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สถิติการส่งออกข้าวของไทย  
 

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

ปริมาณ (ตนั) 701,936 936,598 33.4 955,447 -2.0  3,553,851 3,630,220 2.1 
มูลค่า(ล้านบาท) 10,866 13,239 21.8 14,157 -6.5  54,916 53,499 -2.6 

 

   ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 3 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60  24 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60  

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (58/59) (THMR Premium - 15/16) $753 $752 $753 $760 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $708 $707 $737 $760 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $531 $531 $559 $579 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $408 $433 $448 $453 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $393 $419 $434 $438 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $377 $397 $408 $414 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $322 $321 $322 $331 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $715 $714 $700 $707 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $413 $433 $448 $460 
 
 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ ์
 

การส่งออกข้าวในไตรมาสแรกของปี 2560 (มกราคม-เมษายน) มีปริมาณรวม 3,630,220 ตัน มูลค่า 53,499 ล้านบาท 

(1,530 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 2.1% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน        

ของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 3,553,851 ตัน มูลค่า 54,916 ล้านบาท (1,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 ม.ค.-เม.ย.2559 ม.ค.-เม.ย.2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.88 3.55 3.63 2.3 
อินเดีย 10.81 10.94 10.04 3.50 3.59 2.6 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.86 1.96 1.74 -11.2 
ปากีสถาน 3.32 3.96 3.96 1.61 0.97 -39.8 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 1.05 1.30 23.8 
รวม 34.75 34.75 32.26 11.67 11.23 -3.8 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                               ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม 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.-เม.ย.2559 ม.ค.-เม.ย.2560 ∆% 
จีน 958,368 1,033,503 397,664 494,668 24.4 
เบนิน 805,765 1,421,050 362,838 452,378 24.7 
แอฟริกาใต้ 568,751 573,497 149,374 220,190 47.4 
ฟิลิปปินส ์ 821,088 308,726 148,206 219,042 47.8 
แคเมอรูน 449,297 502,254 229,391 188,214 -18.0 
 

การส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณ 936,598 ตัน มูลค่า 13,239 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 2.0% และ

มูลค่าลดลง 2.5% เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 955,447 ตัน มูลค่า 14,157 ล้านบาท โดยในเดือน

เมษายนมีการส่งมอบข้าวเกือบทุกชนิดให้ผู้ซ้ือในแถบเอเชียและแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน COFCO 

ของจีนยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ท าให้การส่งออกข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่ามีปริมาณรวม 502,061 ตัน ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก

เดือนมีนาคม โดยข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน มาเลเซีย เบนิน โมซัมบิก แคเมอรูน ญี่ปุ่น แองโกล่า เป็นต้น ในขณะที่การส่งออก

ข้าวนึ่งมีปริมาณ 226,033 ตัน เพิ่มขึ้น 11.4% เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม โดยส่งไปยังประเทศเบนินมากถึง 104,493 ตัน นอกจากนี้ยัง

ส่งไปยังแอฟริกาใต้ และแคเมอรูน ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 159,484 ตัน ลดลง 29.8% เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 

โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอรี่โคสต์ เป็นต้น 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ สมาคมฯคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีการส่งมอบ

ข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่าให้กับผู้ซ้ือในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดส าคัญในแถบแอฟริกา

ยังคงน าเข้าข้าวนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ส่วนข้าวหอมมะลิคุณภาพดียังคงส่งไปยังตลาดประจ า เช่น สหรัฐฯ จีน และฮ่องกง         

อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบข้าวหอมมะลิคุณภาพดีให้แก่ประเทศอิหร่านประมาณ 40,000 ตันด้วย อย่างไรก็ตามจากการที่

ในช่วงนี้อุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจ ากัดประกอบกับค่าของเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นจึงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยปรับตัวสูงกว่า

ประเทศคู่แข่ง ซ่ึงราคาที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที ่438 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) 

ขณะที่เว็บไซต์ riceonline.com รายงานเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ว่าราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 372 เหรียญสหรัฐฯต่อ

ตัน อินเดีย 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากีสถาน 432 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  

สถานการณ์การค้าข้าวในตลาดโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวมากขึ้น เช่น บังคลาเทศ

ประกาศว่าในปีนี้จะน าเข้าข้าวไม่ต่ ากว่า 500,000 ตัน ขณะที่ฟิลิปปินส์จะซ้ือข้าวอีกประมาณ 250,000 ตัน ซ่ึงภาวะดังกล่าวส่งผลให้

สถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยปรับตัวดีขึ้นจากการที่ตลาดต่างประเทศมีค าสั่งซ้ือเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบไป

จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม จึงท าให้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558 – 2560 

ชนิดข้าว 2558 2559 ม.ค.-เม.ย.2559 ม.ค.-เม.ย.2560 ∆% 
ข้าวขาว 4,994,412 4,805,107 1,948,957 1,780,977 -8.6 
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,364,732 812,884 814,929 0.3 
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,142,589 626,193 801,651 28.0 
ข้าวเหนียว 372,835 439,166 115,072 155,408 35.1 
ข้าวหอมไทย 124,401 131,694 50,745 77,254 52.2 
รวม (ตัน) 9,795,780 9,883,288 3,553,851 3,630,220 2.1 
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,434 54,916 53,499 -2.6 

 
 



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

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 
 

Thailand Rice Convention 2017 
 

 
 

 
 

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

การประกวดขา้วหอมมะลขิองประเทศไทย ปกีารเพาะปลูก 2559/60 
 

 
 

คณะกรรมการสมาคมฯร่วมพิจารณาตดัสินช้ีขาดตัวอย่างข้าวหอมมะลิในการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2559/60 
โดยนายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการมอบรางวลั ในโอกาสนี้สมาคมฯได้สนับสนุนรางวัล   
รถแทรคเตอร์คูโบต้าให้แก่ผู้ชนะเลิศประเภทกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายวัลลภ มานะธญัญา อุปนายกสมาคมฯ และนายสมเกียรติ มรรคยาธร 

เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบรางวัล เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์  
 

 


