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สินค้าออร์แกนิคในสิงคโปร ์

 

 
  ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา สินค้าออร์แกนิกได้เป็นที่นิยมมากในสิงคโปร์  โดยเกิดจากการที่คน
ต่างชาติซึ่งเข้ามาท างานในสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนิยมรับประทาน อีกทั้งคนสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจาก
ความเครียดในชีวิตและการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเริ่มปรับเปลี่ยนมาเลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ คือ 
อาหารออร์แกนิค   

  ความนิยมอาหารออร์แกนิค ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริโภคเริ่มมีปฏิกิริยากับการที่
เกษตรกรใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และปุ๋ยสังเคราะห์มากข้ึน ท าให้แนวโน้มการบริโภคอาหารออร์แกนิค
ขยายตัวไปทั่วโลก  เริ่มจากประเทศสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเซีย  สิงคโปร์เองเป็นผู้น าในด้าน
ต่างๆ ในเอเซีย ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น เพลง หรืออาหาร และได้เป็นผู้น าในการบริโภคอาหารออร์แกนิคในเอเซีย ซึ่งมี
การน าเข้าอาหารออร์แกนิคจากท่ัวโลก  ผู้บริโภคส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 26 – 50 ปี และมีการศึกษาดี   

  ผู้บริโภคอาหารออร์แกนิคในสิงคโปร์เลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค เนื่องจากค านึงถึงเรื่ อง
สุขภาพ  การรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะการปลูกพืชที่ใช้เคมีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจะท าลายดิน  และการเลือก
บริโภคอาหารออร์แกนิคท าให้ดูเป็นคนที่ทันสมัย  ซึ่งคนสิงคโปร์เป็นคนที่อ่อนไหวต่อแนวโน้มแฟชั่นต่างๆ   
อีกเหตุผลที่ท าให้ความนิยมสินค้าออร์แกนิคขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เก่ียวกับเรื่องสุขภาพ  
สื่อได้ชี้ให้คนเข้าใจถึงประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง แต่การที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปบริโภค
สินค้าออร์แกนิคหรือไม ่ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างเรื่องราคา  บางคนยังเห็นว่าการบริโภคอาหารออร์แกนิคเป็นสิ่ง
ฟุ่มเฟือย  อย่างไรก็ดี  คนสิงคโปร์ที่เลือกบริโภคอาหารออร์แกนิคเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง 

  ในหลายปีก่อนหน้านี้ อาหารออร์แกนิคจะหาซื้อได้จากร้านที่จ าหน่ายอาหารออร์แกนิคเฉพาะ  
ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ัวไป  

  ค าจ ากัดความของสินค้าออรแ์กนิค คือ พืชที่ปลูกแบบธรรมชาติ ปราศจากการใช้สารเคมีเพ่ือเร่ง
การเจริญ เติบ โต สารเคมี ก าจัดศัตรู พื ช  เป็นต้น  และ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ต้องผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิค 

  สินค้าออร์แกนิคที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ ผัก 
และผลไม้ จะปลูกแบบธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ 
ซึ่งการปลูกพืชแบบระบบอินทรีย์นี้ จะช่วยรักษาความอุดม
สมบูรณ์ ของดิน ช่วยลดมลพิษและเพ่ิมคุณภาพให้กับ
สิ่งแวดล้อม  ในส่วนของการผลิตเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์
นมออร์แกนิค จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารกระตุ้น
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสัตว์แต่อย่างใด  

1. ภาพรวมสินค้าออร์แกนิค 
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          ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มรู้จักสินค้าออร์แกนิคในสินค้าที่เป็นผัก
และผลไม้สด แต่ในปัจจุบันได้มีสินค้าออร์แกนิคที่หลากหลายมากขึ้น 
นอกเหนือจากสินค้าอาหารประเภทผักหรือผลไม้  อาหารสดและ
ส าเร็จรูป ยังมีสินค้าอุปโภคที่เป็นออร์แกนิคด้วย เช่น โดยรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ อาทิเช่น สบู่ ครีมอาบน้ า ยาสีฟัน ยาสระ
ผม ครีมบ ารุงผิว และสครับขัดผิว รวมไปถึงอาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นับวันจะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ   

           แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน แต่ก็มีกฎระเบียบที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
ส าหรับสินค้าออร์แกนิค ดังนี้ 

 1. ห้ามใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ ยาฆ่าแมลง สารเคมีก าจัดวัชพืช 
ยาปฏิชีวนะ การดัดแปลงพันธุกรรม การฉายรังสี หรือกาก
ตะกอนน้ าเสีย 

 2. การเพาะปลูกอาหารออร์แกนิคในดิน ซึ่งดินต้อง
ปราศจากสารเคมีทางการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี (จ านวนปีที่
ก าหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)  

 3. การเพาะปลูกพืชออร์แกนิคและที่ไม่ใช่ออร์แกนิค 
ต้องมีการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนในทุก
ขั้นตอนของการผลิต 

4. ต้องมีการอนุญ าตให้ตรวจสอบทั้ งภายในและ
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย 

    นิวซีแลนด์ 

เครื่องหมายการรับรองสินค้าออร์แกนิค 

สหภาพยุโรป  

        เครื่องหมายการรับรองสินค้าออร์แกนิคของไทย 
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 สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีนโยบายจ ากัดพ้ืนที่ส าหรับการเกษตรร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ของประเทศ แต่มี
นโยบายพ่ึงพาตนเอง สิงคโปร์จึงมีการท าการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกผัก รวมถึงการปลูกผักออร์แกนิค 
มากขึ้น แต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ผลิตผักได้ 
23,039  ตัน แต่ไม่มีสถิติการผลิตผักออร์แกนิค ดังนั้น จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลก   

 

 

 ปัจจุบัน สิงคโปร์มีฟาร์มเกษตรออร์แกนิคเพ่ิมขึ้นเรี่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการสูงขึ้น และ
เพ่ือให้ราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้ง่าย ฟาร์มส าคัญๆ เช่น 

 BestOrganicFood เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็นทั้งผู้ปลูก กระจายสินค้า ขายปลีก และขาย
ออนไลน์ 
 

 Zenxin Agriorganic Food จ าหน่ายในสิงคโปร์ โดยมีแหล่งผลิตอยู่ที่มาเลเซีย และน าเข้าจาก
ประเทศอ่ืนด้วย 

 Green Circle Eco Farm จัดจ าหน่ายออนไลน์  อีกทั้งมีการจัดทัวร์ในฟาร์มด้วย 

 
 

