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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 8 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - $1265 $1266 $1259 $1238
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - $1163 $1164 $1157 $1138 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $670 $670 $717 $722 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $461 $468 $475 $468 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $443 $450 $459 $451 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $433 $440 $446 $439 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $400 $404 $408 $402 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1285 $1319 $1380 $1357 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $450 $458 $466 $458 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ธ.ค. 61 ธ.ค. 62 ∆% พ.ย. 62 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2562 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 1,012,553 464,475 -54.1 577,695 -19.6 11,232,176 7,580,505 -32.5

มูลค่า(ล้านบาท) 17,153 9,243 -46.1 10,868 -14.9 180,270 130,543 -28.3
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) มีปริมาณ 7,580,505 ตัน มูลค่า 130,543.4 ล้าน

บาท (4,206.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 32.5% และมูลค่าลดลง 28.3% เม่ือเทียบกับปี 2561 ที่มีการส่งออก

ปริมาณ 11,232,176 ตัน มูลค่า 182,081.7 ล้านบาท (5,675.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผู้ส่งออกที่สาํคญั 5 อันดับ 
ประเทศ 2559 2560 2561 2562 ∆% 

ไทย 9.91 11.67 11.23 7.58 -32.5
อินเดีย 10.04 12.12 11.61 9.77 -15.9
เวียดนาม 4.86 6.60 6.99 6.37 -8.9
ปากีสถาน 3.96 3.21 3.26 4.04 23.9
สหรัฐอเมริกา 3.53 3.37 3.16 3.12 -1.2
จีน 0.37 1.17 2.09 2.75 31.6

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2559-2562 
ชนิดขา้ว       2559     2560     2561         2562 ∆%

ข้าวขาว 4,819,941 5,082,384 5,927,940 3,211,439 -45.8
ข้าวหอมมะล ิ 2,366,185 2,308,789 1,665,658 1,410,808 -15.3
ข้าวหอมไทย 131,727 385,567 451,162 513,371 13.8
ข้าวนึ่ง 2,149,597 3,380,167 2,801,538 2,229,466 -20.4
ข้าวเหนียว 438,943 517,425 385,878 215,421 -44.2
รวม (ตัน) 9,906,393 11,674,331 11,232,176 7,580,505 -32.5
มูลค่า (ล้านบาท) 154,691 175,161 182,182 130,543 -28.3

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2559-2562 
ประเทศ         2559        2560       2561       2562 ∆%

เบนนิ 1,427,098 1,814,014 1,697,930 1,066,581 -37.2
แอฟริกาใต้ 575,755 775,197 778,980 725,461 -6.9
สหรัฐอเมริกา 470,919 503,457 505,885 559,957 10.7
แคเมอรูน 505,254 749,008 415,341 532,083 28.1
จีน 1,034,103 1,204,911 1,004,042 471,339 -53.1

 

 

การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2562 มีปริมาณ 464,475 ตัน มูลค่า 9,243 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 

19.6% และ 14.9% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เน่ืองจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบ

กับเดือนก่อน เน่ืองจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้ราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งจึงทําให้ผู้นําเข้าลดการซ้ือข้าวไทย โดยในเดือน

ธันวาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 210,347 ตัน ลดลง 18.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น เคน

ย่า จีน แองโกล่า ฟิลิปปินส์ โมซัมบิก แคเมอรูน มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณเพียง 78,178 ตัน ลดลงถึง 

45.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วน

การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 122,328 ตัน ลดลง 1.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลักที่

นิยมบริโภคข้าวฤดูใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น  

สมาคมฯคาดว่าในเดือนมกราคม 2563 น้ีจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 500,000-550,000 ตัน เน่ืองจากในช่วงต้นปีผู้

ส่งออกยังคงมีภาระส่งมอบข้าวตามสัญญาท่ีค้างอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ประกอบกับผู้นําเข้าที่นิยมบริโภคข้าวฤดูใหม่จะยังนําเข้า

ข้าวเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ตลาดประจําในแถบแอฟริกาก็ยังคงนําเข้าข้าวขาวและข้าวน่ึงอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ชดเชยอุปทานในประเทศที่ลดลงแม้ว่าปริมาณจะลดลงจากระดับปกติก็ตาม 

ภาวะราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงน้ียังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 80-90 เหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือวันที่ 

29 ธันวาคม 2562 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 451 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคา

ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 353-357, 358-362 และ 353-357 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วน

ราคาข้าวหอมมะลิ 100% อยู่ที่ 1,099 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวหอมเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 528-532 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสมาคมเขา้พบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

คณะกรรมการสมาคมฯ นําโดยนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ (นายกกิตติมศักดิ์) เข้าพบเพ่ือมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รองอธิบดีฯ  

และผอ.กองบริหารการค้าข้าว และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
(นายวิทยากร มณีเนตร) เม่ือวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ 


