ตลาดสินค้าอินทรีย์สหรัฐฯยังโตต่อเนื่อง กลุ่ม millenials ลูกค้าสาคัญ
ตลำดสินค้ำอินทรีย์มีกำรเติบโตต่อเนื่องมำตั้งแต่ภำยหลังเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2009 The Organic Trade
Association ระบุว่ำ ในปี 2015 ตลำดค้ำปลีกสินค้ำอินทรีย์สหรัฐฯมีมูลค่ำ 43.3 พันล้ำนเหรียญฯ และ 2015
เป็นปีที่กำรค้ำสินค้ำอินทรีย์มีกำรเติบโตมำกที่สุดโดยมียอดขำยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำนี้ 4.2 พันล้ำนเหรียญฯหรือ
ร้อยละ 10.74
เงื่อนไขที่สนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงเข็มแข็งของตลำดบริโภคคือ
1. ควำมสะดวกในกำรหำซื้อสินค้ำ สินค้ำอินทรีย์มีวำงจำหน่ำยในตลำดค้ำปลีกเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้
ยังมีบริกำรส่งชุดสินค้ำสำหรับประกอบอำหำรอินทรีย์โดยตรงถึงผู้บริโภค มีรำยงำนว่ำยอดขำยอำหำร
อินทรีย์เฉพำะที่ Costco ในปี 2015 มีส่วนแบ่งร้อยละ 10 ในยอดจำหน่ำยอำหำรอินทรีย์โดยรวม
2. ร้ำนอำหำร รวมถึงร้ำนอำหำรประเภท fast food ให้ควำมสนใจขำยอำหำรอินทรีย์มำกยิ่งขึ้น มี
รำยงำนว่ำร้ำนอำหำรที่นำเสนอสินค้ำอำหำรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะพบกำรเติบโตของยอดขำย
3. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี่ทำให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆกระจำยอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทำให้
ผู้บริโภคสหรัฐฯสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ต่ำงๆเรื่องอินทรีย์มำกยิ่งขึ้นซึ่งสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสนใจ
ในสินค้ำอินทรีย์ในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มมำกขึ้น
4. กำรดำเนินชีวิตของผู้บริโภคสหรัฐฯที่ให้ควำมสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและต้องกำรหลีกเลี่ยงภูมิแพ้ต่ำงๆ
ส่งเสริมกำรหันเข้ำสู่กำรบริโภคมังสวิรัตที่เน้นกำรบริโภคผักมำกยิ่งขึ้น ทั้งที่เน้นกำรบริโภคผักเป็น
อำหำรมื้อหลัก และกำรบริโภคผักที่ผ่ำนกระบวนกำรทำให้แห้งและนำเสนอในรูปของอำหำรว่ำง