 Pasar Organic at FairPrice ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ส่วนใหญ่น าเข้าจากไทย ซึ่งมีมากกว่า 40 
ชนิด เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ผักคะน้า (Kai Lan) ผักกวางตุ้ง (Chye Sim) Bok Choy และกระเจี๊ยบ
เขียว นอกจากนี้ บางส่วนน าเข้าจากสหรัฐฯ และออสเตรเลีย โดยสินค้าต่างๆ จัดจ าหน่ายที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice Finest, FairPrice Xtra และทางออนไลน์ 

2. การผลิตอาหารออร์แกนิคในประเทศสิงคโปร์  

 

http://www.thebestsingapore.com/best-place/bestorganicfood/
http://www.thebestsingapore.com/best-place/green-circle-eco-farm/
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 Quanfa Organic Farm มีทั้งปลูกเองมากกว่า 40 ชนิด ตั้งแต่ผักใบเขียว ผักใบแข็ง สมุนไพร 
และผลไม้ ผักมีความสด เนื่องจากการเก็บ-บรรจุภัณฑ์และการขนส่งเป็นไปอย่างครบวงจร 
นอกจากนี้ บริษัทฯ น าเข้าสินค้าฯ จากมาเลเซีย ไทย และออสเตรเลีย ส าหรับการจ าหน่าย 
สินค้าฯ มีจ าหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต Sheng Siong รวมถึงการจ าหน่ายออนไลน์ และการจัด 
Education Tour 
 

  สินค้าออร์แกนิคเริ่มเป็นที่นิยมและสนใจในกลุ่มผู้บริโภคในสิงคโปร์มากข้ึน เนื่องจากชาวสิงคโปร์
ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารออร์แกนิคเพ่ิมมากขึ้น ผู้บริโภคที่เริ่มต้นบริโภค
อาหารออร์แกนิค เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง เพราะในช่วงเริ่มแรก สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่ต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหาซื้อยากและราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง ต่อมาธุรกิจสินค้าออร์แกนิคได้ขยายตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  และในปัจจุบัน ผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิคในตลาดสิงคโปร์มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับผู้ผลิต
และจัดจ าหน่ายสินค้ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นด้วย  จึงท าให้ราคาสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และหาซื้อได้ง่ายขึ้นตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป 

อาหารออร์แกนิคแปรรูปในสิงคโปร์ 

 ในปี 2558 อาหารออร์แกนิคแปรรูป มีอัตราการเติบโต
สูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้า
ออร์แกนิคมากขึ้น  ส่งผลให้สินค้าออร์แกนิคมีการวางต าแหน่ง
ทางการตลาดเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
สินค้าระดับพรีเมี่ยม ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการเติบโต 
คือ ความพร้อมบริโภค และการกระจายสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าที่เน้นสินค้าระดับพรีเมี่ยม เช่น Cold 
Storage หรือ FairPrice Finest  
  
  
 นอกจากนี้ อาหารออร์แกนิคส าเร็จรูปยังเป็นสินค้าที่
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมในสิงคโปร์ และมีราคาสูง
กว่าสินค้าอ่ืนๆ ด้วยภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมา
อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งสินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่ยังสามารถพบได้
ในร้านค้าขายปลีกระดับพรีเมี่ยม จึงท าให้มีราคาที่สูงกว่า
สินค้าทั่วไป และมีร้านค้าปลีกที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคมากขึ้น  เช่น ร้าน  Pasarbella เป็นร้านขาย    
ของช าระดับพรีเมี่ยมที่มีต้นแบบมาจาก Convent Garden ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และ Queen 
Victoria Market ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่มีคุณภาพ รวมถึงสินค้า
ออร์แกนิคให้บริการจัดจ าหน่าย ซึ่งสินค้าที่น ามาจัดจ าหน่ายได้รับการออกแบบอย่างดี เพ่ือมอบประสบการณ์ที่
เหนือชั้นให้กับผู้บริโภค ทั้งรูปแบบร้านยังช่วยในเรื่องของการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ส าหรับสินค้าออร์แกนิคใน 
ระดับพรีเมี่ยมได้อีกด้วย 
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        ปัจจุบันสิงคโปร์ยังไม่ได้มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าและการ
รับรองสินค้าออร์แกนิคอย่างเป็นทางการ เนื่องจากจ านวนผู้บริโภคสินค้า  
ออร์แกนิคยังมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม  หน่วยงาน Agri-Food & Veterinary 

Authority of Singapore (AVA) ได้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัยของสินค้าออร์แกนิคที่น าเข้ามาจ าหน่าย 
โดยเฉพาะรูปแบบของฉลากสินค้า ซึ่งสินค้าที่ติดฉลากค าว่า “Organic” จะต้องมีใบรับรองความเป็นออร์แกนิค 
โดยสินค้านั้นจะต้องผ่านการับรองตามเกณฑ์ข้อก าหนดของ CODEX และ AVA ยังไม่มีกฎระเบียบการรับรอง
สินค้าออร์แกนิคของสิงคโปร์ แต่สินค้าออร์แกนิคจะต้องได้รับเครื่องหมายการรับรองโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
ในประเทศท่ีผลิตสินค้านั้นๆ หรือเครื่องหมายการรับรองระหว่างประเทศ  

   การน าเข้าสินค้าออร์แกนิคเพ่ือจ าหน่ายในสิงคโปร์ ผู้น าเข้าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงาน     
Agri-Food and Veterinary Authority (AVA)  และสินค้าที่น าเข้าจะต้องมาจากฟาร์มหรือผู้ผลิตที่ได้รับการ
รับรอง Certified Organic จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในประเทศผู้ผลิตนั้นๆ หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก
ประเทศที่น่าเชื่อถือ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น และ AVA จึงจะพิจารณาอนุญาตให้
น าเข้าสินค้าได้ ดังนั้น การน าเข้าสินค้าออร์แกนิคจึงเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการน าเข้าและการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารเช่นเดียวกันกับสินค้าทั่วไป ซึ่งหน่วยงาน AVA เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการดูแล
ความปลอดภัยของอาหารส าหรับผู้บริโภค รวมทั้งการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิตแปรรูปอาหาร การ
ตรวจสอบรับรอง และการควบคุมการน าเข้าสินค้าอาหาร 

  

 ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามายังสิงคโปร์ (ทั้งสินค้าที่เป็นออร์แกนิคและที่ไม่ใช่ออร์แกนิค) ต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ขอใบอนุญาตหรือลงทะเบียนกับหน่วยงาน AVA (สามารถด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต ์http://www.ava.gov.sg/)  

 2. แจ้งขอรับใบอนุญาตน าเข้าที่มีการระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสินค้าที่จะน าเข้าทุก
ค รั้ ง ก่ อ น ที่ จ ะ ท า ก า ร ส่ งม อ บ สิ น ค้ า  (ส าม า รถ ด า เนิ น ก าร ผ่ า น ช่ อ งท า งอ อ น ไล น์ ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.ava.gov.sg/)  

