ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ

(ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มา
ของสินค้า/ผลิตเอง/นาเข้าจากประเทศไหน/ช่องทางการจัดจาหน่าย)

(มีผู้ประกอบการไทยเข้าลงทุนหรือไม่ /สินค้าประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด)

 อินเดียมีพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 22.25
ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ต่อปี มีพื้นที่เพาะปลูกอินทรีย์มาก
เป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยรัฐมัธยประเทศมีพื้นที่มากที่สุด ตาม
ด้วยรัฐมหาราชฎระ ราชาสถาน อุตตรประเทศ หิมะจัลประเทศ
และ สิกขิม
 สินค้าประเภทอาหารอินทรีย์มีมูลค่า 704 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และในช่วงปี 2561 – 2567 คาดว่าจะขยายตัว
เฉลี่ย 20% ต่อปี โดยในปี 2567 จะมีมูลค่าประมาณ 2,091
ล้านเหรียญสหรัฐ
 ข้อมูลจาก Agricultural and Process Food
Products Export Development Authority of India (APEDA)
ระบุว่าการส่งออกในปี 2561 – 62 มีมูลค่า 757 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 50% จากปีก่อนหน้า
สิน ค้า อิน ทรีย์ ที่ อิ น เดี ย ส่ งออกมากที่ สุ ด ได้ แก่ พื ช น้ามัน คิดเป็น 47.6% ของการส่งออกอาหารอินทรีย์ทั้งหมด
ตามด้วย ธัญ พืช และ ข้าวฟ่าง (10.4%) ชา กาแฟ 8.96%
ผลไม้ 8.88% และเครื่องเทศและเครื่องปรุง 7.76%
โดยส่งออกไปยังสหรัฐ แคนาดา สหภาพยุโรป ไต้หวัน
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อิสราเอล และ ญี่ปุ่น รวมทั้งมีแนวโน้ม
จะขยายไปยังอาหรับมากขึ้น
 ผลิตภัณฑ์ที่กาลังพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออก ได้แก่
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม อาทิ แป้ ง นม สิ่ งทอและเสื้ อ ผ้ า และ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/บารุงผิว/สปา
 ช่องทางการจาหน่ายอาหารอินทรีย์: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระดับ high-end ในเมืองใหญ่ของทุกรัฐ อาทิ Foodhall และ
Nature Basket รวมถึงช่องทาง e-commerce อาทิ
Bigbasket, Amazon India และ Grofers และร้านอาหารไทย

 สินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอินเดียอยู่แล้ว
และสามารถนาสินค้าอินทรียม์ าทดลองตลาด ได้แก่ ผักและผลไม้ ถั่วต่างๆ
และถั่วปรุงรส น้ามันพืช เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ อาหารมังสวิรัติ และ
เครื่องปรุงรส รวมถึงเนื้อสัตว์ และ ดอกไม้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. สินค้าไทยมีโอกาสขยายตลาดในกลุ่มผู้บริโภคที่มี
กาลังซื้อประมาณ 200 ล้านคน ในขณะที่ปริมาณการ
ผลิตอาหารอินทรีย์ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับรัฐบาล
ได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบของสารเคมีและยา
ฆ่าแมลง จึงเกิดกระแสความต้องการอาหารอินทรีย์
 ผู้ประกอบการที่มีบทบาทสาคัญทั้งรายเก่าและรายใหม่ อาทิ
Conscious Foods, Sresta, Eco Farms, Organic India, Navdanya ภาครัฐและเอกชนของไทยควรมีการประชาสัมพัน ธ์
และ Morarka Organic Foods โดยมี Sresta Natural Bioproducts อาหารอินทรีย์จากไทยให้มากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ และ
Pvt. Ltd. เป็ นผู้น าตลาดด้ วยส่วนแบ่ง 37% ของตลาดอาหารอิน ทรีย์ ผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้ประกอบควรศึกษารูปแบบสินค้าและราคาของ
ประเภทสาเร็จรูป และ 7.8% ของตลาดเครื่องดื่มสาเร็จรูป
คู่แข่ ง เพื่ อ หาช่องว่างในตลาด อาทิ การไปร่วมงาน
 อุปสรรคและความท้าทาย:
1. ผู้บริโภคอินเดียยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างสินค้าเกษตร แสดงสิ น ค้ า Organics & Millets - International
ปลอดภัย/ไร้สารเคมี กับอาหารอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้ ทาให้สินค้า Trade Fair และเว็ บ ไซต์ ข องแบรนด์ ต่ า งๆ อาทิ
คุณภาพที่นาเข้าจากไทยอาจเสียเปรียบ นอกจากนี้ ภาคเอกชนของอินเดีย Suryan Organic, Safal Organic, Naturally Yours,
กาลังเรียกร้องให้รัฐลดภาษีสาหรับสินค้าอินทรีย์ที่ผลิตในอินเดีย เพื่อให้ Healthy Buddha, I Say Organic, Nourish Organics,
คนอินเดียซื้อไปทดลองบริโภคมากขึ้น ซึ่งจะทาให้สินค้าท้องถิ่นมีความ The Organic World, Organic Tattva, Mantra
Organic, Farmer Uncle และ Organisch
ได้เปรียบสินค้านาเข้าจากไทยด้วย
2. ราคาของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ในปัจจุบันมีราคาสูงกว่า
อาหารทั่วไป นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้ม
จะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยควรใช้วัสดุที่ทาจากธรรมชาติด้วย ซึ่งจะทา
ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ผู้บริโภคทุกระดับในอินเดียค่อนข้างมีความ
อ่อนไหวต่อราคา

3. ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมอาจพิจารณาเข้าไป
ลงทุนผลิตอาหารอินทรีย์ ในอินเดีย โดยขณะนี้ มี นัก
ลงทุ น จากซาอุดิ อาระเบีย และ UAE เข้ามาลงทุ นใน
โรงงานอาหารฮาลาลแบบอิ น ทรี ย์ แ ล้ ว เนื่ อ งจาก
เล็ งเห็ น ว่ าอิ น เดี ย จะมี วั ต ถุ ดิ บ และแรงงานเพี ย งพอ
สาหรับการผลิตอาหารอินทรีย์ฮาลาล และมีท่าเรือที่
ใกล้ภูมิภาคอาหรับด้วย

สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

