รำยงำนกำรสำรวจตลำดผลิตภัณฑรรรรรคกนิน ณ นนร Auckland ประเทศนิวซีคลนดร
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถงนำยน ๒๕๖๑
สำนักงำนที่ปรึกษำเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ ได้เดินทำงไปสำรวจตลำด
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ณ นคร Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้เลือกสำรวจในช่องทำงกำรจำหน่ ำย
จำนวนทั้งสิ้น ๓ ช่องทำง ได้แก่
 ร้ำน Commonsense Organics ทีต
่ ง้ั ๒๘๔ Dominion Road, Mount Eden, Auckland
 ร้ำน Ceres Fresh Market ทีต
่ ง้ั ๔ Brown Street, Ponsonby, Auckland
 Countdown Mt Eden และ Countdown Auckland City
ผลกำรสำรวจตลำดสรงปได้ดังนี้
๑. ภำพรวมตลำดผลิตภัณฑรรรรรคกนินคละข้รมูลที่น่ำสนใจ
๑) ปี ๒๕๖๐ ตลำดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของนิวซีแลนด์มีมูลค่ำประมำณ ๖๐๐ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์
ขยำยตัวสูงขึ้นกว่ำ ๑๓๙ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์จำกปี ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็นมูลค่ำตลำดในประเทศ
๒๔๕ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ และตลำดต่ำงประเทศ ๓๕๕ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์
๒) ช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิ ตภัณฑ์ออร์แกนิคที่สำคัญและมีมูลค่ำมำกที่สุด คือ Supermarket คิดเป็น
มูลค่ำ ๒๑๖ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ ทั้งนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ ๒.๒ ของกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ของช่องทำง Supermarket ส ำหรับร้ำนค้ ำผลิ ตภั ณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ คโดยเฉพำะมี มูล ค่ำ กำรจำหน่ ำ ย
ประมำณ ๓๐ ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์
๓) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ที่ ผู้ บ ริ โ ภคชำวนิ ว ซี แ ลนด์ เ ลื อ กซื้ อ มำกที่ สุ ด คื อ ผั ก และผลไม้ ส ด ตำมด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรู ป (รวมทั้งผลิตภัณฑ์อำหำรแห้งและอำหำรแช่แข็ง) และผลิตภัณฑ์ของใช้
ส่วนตัว โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๕๑ ๓๕ และ ๒๐ ตำมลำดับ
๒. กำรสำรวจผลิตภัณฑรรรรรคกนิน ณ ร้ำน Commonsense Organics
๑) ผลิ ตภัณฑ์ที่ว ำงจ ำหน่ ำยภำยในร้ ำนแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ผั กและผลไม้ส ด ผลิ ตภัณฑ์นม
อำหำรแช่เย็น อำหำรแช่แข็ง เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และ
เครื่องสำอำง อำหำรสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ภำยในบ้ำน

ภำพถ่ำยจำกด้ำนนรกร้ำน Commonsese Organics
๒) ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดมีวำงจำหน่ำยไม่ค่อยหลำกหลำยมำกนักส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้ตำม
ฤดูกำล เช่น มันฝรั่ง กล้วย แอปเปิล กีวี่ อะโวคำโด ต้นหอมญี่ปุ่น เฟนเนล เคล บล็อกโคลี่ ฟักทอง
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๑

มะเขือเทศ แครอท เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปมีควำมหลำกหลำยของผลิตภัณ ฑ์ให้
ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ มีทั้งผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์นำเข้ำจำกหลำยประเทศ รวมทั้งจำก
ประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์ข้ำวออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

ตัวรย่ำงผลิตภัณฑรข้ำวรรรรคกนินจำกประเทศไทยที่จำหน่ำยในร้ำน commonsense Organics
๓) กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ภำยในร้ำนจะแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่
๓.๑) Biogro Full Certification (BG) คือ กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จำก New
Zealand Biological Producers Council ถือเป็นมำตรฐำนเกษตรอิน ทรีย์ เที ยบเท่ำระดับ สำกล
เนื่ อ งจำก Biogro ได้ รั บ กำรรั บ รองจำก International Federation of Organic Agricultural
Movements (IFOAM)

