
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ สถานะปัจจุบันของสนิค้าไทยในตลาดจนี ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพรวมตลาด 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนีพบการปนเป้ือนจากสารเคมีในอาหารอยูม่ากทำให้ผู้บริโภค

ชาวจีนตระหนักและวิตกกังวลกับสารอันตรายที่ปนเป้ือนในอาหารและเทรนด์การ

รักษาสุขภาพและการออกกำลังกายในจีนกำลังเป็นทีน่ยิมส่งผลให้หันมาสนใจสนิค้า

เกษตรอนิทรีย์ และสนิค้าประเภทไขมนัต่ำ แคลอรีน่อ้ยมากขึน้ โดยประเทศจนีจัด

อยู่ในอันดับ5ของประเทศที่มกีารเพาะปลูกเกษตรอินทรยี์มากที่สดุในโลก 

ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 จีนไดอ้อกใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรยี์เพิม่มากถึง 13.76% 

ในปี 2561  มีหน่วยงานที่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นผู้ตรวจรับรองสนิค้าเกษตร

อินทรท์ี่อนุมัติโดยคณะกรรมการควบคุมการออกใบอนุญาตแห่งชาตริวม 68 ราย 

และในปีเดยีวกัน จีนไดแ้จกใบรับรองสนิค้าอินทรยี์รวม 5,361 ฉบับ จำนวนบริษัทที่

ได้รับ 5,120 ราย ในจำนวนนี้สว่นใหญเ่ป็นสินค้าเกษตรอินทรยี์แปรรูปทีโ่ดยไดร้ับ

ใบรับรองสินค้า รวม 2,040 ฉบับ และในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์อินทรยี์ที่ไดร้ับการ

รับรองจาก National Certification and Accreditation Administration จำนวนถึง 

21,764 ฉบับ โดยบริษัทส่วนใหญอ่ยู่ใน จังหวัด เฮ่ยหลงเจยีง (黑龙江) กุย้โจว    

(贵州) เสฉวน (四川) เจียงซี (江西) อันฮยุ (安徽)และ ยนุนาน(云南) 

โดยเมืองไดร้ับใบรับรองมากที่สุดถึง 2,367 ฉบับ คือเมอืงเฮย่หลงเจยีง 

ในปี 2555 - 2560 จากสถิตทิั่วโลกตลาดสนิค้าเกษตรอินทรยี์มีแนวโน้มจะเริ่มขึ้น

ร้อยละ 20-30 ทกุปี และในประเทศจีนสนิค้าเกษตรอนิทรียแ์ละผลิตภณัฑ์เกษตร

อินทรยี์แปรรูปมากกว่า 50 รายการ 400-500 สายพนัธุ ์ประกอบไปด้วย ผักสด 

ผลไม้ ข้าว นม ถั่วและธัญพชื สัตวน์้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากธรรมชาติที่ปลอด

สารพิษ ตามรายงานสถานการณก์ารตลาดและแนวโน้มการเติบโตของสินค้าเกษตร

อินทรยี์ปี 2562 - 2567 โดยรายงานแสดงให้เห็นว่าในปลายปี 2561 ตลาดสินค้า

เกษตรอนิทรียเ์ติบโตมากถึง 514 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 17.88  

สินค้าเกษตรอินทรยี์ของประเทศไทยที่ส่งออกมายังประเทศจีน ส่วนใหญ่จะ

เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรยี์ตลาดจีนมีความต้องการข้าวอนิทรยี์เป็นจำนวน

มาก เนือ่งจากผลผลิตในประเทศไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผู้บริโภค โดย 

ราคาข้าว จะแบ่งตามลักษณะข้าว ตลาดข้าวระดับกลางและ High-end ราคา

ขาย ปลกี 3-6 หยวน/กิโลกรมั ข้าวอนิทรียร์าคา 20-24 หยวน/ กิโลกรัม ข้าว

อินทรยี์หรอืข้าวที่มีตราสีเขยีวจะแพ็คเป็น ถุง ขนาดประมาณ 500 กรมั –  

1กิโลกรมั ตลาดของข้าวอนิทรยี์หลักๆจะอยู่ที่ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้หาง โจว หนานจิง 

