
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดสินค้าออร์แกนิกในอิตาลี 2018 

 ปัจจยั แนวโน้มการบริโภค และช่องทางการจ าหน่าย 



 

ตลาดสนิค้าออร์แกนิก 2017 

ล้านยโูร 

มลูค่าการจ าหน่ายในตลาดอติาลี 2018 

ล้านยโูร 

, , 

รวมมลูค่าตลาด (ในประเทศ+การส่งออก) 2018 

ล้านยโูร 
+สินค้าสด 

การจ าหน่ายส าหรับ

บริโภคท่ีบ้าน 

การจ าหน่ายส าหรับ 

บริโภคนอกบ้าน 
การสง่ออก 

, 

, 

การสง่ออก 

การจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิกใน

อิตาลี แบ่งตามช่องทาง (ล้านยโูร) 
 

การจ าหน่าย 
ในอิตาล ี
+8% 

เทียบกบัปี 

 
การสง่ออก ช่องทาง 
ทัว่อิตาล ี

การสง่ออก 

ช่องทางอ่ืนๆ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านค้าเฉพาะทาง 

ข้อมลู ปี 2018 (เดือนกรกฎาคม) 

 

 

อตัราเปลี่ยนแปลง 
2018/08 
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ยอดรวมของสินค้าสด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตลาดสนิค้าออร์แกนิก: การจ าหน่ายในซปุเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตในช่วง 10 ปี 

อตัราการเติบโต 

ปี 
การเตบิโตของสินค้า

ออร์แกนิก 
*ปี 2018 (เดือนกรกฎาคม)  

ชอ่งทางซปุเปอร์มาร์เก็ต+ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

อตัราเปลี่ยนแปลง อตัราเปลี่ยนแปลง อตัราเปลี่ยนแปลง 

อตัราเปลี่ยนแปลงของสินค้าอาหาร ปี17/16 

ทกุช่องทางการจ าหน่าย 

ไฮเปอร์+ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

อตัราเปลี่ยนแปลง 
การเตบิโตของ 

สมาร์ทโฟนและการส่ือสาร 

การเตบิโตของ 
อีคอมเมิร์ซ อตัราเปลี่ยนแปลง อตัราเปลี่ยนแปลง 
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ตลาดสนิค้าออร์แกนิก: ซปุเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต VS ร้านค้าเฉพาะทาง 

การจ าหน่ายสนิค้าออร์แกนิกในซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต VS ร้านค้าเฉพาะทาง – ล้านยโูร 

ปี 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต+
ไฮเปอร์มาร์เก็ต  

อตัราเปลี่ยนแปลง 

อตัราเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา 

ร้านค้าเฉพาะทาง 
 

 

*ปี 2018 (เดือนกรกฎาคม)  

, ,    
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ปัจจยัสูค่วามส าเร็จของสินค้าออร์แกนิก 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต+ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

 

ร้านค้าเฉพาะทาง 

ปี 

, , , , 

, , , , 

สนิค้าออร์แกนิกในซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าเฉพาะทาง – การเสนอขายที่เพิ่มขึน้ 

   

   

อตัราการเปลีย่นแปลงรายปี 

จ านวนร้านค้าเฉพาะทาง 

อตัราการเปลีย่นแปลงรายปี 
จ านวนสนิค้า Private label 

อตัราเปลี่ยนแปลง 

อตัราเปลี่ยนแปลง 

จ านวนร้านค้าเฉพาะทางท่ีจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิก 

อตัราเปลี่ยนแปลง 
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จ านวนรายการสินค้าออร์แกนิก Private label 

จ านวนร้านที่มีสาขาที่
จ าหน่ายสินค้าออร์แกนิก 

Private label 



 

 

 

ปัจจยัสูค่วามส าเร็จของสินค้าออร์แกนิก 

ชาวอิตาเลียนและสินค้าออร์แกนิก– ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ 

ปี 

ผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิก 

% ของครัวเรือนท่ีซือ้อาหารและเคร่ืองดื่ม
ออร์แกนิกอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในปีท่ีผา่นมา 

ครัวเรือนที่ซือ้สินค้าออร์แกนิก (%) 

  

ปี 

ล้าน ล้าน 

ปี 

จ านวนของครัวเรือนท่ีซือ้อาหารและ
เคร่ืองด่ืมออร์แกนิกอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในปี
ท่ีผา่นมา 

ล้าน 

 

สดัสว่นสินค้าออร์แกนิก % 
ของสินค้าอาหารทัง้หมด 

 

 ม.ค.-ก.ค. 
2018  
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ปัจจยัสูค่วามส าเร็จของสินค้าออร์แกนิก 

