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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 10 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $1075 $1084 $1159 $1186 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1075 $1084 $1142 $1170 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $804 $844 $866 $891 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $441 $462 $482 $487 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $416 $436 $456 $461 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $400 $416 $433 $438 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $347 $350 $360 $363 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $685 $723 $761 $769 
ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $441 $462 $472 $470 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

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

ปริมาณ (ตัน) 1,171,238 1,154,219 -1.5 1,488,049 -22.4  9,906,393 11,628,303 17.4 

มูลค่า(ล้านบาท) 17,428 17,870 2.5 22,281 -19.8  154,691 174,503 12.8 
           ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

การส่งออกข้าวในปี 2560 มีปริมาณ 11,628,303 ตัน มูลค่า 174,503 ล้านบาท (5,167 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณ

ส่งออกเพ่ิมขึ้น 17.4% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 9,906,393 ตัน มูลค่า 154,691 

ล้านบาท (4,408 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้การส่งออกข้าวในปี 2560 ถือเป็นสถิติการส่งออกท่ีสูงที่สุดในเชิงปริมาณของไทย 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 ∆% 
ไทย 10.96 9.79 9.90 11.63 17.5 
อินเดีย 10.81 10.94 10.04 12.04 20.0 
เวียดนาม 6.46 6.61 4.86 6.66 32.4 
ปากีสถาน 3.32 3.96 3.96 3.67 -7.4 
สหรัฐ 3.2 3.45 3.52 3.35 -4.8 
รวม 34.75 34.75 32.28 37.13 15.0 
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร     ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2557-2560 

ชนิดข้าว 2557 2558 2559 2560 ∆% 
ข้าวขาว 5,183,646 4,994,387 4,819,349 5,070,062 5.2 
ข้าวหอมมะลิ 1,869,673 1,987,232 2,366,185 2,299,258 -2.8 
ข้าวนึ่ง 3,261,521 2,316,900 2,149,597 3,370,384 56.8 
ข้าวเหนียว 493,359 372,835 438,943 516,822 17.7 
ข้าวหอมไทย 161,171 124,426 132,319 371,775 182.2 
รวม (ตัน) 10,696,370 9,795,780 9,906,393 11,628,303 17.4 
มูลค่า (ล้าน
บาท) 

174,852 155,912 154,691 174,503 12.8 
 

ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2557-2560 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 ∆% 
เบนิน 1,112,602 805,765 1,427,098 1,811,164 26.9 
จีน 734,765 958,368 1,034,103 1,199,737 16.0 
แอฟริกาใต้ 535,645 568,751 575,755 775,175 34.6 
แคเมอรูน 517,526 449,297 505,254 744,508 47.4 
บังคลาเทศ 

ค 

83 171 151 550,119 364,217 
 

การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณ 1,154,219 ตัน มูลค่า 17,870 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 22.4% และ

มูลค่าลดลง 19.8% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 1,488,049 ตัน มูลค่า 22,281 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน

ธันวาคมมีการส่งออกข้าวทุกชนิดลดลงจากเดือนก่อนหน้าเนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริ

สมาสต์และปีใหม่ซ่ึงการตกลงซ้ือขายและการส่งมอบมักจะชะลอลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นจึง

ท าให้ผู้ซื้อชะลอการซ้ือข้าว โดยในเดือนธันวาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 516,015 ตัน ลดลง 19.3% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศโมซัมบิก ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไอวอรี่โคสต์ เบนิน ฟิลิปปินส์ แคเมอรูน แองโกล่า จีน คองโก เป็นต้น ในขณะที่การ

ส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 378,255 ตัน ลดลง 37.7% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน บังคลาเทศ 

แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 218,870 ตัน ลดลง 2% เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยข้าว

หอมมะลิคุณภาพดียังคงส่งไปยังตลาดประจ าเช่น จีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศเซเนกัล 

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนมกราคม 2561 นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบ

ทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งที่ต้องส่งมอบให้ผู้ซื้อทั้งจากการค้าปกติและที่ผู้ส่งออกไทยประมูลได้ ประกอบกับหลายประเทศในแถบแอฟริกาที่

น าเข้าทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่ง รวมทั้งบังคลาเทศ ก็ยังคงน าเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตลาดประจ าที่น าเข้าข้าว

หอมมะลิฤดูใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ก็ยังคงน าเข้าข้าวเพื่อใช้ในช่วงเทศกาล  

อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นตอ่เนื่องมาอยู่ที่ระดับ 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯส่งผลกระทบต่อการท าตลาด

ข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาททุกๆ 1 บาท จะมีผลต่อราคาข้าวหอมมะลิจะสูงขึ้นประมาณ 32 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวขาวสูงขึ้นประมาณ 13 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

ลดลง ทั้งนี้ราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2560/61) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ราคาอยู่ที่ 

1,137 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 650 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนกัมพูชาราคาอยู่ที่

ประมาณ 830 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 
 

 

 

มอบกระเช้าของขวัญเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์  
 

 
 

 
 

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและ
มอบกระเช้าของขวัญเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2561 
 

ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ(SWOC) 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เดินทาง

ไปติดตามการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ(SWOC) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ให้การต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ กรมชลประทาน เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 
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แถลงข่าวแนวโน้มและทศิทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2561 
 

 
 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าว เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2561”   
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 โดยในปี 2561 นี้ สมาคมฯคาดหมายปริมาณส่งออกข้าวท่ี 9.5 ล้านตัน                 

 


