
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าอาหารในสิงคโปร์ 

1. ภาพรวมสถานการณ์ 
1.1. สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มการบริโภค 

 สิงคโปร์มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งกำร
เพำะปลูกจะเป็นสินค้ำประเภทผักเพียงอย่ำงเดียว และมีกำรเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำ 
ไก่ไข่ กุ้ง และปู เท่ำนั้น สินค้ำอำหำรมำกกว่ำ 90% จึงยังคงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำจำกประเทศ
อ่ืนๆ 

 สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนำดเล็กและมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ดังนั้น สินค้ำอำหำรส ำเร็จรูปจึงเป็นอีก
ทำงเลือกหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมในกำรด ำเนินชีวิตแบบเร่งรีบของชำวสิงคโปร์ นอกจำกนี้ ด้วย
ก ำลังกำรซื้อของชำวสิงคโปร์อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 รำยได้ต่อหัวของประชำกรสิงคโปร์ 
(GDP per Capita) อยู่ที่ 86,383 เหรียญสิงคโปร์ ส่งผลให้ผู้บริโภคชำวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นิยม
สินค้ำท่ีมีคุณภำพ 

 ควำมต้องกำรสินค้ำอำหำรส ำเร็จรูปในสิงคโปร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และสิงคโปร์ต้อง
พ่ึงพำกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรจำกโลก ท ำให้ระดับกำรแข่งขันของสินค้ำส ำเร็จรูปในสิงคโปร์สูง
เช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบกำรสินค้ำอำหำรส ำเร็จรูปในสิงคโปร์จึงมีกำรพัฒนำสินค้ำให้ได้
มำตรฐำนและรูปแบบสินค้ำ เพ่ือกำรตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มสินค้ำและกำร
รักษำควำมนิยมในสินค้ำในตลำดสิงคโปร์   

 สินค้ำอำหำรส ำเร็จในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
ￚ สินค้ำอำหำรแปรรูปแช่แข็ง/แช่เย็น 
ￚ สินค้ำอำหำรแห้งแปรรูป 
ￚ สินค้ำอำหำรพร้อมทำน 
ￚ สินค้ำอำหำรกระป๋อง/สินค้ำอำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรถนอมอำหำร 
ￚ สินค้ำอำหำรประเภทเส้น 
ￚ สินค้ำของหวำนและของขบเค้ียว 
ￚ สินค้ำซอสปรุงรส/เครื่องปรุงอำหำร 

 แนวโน้มกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพมีมำกขึ้นในสิงคโปร์ เนื่องจำกกำรรณรงค์ของรัฐบำล
สิงคโปร์ เพ่ือลดอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนในสิงคโปร์ 
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1.2. ข้อมูลสถิติการค้าที่ส าคัญ 

 
2. โอกาส อุปสรรค และความท้าทาย 

 กำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรในสิงคโปร์ไม่ใช่เพียงแต่น ำเข้ำเพ่ือกำรบริโภคในประเทศเพียงอย่ำงเดียว แต่
เป็นกำรน ำเข้ำเพ่ือกำรส่งออกต่อ (re-export) ด้วย 

 ชำวสิงคโปร์มีก ำลังในกำรซื้อสูงและส่วนใหญ่นิยมบริโภคสินค้ำที่มีคุณภำพ รวมทั้งประเภทสินค้ำ 
Organic 

 ในปัจจุบันในสิงคโปร์มีควำมต้องกำรสินค้ำอำหำรแบบแช่เย็น/แช่แข็งมำกข้ึน 
 สินค้ำอำหำรแปรรูปของไทยที่มำออกร้ำนในงำน Thai Festival ที่ทำงสถำนทูตไทยได้จัดขึ้น ได้รับ

ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก โดยผู้ประกอบสิงคโปร์ติดต่อกลับมำยัง สคต. ณ กรุงสิงคโปร์ เพ่ือขอข้อมูล
กำรติดต่อกับบริษัทเหล่ำนั้น 

3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดัน 
 กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ เนื่องชำวสิงคโปร์นิยมเลือกหำและซื้อสินค้ำผ่ำนทำง

ออนไลน์ นอกจำกนี้ กำรเจำะตลำดสิงคโปร์ผ่ำนทำงออนไลน์จะใช้ต้นทุนน้อยกว่ำกำรเข้ำมำเปิด
บริษัทในสิงคโปร์ ท ำให้ผู้ประกอบไทยมีศักยภำพในแข่งขันมำกข้ึน 

 คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สร้ำงควำมหลำกหลำยของตัวสินค้ำ กำรแปรรูปสินค้ำอำหำรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
 กำรเข้ำร่วมงำนแสดง Thai Festival / Thailand Week ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำที่จ ำหน่ำยเฉพำะ

สินค้ำไทย รวมถึงสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มจำกไทยด้วย 
 เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำอำหำรในสิงคโปร์ เช่น Asia Pacific Food Expo และ Singapore Food 

Expo 

2560 2561 2561
ม.ค.-ส.ค.

