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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 8 ส.ค. 61 15 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $1182 $1178 $1202 $1202 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1152 $1146 $1170 $1171 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $672 $669 $682 $683 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $425 $424 $432 $432 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $404 $402 $410 $411 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $390 $389 $397 $397 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $342 $344 $351 $351 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $665 $677 $691 $691 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $413 $412 $420 $420 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 ก.ค. 60 ก.ค 61 ∆% มิ.ย. 61 ∆% ม.ค.-ก.ค. 2560 ม.ค.-ก.ค. 2561 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 987,019 836,381 -15.3 902,420 -7.3 6,420,906 6,162,552 -4.0

มูลค่า(ล้านบาท) 15,126 13,830 -8.6 14,780 -6.4 95,327 99,631 4.5
 

     ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร    

การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม 2561) มีปริมาณ 6,162,552 ตัน มูลค่า 99,631 ล้านบาท 

(3,148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 4.0% ขณะที่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560      

ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,420,906 ตัน มูลค่า 95,327 ล้านบาท (2,763 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-ก.ค. 60 ม.ค.-ก.ค. 61 ∆%
ไทย 9.79 9.91 11.67 6.42 6.16 -4.0 
อินเดีย 10.94 10.04 12.04 7.23 7.34 1.5 
เวียดนาม 6.61 4.86 6.60 3.78 4.42 16.8 
ปากีสถาน 3.96 3.96 3.21 1.64 1.86 13.5 
สหรัฐ 3.45 3.53 3.35 2.24 1.78 -20.7 
รวม 34.75 32.30 36.88 21.31 21.55 1.1 
หน่วย : ลา้นตันข้าวสาร     ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 

 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2561  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558-2561 

ชนิดข้าว 2558 2559 2560 ม.ค.-ก.ค. 60 ม.ค.-ก.ค. 61 ∆%
ข้าวขาว 4,994,387 4,819,941 5,082,384 3,006,168 3,286,477 9.3
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,366,185 2,308,789 1,463,925 946,849 -35.3
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 3,380,167 1,488,949 1,457,208 -2.1
ข้าวเหนียว 372,835 438,943 517,425 280,736 235,226 -16.2
ข้าวหอมไทย 124,426 132,727 385,567 181,130 236,793 30.7
รวม (ตัน) 9,795,780 9,906,393 11,674,332 6,420,908 6,162,553 -4.0
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 175,161 95,327 99,631 4.5

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2561 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-ก.ค. 60 ม.ค.-ก.ค. 61 ∆%
เบนิน 805,765 1,427,098 1,814,014 954,152 879,343 -7.8
อินโดนีเซีย 274,481 400,010 128,908 72,476 642,580 786.6
จีน 958,368 1,034,103 1,204,911 765,751 477,324 -37.7
ฟิลิปปินส์ 821,088 308,726 291,723 230,821 451,229 95.5
แอฟริกาใต้ 568,751 575,755 775,197 377,043 366,684 -2.7

 

การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2561 มีปริมาณ 836,381 ตัน มูลค่า 13,830 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 

7.3% และมูลค่าลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ที่มีปริมาณ 902,420 ตัน มูลค่า 14,780 ล้านบาท เน่ืองจาก  

ในเดือนมิถุนายนปริมาณส่งออกข้าวน่ึงและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้าวน่ึงซึ่งมีปริมาณส่งออก

เพียง 140,844 ตัน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน เน่ืองจากการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาชะลอลง ขณะที่

การส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 82,531 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวขาวมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีปริมาณรวม 

568,885 ตัน เพ่ิมขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย    

แองโกล่า เคนยา ญี่ปุ่น เบนิน เป็นต้น  

ในเดือนสิงหาคมน้ี สมาคมฯคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 800,000-900,000 ตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็น

การส่งมอบข้าวขาวและข้าวน่ึงให้แก่ผู้ซื้อในเอเชียและแอฟริกา เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกล่า มาเลเซีย เคนยา เบนิน 

แอฟริกาใต้ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มลดลงตามภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่มีจํากัด และราคาที่ยังคงอยู่

ในระดับสูง โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงนําเข้าอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวในช่วงน้ียังคงมี

อุปสรรคทั้งด้านลอจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวยเน่ืองจากมีฝนตกลงมามากกว่าปกติทําให้การส่งมอบข้าวประสบ

ปัญหาล่าช้ากว่ากําหนด  

ทางด้านภาวะราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ราคาอยู่ที่ 411 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม และอินเดียราคาอยู่ที่ประมาณ 393-397 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ปากีสถานราคาอยู่ที่ประมาณ 409-413 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดโครงการเสริมความรู้ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 
ในโอกาสนี้ได้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ราคาข้าว…ใครกําหนด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ นางสาวพัชรี พยัควงษ์ ผู้อํานวยการกอง
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน นายณรงค์ ชัยจิตรารัชต์ กรรมการผู้จัดการโรงสี N.P.S. Rice และที่ปรึกษา
สมาคมผู้รวบรวมและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ร่วมเสวนา โดยมีนายสมชาติ สร้อยทอง ท่ีปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ 
เป็นผู้ดําเนินรายการ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกํา และมอบอุปกรณ์
การแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลบางระกําด้วย 
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โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดโครงการเสริมความรู้ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนชี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในโอกาสน้ี
ได้มีการสัมมนาหัวข้อเร่ือง “ราคาข้าว…ใครกําหนด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่ม
มาตรการค้าข้าว กรมการค้าภายใน นายบู๊เฮียง รุ่งรัชกานนท์ ประธานท่ีปรึกษา บริษัท โรงสีข้าวย่ิงไพบูลย์ (2007) จํากัด 
ร่วมเสวนา โดยมีนายสมชาติ สร้อยทอง ท่ีปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ เป็นผู้ดําเนินรายการ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ 
ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชี และมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตําบลหนองขอน 
จ.อุบลราชธานีด้วย 
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สมาคมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 98 ปี กระทรวงพาณิชย ์
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ และนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ 

นายกกิตติมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ

วิสสุกรรม ในโอกาสครบรอบ 98 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์ ปี 2561" เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี  

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์แนวโนม้ครึ่งปีหลัง ปี 2561 
 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์แนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2561 เมื่อวันท่ี 8

สิงหาคม 2561 โดยในปีนี้ สมาคมฯได้เพ่ิมการคาดการณ์การส่งออกข้าวเป็น 11 ล้านตัน จากประมาณการเดิมท่ี 9.5 ล้านตัน


