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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 มี.ค. 58 มี.ค. 59 ∆% ก.พ. 59 ∆%  ม.ค.-มี.ค. 2558 ม.ค.-มี.ค. 2559 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 785,891 990,863 26.1 835,861 18.5  2,126,544 2,851,915 34.1 
มูลค่า(ล้านบาท) 12,921 15,163 17.4 13,342 13.6  35,775 44,049 23.1 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 30 มี.ค. 59 8 เม.ย. 59 20 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $794 $795 $802 $795 
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $794 $795 $802 $795 
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $598 $599 $605 $599 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $392 $399 $405 $407 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $384 $390 $397 $399 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $375 $382 $387 $388 
ปลายขา้ว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $343 $352 $356 $352 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $842 $859 $867 $874 
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $395 $399 $405 $410  

 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณรวม 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท 

(1,233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 34% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558   ที่

มีการส่งออกปริมาณ 2,126,546 ตัน มูลค่า 35,775 ล้านบาท (1,103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 ∆% 
ไทย 6.61 10.96 9.79 2.13 2.85 34 
อินเดีย 10.57 10.81 10.89 2.25 2.30 2 
เวียดนาม 6.75 6.69 6.61 0.91 1.43 58 
ปากีสถาน 3.43 3.38 3.96 1.38 1.26 -9 
สหรัฐ 3.04 2.83 3.47 0.79 0.82 4 
รวม 30.84 34.66 34.72 7.66 8.66 13 

                 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                                                         ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 

  

 
 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 ประจ าเดือนเมษายน 2559  สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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              ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ประเทศผู้น าเขา้ข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  

1.อินโดนีเซีย (INDONESIA) ปริมาณ 317,100 ตัน เพิ่มขึ้น 877% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
2.ไอวอรี่โคสต์ (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 272,354 ตัน เพิ่มขึ้น 86% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
3.เบนิน (BENIN) ปริมาณ 266,246 ตัน เพิ่มขึ้น 426% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
4.จีน (CHINA) ปริมาณ 257,708 ตัน เพิ่มขึ้น 86% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
5.แคเมอรูน (CAMEROON) ปริมาณ 191,846 ตัน เพิ่มขึ้น 251% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 

ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกปริมาณ 990,864 ตัน มูลค่า 15,163 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 26% 

และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 17% เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 785 ,892 ตัน มูลค่า 12,9212 ล้านบาท และเม่ือ

เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 18% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 14% (ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออก

ปริมาณ 835,862 ตัน มูลค่า 13,342 ล้านบาท) เนื่องจากในเดือนมีนาคมยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ และจีนในส่วนที่ยังคงค้างอยู่ ขณะเดียวกันก็มีการส่งมอบทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า รวมทั้งปลายข้าวให้ผู้ซ้ือในแถบแอฟริกาด้วย 

โดยข้าวขาวมีปริมาณส่งออกรวม 651,680 ตัน เพิ่มขึ้น 35% เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก 482,747 ตัน ซ่ึงข้าวขาว

ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 178,287 ตัน 

เพิ่มขึ้น 34% เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก 133,156 ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน เป็น

ต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 232,247 ตัน เพิ่มขึ้น 12% เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีการส่งออก 207,367 

ตัน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่

โคสต์ กาน่า มอริเทเนีย เป็นต้น 

ในเดือนเมษายน 2559 นี้สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 700,000-750,000 ตัน เนื่องจากในเดือน

นี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันท าให้การส่งมอบข้าวหยุดชะงักไปบางช่วง ขณะที่การด าเนินการส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐใหก้บั

ประเทศจีนในเดือนนี้มีประมาณ 1 แสนตัน แต่ตลาดการค้าปกติยังคงไม่กระเตื้องมากนักเพราะก าลังซ้ือของประเทศผู้น าเข้าในแถบ

แอฟริกายังไม่ดีขึ้น การซ้ือขายจึงมีปริมาณจ ากัด ในขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการรับค าสั่งซ้ือมากขึ้นเนื่องจากมี

ความกังวลเรื่องอุปทานข้าวในตลาดที่ลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง และจากการที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากช่วง

ต้นปีจึงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย ซ่ึงราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 

2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซ่ึงรายงานโดยเว็บไซต์ 

ORYZA.COM ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 370-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่

ท่ี 365-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59 ∆% 
ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,058 1,086,300 1,651,803 52.1 
ข้าวหอมมะล ิ 1,915,190 1,869,673 1,987,216 484,511 628,698 29.8 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,903 493,173 488,760 -0.9 
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,190 33,137 39,971 20.6 
ข้าวหอมปทุมธาน ี 51,684 161,071 124,401 29,423 42,683 45.1 
รวม (ตัน) 6,610,616 10,969,370 9,795,768 2,126,544 2,851,915 34.1 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 35,775 44,049 23.1 

               ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมฯร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 
 

 
 

    

 

          คณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมเดินทางไปกับฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเพื่อเจรจาขยายตลาด   
และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ได้มอบรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award 2015 ให้กับผู้น าเข้าข้าวฮ่องกงที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
ที่ดีของไทยด้วย 

 

 

              

             จัดท ำโดย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที ่37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


