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เติมความรู้

สมพร อิศวิลานนท์1

สถานการณ์การค้าข้าวโลก
และการกระจายข้าวไทยในตลาดส่งออก

หลงัจากทีไ่ดสู้ญเสยีตำ แหนง่แชมปใหก้บัอินเดยีเมือ่สองปที่ผา่นมา การส่ง
ออกข้าวของไทยในป 2557 ได้หวนกลับมาเป็นผู้นำ ในตลาดส่งออกข้าวของไทย
อีกครั้ง โดยที่ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ถึง10.97 ล้านตัน กระจายไปใน
ภูมิภาคต่างๆของโลก อีกทั้งสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากป 2556 ถึงร้อยละ 
63.24 ในขณะที่อินเดียส่งออกได้ต่ำ กว่าไทยเล็กน้อยหรือ 10.90 ล้านตันหรือ
เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 4.01 ส่วนการส่งออกข้าวของเวียดนามคงตัว
อยู่ที่ 6.70 ล้านตัน สาเหตุสำ คัญที่ไทยส่งออกข้าวได้มากขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะการที่
รัฐบาลไทยได้ยกเลิกการแทรกแซงตลาดภายใน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวของไทยใน
ตลาดส่งออกได้ลดลงมาจากปก่อนหน้านั้นอย่างมาก จนสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ในตลาดการค้าข้าวได้ อีกทั้งราคาส่งออกของข้าวไทยได้ลดระดับลงมาใกล้เคียง
กับระดับราคาข้าวส่งออกของอินเดียและเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำ คัญของไทยใน
ตลาดการค้าข้าวโลก 

1 นกัวชิาการอาวโุส สถาบนัคลงัสมองของชาติและผูป้ระสานงานชดุโครงการ ”งานวจิยัเชงินโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือขา่ยงานวจิยัเชงินโยบาย”สานกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)

เมียนมาร์และกัมพูชา ผู้ผลิตรายใหม่ที่สร้างผล
กระทบต่อตลาดข้าวโลก
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ตลาดการค้าข้าวโลกมีปริมาณ
การค้าเพียงร้อยละ 9.05 ของปริมาณ
การผลติขา้วของโลกและมกีารขยายตวั
เพิม่ขึน้อยา่งชา้ๆจากทีเ่คยมปีรมิาณการ
คา้เพยีง 36.57 ล้านตนัในป ี2554 ไดเ้พ่ิม
ขึ้นเป็น 43.22 ล้านตันในปี 2557  หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.84 ต่อปี ในช่วง
ระหวา่งป ี2554-2557 ทัง้นีไ้ดม้ปีระเทศ
ผู้ผลิตรายใหม่ โดยเฉพาะประเทศเมีย
นมาร์ และกัมพูชา ที่มีปริมาณการส่ง
ออกข้าวเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอย่างก้าว
กระโดด อีกทั้งการเกิดภาวะวิกฤติข้าว
แพงในช่วงต้นปี 2551 ได้กระตุ้นทำาให้
ประเทศผู้นำาเข้าหลายประเทศ ต่าง
พยายามสร้างความม่ันคงทางอาหาร
ของประเทศ พรอ้มกบัใชน้โยบายพึง่พา
ตนเอง โดยเฉพาะประเทศผูน้ำาเข้าในแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เชน่ อนิโดนเิชยี 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

จากขอ้มลูของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกาได้รายงานว่า ผลผลิตข้าว
ของโลกในปี 2557 มีประมาณ 477.08 
ลา้นตนัขา้วสาร และมกีารบรโิภค 477.46 
ล้านตันข้าวสาร หากรวมปริมาณสต็อก
ทีมี่จำานวน 107.01 ล้านตนัข้าวสารดว้ย
แล้ว อปุทานข้าวของโลกมีมากถึง 504.09 
ล้านตันข้าวสาร  

ภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งผลิต
และแหล่งบริโภครายใหญ่ของโลก โดย
มปีรมิาณการผลิตโดยรวม 428.56 ลา้น
ตันข้าวสาร และมีปริมาณการบริโภค 
409.71 ลา้นตนัขา้วสาร และแมว้า่เอเชยี
ตะวันออกจะมีการบริโภคเหนือการ
ผลิต ทำาให้ต้องมีการนำาเข้า 5.07 ล้าน
ตันข้าวสาร แต่ทั้งเอเชียใต้และเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ ต่างก็มีส่วนเกินจาก
การผลิตข้าว 10.28 และ 13.64 ล้าน
ตนัขา้วสาร ทำาใหท้ัง้ภมูภิาคเอเชยีมสีว่น
เกินจากการผลิตข้าวถึง 18.85 ล้านตัน
ข้าวสาร (ตารางที่ 1)

ภูมิภาคที่มีการนำาเข้าข้าวที่
สำาคัญของโลก ได้แก่ภูมิภาคแอฟริกา
และภูมิภาคตะวันออกกลาง ในภูมิภาค
แอฟริกาถือว่าเป็นแหล่งตลาดเกิดใหม่  
สาเหตุสำาคัญเพราะเมื่อประชากรใน
แอฟริกามีรายได้สูงขึ้น ได้ปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการบรโิภคจากกลุม่พชืหวั มาสู่
การบรโิภคกลุม่ธญัพชืมากขึน้ โดยเฉพาะ
ขา้ว การนำาเขา้ขา้วของภมูภิาคแอฟรกิา
จึงได้ขยายตัว โดยในปี 2557 ภูมิภาค
แอฟรกิามตีลาดนำาเขา้ขา้วจำานวน 12.19 
ล้านตันข้าวสาร (ภายในภูมิภาคนี้มีการ
ผลิตเพียง 17.95 ล้านตันข้าวสารและมี
การบริโภคถึง 30.14 ล้านตันข้าวสาร) 
สำาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายไม่เหมาะ
สมต่อการเพาะปลูกข้าว 

มตีลาดนำาเขา้ขา้ว 6.70 ลา้นตนั
ข้าวสาร (มีการผลิตเพียง 2.45 ล้านตัน
ข้าวสารแต่มีการบริโภค 9.16 ล้านตัน
ขา้วสาร) ดงันัน้หากรวมสองภมูภิาคน้ีเข้า
ด้วยกันจะมีตลาดการนำาเข้าข้าว 18.89 
ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 43.71 ของ
ปริมาณการค้าในตลาดการค้าข้าวโลก

ในภูมิภาคอเมริกาซึ่งในที่นี้ได้
รวมทั้งอเมริกาเหนือ อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้เข้าด้วยกัน มีการส่งออกข้าว
จากภูมิภาคนี้ประมาณ 0.68 ล้านตัน
ข้าวสาร โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่ง
ออกที่สำาคัญในอเมริกาเหนือ และมี
บราซลิ อารเ์ยนตนิา และอรุกุวยัเปน็ผูส้ง่
ออกทีส่ำาคญัในอเมรกิาใต ้อยา่งไรกต็าม 
ภายในภูมิภาคนี้ยังมีการผลิต มากกว่า
การบริโภคเล็กน้อย

สำาหรับภูมิภาคยุโรปซึ่งรวม
ทั้งกลุ่มประเทศอียูและกลุ่มประเทศ
สหภาพโซเวียตเดิม พบว่ามีการบริโภค
มากกวา่การผลติอยูป่ระมาณ 1.60 ลา้น
ตันข้าวสาร ส่วนภูมิภาคโอเชียเนีย ซึ่ง
ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 
มีการผลิตมากกว่าการบริโภคประมาณ 
0.59 ล้านตันข้าวสาร 

