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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 ม.ค. 62 16 ม.ค. 62 23 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1194 $1202 $1206 $1215 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1194 $1202 $1206 $1215 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $777 $798 $801 $791 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $432 $431 $433 $426 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $410 $409 $410 $410 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $402 $401 $403 $403 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $375 $377 $379 $381 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $801 $837 $840 $846 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $419 $421 $426 $426 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 ธ.ค. 60 ธ.ค. 61 ∆% พ.ย. 61 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2560 ม.ค.-ธ.ค. 2561 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 1,156,219 998,127 -13.7 1,028,115 -2.9 11,674,331 11,088,739 -5.0

มูลค่า(ล้านบาท) 17,897 16,985 -5.1 17,100 -0.7 174,161 180,270 2.9
 

  ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร รายงานว่าการส่งออกข้าวในปี 2561 มีปริมาณ 11,088,739 ตัน มูลค่า 180,270 ล้านบาท 

(5,619 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 4.9% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 

11,674,331 ตัน มูลค่า 175,161 ล้านบาท (5,187 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 ∆%
ไทย 9.79 9.91 11.67 11.09 -4.9 
อินเดีย 10.94 10.04 12.12 11.97 -1.2 
เวียดนาม 6.61 4.86 6.60 6.97 5.6 
ปากีสถาน 3.96 3.96 3.21 3.18 -0.9 
สหรัฐ 3.45 3.53 3.37 2.79 -17.2 

      

                  หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2558-2561 

ชนิดข้าว 2558 2559 2560 2561 ∆%
ข้าวขาว 4,994,387 4,819,941 5,082,384 5,892,438 15.9
ข้าวหอมมะล ิ 1,987,232 2,366,185 2,308,789 1,657,416 -28.2
ข้าวหอมไทย 124,426 132,727 385,567 444,662 15.3
ข้าวนึ่ง 2,316,900 2,149,597 3,380,167 2,708,477 -19.9
ข้าวเหนียว 372,835 438,943 517,425 385,749 -25.4
รวม (ตัน) 9,795,780 9,906,393 11,674,331 11,088,739 -4.9
มูลค่า (ล้านบาท) 155,912 154,691 175,161 180,270 2.9

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2558-2561 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 ∆%
เบนิน 805,765 1,427,098 1,814,014 1,603,285 -11.6
ฟิลิปปินส์ 821,088 308,726 291,723 1,029,583 252.9
จีน 958,368 1,034,103 1,204,911 1,003,062 -16.8
อินโดนีเซีย 274,481 400,010 128,908 812,817 530.5
แอฟริกาใต้ 568,751 575,755 775,197 769,299 -0.8

 

การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2561 มีปริมาณ 998,127 ตัน มูลค่า 16,985 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 2.9% และ

มูลค่าลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีปริมาณ 1,028,115 ตัน มูลค่า 17,100 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมี

การส่งออกข้าวน่ึงลดลงจากเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างมากเพราะผู้ซื้อในแถบแอฟริกาได้นําเข้าข้าวนึ่งไปเป็นจํานวนมากแล้วโดยในเดือน

ธันวาคมมีการส่งออกข้าวนึ่งปริมาณ 182,277 ตัน ลดลง 46% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดในแอฟริกา เช่น เบนิน 

แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เยเมน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณมากถึง 601,217 ตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อ

เทียบกับเดือนก่อน เน่ืองจากมีการส่งมอบข้าวขาวให้กับประเทศฟิลิปปินส์ และจีน เป็นจํานวนมาก ซึ่งนอกจากทั้งสองประเทศแล้วยังมี

การส่งไปยังเบนิน แคเมอรูน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เคนยา เป็นต้น  ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 142,962 ตัน เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อ

เทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น  

สมาคมฯได้คาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวในปี 2562 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าในปีนี้การแข่งขันในตลาดส่งออกจะ

เป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งรายเดิม เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน รวมถึงกัมพูชาและเมียนมา ในขณะที่

ประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญ เช่น จีน เริ่มมีบทบาทในการส่งออกข้าวไปยังภูมิภาคแอฟริกามากขึ้น ทางด้านประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญ เช่น 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีแนวโน้มที่จะนําเข้าข้าวลดลง รวมทั้งยังมีการปรับนโยบายนําเข้าข้าวด้วยซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยเป็นอย่างมากคือ การแข็งค่าของเงินบาทซ่ึงส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพง

ขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สําคัญ เช่น เวียดนามและอินเดียที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าเงิน ทั้งนี้จากการที่ค่าเงินบาทยังคงมี

แนวโน้มแข็งค่าขึ้นจึงส่งผลให้ราคาข้าวไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเม่ือวันที่ 

30 มกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามยังคงลดลงต่อเนื่อง   

จากเดือนก่อน ซึ่งเว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 341-345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยราคาห่าง

จากข้าวไทยประมาณ 70 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ 368-372 และ 346-350 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตามลําดบั 

 



                 สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

 
 
 
 

ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2562 

 

 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าว เรือ่ง “แนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2562”   
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยในปี 2562 น้ี สมาคมฯคาดหมายปริมาณส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน          