 3. ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดที่น าเข้ามาจ าหน่ายในสิงคโปร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารและ
ข้อก าหนดในการติดฉลากตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบด้านอาหาร ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.ava.gov.sg/legislation/ 

 4. นอกจากนี้ ภายใต้ระเบียบ 9B (5) ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านอาหาร ระบุว่า ผู้ค้าที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็น "ออร์แกนิค" หรือ "ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค" หรือค ากล่าวอ้างที่คล้ายกันต้อง
สามารถแสดงหลักฐานว่า ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการผลิตตามธรรมชาติ ซึ่งหลักฐานต้องเป็นในรูปแบบของ
ใบรับรองออร์แกนิคที่ถูกต้องส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
ส าหรับการรับรองอาหารออร์แกนิคที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Codex ส าหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลากและ
การตลาดของอาหารที่ผลิตตามระบบ (CAC / GL 32- 1999) หรือมีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกันส าหรับอาหารที่ผลิต
ขึ้นตามธรรมชาติ และเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหน่วยงาน AVA เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น 

3. กฎระเบียบการค้าและการรับรองสินค้าออร์แกนิค 
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 ทั้งนี้ อาหารออร์แกนิคในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะน าเข้าจากออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ ไทย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยจะท าเป็นสัญญาซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ  
สินค้าออร์แกนิค ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลโดยหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง ดังต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการรับรองสินค้าออร์แกนิค ประเทศ 

 

สหรัฐอเมริกา 

    

 

ออสเตรเลีย 

 

สหภาพยุโรป 

 

นิวซีแลนด์ 

 

ฝรั่งเศส 

 

เยอรมัน 

 

ญี่ปุ่น 

 

ไทย 
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1) อาหารสด 

 ข้าวออร์แกนิค  

 ข้าวออร์แกนิคจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าข้าวกล้องธรรมชาติ หรือข้าวผสมที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่มี
รายได้ปานกลาง ข้าวออร์แกนิคนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ระวังเรื่องสุขภาพ  

 

 

 

 ผักสดออร์แกนิค 
 ผักสดออร์แกนิคเป็นสินค้าออร์แกนิคที่มีจ าหน่ายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด   

 
  

แตงกวาญี่ปุ่น ผักคะน้า (Kai Lan) ผักกวางตุ้ง (Chye Sim) 
 

 
  

Bok Choy กระเจี๊ยบเขียว หนอ่ไม้ฝร่ัง 

 

4. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในสิงคโปร์ 
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2) อาหารแปรรูป 

 เส้นพาสต้าออร์แกนิค 

  ในปี 2558 เส้นพาสต้าออร์แกนิคยังมีการเติบโตต่ ากว่าเส้นพาสต้าประเภทอ่ืน ๆ และตลาด
โดยรวมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นตลาดเส้นพาสต้าออร์แกนิค และสินค้าเส้นพาสต้าออร์แกนิค  เมื่อเทียบกับ
เส้นพาสต้าธรรมดายังมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จ ากัด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง เช่น 
กลุ่มผู้บริโภคในซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice Finest และ Cold Storage ซึ่งร้านค้าปลีกพรีเมี่ยมเหล่านี้ โดย
ปกติมักจะมีแบรนด์สินค้าเส้นพาสต้าออร์แกนิคต่างๆ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสิงคโปร์ โดยให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าชาวต่างชาติมากกว่าผู้บริโภคในประเทศ  

 

 ขนบขบเค้ียว ผลไม้อบกรอบ กราโนล่า และซีเรียล  

 
 

 

 
สแน็คออร์แกนิคจากไทย 
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 เครื่องดื่มออร์แกนิค (Organic beverages) 

  เครื่องดื่มออร์แกนิคมีมูลค่าการเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2558 ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง 
เนื่องจากความตระหนักรู้ที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิค นอกจากนี้อาจเกิดจากความนิยมที่
เพ่ิมข้ึนในสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารออร์แกนิค จึงท าให้เครื่องดื่มออร์แกนิคที่อยู่ในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงสามารถท า
ให้สินค้าเป็นที่จับตามอง อย่างไรก็ดี จากการที่สินค้ามีราคาที่สูงส่งผลให้ฐานผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ายังคงมีขนาด
เล็กและเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค 

 
  

  ทั้งนี้ สินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิคยังคงเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมมีราคาสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการเป็นสินค้าน าเข้าและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม อีกท้ังผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อ
ได้ที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมี่ยมเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ให้เป็นสินค้าระดับสินค้าพรีเมี่ยม 
อย่างไรก็ดี จุดขายของเครื่องดื่มออร์แกนิคยังไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนจากผู้ผลิต จึงส่งผลท าผู้บริโภค
มักลังเลที่จะใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อเครื่องดื่มออร์แกนิค  

3) อาหารออร์แกนิคส าหรับทารก 

 ในปี 2558 มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 จากยอดขายสินค้าออร์แกนิคส าหรับทารกและสินค้า
ออร์แกนิคแห้งส าหรับทารกท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เนื่องจากครอบครัวสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีรายได้สูง อีกทั้งพ่อ
แม่มีความกังวลเรื่องคุณภาพของอาหารที่ลูกรับประทานมากขึ้น จึงเลือกที่จะให้ลูกได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากที่สุด เช่น การเลือกซ้ืออาหารออร์แกนิค โดยแบรนด์อาหารออร์แกนิคส าหรับทารก
ที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ ได้แก่ Healthy Times และ Bellamy’s Organic  
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4) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอ่ืน ๆ 

 สินค้าออร์แกนิคนอกจากจะมีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มแล้ว  ยังมีสินค้าที่ ใช้ อุปโภคใน
ชีวิตประจ าวันอีกด้วย ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีการผลิตที่ปราศจากสารเคมีในทุกข้ันตอนเช่นเดียวกัน มีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด อาทิเช่น น้ ายาล้างจาน ท าความสะอาดเสื้อผ้า ท าความสะอาดพ้ืนบ้าน 
ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ ท าความสะอาดของใช้ทารก และอ่ืน ๆ 

 

 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวและดูแลเส้นผม อาทิ ครีมอาบน้ า ครีมบ ารุงผิว สบู่ ยาสีฟัน และยาสระผม 

 

 ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง อาทิเช่น สเปรย์ก าจัดแมลง เห็บ และหมัด  
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 ผลิตภัณฑ์ส าหรับป้องกันยุง อาทิเช่น สเปรย์ฉีดกันยุง และแผ่นแปะกันยุง  