 การกระจายขา้วของไทยในตลาด
ส่งออกนั้น ไทยได้ส่งออกข้าวประมาณ 
10.97 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นมูลค่า 
174.85 พนัล้านบาทในป ี2557 โดยขา้ว
ไทยมกีารกระจายไปในภมูภิาคแอฟรกิา
มากที่สุดถึงร้อยละ 58 รองลงมา ได้แก่ 
ภมิูภาคเอเชยี คดิเปน็ร้อยละ 25.38  โดย
มีตลาดในอนุภาคเอเชียตะวันออกและ
ในอนภุาคอาเซยีนคดิเปน็รอ้ยละ 12.39 
และ 12.98 ตามลำาดับ ส่วนในอนุภาค
เอเชยีตะวนัตกนัน้มกีารกระจายขา้วไทย

ในหลายประเทศ ให้ความสำาคัญและตื่นตัวเรื่องในเรื่องความมั่นคงทางอาหารของหลายๆ ประเทศ
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ไปในตลาดดังกล่าวค่อนข้างน้อยเพียง
ร้อยละ 0.03 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งหมดทั้งน้ีเพราะในภูมิภาคดังกล่าว
มีอินเดียและปากีสถานเป็นผู้ส่งออกที่
สำาคัญของอนุภูมิภาคและมีระดับราคา
สง่ออกทีต่่ำากวา่ระดบัราคาขา้วประเภท
เดียวกันของไทย  ในภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่
ภูมิภาคตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป 
และโอเชียเนีย มีการส่งออกข้าวไทยไป
ในภูมิภาคดังกล่าวในสัดส่วนที่ไม่มาก
นักคิดเป็นร้อยละ5.13 6.34 3.71 และ 
1.44 ตามลำาดับ

ปรมิาณการสง่ออกขา้วไทยตาม
ชนิดของข้าว พบว่าการส่งออกข้าวสาร
เจ้าชนิด100% และ5% 

มปีรมิาณสงูสดุหรอืรอ้ยละ 29.86 
รองลงมาไดแ้กข่า้วนึง่รอ้ยละ 29.74 สว่น
การสง่ออกขา้วหอมคิดเปน็รอ้ยละ18.51 

ขา้วเหนยีวคดิเปน็รอ้ยละ 3.25 นอกนัน้
เปน็การสง่ออกขา้วสารเจา้ชนดิ10-25% 
และการส่งออกปลายข้าว (ตารางที่2) 

แตห่ากพจิารณาการสง่ออกตาม
มูลค่าพบว่าข้าวที่มีมูลค่าการส่งออกสูง
ของไทย ไดแ้กข่า้วหอมโดยมมีลูคา่ 55.25 
พันล้านบาท (2.03 ล้านตัน) ตลาดข้าว
หอมของไทยจะกระจายอยู่ในภูมิภาค
ตา่งๆทัง้ในเอเชยี อเมรกิา แอฟรกิา ยโุรป 
และตะวนัออกกลาง สำาหรบัการสง่ออก
ข้าวหอมไทยไปภูมิภาคเอเชียจะส่งไป
ในตลาดเอเชียตะวันออกเป็นส่วนใหญ่
และตลาดอาเซยีนมบ้ีางแตเ่ป็นส่วนน้อย 
ประเทศทีน่ำาเขา้ขา้วหอมไทยในภูมภิาค
เอเชยีทีส่ำาคญั 3 ลำาดบัไดแ้กจ่นี  ฮอ่งกง
และสิงคโปร์หรือรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
21.06ของปริมาณการส่งออกข้าวหอม
ไทย  ส่วนในภูมิภาคอเมริกา

ประเทศที่นำาเข้าข้าวหอมที่
สำาคญัของไทย ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา และ
แคนาดา ในภมูภิาคแอฟรกิา ไดแ้ก ่ไอเว
อรโีคสต ์และเซเนกลั และกานา  สว่นใน
ภมูภิาคยโุรปและโอเชยีเนยีมกีารสง่ออก
ข้าวไทยกระจายไปในแต่ละประเทศใน
สัดส่วนที่ไม่สูงนัก 

