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1. ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  

      สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส้าคัญของกัมพูชา ได้แก่ ข้าว ผัก น ้าตาล 
และเครื่องเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตเพ่ือจ้าหน่ายในประเทศ อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลพยายามหันมาเน้นส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นออร์แกนิคมาก
ยิ่งขึ น และเริ่มผลิตเพ่ือส่งออกมาขึ น โดยเริ่มจากข้าว โดยกระทรวง
พาณิชย์ได้ออกตรารับรอง GAP (Good Agricultural Practice) ให้กับ
สินค้าข้าว เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่ใช้ปุ๋ยเคมีน้อย ปลอดภัยกับผู้บริโภค 
ในส่วนของกระทรวงเกษตร ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการปลูกข้าว
และสินค้าเกษตรอ่ืนๆในรูปแบบออร์แกนิคให้มากขึ น โดยรัฐบาลขอ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและโรงสีต่างๆในการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกและส่งออกข้าวออร์แกนิค โดยจะท้าในรูปแบบ 
Contract Farming บริษัทส่งออกข้าวหรือโรงสีที่รับซื อจะต้องท้าสัญญา
รับซื อข้าวจากเกษตรและการันตีการรับซื อข้าวในราคาตลาดบวกเพ่ิมค่า 
Premium 10-25% ขึ นกับคุณภาพข้าวโดยบริษัทที่รับซื อจะเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดส่งออก การท้า 
Branding เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ การด้าเนินการด้าน audit 
certification และ certification of organic quality standards เป็น
ต้น โดยเกษตรกรจะต้องปลูกข้าวในรูปแบบของออร์แกนิคตามมาตรฐาน
ที่ก้าหนดเท่านั น ทั งนี  ได้ก้าหนดให้จังหวัดพระวิหารเป็น pilot project 

ปัจจุบันยังไม่มีการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการ
ไทยในกัมพูชา สินค้าออร์แกนิคของไทยที่เข้ามา
ส่วนใหญ่จะเป็น ข้าว ขนมบิสกิต อาหารส้าเร็จรูป
และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม ซึ่งยังมีสัดส่วนไม่
ม าก เมื่ อ เที ย บ กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น้ า เข้ า จ าก
ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา  
 

1. ข้าวออร์แกนิคของกัมพูชาเริ่มเป็นที่
ต้องการในตลาดในกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพและมีความต้องการน าเข้าจากผู้
น าเข้าในตลาดเดิมและจากตลาดใหม่ๆใน
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังมีบริษัทที่
ผลิตข้าวออร์แกนิ คเพ่ือส่ งออกไม่มาก
เท่าที่ควร จึงถือเป็นโอกาสของไทยในการ
พิจารณาเข้าไปร่วมลงทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่น ในการผลิตข้าวออร์แกนิ คเพ่ือ
ส่งออกต่อไป  
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าออร์แกนิคของ
ไท ยในตลาดกั ม พู ชา  โดย เฉพ าะข้ าว 
วัตถุดิบ และเครื่องปรุงรสต่างๆ ควรมาใน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ควบคู่ ไปกับ
ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select ใน
กั ม พู ช า  ซึ่ ง น อ ก จ า ก จ ะ เป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในภาพรวมแล้วยัง
เป็นการสร้างความความแตกต่างในการ
รับรู้ระหว่างสินค้าออร์แกนิคจากไทยและ
สินค้าจากประเทศอ่ืนๆ ให้ผู้ บริ โภคใน
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และจะด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้และด้าเนินการในพื นที่อ่ืนๆ เช่น 
เสียมเรียบ บันเตียเมียนเจย อุดรเมียนเจย ก้าปงสปือ และเกาะกง ต่อไป 

2. การส่งออก/มูลค่า 

     ในปี 2561 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวหอม
ประเภทออร์แกนิครวม 17,900 ตัน  (ในจ้านวนนี รวมทั งข้าวหอมมะลิ 
ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิแดง) ส้าหรับในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2562 กัมพูชาส่งออกข้าวออร์แกนิครวม 4,824 ตัน ลดลงกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 ทั งนี มีการคาดการณ์ว่า 
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวโดยรวมของประเทศ
อาจลดลงร้อยละ 5 -10 เมื่อเทียบกับปี 2561 

3. ราคา/ตลาดส่งออกส าคัญ 

ราคาข้าวออร์แกนิคจะมีราคาดีกว่าข้าวขาวธรรมดา โดยราคาข้าว
ออร์แกนิคจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ข้าว Organic red Jasmine ราคาอยู่
ที่ตันละ 1,407 ดอลลาห์สหรัฐฯ ข้าว Organic Jasmine ราคาอยู่ที่ตัน
ละ 1,400 ดอลลาห์สหรัฐฯ ข้าว Organic white ราคาอยู่ที่ตันละ 955 
ดอลลาห์สหรัฐฯ และข้าว Organic brown Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 
1,370 ดอลลาห์สหรัฐฯ ปัจจุบันข้าวออร์แกนิคของกัมพูชามีตลาด
ส่งออกที่ส้าคัญ คือ ยุโรป จีน อเมริกา ฮ่องกง และญี่ปุ่น แม้ว่าปัจจุบันยัง
มีปริมาณไม่มากแต่คาดว่าจะสามารถเพ่ิมปริมาณการส่งออกข้าวออร์แก
นิคได้มากขึ นในอนาคต 

