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ข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์(Organic)  
 
1. ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ในฮ่องกง   

- ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าว ผัก ผลไม ้อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ได้รับความนิยมสูงขึ้น ผู้บริโภค
ชาวฮ่องกงซื้อสินค้าออร์แกนิคด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนเลือกซื้อเพราะใส่ใจในสุขภาพ บางคนซื้อเพราะ
ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการทานอาหารออร์แกนิคเป็นวิธีหนึ่งในการลดปริมาณสารเคมี 
เนื่องจากในปัจจุบันมีสารเคมีตกค้างและสารเติมแต่งในอาหารจ านวนมาก ท าให้ผู้คนเริ่มมาให้ความสนใจและ
เลือกที่จะบริโภคสินค้าออรแ์กนิคมากขึ้น  

- สินค้าเกษตรอินทรีย์  ที่ได้รับความนิยมในตลาดฮ่องกง ได้แก่  ข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผักและ
ผลไม้ ฯลฯ 

 - ทั้งนี้ ภาพรวมผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Organic ในตลาดฮ่องกงแบ่งเป็นอาหารส าหรับเด็กอ่อน ขนมปัง 
ซีเรียล อาหารเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง ขนมหวาน ฯลฯ  

ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น Organic ในฮ่องกงคิดตามมูลค่าเรียงตามล าดับ 
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การขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร Organic ในฮ่องกง 

 
 

การขยายตลาด Organic จากร้านค้าปลีกเมื่อเปรียบเทียบรายปีในฮ่องกง 
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2. สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดฮ่องกง 

  - สินค้าเกษตรออร์แกนิคไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดฮ่องกง ได้แก่ ข้าว ผักสด และผลิตภัณฑ์ท าจากผัก
และผลไม้ เป็นต้น 

   - ไทยส่งออกข้าวเกษตรอินทรีย์ในปี 2563 (ม.ค. – ต.ค.) ประมาณมูลค่า 0.790 เหรียญสหรัฐฯ (เฉลี่ยจาก
มูลค่าข้าวทุกชนิดที่ไทยส่งออกไปฮ่องกงทั้งสิ้น 172.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

- ฮ่องกงมีจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านห้างซุปเปอร์มาเก็ตในฮ่องกง อาทิ Great Food (ระดับ High 
end)  ได้แก่ ผักแครอท มันเทศหวาน ข้าวโพด ผักชุดต้มย า ผักกาดหอม บวบ มะเขือเทศ บีทรูท  เป็นต้น  
 

การส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยไปฮ่องกง  
          หน่วย : เหรียญสหรัฐ   

อันดับ รายการ ต.ค. ม.ค. – ต.ค. 

  ปริมาณ/ก.ก. มูลค่า ปริมาณ/.กก มูลค่า สัดส่วน 
100.00 

1. ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100% 8,200 14,293 127,982 230,595 00.15 
2. ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 100% 3,600 5,671 101,320 180,045 00.11 
3. ข้าวกล้องเจ้าสีแดงช้ันเลิศ 2,500 5,375 34,280 86,982 00.06 
4. ข้าวกล้องเจ้าสีแดงช้ันดีพิเศษ   21,232 60,712 00.04 
5. ข้าวกล้องเจ้าสีด า สีม่วงด า และสี

ม่วง ช้ันดีเลิศ 
2,800 6,398 19,205 44,923 00.03 

6. ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 15%   14,580 42,953 00.03 
7. ข้าวกล้องเจ้าสีด า สีม่วงด า และ    

สีม่วง ข้ันดีพิเศษ 
  15,384 41,232 00.03 

8. ข้าวกล้องหอมไทย 100% 3,600 7,128 19,960 39,521 00.03 
9. ข้าวกล้องหอมมะลิไทย 15%   8,964 26,408 00.02 
10 ข้าวเจ้าขาวหอมไทย 100%   13,880 25,130 00.02 
11 ข้าวกล้องสีผสมพิเศษ   3,800 9,749 00.01 
12 ข้าวกล้องเจ้าสีด า สีม่วงด า และ   

สีม่วง  
  504 1,512 00.00 

13. ข้าวกล้องเจ้าสีแดง   192 614 00.00 
14. ข้าวกล้องเหนียวสีด า สีม่วงด า 

และสีม่วง ช้ันดี  
  288 564 00.00 

15 ข้าวกล้องหอมไทย 10%   192 422 00.00 

 
ที่มา: สถิติการค้าระหว่างประเทศ : www.moc.go.th  
 
 

http://www.moc.go.th/
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ราคาข้าวอินทรีย์ (Organic rice)ไทยในตลาดฮ่องกง 

หน่วย: 1 เหรียญฮ่องกง เท่ากับ 4 บาท 
 

           
 

                           
 

 

                              
                    White Rice: $42.90 เหรียญฯ/ กก.              brown rice :$39.90 / กก.                    riceberry :$72.90/ 2 กก.   

