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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ∆% พ.ย. 59 ∆%  ม.ค.-ธ.ค. 2558 ม.ค.-ธ.ค. 2559 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 1,218,209 1,171,238 -3.9 1,008,622 16.1  9,795,781 9,883,289 0.9 
มูลค่า(ล้านบาท) 19,109 17,429 -8.8 15,696 11.0  155,912 154,434 -0.9 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 21 ธ.ค. 59 11 ม.ค. 60  18 ม.ค. 60  25 ม.ค. 60  

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (58/59) (THMR Premium - 15/16) $719 $728 $734 $735 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $676 $684 $691 $692 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $519 $526 $530 $531 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $381 $391 $395 $390 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $370 $377 $380 $375 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $361 $368 $371 $367 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $330 $334 $337 $337 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $768 $778 $784 $785 
ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $387 $391 $395 $395  

 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในปี 2559 มีปริมาณรวม 9,883,289 ตัน มูลค่า 154,434 ล้านบาท (4,401 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)     

โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 0.9% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 

9,795,781 ตัน มูลค่า 155,912 ล้านบาท (4,613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2556 2557 2558 2559 ∆% 
ไทย 6.61 10.96 9.79 9.88 0.9 
อินเดีย 10.57 10.81 10.94 10.43 -4.7 
เวียดนาม 6.75 6.46 6.61 4.95 -25.1 
ปากีสถาน 3.43 3.32 3.96 4.19 5.8 
สหรัฐ 3.04 3.2 3.45 3.52 2.0 
รวม 30.4 34.75 34.75 32.97 -5.1 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร           ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม 2560  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 2559 ∆% 
เบนิน 919,041 1,112,602 805,765 1,421,050 76.4 
จีน 327,559 734,765 958,368 1,033,503 7.8 
ไอวอรี่โคสต์ 310,098 719,771 542,923 696,444 28.3 
แอฟริกาใต้ 419,373 535,645 568,751 573,497 0.8 
แคเมอรูน 282,992 517,526 449,297 502,254 11.8 
 

ในเดือนธันวาคม 2559 การส่งออกข้าวมีปริมาณสูงถึง 1,171,238 ตัน มูลค่า 17,429 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.1% 

และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.0% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่มีปริมาณ 1,008,622 ตัน มูลค่า 15,696 ล้านบาท แตเ่ม่ือเทียบกับเดือน

ธันวาคม 2558 (ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณมากถึง 1,218,209 ตัน มูลค่า 19,109 ล้านบาท) ปริมาณส่งออกลดลง 3.9% และมูลค่าลดลง 

8.8% เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมามีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่ผู้ซ้ือจากฟิลิปปินส์ที่ได้โควต้าน าเข้าข้าวของเอกชน และประเทศในแถบเอเชีย

อื่นๆ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีการส่งมอบให้ผู้ซ้ือในแถบแอฟริกามากขึ้น ส่งผลให้ในเดือนที่ผ่านมามีการส่งออก

ข้าวขาวปริมาณรวม 612,959 ตัน เพิ่มขึ้น 15% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน ฟิลิปปินส์ 

องัโกล่า ไอวอรี่โคสต์ ญี่ปุ่น แคเมอรูน โมซัมบิก เป็นต้น ในขณะทีก่ารส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 186,585 ตัน ลดลง 25% เม่ือเทียบกับเดือน

พฤศจิกายน โดยส่งออกไปยังประเทศเบนินปริมาณมากถึง 103,125 ตัน ตามด้วยแอฟริกาใต้ แคเมอรูน เป็นต้น ส าหรับการส่งออกข้าว

หอมมะลมีิปริมาณรวม 336,288 ตัน เพิ่มขึ้น 66% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากมีการส่งมอบปลายข้าวหอมมะลิให้ผู้ซ้ือในแถบ

แอฟริกามากขึ้น ขณะที่การส่งมอบข้าวหอมมะลิไปยังตลาดประจ าก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยตลาดข้าวหอมมะลิที่ส าคัญยังคงเป็น

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งออกไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เซเนกัล เป็นต้น 

ในเดือนมกราคม 2560 นี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีการส่ง

มอบทั้งข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมให้กับผู้ซ้ือทั้งจากประเทศในแถบเอเชีย และแอฟริกา เพราะก าลังซ้ือของประเทศผู้ซ้ือเริ่มดีขึ้น 

ประกอบกับราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได ้โดยภาวะราคาข้าวในช่วงนี้ของอินเดีย และปากีสถาน

มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ RICEONLINE.COM ได้รายงานราคาข้าวส่งออก ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 ข้าวขาว 5%            

ของเวียดนามราคา 343 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน อินเดียราคา 370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถานราคา 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ราคาข้าวท่ีประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2556 – 2559 

ชนิดข้าว 2556 2557 2558 2559 ∆% 
ข้าวขาว 2,666,077 5,343,021 5,102,815 4,906,782 -3.8 
ข้าวหอมมะลิ 1,915,190 1,869,673 1,987,232 2,364,732 19.0 
ข้าวนึ่ง 1,650,831 3,261,521 2,316,900 2,142,589 -7.5 
ข้าวเหนียว 326,834 334,084 264,432 337,495 27.6 
ข้าวหอมปทุมธานี 51,684 161,071 124,401 131,694 5.9 
รวม (ตัน) 6,610,617 10,969,370 9,795,781 9,883,289 0.9 
มูลค่า (ล้านบาท) 133,851 174,852 155,912 154,434 -0.9 

                       ทีม่า รวบรวมจากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

 

 

 



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

ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบริจาคเงินในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จ านวน 1 ล้านบาท แก่พลเอกประยุทธ์ จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต”้ ณ ตกึสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวสารรบรรจุถุงให้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยมอบข้าวสารรบรรจุถุงให้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัในพ้ืนท่ีภาคใต้ จ านวน 5,000 ถุง  
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2560 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดส่งข้าวสารรบรรจุถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดส่งข้าวสารรบรรจุถุงจ านวน 20,000 ถุง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎรธ์านี เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2560  

 
 


