้ซุปเปอร์มาร์เกต
รายใหญ่อย่าง Woolworths, Coles และ Aldi ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมสดอินทรีย์ UHT (organic 
UHT) ที่เป็น Private label ออกสู่ท้องตลาดโดยตัง้ราคาขายที่ต่ ากว่าผู้ผลิตเจ้าอื่นๆ เพื่อมุง่ขยายฐาน
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส าหรับยอดขายของผลิตภัณฑน์มอินทรีย์ในปี 2553 อยู่ที่ 29,225 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเป็นยอดขายที่เพิม่ขึ้นสูงมาก ในขณะที่ยอดขายของผลิตภัณฑ์นมน าเข้า เช่น 
เนย ในปี 2553 มีมูลค่า 4.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดน าเข้าจากนิวซีแลนด์ 
คาดการณ์ว่ายอดขายของผลิตภัณฑจ์ากนมที่น าเข้าจากนิวซแีลนด์จะคงตัวในปี 2555 เนื่องจาก
ออสเตรเลียยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ 
เนื้อหมูและผลิตภัณฑ ์(Pig) : ยอดขายเนื้อหมูอินทรีย์และผลิตภัณฑ์มีมลูค่าเพียง 421,884 เหรียญ
ออสเตรเลีย สาเหตหุลกัมาจากผูผ้ลิตเนื้อหมูอินทรียใ์นออสเตรเลียมีจ านวนจ ากัด ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู
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อินทรีย์วางจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เกต และร้านค้าปลีกทัว่ไป ในขณะที่ซุปเปอร์มาร์เกตใหญเ่ช่น 
Woolworths และ Coles ให้ความสนใจกบัผลิตภัณฑ์ประเภทแฮม เบคอน และเนื้อหมูอินทรีย์มาก
ข้ึน อุปสรรคส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อหมูอินทรีย์คือ ตน้ทุนในการผลิตทีสู่งเนื่องจากข้อก าหนด
ด้าน Free range รวมไปถึงต้นทุนอาหารสัตว์อินทรีย์ทีสู่ง และข้อห้ามในเรื่องของวิธีรักษาสัตว์แบบ
ดั้งเดิม (Conventional veterinary treatment) เช่นการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 
น้ าผึ้ง (Honey) : ยอดขายน้ าผึ้งอินทรีย์ในปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 5.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ลดลง
จากปี 2553 เนื่องจากอุปสรรคในด้านการแข่งขันกับสินค้าน าเข้าที่มีราคาต่ ากว่ารวมถงึค่าเงินเหรียญ
ออสเตรเลียทีสู่งข้ึน อย่างไรก็ตามผู้ผลิตในประเทศยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้อีก โดยให้
ความส าคัญกับตลาดสง่ออก 
ผักและสมนุไพร (Vegetables and herbs) : ยอดขายผักอนิทรีย์ทีม่ีตรารับรองตามรายงาน
อุตสาหกรรมผักปลอดสารพิษ คือ 60.61 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ลดลงจากการคาดการณ์ในปี 2553 
ปริมาณผลผลิตโดยรวมจากผูผ้ลิตและผู้ค้าสง่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ราคาต่อกิโลกรมัลดลง เมื่อเทียบ
กับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผูผ้ลิตรายใหญ่เพิม่ปริมาณการขายให้กับร้านค้าปลีกรายใหญม่ากขึ้น 
ชนิดของผักอินทรีย์ทีท่ าเงิน ได้แก่ แครอท มันฝรัง่ บลอ๊คโคลี่ และฟักทอง ส่วนผักและสมุนไพรชนิด
อื่นๆที่ขายให้แก่ niche market ได้แก่ สมุนไพร หน่อไม้ฝรัง่ ข้าวโพดหวาน และผัดกาดแก้ว ในขณะ
