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สถิติการสง่ออกข้าวของไทย  
 

 ธ.ค. 57 ธ.ค. 58 ∆% พ.ย. 58 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2557 ม.ค.-ธ.ค. 2558 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 1,477,166 1,218,209 -17.5 763,419 59.6 10,969,370 9,795,763 -10.7

มูลค่า(ล้านบาท) 22,538 19,109 -15.2 12,578 51.6 174,852 155,912 -10.8
 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                     
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 6 ม.ค. 59 13 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59  27 ม.ค. 59 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $789 $788 $788 $823
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $775 $774 $774 $809
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $520 $548 $548 $594
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $372 $371 $371 $386
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $366 $366 $365 $380
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $358 $357 $357 $371
ปลายข้าว เอ วนั เลิศ (WBR A.1 Super)  $329 $329 $328 $337
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $815 $814 $813 $828
ข้าวน่ึงชนดิ 100 % (PBR 100%) $372 $371 $377 $389 

 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกขา้ว และคาดการณ์ 
 

การส่งออกในปี 2558 มีปริมาณ 9,795,763 ตัน มูลค่า 155,912 ล้านบาท (4,613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณ

ส่งออกลดลง 10.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 10.8% เม่ือเทียบกับปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 10,969,370 ตัน มูลค่า 174,852 

ล้านบาท (5,439 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผู้ส่งออกที่สาํคญั 5 อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 ∆% 
ไทย 6.97 7.05 10.97 9.79 -10.8
อินเดีย 10.65 10.57 10.81 10.23 -5.3
เวียดนาม 7.73 6.75 6.46 6.61 2.4
ปากีสถาน 3.65 3.43 3.32 3.91 17.6
สหรัฐ 3.33 3.40 3.20 3.61 12.7
รวม 32.34 31.20 34.76 34.15 -1.7

             

                  หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                                                         ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ท้ังนี้ ในปี 2558 ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  

1. จีน (CHINA) ปริมาณ 958,368 ตัน เพ่ิมข้ึน 30.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  
2. ฟิลิปปินส์ (PHILIPPINES) ปริมาณ 821,088 ตัน เพ่ิมข้ึน 132.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
3. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 805,765 ตัน ลดลง 27.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  
4. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 644,131 ตัน ลดลง 48.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
5. แอฟริกาใต้ (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 568,751 ตัน เพ่ิมข้ึน 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
 

ในเดือนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา มีการส่งออกปริมาณ 1,218,209 ตัน มูลค่า 19,109 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 17.5% 

และมูลค่าส่งออกลดลง 15.2% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 1,477,166 ตัน มูลค่า 22,538 ล้านบาท แต่เมื่อ

เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ปริมาณส่งออกเพ่ิมข้ึน 59.6% และมูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึน 51.9% (ในเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการส่งออก

ปริมาณ 763,419 ตัน มูลค่า 12,578 ล้านบาท) เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2558 การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยข้าวขาวมี

ปริมาณส่งออกรวม 711,655 ตัน เพ่ิมข้ึน 51% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ซึ่งข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ ไอวอรี่โคสต์ มาเลเซีย ลาว แคเมอรูน เบนิน จีน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 221,096 ตัน เพ่ิมข้ึน 89% เมื่อเทียบกับ

เดือนพฤศจิกายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน เยเมน แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 

253,460 ตัน เพ่ิมข้ึน 64% เมื่อเทียบกับเดือนเบนิน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น ส่วนปลาย

ข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอรี่โคสต์ เป็นต้น 

ในเดือนมกราคม 2559 นี้สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 8 แสนตัน ในเดือนนี้ยังคงมีการส่งมอบข้าว

ตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้แก่ประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการท้ังข้าวเก่าและข้าวใหม่จากตลาด

ต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกัน ประกอบกับในช่วงนี้ค่าเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยท่ีหนุนการส่งออกของไทย ท้ังนี้ราคาข้าวของไทย

ท่ีประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 27 มกราคม 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ท่ี 380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของ

ประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันท่ี 28 มราาคม 2558 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ท่ี 350-360 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่ท่ี 355-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ท่ี 340-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

(เอฟโอบี) อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในปี 2559 นี้ ยังคงมีความท้าทายหลายด้านท้ังจากภาวะภัยแล้งท่ีทําให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ลดลงทําให้ผลผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังมีปริมาณลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวขาวฤดูใหม่และข้าวนึ่งเพราะผู้ส่งออกจะขาดแคลน

สินค้าท่ีจะส่งมอบให้ผู้ซื้อ ขณะท่ีกําลังซื้อของประเทศผู้นําเข้าข้าวท่ีสําคัญลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับลดลง ดังนั้นผู้ซื้อจะไม่

ซื้อข้าวล่วงหน้าปริมาณมากๆ เหมือนก่อน แต่จะซื้อเพ่ือให้เพียงพอสําหรับการใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2555 – 2558 

ชนิดข้าว 2555 2556 2557 2558 ∆%
ข้าวขาว 2,572,840 2,855,460 5,537,709 5,243,058 -5.3
ข้าวหอมมะลิ 1,912,657 1,915,190 1,869,673 1,987,216 6.3
ข้าวนึ่ง 2,049,618 1,650,831 3,261,521 2,316,903 -29.0
ข้าวเหนียว 113,685 137,451 139,396 124,190 -10.9
ข้าวหอมปทุมธานี 85,629 51,684 161,071 124,401 -22.8
รวม (ตัน) 6,734,429 6,610,616 10,969,370 9,795,768 -10.7
มูลค่า (ล้านบาท) 142,976 133,851 174,852 155,912 -10.8

               ท่ีมา รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

สมาคมฯเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย ์

 

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พรอ้มด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ   

เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใีหม่ 2559 ให้แก่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2559 

งานแถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2559 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2559 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2559 

 

จัดทําโดย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที ่37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


