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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $1001 $1003 $1011 $1048 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $907 $971 $979 $1032 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $644 $692 $698 $716 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $418 $419 $434 $437 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $393 $394 $410 $412 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $379 $379 $392 $394 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $328 $329 $332 $334 

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $651 $652 $659 $662 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $430 $419 $434 $43 
       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 ต.ค. 59 ต.ค. 60 ∆% ก.ย. 60 ∆%  ม.ค.-ต.ค. 2559 ม.ค.-ต.ค. 2560 ∆% 

ปริมาณ (ตนั) 851,505 750,093 -11.9 840,361 -10.7  7,723,285 8,986,034 16.4 

มูลค่า(ล้านบาท) 12,802 11,884 -7.2 12,478 -4.8  121,527 134,353 10.6 

     ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนของปี 2560 (มกราคม-ตุลาคม) มีปริมาณ 8,986,034 ตัน มูลค่า 134,353 ล้านบาท 

(3,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 16.4% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 

ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,723,285 ตัน มูลค่า 121,527 ล้านบาท (3,461 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 ม.ค.-ต.ค. 2559 ม.ค.-ต.ค. 2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.90 7.72 8.99 16.4 
อินเดีย 10.81 10.94 10.04 8.65 9.21 6.5 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.86 4.12 5.81 41.0 
ปากีสถาน 3.32 3.96 3.96 3.05 2.20 -27.8 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 2.94 2.80 -4.7 
รวม 34.75 34.75 32.28 26.47 26.46 9.5 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                               ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 

 
 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558-2560 

ชนิดข้าว 2558 2559 ม.ค.-ต.ค. 2559 ม.ค.-ต.ค. 2560 ∆% 
ข้าวขาว 4,994,412 4,819,699 3,808,201 4,020,143 5.6 
ข้าวหอมมะลิ 1,987,232 2,366,185 1,826,996 1,857,069 1.6 
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 1,715,282 2,412,502 40.6 
ข้าวเหนียว 372,835 439,218 270,572 388,438 43.6 
ข้าวหอมไทย 124,401 131,694 102,232 307,881 201.2 
รวม (ตัน) 9,795,781 9,906,393 7,723,283 8,986,033 16.3 
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 121,527 134,353 10.6 

 

ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2560 

ประเทศ 2558 2559 ม.ค.-ต.ค. 2559 ม.ค.-ต.ค. 2560 ∆% 
เบนิน 805,765 1,427,098 1,122,290 1,456,459 29.8 
จีน 958,368 1,034,103 674,000 942,443 39.8 
แอฟริกาใต้ 568,751 575,103 452,112 584,966 29.4 
แคเมอรูน 449,297 505,254 403,056 461,641 14.5 
สหรัฐอเมริกา 431,719 470,919 376,798 406,502 7.9 

 

การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2560 มีปริมาณ 750,093 ตัน มูลค่า 11,884 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 10.7% และ

มูลค่าลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 840,361 ตัน มูลค่า 12,478 ล้านบาท เนื่องจากใน

เดือนตุลาคมมีการส่งออกข้าวนึ่งและข้าวขาวลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน

หน้าจึงท าให้ราคาข้าวไทยแพงกกว่าประเทศคู่แข่ง โดยในเดือนตุลาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 369,195 ตัน ลดลง 9.2% เมื่อ

เทียบกับเดือนกันยายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศเบนิน โมซัมบิก แองโกล่า มาเลเซีย แคเมอรูน โตโก ญี่ปุ่น เป็นต้น ในขณะที่การ

ส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 224,861 ตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ บังคลา

เทศ และแคเมอรูน ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 126,828 ตัน เพิ่มข้ึน 25% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดียังคงส่งไปยังตลาดประจ าเช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา และจีน ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ 

และเซเนกัลเป็นต้น  

สมาคมฯ คาดว่าในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีจะมีการส่งออกข้าวประมาณเดือนละ 900,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผลผลิต

ข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาดปริมาณมาก ตลาดประจ าที่น าเข้าข้าวหอมมะลิฤดูใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ก็ยังคงน าเข้าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า ขณะที่ตลาดประจ าในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ แคเมอรูน โมซัมบิก

ที่น าเข้าข้าวทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่ง ก็ยังคงน าเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการส่งมอบข้าว

นึ่งให้แก่บังคลาเทศตามสัญญาที่ค้างอยู่ อย่างไรก็ตามจากการที่ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 32.50 

บาทต่อเหรียญสหรัฐฯนั้น ส่งผลกระทบต่อการท าตลาดส่งออกของไทย เพราะข้าวไทยจะแพงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคา

ของไทยห่างจากคู่แข่งมาก จึงท าให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน ทั้งนี้ ราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2560/61) ที่

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ราคาอยู่ที่ 1,001 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นถึง 56% เมื่อเทียบกับ 

641 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯต่อ

ตัน ส่วนกัมพูชาราคาอยู่ที่ประมาณ 780-800 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยใหก้ารต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้น าเขา้ข้าวจากฮ่องกง 
 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้น าเข้าข้าวจากฮ่องกง  
ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมเยือน เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดนิทางไปศึกษาภาวะผลผลติข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/61 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2560/61  

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2559 
 The World’s Best Rice 2017 
 

 

 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ รับรางวัล  

World's Best Rice Award 2017 จากการประกวด The World’s Best Rice 2017 ครั้งท่ี 9  

ในงาน the 2017 TRT World Rice Conference ท่ีเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ระหว่างวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2560  

ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยสามารถคว้าแชมป์ข้าวท่ีดีท่ีสุดในโลกมาครองอีกหนึ่งสมัย 
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สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยใหก้ารต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวไทย 

ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยใหก้ารต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมผู้น าเข้าธัญพืชมณฑลกวางตุ้ง 

  

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมผู้น าเข้าธัญพืชมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมเยือนและแลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวไทย 

ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยใหก้ารต้อนรับเอกอัครราชทตูสาธารณรัฐโกตดิววัร์ 

  
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือน 

และแลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวไทยไปยังสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
 
 

 