ที่มะเขือเทศยังขาดตลาดเนื่องจากมีผูผ้ลิตเป็นจ านวนน้อย อุปสรรคส าคัญทีท่ าให้อุตสาหกรรมผกั
อินทรียเ์ติบโตช้า คือ ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความตอ้งการของตลาด ซึง่มสีาเหตมุาจากผูผ้ลิต
ไม่สามารถขายสินค้าของตนให้แก่ตลาดเกษตรอินทรีย์ได้ในราคาที่เหมาะสม  
ผลไม ้(Fruits) : มูลค่าการขายผลไม้ในปี 2555 ประมาณ 61.61 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิม่ขึ้นจาก
ปี 2555 มากกว่าร้อยละ 50 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมผีูผ้ลิตรายใหญเ่ข้าสู่
ตลาดมากขึ้น ในขณะที่จ านวนผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเล็กลดลงบางส่วน ร้อยละ 60 ของผู้บริโภค
สินค้าเกษตรอินทรียซ์ื้อผักและผลไม้เป็นประจ า ผลไมท้ี่ขายดีได้แก่ แอปเปิ้ล ส้ม และมะกอก 
นอกจากนี้องุ่นส าหรบัผลิตไวน์มีแนวโน้มมมีูลค่าเพิ่มข้ึน 
ถ่ัว (Nuts) : มูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ถ่ัวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งโดยในปี 
2555 มีมูลค่า 3,41 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 300 โดยอัลมอนด์มียอดขายสูงที่สุด 
มูลค่า 1.609 ล้านเหรียญออสเตรเลีย รองมาคือ แมคคาเดเมีย และ วอลนัท มีมลูค่า 1,144,000 และ 
297,111 เหรียญออสเตรเลีย ตามล าดับ อุปสรรคส าหรบัอตุสาหกรรมถั่วอินทรีย์คือ มีการน าเข้าถ่ัว
จากต่างประเทศทีม่ีราคาถูก ส่งผลใหผู้้ผลิตในประเทศบางรายไม่สามารถแข่งขันกบัสินค้าน าเข้าใน
ด้านราคาได้ นอกจากนี้การผลิตสินค้าถ่ัวเพิ่มมูลค่า เช่น ถ่ัวอบ และถ่ัวเคลอืบชอกโกแลต อาจเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งผลิตภัณฑเ์พิ่มมลูค่าไปขายยังตา่งประเทศ เพือ่ลดข้อเสียเปรียบในด้าน
ราคากับสินค้าน าเข้าและยงัช่วยส่งเสริมการเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมถั่วอีกด้วย 
น้ ามันหอมระเหย (Essential oils) : ผลผลิตน้ ามันหอมระเหยในประเทศยงัคงขาดแคลนเนือ่งจาก
อุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันหอมระเหยในประเทศไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร สง่ผลใหผู้ผ้ลิตขาด
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ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิตสินค้าทีม่ีคุณภาพออกสูต่ลาด นอกจากนี้ตลาดยังมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยเพื่อเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องส าอางอินทรีย ์
(Organic cosmetic) และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal products) ซึ่งก าลังขยายตัวสงู 
ดังนั้นผูผ้ลิตเครื่องส าอางอาจพจิารณาน าเข้าวัตถุดิบน้ ามันหอมระเหยจากต่างประเทศทีม่ีคุณภาพ
ดีกว่า ในปี 2555 มูลค่าผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยมมีูลค่า 1.39 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 