 

 

 

  ในขณะที่ภาคครัวเรือนยังมีขนาดเล็กและภาวะเศรษฐกิจผู้บริโภคภายในประเทศก าลังฟ้ืนตัวดีขึ้น 
ครอบครัวที่มีพ่อแม่อายุน้อยมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือให้บุตรหลานได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น แต่การบริโภคสินค้าออร์แกนิคยังค่อนข้างจ ากัดในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากฐานผู้บริโภค
เฉพาะราย (Niche Consumer) แต่อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคในสิงคโปร์ปัจจุบัน เริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะปัญหาด้านสุขภาพจากภาระงานที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตหน้าที่การงานตามภาวะทางเศรษฐกิจ ก็ได้รับผลกระทบทางลบเกี่ยวกับกับความเครียดที่สะสมมากขึ้น และ
หลายคนมีปัญหาสุขภาพมาจากการรับประทานอาหารที่มีสารเคมีตกค้างและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

  ดั งนั้ น  ชาวสิ งค โปร์จึ งให้ ความส าคัญ ในการเลื อก
รับประทานมากขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพ ไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย และช่วยให้มีภูมิต้านทานโรคที่ดียิ่งขึ้น ประกอบกับค่ารักษาใน
การรั กษาพยาบาลมี ราคาสู ง และผู้ ป ระกอบการที่ น า เข้ าสิ นค้ า            
ออร์แกนิคส่วนใหญ่จะน าเข้าสินค้าที่บรรจุเสร็จแล้วพร้อมจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคได้ทันที แต่ก็มีผู้ประกอบการจ านวนหนึ่งที่น าเข้าสินค้าออร์แกนิค
ในลักษณะที่ยังไม่บรรจุเสร็จ และจะท าการบรรจุย่อยเองในประเทศ เช่น 
ธัญพืช ซึ่งบางส่วนก็จะขอการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในขั้นตอนของการบรรจุย่อยด้วย   ส่วน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นั้น ยังไม่ปรากฎว่ามีการด าเนินการใดๆ ในประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

 กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นฐานส าคัญของการเติบโตในตลาด
สินค้าออร์แกนิคอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามา
พ านักและท างานในสิงคโปร์ ซึ่งมีแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม 
แล ะการ เลื อ ก ใช้ ชี วิ ต ที่ ใส่ ใจ ต่ อ สุ ขภ าพ  (Well-being 
Lifestyle) ที่เป็นชีวิตจิตใจ จนกระทั่งย้ายมาอยู่ในสิงคโปร์
ยังคงด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมอยู่ โดยแนวคิดนี้ได้เริ่มมีการ
แพร่ขยายออกไปสู่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่

เป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีลูกเล็ก ก็เริ่มหันมาเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคส าหรับเด็ก
โดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่าจะท าให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ช่วยสนับสนุนให้
เกิดการขยายตัวของตลาดสินค้าออร์แกนิคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5. พฤติกรรมผู้บริโภคในสิงคโปร์ 
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  การจ าหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิคถูกก าหนดให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม ราคาขายปลีกและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สูงเป็นตัวก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์และไม่สามารถที่จะดึงดูดผู้บริโภคในประเทศ
สิงคโปร์ได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิคมีการแข่งขันภายในตลาดอย่างรุนแรง ท าให้ผู้ผลิตมีการ
สร้างความแตกต่างของสินค้า เพ่ือแยกสินค้าออกจากตลาดรวม (Mass Market) ด้วยการท าการตลาดและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และเพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อีกด้วย เป็นผลให้
สินค้าอาหารออร์แกนิคส าเร็จรูปประเภทบรรจุห่อมีราคาที่สูงขึ้น และสินค้าบางอย่างมีราคาไม่แพงมาก แม้จะมี
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมี่ยมก็ตาม  

                                      

 

  ทั้งนี้ การจ าหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิคส าเร็จรูปส าหรับทารกที่มบีรรจุภัณฑ์เป็นถุงแบบก้นตั้ง 
(Stand-up Pouches) ก าลังเป็นที่นิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องในสิงคโปร์ขณะนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีรูปแบบ
การบรรจุหีบห่อที่น่าสนใจและสะดวกสบายด้วยการปิดรูพลาสติกที่มีรูปร่างเหมือนเห็ดที่ มีความกว้างและมีสาร
ป้องกันการส าลักส าหรับทารกหรือเด็กวัยหัดเดิน 

  จากข้อมูลของ Euromonitor International ตารางที่ 1 เปิดเผยว่า ในปี 2558 มูลค่าสินค้า 
ออร์แกนิคในตลาดสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 4.4 ทุกกลุ่ม โดยสินค้าออร์แกนิคที่มีผู้บริโภคมากที่สุด คือ ข้าว     
พาสตา และก๋วยเตี๋ยว รองลงมา คือ อาหารทารก และอาหารเช้าประเภทซีเรียล 
 
 

6. การจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค 
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ตารางที ่1 ยอดขายสินค้าอาหารออร์แกนิคประเภทบรรจุห่อ แยกตามประเภทสินค้า ปี 2553 – 2558 
 

ประเภทสินค้า ยอดขายสินค้าอาหารออร์แกนิคประเภทบรรจุห่อ  
(มูลค่า : 1,000 เหรียญสิงคโปร์) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
Total: Organic 
Packaged Food 

8,909.6 9,347.5 9,894.9 10,390.5 11,014.2 11,493.6 

1. Organic Baby Food  715.9 779.8 908.4 960.5 1,014.9 1,063.6 

2. Organic Breakfast 
Cereals  

604.4 632.6 659.3 682.3 704.9 729.5 

3. Organic 
Confectionery 

247.5 255.9 262.5 271.7 281.8 293.3 

4. Organic Frozen, 
Seafood, Fruit and 
Vegetables  

151.1 154.1 157.8 160.8 165.3 166.4 

5. Organic Oils and 
Fats 

160.3 170.1 178.6 189.3 200.1 209.1 

6. Organic Rice, Pasta 
and Noodles 

7,025.3 7,355.0 7,728.3 8,126.0 8,647.3 9,031.7 

 ที่มา : Euromonitor International 

 ด้านผู้น าในการจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคส าเร็จรูป คือ บริษัท Lam Soon มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 
52.4 (2558) และมีสินค้าอาหารออร์แกนิคที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์ Naturel โดยสินค้าของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย น้ ามันมะกอกออร์แกนิค เส้นพาสต้า และซอสพาสต้า และความโดดเด่นของแบรนด์นี้ คือ
ข้าวออร์แกนิคและเส้นพาสต้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าออร์แกนิค จึงช่วยให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคมีโอกาสเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายเพ่ิมข้ึนสูงสุดในปี 2558 นี้ 