2562
ม.ค.-ส.ค.

2560 2561 2562
ม.ค.-ส.ค.

61/60 62/61
ม.ค.-ส.ค.

รวมการน าเข้าสินค้าอาหารจากโลก 5,077,144 5,393,860 3,466,357 3,520,389 100 100 100 6.24 1.56
HS 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดท่ีบริโภคได้ 721,624 845,923 514,247 644,533 14.21 15.68 14.84   17.22   25.34

HS 04
ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สัตว์ ปีก น้ าผ้ึง
ธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีบริโภคได้

1,004,112 1,103,978 716,602 727,968 19.78 20.47 20.67   9.95   1.59

HS 02 เคร่ืองในและเน้ือสัตว์ 853,525 860,866 552,279 549,199 16.81 15.96 15.93   0.86  - 0.56
HS10 ซีเรียล 278,543 295,755 199,752 199,605 5.49 5.48 5.76   6.18  - 0.07
HS 03 ปลากุ้งและสัตว์น้ าท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 813,937 870,713 546,129 524,945 16.03 16.14 15.76   6.98  - 3.88
HS 07 ผักท่ีกินได้และรากและหัวบางอย่าง 538,637 549,231 368,159 369,942 10.61 10.18 10.62   1.97   0.48

HS 20
ของปรุงแต่งท าจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต 
หรือจากส่วนอ่ืนของพืช

420,271 401,743 284,651 224,128 8.28 7.45 8.21  - 4.41  - 21.26

HS16 ของปรุงแต่งจากเน้ือสัตว์ ปลา กุ้งและอ่ืนๆ 446,495 465,651 284,538 280,069 8.79 8.63 8.21   4.29  - 1.57
ท่ีมา : Global Trade Atlas

มูลค่าการน าเข้าสินค้าอาหารแปรรูปของสิงคโปร์จากโลก ปี 2560 – 2562 (ม.ค. – ส.ค.)

HS 
Code

รายการ
ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเปล่ียนแปลง ส่วนแบ่งตลาด
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4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ ฯลฯ) 
 กระแสสินค้ำอำหำรออร์แกนิคในสิงคโปร์มีกำรขยำยตัวขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงชำวสิงคโปร์มีก ำลังกำรซื้อ

สูง แต่ชำวสิงคโปร์ก็นิยมที่จะพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำของสินค้ำก่อนกำรตัดสินใจซื้ อ ดังนั้น กำรตั้ง
รำคำสินค้ำควรจะเป็นกำรตั้งรำคำท่ีเหมำะสม 

 ภำครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยในด้ำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกด้ำนเงินทุน เช่น 
ควำมรู้เรื่องกำรส่งออก ควำมรู้ด้ำนเทคนิค กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรผลิต เป็นต้น 

 ภำครัฐควรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรขนส่งของไทย เพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิในกำรส่งออกและลด
ต้นทุนกำรผลิตส ำหรับผู้ส่งออกของไทย 

 สินค้ำอำหำรในสิงคโปร์ หน่วยงำนที่ควบคุมคือ Singapore Food Agency (SFA) โดยจะเน้น
ควำมส ำคัญด้ำนสุขอนำมัยให้เป็นไปตำมระเบียบของ Food Regulations ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ SFA จะท ำ
กำรสุ่มตรวจสอบสินค้ำเป็นระยะ สินค้ำส่วนใหญ่ที่ SFA มุ่งเน้นในกำรตรวจสอบ ได้แก่ ผัก ผลไม้ 
สัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูป น้ ำตำลทรำย เป็นต้น 

 ผู้ส่งออกไทยที่สนใจจะส่งออกสินค้ำอำหำรมำยังสิงคโปร์ ควรศึกษำระเบียบดังกล่ำวอย่ำงถี่ถ้วน 
รวมทั้งควรพิจำรณำคู่ค้ำ / ผู้น ำเข้ำ / ตัวแทนจ ำหน่ำยของสิงคโปร์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรขอ
อนุญำตกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในสิงคโปร์ 

 

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

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
กันยำยน 2562 


