
ข้าวไรซ์เบอรี่เตรียมยึดตลาดฮ่องกง 

เป็นที่ทราบกันดีว่าฮ่องกงเป็นตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทย โดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิของไทยอันดับ 
2 รองจากสหรัฐอเมริกา ด้วยส่วนแบ่งในตลาดมากกว่า ร้อยละ 56 และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้
ส่งออกไทยและผู้น าเข้าฮ่องกงมากกว่า 50 ปี  

ปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคข้าวคุณภาพสูงได้ขยายตัวไปยังข้าวสุขภาพ ข้าวออแกนิค ข้าวกล้องและข้าว
สีต่างๆ ซึ่งมีคุณประโยชน์แตกต่างกัน แม้ว่าแนวโน้มการบริโภคข้าวสวยในฮ่องกงจะลดลงบ้างในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา ผู้บริโภครุ่นใหม่หันไปนิยมรับประทานขนมปังและเส้นเพ่ิมมากข้ึนตามสภาพความเป็นอยู่ที่เร่งรัดในปัจจุบัน 
แต่สิ่งเหล่านี้ก าลังจะเป็นโอกาสทองของข้าวกล้องไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry) และแป้งข้าวไรซ์เบอ
รี่ เนื่องจากมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูง อาทิ โอเมก้า3 ธาตุสังกะสี เหล็ก วิตามินอี บี1 ฯลฯ รับประทานใน
ปริมาณที่น้อยกว่าข้าวสวยปกติ อีกทั้งตัวแป้งสามารถน ามาท าเป็นขนมปังและอาหารประเภทอ่ืนๆ ได้อย่าง
หลากหลายมีกลิ่นหอมและรสชาติอมหวาน อร่อยกว่าแป้งสาลีมาก 

สถานการณ์ตลาดข้าวสุขภาพ/ข้าวออแกนิคในฮ่องกง 

แม้ว่าจะยังไมมี่การแยกสถิติการน าเข้าข้าวไรซ์เบอรี่โดยเฉพาะ แตต่ลาดข้าวสุขภาพ/ข้าวออแกนิคใน
ฮ่องกงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทั้งด้านปริมาณและมูลค่า ในปี 2558 ฮ่องกงน าเข้าข้าวประเภท
ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 2,215 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ที่น าเข้า 1,985 ตันหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 โดยไทยเป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 92.2 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นอันดับ 2 และ 3    

                   

 ในขณะที่ด้านมูลค่าการน าเข้าของข้าวชนิดนี้ในฮ่องกง เมื่อปี 2558 สูงถึง 299.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราคา
เฉลี่ย 1,352.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิในปี 2558 ราคาเฉลี่ย 914.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาข้าวสุขภาพ/ข้าวออแกนิคมีราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิถึงร้อยละ 40 และราคาขายปลีกสูงกว่า
ร้อยละ 100 ขึ้นไป โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 84.4 และมีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 12.8 



              

 ดังนั้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรีน่ั้น
ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี จึงมีความจ าเป็นในการที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกเพ่ือก าหนด
แนวทางการขยายตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อก าหนดแผนการตลาด 

                                                                                                                                                          
โดยตรา/ยี่ห้อสินค้าเป็นสิ่งที่พิจารณาเป็นอันดับ 2 (ร้อยละ 47.7) และการทดลองใช้สินค้าด้วยตนเองเป็นอันดับ 3 

 จะเห็นได้ว่า หากต้องการขยายตลาดข้าวไรซ์เบอรี่ในฮ่องกงแล้ว สินค้าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นข้าวบรรจุถุงหรือ
สินค้าทีท่ าจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่นั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานรับรองระดับนานาชาติ อาทิ 
International Federation of Organic Agriculture Movement : IFOAM, Ecocert หรือเครื่องหมายรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานในฮ่องกงเช่น Hong Kong Organic Resource Center (HKORC) และ Hong Kong Organic 
Certification Center (HKOCC) เป็นต้น 

  

