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ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 8 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 22 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 

ขาวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1227 $1237 $1208 $1212 

ขาวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1165 $1174 $1144 $1149 

ขาวหอมไทย (Thai Jasmine) $820 $811 $765 $768 

ขาวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $595 $584 $570 $572 

ขาวสาร 5 % (WR 5%) $579 $569 $553 $556 

ขาวสาร 25 % (WR 25%) $547 $539 $528 $530 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $439 $443 $444 $445 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $1106 $1115 $1117 $1121 

ขาวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $585 $575 $560 $562 
       

สรุปสถานการณสงออกขาว และคาดการณ 

 มี.ค. 62 มี.ค. 63 ∆% ก.พ. 63 ∆% ม.ค.-มี.ค. 2562 ม.ค.-มี.ค. 2563 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 769,869 520,449 -32.4 400,152 30.1 2,409,191 1,467,754 -39.1 

มูลคา(ลานบาท) 12,627 10,961 -13.2 8,219 33.4 39,608 28,496 -28.0 
  

 ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร    

จากขอมูลของกรมศุลกากร การสงออกขาวในชวง 3 เดือนแรกของป 2563 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณ 1,467,754 ตัน 

มูลคา 28,496 ลานบาท (938 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 39.1% และมูลคาลดลง 28.0% เม่ือเทียบกับ         

ชวงเดียวกันของป 2562 ที่มีการสงออกปริมาณ 2,409,191 ตัน มูลคา 39,608 ลานบาท (1,251 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกท่ีสําคัญ 6 อันดับ 

ประเทศ 2561 2562 ม.ค.-มี.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 2.41 1.47 -39.1 

อินเดีย 11.61 9.81 3.44 2.58 -24.8 

เวียดนาม 6.99 6.37 1.51 1.56 2.8 

ปากีสถาน 3.26 3.98 1.21 1.00 -17.2 

สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 0.68 0.74 9.9 

จีน 2.09 2.75 - - - 
      

                         หนวย : ลานตันขาวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย 
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ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนดิขาว ระหวางป 2561-2563 

ชนิดขาว        2561         2562 ม.ค.-มี.ค. 62 ม.ค.-มี.ค 63 ∆% 

ขาวขาว 5,927,940 3,211,444 1,159,570 587,504 -49.3 

ขาวหอมมะลิ 1,665,658 1,410,811 400,446 391,009 -2.4 

ขาวหอมไทย 451,162 513,371 131,983 170,001 28.8 

ขาวนึ่ง 2,801,538 2,229,466 647,941 271,766 -58.1 

ขาวเหนียว 385,878 215,421 69,252 47,477 -31.4 

รวม (ตัน) 11,232,176 7,580,512 2,409,191 1,467,754 -39.1 

มูลคา (ลานบาท) 182,082 130,544 39,608 28,496 -28.0 
 

 

ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ระหวางป 2561-2563 

ประเทศ        2561         2562 ม.ค.-มี.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 ∆% 

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,957 150,133 179,106 19.3 

แอฟริกาใต 778,980 725,461 149,752 127,271 -15.0 

แองโกลา 436,759 376,492 120,714 117,266 -2.4 

 
โมซัมบิก 356,320 272,964 79,937 73,804 -7.7 

ญ่ีปุน 222,511 266,601 53,888 68,066 26.3 
 

 

การสงออกขาวในเดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณ 520,449 ตัน มูลคา 10,961 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 

30.1% และ 33.4% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2562 เน่ืองจากการสงออกขาวขาวและขาวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มข้ึน

มากเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธเน่ืองจากประเทศในแถบแอฟริกามีการนําเขาขาวขาวมากข้ึน ขณะท่ีตลาดอเมริกานําเขาขาวหอม

มะลิมากข้ึน โดยในเดือนมีนาคมมีการสงออกขาวขาวปริมาณ 230,686 ตัน เพิ่มข้ึน 47.6% เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยสวนใหญสงไป

ยังประเทศแองโกลา โมซัมบิก แคเมอรูน จีน ญี่ปุน เปนตน ขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิ (ตนขาว) มีปริมาณ 132,444 ตัน เพิ่มข้ึน 

