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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

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

ปริมาณ (ตนั) 696,920 622,630 -10.7 443,736 40.3  5,889,790 6,061,528 2.9 
มูลค่า(ล้านบาท) 11,141 10,414 -6.5 7,881 32.1  94,894 96,232 1.4 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ก.ย. 59  14 ก.ย. 59  21 ก.ย. 59  28 ก.ย. 59  

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $838 $830 $833 $808 

ข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $779 $771 $760 $764 

ข้าวหอมปทุมธานี (TPFR)  $601 $579 $582 $570 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $403 $399 $400 $388 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%)  $388 $384 $386 $379 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%)  $382 $378 $379 $375 

ปลายขา้ว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $359 $355 $357 $359 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $874 $865 $869 $873 

ข้าวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $403 $393 $395 $388 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม 2559) มีปริมาณรวม 6,061,528 ตัน มูลค่า 96,232 ล้าน

บาท (2,727 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 2.9% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,889,790 ตัน มูลค่า 94,894 ล้านบาท (2,892 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ส.ค.58 ม.ค.-ส.ค.59 ∆% 
ไทย 6.61 10.96 9.79 5.89 6.06 2.9 
อินเดีย 10.57 10.81 10.94 5.78 6.71 16.0 
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 3.69 3.12 -15.3 
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.96 2.66 2.53 -4.8 
สหรัฐ 3.04 3.2 3.45 2.45 2.25 -8.1 
รวม 30.4 34.75 34.75 20.46 20.67 1.0 

         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

  

 
 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 9 ประจ าเดือนกันยายน 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.-ส.ค.58 ม.ค.-ส.ค.59 ∆% 
เบนิน 919,041 1,112,602 805,765 366,923 672,192 83.2 
จีน 327,559 734,765 958,368 554,411 547,594 -1.2 
ไอวอร่ีโคสต์ 310,098 719,771 542,923 325,627 507,555 55.9 
แอฟริกาใต้ 419,373 535,645 568,751 349,083 376,305 7.8 
อินโดนีเซีย 84,336 366,360 274,481 85,321 351,710 312.2 

 

ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวปริมาณ 622,630 ตัน มูลค่า 10,414 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 11% และ

มูลค่าลดลง 6% เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 696,920 ตัน มูลค่า 11,141 ล้านบาท แต่เม่ือเทียบกับเดือน

กรกฎาคม 2559 ปริมาณเพิ่มขึ้น 40% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32% (ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 443,736 ตัน มูลค่า 

7,881 ล้านบาท) เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมามีการส่งมอบข้าวเกือบทุกชนิด ทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม เนื่องจาก

ประเทศผู้ซ้ือในแถบแอฟริกาได้เริ่มกลับเข้ามาซ้ือข้าวจากไทยบ้างแล้ว ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 304,136 ตัน 

เพิ่มขึ้น 42% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เบนิน โมซัมบิก กินี ญี่ปุ่น แองโกล่า เป็น

ต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 125,931 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศแอฟริกาใต ้เบนิน 

เป็นต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 182,511 ตัน เพิ่มขึ้น 41% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เซเนกัล เป็นต้น 

ส าหรับในเดือนกันยายนนี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 600,000-700,000 ตัน เนื่องจากในช่วง

นี้ผู้ส่งออกก าลังส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์ ขณะที่ในตลาดการค้าปกติ ประเทศผู้ซ้ือที่ส าคัญในแถบแอฟริกาได้เริ่ม

กลับเข้ามาซ้ือข้าวจากไทยบ้างแล้วทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่ง ส่วนตลาดประจ าที่น าเข้าข้าวหอมมะลิยังคงน าเข้าอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออกยังคงเป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากประเทศผู้ซ้ือจะซ้ือข้าวในปริมาณที่จ ากัด 

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศยังไม่ดีนัก จึงส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกเพื่อดึงความสนใจของผู้ซ้ือ ทั้งนี้

เว็บไซต์ RICEONLINE.COM ได้รายงานราคาข้าวส่งออก ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคา 327 เหรียญสหรัฐฯ

ต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคา 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคา 325 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะทีร่าคา

ข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ข้าวขาว 5% ราคา 379 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

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

ข้าวขาว 2,855,460 5,537,709 5,243,056 3,019,585 3,183,217 5.4 
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,232 1,281,289 1,518,886 18.5 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,900 1,424,670 1,188,006 -16.6 
ข้าวเหนียว 137,451 139,396 124,191 88,917 89,810 1.0 
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 75,328 81,608 8.3 
รวม (ตัน) 6,610,617 10,969,370 9,795,781 5,889,790 6,061,528 2.9 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 94,894 96,232 1.4 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมฯมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
 

 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดม้อบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโตะ๊เก้าอ้ีจ านวน 20 ชุด 
(จ านวนงบประมาณ 400,000 บาท) ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  

 
 

 

สมาคมฯมอบรถยนต์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯให้กับมูลนิธิ พอ.สว. 
 

 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดม้อบรถยนตห์น่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ จ านวน 2 คัน 
มูลค่า 2.6 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2559  

 
 

สมาคมฯมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 
 

 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้บริจาคเงินจ านวน 23 ล้านบาท  
เพื่อสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคณุ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559 

 
 

 