ตรำรัอรรงมำตรฐำนเกษตรรินทรียร BIOGRO
๓.๒) Biogro in Conversion คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตแบบปกติ
สู่กำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยผู้ผลิตได้ผลิตสินค้ำตำมหลักกำรของ Biogro มำเป็นระยะเวลำ ๑ ปี
(BG1) หรือ ๒ ปี (BG2) เมื่อหลังจำกครบระยะเวลำปรับเลี่ยนตำมที่กำหนดผลิตภัณฑ์จะได้รับกำร
รับรองอย่ำงสมบูรณ์
๓.๓) Demeter (DEM) คือ กำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยระบบกำรเกษตรแบบชีวพลวัตร
หรื อ Biodynamic agricultures ที่เน้นกรรมวิธีทำงกำรเกษตรที่กลมกลื นตำมธรรมชำติ อนุรักษ์
ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมตำมหลักของ Rodolph Steiner

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๒

ตรำรัอรรงมำตรฐำน Demeter
๓.๔) ASUREQUALITY (AQ) คือ กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่ให้ กำรรับรองโดย
บริษัท AsureQuality Limited
๓.๕) Organic Farm New Zealand (OFNZ) คือ กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ โดย
Organic Farms New Zealand เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก และเป็นมำตรฐำนที่
ยอมรับภำยในประเทศนิวซีแลนด์เท่ำนั้น
๓ . ๖ ) International Federation of Organics Agricultural Movements (IFOAM) คื อ
กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM ซึ่งร้ำน Commonsense นี้ให้กำรยอมรับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนดังกล่ำว
๓.๗) Non-Verified (VF) คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี ใ บรั บ รองมำตรฐำนเกษตรอิ น ทรี ย์ จ ำก
หน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นผลิตขึ้นตำมหลักกำรของเกษตรอินทรีย์
๓. กำรสำรวจตลำดผลิตภัณฑรรรรรคกนิน ณ ร้ำน Ceres Fresh Market
๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พ บจ ำหน่ ำ ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก และผลไม้ ส ด โดยพบควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์มำกกว่ำที่วำงจำหน่ำยในร้ำน Commonsese Organics และ Countdown นอกจำกนี้
ร้ำนดังกล่ำวยังเปิดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มคล้ำยร้ำนอำหำรขนำดเล็ก ซึ่งค่อนข้ำงเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคในบริเวณใกล้เคียง
๒) ผักและผลไม้ที่พบกำรจำหน่ำย ได้แก่ ผักชีไทย พำสเลย์ ใบโหระพำฝรั่ง (Basil) ต้นหอมญี่ปุ่น ต้นหอม
ขิง ขมิ้น แครอท หัวหอมใหญ่ มันฝรั่ง ผักกำด ผักสลัดต่ำง ๆ พริก บรอคโคลี่ กะหล่ำปลี อะโวคำโด
แตงกวำ ซูกินี ลูกแพร์ ลูกพลับ แอปเปิล มะม่วง ส้มแมนดำริน เป็นต้น

ตัวรย่ำงผลิตภัณฑรผักคละผลไม้ที่วำงจำหน่ำยในร้ำน Ceres Fresh Market

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๓

๓) พบกำรจำหน่ำยพืชสมุนไพรและผลไม้บำงชนิดที่ประเทศไทยสำมำรถปลูกได้ เช่น ขิง ขมิ้น มะม่วง
(นำเข้ำจำกประเทศเม็กซิโก) น้อยหน่ำ (ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) สับปะรด และอ้อย

ขมิ้น มะม่วง คละน้รยหน่ำ ที่วำงจำหน่ำยในร้ำน Ceres Fresh Market

สัอปะรด คละร้รย ที่วำงจำหน่ำยในร้ำน Ceres Fresh Market
๔. กำรสำรวจผลิตภัณฑรรรรรคกนิน ณ Countdown Supermarket
๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ อ อร์ แ กนิ ค ที่ พ บจ ำหน่ ำ ยใน
Supermarket ส่ ว นใหญ่เป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูป
เช่น ข้ำวธัญพืชต่ำง ๆ ผลไม้แห้ง นม น้ำผลไม้
แป้ ง แยม ขนมคบเคี้ ย ว พำสต้ ำ ชำ กำแฟ
อำหำรสำหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ออร์แก
นิคจะแยกเป็นสัดส่วนเฉพำะชัดเจนอยู่ในกลุ่ ม
เดียวกันกับผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพ ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีส่วนประกอบของกลูเตน
๒) พบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก สดและผลไม้ อ อร์ แ กนิ ค วำง
จำหน่ำยจำนวนเล็กน้อย ส่วนมำกเป็นผั กและ
ผลไม้ที่นิยมบริโภคทั่วไป เช่น แอปเปิล แครอท
มันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ เป็นต้น

