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สถานการณ์ตลาดข้าวในฮ่องกง 
 
1. ภาพรวมสถานการณ์ข้าวในฮ่องกง 

ฮ่องกงมีจ ำนวนผู้น ำ เข้ ำข้ ำวลงทะเบียนกับหน่วยงำนของรัฐบำล “Trade and Industry 
Department” จ ำนวน 259 รำย (ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563) จำกสถิติกำรค้ำตั้งแต่เดือนมกรำคม – 
พฤศจิกำยน 2563 ฮ่องกงน ำเข้ำข้ำวมีปริมำณทั้งสิ้น  271,800 ตัน  แบ่งเป็นข้ำวจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้  
 - ข้ำวไทย ฮ่องกงน ำเข้ำจ ำนวนทั้งสิ้น 142,800 ตัน (สัดส่วน 52.5%) แบ่งเป็นข้ำวหอม 128,500 ตัน 
ข้ำวขำว 6,300 ตัน และข้ำวชนิดอื่นๆ 8,000 ตัน  

- ข้ำวเวียดนำม ฮ่องกงน ำเข้ำจ ำนวนทั้งสิ้น 70,900 ตัน (สัดส่วน 26.1%) แบ่งเป็นข้ำวหอมจ ำนวน 
64,800 ตัน และอ่ืนๆ 6,100 ตัน  

- ข้ำวกัมพูชำ ฮ่องกงน ำเข้ำจ ำนวนทั้งสิ้น  22,400 ตัน (สัดส่วน 8.2%)  
- ข้ำวจำกจีนแผ่นดินใหญ่จ ำนวนทั้งสิ้น 18,400 ตัน (สัดส่วนอยู่ที่ 6.8%)  

ภาพรวม : ข้าวในฮ่อกง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
รำยละเอียด จ ำนวน 

ผู้น ำเข้ำลงทะเบียน   259 รำย 
จ ำนวนสต๊อก  13,800 ตัน 
จ ำนวนน ำเข้ำข้ำวทั้งหมด  271,800 ตัน 
ส่งออก(Re-export)    10,395 ตัน  
รำคำปลีกข้ำวไทย (เฉลี่ย)   13.89 เหรียญฮ่องกง/กก.  
แหล่งที่มำ: Trade and Industry Department (HKSAR) 

                             
การส่งออก:  ข้าวจากฮ่องกงไปยังประเทศอ่ืนๆ 

 
ที่มำ : Trade and Industry Department  
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          การน าเข้า : ข้าวจากประเทศอ่ืนๆ นับตั้งแต่ปี 2553 – 2563 (เดือนพฤศจิกายน) 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

ชนิดข้าว 

ที่มำ: Trade and Industry Department 
 

Fragrant 
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         ที่มำ: Trade and Industry Department 

2. ข้าวในตลาดฮ่องกง  

ในปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะจ ำนวน
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกมำยังฮ่องกงลดน้อยลง ท ำให้ยอดกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรและโรงแรมในฮ่องกงลดลง 
อีกทั้งประชำกรรุ่นใหม่นิยมทำนอำหำรเสริมต่ำงๆ และรับประทำนอำหำรอย่ำงอ่ืนทดแทนข้ำว โดยลดกำร
บริโภคข้ำวซึ่งมีคำร์โบไฮเดรตเพ่ือลดน้ ำหนัก ปัจจุบันอัตรำเฉลี่ยประชำกรฮ่องกงบริโภคข้ำวแต่ละปีอยู่ที่ 40 
กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งคนฮ่องกงยังนิยมบริโภคข้ำวเป็นอำหำรหลัก และข้ำวหอมมะลิไทยยังคงได้รับควำมนิยมเป็น    
อันดับแรก อย่ำงไรก็ตำม  เนื่องจำกกระแสนิยมในเรื่องสุขภำพ ข้ำวสุขภำพ และข้ำวที่มีข้ำวดัชนีน้ ำตำลต่ ำ 
(low GI : low glycemic index) ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น 

 
ที่มำ : Trade and Industry Department : HKSAR 

 

ราคาน าเข้า (CIF) แยกตามชนิดข้าวจากแหล่งต่างๆ  
ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2563 

 

ผู้บริโภคข้าวในฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2553- 2563 
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ราคาขายปลีกของชนิดข้าวของแต่ละประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน  2563 

 
       ที่มำ: Trade and Industry Department  

เฉลี่ยรำคำขำยปลีกข้ำวหอมไทยในตลำดฮ่องกง 
 (อัตรำแลกเปลี่ยน  1 เหรียญฮ่องกง/4 บำท) 