เซินเจิน้ กวางโจว 

นอกจากสินค้าข้าวอนิทรยี์แล้ว ยังมีสินค้าอนิทรียอ์ื่นๆจากไทยที่ส่งออกมายัง

ประเทศจีน เช่น น้ำมะพร้าวอนิทรีย์พร้อมดืม่ น้ำมนัมะพร้าวอินทรยี์ เป็นตน้ 

แต่ยังไมเ่ป็นทีน่ยิมมากนกั 

 

ผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์ในตลาดจีน 

1. Perfect Earth 

2. Ubon Sunflower 

3. Uthai King Wheel 

4. Thai Mali 

5. Tai Wang Xiang 

โดยส่วนใหญ่จะจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม E-commerce 

1.ความต้องการการบริโภคสนิค้าอนิทรยี์ในประเทศจีนมีแนวโน้ม

จะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ตลาดสนิค้าอนิทรยี์ในประเทศจีนยังมีขนาดเล็ก

และไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการไทยที่จะหันมาส่งออกสนิค้าประเภทนี้เข้าสู่

ตลาดจีน โดยสินค้าจะต้องมีคุณภาพดแีละได้รับมาตราฐานรับรอง 

จากผลสำรวจของ International trade center of 204 Chinese 

Organic เหตุผล 4 ข้อ ทีท่ำให้ผู้บริโภคชาวจีนตัดสนิใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรยี์ จากกลุ่มผู้บริโภคในกรุงปักกิ่งและ

เซ่ียงไฮ้ มีดังนี ้

-   มกีารควบคมุคุณภาพของสินค้าตามกฎข้อบังคับต่างๆ 

-  สินค้าได้รับการรับรองอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

-  สินค้าปลอดภัย 

-  มีขอ้มูลทางโภชนาการครบถ้วน 

2. สินค้าเกษตรอินทรยี์ของประเภทไทยที่สง่ออกมายังประเทศจีน

ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ข้าว แต่ผู้บริโภคจนียังมีความต้องการ

สินค้าอนิทรีย์ชนิดอื่นอยูม่าก ซ่ึงอาจเป็นชอ่งทางให้ผู้ประกอบการ

ส่งออกสินค้าอินทรยี์ชนิดอืน่มายังประเทศจนี เชน่ ผลิตภัณฑ์นม 

ธัญพืช ผกั ผลไม้ รวมไปถึงสนิค้าแปรรูปอนิทรยี์ต่างๆ 

3. แม้ว่าสนิค้าอนิทีย์จะมรีาคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปถึง 3-5 เท่า แต่

หากเห็นว่ามีคุณภาพด ีผู้บริโภคก็สามารถตดัสินใจซื้ออย่างไม่ลังเล 

ดังนั้นผู้ประกอบการตอ้งมุ่งเน้นเรือ่งคุณภาพของสนิค้าอนิทรียเ์ป็น

หลักและตดิตามความต้องการของผู้บริโภคอยูเ่สมอ 



2.การส่งออก - นำเข้า 

ส่งออก - การส่งออกสินค้าเกษตรอนิทรียข์องประเทศจนีจะเนน้ส่งออกไปญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา ยโุรป เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้  ในปี 2562 การส่งออก

สินค้าอนิทรียม์ีมูลค่าถึง 7.27 รอ้ยล้านดอลลาร์สหรฐั โดยสินค้าที่ส่งออกเป็นหลกั 

คือ ผลิตภัณฑ์ธญัพืช ถัว่ ใบชา สมนุไพรยาจีนและน้ำมันพืช ในปัจจุบันตลาดการ

ส่งออกสินค้าอินทรยี์ของจนียงัมีขนาดเลก็มาก โดยคิดเปน็สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1ของ

ส่วนแบ่งการตลาดทัว่โลก 

นำเข้า - การนำเข้าสนิค้าเกษตรอินทรยี์ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากยุโรป อเมริกาเหนอื 

และญี่ปุ่น โดยสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่คือ ผกัแปรรูป ถั่วเหลือง น้ำผึ้ง ข้าวและธัญพืช  

ชาเขียว และ สมนุไพรสำหรับผลิตยารกัษาโรค 

3.ประเภทของสินค้าที่นิยม และท่ีมา 

สินค้าเกษตรอินทรยี์ทีเ่ป็นที่นยิมส่วนใหญ่ประกอบด้วย สนิค้าทางเกษตรอนิทรีย์

ทั่วไป เช่น ข้าว ธัญพืช ผัก ผลไม ้ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ชา สัตว์ปีกอินทรยี์ สตัว์

