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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

 พ.ค. 59 พ.ค. 60 ∆% เม.ย. 60 ∆%  ม.ค.-พ.ค. 2559 ม.ค.-พ.ค. 2560 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 727,734 754,862 3.7 936,598 -19.4  4,281,585 4,385,081 2.4 
มูลค่า(ล้านบาท) 11,556 11,566 0.1 13,239 -12.6  66,472 65,065 -2.1 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 มิ.ย. 60 14 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (58/59) (THMR Premium - 15/16) $763 $779 $807 $808 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $793 $795 $822 $823 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $611 $613 $625 $626 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $470 $477 $476 $470 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $455 $462 $461 $455 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $429 $434 $431 $427 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $341 $342 $334 $335 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $710 $711 $709 $709 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $470 $486 $493 $485 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปริมาณรวม 4,385,081 ตัน มูลค่า 65,065 

ล้านบาท (1,869 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมข้ึน 2.4% แตมู่ลค่าส่งออกลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน        

ของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,281,585 ตัน มูลค่า 66,472 ล้านบาท (1,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 ม.ค.-พ.ค. 2559 ม.ค.-พ.ค. 2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.88 4.28 4.39 2.4 
อินเดีย 10.81 10.94 10.04 4.32 4.26 -1.4 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.86 2.24 2.34 4.6 
ปากีสถาน 3.32 3.96 3.96 1.93 1.28 -33.9 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 1.31 1.65 25.8 
รวม 34.75 34.75 32.26 14.08 13.91 -1.2 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                               ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 6 ประจ าเดือนมิถนุายน 2560  สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย  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.-พ.ค. 2559 ม.ค.-พ.ค. 2560 ∆% 
เบนิน 805,765 1,421,050 465,235 579,334 24.5 
จีน 958,368 1,033,503 444,321 577,775 30.0 
แอฟริกาใต้ 568,751 573,497 211,093 248,367 17.7 
ฟิลิปปินส ์ 821,088 308,726 148,206 219,042 47.8 
ไอวอร่ีโคสต์ 542,923 696,444 357,497 207,942 -41.8 

 

การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณ 754,862 ตัน มูลค่า 11,566 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 

19.4% และมูลค่าลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 936,598 ตัน มูลค่า 13,239 ล้านบาท 

เนื่องจากการส่งมอบข้าวในเดือนพฤษภาคมมีอุปสรรคที่ท าให้การขนถ่ายสินค้าล่าช้า เช่น การขาดแคลนแรงงานขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ 

และปัญหาจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณรวม 309,289 ตัน ลดลง 20.7% เมื่อ

เทียบกับเดือนเมษายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เคนย่า อิหร่าน อิรัก แองโกล่า โมซัมบิก ในขณะที่การ

ส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 156,184ตัน ลดลง 30.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน 

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 185,104 ตัน เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไป

ยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน อิหร่าน ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอร่ีโคสต์ เป็นต้น 

ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ สมาคมฯคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบ

ข้าวไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม โดยตลาดส าคัญยังคงเป็นประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน และอิรัก 

ที่กลับเข้ามาซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น ขณะที่สถานการณ์การค้าข้าวในตลาดโลกยังคงมีทิศทางที่ดีจากการที่หลายประเทศมีความ

ต้องการน าข้าวเพื่อชดเชยผลผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค เช่น บังคลาเทศที่คาดว่าจะน าเข้าข้าวไม่ต่ ากว่า 

500,000 ตัน ฟิลิปปินส์ที่ได้มีการอนุมัติแผนการน าเข้าข้าวจ านวน 250,000 ตัน และอาจจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ 500,000 ตัน ซึ่ง

ภาวะดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยปรับตัวดีขึ้นจากการที่ตลาดต่างประเทศมีค าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม จากการที่ในช่วงนี้อุปทานข้าวในประเทศมีจ ากัดเพราะผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับค่า

ของเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่า จึงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท าให้ผู้ส่งออกต้องระมัดระวังใน

การรับค าสั่งซื้อมากขึ้น ทั้งนี้ราคาข้าวสารส่งออกที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 455 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่เว็บไซต์ riceonline.com รายงานเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ว่าราคาข้าวขาว 5% ของ

เวียดนามอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน อินเดีย 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 434 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558 – 2560 

ชนิดข้าว 2558 2559 ม.ค.-พ.ค. 2559 ม.ค.-พ.ค. 2560 ∆% 
ข้าวขาว 4,994,412 4,805,107 2,247,028 2,130,631 -5.2 
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,364,732 1,009,932 1,000,033 -1.0 
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,142,589 820,032 957,835 16.8 
ข้าวเหนียว 372,835 439,166 142,777 203,709 42.7 
ข้าวหอมไทย 124,401 131,694 61,816 92,872 50.2 
รวม (ตัน) 9,795,780 9,883,288 4,281,585 4,385,081 2.4 
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,434 66,472 65,065 -2.1 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 
 

 
 

สมาคมฯให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการคา้ของสาธารณรฐัอิรกั 
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการค้าของสาธารณรัฐอิรัก (Ministry of Trade)    
และคณะกรรมการธัญพืช (the Iraq Grain Board) ซึ่งเดินทางมาเพื่อกระชับความสัมพันธท์างการค้า 

และหารือเก่ียวกับสถานการณ์การค้าข้าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

 

สมาคมฯให้การต้อนรับเอกอัครราชทตูสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจ าประเทศไทย 
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารฯ ให้การต้อนรับนางไซดา มูนา ทัสนีม (Mrs. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศประจ าประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเพื่อหารือเก่ียวกับสถานการณ์การค้าข้าว 
และแจ้งความประสงค์ในการน าเข้าข้าวจากตา่งประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  

 
 


