
รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าข้าวในสิงคโปร์ 

1. ภาพรวมสถานการณ์ 
1.1. สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มการบริโภค  

 สิงคโปร์มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งกำร
เพำะปลูกจะเป็นสินค้ำประเภทผักเพียงอย่ำงเดียว และมีกำรเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำ ไก่ไข่ กุ้ง 
และปู เท่ำนั้น สินค้ำอำหำรมำกกว่ำร้อยละ 90 จึงยังคงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำจำกประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพำะ
ข้ำวซึ่งเป็นหนึ่งในอำหำรหลักของชำวสิงคโปร์ โดยตั้งแต่ปี 2553 – 2562 สิงคโปร์มีกำรน ำเข้ำข้ำวโดยเฉลี่ย
ปีละ 363,592 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้ำวหอมมะลิและข้ำวอินเดีย เนื่องจำกชำวจีนในสิงคโปร์นิยมบริโภคข้ำว
หอมมะลิ และแรงงำนส่วนมำกในสิงคโปร์ ที่มำจำกอินเดีย ปำกีสถำน และบังกลำเทศ นิยมบริโภคข้ำว
อินเดีย 

1.2. สถานการณ์การผลิตภายในประเทศ ความต้องการน าเข้า 
 ในสิงคโปร์ไม่มีกำรผลิตสินค้ำข้ำว เนื่องกำรข้อจ ำกัดทำงด้ำนพ้ืนที่ อย่ำงไรก็ตำม สิงคโปร์ได้มีกำร
จัดตั้งศูนย์วิจัยข้ำว Temasek Life Sciences Laboratory (TLL) น ำโดย Dr. Yin Zhongchao เพ่ือกำร
วิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์ข้ำว โดยมีกำรศึกษำและพัฒนำข้ำวกล้องสำยพันธุ์หอมมะลิ เป็นพันธุ์แรกของ
สิงคโปร์โดยใช้ชื่อว่ำ "Temasek Rice" ซึ่งใช้เวลำในกำรพัฒนำและทดลองมำกกว่ำ 8 ปี ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยกำรผสมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิกับข้ำวสำยพันธุ์อ่ืนๆ อีก 5 สำยพันธุ์ ส่วนคุณสมบัติทำงกำยภำพ
ประกอบด้วยกำรทนแล้ง สำมำรถปลูกในพ้ืนที่มีน้ ำน้อยได้ ทนน้ ำท่วม สำมำรถแช่น้ ำได้นำน 2 สัปดำห์ อีก
ทั้งทนต่อโรคศัตรูพืชประเภทแบคทีเรียและเชื้อรำ ล ำต้นล่ ำเตี้ยแข็งแรง ทนต่อกระแสลมแรงได้ดีไม่ล้มง่ำย 
ที่ส ำคัญคือ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยไร่ละ 1 ตัน ซึ่งมำกกว่ำข้ำวโดยทั่วไปถึง 4 เท่ำ นอกจำกนี้ เมื่อ เดือนสิงหำคม 
2560 Temasek Rice ยังได้รับรำงวัล Science and Technology Ambassadors Award ของ The 
Association of South-East Asian Nations (ASEAN) ในงำนครบรอบ 50 ปีของอำเซียน โดยมีกำรมอบ
รำงวัลให้แก่นักวิทยำศำสตร์และเกษตรกรชำวนำ 15 แห่งทั่วภูมิภำคอำเซียน และได้เริ่มมีกำรวำงจ ำหน่ำย
แล้วในซุปเปอร์มำร์เก็ต Singapore MEIDI YA และ NTUC FairPrice บำงสำขำ อย่ำงไรก็ดี ปริมำณข้ำวที่
ผลิตได้ยังคงไม่พอเพียงกับควำมต้องกำรในกำรบริโภคภำยในประเทศ สิงคโปร์ยังคงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำ
ข้ำวจำกประเทศคู่ค้ำ 

1.3. ข้อมูลสถิติการค้าที่ส าคัญ 

 
 
 
 

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

2562 2563
(ม.ค.-พ.ย.)

62/61 63/62
(ม.ค.-พ.ย.)

โลก 223.84 288 238.54 323 276.01 365 100 100 11.98 25.14
1 ไทย 106.51 109 101.19 97 119.77 118 30.00 32.40 -11.14 36.04
2 อินเดีย 49.15 75 54.65 89 56.16 104 27.49 28.59 17.65 29.85
3 เวียดนาม 45.03 77 51.06 94 48.82 87 29.19 23.75 21.85 1.58
4 เมียนมา 2.67 7 4.59 14 6.16 16 4.28 4.48 85.50 38.12
5 จนี 0.17 0.12 0.36 0.29 13.99 11 0.09 2.98 138.87 4307.63

ท่ีมา : International Enterprise Singapore / © 2020 IHS Markit

มูลค่าการน าเข้าข้าว (HS1006) ของสิงคโปร์ จากประเทศคู่ค้า 5 อับดับแรก ปี 2561 – 2563 (ม.ค. - พ.ย.)

