
รายงานการเข้ารับฟังการบรรยายสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์               
ในสหรัฐอเมริกา 

  จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสินค้าธรรมชาติและ
อินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย New Hope Network ในช่วงงานแสดงสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ตะวันตก 
2019 (Natural Products Expo West 2019) สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มูลค่าและส่วนแบ่งการตลาด  
1.1 มูลค่าทางการตลาด ในปี 2561 สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์มีมูลค่าทางการตลาด 

219 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6.79 ล้านล้านบาท  โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.9 ทั้งนี้ 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 70 ของยอดขายสินค้าธรรมชาติและ
อินทรีย์ทั้งหมด และยอดการจ าหน่าย มีแนวโน้มเพ่ิมในอัตราร้อยละ 6.6 ในช่วงปี 2554-2561  ในขณะที่สินค้า
ทั่วไปมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.2 สะท้อนให้เห็นถึงลู่ทางและโอกาสทางการตลาดที่ดีส าหรับสินค้าธรรมชาติและ
อินทรีย์ในตลาดสหรัฐฯ  

1.2 ส่วนแบ่งการตลาด สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ในตลาดสหรัฐฯ มีดังนี้  
1) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติและอินทรีย์  ในปี 2561 มีส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 39 มีมูลค่าทางการตลาด 85 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.64 ล้านล้านบาท มีอัตรา
การเจริญเติบโตของตลาดร้อยละ 5.6 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดได้แก่ ผักและผลไม้ โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 38 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์นม อาหารส าเร็จรูป/บรรจุภาชนะ เครื่องดื่ม ขนมปังและธัญพืช 
อาหารว่าง เครื่องปรุง และเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 14, 12, 12, 10, 5, 5, และ 4 
ตามล าดับ 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเฉพาะเพื่อสุขภาพ ในปี 2561 มีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 31 มีมูลค่าทางการตลาด 68 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท มีอัตรา
การเจริญเติบโตร้อยละ 7.5 สินค้าที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุดได้แก่ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ( snack) 
ในขณะที่สินค้าประเภทส่วนผสมอาหาร (ingredients) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ เห็ด กันชงและสารสกัดจาก
กันชง (hemp & CBD) โสมอินเดีย (Ashwagandha) และโปรไบโอติกส์ (probiotics) 

3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 21 มีมูลค่าทางการตลาด 
46 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.43 ล้านล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยม ได้แก่ วิตามิน พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการกีฬา แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์แทนมื้ออาหาร และ
อ่ืนๆ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ CBD เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

4) ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 9 มีมูลค่า
ทางการตลาด 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.62 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.5        
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 69 
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รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 17 และผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 14 ทั้งนี้ สินค้า
ที่น่าจับตาคือ ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงธรรมชาติและอินทรีย์ เนื่องจากมีมูลค่าการตลาดถึง 7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และมีแนวโน้มการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงร้อยละ 10.2 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงทั่วไป
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.9 

2. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 
 สินค้าที่ได้รับความสนใจและอัตราการเจริญเติบโตทางการตลาดมากที่สุด คือ CBD ที่สกัด

จาก hemp โดยคาดว่าในช่วงปี 2560-2564 จะมีอัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 36 และคาดว่าผลิตภัณฑ์ 
CBD ทั้งหมดจะมีมูลค่าทางการตลาดถึง 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2565  

3. ช่องทางการตลาด   
 ประมาณร้อยละ 86 ของสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์วางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไปและร้าน

สินค้าเฉพาะธรรมชาติและอินทรีย์ โดยร้อยละ 60 วางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไป ในขณะที่ร้อยละ 26 วางจ าหน่าย
ในร้านเฉพาะธรรมชาติและอินทรีย์ ทั้งนี้ ถึงแม้ช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์หรือ e-Commerce ส าหรับสินค้า
ธรรมชาติและอินทรีย์จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4  ของช่องทางตลาดทั้งหมด แต่อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและสูงกว่าการวางจ าหน่ายในช่องทางการจ าหน่ายในร้านตามปกติ หรือที่เรียกว่า brick & mortar 
นอกจากนี้ ยังพบว่าช่องทางจ าหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมส าหรับผู้จ าหน่ายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์  โดยผู้
จ าหน่ายรายใหม่ที่มีอายุทางธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ส่วนใหญ่เริ่มต้นการจ าหน่ายสินค้าในช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ 

4. สรุปและข้อคิดเห็น  
4.1 สรุป ปัจจุบันสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์มีมูลค่าทางการตลาดถึง 219 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.9 ในภาพรวม โดยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มครองตลาด
สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ในสหรัฐฯ มากที่สุด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD จากกันชง 
(hemp) ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญที่สุดคือ ร้านค้าทั่วไป รองลงมาเป็นร้านสินค้าเฉพาะ ( specialty 
store) โดยช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ก าลังเป็นที่นิยมมากที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจรายใหม่ ถึงแม้ช่องทางตลาด
ออนไลน์จะยังคงมีสัดส่วนน้อยกว่างช่องทางอ่ืนๆ แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

4.2 ข้อคิดเห็น สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ได้รับความนิยมและมีโอกาสทางการตลาดมาก
ขึ้นในสหรัฐฯ สังเกตได้จากมูลค่าและสัดส่วนการครองตลาดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเรียกได้ว่ามีอัตราการเติบโต
มากกว่าสินค้าปกติทั่วไป นอกจากนี้ จากการสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์พบว่า มีผู้เข้าร่วม
งานและการน าสินค้าใหม่ๆ มาแสดงเพ่ิมข้ึนทุกปีจนต้องมีการขยายพื้นที่การแสดงสินค้าเพ่ิมข้ึน  

 ถึงแม้แนวโน้มทางการตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์จะจูงใจให้เข้าสู่ตลาด แต่ปัจจุบัน
การแข่งขันเริ่มรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ และความ
สอดคล้องกับความต้องการและกระแสความนิยมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคัญ เช่น กระแสด้านการดูแล
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รักษาสุขภาพ ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล เช่น     
สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรและธรรมชาติจะสามารถมองเห็นแนวโน้มและ
โอกาสทางการตลาด ตลอดจนเป็นแนวทางในการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ได้อย่างดี  นอกจากนี้ การเลือกช่องทาง
จ าหน่ายนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะสมเพ่ือความส าเร็จในการเข้าสู่
ตลาด   
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