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สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพรวมตลาด 
1.1 ความต้องการสินค้าออร์แกนิกในมาเลเซียมี

แนวโน้มหดตัวลง โดยในปี 2562 มียอดการค้าปลีกอยู่ที่  
10.6 ล้ านริ งกิต  และคาดว่ าจะมี มู ลค่ าลดลงเหลือ               
10  ล้ าน ริ งกิ ต ในปี  2567  ทั้ งนี้ แ ม้ ว่ า ใน ภ าพ รวม
สถานการณ์การค้าสินค้าอาหารออร์แกนิกส าเร็จรูปใน
มาเลเซียจะมีแนวโน้มหดตัวลง อย่างไรก็ดี บริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจกระจายสินค้าและร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิก
โดยเฉพาะ (ปัจจุบันมี 6 สาขา) เช่น Just Life  ยังมี
ความเห็นว่าสินค้าออร์แกนิกมี อัตราการการเติบโต
ต่อเนื่อง  เห็นได้จากยอดจ าหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ จัดส่ง
ให้แก่ซุป เปอร์มาเก็ตชั้นน า เช่น Village Grocer ซึ่ ง
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 15 ต่อปี โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่มีระดับรายได้และ
ก าลังซื้อสูง 

1.2 ผู้บริโภคชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ต้องการบริโภค
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีประโยชน์ และราคาเข้าถึงได้                 
แต่สินค้าออร์แกนิกในมาเลเซียยังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับสินค้าปกติทั่วไป ส่งผลให้ความต้องการและการ

ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนผลิตสินค้า             
ออร์แกนิกในประเทศมาเลเซีย โดยสินค้าออร์แกนิกที่
มาเลเซียน าเข้าจากไทย อาทิ ผักสด ได้แก่ กระเทียม  
หัวหอมใหญ่ แครอท กะหล่ า ผักกาด เป็นต้น และสินค้า
อาหารอ่ืนๆ อาทิ ข้าว ขนมที่ท าจากข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว 
ผักอบกรอบ ชาใบหม่อน เครื่องแกง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามสินค้าออร์แกนิกน าเข้าจากไทยยังมีสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับสินค้าน าเข้าจากยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน 

1. สินค้าอาหารออร์แกนิกส าเร็จรูปที่ จ าหน่ายใน
มาเลเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ราคาค่อนข้างสูง  สินค้าออร์แกนิกจากไทยจึงน่าจะมี
ศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา  ประกอบกับสินค้า
อาหารออร์แกนิกจากไทยส่วนใหญ่จะเป็นผักสด ข้าว 
เส้นก๋วยเตี๋ยว/พาสต้า และสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว 
อาทิ ขนมที่ท าจากข้าว (แครกเกอร์ข้าว ข้าวแต๋น)               
ผักอบกรอบ ชาใบหม่อน เครื่องแกง เป็นต้น โดยมีทั้งที่
เป็น Private brand และสินค้า OEM  จึงเห็นได้ว่า
รายการสินค้าจากไทยที่วางจ าหน่ายในตลาดมาเลเซียใน
ปัจจุบันยังมีจ านวนไม่มากนัก ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะ
ขยายรายการสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมาเลเซียได้เพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ราคากับสินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ หรือมีความ
แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่แล้ว  โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม
อาหารส าเร็จรูปส าหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์โปรตีนผง ซึ่ง
เป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการในตลาดสูง  นอกจากนี้  
ไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเครื่องดื่ม (นมถั่ว
เหลือง นมธัญพืช)  ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง ผลิตภัณฑ์
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เติบโตของสินค้าอาหารออร์แกนิกส าเร็จรูปถูกจ ากัด       
อีกทั้งผู้ผลิตสินค้ายังขาดการสื่อสารและให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้าออร์แกนิกที่พึง
จะชดเชยกับราคาที่เพ่ิมขึ้น  ท าให้กลุ่มลูกค้าหลักมีเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภคที่มรีายได้สูง  

1.3 สินค้าหลักท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่ม
อาหารออร์แกนิกในมาเลเซียคือ อาหารทารก (baby 
food) อย่างไรก็ดี ในปี 2562 สินค้ากลุ่มอาหารทารกมี
การอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1  ทั้งนี้กลุ่มพ่อแม่ที่มี
รายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้ามาก
ขึ้นจากปัจจัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากสินค้าออร์แกนิกระดับพรีเมี่ยม
มาสู่แบรนด์ที่มีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า  นอกจากนี้ ยังหัน
มาท าอาหารทารกแบบโฮมเมดที่ท าจากวัตถุดิบสดใหม่กัน
มากขึ้น เช่น โจ๊ก อาหารบด  

1.4 ผู้บริโภคในมาเลเซียตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากพืช (plant-based products) 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะให้ความสนใจ
สินค้าออร์แกนิกส าเร็จรูปมากขึ้นตามไปด้วย    

1.5 ผู้บริโภคมาเลเซียมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพของสินค้าออร์แกนิกมากขึ้น        

อาหารเช้า  อาหารพร้อมรับประทาน  โจ๊คกึ่งส าเร็จรูป 
ผลไม้อบแห้ง ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า 
 