               น้ ำหนัก /
กิโลกรัม 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563  

ม.ค.-มีค. เหรียญฮ่องกง 11.95 11.33 10.84 11.18 12.96 13.64 

บำท 47.8 45.32 43.36 44.72 51.84 54.56 

เมย. –มิย. เหรียญฮ่องกง 11.67 11.12 10.92 11.78 13.14 14.20 

บำท 46.68 44.48 43.68 47.12 52.56 56.80 

ก.ค. – ก.ย. เหรียญฮ่องกง 11.44 10.88 10.74 12.44 13.10 14.27 

บำท 45.76 43.52 42.96 49.76 52.40 57.08 

ต.ค. – ธ.ค. เหรียญฮ่องกง 11.47 10.99 10.92 12.82 13.25 13.89 

บำท 45.88 43.96 43.68 51.28 53.0 55.56 

ที่มำ : Trade and Industry Department : HKSAR  
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ที่มำ: ซุปเปอร์มำเก็ต Park N Shop  
 
 
 

 
ที่มำ: ซุปเปอร์มำเก็ต Park N Shop   

ราคาปลีกข้าวหอมมะลิไทย ตอ่ 5 กิโลกรัมในซปุเปอร์มาเก็ต 

ราคาขายปลีกข้าวหอมไทยบรรจุภัณฑ์น้ าหนัก 5 กิโลกรัม 

Organic Brown Jasmine rice (Golden Phoenix)  

น า้หนกั 1 กิโลกรัม 

ราคาขายปลีกข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์น้ าหนัก ต่อ 1 กิโลกรัม 
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3. โอกาสและแนวทางการขยายตลาด 

     3.1 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิค-19 ยอดขำยข้ำวไทยยังคงเสถียรภำพในฮ่องกง โดยใน     
ปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.)  ไทยส่งออกข้ำวไปยังฮ่องกงมูลค่ำ 172.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.01) หรือปริมำณ 156,860 ตัน (ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37) และมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 52.5  โดยกำรน ำเข้ำ     
ข้ำวหอมมะลิมูลค่ำ 135.51 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2) ข้ำวขำว มูลค่ำ 27.33 (ขยำยตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.62) ข้ำวกล้อง มูลค่ำ 4.49 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ขยำยตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.32)    

                    ข้อสังเกตุ ข้ำวกล้องเป็นข้ำวเพ่ือสุขภำพกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ปี 2560 ขยำยตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.26  ปี 2561 ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.69 และ ปี 2562 ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.86)  

  3.2  กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้น ำเข้ำข้ำวฮ่องกงในเรื่องผลผลิตข้ำวไทยเพียงพอต่อกำรส่งออกไป
ฮ่องกง และไม่ระงับ/ยุติส่งออกข้ำวไทย ที่ผ่ำนมำได้สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสมำคมผู้น ำเข้ำข้ำว และหน่วยงำน
รัฐบำลที่ดูแลและรับผิดชอบข้ำวในฮ่องกง  (Trade Industry Department HKSAR)  และผู้บริโภคชำวฮ่องกง  

  3.3  จำกสถำนกำรณ์ฮ่องกงเกิดปรำกฏกำรณ์ Panic Buying ถึง 2 ครั้ง ในช่วงต้นปีและกลำงปี 
2563 ที่เกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 กล่ำวคือ ผู้บริโภคชำวฮ่องกงเกิดควำมวิตกกังวลว่ำจะไม่มีข้ำวเพียงพอส ำหรับ
กำรบริโภค จึงซื้อข้ำวเพ่ือกักตุนเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับเวียดนำมประกำศระงับกำรส่งออกข้ำวชั่วครำว 
ขณะที่ไทยไม่มีมำตรกำรจ ำกัดปริมำณกำรส่งออกข้ำว ส่งผลดีให้กำรน ำเข้ำข้ำวไทยของฮ่องกง 

    3.4 ในปีนี้ (พ.ศ. 2563) สคต. ฮ่องกง มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้ำข้ำว และสินค้ำอำหำรบน 
Online ร่วมกับ HKTV Mall ซึ่งเป็น Platform ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในฮ่องกง และเข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ที่ควรเน้นกำรซื้อ Online ในช่วงวิกฤต COVID – 19 นอกจำกนี้ ยังไดจ้ัดโครงกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ข้ำว
ไทย โดยกำรมอบข้ำวหอมมะลิไทยอย่ำงดีให้แก่ร้ำนอำหำรไทยที่ได้รับตรำสัญลักษณ์ Thai Select  รวม 29 
ร้ำน  เพื่อประชำสัมพันธ์ข้ำวหอมมะลิผ่ำนเมนู Signature และจัดท ำในด้ำนของ Delivery เพื่อให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ที่งดกำรรับประทำนอำหำรที่ร้ำน อีกทั้งเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชำวฮ่องกง ซึ่งผล
ตอบรับเป็นที่น่ำพอใจเป็นอย่ำงมำกจำกทั้งผู้บริโภคชำวฮ่องกงและร้ำนอำหำรไทย  