สิ่งท่ีชาวอิตาเลียนมองหา 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซือ้สินค้าออร์แกนิก 

  
ด้านสิ่งแวดล้อม  
(การค านงึถึงอาหารเหลอืทิง้ สนิค้าที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม) 
คณุภาพสินค้า  

ประโยชน์ต่อสขุภาพ  

คณุสมบตัิท่ีผู้บริโภคมองหาในผลิตภณัฑ์ 
 วตัถดุิบจากประเทศอิตาลี  

ฉลาก (ส่วนประกอบ)  

วิธีการผลิต  

เหตผุลในการเลือกซือ้สนิค้าออร์แกนิก 
 แรงจงูใจในการเลือกซือ้ 
 

ด้านสขุภาพ  

ความปลอดภยัและคณุของสนิค้า  

ด้านสิง่แวดล้อม 
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 ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิก 

ซปุเปอร์มาร์เก็ต+ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ช่องทางในการซือ้สินค้าของผู้บริโภค 

เรียงตามล าดบัความส าคญั 

ร้านค้าเฉพาะทาง 

 
*ค านวนจากผู้ซือ้สนิค้าออร์แกนกิ 

ปัจจยัในการเลือกช่องทางในการซือ้สนิค้าออร์แกนิก 

 ค านวนจากผู้ซือ้สนิค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต (%) ซปุเปอร์มาร์เก็ต+ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านค้าเฉพาะทาง %ค านวนจากผู้ซือ้สนิค้าในร้านค้า
เฉพาะทาง 

ความสะดวกสบาย (สามารถซือ้สินค้าทกุประเภทได้ในจดุขายเดียว) 

ราคา (ราคาสินค้าออร์แกนิกท่ีถกูกว่า) 

 ความหลากหลายของสินค้า 
 

ความไว้วางใจในสินค้าท่ีจ าหนา่ย 

คณุภาพสินค้า (ท่ีสงูกว่าสินค้าท่ีจ าหนา่ยในซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต) 

ความหลากหลายของสินค้า 
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ผู้ ซือ้: ซปุเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต VS ร้านค้าเฉพาะทาง 
ชาวอิตาเลยีนและสนิค้าออร์แกนิก 

สินค้าอาหารออร์แกนิกท่ีซือ้เป็น ..... 

ตวัเลือกอนัดบัแรก 
*ค านวนจากผู้ซือ้สนิค้าออร์แกนกิ 

ตวัเลือกอนัดบัสอง (ซือ้เม่ือสินค้าอยู่ในช่วงโปรโมชัน่) 

ตวัเลือกอนัดบัสอง (ซือ้เม่ือสินค้าปกติไม่มีจ าหน่าย) 
 

 จ านวนผู้ซือ้เม่ือแบ่งตามช่อง
ทางการจ าหน่าย (*ล้าน) ครัวเรือนท่ีซือ้ในซุปเปอร์

มาร์เก็ต+ไฮเปอร์มาร์เก็ต

เป็นประจ า 

 
แล้วแตโ่อกาส แล้วแตโ่อกาส 

ครัวเรือนท่ีซือ้ในร้านค้า

เฉพาะทางเป็นประจ า 

ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าออร์แกนิกในซุปเปอร์มาร์เก็ต
และไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าออร์แกนิกในซุปเปอร์มาร์เก็ต
และไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ซือ้สินค้าออร์แกนิกอย่างน้อย 1 ครัง้/สปัดาห์ 

ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าออร์แกนิกในร้านค้าเฉพาะทาง 

ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าออร์แกนิกในร้านค้าเฉพาะทาง 
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ร้านค้าเฉพาะทางในอิตาลี 

ปี 

แบง่ตามภมูศิาสตร์   
ปี 2018 

ตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ 

, , 
จ านวน 

ร้านค้าเฉพาะทาง 

 

 แคว้น 

ท่ีมา 

อตัราเปลี่ยนแปลง อตัราเปลี่ยนแปลง 

ขนาดพืน้ท่ีเฉล่ีย 

 ตร.ม. 

 ตร.ม. 

