
ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มา
ของสินค้า/ผลิตเอง/น าเข้าจาประเทศไหน/ช่องทางการจัดจ าหน่าย) 

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ 
(มีผู้ประกอบการไทยเขา้ลงทุนหรือไม่ /สินค้าประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic    

       -  ในปั จจุ บั นสิ นค้ า เกษตรอินทรีย์  หรือ 
Organic  ผักผลไม้ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ได้รับ
ความนิยมสูงขึ้น ผู้บริโภคชาวฮ่องกงซื้อสินค้าออรแ์ก
นิคด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนเลือกซื้อเพราะ
ใส่ ใจในสุขภาพ  บางคนซื้อเพราะความใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการทานอาหาร
ออร์แกนิคเป็นวิธีหนึ่ งในการลดปริมาณสารเคมี 
เนื่องจากในปัจจุบันมีสารเคมีตกค้างและสารเติมแต่ง
ในอาหารจ านวนมาก ท าให้ผู้คนเริ่มมาให้ความสนใจ
และเลือกท่ีจะบริโภคสินค้าออรแ์กนิคมากข้ึน  

- สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ  Organic ที่ได้รับ 

ความนิยมและจ าหน่ายในตลาดฮ่องกง ได้แก่ ข้าว 
เมล็ดเต้าหู้  ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้  
 

สินค้าเกษตรอินทรีย์ / Organic ไทยที่ได้รับความนิยมในตลาด
ฮ่องกง ได้แก่ ข้าว ผักสด และผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เป็นต้น 

 ไทยส่งออกข้าวเกษตรอินทรีย์ในปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มูลค่า 
0.790 เหรียญสหรัฐฯ (ตารางข้อมูลสถิติดังแนบ) 

ประเภทผักและผลไม้ เกษตรอินทรีย์ ไทยจ าหน่ายในห้าง
ซุปเปอร์มาเก็ตในฮ่องกง อาทิ  Great Food (ระดับ High 
end)  จ าหน่าย ผักแครอท มันเทศหวาน  ผักชุดต้มย า 
ผักกาดหอม บวบ ข้าวโพด มะเขือเทศ บีทรูท  เป็นต้น  

 

 

1. จากการที่ อุตสาหกรรมสินค้าเพ่ือสุขภาพ    
ก าลังเติบโตและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นโอกาสในการเร่งส่งเสริมสินค้า เกษตร
อินทรีย์ (Organic) และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ของไทยเข้าสู่ตลาดโลก ส าหรับสินค้าไทยที่มี
ศักยภาพในการขยายตลาด อาทิ ข้าว ผักและ
สมุนไพรไทยต่างๆ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
เป็นต้น มุ่งส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่
ภาคการผลิต เพ่ือให้ผลผลิตมีมาตรฐานมากขึ้น 
เน้ น สิ น ค้ าป ลอดสารพิ ษ ห รือผ ลิ ตภั ณ ฑ์ 
Organic ที่มีกระบวนการผลิตที่ ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติมากที่ สุ ด  ซึ่ งเป็ นสินค้ าที่ เป็ นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศ  

 



ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มา
ของสินค้า/ผลิตเอง/น าเข้าจาประเทศไหน/ช่องทางการจัดจ าหน่าย) 

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ 
(มีผู้ประกอบการไทยเขา้ลงทุนหรือไม่ /สินค้าประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย:  

- อาหาร Organic ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญคือร้านอาหาร
เพ่ือสุขภาพ การขยายตัวของร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ในขณะที่
ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญ โดยซูเปอร์มาร์เก็ต
ส่ วน ใหญ่ น าเข้ าสินค้ าจากทั่ ว โลก เพ่ื อน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ Organic ที่มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น และ
เป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับผู้บริโภค  

- ในขณะที่ร้านเบเกอรี่บางแห่ง เช่น Organic We ใช้
วัตถุดิบแป้ง นมและส่วนผสมต่างๆ มาผลิตท าขนมปัง
และเค๊กท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ / Organic รายส าคัญๆ ประเภท
ข้าว ผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์  ได้แก่ HKTV mall, Zstore, 
ห้ างซุ เปอร์มาเก็ ต  ParknShop, Great Food, Green Dot 
Dot, City super, AS Watson Group ฯลฯ 

 

2. การบังคับใช้กฎระเบียบและ / หรือการได้
รับรองผลิตภัณฑ์ Organic จะช่วยเพ่ิมมูลค่า
สินค้า ตลอดจนความน่าเชื่อถือในสินค้าเพ่ิม
มากขึ้น 
3. ต้นทุนการผลิตสินค้ า  Organic มี ราคา
ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าธรรมดาประเภท
เดี ย วกั น   ดั งนั้ น ผู้ ป ร ะก อบ ก ารค วร ให้
ความส าคัญในการศึกษาต้นทุนการผลิต ต้นทุน
สินค้า และกระบวนการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้เกิด
สินค้าท่ีมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม 

 
 
 

 



ภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(ภาพรวมตลาด/การส่งออก/มูลค่า/ประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมแหล่งที่มา
ของสินค้า/ผลิตเอง/น าเข้าจาประเทศไหน/ช่องทางการจัดจ าหน่าย) 

สถานะปัจจุบันของสินค้าไทยในตลาดประเทศ 
(มีผู้ประกอบการไทยเขา้ลงทุนหรือไม่ /สินค้าประเภทใด/ส่วนแบ่งตลาด) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

- E-commerce ในขณ ะที่ ก ารแข่ งขั นทางการค้ า
ค่อนข้างสูงภายในและภายนอก ท าให้ผู้จ าหน่าย/
ร้านค้าปลีกหันมาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และ
ส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว ในฮ่องกงมีธุรกิจ
ออนไลน์จ านวนมาก อาทิ HKTV mall, Zstore, ห้าง
ซุปเปอร์มาเก็ต ParknShop,      

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

  

 

สคต. ณ เมืองฮ่องกง  

ธันวาคม 2563  


