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เกี่ยวกับบริษทั
บริษัท Ceres Organics นับได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มก่อตั้งร้านค้าเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ขึ้นโดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๔ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น
อย่ างต่อเนื่ องจนถึงปั จ จุ บั น มี การจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ห ลากหลายครอบคลุ ม ทั้งสิ นค้ าอุ ปโภคและบริ โ ภค
เช่น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ของใช้ ส่ ว นตั ว (Personal care) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารส าหรั บ เด็ ก รวมไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ceres Organics ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ ได้แก่ มาตรฐาน
เกษตรอิน ทรี ย์ มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร และ Ecosocial certificate นอกจากนี้ จากรายงาน
2018 New Zealand Organic Sector Market Report ของ Organics Aotearoa New Zealand ระบุว่า
ตราสินค้า Ceres เป็นตราสินค้าที่ได้รับการจดจาจากผู้บริโภคในประเทศนิวซีแลนด์มากที่สุดอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารของ Ceres Organics ได้จาแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สปษ. โดยความร่วมมือของสานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าพบคุณ Frank Young ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (Produce
Manager) ณ สถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่จัดเก็บและบรรจุผักและผลไม้สดแช่เย็น โดยมีผักผลไม้
หลากหลายชนิด ที่ผู้ประกอบได้รวบรวมจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น หัวหอม กระเทียม
มันฝรั่ง ผักโขม บล็อคโคลี่ ต้นหอมญี่ปุ่น มะเขือเทศต้น (Tamarillo) เฟนเนล (Fennel) แครอท พริก มะนาว
เลมอน แอปเปิล ส้มแมนดาริน ลูกพลับ กีวี่ เป็นต้น
ข้รมูลที่น่ำสนใจ
๑. บริ ษั ท Ceres Organics ได้ จั ด จ าหน่ า ยทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานอิ น ทรี ย์ และ
ผลิตภัณฑ์ Spray-free ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่น ๆ แต่กระบวนการ
เพาะปลู ก ขั้ น ตอนอื่ น อาจมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเคมี เช่ น การใช้ ปุ๋ ย บ ารุ ง ดิ น เป็ น ต้ น
ซึง่ ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์นาเข้าจากสาธารณรัฐฟิจิ
๒. ผู้ประกอบการได้มีความสนใจนาเข้าผลไม้จากประเทศไทยจานวนมาก ได้แก่ มะพร้าว มังคุด มะม่วง
ทุเรียน ส้มโอ แก้วมังกร ลาไย ขนุน เงาะ สับปะรด กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ ลิ้นจี่ และขิง โดยมีเงื่อนไขว่า
ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดยังไม่สามารถนาเข้า
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๑

ประเทศนิวซีแลนด์ได้อันเนื่องมาจากยังไม่มีการกาหนดมาตรการนาเข้า (Import Health Standard)
รองรับ ได้แก่ ส้มโอ แก้วมังกร ขนุน เงาะ กล้วย ฝรั่ง และชมพู่
๓. ปั จ จุ บั น นิ ว ซี แ ลนด์ ไ ด้ อ นุ ญ าตน าเข้ า แก้ ว มั ง กรจากประเทศเวี ย ดนาม และกล้ ว ยจากประเทศ
ออสเตรเลีย สาหรับส้มโอ ขนุน เงาะ ฝรั่ง และชมพู ยังไม่มีการกาหนด Import Health Standard
สาหรับการนาเข้าจากต่างประเทศ
๔. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก และผลไม้ อ อร์ แ กนิ ค ของบริ ษั ท Ceres Organics ที่ พ บการผลิ ต ณ วั น ที่ เ ข้ า พบ
มีลักษณะไม่ค่อยสวยงาม พบการปนเปื้อนของเศษดินและรอยกัดแทะของแมลงอยู่บ้าง แต่ผลิตภัณฑ์
ก็ยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยผู้ผลิตชี้แจงว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ กับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียม์ ากกว่าลักษณะความสวยงามของผลิตภัณฑ์
๕. ผลิตภัณฑ์ของ Ceres Organics Fresh ได้ส่งจาหน่ายให้กับร้านค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของ Ceres
คื อ ร้ า น Commonsense Organics และ Ceres Fresh Market ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างส่ ว นส่ ง จ าหน่ า ย
ให้กับร้านค้าอื่น ๆ รวมทั้งใน Supermarket ชั้นนาทั่วนครโอ๊คแลนด์
ภาพกิจกรรมการเข้าพบผู้ประกอบการบริษัท Ceres Organics

Mr. Frank Yang และทีมงาน อธิบายการทางานและแนะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รวมทั้งหารือและเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ สปษ. แคนเบอร์รา
กระบวนการบรรจุผลไม้ของ Ceres Organics
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๒

กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ออร์แกนิคของบริษัท Ceres Organics

ผลิตภัณฑ์หอมหัวใหญ่

แครอท

เลมอน
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ส้มแมนดาริน

มะเขือเทศต้น

๓

กีวี่

แอปเปิลสีเขียวและแดง

มันฝรั่ง

ข้รเสนรคนะ
๑. ควรมีการเจรจาในระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ในการยอมรับระบบการตรวจ
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ ซึ่งกันและกัน เพื่อทาให้ สิ นค้าที่ผ่ านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของแต่ละฝ่ายได้รับการรับรองของอีกฝ่ายได้ ซึ่งจะส่งผลทาให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปยั งประเทศนิ ว ซีแลนด์ได้โ ดยที่ไม่ต้องผ่ านการตรวจรับรองซ้า อย่างเช่นที่นิว ซีแลนด์ได้ลงนาม
ข้อตกลงดังกล่าวไว้กับประเทศจีนเมื่อปี ๒๕๕๙
๒. ตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของนิวซีแลนด์ในปี ๒๕๖๐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ จากปี ๒๕๕๘
ผู้บริโภคชาวนิวซีแลนด์กว่าร้อยละ ๘๐ จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างน้อย ๑ ครั้งภายใน
ระยะเวลาสองสัปดาห์ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มผักและผลไม้สดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุด อีกทั้งพื้นที่
การเพาะปลูกพืชสวนออร์แกนิคของนิวซีแลนด์ลดลงร้อยละ ๖ ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหญ่
อย่าง Ceres Organics ได้แสดงความประสงค์ในการนาเข้า จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์ไทย
ในการขยายตลาดสู่ประเทศนิวซีแลนด์
๓. โดยภาพรวมแล้วผลิตภัณฑ์ของไทยค่อนข้า งมีมาตรฐานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Ceres นาเข้าใน
ปัจจุบัน ทาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดประเทศนิวซีแลนด์ได้หากได้รับ
การผลักดันให้มีการพิจารณาการนาเข้า แต่ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกผักและผลไม้สดจากประเทศไทย
ไปยังตลาดออร์แกนิคทั่วโลกยังมีสัดส่วนน้อยมาก
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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