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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

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

ปริมาณ (ตนั) 1,203,811 849,739 -29.4 792,163 7.3  7,814,155 7,703,429 -1.4 
มูลค่า(ล้านบาท) 17,441 12,780 -26.7 12,297 3.9  124,226 121,309 -2.3 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 26 ต.ค. 59  16 พ.ย. 59  23 พ.ย. 59  30 พ.ย. 59  

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $725 $717 $716 $713 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (59/60) (THMR A crop year 16/17)  $616 $644 $683 

ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR) $491 $442 $499 $497 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $375 $365 $373 $385 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $369 $356 $364 $374 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $365 $350 $357 $364 

ปลายขา้ว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $348 $333 $332 $331 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $819 $796 $808 $777 

ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $384 $365 $364 $380 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2559 (มกราคม-ตุลาคม 2559) มีปริมาณรวม 7,703,429 ตัน มูลค่า 121,309 ล้าน

บาท (3,455 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 1.4% และมูลค่าส่งออกลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 

ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,814,155 ตัน มูลค่า 124,226 ล้านบาท (3,718 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ต.ค.58 ม.ค.-ต.ค.59 ∆% 
ไทย 6.61 10.96 9.79 7.81 7.70 -1.4 
อินเดีย 10.57 10.81 10.94 9.60 8.32 -13.4 
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 5.41 4.26 -21.4 
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.96 3.07 2.98 -3.1 
สหรัฐ 3.04 3.2 3.45 3.01 2.86 -4.9 
รวม 30.4 34.75 34.75 28.90 26.11 -9.7 

         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

  

 
 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559  สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย  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.-ต.ค.58 ม.ค.-ต.ค.59 ∆% 
เบนิน 919,041 1,112,602 805,765 652,460 1,116,243 71.1 
จีน 327,559 734,765 958,368 744,449 672,900 -9.6 
ไอวอร่ีโคสต์ 310,098 719,771 542,923 419,097 593,107 41.5 
แอฟริกาใต้ 419,373 535,645 568,751 481,783 449,854 -6.6 
แคเมอรูน 282,992 517,526 449,297 364,009 400,056 9.9 

 

ในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวปริมาณ 849,739 ตัน มูลค่า 12,780 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.3% 

และมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.9% เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 792,163 ตัน มูลค่า 12,297 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

หากเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ปริมาณส่งออกลดลง 29.4% และมูลค่าลดลง 26.7% (ในเดือนตุลาคม 2558 มีการส่งออกข้าวปริมาณ

มากถึง 1,203,811 ตัน มูลค่า 17,441 ล้านบาท) ทั้งนี้เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมามีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน COFCO ของจีน 

และ NFA ของฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศผู้ซ้ือในแถบแอฟริกาได้กลับเข้ามาซ้ือข้าวขาวจากไทยมากขึ้น ส่งผลให้ในเดือนที่ผ่านมามีการ

ส่งออกข้าวขาวรวม 430,507 ตัน เพิ่มขึ้น 26% เม่ือเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ 

โมซัมบิก จีน เบนิน แองโกล่า ญี่ปุ่น กินี ไอวอรี่โคสต์ เป็นต้น ในขณะที่ข้าวนึ่งที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 264,703 ตัน เพิ่มขึ้น 4% เม่ือ

เทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีการส่งไปยังประเทศเบนินปริมาณมากถึง 200,770 ตัน ตามด้วยแอฟริกาใต้ และแคเมอรูน เป็นต้น 

ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 148,492 ตัน ลดลง 6% เม่ือเทียบกับเม่ือเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยตลาดข้าว

หอมมะลิที่ส าคัญยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา กานา เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศ

แคเมอรูน เซเนกัล ไอวอรี่โคสต์ เป็นต้น 

ส าหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้

ประเทศผู้ซ้ือที่ส าคัญในแถบแอฟริกาได้สั่งซ้ือข้าวจากไทยทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่งอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีรัฐบาล

ฟิลิปปินส์ได้จัดสรรโควตาน าเข้าข้าวให้แก่เอกชนเพื่อน าเข้าข้าวจากไทยประมาณสามแสนตัน ซ่ึงคาดว่าจะช่วยท าให้ตลาดขาวข้าวปรับตัวดี

ขึ้น ส่วนตลาดท่ีนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิฤดูใหม่ก็มีการสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ประเทศผู้ส่งออกยังคงมีการแข่งขัน

ด้านราคาเพื่อดึงความสนใจของผู้ซ้ือท่ามกลางภาวะที่ก าลังซ้ือของผู้ซ้ือยังมีไม่มากนักซึ่งส่งผลให้ปริมาณส่งออกของทุกประเทศลดลงจากปี

ที่แล้ว ทั้งนี้เว็บไซต์ RICEONLINE.COM ได้รายงานราคาข้าวส่งออก ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคา 345 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคา 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคา 355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอ

บี) ขณะที่ราคาข้าวของไทยประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ข้าวขาว 5% ราคา 374 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 ม.ค.-ต.ค.58 ม.ค.-ต.ค.59 ∆% 
ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,056 4,059,101 3,964,180 -2.3 
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,232 1,579,203 1,825,543 15.6 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,900 1,978,992 1,708,273 -13.7 
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,191 102,842 103,234 0.4 
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 94,017 102,199 8.7 
รวม (ตัน) 6,610,617 10,969,370 9,795,781 7,814,155 7,703,429 -1.4 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 124,226 121,309 -2.3 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 



                 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

 

 
 

ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมฯเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2559/60 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

คณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขา้วนาปี ปีการเพาะปลกู 2559/60 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยได้มีการประชมุ 
ร่วมกับเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการโรงสี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 

 
 

สมาคมฯร่วมในพิธีถวายศาลาการเปรียญ 

 
 

 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมในพธิีหล่อพระพทุธรูป ยกช่อฟา้ ถวายศาลา  
และทอดกฐิน ณ วัดอรุณปทุมาราม ต าบลบ้านขาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559  
ในโอกาสนี้สมาคมฯไดม้อบอุปกรณ์กีฬาและของเล่นเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดอรุณปทุมมารามดว้ย 
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สมาคมฯมอบรถเกี่ยวนวดข้าวให้แก่กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก 
 

 
 

 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) พร้อมดว้ย นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบรถ
เกี่ยวนวดข้าวจ านวน 10 คัน มูลคา่ 11 ล้านบาท ให้แก่กรมกจิการพลเรือน กองทัพบก เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายชาวนา และมอบผ้าปูตากข้าว
จ านวน 200 ผืนให้เกษตรกร เพื่อใช้ในการตากข้าวลดความชื้น ณ หน้าท่ีว่าการอ าเภอกดุชุม จังหวัดยโสธร เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

 

สมาคมฯให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้น าเข้าข้าวจากฮ่องกง 
 

 
 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับและเลีย้งรับรองคณะผู้น าเข้าข้าวจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนสมาคมฯ 
 เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีมาอย่างยาวนาน เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

 
 

 