อาหารอินทรีย์
อำหำรอินทรีย์เป็นภำคอุตสำหกรรมอำหำรที่มีส่วนแบ่งมำกที่สุดและมีอัตรำกำรเติบโตรวดเร็วที่สุดใน
ตลำดสินค้ำอินทรีย์ ยอดขำยอำหำรอินทรีย์มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละเกินกว่ำร้อยละ 10 สูงกว่ำอัตรำร้อยละ 3
ของตลำดสินค้ำอำหำรโดยรวม ในจำนวนยอดขำย 43.3 พันล้ำนเหรียญฯในปี 2015 เป็นยอดขำยอำหำรอินทรีย์
39.7พันล้ำนเหรียญฯ อัตรำขยำยตัวร้อยละ 11 ยอดขำยอำหำรอินทรีย์รวมยอดขำยพืชผักผลไม้สด 14.4 พันล้ำน
เหรียญฯ ขยำยตัวร้อยละ 10.6 กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯระบุว่ำร้อยละ 4 ของยอดขำยอำหำรโดยรวมและร้อยละ
13 ของยอดขำยผักผลไม้สดรวมทั้งสิ้นในสหรัฐฯมำจำกสินค้ำอินทรีย์
กลุ่มสินค้ำอำหำรอินทรีย์ที่มีกำรเติบโตรวดเร็วมำกที่สุดคือน้ำผลไม้สดและเครื่องดื่ม อัตรำขยำยตัวในปี
2015 เท่ำกับร้อยละ 33.5 และเครื่องชูรสอำหำร (condiments) อัตรำขยำยตัวร้อยละ 18.5
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สินค้าเครื่องสาอางอินทรีย์
ในปี 2015 ยอดขำยสินค้ำอินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่อำหำรมีมูลค่ำ 3.6 พันล้ำนเหรียญฯ ขยำยตัวร้อยละ 13 ส่วน
ใหญ่เป็นยอดขำยสินค้ำเครื่องสำอำง ตลำดเครื่องสำอำงอินทรีย์ของสหรัฐฯเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ำ
ตลำดในปี 2016 ประมำณ 3.7 พันล้ำนเหรียญฯหรือประมำณร้อยละ 33.5 ของมูลค่ำตลำดโลกที่ 11,057.1 ล้ำน
เหรียญฯ ปัญหำที่สำคัญที่สุดของตลำดเครื่องสำอำงอินทรีย์คือกำรกระจำยสินค้ำเข้ำสู่ผู้ค้ำปลีกในตลำด mass
market เพรำะเป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันมำกที่สุดเนื่องจำกมีสินค้ำวำงจำหน่ำยมำกกว่ำ 500 ยี่ห้อ
กลุ่มสินค้ำเครื่องสำอำงอินทรีย์ที่สำคัญเรียงตำมลำดับคือ
1. สินค้ำเครื่องประทินผิว (skincare) เป็นตลำดที่มีกำรเติบโตรวดเร็วที่สุด ปัจจัยกระตุ้นควำม
ต้องกำรบริโภคคือผู้บริโภคมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมสนใจเพิ่มขึ้นเรื่องผลกระทบ
ข้ำงเคียงของสินค้ำที่ทำจำกสำรสังเครำะห์(synthetic) ทำให้เกิดควำมต้องกำรสินค้ำที่
สะอำด (clean)
2. สินค้ำสำหรับบำรุงรักษำผมเป็นสินค้ำอินทรีย์ที่ได้รับควำมนิยมรองลงมำตัวกระตุ้นควำม
ต้องกำรบริโภคคือกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรสูงอำยุและควำมวิตกกังวลและควำมต้องกำร
แก้ปัญหำเรื่องผม เช่น เรื่องผมร่วง รังแค ศรีษะล้ำน ควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่
เป็นสำรเคมีเช่น แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ และ paraben และควำมต้องกำรที่จะรักษำ
ภำพลักษณ์ควำมเป็นหนุ่มเป็นสำว
3. สินค้ำสำหรับสุขอนำมัยของปำก
4. เครื่องสำอำงอื่นๆ
ฐานทีต่ ั้งตลาดอินทรีย์ที่สาคัญในสหรัฐฯ
ที่ตั้งตลำดอินทรีย์สหรัฐฯดูได้จำกที่ตั้งของแหล่งผลิตเพรำะปกติแล้วแหล่งผลิตจะอยู่ติดกับแหล่งบริโภค
แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคสินค้ำอินทรีย์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯคือ รัฐแคลิฟอร์เนียที่พื้นที่เกือบจะทั้งมลรัฐเป็น
แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคสินค้ำอินทรีย์
แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคสำคัญในสหรัฐฯสินค้ำอินทรีย์ เรียงตำมลำดับได้แก่
1. มลรัฐบนฝั่งตะวันตกตลอดชำยฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิค ตั้งแต่รัฐวอชิงตันลงมำจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย
