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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1,245 $1,243 $1,242 $1,247
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1,228 $1,243 $1,260 $1,298
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $726 $725 $742 $778
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $446 $446 $446 $447
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $430 $429 $429 $431
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $420 $420 $419 $423
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $387 $387 $387 $398
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1,365 $1,429 $1,527 $1,533
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $437 $446 $446 $444

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ก.ค. 61 ก.ค. 62 ∆% มิ.ย. 62 ∆% ม.ค.-ก.ค. 2561 ม.ค.-ก.ค. 2562 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 838,184 548,714 -34.5 578,159 -5.1 6,257,678 4,906,186 -21.6

มูลค่า(ล้านบาท) 13,853 9,607 -30.6 9,814 -2.1 100,827 81,839 -18.8
 

  ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณ 4,906,186 ตัน 

มูลค่า 81,838.8 ล้านบาท (2,596.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 21.6% และมูลค่าลดลง 18.8% เม่ือเทียบกับ          

ช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,257,678 ตัน มูลค่า 100,826.5 ล้านบาท (3,186.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2559 2560 2561 ม.ค.-ก.ค. 2561 ม.ค.-ก.ค. 2562 ∆% 

ไทย 9.91 11.67 11.23 6.26 4.91 -21.6
อินเดีย 10.04 12.12 11.61 7.34 6.63 -9.6
เวียดนาม 4.86 6.60 6.99 4.42 3.91 -11.4
ปากีสถาน 3.96 3.21 3.26 1.86 2.40 29.0
สหรัฐอเมริกา 3.53 3.37 3.16 1.78 1.78 0.2
จีน 0.37 1.17 2.06 1.01 1.81 79.2

      

                  หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2559-2562 
ชนิดข้าว      2559       2560      2561  ม.ค.-ก.ค. 2561    ม.ค.-ก.ค. 2562 ∆%

ข้าวขาว 4,819,941 5,082,384 5,927,940 3,327,086 2,123,360 -36.2
ข้าวหอมมะล ิ 2,366,185 2,308,789 1,665,658 950,064 830,278 -12.6
ข้าวหอมไทย 131,727 385,567 451,162 236,793 296,220 25.1
ข้าวนึ่ง 2,149,597 3,380,167 2,801,538 1,508,380 1,497,914 -0.7
ข้าวเหนียว 438,943 517,425 385,878 235,356 158,415 -32.7
รวม (ตัน) 9,906,393 11,674,331 11,232,176 6,257,678 4,906,186 -21.6
มูลค่า (ล้านบาท) 154,691 175,161 182,182 100,827 81,839 -18.8

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2559-2562 
ประเทศ         2559         2560       2561 ม.ค.-ก.ค. 2561 ม.ค.-ก.ค. 2562 ∆%

เบนิน 1,427,098 1,814,014 1,697,930 932,890 943,162 1.1
แอฟริกาใต้ 575,755 775,197 778,980 367,929 399,026 8.5
สหรัฐอเมริกา 470,919 503,457 505,885 291,532 326,890 12.1
แคเมอรูน 505,254 749,008 415,341 221,171 290,679 31.4
ฟิลิปปินส์ 308,726 291,723 1,031,592 452,857 284,815 -37.1

 

การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณ 548,714 ตัน มูลค่า 9,607 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.1% 

และมูลค่าลดลง 2.1% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 578,159 ตัน มูลค่า 9,813 ล้านบาท เน่ืองจาก

การส่งออกข้าวน่ึงและข้าวเหนียวมีปริมาณลดลงมากเม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยในเดือนกรกฎาคมมีการส่งออกข้าวน่ึงปริมาณ 

157,500 ตัน ลดลง 35% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน 

แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 253,067 ตัน เพ่ิมขึ้น 23.4% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยัง

ประเทศเบนิน มาเลเซีย แคเมอรูน แองโกล่า โมซัมบิก ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 86,574 

ตัน เพ่ิมขึ้น 16.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน 

สิงคโปร์ แคนาดา เป็นต้น  
สถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วงน้ีค่อนข้างซบเซาท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง เพราะมีการ

แข่งขันด้านราคาส่งออกซ่ึงไทยค่อนข้างเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินเดีย ประกอบกับในตลาดมีผู้ส่งออกรายใหม่ที่

มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่ารายอื่นๆ เช่น จีน เมียนมา ซ่ึงส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ีในเดือน

สิงหาคมน้ี สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ในระดับประมาณ 600,000 ตัน โดยข้าวที่ยังส่งออกได้ในช่วงน้ีได้แก่ข้าวขาวและ

ข้าวน่ึง ซ่ึงมีตลาดหลักอยู่ในแถบแอฟริกา ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมีแนวโน้มชะลอลงเน่ืองจากอุปทานข้าวมีจํากัดประกอบกับ

ราคายังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สมาคมฯประกาศราคาข้าวหอมมะลิ 100% ที่ 

1,247 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวขาว 5% ที่ 431 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 323-327, 378-382 และ 363-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเร่งผลักดันและส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยใน

ตลาดเอเชีย และอเมริกา รวมทั้งตลาดเดิมที่เคยนําเข้าข้าวไทย เช่น อิรัก เพ่ือรักษาส่วนแบ่งข้าวไทยในตลาดโลกและเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ จึงคาดว่าการส่งออกข้าวจะกลับมาฟ้ืนตัวในช่วงปลายปีน้ี 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 
 
 

 

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปท่ีี 99 

 

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ และนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ ร่วมเป็นเกียรติ  
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงพาณิชย์ 
ในโอกาสน้ีสมาคมฯร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทย เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงพาณิชย์ 