ล า
ดับ ประเทศคู่ค้า

2561 2562 2563 (ม.ค. - พ.ย.) ส่วนแบ่งตลาด การเปล่ียนแปลง (%)
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2. โอกาส อุปสรรค และความท้าทาย 

โอกาสสินค้าข้าวไทยในสิงคโปร์ 
 ผู้บริโภคชำวสิงคโปร์นิยมบริโภคข้ำว โดยเฉพำะข้ำวหอมมะลิจำกไทย ที่มีคุณภำพดีกว่ำข้ำวจำกประเทศ

อ่ืนๆ 
 แนวโน้มกำรบริโภคข้ำวกล้องในสิงคโปร์ ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรรณรงค์ให้บริโภค

ข้ำวกล้องแทนข้ำวขำวของรัฐบำลสิงคโปร์ เพ่ือลดอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนในสิงคโปร์ 
 รัฐบำลสิงคโปร์เริ่มมีกำรประชำสัมพันธ์ข้ำว Low GI มำกขึ้น เพ่ือเป็นอีกทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภคท่ีไม่

นิยมกำรบริโภคข้ำวกล้อง เนื่องจำกควำมแข็งของข้ำวกล้องที่มีมำกกว่ำข้ำวหอมมะลิ ท ำให้ผู้บริโภค
ยังคงบริโภคข้ำวหอมมะลิ เนื่องจำกติดใจในรสชำติและควำมนุ่มของข้ำวหอมมะลิ 

อุปสรรคและความท้าทาย 
 กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 อำจส่งผลกระทบต่อกำรขนส่งสินค้ำข้ำวมำยังสิงคโปร์ เนื่องจำก

กำรหยุดให้บริกำรชั่วครำวของภำคกำรขนส่ง 
 ในปัจจุบันข้ำวหอมมะลิของไทยมีสัดส่วนเกือบ 50% ในตลำดสิงคโปร์ อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำข้ำวไทยจะมี

ส่วนแบ่งตลำดที่สูง แต่ด้วยรำคำข้ำวไทยที่สูงขึ้น ท ำให้ผู้บริโภคสิงคโปร์ หันไปบริโภคข้ำวหอมมะลิและ
ข้ำวขำวจำกประเทศอ่ืนที่มีรำคำถูกกว่ำแทน 

 รำคำข้ำวยังเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับกำรน ำเข้ำข้ำวหอมมะลิไทยมำยังสิงคโปร์  โดยหำกรำคำข้ำวหอม
มะลิไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้น อำจส่งผลกระทบให้ผู้น ำเข้ำหันไปน ำเข้ำข้ำวขำวจำกกัมพูชำและเวียดนำม
แทน 

3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดัน 
 กำรจัดกิจกรรม Healthy Rice Campaign และกิจกรรมเจรจำธุรกิจระหว่ำงผู้ผลิตสินค้ำของไทยและ

ผู้น ำเข้ำสิงคโปร์ 
 เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำอำหำรในสิงคโปร์ เช่น Asia Pacific Food Expo และ Singapore Food Expo 
 กำรท ำประชำสัมพันธ์ข้ำว กข.43 ในสิงคโปร์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนข้ำวเพื่อสุขภำพใน

สิงคโปร์ 
 จัดเทศกำลลดรำคำสินค้ำอำหำรไทย ผ่ำนทำงแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น RedMart เป็นต้น 

 

 

 

ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ

ปริมาณ 
(พันตัน)

2562 2563
(ม.ค.-
พ.ย.)

62/61 63/62
(ม.ค.-
พ.ย.)

1006 Rice 223.84 288 238.54 323 276.01 365 100 100 11.98 25.14

100630
Rice, Semi-Milled Or Wholly 
Milled, Whether Or Not 
Polished Or Glazed

204.92 263 218.03 298 257.03 343 92.43 94.04 13.35 27.15

100620 Rice, Husked (Brown) 12.95 9 14.89 9 14.08 9 2.91 3.55 3.01 -1.86
100640 Rice, Broken 5.97 16 5.62 15 4.90 13 4.66 2.41 -5.48 3.30
ท่ีมา : International Enterprise Singapore / © 2020 IHS Markit

มูลค่าและปริมาณการน าเข้าข้าว ของสิงคโปร์ แยกตามประเภท HS Code 2561 – 2563 (ม.ค. - พ.ย.)