 
 กราฟ 2: มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปี 2554-2555 แบ่งตามกลุ่มผูผ้ลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้
ส่งออก 
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ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรียส์่วนใหญม่าจากร้านค้าปลีกถึง 591.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือร้อย
ละ 49 โดย Coles และ Woolworths ซึ่งเป็นซปุเปอร์มารเ์กตรายใหญ่ของออสเตรเลียจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ไดร้ับการรบัรองมากกว่า 500 ชนิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งซุปเปอร์มาร์เกตทั้งสองยงั
คาดการณ์ว่าจะเพิม่ชนิดสินค้าที่จะวางจ าหน่ายมากข้ึน ส่วนซุปเปอร์มารเ์กตรายอื่นๆ ได้แก่ IGA, 
Aldi, Footworks และ Costco ได้เสนอผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผูบ้รโิภคได้ซื้อหาอย่าง
หลากหลาย มลูค่ารวมทั้งหมดของยอดขายปลีกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย คาดว่าจะอยู่ที่ 
1.15 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 
กราฟ 3: การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียร์วมถึงการสง่ออก 

 
ร้อยละ 63 ของผู้ผลิตในออสเตรเลียสง่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไปขายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน 
โคลัมเบีย ติมอร์ตะวันออก เอธิโอเปีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย อนิเดีย ญี่ปุ่น เมก็ซิโก ปาปัวนิวกีนี เปรู 
สิงคโปร์ ตุรกี และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่รอ้ยละ 36 เป็นการจ าหน่ายเฉพาะในประเทศ ส่วนร้อยละ 
1 เป็นการขายผ่านอินเตอร์เนท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
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กราฟ 4: ผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์น าเข้าจากประเทศต่างๆ 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรียเ์พิ่มมูลค่าจากสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
เอเชีย โดยน ามาแปรรปูหรือจัดจ าหน่าย เช่น เครื่องดื่มและธัญพืชจากสหรฐัอเมริกาและนิวซีแลนด์ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องจากยุโรป ชาจากศรลีังกา เป็นต้น  

 
กราฟ 5: ประมาณการยอดขายของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียใ์นปี 2555-2556 

แนวโน้มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย 
คาดการณ์การเตบิโตโดยรวมของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรยี์ ปี 2556 ยังเป็นไปในทิศทางบวก 
ในขณะที่ปี 2554 มูลค่าการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ทีร่้อยละ 15 มูลค่ายอดขายของผู้ผลิตบางรายขยายตัว
สูงถึง รอ้ยละ 20-50 ในขณะที่ผู้ผลิตส่วนน้อยมียอดขายคงที่ หรือ ก าไรต่อหน่วยลดลงเลก็น้อย แต่
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ผลก าไรโดยรวมยงัคงตัวเนื่องจากปรมิาณการขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการณ์โดยรวมของทั้ง
อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าจะสูงกว่า 1.2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย ช่องทางการจัดจ าหน่ายส าคัญ 
ได้แก่ การค้าส่ง ค้าปลกี และการขายออนไลนซ์ึ่งมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 
กราฟ 6: จ านวนผูผ้ลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ปี 2545-2554 
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ตาราง 4: ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ปี 2545-2552 
อุปสรรคและปัญหาท่ีพบส าหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย 

- ต้นทุนการผลิต และ การแข็งค่าของเงินเหรียญออสเตรเลีย ส่งผลให้สินค้าทีผ่ลิตในประเทศมี

ความเสียเปรียบในด้านการแข่งขันด้านราคากับสินค้าน าเข้า และการส่งออกไปขายยังตลาด

ต่างประเทศ ท าใหผู้ผ้ลิตบางรายตอ้งปิดกิจการ เนื่องจากไมส่ามารถแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายที่

สูงข้ึนได้ โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อย 

- สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และ สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองในบางประเทศ เช่น 

ตะวันออกกลาง ส่งผลให้การสง่ออกไปยังประเทศดังกล่าวท าได้ยากข้ึน 

- การจ าหน่ายสินค้า Private label ของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Coles, Woolworths และ 

Aldi ส่งผลใหผู้้ผลิตรายอื่นๆเสียเปรียบในด้านราคา และสถานที่จัดจ าหน่าย 

- ข้อก าหนดการน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทีเ่ข้มงวดในบางประเทศ ส่งผลให้ผูส้่งออกชาว

ออสเตรเลียเสียเปรียบในการขยายตลาดในประเทศน้ันๆ ทั้งนี้ผู้สง่ออกชาวออสเตรเลีย

ต้องการเรียกร้องใหร้ัฐบาลออสเตรเลียช่วยเจรจาขอผ่อนปรนข้อก าหนดในการส่งออกสินค้า

เกษตรอินทรียส์ าหรับบางประเทศ  

 
 
ภาพรวมตลาดและมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลก 
The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) รายงาน
ยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งดื่มเกษตรอินทรียท์ั่วโลกปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 59 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ สะท้อนใหเ้ห็นถึงการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกซึง่เพิม่ขึ้นมากกว่า 3 
เท่า ในรอบ 10 ปทีีผ่่านมา ความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ในสหรฐัอเมริกาและยุโรป มมีากถึง
ร้อยละ 90 ของความต้องการทัง้ตลาดโลก โดยเฉพาะความต้องการจากสหรัฐอเมรกิาและเยอรมัน 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของความต้องการในตลาดสหรัฐอเมรกิาและยุโรป ตลาดสินค้าเกษตรอินทรียท์ี่
ใหญ่ทีสุ่ด ได้แก่ สหรฐัอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศษ ตามล าดับ มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร
อินทรีย์ในยุโรป คิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่ายอดขายอาหารทั้งหมดในยุโรป (ส่วนยอดขายในประเทศ
ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ค คิดเป็นร้อยละ 5-7 ของยอดขายโดยรวม) และร้อยละ 2.5 
ในสหรัฐอเมรกิา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่เกษตรอินทรยี์ก าลังเป็นที่นิยมในตลาดลาตินอเมริกา 
และ         เอเชียแปซิฟิค ซึ่งมลูค่ายอดขายมีการเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการ
เครื่องดืม่ร้อนที่เพิม่ขึ้นสงู โดยเฉพาะ กาแฟ และ ชาเขียว ผลิตภัณฑ์นมยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีมลูค่า
ยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับมูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ทัง้ตลาดโลก ส่วนผลิตภัณฑ์น้ ามัน
และไขมัน ข้าว อาหารทารก ซอส และเครือ่งปรุงอาหาร ยังคงมีอัตราการเจรญิเตบิโตอย่างแข็งแกรง่ 
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ตาราง 5: คาดการณ์มูลค่ายอดขายสินค้าเกษตรอินทรียท์ั่วโลก (Euromonitor) 

มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยรวมทัง้ตลาดเตบิโตข้ึนอย่างมากในช่วงปี 2549-2551 แต่การ
เจริญเตบิโตได้ลดลงเนื่องจากการเกิดเหตกุารณ์วิกฤติการทางการเงินโลก สง่ผลใหส้ินค้าเกษตร
อินทรีย์มรีาคาสงูข้ึน ในช่วงปี 2551 – 2553  มลูค่ายอดขายสินค้าเกษตรอินทรียม์ีการเจริญเติบโต
เพียงร้อยละ 1.2  
 
สหรัฐอเมรกิา: 
มูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของมลูค่าผลิตภัณฑ์
อาหารทัง้หมด โดยมูลค่าผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์มกีารเติบโตอย่างมากในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกจิ
ทางการเงิน ในปี 2550-2551หลังจากช่วงวิกฤติเศรษฐกจิในปี 2552 ยอดขายได้ลดลงประมาณร้อย