2. มลรัฐในเขตนิวอิงแลนด์ และ มิดแอตแลนติก ทำงตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มลรัฐริมทะเลสำบมิชิแกนและซูปพีเรีย โดยเฉพำะรัฐวิสคอนซิน
4. บำงพื้นทีบ่ ำงส่วนในตอนเหนือรัฐโคโลรำโด
5. บำงพื้นที่ในตอนใต้ของรัฐฟลอริดำ
ผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์สหรัฐฯ
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กำรสำรวจของ Organic Trade Association ครั้งล่ำสุดในปี 2016 พบว่ำส่วนใหญ่ของกลุ่ม millennials
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วกำลังเน้นกำรบริโภคสินค้ำอินทรีย์ หัวหน้ำครอบครัวในกลุ่ม millennials
(อำยุระหว่ำง 18 – 34 ปี) เป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้ำอินทรีย์มำกที่สุดในสหรัฐฯและเป็นกลุ่มที่มีควำมรู้เรื่องสินค้ำอินทรีย์
มำกที่สุดเช่นกัน ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะฟังกำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงผู้บริโภคด้วยกันผ่ำนทำงสื่อสังคม
มำกกว่ำที่จะเชื่อโฆษณำต่ำงๆ นอกจำก นี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะซื้อหำสินค้ำอินทรีย์ที่เป็นสินค้ำสดและที่มำ
จำกภำยในท้องถิ่นมำกกว่ำ
การค้าสินค้าอินทรีย์ระหว่างประเทศ
ข้อมูลกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (ข้อมูลที่เก็บจำกตัวเลขรหัสศุลกำกรสหรัฐฯจำนวน 38 รหัสทีแ่ สดงกำร
เป็นสินค้ำอินทรีย์) ระบุว่ำ ในปี 2014 สหรัฐฯส่งออกสินค้ำอินทรีย์ในมูลค่ำเกินกว่ำ 550 ล้ำนเหรียญฯในจำนวนนี้
150.5 ล้ำนเหรียญฯเป็นสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรนำเข้ำมีมูลค่ำมำกกว่ำคือ 1.3 พันล้ำนเหรียญฯในจำนวนนี้เป็น
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ 111.7 พันล้ำนเหรียญฯ ข้อมูลกำรนำเข้ำในปี 2014 แสดงให้เห็นว่ำ
1. ควำมต้องกำรบริโภคอำหำรอินทรีย์ของคนอเมริกันกำลังมีกำรเติบโต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ที่สหรัฐฯไม่สำมำรถผลิตได้หรือผลิตได้ในระดับต่ำไม่พอกับควำมต้องกำรบริโภค
2. กำรขำดแคลนพืชผลอินทรีย์สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อกำรผลิตอำหำรอินทรีย์
สินค้ำเกษตรอินทรีย์นำเข้ำที่สำคัญ 15 อันดับแรกในปี 2014 (พร้อมอัตรำเฉลี่ยกำรเติบโตต่อปี) คือ
(1) กำแฟ 332.5 ล้ำนเหรียญฯ (-13.20%)
(2) ถั่วเหลือง 183.6 ล้ำนเหรียญฯ (+57.34%)
(3) น้ำมันโอลีฟ 156.3 ล้ำนเหรียญฯ (-9.93%)
(4) กล้วย 121.6 ล้ำนเหรียญฯ (-30.56%)
(5) ไวน์ (ไวน์ขำว ไวน์แดง สปำร์คลิ้งไวน์) 121.3 ล้ำนเหรียญฯ (-51.13%)
(6) น้ำผึ้ง 46 ล้ำนเหรียญฯ (+89.37%)
(7) อัลมอนด์ 40.4 ล้ำนเหรียญฯ (+133.84%)
(8) มะม่วง 38.5 ล้ำนเหรียญฯ (-73.03%)
(9) อำโวคำโด 37.1 ล้ำนเหรียญฯ (37.74%)
(10) ข้ำวโพด (yellow dent corn) 36.6 ล้ำนเหรียญฯ (+85.68%)
(11) ชำ 31.2 ล้ำนเหรียญฯ (-2.80%)
(12) แอบเปิ้ล 29.8 ล้ำนเหรียญฯ (+29.81%)
(13)ข้าว 24 ล้านเหรียญฯ (+2.06%)
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แหล่งอุปทำนสำคัญของสหรัฐฯสินค้ำข้ำวอินทรีย์ (รหัส HS1006309015) คือประเทศ
ไทย รองลงมำคืออินเดีย อย่ำงไรก็ดีในระหว่ำงปี 2013 – 2014 กำรนำเข้ำจำกไทยแสดง
กำรลดลงอย่ำงมำกขณะที่กำรนำเข้ำจำกแหล่งอื่นๆมีกำรขยำยตัว
มูลค่ำ (พันเหรียญฯ) และส่วนแบ่งตลำด (%) กำรนำเข้ำสหรัฐฯสินค้ำข้ำวอินทรีย์

