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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 19 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1226 $1228 $1226 $1203
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1127 $1113 $1111 $1089 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $699 $701 $699 $685 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $463 $464 $470 $470 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $446 $447 $453 $455 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $439 $440 $444 $444 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $414 $415 $414 $412 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1312 $1281 $1213 $1158 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $453 $455 $460 $461 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ม.ค. 62 ม.ค. 63 ∆% ธ.ค. 62 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 951,750 547,152 -42.5 464,482 17.8 11,232,176 7,580,512 -32.5

มูลค่า(ล้านบาท) 15,287 9,316 -39.1 9,244 0.8 182,082 130,544 -28.3
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2563 มีปริมาณ 547,152 ตัน มูลค่า 9,316.1 ล้านบาท   

(311.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 42.5% และมูลค่าลดลง 39.06% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562        

ที่มีการส่งออกปริมาณ 951,750 ตัน มูลค่า 15,287.2 ล้านบาท (471.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผู้ส่งออกที่สาํคญั 6 อันดับ 
ประเทศ 2561 2562 ม.ค. 2562 ม.ค. 2563 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 0.95 0.55 -42.5
อินเดีย 11.61 9.77 0.82 0.72 -12.4
เวียดนาม 6.99 6.37 0.37 0.41 10.2
ปากีสถาน 3.26 4.14 0.36 0.43 19.9
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 0.20 0.24 18.4
จีน 2.09 2.75 0.14 - -

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



                 สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 2 

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2561-2563 
ชนิดขา้ว        2561        2562 ม.ค. 2562 ม.ค. 2563 ∆%

ข้าวขาว 5,927,940 3,211,444 513,334 278,004 -45.8
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,811 137,195 108,988 -20.6
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 49,239 42,248 -14.2
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,229,466 226,164 108,601 -52.0
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 25,818 9,313 -63.9
รวม (ตัน) 11,232,176 7,580,512 951,750 547,152 -42.5
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,544 15,287 9,316 -39.1

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2561-2563 
ประเทศ        2561        2562 ม.ค. 2562 ม.ค. 2563 ∆%

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,957 51,334 46,349 -9.7
แอฟริกาใต้ 778,980 725,461 55,028 44,900 -18.4
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 37,829 43,401 14.7
แองโกล่า 436,759 376,492 42,173 37,788 -10.4
โตโก 172,178 111,983 16,664 30,511 83.1

 

การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2563 มีปริมาณ 547,152 ตัน มูลค่า 9,316 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้น 17.8% และ 0.8% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากการส่งออกข้าวข้าวและข้าวน่ึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้น

เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากตลาดนําเข้าในแถบแอฟริกามีการนําเข้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือชดเชยอุปทานข้าวใน

ประเทศที่ลดลง โดยในเดือนมกราคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 295,839 ตัน เพ่ิมขึ้น 40.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วน

ใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น แองโกล่า เคนย่า โมซัมบิก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิรัก มาเลเซีย คองโก แคเมอรูน ฟิลิปปินส์ 

เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณ 108,601 ตนั เพ่ิมขึ้น 38.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจํา

ในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ โตโก เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 83,580 ตัน 

ลดลง 31.7% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลักที่นิยมบริโภคข้าวใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา จีน 

เป็นต้น  
สมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 น้ีจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 550,000 ตัน โดยคาดว่าการส่งออกข้าวหอม

มะลิและข้าวหอมไทยจะเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ทํา

ให้ผู้บริโภคมีการซ้ือสินค้าอาหารกักตุนมากขึ้น ทําให้มีความต้องการนําเข้าข้าวมากขึ้นในบางประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ 

เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงคาดว่าปริมาณส่งออกจะชะลอลง เน่ืองจากภาวะภัยแล้งที่ทําให้มีผลผลิตออกสู่

ตลาดลดลงส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวน่ึง ซ่ึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงไปบ้าง แต่ก็ไม่ช่วย

ให้ราคาข้าวของไทยลดลงไปมากนัก 

ทั้งน้ี ภาวะราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงน้ียังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 60-90 เหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 455 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงาน

ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 388-392, 360-364 และ 388-392 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 

ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ 100% อยู่ที่ 1,041 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวหอมเวียดนามประมาณ 498-502 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

แถลงข่าวแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2563 
 

 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดงานแถลงข่าว เรือ่ง “แนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2563”  
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสมาคมฯคาดการณ์ส่งออกข้าวปีน้ีที่ 7.5 ล้านตัน 
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การประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยเข้าร่วมการประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” 

ระหว่างกรมการข้าว กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยนายประภัตร โพธสุธน  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม  

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


