ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์

(ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/
ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มาของ
สินค้า/ผลิตเอง/นำาเข้าจากประเทศไหน/
ช่องทางการจัดจำาหน่าย)

- จากรายงานสรุปสถานการณ์
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ของ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมงของญีป่ ุ่น
(MAFF) โดยอ้างอิง
ข้อมูลตลาดโลกจาก The
World of
Organic
Agriculture
Statistics and
Emerging
Trends ปี 2563
ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มียอดขาย
สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็น
อันดับสองในเอเชียรองจาก
จีน นับเป็นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของ
โลก มียอดขายอยู่ที่ประมาณ
1.8 แสนล้านเยน
(ประมาณ 5 หมื่นล้าน
บาท) และมีอัตราค่าเฉลี่ย

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยใน
ตลาดประเทศ
(มีผู้ประกอบการไทยเข้าลงทุนหรือไม่ /สินค้า

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด)

- จากการสำารวจสินค้าเกษตรอินทรีย์
ไทยที่จำาหน่ายในตลาดญีป่ ุ่นนั้นยังมี
ปริมาณไม่มาก ตามร้านค้าออฟไลน์
มีเพียงสินค้าแปรรูป เช่น นำ้ามัน
มะพร้าวเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้
ช่องทางที่สามารถซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของไทยได้นอกจากร้านค้า
เฉพาะทางคือ การซื้อออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์จำาหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะ หรือ เว็บไซต์
แพลตฟอร์ม Ecommerce เช่น
Amazon หรือ
Rakuten เป็นต้น
- สินค้าเกษตรอินทรียไ์ ทยที่ขาย
ออนไลน์อยูบ่ นหลากหลายแพลด
ฟอร์ม ส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงมหา
ชนกเกษตรอินทรีย์อบแห้ง สัปปะรด
หรือลิ้นจี่อบแห้ง นำ้ามันมะพร้าว
เกษตรอินทรีย์และกะทิเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งจะพบได้จากหลาย
เว็บไซต์ และหลายยี่ห้อ นอกจากนั้น

- ญี่ปุ่นเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปใน
อนาคต

-

ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าในญีป่ ุ่นก็มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความสนใจในการนำาสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้า
มาจำาหน่ายมากขึ้น ทั้งยังมีการทำาไพรเวทแบรนด์ (Private brand) ขึ้นมาโดยเฉพาะ
จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในลักษณะการรับจ้างผลิตแบบ OEM แต่ผู้
ประกอบการจำาเป็นต้องขอรับรอง Organic JAS ก่อน ซึ่งการดำาเนินการจะมีรายละเอียด
และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งการรับรอง ควรศึกษาให้รอบคอบก่อนลงทุน
- สำาหรับช่องทางการจำาหน่าย แพลตฟอร์มออนไลน์และร้านขายสินค้าออร์แกนิคเฉพาะทางน่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำาตลาดใหม่ เพราะ ช่องทางเหล่านี้มีลูกค้าประจำาที่ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรียป์ ระเภทอื่นๆ อยู่แล้ว รวมถึงการให้ข้อมูลก็สามรถทำาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
รายปีต่อคนอยู่ที่ประมาณ
1,408 เยน (ประมาณ
410 บาท) หากเทียบกัน
ในภูมิภาคเอเชียแล้วญี่ปุ่นถือ
เป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยการ
ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อคน
มากที่สุดในเอเชีย
- จากรายงานผลการศึกษาด้าน
เกษตรอินทรีย์ของ MAFF
ในปี 2563 ซึ่งทำาการ
สำารวจผูบ้ ริโภคพบว่ามูลค่า
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ญี่ปุ่นในปี 2560 มีมูลค่า
185 พันล้านเยน
(ประมาณ 5.4 หมื่นล้าน
บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่า
ตลาดที่ประเมินไว้ในปี
2552 ที่มูลค่า 130
พันล้านเยน (ประมาณ
3.8 หมื่นล้านบาท) แสดง
ให้เห็นว่าตลาดมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ในเวลา
9 ปี
- การทำาการเกษตรอินทรียใ์ น
ญี่ปุ่น (เฉพาะที่ได้รับรอง
Organic JAS) ในปี
2561 มีพื้นที่ทั้งหมด