ละ 2 และค่อยๆฟื้นตัวข้ึนอย่างช้าๆ โดยมลูค่าเพิม่ขึ้นประมาณร้อยละ 1 ในช่วงปี 2552-2553 
ในขณะที่สินค้าในกลุ่มอาหารทารกกลับมกีารเติบโตข้ึนอย่างสูง คิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูค่ารวม ซึ่ง
มูลค่าส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์น้ าผกัและผลไม้อินทรีย์ นอกจากนี้การใช้ Private label ของผูผ้ลิต
สินค้า ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกจิ เนื่องจากมรีาคาต่ ากว่าสินค้าที่มีตราสินค้า ซึง่ซุปเปอรม์าร์เกตหลายรายได้ออกสินค้าทีเ่ป็น
ตราสินค้าของตน (Private label) เพื่อเพิม่ยอดขาย ในปี 2553 ร้อยละ 99.9 ของยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์มาจากการขายผ่านรา้นค้า (ร้านค้าปลีก ซปุเปอรม์ารเ์กต และ 
ซุปเปอร์สโตร)์ ส่วนที่เหลืออกีร้อยละ 0.1 มาจากการขายผ่านอินเทอร์เนท ห้างค้าปลีกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ใหญท่ี่สุดในสหรัฐอเมรกิา คือ Walmart และ Whole Foods Market ซึ่งทั้ง 2 ห้างมีกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิและฐานลกูค้าที่แตกต่างกัน โดย Walmart เน้นการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ทั่วไปรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ซึง่มรีาคาต่ ากว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ในขณะที่ Whole Foods 
Market ขายเฉพาะผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย ์
แคนาดา:  
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ปี 2553 ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศแคนาดามีมูลค่า 2.6 พันล้านเหรียญแคนาดา ซึ่ง
ร้อยละ 45 ของยอดขายมาจากการขายผ่านซปุเปอรม์ารเ์กต โดยยอดขายผักและผลไมเ้กษตรอินทรีย์ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของมลูค่าผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรียท์ั้งหมด ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ไม่อนุญาติให้ใช้ค าว่า “สินค้าเกษตรอินทรีย”์ ในโฆษณา หากสินค้าน้ันประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจาก
เกษตรอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70  
ยุโรป: 
มูลค่าโดยรวมของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในตลาดยุโรปมีมลูค่า 19.6 พันล้านยูโร ในปี 2553 ซึ่ง
อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 8 ต่อปี ตลาดที่ใหญ่ทีสุ่ด ได้แก่ เยอรมัน ฝรัง่เศษ สหราช
อาณาจักร และอิตาลี ตามล าดับ โดยการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศเยอรมันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการขายผ่านร้านค้าเพื่อสุขภาพ (Health store) มาเป็นการขายผ่านซุปเปอร์
มาร์เกต และ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Discount store) ผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรียก์ลุม่ที่มกีารเตบิโตสูง
ได้แก่ สิ่งทอ และ เครื่องส าอาง  
 