กัมพูชาได ้ 
3. ตลาดสินค้าออร์แกนิคในกัมพูชายัง

มีขนาดไม่ใหญ่นัก เนื่องจากสินค้าออร์แกนิ
คส่วนใหญ่จะมีราคาสูง กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างชาติ และกลุ่มคนรักสุขภาพ
เท่านั น การจะเข้ามาเปิดตลาดสินค้าออร์
แกนิคจึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้  ความเข้าใจ ให้ ผู้ บริ โภคเห็ น
ความส้าคัญในการบริโภคสินค้าออร์แกนิค
ให้มากขึ น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และผู้ทรงอิทธิพลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Influencer) โดย
เน้นการเจาะตลาดกลุ่ ม วัยรุ่น  และวัย
ท้างานที่มีรายได้ปานกลางขึ นไป   
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4. สินค้าน าเข้า  
สินค้าออร์แกนิคที่น้าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท

เครื่องส้าอาง แชมพู สบู่ และอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
จัดจ้าหน่ายอยู่ในร้านขายยาและอาหารเสริม เช่น guardian U care 
เป็นต้น ปริมาณในการน้าเข้าสินค้าออร์แกนิคจากต่างประเทศยังไม่มาก 
เพราะสินค้ามีราคาสูง และตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังจ้ากัดอยู่ในกลุ่ม
ชาวต่างชาติ  
5. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

5.1 สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส่วนใหญ่จะจัดจ้าหน่ายผ่าน
ร้านขายสินค้าออร์แกนิคโดยเฉพาะที่มีอยู่ทั่วไปในกรุงพนมเปญ โดย
ร้านค้าเหล่านี  จะรับผลผลิตโดยตรงมาจากเกษตรกรรายย่อยและซัพ
พลายเออร์ทั่วกัมพูชา เพ่ือน้ามาขายในร้านโดยสินค้าที่ขายในร้านจะเป็น
สินค้าที่ได้รับการรับรองว่าปลอดสารเคมีหรือมีการจ้าแนกประเภทออร์
แกนิคอย่างชัดเจน ซึ่ งส่วนใหญ่ ได้รับการรับรองจาก Cambodia 
Organic Agricultural Association (COrAA) และยังเป็นแหล่งจัดส่ง
สินค้าออร์แกนิคให้แก่ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆ  ร้านอาหาร 
และโรงแรม อาทิเช่น  

 Natural Garden 

เป็นร้านขายของออร์แกนิคราย
ใหญ่ที่มีหลายสาขาในพนมเปญและเป็น
ร้านขายส่งสินค้าออร์แกนิคให้โรงแรมและ
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ร้านอาหารหลายอีกแห่ง โดยท าการจัดจ าหน่ายทั้ง สินค้าส่วนใหญ่ส่งตรง
มาจากฟาร์มปลอดสารเคมีของบริษัทเองในจังหวัดสีหนุ รวมทั้งจาก
สหกรณ์การเกษตร Svay Rieng และฟาร์มออร์แกนิคจากเกษตรกรราย
ย่อยๆ ทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เป็น ผัก และผลไม้ ซึ่งมีการติดฉลาก
บอกแหล่งที่มาให้ทราบอย่างชัดเจน เช่น ส้มจากจังหวัดพระตะบอง
และกัมปอต แตงโมจากจังหวัดเสียมราฐ และเสาวรสจากจังหวัดมณฑล
คีรี เป็นต้น  

 Green-O Farm 

เป็ น ร้ านขายผั กและ
ผลไม้ออร์แกนิค โดยผลิตภัณฑ์
ส่ ว น ให ญ่ ม าจ าก ฟ าร์ ม ขอ ง
เกษตรกรหลายแห่งในจังหวัดกัม
ปงสปื อ  ซึ่ ง เป็ นฟาร์มปลอด
สารเคมี  ร้าน Green-O Farm 
เป็นร้านที่ได้รับการรับรองจาก COrAA ที่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ผลิตออร์
แกนิคอ่ืนๆ ที่ผลิตในกัมพูชาด้วย เช่น กาแฟ ไวน์ เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์
น้ ามันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม  

5.2 จัดจ้าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆ  เช่น 
Aeon,  Lucky, SuperDupper, ThaiHout และ Bayon เป็ นต้น  ซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ ที่รับมาจากฟาร์มของ
เกษตรกรในประเทศ และร้านขายสินค้าออร์แกนิค  
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5.3 ร้ าน อ าห ารอ อ ร์ แ ก นิ ค ต่ า งๆ 

โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
นิยมของชาวต่างชาติและกลุ่มคนรักสุขภาพ  
 
 
 

5.4 การจัดจ าหน่ายทาง online ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มที่
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยเป็นการจัดจ าหน่ายช่องทางออนไลน์รวมกับ
สินค้าอ่ืนๆ ของห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกต 
 
 

 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

มกราคม 2564 


