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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 มี.ค. 59 มี.ค. 60 ∆% ก.พ. 60 ∆%  ม.ค.-มี.ค. 2559 ม.ค.-มี.ค. 2560 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 990,863 955,447 -3.6 914,773 4.4  2,851,917 2,693,622 -5.6 
มูลค่า(ล้านบาท) 15,163 14,157 -6.6 13,778 2.8  44,049 40,260 -8.6 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 5 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60  19 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60  

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (58/59) (THMR Premium - 15/16) $751 $751 $756 $753 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $692 $691 $696 $708 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $512 $512 $516 $523 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $389 $389 $397 $402 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $374 $374 $383 $387 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $368 $364 $371 $372 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $344 $330 $332 $322 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $713 $713 $717 $715 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $383 $389 $397 $402 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในไตรมาสแรกของปี 2560 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณรวม 2,693,622 ตัน มูลค่า 40,260 ล้านบาท 

(1,146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน        

ของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท (1,233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 ม.ค.-มี.ค. 2559 ม.ค.-มี.ค. 2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.88 2.86 2.69 -5.5 
อินเดีย 10.81 10.94 10.04 2.60 2.90 11.6 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.86 1.55 1.41 -9.2 
ปากีสถาน 3.32 3.96 3.96 1.23 0.82 -33.3 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 0.77 0.96 25.0 
รวม 34.75 34.75 32.26 8.99 8.78 -2.4 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                               ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2560  

ประเทศ 2558 2559 ม.ค.-มี.ค. 2559 ม.ค.-มี.ค. 2560 ∆% 
จีน 958,368 1,033,503 257,708 342,343 32.8 
เบนิน 805,765 1,421,050 266,246 311,905 17.1 
ฟิลิปปินส ์ 821,088 308,726 148,206 205,392 38.6 
ไอวอรี่โคสต์ 542,923 696,444 272,354 166,030 -39.0 
แองโกล่า 330,186 328,038 

038 

60,868 143,989 136.6 
 

การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณ 955,447 ตัน มูลค่า 14,157 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 4.4% 

และมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 914,773 ตัน มูลค่า 13,778 ล้านบาท

เนื่องจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังคงมีการส่งมอบข้าวทุกชนิดให้ผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มี   

การส่งมอบข้าวขาวตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐให้แก่หน่วยงาน COFCO ของจีนด้วย ท าให้การส่งออกข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า    

มีปริมาณรวม 510,048 ตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน โมซัมบิก แองโกล่า 

เบนิน คองโก แคเมอรูน เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 202,951 ตัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์        

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน เยเมน แคเมอรูน แอฟริกาใต้ เป็นต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 227,219 ตัน 

เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น            

ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศไอวอร่ีโคสต์ เป็นต้น 

ในเดือนเมษายน 2560 นี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 800,000-900,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้

ยังคงมีการส่งมอบข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่าให้กับผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ข้าวนึ่งยังคงมีการส่งไปยัง

ประเทศในแถบแอฟริกา และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังตลาดประจ า เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง ประกอบกับตลาดในตะวันออกกลางมี

ความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้  ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงนี้  

ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจ ากัด    

ทั้งนี้เว็บไซต์ www.riceonline.com ได้รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ว่าราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 350 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดีย 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยที่ประกาศ

โดยสมาคมฯ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558 – 2560 

ชนิดข้าว 2558 2559 ม.ค.-มี.ค. 2559 ม.ค.-มี.ค. 2560 ∆% 
ข้าวขาว 4,994,412 4,805,107 1,651,010 1,316,188 -18.5 
ข้าวหอมมะลิ 1,987,232 2,364,732 628,698 655,445 4.3 
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,142,589 488,760 535,618 9.6 
ข้าวเหนียว 372,835 439,166 76,764 131,509 71.3 
ข้าวหอมไทย 124,401 131,694 41,683 54,861 28.5 
รวม (ตัน) 9,795,780 9,883,288 2,851,917 2,693,622 -5.6 
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,434 44,049 40,260 -8.6 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 

 
 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดนิทางไปกระชับความสัมพนัธ์ทางการค้าที่ฮอ่งกง 
 

 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมเดินทางไปกบัฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และคณะ เพื่อเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพนัธ์ทางการค้า  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
 

 