อริเวณจำหน่ำยผลิตภัณฑรรรรรคกนินขรง Countdown
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๔

๓) พบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอื่น ๆ จำพวกผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและเครื่องสำอำง เช่น ยำสระผม ครีม
อำบน้ำ สำลี เป็นต้น วำงจำหน่ำยเล็กน้อย
๔) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ว ำงจ ำหน่ ำ ยใน Countdown Supermarket มี ก ำรระบุ ต รำสั ญ ลั ก ษณ์ ก ำรรั บ รอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจะได้รับกำรรับรอง Biogro
ส่วนผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศบำงผลิตภัณฑ์แสดงเพียงกำรรับรองมำตรฐำนของประเทศผู้ผลิต เช่น
Australian Organic และ USDA Organic เป็นต้น
๕) ตรำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่พบมำกที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป คือ Ceres Organics และ Macro
Organics ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิครำยใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย
๕. รำนำผลิตภัณฑร
๑) รำคำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในกลุ่มผักและผลไม้สดมีรำคำสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ปกติ
ตำรำงเปรียอเทียอรำนำผลิตภัณฑรผักคละผลไม้สดในตลำดประเทศนิวซีคลนดร
รำนำ (เหรียญนิวซีคลนดร/หน่วย)
ร้รยละขรงมูลน่ำสินน้ำที่
เพิ่มจำกผลิตภัณฑรปกติ
ผลิตภัณฑรรรรรคกนิน
ผลิตภัณฑรปกติ
สับปะรด
๓.๙๕ / ผล
๓.๐๐ / ผล
๓๑.๖๖
ส้ม
๘.๙๕ / กิโลกรัม
๔.๕๐ / กิโลกรัม
๙๘.๘๘
แอปเปิล
๕.๙๙ / กิโลกรัม
๓.๙๙ / กิโลกรัม
๕๐.๑๓
กล้วย
๔.๙๙ / กิโลกรัม
๑.๙๐ / กิโลกรัม
๑๖๒.๖๓
แครอท
๕.๔๕ / กิโลกรัม
๑.๙๙ / กิโลกรัม
๑๗๓.๘๗
อะโวคำโด
๖.๙๕ / ผล
๔.๕๐ / ผล
๕๔.๔๔
ขิงสด
๔๕.๙๕ / กิโลกรัม
๙.๙๙ / กิโลกรัม
๓๕๙.๙๖
ที่มำ : จำกกำรสำรวจตลำดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ณ นครโอ๊คแลนด์เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑
ชนิดขรงผักคละผลไม้

จำกตำรำงจะเห็ น ได้ ว่ ำ สิ น ค้ ำ ผั ก และผลไม้ อ อร์ แ กนิ ค ทุ ก รำยกำรมี ร ำคำสู ง กว่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป กติ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์ขิงสดที่มีรำคำเพิ่มสูงขึ้นกว่ำร้อยละ ๓๕๙.๙๖ จำกรำคำปกติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์
กล้วยและแครอทก็มีรำคำสูงเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเท่ำตัว
ข้รเสนรคนะ
๑) ตลำดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศนิวซีแลนด์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกพฤติกรรม
กำรบริ โ ภคของผู้ บ ริ โ ภคเริ่ มหั น มำใส่ ใจสุ ขภำพมำกขึ้น และอัตรำกำขยำยตัว ของประชำกรกลุ่ ม
ผู้สูงอำยุในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นตลำดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในประเทศนิวซีแลนด์จึงเป็นอีก
ตลำดที่ น่ ำ สนใจของผู้ ป ระกอบกำรไทย ในกำรขยำยตลำดผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค มำยั ง ประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งปัจจุบัน ตลำดส่งออกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ที่สำคัญของประเทศไทย คือ สหภำพยุโรป
และอเมริกำเหนือ
๒) จำกกำรสำรวจตลำดพบว่ำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดของไทย คือ ขิง และมะม่วง มีแนวโน้มในกำร
เปิดตลำดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของประเทศนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ทั้งสองรำยกำรพบกำร
จำหน่ำยได้ทั่วไปตำมร้ำนค้ำผักสดและซุปเปอร์มำร์เก็ต แต่ทั้งนี้เกษตรกรไทยต้องดำเนินกำรผลิต ให้
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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สอดคล้องตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ในระดับสำกล เช่น IFOA หรือ USDA
ข้รมูลร้ำงริง
New Zealand Organic Market Report 2018 (http://www.oanz.org/publications/reports.html)
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