เยอรมัน: 
เยอรมันเปน็ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ส าเรจ็รปูที่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป มีมูลค่า 2.2 พันล้าน
ยูโร ในปี 2553 หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของมูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในยุโรปตะวันตก 
การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ได้ลดลงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกจิในปี 2550 
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรียส์ าเร็จรูปครองส่วนแบ่งตลาดสูงทีสุ่ดในกลุ่มของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
คิดเป็นร้อยละ 86 ของยอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียท์ั้งหมดในประเทศเยอรมันในปี 2553 โดย
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรียส์ าเร็จรูปที่มสี่วนแบ่งตลาดสูงสุดไดแ้ก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม รองมาคือ 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ส่วนแบ่งตลาดที่เหลอืเป็นของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
จากถ่ัวเหลือง (Organic soy-based yoghurts) ได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคชาวเยอรมันสงูทีสุ่ด 
เนื่องจากกระแสรักสุขภาพ โดยยอดขายเติบโตถึงร้อยละ 7 
เอเชีย แปซิฟิค: 
ความนิยมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ก าลังเริ่มได้รบัความนิยม โดยส่วนใหญ่
เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก มลูค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในปี 2553 ต่ ากว่า 1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคนี้จะเติบโตร้อยละ 6 ในช่วงปี 2555-
2558 
ญี่ปุ่น: 
ญี่ปุ่นเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม่อินทรีย์ที่ใหญท่ี่สุดในภูมิภาคเอเชีย ครองส่วนแบง่
ตลาดถึงร้อยละ 67 ของมูลค่ายอดขายทัง้หมดในตลาดเอเชีย แปซิฟิค ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเป็นกลุม่ที่มี
ความสลับซับซ้อนมากที่สุด เนือ่งจากมีความต้องการทีห่ลากหลายและเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพมากที่สุดในโลก รวมถึงยงัให้ความส าคัญกับตราสินค้า (Branding) และลกัษณะปรากฏของ
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สินค้า (Appearance) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลให้ของขวัญที่อาหารนยิมถูกเลือกให้เป็นของขวัญ 
นอกจากนีผู้้บริโภคยังนิยมซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทีผ่ลิตในประเทศมากกว่าสินค้าน าเข้า จึงส่งผล
ต่อยอดขายของสินค้าน าเข้าที่คาดหวังส่วนแบง่ตลาดจากตลาดญี่ปุ่น 
จีน: 
จีนเป็นตลาดที่น่าจับตามองรองจากญีปุ่่น เนื่องจากมูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีการ
เติบโตข้ึนอย่างมาก นอกจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จีนยังจ าหน่ายสินค้าอาหารคุณภาพสงู ภายใต้
ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากเขียว (Green Food label: ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม) โดย
ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยที่วางจ าหน่ายในประเทศจีน แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ 
ได้แก่ อาหารปราศจากอันตราย (Hazard-free food) อาหารฉลากเขียว (Green food) และอาหาร
อินทรีย ์(Organic food) ซึ่งอาหารฉลากเขียวและอาหารอนิทรีย์มมีูลค่ารวมสูงถึง 12 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียเ์พิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ของประเทศจีน ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในขณะที่สินค้าที่วาง
จ าหน่ายในจีนยงัไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร และมจี านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
รวมถึงราคาสูง นอกจากนี้ความปลอดภัยของอาหารทีผ่ลิตในประเทศจีนเป็นอีกปจัจัยที่ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญ 
นิวซีแลนด์: 
การสง่ออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียเ์พิ่มมูลค่า (Value-added organic products) ยังคงเตบิโตอย่าง
สูง โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ปราศจากแอลกอฮอล์ (Soft drinks) โดยเฉพาะน้ ากีวี และน้ าแอป
เปิล้ ซุป และผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทั้งนีก้ารผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 500 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยรอ้ยละ 40 มาจากการส่งออก 
การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) คาดการณ์ตลาด
สินค้าเกษตรอินทรียท์ั่วโลกเติบโตที่รอ้ยละ 10 ต่อปี เป็นโอกาสของผู้สง่ออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศออสเตรเลีย สินค้าเกษตรอินทรีย์ทีผ่ลิตในออสเตรเลียและได้รบัการยอมรับสูงในตลาด
ต่างประเทศ คือ ธัญพืช และเนื้อวัว นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอินทรียท์ี่ผลิตในประเทศ
ออสเตรเลียยังเป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามอง เนื่องจากสินค้าก าลังได้รบัความนิยมในตลาดอเมริกาเหนือ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ สหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย
ยังมีโอกาสเตบิโตได้อีกมาก เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดต่างประเทศยังคง
เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง โดยร้อยละ 60 ของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจากการจ าหน่ายในซปุเปอร์
มาร์เกต ได้แก่ Coles, Woolworths, ALDI และ IGA 
ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้ผลิตทีผ่่านการรับรองและมี
ประกาศนียบัตรรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานทีเ่ช่ือถือได้ ในขณะที่มาตรฐานการรับรอง
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของออสเตรเลียยังไดร้ับการยอมรับค่อนข้างจ ากัดในตลาดต่างประเทศ สง่ผลใหผู้้
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ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของออสเตรเลียแสวงหาการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆที่ได้รบัการยอมรบั
กันอย่างแพรห่ลายในตลาดสินค้าเกษตรอินทรียท์ี่ส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น เกาหลีใต้ เป็นต้น 
หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ Australian Government DAFF (Australia), USDA NOP (United 
State of America), COR (Canada), JAS (Japan) และ ACO (Republic of Korea)  เป็นต้น 