ไทย
อินเดีย
อำร์เจนตินำ
อิตำลี
จีน
กัมพูชำ

2011
มูลค่ำ
ส่วนแบ่ง
นำเข้ำ
ตลำด
17,152
70
5,462
22
134
445
2
42
208
-

2012
มูลค่ำ
ส่วนแบ่ง
นำเข้ำ
ตลำด
17,980
71
4,789
19
1,359
5
504
2
185
108
-

2013
มูลค่ำ
ส่วนแบ่ง
นำเข้ำ
ตลำด
18,063
60
6,959
23
2,485
8
568
2
708
2
313
-

2014
มูลค่ำ
ส่วนแบ่ง
นำเข้ำ
ตลำด
11,281
47
7,259
30
2,304
10
1,102
5
840
4
390
2

(14) พริก (bell peppers) 19.4 ล้ำนเหรียญฯ (+38.64%)
(15) ขิง 19 ล้ำนเหรียญฯ (+97.07%)
อุปทานต่ากว่าความต้องการ
ปัจจุบันในประเทศสหรัฐฯมีปฏิบัติกำรด้ำนอินทรีย์มำกกว่ำ 21,700 รำย (ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจและบริษัท
เกษตรกรรมไทย 215 รำยที่มีรำยชื่ออยู่ในกระทรวงเกษตรสหรัฐ) แต่ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
บริโภคกำลังมีกำรขยำยตัวอย่ำงเข้มแข็งและรวดเร็วล้ำหน้ำอุปทำน เป็นกำรเปิดโอกำสทำงกำรตลำดในภำคสินค้ำ
อินทรีย์ ควำมต้องกำรไม่ได้จำกัดวงอยู่เฉพำะภำยในประเทศสหรัฐฯแต่กระจำยไปทั่วโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ประมำณมูลค่ำตลำดอินทรีย์ของโลกที่ 80 พันล้ำนเหรียญฯต่อปี ควำมต้องกำรสินค้ำอินทรีย์ในตลำดสหรัฐฯไม่ได้
จำกัดวงอยู่แค่เฉพำะสินค้ำสำหรับผู้บริโภคสุดท้ำยเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงควำมต้องกำรอย่ำงมำกอุปทำนสำหรับกำร
ผลิตสินค้ำสำหรับผู้บริโภคสุดท้ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำอำหำรสัตว์ (feed) ที่เป็นอินทรีย์เพื่อใช้เลี้ยงปศุสัตว์
อินทรีย์
ที่มา: 1.
2.
3.
4.

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
Organic Trade Association (www.ota.com)
Food Business News: “Organic market reaching new heights”, by Monica Watrous,
May 19, 2016
Food Business News: “Four trends driving growth in organic”, by Monica Watrous
March 14, 2016
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MedGadget: “Worldwide Organic Personal Care Products Market – Top Leading
Keys (The Hain Celestial Group, Estee Lauder, Yves Rocher, & The Body shop),
December 6, 2016
Eco-Business: “Natural Cosmetics Masterclass to tackle industry obstacles”,
December 10, 2016
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