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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

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

ปริมาณ (ตัน) 732,152 835,861 14.2 1,025,192 -18.5  1,340,655 1,861,053 38.8 
มูลค่า(ล้านบาท) 11,966 13,342 11.5 15,544 -14.2  22,854 28,886 26.4 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 2 มี.ค. 59  9 มี.ค. 59  16 มี.ค. 59  23 มี.ค. 59  

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $785 $791 $798 $798 
ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $785 $791 $798 $798 
ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $598 $602 $607 $608 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $388 $391 $395 $395 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $380 $383 $386 $386 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $371 $373 $377 $377 
ปลายขา้ว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $339 $342 $345 $345 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $819 $825 $832 $847 
ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $388 $388 $392 $395  

 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559) มีปริมาณรวม 1,861,053 ตัน มูลค่า 28,886 

ล้านบาท (804 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 38.8% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,340,655 ตัน มูลค่า 22,854 ล้านบาท (703 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.พ. 58 ม.ค.-ก.พ. 59 ∆% 
ไทย 7.05 10.97 9.79 1.34 1.86 38.8 
อินเดีย 10.57 10.81 10.23 2.35 1.54 -34.5 
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 0.9 1.45 61.1 
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.91 0.9 1.17 30.0 
สหรัฐ 3.40 3.20 3.61 0.7 0.55 -21.4 
รวม 31.20 34.76 34.15 6.19 6.57 6.1 

                 หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                                                         ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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              ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดบัแรก ประกอบด้วย  

1. อินโดนีเซีย (INDONESIA) ปริมาณ 235,852 ตัน เพิ่มข้ึน 1,066% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
2. จีน (CHINA) ปริมาณ 195,246 ตัน เพิ่มข้ึน 169% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
3. แคเมอรูน (CAMEROON) ปริมาณ 183,499 ตัน เพิ่มข้ึน 351% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
4. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 176,220 ตัน เพิ่มข้ึน 1,022% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
5. มาเลเซีย (MALAYSIA) ปริมาณ 124,368 ตัน เพิ่มข้ึน 368% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 

การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกปริมาณ 835,861 ตัน มูลค่า 13,342 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 

14.2% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 11.5% เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 732 ,152 ตัน มูลค่า 11,966 ล้าน

บาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน ขณะเดียวกันก็มีการ

ส่งมอบข้าวให้ผู้ซ้ือในแถบแอฟริกาด้วย โดยข้าวขาวมีปริมาณส่งออกรวม 472,680 ตัน ลดลง 24.5% เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ท่ี

มีการส่งออกข้าวขาวมากถึง 625,836 ตัน ซ่ึงข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย แคเมอรูน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ โมซัมบิก จีน 

เบนิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 133,156 ตัน ลดลง 25% เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ที่มีการส่งออกข้าวนึ่ง 

177,317 ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน แคเมอรูน แอฟริกาใต้ เป็นต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 207,367 

ตัน เพิ่มขึ้น 8% เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ที่มีการส่งออกข้าวหอมมะลิ 192,084 ตัน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เซเนกัล เป็นต้น 

ในเดือนมีนาคม 2559 นี้สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 7 แสนตัน เนื่องจากในเดือนนี้ยังคงมีการ

ส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐในส่วนที่ยังคงค้างอยู่แต่มีปริมาณไม่มากเหมือนช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ในตลาดการค้าปกติ

นั้นยังค่อนข้างซบเซาเพราะประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญมีก าลังซ้ือน้อยลงเนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ าและบางส่วน

ประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ผู้ซ้ือจึงจ ากัดปริมาณซ้ือในแต่ละครั้ง ประกอบกับในช่วงนี้ผู้ส่งออกจะเพิ่ม

ความระมัดระวังในการรับค าสั่งซื้อมากขึ้น เพราะความเสี่ยงทางการค้ามีมากกว่าภาวะปกติ นอกจากนี้จากการที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่

ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากช่วงต้นปียังส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย ซ่ึงราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดย

สมาคมฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 386 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซ่ึง

รายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) 

อินเดียราคาอยู่ที่ 365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 335 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.พ. 58 ม.ค.-ก.พ. 59 ∆% 
ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,058 668,139 1,110,114 66.2 
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,216 293,341 399,451 36.2 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,903 336,116 310,473 -7.6 
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,190 20,478 25,051 22.3 
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 22,579 15,963 -29.3 
รวม (ตัน) 6,610,616 10,969,370 9,795,768 1,340,655 1,861,053 38.8 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 22,854 28,886 26.4 

               ท่ีมา รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทย 
 

 
 

 
 

 

          ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มาบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากระบบการติดตามสถานการณ์
การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
 

สมาคมร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 64 ปี 

 
 

นายวันนิวัต  กิติเรียงลาภ ปฎิคมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และนายอนุรักษ์ ดีสิริ เสถียร ร่วมแสดงความยินดีกับ                

นางมาลี โชคล้ าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ ในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 64 ปี เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

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