  ตารางที ่2 ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าออร์แกนิคส าเร็จรูป ปี 2555 - 2558 

Company 
(National Brand Owner) 

2555 2556 2557 2558 
Lam Soon (S) Pte Ltd 51.9 52.1 52.6 52.4 
Ban Choon Marketing Pte Ltd 22.5 22.2 21.7 21.5 
Nature’s Path Foods Inc 5.6 5.6 5.5 5.5 
Healthy Times Inc 4.7 4.8 4.9 4.9 
Heinz Singapore Pte Ltd 3.2 3.2 3.2 3.1 
Amy’s Kitchen Inc 1.6 1.5 1.5 1.4 
YummyEarth, Inc 1.4 1.3 1.3 1.3 
San Remo Macaroni Co Pty Ltd 1.2 1.1 1.1 1.1 
NTUC FairPrice Co-operative Pte Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7 
Others 7.2 7.3 7.5 7.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : Euromonitor International 
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 หลายปีที่ผ่านมามีซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมให้
จ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคให้กับประชาชนมีอัตราการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนของ
สิงคโปร์ได้ให้ความใส่ใจกับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคค่อนข้างมาก โดยสินค้าออร์แกนิคน าเข้า ที่วาง
จ าหน่ายในร้านค้าเกือบทั้งหมด จะมีการติดฉลากตรารับรองมาตรฐานออร์แกนิค ยกเว้นเฉพาะผลผลิตผักสด  
ออร์แกนิคที่ผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต NTUC FairPrice ได้
ริเริ่มจัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองของตัวเอง เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค ภายใต้ชื่อ Pasar Organic ซึ่งได้เริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 เป็นการน าสินค้าออร์แกนิคมา
วางจ าหน่าย เป็นการเสนอทางเลือกของสินค้าให้กับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ จึงได้มีการ
รวบรวมสินค้าออร์แกนิคที่ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันต่างๆ มาจัดรวมกันไว้ เพราะง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย และถึงแม้ว่าราคาของสินค้าออร์แกนิคมักจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป  แต่ยังอยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผลกับประโยชน์ของสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถได้รับ ซึ่งปัจจุบันความต้องการสินค้าออร์แกนิคมีเพ่ิมมาก
ขึ้น อาจส่งผลท าให้ราคาสินค้าลดลงในอนาคตได้อีกด้วย 

สินค้า Pasar Organic จากประเทศไทย 

 



16 
 

 
 

 

 การค้าปลีกอาหารออร์แกนิคในสิงคโปร์มีการแบ่งแยกระหว่าง 3 ร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่
และร้านค้าปลีกเฉพาะสินค้าออร์แกนิค ดังนี้  

 1) Cold Storage Supermarket เป็นหนึ่งใน 5 ร้านค้าที่เป็นตลาดพรีเมี่ยม ซึ่งเป็น Gourmet Grocer 
5 ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อีกท้ัง Cold Storage ที่ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายไดต้ั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน 

 

 2) NTUC FairPrice Finest เป็นร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ที่มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับสินค้า
ออร์แกนิคโดยเฉพาะ และไดมีการรวบรวมสินค้าออร์แกนิคหลากหลายประเภทให้ผู้บริโภคได้เลือกซ้ือ 

 

 

7. ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค 
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 3) Supernature เป็นผู้น าเข้าสินค้าโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ฮ่องกง 
อิตาลี และไทย ส าหรับสินค้าที่มีหลายหลาก เช่น อาหารสด อาหารออร์แกนิค อาหารจากธรรมชาติ อาหารเสริม 
ยาที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการให้บริการร้านค้าปลีก
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.supernature.com.sg และบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านโดยไม่คิดค่าบริการหากมี
การซื้อสินค้ามากกว่า 70 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป  

 

 4) Four Seasons จัดจ าหน่ายสินค้าประเภทสินค้าแปรรูปเหมือนกับร้านขายสินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่ 
และมีสินค้าประเภทอาหารส าหรับทารก โดยส่วนที่เป็นจุดเด่นของ Four Seasons คือ มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
สดใหม่ สมุนไพรสด ผักและผลไม้สด อาหารเสริม และผลิตภัฑณ์ท าความสะอาด อีกทั้งยังมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fourseasonsorganic.sg/ 
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 5) Sheng Siong Supermarket เป็นร้านค้าที่
มีการคัดเลือกสินค้าออร์แกนิคมาจัดจ าหน่าย 

 6) Brown Rice Paradise จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มี โปรตีนกลู เตน  (Gluten-free Products) 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของข้าวสาลี (Wheat-free Products) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของนม (Dairy-free 
Products) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าตาลและโซเดียมต่ า ขนมเพ่ือสุขภาพ คุกกี้ เครื่องดื่ม อาหารออร์แกนิกส าหรับ
ทารก ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก และอ่ืนๆ   

 7) The Organic Grocer เป็นร้านค้าที่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่สดใหม่ อาหารแห้ง นม 
เนื้อสัตว์และอาหารทะเลน าเข้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยจุดเด่นของร้านนี้  คือ การจ าหน่ายกล่องผักสดที่มี
ผักหลากหลายชนิดบรรจุอยู่ภายใน มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยคุณภาพสินค้าที่ดีและราคา
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล   อี ก ทั้ ง ยั งมี ช่ อ งท า งก ารจั ด จ าห น่ า ย ใน ร้ าน ค้ าป ลี ก ออ น ไล น์ ผ่ าน ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.theorganicgrocer.com 

 8) Isetan เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีการให้บริการแก่กลุ่มผู้บริโภคที่ มีรายได้ตั้งแต่ระดับกลางถึง
ระดับสูง โดยได้มีการน าสินค้าออร์แกนิคบางส่วนมาจ าหน่ายภายในร้าน 

ตัวอย่างสินค้าออร์แกนิคที่จ าหน่ายภายในร้าน 
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ตาราง 3  ตารางแสดงร้านค้าที่มีการจัดจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค 
 

 
 

1. NTUC FairPrice Finest 
 

 

2. SuperNature 

 

3. Four seasons organic market 

 

4. Brown Rice Paradise 

 

5. Nature’s Glory  

 

6. Organicveda Main Store 

 

7. Himalayan Premium Foods 

 

8. SG Organic 

 

9. Vita Kids 

 

10. Eat Organic 

 

11. Real Food 

 

12. The Organic Grocer 

 

13. Yes Nature Retail  

 

14. Zenxin 

 

15. Cold Storage 

 