น้ำอนิทรีย์ น้ำผึ้งอินทรยี์ นมผงอนิทรยี์ และผลิตภัณฑ์อืน่ๆที่เก็บรวบรวมจาก

ธรรมชาติ โดยสนิค้าทีเ่ป็นที่นยิมมากในปี 2020 ได้แกน่้ำมันสำหรับทำอาหาร นมสด 

ชา หมู ไก่ และเนื้อ นอกจากอาหารแล้ว ผูบ้ริโภคชาวจนียงัหันมาสนใจสินค้าที่แปร

รูปจากอินทรยี์ เชน่ อาหารเสริมและขนมสำหรับเด็ก สินค้าที่ผลิตจากไม้อนิทรยี์ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าอินทรยี์ เครือ่งสำอางอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารจากกระบวนการผลติที่

ปลอดสารพิษ และยารกัษาโรคสำหรับสัตว ์โดยสนิค้าเกษตรอินทรยี์ส่วนใหญ่จะมา

จากเมืองเฮ่ยหลงเจียง(黑龙江) กุยโจว(贵州) เฉฉวน(四川) เจยีงซี(江

西)อนัฮุ่ย(安徽)ยุนนาน(云南) 

4.การผลิตในประเทศ 

นอกจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่างๆแลว้ ประเทศจนีผู้นำด้านการผลิตนมอินทรยี์

อยูท่ี่ Inner Mongolia Yili และ Inner Mongolia Mengniu โดยคิดเป็น 67%  ของ

ส่วนแบ่งการตลาด 

ตลาดเครือ่งดื่มอินทรยีอ์ื่นๆ กม็ีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชา



อินทรยี์กำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคจนีจำนวนมาก โดยบริษัทผลิตชา Huangshan 

Guangming  เป็นผูน้ำของตลาดชาโดยบริษัทผลิตชา Huangshan Guangming  

เป็นผู้นำของตลาดชาโดยมีสว่นแบ่งการตลาดถึง รอ้ยละ18 ได้แก ่ชาเหมาเฟิ่ง ชาชือ่

ดังจากภูเขาฮวงชาน Huangshan Maofeng และชาดอกเบญจมาศ 

5.ช่องทางการจัดจำหน่าย 

-  ออฟไลน์ เชน่ ตลาดสินค้าเกษตร ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอมา Ole RT-Mart 

Yonghui Superstore ห้างสรรพสินค้าคารฟ์ู ปาร์คสัน Metro และฟารม์อนิทรีย ์

เป็นต้น 

 ออนไลน์ตามแพลตฟอรม์ E-commerce ตา่งๆ เชน่ Tmall JD Taobao และFresh 

Home หรือเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรอนิทรียจ์ากทั่วประเทศจีน                   

http://www.64090909.com/index.html 

6.บริษัทคู่ค้า 

-  BIOFarm (Shanghai) Co., Ltd. บริษัทแรกทีท่ำธรุกจินำเข้าและส่งออกสนิค้า

เกษตรอนิทรีย์ โดยเนน้ไปที่วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร ผัก ผลไม ้เมลด็พันธุ์ 

 - O’Store Beijing Organic and Beyond Corporation บริษัทค้าปลกีสินค้า

อินทรยี์ที่ใหญแ่ห่งหนึ่งของจนี 

-  Shenzhen Nanyu Import and Export Co., Ltd.  

1515-1518, A Tower, South Intl. Plaza, Yitian Rd., Shenzhen, Guangdong 

Province    

www.gittis.21food.cn/Tel: +86-(0)755-82823186  

-  Shenzhen Yueyi Green Life Trade Co., Ltd.  

6F/ Building 5, Xili Tongfuyu Industrial Park, Taoyuan Community, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong 

 

  

 



แหล่งที่มา 

http://www.fx361.com/page/2018/0123/2756219.shtml 

https://www.xzbu.com/8/view-9001112.htm 

https://m.1688.com/zhuti/-CCA9B9FAD3D0BBFA.html 

https://globalorganictrade.com/country/thailand 

https://daxueconsulting.com/organic-food-in-china/ 

https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020200921365428.html  

https://baike.baidu.com/item/有机食品 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686407875819863131&wfr=spider&for=pc  

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/201127-b786921e.html  

http://www.360doc.com/content/18/1011/11/37872551_793787025.shtml  

https://globalorganictrade.com/country/china 
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