4. ปัญหาและอุปสรรค 

4.1 ผู้น ำเข้ำบำงรำยน ำข้ำวจำกแหล่งอ่ืนๆ มำผสมกับข้ำวหอมมะลิไทย เพ่ือท ำให้รำคำสูงขึ้น   
4.2 ปัญหำคู่แข่งทำงกำรตลำดส่งผลกระทบให้ข้ำวไทยในตลำดฮ่องกงมีสัดส่วนลดลง  อำทิ กัมพูชำ

มีกำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวท ำให้มีส่วนแบ่งตลำดไทยลดลง   
4.3 ปัญหำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทผันผวน ท ำให้ผู้น ำเข้ำเกิดควำมไม่มั่นใจโดยอำจชะลอกำรสั่งซื้อ

ข้ำวจำกไทย และหันไปสั่งซื้อข้ำวจำกที่อ่ืนที่มีรำคำคงท่ี   
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5. มาตรการทางการค้า  

 หลังจำกปี พ.ศ. 2546 รัฐบำลฮ่องกงได้ยกเลิกข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำข้ำวโดยให้เป็นไปอย่ำงเสรีกำร
ก ำหนดรำคำข้ำว จ ำนวนผู้ประกอบกำร และส่วนแบ่งตลำดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทำนของกำรแข่งขันในตลำด    
    กำรน ำเข้ำข้ำว ผู้น ำเข้ำฮ่องกงต้องมี Import License โดยสำมำรถยื่นแจ้งจ ำนวนที่จะน ำเข้ำข้ำวได้
จำกหน่วยงำนรัฐบำล Trade and Industry Department : TID ซึ่งผู้น ำเข้ำข้ำวสำมำรถขอขึ้นทะเบียนข้ำวไม่จ ำกัดปริมำณ
ข้ำว (ยื่นแจ้งจ ำนวนน ำเข้ำข้ำวทุก 3 เดือน)  ระบุ ไว้ว่ ำควรมีปริมำณกำรขำย และสต็อกส ำรองที่จ ำเป็น 
(www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/nt_rice/nt_rice.htmlRegistration request) 

6. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

  6.1  กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำน video conference ของผู้บริหำรกระทรวงพำณิชย์ กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ สคต. ณ เมืองฮ่องกง และสมำคมค้ำข้ำวทั้ง  2 ฝ่ำย ที่ผ่ำนมำ ได้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้น ำเขำ้ข้ำวฮ่องกง และรัฐบำลฮ่องกงเป็นอันมำก 
 6.2 กำรขยำยธุรกิจหลำยรูปแบบ  จำกปัจจัยหลำยๆ อย่ำงท ำให้ผู้น ำเข้ำข้ำวฮ่องกงท ำกำรค้ำขำยข้ำว
แบบด้ังเดิมในตลำดฮ่องกงยำกขึ้น อำทิ ซุปเปอร์มำเก็ตรำยใหญ่บำงรำยเคยสั่งซื้อข้ำวผ่ำนผู้น ำเข้ำฮ่องกง ปัจจุบัน
เป็นกำรน ำเข้ำและจ ำหน่ำยใน   Chain ซุปเปอร์มำเก็ตตนเอง  อีกทั้งมีผู้ค้ำข้ำวรำยใหม่ๆ หันมำน ำเข้ำข้ำว 
จ ำหน่ำย และจัดส่ง (Delivery) ให้กับลูกค้ำ เพ่ือลดต้นทุน และควำมสะดวกแก่ลูกค้ำผ่ำนกำรสั่งซื้อข้ำวทำง
ช่องทำง Platform ออนไลน์  

6.3. อย่ำงไรก็ดี กำรส่งเสริมและพัฒนำพันธุ์ข้ำวไทย โดยน ำเสนอข้ำวคุณภำพดีและข้ำวเพ่ือสุขภำพ 
รวมทั้งข้ำวอินทรีย์ เพ่ือเจำะตลำดผู้บริโภคที่หันมำใส่ใจสุขภำพ ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และ
สร้ำงควำมตระหนัก และเรียนรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้ำวไทยคุณภำพดีกับข้ำวจำกประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ส ำคัญสร้ำงควำมเชื่อม่ันของข้ำวไทยต่อไป   

6.4 กำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ข้ำวจำกไทยผ่ำนกิจกรรมงำนแสดงสินค้ำในไทยและต่ำงประเทศ 
อำทิ กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำอำหำร THAIFEX, กำรจัดงำนเทศกำลสินค้ำไทย (AEON) หรือกำรประชำสัมพันธ์
ข้ำวไทยผ่ำนร้ำนอำหำรไทย (ตรำสัญลักษณ ์Thai Select) อย่ำงต่อเนื่องจะท ำให้กำรขยำยตลำดทำงกำรค้ำเพ่ิมขึ้น   

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

          

           สคต. ณ เมืองฮ่องกง  
มกราคม 2564 

http://www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/nt