ร้านค้าแบบ 

มีสาขา 

ร้านค้าปลกี
อิสระ 
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จ านวนร้านท่ีมีสาขา 
 



 

 

 

 

ร้านค้าเฉพาะทางในอิตาลี 

สดัสว่นการจ าหน่ายสินค้า 

สินค้าโปรโมชัน่ 

สนิค้าบรรจภุณัฑ์แล้ว สนิค้าสด 

สนิค้าบรรจภุณัฑ์แล้ว สนิค้าสด 

แผนกสินค้า                                    %จดุขาย แบง่ตามแผนกสินค้า 

สนิค้า personal care 
เคร่ืองส าอางและสนิค้าด้านความงาม 

สนิค้าส าหรับการดแูลบ้าน 
ผลติภณัฑ์จากธรรมชาติลและสมนุไพร 

ผลติภณัฑ์ส าหรับเด็ก 
บริการร้านอาหาร 
เคร่ืองแตง่กาย 
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รายการสินค้า 

จ านวนสนิค้า 
(เฉลีย่) 

จ านวนสนิค้าในร้านค้า
เฉพาะทาง 



 

 

 

 

เกณฑ์ในการเลือกสินค้าส าหรับจดัจ าหน่ายในร้านค้าเฉพาะทาง 

ร้านค้าเฉพาะทางในอิตาลี 

เรียงตามล าดบัความส าคญั 

รายการ/แบรนด์สินค้าท่ีต่างจากใน
ซปุเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต 

เป็นสินค้าใหม่เพ่ือดงึดดู
ความสนใจของผู้บริโภค 

เป็นสินค้าท่ีมีบรรจภุณัฑ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

ประเภทสนิค้า ท่ีมีรายการสินค้าเติบโตขึน้ 

พาสต้า ข้าว แปง้ ธญัพืช สินค้าเบเกอร่ีและขนมปัง ซีเรียล  

ผกัและผลไม้  

นมและผลิตภณัฑ์จากนม  

12 

แบ่งตามประเภท 



 

 

 

ร้านค้าเฉพาะทางในอิตาลี:  การจ าหน่ายสนิค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมออร์แกนิก 

ตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ 

คาดการณ์การจ าหน่าย 
 

บริษัทคาดการณ์การเติบโตท่ีคงท่ีส าหรับปีหน้า 

สนิค้าบรรจภุณัฑ์แล้ว สนิค้าสด 

ล้าน อตัราเปลีย่นแปลง17/16 

มลูค่าสนิค้า
อาหารและ

เคร่ืองด่ืม ทัง้หมด 

ร้านแบบมีสาขา 

ร้านค้าปลีกอิสระ 

ร้านค้าเฉพาะทาง 

ประเภทสินค้าท่ีช่วยเพิม่ยอดขาย  
เรียงตามความส าคญั 
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ใครคือผู้ ซือ้สินค้าออร์แกนิกในร้านค้าเฉพาะทาง 

สตรี 

เป็นผู้ นิยมสนิค้าออร์แกนิก (ซือ้สินค้าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมออร์แกนิก 40-80% ของสินค้าทัง้หมด) 

ลกูค้าประจ าท่ีไว้วางใจในจดุขาย (ซือ้สินค้าท่ีจดุขาย
อยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้) 

หาสนิค้าประเภทเฉพาะ เช่น Vegan สนิค้าท่ี
ปราศจากสารต่างๆ 

อาย ุ35 – 45 ปี 

ครอบครัวท่ีมีบตุรอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
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กลยทุธ์ในการพฒันาสนิค้าออร์แกนิก 

 
กลยทุธ์ท่ีช่วยสามารถพฒันาตลาดสินค้าออร์แกนิกในอิตาลี 

        สดัสว่นจดุขาย (%) ท่ีพิจารณาความส าคญัของแตล่ะกลยทุธ์ 

การให้ความรู้ในเร่ืองอาหารและโภชนาการ 

การเพิ่มการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

การจดักิจกรรมตา่งๆ (คอร์สอบรม ประชมุสมัมนา อีเวนท์) 

การจดัการสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ของหนว่ยงานตา่งๆ 

การใช้ social media 

การจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายของแบรนด์สินค้า 

การติดฉลาก ‘BIO’  

การพฒันารูปแบบจดุขาย เช่น pop-up shop หรือร้านค้าชัว่คราว 
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จัดท าโดย  

 

 

ข้อมูลจาก 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nomisma SpA บริษัทให้ค าปรึกษาและวิจยัข้อมลูแนวโน้มสินค้าและเศรษฐกิจ 
Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna 
E-Mail: info@nomisma.it 
Telefono +39-051-6483111 
Fax +39-051-232209 

 

ส านกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ ณ เมืองมิลาน  

ตลุาคม 2561 

 

งาน SANA, Salone Internazioanle del BIologico งานแสดงสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์และผลิตภณัฑ์จากธรรมชาต ิ 

 
FederBio สมาพนัธ์ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร์อินทรีย์ 
Piazza dei Martiri, 1 – 40121 Bologna 
T +39 051 4210272 
F +39 051 4228880 
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