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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 5 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1203 $1209 $1209 $1225 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1203 $1192 $1176 $1175 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $711 $715 $699 $692 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $431 $433 $436 $442 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $415 $417 $420 $426 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $406 $409 $411 $417 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $379 $381 $381 $386 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1011 $1016 $1017 $1030 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $427 $430 $433 $435 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 พ.ค. 61 พ.ค. 62 ∆% เม.ย. 62 ∆% ม.ค.-พ.ค. 2561 ม.ค.-พ.ค. 2562 ∆%
ปริมาณ (ตัน) 744,221 667,257 -10.3 702,927 -5.1 4,437,335 3,779,313 -14.8

มูลค่า(ล้านบาท) 12,846 11,348 -11.7 11,463 -1.0 71,177 62,418 -12.3
 

  ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปริมาณ 3,779,313 ตัน 

มูลค่า 62,418 ล้านบาท (1,975.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 14.8% และมูลค่าลดลง 12.3% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,437,335 ตัน มูลค่า 71,177.2 ล้านบาท (2,262.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2559 2560 2561 ม.ค.-พ.ค. 2561 ม.ค.-พ.ค. 2562 ∆%
ไทย 9.91 11.67 11.09 4.44 3.78 -14.8
อินเดีย 10.04 12.12 11.97 5.33 4.64 -13.0
เวียดนาม 4.86 6.60 6.97 3.19 2.61 -18.0
ปากีสถาน 3.96 3.21 3.18 1.60 1.82 13.6 
สหรัฐอเมริกา 3.53 3.37 2.79 1.42 1.21 -14.6

      

                  หน่วย : ล้านตันข้าวสาร                ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2562  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2559-2562 
ชนิดข้าว 2559 2560 2561 ม.ค.-พ.ค. 2561 ม.ค.-พ.ค. 2562 ∆%

ข้าวขาว 4,819,941 5,082,384 5,892,438 2,308,790 1,702,088 -26.3
ข้าวหอมมะล ิ 2,366,185 2,308,789 1,657,416 703,470 628,560 -10.6
ข้าวหอมไทย 131,727 385,567 444,662 157,669 225,951 43.3
ข้าวนึ่ง 2,149,597 3,380,167 2,708,477 1,083,359 1,098,065 1.4
ข้าวเหนียว 438,943 517,425 385,749 184,047 124,651 -32.3
รวม (ตัน) 9,906,393 11,674,331 11,088,739 4,437,335 3,779,313 -14.8
มูลค่า (ล้านบาท) 154,691 175,161 180,270 71,177 62,418 -12.3

 

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

เบนิน 1,427,098 1,814,014 1,603,285 626,098 695,854 11.1
ฟิลิปปินส์ 308,726 291,723 1,029,583 198,740 267,683 34.7
แอฟริกาใต้ 575,755 775,197 769,299 291,188 264,824 -9.1
สหรัฐอเมริกา 470,919 503,457 505,885 222,795 239,942 7.7
แคเมอรูน 505,254 749,008 410,091 185,707 223,624 20.4

 

การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 667,257 ตัน มูลค่า 11,348 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.1% 

และมูลค่าลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 702,927 ตัน มูลค่า 11,463 ล้านบาท เนื่องจากการ

ส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยในเดือนเมษายนมีการส่งออกข้าวขาว 295,527 ตัน 

ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า แคเมอรูน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เบนิน ฟิลิปปินส์ เคนยา โตโก 

โมซัมบิก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 199,099 ตัน ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาด

ประจําในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 84,852 

ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา 

สิงคโปร์ เป็นต้น  
ในช่วงน้ีภาวะการค้าในตลาดส่งออกค่อนข้างซบเซา เนื่องจากประเทศผู้ซื้อยังคงมีสต็อกข้าวที่นําเข้าไปก่อนหน้านี้เพียงพอแล้ว

จึงยังไม่เร่งรีบซื้อเพิ่มเติมและบางส่วนรอดูราคาข้าวก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ขณะที่การแข่งขันในตลาดส่งออกมีมากขึ้นจากการทีป่ระเทศ

จีนมีบทบาทในตลาดส่งออกมากขึ้น ทําให้ทั้งไทยและอินเดียสูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนโดยเฉพาะตลาดแอฟริกาให้แก่จีนซึ่งปีนี้

คาดว่าจีนจะส่งออกได้มากกว่า 3 ล้านตัน จากภาวะการแข็งขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น สมาคมฯจึงคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2562 

ปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน โดยคาดว่าในช่วงนี้จะเป็นการส่งมอบทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งให้กับตลาดประจําใน

แถบแอฟริกา เช่น เบนิน แองโกลา แอฟริกาใต้ แคเมอรูน โมซัมบิก เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทยไปยัง

ตลาดประจํา เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน แคนาดา ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าปริมาณข้าวหอมมะลิจะลดลง แต่การส่งออกข้าว

หอมไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น  
ภาวะราคาข้าวไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี ทําให้ช่องว่าง

ระหว่างราคาข้าวไทยและประเทศคู่แข่งมากขึ้น ซึ่งราคาที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ราคาข้าวขาว 

5% อยู่ที่ 426 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาประมาณ 5% ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ราคาข้าวขาว 

5% ของเวียดนามและอินเดียทรงตัวอยู่ที่ 373-377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ปากีสถานราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 358-362 เหรียญสหรัฐฯ
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2561/62 

 

 

 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯร่วมเป็นกรรมการตดัสิน
การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2561/62 เมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ กรมการค้าภายใน 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้มอบรางวัลพิเศษให้แกผู้่ชนะการประกวดประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรด้วย 
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งานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมผู้นําเข้าข้าวฮ่องกง 

 

 

 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯร่วมงานฉลอง 
ครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตัง้สมาคมผู้นําเขา้ข้าวฮ่องกง เมือ่วันที่ 21 มถิุนายน 2562 ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง 