 16. Bud Of Joy 
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 ตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มความต้องการสินค้าออร์แกนิคเพ่ิมมากขึ้น จาก
กระแสที่ผู้บริโภคในสิงคโปร์ตื่นตัวในเรื่องของการใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือก
รับประทานหรือเลือกใช้สินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุด อีกท้ังความสนใจที่จะศึกษา   

     หาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารเพื่อการเลือกซื้ออาหารรับประทาน  
 

  เนื่องจากผู้บริโภคในสิงคโปร์ส่วนใหญ่มักมีรายได้สูง จึงท าให้มีก าลังซื้อสูงพอที่จะสามารถเลือก
บริโภคสินค้าที่คุณภาพดี สดและสะอาดปลอดภัยต่อร่างกาย ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับราคา จึงส่งผลให้
สินค้าออร์แกนิคต่างๆ เริ่มเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  

  นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังนิยมที่จะเลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพราะความสามารถจัดหา
สินค้าหลากหลายประเภทมาจ าหน่าย มีความสะดวกสบาย และสามารถซื้อสินค้าอ่ืนๆ ได้ในเวลาเดียวกัน 

  Euromonitor International ได้ส ารวจจากสมาคมการค้าต่างๆ ส านักพิมพ์ที่เกี่ยวกับการค้า 
บริษัทท าการวิจัย  การสัมภาษณ์นักธุรกิจ   เพ่ือคาดการณ์การขยายตัวของสินค้าออร์แกนิค   ปี 2560 - 2563 
ปรากฏว่า มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคยังมีแนวโน้มขยายตัวโดยตลอด โดยในปี 2560 จะมีมูลค่ารวม  
24,224.40 พันเหรียญสิงคโปร์ ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 และในปี 2563 จะมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นเป็น 26,995.50 พันเหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นการขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่า 
25,939.40 พันเหรียญสิงคโปร์  ทั้งนี้ สินค้าท่ีขยายตัวมากเป็นอันดับ 1 คือ สินค้าประเภทข้าว พาสต้า และ
ก๋วยเตี๋ยว  อันดับ 2  คือ อาหารทารก  และอันดับ 3  คือ  ธัญพืชที่เป็นอาหารเช้า รายละเอียดตามตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4  คาดการณ์มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค 

ปี 2560 - 2563 

ประเภทสินค้า ยอดขายสินค้าอาหารออร์แกนิค 
 (มูลค่า : 1,000 เหรียญสิงคโปร์) 

2560 2561 2562 2563 
Total : Organic Packaged Food 12,112.2 12,509.7 12,969.7 13,497.8 

1. Organic Rice, Pasta and Noodles 9,602.8 9,972.1 10,404.8 10,906.5 

2. Organic Baby Food  1,077.9 1,089.0 1,098.3 1,106.0 

3. Organic Breakfast Cereals  736.1 738.3 739.8 740.5 

4. Organic Confectionery 319.7 334.7 351.1 369.0 

5. Organic Oils and Fats 206.4 204.7 202.9 200.8 

6. Organic Frozen, Seafood, Fruit 
and Vegetables  

169.3 171.0 172.8 174.9 

 ที่มา : Euromonitor International 

8. แนวโน้มตลาดสินค้าออร์แกนิคในสิงคโปร์ 
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  เมื่อศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคของสินค้าออร์แกนิดในตลาดสิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ประชากรมี รายได้ และการศึกษาสู ง  รับรู้ถึ ง
ประโยชน์ของการบริโภคสินค้าออรแ์กนิค 

1. ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้าไปจ าหน่ายในซุปเปอร์
มาร์เก็ตมีต้นทุนที่สูง เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

2. ความพึงพอใจและการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิค
เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการมากขึ้น และมีคู่แข่งมากขึ้น 
ท าให้สินค้ามรีาคาต่ าลง 

2. สิงคโปร์เป็นตลาดเล็ก  ดังนั้น การสั่งสินค้า จะสั่งใน
ปริมาณที่น้อย ท าให้ราคาสูง 

3. มีการกระจายช่องทางการจัดจ าหน่ายที่กว้างขึ้น 
เช่น ร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีส่วนของสินค้าออร์แก
นิคโดยเฉพาะ และร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค
โดยเฉพาะ เป็นต้น 

3. ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่ เป็น
ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคโดยเฉพาะ มีการ
แยกส่วนการจัดจ าหน่ายสูง จึงเป็นสิ่งท้าทายส าหรับ  
ผู้ส่งออก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา 

4. ประชากรชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์
มีความคุ้นเคยกับอาหารออร์แกนิค 

4. ต้นทุนในการส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาที่สูง
ส าหรับการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

 

 

 10.1 บรรจุภัณฑ์และการออกแบบ (Packaging and Design)  

 อาหารออร์แกนิคในสิงคโปร์ยังคงเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมแทนที่จะเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ตามเศรษฐกิจ ซึ่งมีราคาขายปลีกที่สูงมากกว่าสินค้าทั่วไป เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
โดดเด่นในการวางต าแหน่งสินค้า และการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และการออกแบบจะช่วยให้เกิดการสร้างแรงดึงดูด
ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพ่ือให้เกิดการรับรู้อีกด้วย 

  10.2 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  

 การท าการตลาดและการออกแบบสินค้าออร์แกนิคเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือสร้างความสนใจในสินค้า
เป็นพิเศษและเพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าออร์แกนิคจากสินค้าในตลาดทั่วไป อีกทั้งต้องเพ่ิมความสามารถ
ทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งที่จ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค ซึ่งความโปร่งใสและความชัดเจนของผลประโยชน์ใน
ตัวสินค้าเป็นสิ่งส าคัญที่จะชนะใจผู้บริโภคได ้

 10.3 การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค (Consumer Education) 

     เพ่ือความพยายามที่จะเพ่ิมหรือขยายฐานผู้บริโภคให้ได้รับผลประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นพิเศษตามความเข้มงวดของมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคของ 
USDA ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้พันธุวิศวกรรมหรือ GMOs ในขั้นตอนการผลิต 

10. แนวทางในการเตรียมสินค้าออร์แกนิคเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ 
 

9. โอกาสและอุปสรรคของสินค้าออร์แกนิคในตลาดสิงคโปร์ 
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  11.1 สินค้าออร์แกนิคของไทยก็มีความโดดเด่น
ในด้านมาตรฐานกการผลิต คุณภาพ และความหลากหลายของ
สินค้า ทั้งยังมีความพร้อมทางศักยภาพด้านพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
แหล่งวัตถุดิบ การแปรรูปและตลาด ท าให้สามารถผลิต แปรรูป 
จ าหน่ายและบริโภคได้อีกด้วย     