HS Code รายการ

2561 2562 2563 (ม.ค.-พ.ย.) ส่วนแบ่งตลาด การเปล่ียนแปลง 
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4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ ฯลฯ) 
4.1 กำรน ำเข้ำข้ำวในสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎหมำย Price Control (Rice) 1990 และ Price Control 

Act (Chapter244) ซึ่งออกโดย Ministry of Trade and Industry โดยก ำหนดว่ำ ผู้น ำเข้ำข้ำวจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรควบคุมข้ำวในสิงคโปร์ ดังนี้ 
4.1.1 ผู้น ำเข้ำต้องเป็นบริษัททีจ่ดทะเบียนในสิงคโปร์เท่ำนั้น 
4.1.2 ผู้น ำเข้ำจะต้องขอใบอนุญำตน ำเข้ำจำกหน่วยงำน Enterprise Singapore (ESG) ซึ่งเป็น

หน่วยงำนที่ควบคุมก ำกับดูแลกำรน ำเข้ำข้ำวในสิงคโปร์ โดยใบอนุญำตกำรน ำเข้ำข้ำว แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

4.1.3 ผู้น ำเข้ำข้ำวในสิงคโปร์จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเรื่องกำรเก็บสต๊อกข้ำวในสิงคโปร์ Rice 
Stockpile Scheme (RSS) ตำมกฎหมำย Price Control (Rice) 1990 และ Price Control 
Act (Chapter244) เพ่ือให้มีข้ำวในตลำดเพียงพอส ำหรับกำรบริโภคภำยในประเทศ 

4.1.4 กฎหมำยกำรสต๊อกข้ำว ผู้น ำเข้ำข้ำวหอม ข้ำวขำว ข้ำวหัก Basmati Rice, Parboiled Rice 
และ Ponni Rice ต้องท ำกำรส ำรองข้ำวสำรไว้ในปริมำณ 2 เท่ำของปริมำณที่น ำเข้ำในแต่ละ
เดือน โดยมีกำรก ำหนดปริมำณกำรน ำเข้ำขั้นต่ ำ 50 เมตริกตัน/เดือน ส ำหรับข้ำวกล้อง 
(Brown Rice) และข้ำวเหนียว (Glutinous Rice) ต้องท ำกำรส ำรองไว้ 5 เมตริกตัน/เดือน 
โดยกำรส ำรองข้ำวผู้น ำเข้ำจะต้องเก็บข้ำวสำรไว้ที่โกดังสินค้ำของรัฐบำล Singapore 
Storage & Warehouse Pte. Ltd. (SSW) เท่ำนั้น 

 

4.2 ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 รัฐบำลสิงคโปร์ประกำศเปิดประเทศระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
เนื่องจำกสิงคโปร์สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดฯ ได้เป็นอย่ำงดี จนกระทั่งแทบไม่พบจ ำนวนผู้ติดเชื้อใน
ประเทศแล้ว ทั้งนี้ มำตรกำรผ่อนปรมในระยะที่ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นกำรอนุญำตให้ประชำกรสิงคโปร์สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคมได้มำกขึ้น โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลคริสมำสต์และปีใหม่ เช่น กำรอนุญำตเพ่ิม
จ ำนวนคนส ำหรับกำรพบปะสังสรรค์และไปเยี่ยมญำติ กำรอนุญำตให้ห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนที่ทำงศำสนำ 
กำรแสดงสดกลำงแจ้ง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และกำรอนุญำตให้ผู้ให้
บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวสำมำรถยื่นขอเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนจำก 50% เป็นสูงสุด 65% 
อย่ำงไรก็ดี มำตรกำรผ่อนปรนฯ ทั้งหมดยังคงต้องด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563 สิงคโปร์ได้รับวัคซีนต้ำนโควิด-19 รอบแรก จ ำนวน 31 กล่อง 
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จำกโรงงำนของบริษัท Pfizer-BioNTech ตั้งอยู่ที่เมือง Puurs ประเทศเบลเยียม โดยรัฐบำลสิงคโปร์แถลง
ว่ำ จะทยอยแจกวัคซีนต้ำนโควิด-19 ให้กับประชำกรสิงคโปร์ทุกคนภำยในปี 2564 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ทั้งสิ้น 

นอกจำกนี้ สิงคโปร์มีก ำหนดเป็นเจ้ำภำพกำรประชุมสมัยพิเศษ The World Economic Forum (WEF) 
ประจ ำปี 2564 ระหว่ำงวันที่ 13 - 16 พฤษภำคม 2564 ซึ่งกำรประชุมนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเอเชีย 
และจะเป็นกำรพบปะกันครั้งแรกหลังจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ของผู้น ำระดับโลกทั้งในภำค
ธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม เพ่ือกำรหำหนทำงร่วมและควำมเป็นไปได้ของกำรฟ้ืนตัวจำก
วิกฤตกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหำเร่งด่วนที่หลำยประเทศทั่วโลกก ำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกำร
ตัดสินใจของ WEF ที่จะจัดกำรประชุมสมัยพิเศษประจ ำปี 2564 ณ สิงคโปร์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงควำม
เชื่อมั่นต่อกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ของสิงคโปร์ นอกจำกนี้ กำรเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรประชุมครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อภำคธุรกิจกำรประชุมและนิทรรศกำร (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions: MICE) และภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ภำคกำรบริกำร 
(Hospitality) ของสิงคโปร์อีกด้วย 
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