ก็ยังมีชาหญ้าหวานเกษตรอินทรีย์
จากเชียงใหม่ที่มีขายออนไลน์อีกด้วย
- บนเว็บไซต์จำาหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะ
CINAGRO ก็ยังมีสินค้า
แบรนด์ไทยชื่อ lumlum และ
CIVGIS ของบริษัท
Dynaworth
International ซึ่งเป็น
บริษัท Trading ในไทยที่คัด
สรรและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์
จากไทยและประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ส่งออกมายังญี่ปุ่นและ
ประเทศอื่นๆ โดยสินค้าที่มีจำาหน่าย
ในญี่ปุ่นเป็นจำาพวกพริกแกงเกษตร
อินทรีย์ทั้งแกงเขียวหวาน แกงแดง
แกงเหลือง มัสมั่น ต้มยำา ต้มข่าไก่
ข้าวซอย ซึ่งเพียงเติมกะทิและนำ้ากับ
เนื้อสัตว์ก็พร้อมรับประทาน
นอกจากนี้ยังมีซอสสำาหรับผัดเป็น
ซอสกระเพราออร์แกนิค ซอสผัดไท
ยออร์แกนิคอีกด้วย ซอสจิ้มก็มีซอส
พริกศรีราชาออร์แกนิค และ นำ้าจิ้ม
หวานออร์แกนิค ส่วนสินค้าแปรรูป
มะพร้าวเกษตรอินทรีย์ก็มี กะทิกระ
ป๋องออร์แกนิคจำาหน่ายอยู่ แต่ก็ยัง
ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
- ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
มีผปู้ ระกอบการไทยทีไ่ ด้รับรอง
Organic JAS อยู่ 52

ประมาณ 11,000 เฮค
เตอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.2
ของพืน้ ที่การเกษตรทั้ง
ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2552
จนถึงปี 2561 พื้นที่
ทำาการเกษตรอินทรียท์ ี่ได้รับ
การรับรอง Organic
JAS เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- ในปี 2560 เมื่อพิจารณา
สัดส่วนพื้นทีท่ ำาการเกษตร
อินทรียจ์ ะพบว่าเป็นพื้นที่นา
ร้อยละ 27 พื้นที่ไร่ทำา
เกษตรทั่วไปร้อยละ 47 ไร่
ชาร้อยละ 13 พื้นทีท่ ำา
ปศุสัตว์ร้อยละ 8 สวนผลไม้
ร้อยละ 4 และพืน้ ที่ทำาการ
เกษตรอื่นๆ ร้อยละ 2 ซึ่ง
พื้นที่ของการทำาไร่ชามีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน
ช่วงหลายปีนี้
- ในปี 2561 ญี่ปุ่นมีการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
ผ่านการรับรอง
Organic JAS
ทั้งหมด 66,824 ตัน
โดยส่วนมากเป็นผักร้อยละ
66.1 และ ข้าวเป็นอันดับ

ราย

สอง ที่ร้อยละ 12.4
นอกจากนี้เมื่อเทียบสัดส่วน
สินค้าเกษตรอินทรีย์กับ
ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร
รวมทั้งหมด ผักคิดเป็นร้อย
ละ 0.41 ถัว่ เหลืองคิดเป็น
ร้อยละ 0.54 ในขณะที่ผล
ไม้ ข้าว และข้าวสาลีคิดเป็น
ร้อยละประมาณ 0.1
เท่านั้น แต่ชาเขียวคิดเป็น
ร้อยละ 6.1 ซึ่งสูงที่สุดใน
กลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์
และจากแนวโน้มสัดส่วนการ
ผลิตตั้งแต่ปี 2556 ถึง
2561 จะเห็นได้ชัดว่าชา
เขียวมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
ขณะที่ผักมีปริมาณเพิ่มและ
ลดลงบ้างในแต่ละปี
- การนำาเข้าสินค้าเกษตร
อินทรียน์ ั้นไม่มีการแยกข้อมูล
การนำาเข้าว่าสินค้าประเภทใด
นำาเข้ามาจากประเทศใดบ้าง
แต่ในปี 2561 ญีป่ ุ่นนำา
เข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทั้งหมดประมาณ
50,000 ตัน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละประมาณ 70 เมื่อ
เทียบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

Organic JAS ใน
ญี่ปุ่น โดยส่วนมากจะเป็นการ
นำาเข้าผลไม้และถั่วเหลืองที่
ร้อยละ 45.9 และ
26.4 ตามลำาดับ
- สำาหรับช่องทางการจำาหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์มีช่อง
ทางหลักๆ คือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ
สินค้าเพื่อสุขภาพ และ ร้าน
ค้าออนไลน์ แพลตฟอร์มซื้อ
ขาย E-commerce
โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์
จำาพวกชา กาแฟ ผักสด
เครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่ม
จำาพวกชาสมุนไพร นำ้าผักรวม
เป็นต้น มีจำาหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทัว่ ไป ใน
บรรดาสินค้าทีจ่ ำาหน่ายสินค้า
ไพรเวทแบรนด์ของซุปเปอร์
มาร์เก็ตนั้นๆ หรือร้านเฉพาะ
นั้นๆ มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
- ผักสดกับชาเขียวจะเป็นสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตเองใน
ประเทศ ส่วนสินค้าเกษตรอิน
ทรีย์อื่นๆ ส่วนมากจะเป็น
สินค้านำาเข้า เช่น ชาสมุนไพร
จากอินเดียหรือศรีลังกา ชา
รอยบอสจากแอฟริกาใต้

เกาลัดจากจีน ถั่วและธัญพืช
จากสหรัฐหรือออสเตรเลีย
เป็นต้น

สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า / สคต.โตเกียว