29.3% เมื่อเทียบกับเดือนกอน เน่ืองจากตลาดหลักในแถบอเมริกา เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เรงนําเขาขาวเน่ืองจากผูบริโภคมีการ

ซื้อขาวเพื่อกักตุนในชวงการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ขณะท่ีตลาดสําคัญในเอเชีย เชน ฮองกง สิงคโปร ก็ยังคงนําเขาอยาง

ตอเน่ือง อยางไรก็ตามในสวนของขาวน่ึงมีการสงออกเพียง 81,079 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยสวนใหญสงไปตลาด

ในแถบแอฟริกา เชน แอฟริกาใต เยเมน โตโก เปนตน ขณะท่ีการสงไปยังตลาดหลัก เชน เบนิน และไนจีเรีย มีปริมาณเพียงเล็กนอย  

 สมาคมฯคาดวาในเดือนเมษายน 2563 ปริมาณสงออกขาวจะอยูท่ีประมาณ 550,000-600,000 ตัน เน่ืองจากรัฐบาล

เวียดนามใชมาตรการจํากัดการสงออกขาวชวงระยะเวลาหน่ึงเพื่อสรางความมั่นใจวาจะมีขาวพียงพอสําหรับบริโภคในประเทศ ซึ่ง

ในขณะน้ีไดกลับมาสงออกตามปกติแลว ขณะท่ีอินเดียและปากีสถานใชมาตรการปดประเทศ (Lockdown) และจํากัดการเดินทาง

ติดตอกันทําใหการสงออกชะลอตัวลงเน่ืองจากอุปสรรคดานลอจิสติกส จึงทําใหผูซื้อขาวบางสวนหันมาซื้อขาวจากไทยและเรงการสง

มอบเร็วข้ึน  

อยางไรก็ตาม แมวาประเทศคูแขงจะประสบปญหาดานการสงออกในชวงน้ี แตการสงออกขาวของไทยอาจจะไมดีข้ึนมากนัก 

เน่ืองจากอุปทานขาวของไทยมีปริมาณจํากัดเพราะผลกระทบจากปญหาภัยแลงสงผลใหมีปริมาณผลผลิตขาวลดลง โดยเฉพาะ

ขาวเปลือกเจา ประกอบกับตลาดภายในประเทศก็มีความตองการขาวอยางตอเน่ือง จึงสงผลใหราคาขาวปรับตัวสูงข้ึนและหางจาก

ประเทศคูแขงประมาณ 90-180 เหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2563 สมาคมฯประกาศราคาขาวขาว 5% ท่ี 556 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน ขณะท่ีเว็บไซต Oryza.com รายงานราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานท่ี 463-467, 368-372 

และ 453-457 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ตามลําดับ 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยบริจาคทุนทรัพยและสิ่งของเพ่ือตอสูกับเช้ือไวรัส COVID-19 
 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยมอบแอลกอฮอลเจลลางมือใหแกศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน  
จํานวน 40,000 ช้ิน มูลคา 2,054,400 บาท 

 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยสงมอบรองเทาบูทจํานวน 1,000 คู ใหแกกรมแพทยทหารบกเพื่อปองกัน 
เช้ือไวรัส COVID-19 
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สมาคมผูสงออกขาวไทยมอบเงินสนับสนุนเพื่อผลิตชุดทดสอบตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว  
จํานวน 1 ลานบาท ใหแกทานอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยมอบกลองอะคลิลิคกั้นเช้ือโรคจุดตรวจคัดกรองผูปวยใหแกกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  
เพื่อสงมอบไปยังศูนยฝกทหารใหม สัตหีบ, โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา, โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  
และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ พรอมท้ังจัดสงใหแกโรงพยาบาลชนบทท่ัวประเทศ  

44 แหง จํานวนรวม 100 ชุด มูลคา 373,350 บาท 
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สมาคมผูสงออกขาวไทยมอบชุด PPE เพื่อใชปองกันการติดเช้ือไวรัสใหแกโรงพยาบาลตางๆรวมกวา 70 แหง  
จํานวนรวม 5,000 ชุด มูลคา 2,407,500 บาท 

 


