
                 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 1 

 

 

สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 ก.ค. 58 ก.ค. 59 ∆% มิ.ย. 59 ∆%  ม.ค.-ก.ค.2558 ม.ค.-ก.ค.2559 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 734,947 443,736 -39.6 713,576 -37.8  5,192,870 5,438,898 4.7 
มูลค่า(ล้านบาท) 11,610 7,881 -32.1 11,466 -31.3  83,753 85,819 2.5 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 10 ส.ค. 59  17 ส.ค. 59  24 ส.ค. 59  31 ส.ค. 59  

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $833 $837 $836 $837 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $774 $778 $777 $778 

ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $642 $645 $614 $600 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $444 $431 $402 $403 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $432 $420 $388 $388 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $418 $409 $381 $381 

ปลายขา้ว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $371 $373 $358 $359 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $853 $857 $857 $873 

ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $444 $431 $402 $403 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-กรกฎาคม 2559) มีปริมาณรวม 5,438,898 ตัน มูลค่า 85,819 

ล้านบาท (2,428 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 4.7% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,192,870 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท (2,566 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.ค.58 ม.ค.-ก.ค.59 ∆% 
ไทย 6.61 10.96 9.79 5.19 5.44 4.7 
อินเดีย 10.57 10.81 10.94 5.09 5.87 15.3 
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 3.16 2.93 -7.3 
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.96 2.51 2.54 1.2 
สหรัฐ 3.04 3.2 3.45 2.08 2.04 -1.9 
รวม 30.4 34.75 34.75 18.04 18.82 4.3 

         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

  

 
 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 8 ประจ าเดือนสิงหาคม 2559  สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2556-2559 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.ค.58 ม.ค.-ก.ค.59 ∆% 
เบนิน 919,041 1,112,602 805,765 257,803 598,937 132.3 
จีน 327,559 734,765 958,368 452,304 505,556 11.8 
ไอวอรี่โคสต์ 310,098 719,771 542,923 268,267 430,307 60.4 
อินโดนีเซีย 84,336 366,360 274,481 85,321 344,060 303.3 
มาเลเซีย 144,281 422,167 443,169 185,984 317,608 70.8 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวปริมาณ 443,736 ตัน มูลค่า 7,881 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 40% และ

มูลค่าลดลง 32% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 734,947 ตัน มูลค่า 11,610 ล้านบาท และเม่ือเทียบกับเดือน

มิถุนายน 2559 ปริมาณลดลง 38% และมูลค่าลดลง 31% (ในเดือนมิถุนายน 2559 มีการส่งออกปริมาณ 713,576 ตัน มูลค่า 11,466 

ล้านบาท) เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมาประเทศผู้ซ้ือยังคงชะลอการซ้ือข้าวเพราะมีก าลังซ้ือน้อยลงซ่ึงเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

และนโยบายภายในของประเทศผู้น าเข้าที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้าข้าว ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 214,783 

ตัน ลดลง 41% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น โมซัมบิก คองโก แองโกล่า เบนิน เป็นต้น ส่วน

การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 94,374 ตัน ลดลง 36% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน เป็น

ต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 129,253 ตัน ลดลง 34% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไป

ยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ แคเมอรูน เป็นต้น 

ส าหรับในเดือนสิงหาคม สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ภาวะ

การค้าข้าวในตลาดยังคงซบเซา เพราะประเทศผู้ซ้ือที่ส าคัญโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกายังคงมีก าลังซ้ือน้อยซ่ึงเป็นผลพวงจากภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ ารวมถึงนโบบายภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า ท าให้การสั่งซ้ือในแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มาก ขณะที่บางส่วนหัน

ไปซ้ือจากแหล่งที่ราคาถูกกว่าเช่น อินเดีย เป็นต้น หรืออาจจะหันไปบริโภคธัญพืชในประเทศที่มีราคาถูกกว่าแทน นอกจากนี้การค่าเงิน

บาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย ซ่ึงราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดย

สมาคมฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 388 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซ่ึง

รายงานโดยเว็บไซต์ RICEONLINE.COM  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 342 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

(เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 340 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 ม.ค.-ก.ค.58 ม.ค.-ก.ค.59 ∆% 

ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,056 2,639,455 2,886,622 9.4 
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,232 1,131,314 1,336,375 18.1 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,900 1,271,321 1,062,075 -16.5 
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,191 81,571 79,758 -2.2 
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 69,208 74,067 7 
รวม (ตัน) 6,610,617 10,969,370 9,795,781 5,192,869 5,438,897 4.7 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 83,753 85,819 2.5 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 

 
 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดร้่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

 

โครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนชี 

 
 

 
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชารัฐรว่มใจบ้านดอนชี โดยมีผู้บรหิาร

ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย ์ร.ต.ท.เจรญิ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดด้วย  

เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ณ บา้นดอนชี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 