  11.2  ผู้ส่งออกต้องรักษามาตรฐานและราคา
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนัก เพ่ือรักษาตลาดสิงคโปร์ไว้  เพราะ
สิงคโปร์เองได้น าเข้าสินค้าออรแ์กนิคจากหลายแหล่ง 

  11.3 โอกาสในการขยายตลาดสินค้าออร์แกนิค
ไทยยังสดใสตามความต้องการที่สูงขึ้น ดังนั้น  เกษตรกรและผู้ผลิต
สินค้าออร์แกนิคไทยสามารถสร้างโอกาสทางการค้าและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า   ออร์แกนิคไทยได้โดย
การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าออร์แกนิคที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในสิงคโปร์ 
โดยผู้ผลิตไทยควรใช้ปัจจัยส าคัญที่ชาวสิงคโปร์ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และหันมาบริโภคอาหารออร์แกนิค ดังนั้น 
การส่งเสริมการส่งออกอาหารออร์แกนิคไทย เช่น ข้าว ผัก-ผลไม้ จึงสามารถขยายตลาดในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี 

   11.4 ผู้บริโภคสิงคโปร์มีก าลังในการซื้อสูงและส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลไม้เพ่ือสุขภาพ และมี
ผู้บริโภคบางส่วนให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยจะนิยมรับประทานผลไม้ออร์แกนิครวมถึง
ข้าวออร์แกนิคที่เป็นของไทย ซึ่งเกษตรกรไทยก็สามารถเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดด้วยการส่งออกผลไม้ออร์แกนิค
และข้าวออร์แกนิคของไทยสู่ตลาดสิงคโปร์ได้อีกมากเช่นเดียวกัน 

   11.5 การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ (Health Promotion 
Board : HPB) อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ชาวสิงคโปร์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
พร้อมมีสุขภาพแข็งแรง โดยมีการอนุญาตให้น าโลโก้ Healthier Choice 
มาติดที่บรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาวสิงคโปร์
เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้มีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตไทยสามารถส่งออกสู่ตลาดสิงคโปร์ได้เพ่ิมข้ึน 

 
   11.6 สิงคโปร์มีชาวต่างชาติพ านักอาศัยอยู่จ านวนมาก ซ่ึงนับเป็นกลุ่มส าคัญที่นิยมรับประทาน
อาหารออร์แกนิค ดังนั้น ผู้ผลิตไทยควรศึกษาและรับรู้เรื่องสินค้าออร์แกนิคที่ชาวต่างชาตินิยม และผลิตส่งออกสู่
ตลาดสิงคโปร์ เช่น พาสต้าประเภทต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

 

11. โอกาสทางการค้าสินค้าออร์แกนิคไทยในตลาดสิงคโปร์ 

 

http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/content/conn/HOPUCM/path/Contribution Folders/uploadedFiles/HPB_Online/Health_Topics/Food_for_Health/More_Information_For/Healthierchoicelogo.jpg
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  12.1 ตลาดสินค้าออร์แกนิคในสิงคโปร์ก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันนี้ ได้ขยายตัวมาเป็นร้านอาหารออร์แกนิคอีกด้วย  โดยร้านอาหารได้มีการใช้ผัก
และผลไม้ออร์แกนิคมาใช้ในการปรุงอาหาร  

  12.2 สิงคโปร์ยังผลิตอาหารออร์แกนิคไม่พอบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นความต้องการน าเข้า
อาหารออร์แกนิคยังต้องขยายตัวต่อเนื่อง จ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าออร์แกนิคจากต่างประเทศต่อไป 

  12.3 ไทยจะต้องควบคุมการผลิตสินค้าออร์แกนิคให้เข้ม เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่ AVA ก าหนด 
และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าเข้าสิงคโปร์และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากไทย 

  12.4 การจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคในร้านค้าปลีกทั่วไปนั้น  ร้านค้าปลีกบางส่วนยังได้มีการจัด
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์และบริการส่งสินค้า เพ่ือปรับรูปแบบการบริการให้ตรงตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ชอบความสะดวกสบาย จึงเลือกที่จะท าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
มากขึ้น  

 

 

  ปัจจุบันสินค้าออร์แกนิคก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคในสิงคโปร์ เนื่องจากผู้บริโภค
หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น จึงเลือกบริโภคแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย   
ที่ส าคัญแนวคิดนี้ได้มีการแพร่ขยายออกไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่จนเกิดเป็นเทรนด์รักสุขภาพ 

  รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ท าให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวสินค้า
ออร์แกนิคเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคในสิงคโปร์  และผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ให้ความส าคัญในการเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิคมากข้ึนอีกด้วย  

  การบริโภคสินค้าออร์แกนิคยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด เพราะยังคงเป็นตลาดขนาเล็กเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภค (Niche Market) และสินค้าออร์แกนิคมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาเป็น
อย่างดีและคุณภาพของสินค้าที่ดีเยี่ยม เพราะฉะนั้น สินค้าออร์แกนิคจึงได้มีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ที่
ระดับพรีเมี่ยม 

  สิงคโปรได้มีฟาร์มเพาะปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิคเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
อยู่จ ากัด จึงไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้ จึงท าให้ต้องมีการน าเข้าสินค้าออร์แกนิค 
จากต่างประเทศเข้ามา โดยมีร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายรายในสิงคโปร์เป็นผู้น าเข้าสินค้าออร์แกนิคเข้ามา
จ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคโดยเฉพาะ รวมถึงร้านค้าเดี่ยว  (Single 
Store) และร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Special Store) ที่มีการจัดจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคโดยตรง ซึ่งนอกจากนี้  
ยังมีร้านอาหารบางร้านได้น าผักและผลไม้ที่เป็นออร์แกนิคมาใช้ในการปรุงอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

------------------------ 

13. สรุป 

12. ข้อคิดเห็น 
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รายช่ือผู้น าเข้าสินค้าออร์แกนิคในสิงคโปร ์
 

1. Sonnamera Pte Ltd 
Address: 18 Tampines Industrial Crescent #03-12 
Space@Tampines, Singapore 528605 
Tel: (+65) 6273 8782 
Fax: (+65) 6273 3120 
Email:  sales@sonnamera.com.sg 
Website: www.sonnamera.com.sg 
 

2. Kaiser Foods (S) Pte Ltd 
Address: 103 Kallang Ave #07-02/03 AIS Ind. Blog. 
Singapore 339504 
Tel: (+65) 6841 4747 
Fax: (+65) 6841 7997 
Website: http://www.kaiserfoods.com.sg 

3. NTUC Fairprice Co-operative Limited 
Address: No.1 Joo Koon Circle, Level 13-01 
Singapore 629117 
Tel:  (+65) 6888 1888 
Fax:  (+65) 6397 4001 