การส่งออกข้าวนึ่งทำารายได้
เป็นลำาดับสองรองจากการส่งออกข้าว
หอม โดยมีมูลค่าส่งออก 45.83 พัน
ล้านบาท (3.26 ล้านตัน) ไทยส่งออก
ข้าวนึ่งไปในตลาดภูมิภาคแอฟริกาเป็น
สำาคัญ โดยมีประเทศนำาเข้าข้าวนึ่งไทย
ที่สำาคัญ 3 ประเทศได้แก่ ไนจีเรีย เบนิ
น และแอฟริกาใต้ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน
ถึงร้อยละ 81.43 ของการส่งออกข้าว
นึง่ไทยทัง้หมด สว่นในตะวันออกกลางมี
เพยีงเยเมนเปน็ผูน้ำาเขา้ทีส่ำาคญัของขา้ว
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นึ่งไทยแต่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.95 ของ
ปริมาณส่งออกข้าวนึ่งไทยทั้งหมด

การส่งออกข้าวสารเจ้าชนิด100% 
และ5% มีมูลคา่ 43.26 ลา้นบาท  (29.86 ลา้น
ตนั) ข้าวในกลุม่น้ีไดส้ง่ออกไปใน 2 ภมิูภาค
หลัก ได้แก่ เอเชียและแอฟริกา ประเทศที่
นำาเข้าข้าวสารเจ้าชนิดนี้ของไทยที่สำาคัญ

ในเอเชียได้แก่ มาเลเชีย จีน และ
ฟิลปิปนิส ์  สว่นในภมิูภาคแอฟรกิาตลาดหลกั
ที่สำาคัญได้แก่ อังโกลา โมซัมบิก แคเมอรูน 
ไอเวอรี่โคสต์และเบนิน  ส่วนข้าวสารเจ้า

ประเทศผู้นำาเข้าข้าวไทย ปี 2554-2557
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ชนิด 10-25% และปลายข้าว มีการส่ง
ออกไปในตลาดเอเชยีและตลาดอาฟรกิา 
ไม่มากนักตลาดข้าวข้าวสารเจ้าชนิด 
25% เวียดนามจะเป็นผู้ถือครองตลาด
ในอาเซียน สว่นอนิเดยีจะเปน็ผูถ้อืครอง
ตลาดในแอฟริกา เปน็สำาคัญ สว่นการสง่
ออกขา้วเหนยีวของไทยจะสง่ไปในตลาด
แถบเอเชียตะวันออกและอาเซียนเป็น

ของอปุทานของประเทศผูส้ง่ออกเขา้มา
ในตลาดการคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมีสต็อก
ขา้วโลกสะสมอยูจ่ำานวนมากโดยเฉพาะ
การสะสมสต็อกข้าวสารของไทยในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมาย่อมจะเป็นสัญญาณเตือน
ว่าอุปทานข้าวโลกยังมีอยู่มากพอที่จะ
กดดันราคาข้าวในปี 2558 ให้แกว่งตัว
อยู่ในช่วงแคบๆ   

อยา่งไรกต็าม การทีจ่ะทำาให้

ข้าวไทยถือครองส่วนแบ่งการ

ตลาดลำาดับหนึ่งได้อย่างยั่งยืน

ยาวนานตอ่ไปแคไ่หนนัน้ จงึขึน้

อยู่กับคุณภาพและราคาของ

ข้าวไทยเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน

ในตลาดส่งออกเป็นสำาคัญ

สำาคัญโดยมีการส่งออก 0.33 ล้านตันมี
มูลค่า 6.93 ล้านบาท ประเทศที่นำาเข้า
ขา้วเหนียวของไทยสูง 3 ลำาดบัแรกไดแ้ก ่
อินโดนีเซีย จีน และมาเลเชีย

 แม้ว่า ทิศทางของสถานการณ์
การคา้ขา้วในตลาดการคา้ขา้วโลกจะมกีาร
ขยายตวัเพิม่ขึน้ แตก่ารทีต่ลาดการคา้ขา้ว
โลกยงัเปน็ตลาดของผูซ้ือ้มีการขยายตวั