Hong Kong Organic Resource Center ได้
รายงานพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าออแกนิคว่า อัตราการ
ขยายตัวของตลาดสินค้าดังกล่าวในปี 2558 เพ่ิมสูงขึ้น 
ร้อยละ 18.4 ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าดังกล่าว ส่วน
ใหญ่จะให้ความส าคัญแก่ เครื่องหมายรับรองออแกนิค 
บนฉลากสินค้าเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 80.5) และยอม
จ่ายสูงกว่าสินค้าปกติหากมีเครื่องหมายดังกล่าว 

เครื่องหมายรับรองในฮ่องกง มีความหลากหลายขึ้นอยู่
กับลักษณะสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ควรเข้า
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครบ 84 
พรรษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเจาะตลาดต่างประเทศ 



พาณิชย์ชู 3 โครงการส่งข้าว Riceberry ยึดตลาดสินค้าสุขภาพ 

จากยุทธศาตร์ Demand Driven สู่กลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 นี้ ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองฮ่องกง (สคร. ฮ่องกง) ได้เตรียมโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือผลักดันการขยายตลาดข้าว
ไรซ์เบอรี่ในฮ่องกง โดยแบ่งการเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนตลาดบน ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน 
และตลาดผู้รักสุขภาพทั่วไป ตลอดจนการเชิญสื่อมวลชนสายอาหาร สุขภาพ และ Blogger ที่ส าคัญเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ในงาน Thai Festival โดยร่วมกับ ททท. ฮ่องกง โรงแรม Mira 
และผู้น าเข้าข้าวไรซ์เบอรี่ในฮ่องกง จัดเทศกาลประชาสัมพันธ์อาหารและการท่องเที่ยวไทยขึ้น ณ โรงแรม Mira 
ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2559 โดยไฮไลท์ของงานคือการน าข้าวไรซ์เบอรี่และแป้งจากข้าวชนิดดังกล่าวน ามา
ท าอาหาร ขนมปัง เพ่ือเจาะตลาดระดับบน ให้ทราบถึงประโยชน์ของข้าวชนิดนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอน
ท าอาหารจากข้าวไรซ์เบอรี่ และการเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานการค้าและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาล 

    

 2. โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ร่วมกับห้าง AEON ในปีนี้ สคร. ฮ่องกง ได้คัดเลือกห้าง 
AEON ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นห้างระดับกลาง-บน มีกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยที่รักสุขภาพ และภายในห้าง
ได้จัดสัดส่วนของสินค้าออแกนิคไว้โดยเฉพาะ ซึ่ง สคร. ได้ประสานกลุ่มผู้น าเข้าในการจัดกิจกรรมการสาธิตการ
ปรุงอาหารจากข้าวไรซ์เบอรี่และการน าผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท Ready to Cook มาจัดแสดงและจ าหน่ายด้วย
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ 

3. โครงการพัฒนาข้าว/แป้งไรซ์เบอรี่ร่วมกับ Maxim’s Group สคร. ฮ่องกงได้น าผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย
ได้แก่ ผู้น าเข้า ผู้ประกอบการไทยและบริษัท Maxim’s Group ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารและเบเกอรี่ที่
ใหญ่ที่สุด (380 สาขา) รวมถึงเป็นผู้ถือแฟรนไชน์ Starbuck ในฮ่องกงเป็นตลาดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ เพ่ือน าข้าว/
แป้งจากข้าวไรซ์เบอรี่มาท าเป็นอาหารและขนมชนิดต่างๆ ทั้งขนมปัง Croissants Muffin Cookie Cake เป็นต้น 
ตลอดจนการท าขนมไหว้พระจันทร์ (Moon Cake) เพ่ือจ าหน่ายในร้านอาหารและเบเกอรี่ของกลุ่ม โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป  

........................................................ ........ 

สคร. ฮ่องกง | เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

ภาพของผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ได้น าข้าวสุขภาพชนิดต่างๆ มาปรุงอาหาร 
และภาพ Tom Yam Cake ที่สร้างสรร
โดยเชฟเบเกอรี่ชาวฝรั่งเศส ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดีจนกลายเป็นสินค้าประจ า
ของโรงแรม Mira ในขณะนี้ 