4. Hen Tick Foods Pte Ltd 
Address: 25 Chin Bee Poad, Singapore 619831 
Tel: (+65) 6268 1715 
Fax: (+65) 6268 5259 
Email: sales@hentick.com.sg 
Website: www.hentick.com.sg 
 

5. Origins Healthcare Pte Ltd. 
Address:  55 Ubi Ave 1 #08-07 Singapore 408935 
Tel: (+65) 6745 2402 
Fax: (+65) 6745 2243 
Email: info@originshealth.com.sg  

6. H&T Marketing  
Address: 2 Soon Wing Road, #07-10, Singapore 
347893 
Tel: (+65) 6425 6900 
Email: esales@htmarketing.info 
Website: www.htmarketing.info 
 

7. Karstel Marketing Pte Ltd 
Address: 10 JLN Kilang Timor #05-04 Singapore 
159306 
Tel: (+65) 6271 9166 
Email: karstel@singnet.com.sg 
Website: http://www.karstel.com 

8. Gan teck Kar Investments Pte Ltd 
Address: 159 Sin Ming Road #02-03 Amtech Building 
Singapore 575625 
Tel: (+65) 6556 0711  
Fax: (+65) 6457 5929 
Website: http://www.gtk.com.sg 
 

9. Unitednature (Far East) Pte Ltd 
Address: 362 Upper Paya Lebar #05-09 Da Jin 
Factory Building Singapore 534963 
Tel: (+65) 6858 2322 
Fax: (+65) 6858 2344 
Website: www.unitednature.com.sg 

10. Health Domain Pte Ltd 
Address: 25 Genting Road#04-01 Singapore 349482 
Tel: (+65) 6312 6666 
Fax: (+65) 6872 5606 
Email: general@healthdomain.com.sg 
Website: www.healthdomain.com.sg 

mailto:sales@sonnamera.com.sg
http://www.sonnamera.com.sg/
mailto:sales@hentick.com.sg?subject=Enquiries
http://www.hentick.com.sg/
mailto:esales@htmarketing.info
http://www.htmarketing.info/
mailto:karstel@singnet.com.sg
http://www.gtk.com.sg/
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11. Unifood International (S) Pte Ltd 
Address: Blk 5 Ang Mo Klo Industrial Park 2A #02-11 
Singapore 567760 
Tel: (+65) 6841 3855 
Fax: (+65) 6747 4202 
Email: sales@unifood.com.sg 
Website: www.unisoy.com.sg 

12. Gourment Internatinal Consultants Pte Ltd 
Address: 81 Ubi Avenue 4, #05-16 UB.ond Singapore 
408830 
Tel: (+65) 6444 4201 
Fax: (+65) 6444 2343  

13. Ban Choon Marketing Pte Ltd 
Address:  30 Quality Road Singapore 616803 
Tel: (+65) 6777 7333 
Fax: (+65) 6777 1400 
Email: enquiries@banchoon.com.sg 

14. Nature’s Glory Pte Ltd 
Address: 315 Outram Rd #01-09 Tan Boon Liat 
Bldg, Singapore 169074 
Tel: (+65) 6227 1318 
Fax: (+65) 6227 0868 
Email: abound@natures-glory.com 
Website: www.natures-glory.com 

15. Fresh N Natural Foods Pte Ltd 
Address:  14 Chin Bee Road, Singapore 619824 
Tel: (+65) 6547 4222 
Email: enquiry@freshnnatural.com.sg 
Website: https://freshnnatural.wordpress.com/ 

16. Angliss Singapore Pte Ltd 
Address: 232 Pandan Loop, Singapore 128420 
Tel: (+65) 6778 8787 (Main) 
Fax: (+65) 6778 3966 (Direct) 
Website: http://www.angliss.com.sg 

17. Freshmart Singapore Pte Ltd 
Address:  204 Pandan Loop, Singapore 128394 
Tel: (+65) 6779 7111  
Fax: (+65) 6779 6237 
Email: corporate@fmart.com.sg 
Website: http://www.fmart.com.sg 

18. Clouet Trading Pte Ltd 
Address: 21 Tagore lane, Singapore 787479 
Tel: (+65) 6454 5457 
Fax: (+65) 6454 5457 
Email: enquiry@ayambrand.com.sg 
Website: http://www.ayambrand.com.sg/ 

19. Classic Fine Foods (S) Pte Ltd 
Address: 7A, Chin Bee Drive, Level 2 Singapore 
619858 
Tel: (+65) 6501 5555 
Fax: (+65) 6501 5556   
http://www.classicfinefoods.com 
 

20. Our Choice Pte Ltd 
Address: 18 Boon Lay Way #08-110 Trade Hub 21, 
Singapore 609966 
Tel: (+65) 6686 4438 
Website: http://ourchoice.asia/ 

mailto:sales@unifood.com.sg
mailto:abound@natures-glory.com
mailto:enquiry@ayambrand.com.sg
http://www.ayambrand.com.sg/
http://www.classicfinefoods.com/
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21. Starhealth Pte Ltd 
Address: Blk 51 Ayer Rajah Crescent #04-15, 
Singapore 139948 
Tel: (+65) 6262 6060 
Email: sales@starhealth.com.sg 
Website: http://starhealth.com.sg 
 

22. Damon & Diorne Pte Ltd 
Address: 220 Taqore Lane #04-03 Liberty 
Warehouse, Singapore 787600 
Tel: (+65) 9689 6066 or 0 
Fax: (+65) 6853 3198 
Website: www.healthytimes.sg  

23. Purveyance Asia Pacific Pte Ltd 
Address: 5 AMK Ind 2A #07-18 Singapore 567760 
Tel: (+65) 6542 5525 
Fax: (+65) 6542 8625 
Email: general@purvey-int.com 
Website: www.iluvorganic.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starhealth.com.sg/
http://starhealth.com.sg/
mailto:general@purvey-int.com
http://www.iluvorganic.com/
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บรรณานุกรม 

- Agri-Food & Veterinary Authority : www.ava.gov.sg 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : www.ditp.go.th/ 
- Organic Food Certification จาก Best Organic Food : http://www.bestorganicfood.sg/ 
- Organic Packaged Food in Singapore จาก Euromonitor International : www.euromonitor.com 
- Organic Beverage in Singapore จาก Euromonitor International : www.euromonitor.com 
- Organic Food and Organic Food in Singapore จาก http://www.organicfood.sg/ 
- Organic Foods จาก Gain Report : https://gain.fas.usda.gov/ 
 
เครดิตรูปภาพ 

- รูปภาพสินค้าจากเว็บไซต์ http://theorganicgrocer.com.sg 

- รูปภาพอ่ืน ๆ จากเว็บไซต์ www.google.com  

 

 


