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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 4 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (60/61) (THMR Premium - 17/18) $1,252 $1,251 $1,254 $1,251
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1,302 $1,301 $1,305 $1,284 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $780 $747 $731 $713 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $449 $442 $443 $442 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $432 $425 $426 $425 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $425 $419 $420 $419 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $399 $399 $400 $399 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1,537 $1,471 $1,374 $1,304 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $445 $438 $440 $435 

       

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

ปริมาณ (ตัน) 1,012,066 448,476 -55.7 548,714 -18.3 7,269,744 5,354,661 -26.3

มูลค่า(ล้านบาท) 16,516 8,437 -48.9 9,607 -12.2 117,343 90,276 -23.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) มีปริมาณ 5,354,661 ตัน 

มูลค่า 90,276.1 ล้านบาท (2,872.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 26.3% และมูลค่าลดลง 23.1% เม่ือเทียบกับ          

ช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,269,744 ตัน มูลค่า 117,342.6 ล้านบาท (3,684.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 9.91 11.67 11.23 7.27 5.35 -26.3
อินเดีย 10.04 12.12 11.61 8.07 7.39 -8.4
เวียดนาม 4.86 6.60 6.99 4.99 4.88 -2.1
ปากีสถาน 3.96 3.21 3.26 2.05 2.53 23.2
สหรัฐอเมริกา 3.53 3.37 3.16 2.02 2.01 -0.4
จีน 0.37 1.17 2.06 1.20 2.06 71.5

      

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

ข้าวขาว 4,819,941 5,082,384 5,927,940 3,974,989 2,285,786 -42.5
ข้าวหอมมะล ิ 2,366,185 2,308,789 1,665,658 1,066,603 935,739 -12.3
ข้าวหอมไทย 131,727 385,567 451,162 273,987 349,935 27.7
ข้าวนึ่ง 2,149,597 3,380,167 2,801,538 1,686,701 1,616,455 -4.2
ข้าวเหนียว 438,943 517,425 385,878 267,464 166,748 -37.7
รวม (ตัน) 9,906,393 11,674,331 11,232,176 7,269,744 5,354,661 -26.3
มูลค่า (ล้านบาท) 154,691 175,161 182,182 117,343 90,276 -23.1

 

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

เบนิน 1,427,098 1,814,014 1,697,930 1,011,950 953,799 -5.7
แอฟริกาใต้ 575,755 775,197 778,980 427,198 456,589 6.9
สหรัฐอเมริกา 470,919 503,457 505,885 326,969 373,557 14.2
แคเมอรูน 505,254 749,008 415,341 252,823 315,669 24.9
ฟิลิปปินส์ 308,726 291,723 1,031,592 706,062 294,879 -58.2

 

การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2562 มีปริมาณ 448,476 ตัน มูลค่า 8,437 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 18.3% 

และมูลค่าลดลง 12.2% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 548,714 ตัน มูลค่า 9,607 ล้านบาท 

เน่ืองจากการส่งออกข้าวเกือบทุกชนิด (ยกเว้นข้าวหอมไทย) โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวน่ึงมีปริมาณลดลงมากเม่ือเทียบกับเดือน

ก่อน โดยในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 187,812 ตัน ลดลง 25.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยัง

ประเทศโมซัมบิก มาเลเซีย ญี่ปุ่น แองโกล่า แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวข้าวน่ึงปริมาณ 118,541 ตัน ลดลง 24.7% 

เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น 

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 85,112 ตัน ลดลง 1.7% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยัง

ตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ แคนาดา เป็นต้น  
สถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วงน้ียังคงค่อนข้างซบเซาและไม่ค่อยมีปัจจัยบวกมากระตุ้นตลาดมากนัก เน่ืองจากราคาข้าว

ของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมากจึงทําให้ผู้ซ้ือหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม ปากีสถาน อินเดีย ประกอบกับ

ตลาดสําคัญในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ จีน อินโดนีเซีย มีแนวโน้มนําเข้าข้าวลดลง เน่ืองจากอุปทานข้าวในประเทศยังคงมีปริมาณ

มาก โดยสมาคมฯคาดว่าในเดือนกันยายนน้ีจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 500,000-550,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ 

ข้าวหอมไทยซ่ึงตลาตหลักอยู่ในแถบแอฟริกาและยุโรป เช่น สหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ขณะที่ข้าวขาวและข้าวน่ึง 

ตลาดหลักอยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชีย เช่น แอฟริกาใต้ แคเมอรูน ญี่ปุ่น เป็นต้น  

ด้านภาวะราคาข้าวไทยในช่วงน้ียังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งมากเนื่องจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น แต่เร่ิมมี

สัญญาณการอ่อนตัวลงบ้างแล้วเน่ืองจากเร่ิมมีผลผลิตข้าวบางชนิดออกสู่ตลาดบ้างแล้ว ประกอบกับภาวะอุปทานข้าวตึงตัว

(โดยเฉพาะข้าวเหนียว) ในช่วงก่อนหน้าน้ีได้เร่ิมผ่อนคลายลงแล้ว โดยเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2562 สมาคมฯประกาศราคาข้าว

หอมมะลิ 100% ที่ 1,234 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวขาว 5% ที่ 425 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงาน

ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 323-327, 368-372 และ 363-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 
 
 

 

กิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบชาวนา 

 

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ 
และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบชาวนา เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจาก 18 โรงเรียนของชุมชน มอบอุปกรณ์การแพทย์  
แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบา้นดงครั่งน้อย และมอบอุปกรณ์เพ่ือการทํานา (ตาข่ายตากข้าว) แก่ชุมชนเกษตรกรด้วย 