                ที่มา : ParkNshop online shopping : https://www.parknshop.com/en/organic-riceberry-rice/p/BP_472994 

 

Riceberry $50 เหรียญฮ่องกง 
/กก. 

Brown rice $48 เหรียญฮ่องกง/ กก. 

 

Red rice $50 เหรียญฮ่องกง /กก. 

 

$48 เหรียญฮ่องกง/ กก. $52 เหรียญฮ่องกง/ กก. $66 เหรียญฮ่องกง/ กก. 

https://www.parknshop.com/en/organic-riceberry-rice/p/BP_472994
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การขายสินค้าในห้างซุเปอร์มาเก็ต Great Food ประเภท ผัก Organic ที่น าเข้าจากไทย 

 

           
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซุ้มผลไม้สด Organic Fruits น าเข้าจากประเทศออสเตรเลียในห้างซุเปอร์มาเก็ต Great Food 
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การขายสินค้า   Online ประเภท ผักและผลไม้ Organic ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

         หน่วย: 1 เหรียญฮ่องกง เท่ากับ 4 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอาหาร Organic (ออร์แกนิค) ในฮ่องกง 

3.1 มาตรฐานสินค้าออร์แกนิค  HKORC และ HKOCC นั้นไม่ได้เป็นกฎหมายบังคับ แต่เป็นเพียงการรับรอง
คุณภาพโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฮ่องกงแล้ว 

                - มาตรฐานออร์แกนิค HKORC 
                   (1) การผลิตหรือสินค้าที่มีสัดส่วนของส่วนผสมออร์แกนิคไม่น้อยกว่า 95 % 
                   (2) แหล่งการผลิตที่ก าลังปรับสภาพให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 
                   (3) การผลิตหรือสินค้าที่มีสัดส่วนของส่วนผสมออร์แกนิคไม่น้อยกว่า 70 % แต่ไม่เกิน 95 % 

3.2 ทางการฮ่องกงมีกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารบังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัดสามารถ
ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคได้ที่เว็บไซต์ Hong Kong Organic Resource 
Centre Certification Limited คือ http://www.hkorc-cert.org/english/eapply.htm  

4. ช่องทางการจ าหน่ายในตลาดฮ่องกง  

- อาหารออร์แกนิกท่ีเกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญคือร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ การขยายตัวของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ ในขณะที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นช่องทางการจัด 

 

 

 

http://www.hkorc-cert.org/english/eapply.htm
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จ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญ โดยซูปเปอร์มาเก็ตส่วนใหญ่น าเข้าสินค้าจากทั่วโลก เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ มี
ความหลากหลายเพิม่ข้ึน และเป็นตัวเลือกท่ีดีส าหรับผู้บริโภค  

- ฮ่องกงยังมีร้านเบเกอรี่บางแห่ง เช่น Organic We ใช้วัตถุดิบแป้ง นมและส่วนผสมต่างๆ มาผลิตท า      
ขนมปังและเค๊กท้ังหมด 

- E-commerce ในขณะที่การแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูงภายในและภายนอก ท าให้ผู้จ าหน่าย/ร้านค้า
ปลีกหันมาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว ในฮ่องกงมีธุรกิจออนไลน์จ านวน
มาก อาทิ HKTV mall, Zstore, ห้างซุปเปอร์มาเก็ต ParknShop,      

- การผลักดันโครงการและกิจกรรมของสคต. ผ่านห้าง  Modern Trade อาทิ ห้างสรรพสินค้า และ            
ซุเปอร์มาเก็ต อาทิ  AEON และ ห้าง Wellcome, Abouthai   ร้านค้าปลีกสินค้าไทย About Thai 

 
5. ข้อแนะน า/เสนอแนะ 

1. จากการที่อุตสาหกรรมสินค้าเพ่ือสุขภาพ    ก าลังเติบโตและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสใน
การเร่งส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยเข้าสู่ตลาดโลก ส าหรับสินค้าไทยที่
มีศักยภาพในการขยายตลาด อาทิ ข้าว ผักและสมุนไพรไทยต่างๆ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น มุ่งส่งเสริมให้
ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่ภาคการผลิต เพ่ือให้ผลผลิตมีมาตรฐานมากขึ้น เน้นสินค้าปลอดสารพิษหรือผลิตภัณฑ์ 
Organic ทีม่ีกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งเป็นสินค้าท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ  

2. การบังคับใช้กฎระเบียบและ / หรือการได้รับรองผลิตภัณฑ์ Organic จะช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า ตลอดจน
ความน่าเชื่อถือในสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

3. ต้นทุนการผลิตสินค้า Organic มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าธรรมดาประเภทเดียวกัน  ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการศึกษาต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้า และกระบวนการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้
เกิดสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม 

 

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

 

          สคต. ณ เมืองฮ่องกง 

          ธันวาคม 2563  


