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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 5 ส.ค. 63 13 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1235 $1233 $1193 $1186 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1053 $1051 $1013 $1007 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $687 $686 $683 $678 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $499 $515 $528 $541 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $483 $498 $512 $525 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $470 $482 $492 $501 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $427 $426 $424 $421 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1123 $1138 $1148 $1141 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $499 $515 $519 $538 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ก.ค. 62 ก.ค. 63 ∆% มิ.ย. 63 ∆% ม.ค.-ก.ค. 2562 ม.ค.-ก.ค. 2563 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 549,915 409,451 -25.5 311,166 31.6 4,907,467 3,295,046 -32.9

มูลค่า(ล้านบาท) 9,623 7,988 -17.0 7,310 9.3 81,847 69,470 -15.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณ 3,295,046 ตัน 

มูลค่า 69,470 ล้านบาท (2,222.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 32.9% และมูลค่าลดลง 15.1% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,907,467 ตัน มูลค่า 81,847 ล้านบาท (2,596.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2561 2562 ม.ค.-ก.ค. 62 ม.ค.-ก.ค. 63 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 4.91 3.30 -32.8
อินเดีย 11.61 9.81 6.63 5.12 -22.9
เวียดนาม 6.99 6.37 3.91 4.00 2.2
ปากีสถาน 3.26 3.98 2.40 2.15 -10.4
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 1.78 1.66 -6.6

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2563  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2561-2563 
ชนิดขา้ว        2561         2562 ม.ค.-ก.ค. 62 ม.ค.-ก.ค. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 2,124,410 1,216,860 -42.7
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 829,298 899,472 8.5
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 296,220 392,754 32.6
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,499,127 640,724 -57.3
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 158,415 145,237 -8.3
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,655 4,907,467 3,295,046 -32.9
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 81,847 69,470 -15.1

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดบัแรก ระหว่างปี 2561-2563 
ประเทศ        2561         2562 ม.ค.-ก.ค. 62 ม.ค.-ก.ค. 63 ∆% 

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 326,890 428,072 31.0
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 400,276 325,666 -18.6
แองโกล่า 436,759 376,492 250,242 249,896 -0.1
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 143,115 158,423 10.7
แคเมอรูน 415,341 534,032 290,679 151,747 -47.8

 

การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณ 409,451 ตัน มูลค่า 7,988 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 

31.6% และ 9.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 ที่ส่งออกได้เพียง 311,166 ตัน มูลค่า 7,310 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออก 

ข้าวขาวและข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้นําเข้าโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาได้หันมานําเข้าข้าว  

จากไทยมากขึ้น เน่ืองจากประเทศอินเดียกําลังเผชิญกับการระบาดของเช้ือ COVID-19 อย่างหนัก ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

และอุปสรรคด้านลอจิสติกส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่ต้องชะลอลง ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการส่งออกข้าวขาว  

ปริมาณ 164,041 ตัน เพิ่มขึ้น 34.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า แคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก 

เบนิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 118,673 ตัน เพิ่มขึ้น 134.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจํา  

ในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เยเมน เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 58,464 ตัน 

ลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-450,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้นําเขา้

ในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจากไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่ง เพราะทั้งอินเดีย และปากีสถานต่างประสบปัญหาด้าน

ลอจิสติกส์ซึ่งทําให้การส่งมอบล่าช้า ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์แต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากนัก ในส่วนของการส่งออกข้าวหอม

มะลิมีแนวโน้มชะลอลงเน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าได้นําเข้าไปเป็นจํานวนมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ ทําให้มีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว 

ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งที่สําคัญ แม้ว่าค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แต่เนื่องจาก

อุปทานข้าวในประเทศมีจํากัด และมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทําให้ราคาข้าวภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาข้าว

ปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 40-150 เหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าว

ขาว 5% ที่ 525 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน  

ที่ 485-489, 368-372 และ 393-397 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทยแสดงความยนิดีในโอกาสวันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และนายชูเกียรต ิโอภาสวงศ์ นายกกติติมศักดิ์ พร้อมทั้ง 
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี  

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้ร่วมบรจิาคเงินสมทบทนุ “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา  
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย ์

งานประกวดขา้วหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2562/63 

คณะกรรมการสมาคมฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดขา้วหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2562/63 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณชิย์ ในโอกาสนีส้มาคมฯได้มอบรางวัลพเิศษ ให้แก่ผู้ชนะการประกวด

ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรด้วย 