 
ตาราง 6: ปริมาณการสง่ออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 1999-2009 

 
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในออสเตรเลีย 
จากผลการส ารวจผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ จัดท าโดย Mobium 
Group มีดังนี้ ร้อยละ 79 ของผูบ้รโิภคส่วนใหญร่ับรู้ถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นสินค้าทีป่ราศจาก 
(“Free from”) สารเคมี (Chemical free) ร้อยละ 77 ปราศจากสารปรุงแต่งในอาหาร (Additive 
free) ร้อยละ 64 ปราศจากฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ (Hormone/ Antibiotic free) และ ร้อยละ 62 
ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม (Non GMO) ในขณะที่ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกับสินค้าเกษตร
อินทรียท์ีม่ีคุณสมบัติดังต่อไปนีม้ากทีสุ่ด ได้แก่ ปราศจากสารเคมี และ สารปรงุแต่งในอาหาร รวมถึง
คุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาติอร่อย 
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กราฟ 7: ปัจจัยทีผู่้บริโภคค านึงถึงในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรยี์ (%) 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ปี 2555 ร้อยละ 65 ของชาวออสเตรเลียซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างนอ้ย 1 อย่าง ในขณะที่ผู้บริโภค
มากกว่า 1 ล้านคนซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นประจ า สินค้าเกษตรอินทรีย์ทีผู่้บริโภคซื้อมากทีสุ่ด 
ได้แก่ สินค้าจ าพวกอาหาร เช่น ผักและผลไม้อินทรีย์ ส่วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหาร
กระปอ๋ง เนื้อวัว/แกะ และผลิตภัณฑ์นม ตามล าดับ ในขณะที่ความถ่ีในการซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหารของ
ผู้บริโภคมีน้อยกว่าสินค้าในกลุ่มอาหาร เช่น อาหารสัตว์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
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กราฟ 8: ร้อยละของชาวออสเตรเลียที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ชนิดต่างๆในรอบ 12 เดือน 
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นอกจากนีผู้้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรยี์ที่มีเครือ่งหมายรบัรองมากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรบัรอง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถมัน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อนั้นเป็น
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง และผูบ้ริโภคยินดีทีจ่ะจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
มีคุณภาพ เครื่องหมายรบัรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ออสเตรเลียซึง่พบมากกว่ารอ้ยละ 80 ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่วางขายตามท้องตลาด ได้แก่ 
Australian Certified Organic (ACO) 

 
ร้อยละ 80 ของผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียท์ี่ผลิตในประเทศ
ออสเตรเลีย รองมาคือ นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ ในขณะที่สินค้าทีผ่ลิตใน
ประเทศจีน และอินเดีย ได้รบัความมั่นใจจากผูบ้รโิภคค่อนข้างน้อย 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศออสเตรเลียก าลงัเป็นตลาดที่น่าจบัตามอง 

ผู้ประกอบการไทยควรหันมาให้ความส าคัญกับการท าตลาดสินค้าในกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็น

กลุ่มที่มีการเจรญิเติบโตอย่างสูงในปัจจุบัน ประกอบกบัผูบ้รโิภคชาวออสเตรเลียมกี าลงัซื้อสูง 

ดังนั้นหากผู้ประกอบไทยสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสงูและได้

มาตรฐานตามข้อก าหนดของประเทศออสเตรเลียรวมถึงมเีครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร

อินทรีย์ที่ไดร้ับการยอมรับในประเทศออสเตรเลีย คาดว่าออสเตรเลียจะหันมาน าเข้าสินค้า

เกษตรอินทรียจ์ากไทยเพิ่มมากขึ้น 

2. การขายวัตถุดิบอินทรีย์ อาหาร เครื่องดื่มส าเรจ็รปูอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดอื่นๆ 

เพื่อใหผู้้ผลิตในออสเตรเลียน าไปแปรรูปต่อ หรือใหเ้ป็นสินค้า Private label ของซุปเปอร์

มาร์เกตรายใหญ่ เช่น Woolworths, Coles และ Aldi นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

ส าหรับผู้ประกอบการไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าชาวออสเตรเลียต้องการซื้อสินค้าที่เป็น 

Australian-made หรือ Australian-owned brands มากกว่าสินค้าต่างประเทศ 
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3. ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการสง่ออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ทีผู่้ผลิตในออสเตรเลียไม่สามารถ

ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือผลิตได้แตม่ีคุณภาพไม่ดีพอ เช่น น้ าผึ้ง ถ่ัว

ชนิดต่างๆ น้ ามันหอมระเหย และผัก ผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น  

4. ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียเ์พิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความแตกต่างใน

ตัวสินค้า และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5. อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหยอินทรียเ์ป็นอกีอุตสาหกรรมทีน่่าสนใจ เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนในประเทศออสเตรเลีย และผู้ผลิตในประเทศยังขาดทกัษะและไม่

สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้ 

นอกจากนี้น้ ามันหอมระเหยยังมีความต้องการสูง เพือ่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต

เครื่องส าอางอินทรีย์ที่ก าลังได้รบัความนิยมเพิ่มข้ึนในปจัจบุนั 

 
 
เอกสารอ้างอิง :   
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก 
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ 

 
 