2. ผู้ผลิตผู้ส่งออกสามารถแสวงหาผู้น าเข้าหรือช่องทาง
กระจายสินค้าที่เหมาะสมได้จากการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าออร์แกนิกในประเทศไทยซึ่งจัดโดยกระทรวง
พาณิชย์ โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่ว
โลกจะมีการเชิญผู้ น าเข้ าและกระจายสินค้ าจาก
ต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมงานด้วย  หรือสามารถเดินทาง
มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติใน
มาเลเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี อาทิ  Malaysian 
International Food & Beverage Trade Fair  
(MIFB)  ซึ่ งมีสินค้าที่ จัดแสดงในงานประกอบด้วย 
อาหารฮาลาล สินค้าออร์แกนิกและสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
อาหารส าเร็จรูปพร้อมทาน เทคโนโลยีอาหาร ผลิตภัณฑ์
นม ไวน์ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี มาเลเซียไม่มีการจัดงาน
แสดงสินค้าออร์แกนิกเพ่ือการเจรจาการค้าโดยเฉพาะ  
3. ผู้ประกอบการควรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเดินทางมา
ในลักษณะคณะผู้แทนการค้า (trade mission) เพ่ือมา
เจรจาการค้ากับกลุ่มผู้น าเข้าเป้าหมาย เนื่องจากตลาด
สินค้าออร์แกนิกในมาเลเซียยังมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  
การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการไทยจะท าให้ผู้ซื้อ/
ผู้น าเข้าได้เลือกสรรสินค้าที่มีความหลากหลายหรือมี
รายการสินค้าครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้าง
ความร่วมมือในการรวบรวมสินค้า (consolidate) เพ่ือ
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ด้วยอิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เผยแพร่ข้อมูล  
ท าให้มีรายการสินค้าออร์แกนิกใหม่ๆ มาจ าหน่ายใน
มาเลเซียมากขึ้นในช่องทางค้าปลีกออนไลน์  อาทิ น้ านม
ถั่วเหลือง  แยม/สเปรด  ซีเรียล อาหารเช้า และพาสต้า  
นอกจากนี้ ซูเปอร์มาเก็ตระดับพรีเมี่ยมและไฮเปอร์มาเก็ต
ก็มีการจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิกส าเร็จรูปมากขึ้น อาทิ 
น้ ามันมะกอกออร์แกนิก สเปรดและเนย ผลไม้อบแห้ง 
และซีเรียลประเภทรับประทานร้อน  โดยมีการขนาด
บรรจุภัณฑ์ที่เล็กลงเพ่ือให้มีราคาขายปลีกลดลง และเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคมากข้ึน 
 
2. แหล่งที่มาของสินค้า 

2.1 สินค้าออร์แกนิกที่จัดจ าหน่ายในประเทศมาเลเซีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
และสินค้าผักและผลไม้น าเข้า โดยชาวมาเลเซียนิยมเลือก
ซื้อผักและผลไม้ออร์แกนิกที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าออร์แกนิกในมาเลเซียปัจจุบัน
ยังคงจ ากัดเฉพาะการผลิตผักและผลไม้เท่านั้น แม้ว่าจะมี
ความพยายามในการขยายการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์และ
การเลี้ยงไก่ แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก  

2.2 อุตสาหกรรมอาหารออร์แกนิกของมาเลเซียยังมี
ขนาดเล็กจึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศกว่า            

จั ด ส่ ง ได้ ใน ต้ น ทุ น ที่ ต่ า ล ง  เปิ ด โอ ก าส ให้ สิ น ค้ า          
ออร์แกนิกของไทยในการเข้ามาท าตลาดมาเลเซียได้มาก
ขึ้น 
 
4. ผู้ ผลิตผู้ ส่ งออกของไทยควรมุ่ งเน้น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
เนื่องจากสินค้าออร์แกนิกของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่ม
สินค้าที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ในขณะที่ผู้บริโภค
มาเลเซียจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวัย
ท างานที่มีความต้องการสินค้าอาหารส าเร็จรูปที่สามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความสะดวก 
นอกจากนี้  ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจจะแตกต่าง
จากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ค้าปลีกหรือผู้น าเข้าอย่างต่อเนื่อง  
5. ผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยควรให้ความส าคัญกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สิ น ค้ า แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย แ ล ะ ผู้ บ ริ โภ ค ทั่ ว ไป 
(comprehensive advertising) ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ 
คุณสมบั ติ  หรือความส าคัญของสิ นค้ าและบริการ
โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมิเดีย เนื่องจากสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในมาเลเซีย
ค่อนข้างมาก โดยควรท าเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน หรือ
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ร้ อยละ 60 โดยมี แห ล่ ง ใน ก ารน า เข้ า ส า คั ญ  คื อ 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และไทย 

 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 ช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน (store-
based retailing)  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8  ของ
มูลค่าการขายทั้งหมด ส่วนช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้า
ร้าน (non-store retailing) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2   

3.2 อาหารออร์แกนิกส าเร็จรูปจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า
ราคาสูงและส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศจึง
มีการจัดจ าหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (modern 
grocery retailers) เป็นสัดส่วนสูงกว่าช่องทางการค้า
ทั่ ว ไป  (traditional grocery retailers)  โด ยคิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 52.5  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ไฮเปอร์มา
เก็ต (ร้อยละ 31.4)  และซูเปอร์มาเก็ต (ร้อยละ 21.1)   
ยกตัวอย่างเช่น Village Grocer, Jaya Grocer, Ben’s 
Independence Grocer, AEON, Tesco, Giant แ ล ะ 
Cold Storage   

3.3 ส าหรับการจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วไปมี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 41.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก
สินค้าออร์แกนิกโดยเฉพาะ อาทิ ได้แก่ Just Life, Love 
Earth, The Little Mart, Everleaf, BMS Organic 

มลายู เพ่ือใช้เป็นช่องทาง สู่กลุ่มผู้บริโภค 



ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

Farm, TM Organic Farm, และ Organic Express โดย 
Zenzin Farm  

3.4 ช่องทางกระจายสินค้าแบบออนไลน์คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.2  ยกตัวอย่างเช่น Babydash, Radiant 
Code, Love Earth และ BMS Organics 

 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 


