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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 4 ก.ค. 61 11 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $1,202 $1,197 $1,178 $1,176 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1,155 $1,151 $1,148 $1,145 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $690 $656 $654 $638 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $424 $419 $418 $417 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $402 $398 $397 $396 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $394 $390 $389 $387 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $366 $364 $363 $357 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $667 $664 $663 $662 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $408 $407 $406 $405 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 มิ.ย. 60 มิ.ย. 61 ∆% พ.ค. 61 ∆% ม.ค.-มิ.ย. 2560 ม.ค.-มิ.ย. 2561 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 1,039,274 902,420 -13.2 738,732 22.2 5,433,887 5,326,172 -2.0

มูลค่า(ล้าน 15,010 14,780 -1.5 12,773 15.7 80,201 85,801 7.0
 

 

     ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร    

การส่งออกข้าวในช่วงคร่ึงแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2561) มีปริมาณ 5,326,172 ตัน มูลค่า 85,801 ล้านบาท 

(2,722 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 2.0% ขณะที่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มี

การส่งออกปริมาณ 5,433,887 ตัน มูลค่า 80,201 ล้านบาท (2,312 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-มิ.ย. 60 ม.ค.-มิ.ย. 61 ∆%
ไทย 9.79 9.91 11.67 5.43 5.33 -2.0 
อินเดีย 10.94 10.04 12.04 6.20 6.43 3.7 
เวียดนาม 6.61 4.86 6.60 3.17 3.60 13.5 
ปากีสถาน 3.96 3.96 3.21 1.46 1.72 17.8 
สหรัฐ 3.45 3.53 3.35 1.93 1.65 -14.7 
รวม 34.75 32.30 36.88 18.21 18.73 2.9 
หน่วย : ลา้นตันข้าวสาร     ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 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.-มิ.ย. 60 ม.ค.-มิ.ย. 61 ∆%
ข้าวขาว 4,994,387 4,819,941 5,082,384 2,611,706 2,754,668 5.5
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,366,185 2,308,789 1,190,942 848,109 -28.8
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 3,380,167 1,223,387 1,316,364 7.6
ข้าวเหนียว 372,835 438,943 517,425 250,483 214,190 -14.5
ข้าวหอมไทย 124,426 132,727 385,567 157,369 192,841 22.5
รวม (ตัน) 9,795,780 9,906,393 11,674,332 5,433,887 5,326,172 -2.0
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 175,161 80,201 85,801 7.0

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2561 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-มิ.ย. 60 ม.ค.-มิ.ย. 61 ∆%
เบนิน 805,765 1,427,098 1,814,014 785,039 781,790 -0.4
อินโดนีเซีย 274,481 400,010 128,908 68,660 546,330 695.7
จีน 958,368 1,034,103 1,204,911 685,720 437,160 -36.2
แอฟริกาใต้ 568,751 575,755 775,197 308,325 345,366 12.0
ฟิลิปปินส์ 821,088 308,726 291,723 230,821 289,380 25.4

 

การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2561 มีปริมาณ 902,420 ตัน มูลค่า 14,780 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 22.2% 

และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 15.7% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีปริมาณ 738,732 ตัน มูลค่า 12,773 ล้านบาท เน่ืองจากในเดือน

มิถุนายนปริมาณส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้าวน่ึงซ่ึงมีปริมาณส่งออก 234,784 ตัน 

เพ่ิมขึ้นถึง 129.4% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากการส่งออกไปยังประเทศเบนินกลับมาเพ่ิมขึ้นหลังจากที่ลดลงมากใน

เดือนก่อน นอกจากน้ียังมีการส่งออกประเทศแอฟริกาใต้เพ่ิมขึ้นด้วย ขณะที่การส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 501,687 ตัน เพ่ิมขึ้น 

3.0% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกล่า มาเลเซีย โมซัมบิก เคนยา ญี่ปุ่น 

เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 89,027 ตัน ลดลง 15.8% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคมเน่ืองจากการส่งออกไปยัง

ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง จีน มีปริมาณลดลง แต่ตลาดหลักที่นําเข้าอย่างต่อเน่ืองยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

ในเดือนกรกฎาคมน้ี สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลงเหลือประมาณ 700,000-800,000 ตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่

ยังคงเป็นการส่งมอบข้าวขาวและข้าวน่ึงให้แก่ผู้ซ้ือในเอเชียและแอฟริกา เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกล่า มาเลเซีย โมซัมบิก 

เคนยา เบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มลดลงตามภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่มีจํากัด และราคาท่ี

ค่อนข้างสูง ประกอบกับภาวะการค้าในช่วงไตรมาสท่ีสามค่อนข้างชะลอลง โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ยังคงนําเข้าอย่าง

ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวยังคงมีอุปสรรคทั้งด้านลอจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยซ่ึงทําให้การส่งมอบไม่

เป็นไปตามกําหนด  

ทางด้านภาวะราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ราคาอยู่ที่ 396 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 388-392 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วน

อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ 403-407 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 

 

โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย จังหวัดเชียงราย และสุพรรณบรุ ี

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดโครงการเสริมความรู้ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านโป่งแดงใหม่ ตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ได้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ราคาข้าว…ใครกําหนด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 
นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ นางสาวพัชรี 
พยัควงษ์ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน นายวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แทนผู้ประกอบการ
โรงสีข้าว เข้าร่วมเสวนา โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ท่ีปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ เป็นผู้ดําเนินรายการ 

 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสนี้ได้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง 

“ราคาข้าว…ใครกําหนด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายณรงค์ ชัยจิตรารัชต์ 

กรรมการผู้จัดการโรงสี N.P.S. Rice และที่ปรึกษาสมาคมผู้รวบรวมและจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว ร่วมเสวนา โดยมี 

นายสมชาติ สร้อยทอง ท่ีปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ เป็นผู้ดําเนินรายการ 


