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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 5 ก.ย. 61 12 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (59/60) (THMR Premium - 16/17) $1,199 $1,199 $1,206 $1,180
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1,167 $1,167 $1,174 $1,149
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $665 $650 $638 $641
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $425 $425 $427 $430
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $403 $403 $406 $408
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $391 $391 $394 $396
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $350 $350 $352 $355
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $705 $705 $709 $712
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $416 $416 $418 $420

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 ส.ค. 60 ส.ค 61 ∆% ก.ค. 61 ∆% ม.ค.-ส.ค. 2560 ม.ค.-ส.ค. 2561 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 985,944 976,688 -0.9 836,381 +16.7 7,406,848 7,139,241 -3.6

มูลค่า(ล้านบาท) 14,824 16,081 +8.5 13,830 +16.3 110,151 115,712 5.0
 

     ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร    

การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2561) มีปริมาณ 7,139,241 ตัน มูลค่า 115,712 ล้านบาท 

(3,633 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 3.6% ขณะที่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560      

ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,406,848 ตัน มูลค่า 110,151 ล้านบาท (3,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-ส.ค. 60 ม.ค.-ส.ค. 61 ∆%
ไทย 9.79 9.91 11.67 7.41 7.14 -3.6 
อินเดีย 10.94 10.04 12.04 8.22 8.19 -0.4 
เวียดนาม 6.61 4.86 6.60 4.46 4.73 6.1 
ปากีสถาน 3.96 3.96 3.21 1.83 2.12 16.0 
สหรัฐ 3.45 3.53 3.35 2.43 1.96 -19.2 
รวม 34.75 32.30 36.88 24.34 24.14 -0.8 
หน่วย : ลา้นตันข้าวสาร     ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558-2561 

ชนิดข้าว 2558 2559 2560 ม.ค.-ส.ค. 60 ม.ค.-ส.ค. 61 ∆%
ข้าวขาว 4,994,387 4,819,941 5,082,384 3,349,902 3,933,302 17.4
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,366,185 2,308,789 1,630,184 1,063,389 -34.8
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 3,380,167 1,884,109 1,601,230 -15.0
ข้าวเหนียว 372,835 438,943 517,425 301,519 267,334 -11.3
ข้าวหอมไทย 124,426 132,727 385,567 241,134 273,987 13.6
รวม (ตัน) 9,795,780 9,906,393 11,674,332 7,406,848 7,139,241 -3.6
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 175,161 110,151 115,712 5.0

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2561 

ประเทศ 2558 2559 2560 ม.ค.-ส.ค. 60 ม.ค.-ส.ค. 61 ∆%
เบนิน 805,765 1,427,098 1,814,014 1,187,874 932,706 -7.8
อินโดนีเซีย 274,481 400,010 128,908 72,735 735,530 786.6
ฟิลิปปินส์ 821,088 308,726 291,723 240,325 704,434 193.1
จีน 958,368 1,034,103 1,204,911 806,227 538,255 -33.2
แอฟริกาใต้ 568,751 575,755 775,197 449,363 416,273 -7.4

 

การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณ 976,688 ตัน มูลค่า 16,081 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 

16.7% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีปริมาณ 836,381 ตัน มูลค่า 13,830 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณมากถึง 672,226 ตัน เพ่ิมขึ้น 18.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วน

ใหญ่ส่งไปยังประเทศในแถบอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ขณะที่เดียวกันก็ยังคงมีการส่งไปยังประเทศ

ในแภบแอฟริกาอย่างต่อเน่ือง เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เบนิน กาน่า เคนยา เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณ 

144,022 ตัน เพ่ิมขึ้น 2.26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจํา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น     

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 98,626 ตัน เพ่ิมขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น  

ในเดือนกันยายนน้ี สมาคมฯคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน โดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการส่งมอบ

ข้าวขาวให้แก่ผู้ซื้อในแถบเอเชียซึ่งยังคงต้องการข้าวอย่างต่อเน่ือง เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เช่นเดียวกับตลาด

แอฟริกาที่ยังคงนําเข้าทั้งข้าวขาวและข้าวน่ึงเพ่ือเก็บสต็อกไว้ใช้ในช่วงปลายปี เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เคนยา เบนิน แอฟริกาใต้ 

เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิค่อนข้างชะลอลงเพราะใกล้เข้าสู่ฤดูเก็บเก่ียวข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณ

มาก ทําให้ผู้ซื้อบางส่วนรอดูสถานการณ์ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ ทางด้านอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวในช่วงน้ียังคงเป็น

เรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวยเน่ืองจากมีฝนตกลงมามากกว่าปกติทําให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากําหนด  

ทางด้านภาวะราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ราคาอยู่ที่ 408 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ประมาณ 408-412 เหรียญสหรัฐฯ

ต่อตัน ขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ประมาณ 373-377 และ 380-384 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน ขับเคล่ือนโครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" โดยลงพ้ืนที่พบปะ
จัดสัมมนาให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรจากรัฐบาล ให้ความรู้ด้านการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดโลก รับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาของ
เกษตรกรเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไข ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น และโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โอกาสนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้มอบอุปกรณ์
ตากข้าวช่วยลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกและช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ชาวนา พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียน ตลอดจนมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ด้วย 
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โครงการประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

 

 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน ขับเคล่ือนโครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" โดยลงพ้ืนที่
พบปะจัดสัมมนาให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือชี้แจงนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐบาล ให้ความรู้ด้านการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดโลก รับฟังและรวบรวมประเด็น
ปัญหาของเกษตรกรเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนวัดก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน 
จ.ฉะเชิงเทรา โอกาสนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้มอบมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดก้อน
แก้วและโรงเรียนในพ้ืนที่ ตลอดจนมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางแก้ว 


