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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 ม.ค. 59 ม.ค. 60 ∆% ธ.ค. 59 ∆%  ม.ค.-ธ.ค. 2558 ม.ค.-ธ.ค. 2559 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 1,025,192 823,401 -19.7 1,171,238 -29.7  9,795,781 9,883,289 0.9 
มูลค่า(ล้านบาท) 15,544 12,325 -20.7 17,429 -29.3  155,912 154,434 -0.9 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 8 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60  22 ก.พ. 60  1 ม.ีค. 60  

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (58/59) (THMR Premium - 15/16) $740 $740 $741 $741 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $696 $696 $696 $682 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $534 $519 $505 $506 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $383 $378 $384 $384 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $360 $363 $369 $369 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $356 $358 $363 $363 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $339 $339 $339 $340 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $761 $761 $732 $733 
ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $392 $392 $386 $387  

 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณรวม 823,401 ตัน มูลค่า 12,325 ล้านบาท (346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

โดยปริมาณส่งออกลดลง 19.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 

1,025,192 ตัน มูลค่า 15,544 ล้านบาท (434 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.88 1.025 0.823 -19.7 
อินเดีย 10.81 10.94 10.43 0.766 0.911 18.9 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.95 0.488 0.361 -26.0 
ปากีสถาน 3.32 3.96 4.19 0.393 0.370 -5.8 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 0.214 0.221 3.3 
รวม 34.75 34.75 32.97 2.886 2.686 -6.9 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                               ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2560  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2560  

ประเทศ 2558 2559 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560 ∆% 
ฟิลิปปินส ์ 821,088 308,726 62,118 116,010 86.8 
แองโกล่า 330,186 328,038 34,622 64,873 87.4 
ญี่ปุ่น 282,613 325,436 48,679 57,174 17.5 
เบนิน 805,765 1,421,050 114,626 55,955 -51.2 
จีน 958,368 1,033,503 99,125 51,682 -47.9 
 

การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณรวม 823 ,401 ตัน มูลค่า 12,325 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 

29.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 29.3% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 1,171,238 ตัน มูลค่า 17,429 

ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการส่งมอบข้าวทุกชนิดลดลงหลังจากที่มีการเร่งส่งมอบไปเป็นจ านวนมากเมื่อปลายปีที่

แล้ว ประกอบกับในเดือนมกราคมมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทั้งเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่งผลให้ในเดือนมกราคมมีการส่งออกข้าว

ขาวปริมาณรวม 426,722 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ แองโกล่า 

ญี่ปุ่น โมซัมบิก เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 140,724 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม โดยส่วนใหญ่ส่งไป

ยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เป็นต้น ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 204,202 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับ

เดือนธันวาคม โดยส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เซเนกัล 

เป็นต้น 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมี

การส่งมอบข้าวขาวให้กับผู้ซื้อเอกชนในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ขณะที่ข้าวขาวฤดูเก่าและข้าวนึ่งส่งไปยังประเทศในแถบ

แอฟริกา เช่น โมซัมบิก แองโกล่า เบนิน ส่วนข้าวหอมมะลิยังคงส่งไปยังตลาดประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง เป็นต้น 

ประกอบกับ ในช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยอยู่ ในระดับใกล้ เคียงกับประเทศคู่แข่ ง จึ งท า ใ ห้แข่งขัน ได้ดีขึ้น  ทั้ งนี้ เว็บไซต์  

www.riceonline.com ได้รายงานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ว่าราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน   

(เอฟโอบี) อินเดีย 385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ         

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 369 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558 – 2560 

ชนิดข้าว 2558 2559 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560 ∆% 
ข้าวขาว 5,333,740 5,148,131 639,455 414,646 -35.2 
ข้าวหอมมะลิ 1,987,232 2,364,731 192,083 204,202 6.3 
ข้าวนึ่ง 2,240,671 2,079,013 169,017 140,724 -16.7 
ข้าวเหนียว 232,593 266,461 14,080 51,753 267.6 
ข้าวหอมไทย 1,544 24,952 10,555 12,076 14.4 
รวม (ตัน) 9,795,781 9,883,289 1,025,192 823,401 -19.7 
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,434 15,544 12,325 -20.7 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

 
 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณและถวายเป็นพระราชกุศล  
น าโดย ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทศัน์ นายกสมาคมฯ ณ พระที่น่ังดสุิตมหาปราสาท เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2560 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
โดยในปี 2560 น้ี สมาคมฯคาดหมายปรมิาณส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน                 

 
 

 


