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สถิติการสง่ออกข้าวของไทย  
 

 ม.ค. 58 ม.ค. 59 ∆% ธ.ค. 58 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2557 ม.ค.-ธ.ค. 2558 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 608,504 1,025,192 68.5 1,218,209 -15.8 10,969,370 9,795,763 -10.7
มูลค่า(ล้านบาท) 10,888 15,544 42.8 19,109 -18.7 174,852 155,912 -10.8

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                               
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 3 ก.พ. 59  10 ก.พ. 59 17 ก.พ. 59  24 ก.พ. 59 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $809 $819 $799 $782
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $795 $804 $799 $782 

ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $600 $607 $597 $596 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $389 $393 $388 $387 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $383 $388 $382 $382 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $373 $377 $372 $372 

ปลายข้าว เอ วนั เลิศ (WBR A.1 Super)  $337 $341 $339 $338 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $829 $838 $818 $817 

ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $389 $393 $391 $390  
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกขา้ว และคาดการณ์ 
 

การส่งออกในเดือนมกราคม 2559 มีการส่งออกปริมาณ 1,025,192 ตัน มูลค่า 15,544 ล้านบาท (433.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 68.5% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 42.8% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 

608,504 ตัน มูลค่า 10,888 ล้านบาท (333.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณส่งออกลดลง 15.8% 

และมูลค่าส่งออกลดลง 18.7% 

เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผู้ส่งออกที่สาํคญั 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559 ∆%
ไทย 7.05 10.97 9.79 0.608 1.025 68.6
อินเดีย 10.57 10.81 10.23 0.695 0.598 -14.0
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 0.429 0.751 75.1
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.91 0.495 0.552 11.5
สหรัฐ 3.40 3.20 3.61 0.36 0.193 -46.4
รวม 31.20 34.76 34.15 2.587 3.119 20.6

                 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                                                         ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ทั้งน้ี ในเดือนมกราคม 2559 ประเทศผู้นําเขา้ข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 

1. อินโดนีเซีย (INDONESIA) ปริมาณ 125,050 ตัน เพิ่มขึ้น 2,842% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
2. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 114,626 ตัน เพิ่มขึ้น 922% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
3. จีน (CHINA) ปริมาณ 99,125 ตัน ลดลง 320% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
4. แคเมอรูน (CAMEROON) ปริมาณ 82,549 ตัน ลดลง 107% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
5. มาเลเซีย (MALAYSIA) ปริมาณ 63,077 ตัน เพิ่มขึ้น 506% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 

การส่งออกในเดือนมกราคม 2559 มีการส่งออกปริมาณ 1,025,192 ตัน มูลค่า 15,544 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมข้ึน 

68.5% และมูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึน 42.8% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2558 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 608,504 ตัน มูลค่า 10,888 ล้านบาท 

เนื่องจากในเดือนมกราคมยังคงมีการเร่งส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน 

โดยข้าวขาวมีปริมาณส่งออกรวม 625,836 ตัน (แต่จะลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ท่ีมีการส่งออกข้าวขาวมากถึง 

711,655 ตัน) ซึ่งข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เบนิน ญี่ปุ่น แคเมอรูน เบนิน เป็นต้น ส่วนการ

ส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 177,317 ตัน (แต่จะลดลง 20% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ท่ีมีการส่งออกข้าวนึ่ง 221,096 ตัน) โดยส่วน

ใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน แคเมอรูน แอฟริกาใต้ เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 192,084 ตัน (ลดลง 24% เมื่อ

เทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ท่ีมีการส่งออกข้าวหอมมะลิ 253,460 ตัน) โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 

แคนาดา จีน เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอร่ีโคสต์ เซเนกัล เป็นต้น 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 7-8 แสนตัน เนื่องจากในเดือนนี้ยังคงมี

การเร่งส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้แก่ประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ในส่วนท่ียังคงค้างอยู่ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้ว

เสร็จตามกําหนดในเดือนมีนาคมนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของตลาดการค้าปกตินั้นยังคงซบเซาเพราะกําลังซื้อของประเทศผู้นําเข้าข้าวท่ี

สําคัญลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ําประกอบกับหลายประเทศยังคงประสบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอลงตาม

ภาวะเศรษฐกิจโลก ดังนั้นในช่วงนี้ผู้ซื้อจะไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าปริมาณมากๆ เหมือนก่อน ขณะท่ีบางรายหันไปซ้ือข้าวจากแหล่งท่ีราคาถูกกว่า

ไทย เช่น อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามที่ในช่วงนี้ผลผลิตฤดูใหม่กําลังออกสู่ตลาดส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ในระดับท่ี

ต่ํากว่าไทย ท้ังนี้ราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ท่ี 382 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

(เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวขาว 5% ของ

เวียดนามราคาอยู่ท่ี 350-360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่ท่ี 360-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถาน

ราคาอยู่ท่ี 335-345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559 ∆%
ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,058 319,695 625,836 95.8
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,216 138,865 192,084 38.3
ข้าวน่ึง 1,650,831 3,261,521 2,316,903 124,050 177,317 42.9
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,190 12,011 12,460 3.7
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 13,885 17,494 26.0
รวม (ตัน) 6,610,616 10,969,370 9,795,768 608,504 1,025,192 68.5
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 10,888 15,544 42.8

               ท่ีมา รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 

 

สมาคมฯให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโครงการ  Better Rice Initiative Asia (BRIA) 

 
 

          คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโครงการ Better Rice Initiative Asia 
(BRIA) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก GIZ ประเทศเยอรมนี และคณะจาก The Competitive African Rice Institute 
(CARI) ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมสมาคมฯ เพื่อรับฟังสถานการณ์ข้าวไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

 

จัดทําโดย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที ่37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


