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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 1 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 15 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1236 $1223 $1214 $1212 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1087 $1042 $1035 $1032 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $705 $697 $693 $691 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $526 $494 $475 $490 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $510 $478 $459 $474 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $491 $466 $449 $461 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $427 $422 $420 $419 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1125 $1112 $1105 $1102 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $539 $517 $481 $490 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 578,159 311,162 -46.2 462,768 -32.8 4,357,553 2,885,536 -33.8

มูลค่า(ล้านบาท) 9,806 7,310 -25.5 11,122 -34.3 72,225 61,477 -14.9
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณ 2,885,536 ตัน 

มูลค่า 61,477 ล้านบาท (1,963.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 33.8% และมูลค่าลดลง 14.9% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,357,553 ตัน มูลค่า 72,225 ล้านบาท (2,285.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 11.23 7.58 4.36 2.89 -33.8
อินเดีย 11.61 9.81 5.96 4.53 -24.0
เวียดนาม 6.99 6.37 3.27 4.04 23.6
ปากีสถาน 3.26 3.98 2.16 2.04 -5.5
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 1.59 1.57 -1.3

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 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.-มิ.ย. 62 ม.ค.-มิ.ย. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 1,892,524 1,065,839 -43.7
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 723,186 804,243 11.2
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 256,900 360,584 40.4
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,340,427 522,051 -61.1
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 144,515 132,822 -8.1
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,655 4,357,553 2,885,536 -33.8
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 72,225 61,477 -14.9

 

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

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 282,172 387,498 37.3
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 321,400 262,941 -18.2
แองโกล่า 436,759 376,492 224,793 225,278 0.2
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 128,606 137,070 6.6
จีน 1,004,042 471,339 237,534 128,780 -45.8

 

การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2563 มีปริมาณเพียง 311,162 ตัน มูลค่า 7,310 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

ลดลง 32.8% และ 34.3% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงถือเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 

เน่ืองจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าได้ชะลอการ

นําเข้าข้าวเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ประกอบกับราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งมากจากภาวะที่ค่าเงินบาท

ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่าและอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณ จึงส่งผลให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยลดลงมาก ซ่ึงการส่งออกข้าวขาวมี

ปริมาณเพียง 121,142 ตัน ลดลง 32.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า ญี่ ปุ่น โมซัมบิก 

แอฟริกาใต้ ซิมบับเว เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณเพียง 50,662 ตัน ลดลง 37.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่

ส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 

76,510 ตัน ลดลง 35.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-450,000 ตัน เน่ืองจากประเทศผู้

นําเข้าต่างชะลอการนําเข้าเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของต่างประเทศซ่ึงมักจะมีการบริโภคข้าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวของไทย

ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก เน่ืองจากค่าเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่าขณะที่อุปทานข้าวของไทยมีปริมาณจํากัดทําให้ราคา

ข้าวภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 10-90 เหรียญ

สหรัฐฯ โดยเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ 

Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 463-467, 378-382 และ 418-422 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวขาวคุณภาพส่งออกเพื่อช่วยเหลือสังคม 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบขา้วขาวคุณภาพส่งออกขนาดบรรจุถงุ 5 กิโลกรมั จํานวน 500 ถุง มูลค่า 47,5000 บาท 
ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวขาวคุณภาพส่งออกขนาดบรรจถุุง 5 กิโลกรัม จํานวน 2,000 ถุง มูลค่า 190,0000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนการจัดครัวเคล่ือนท่ี สภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
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สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวขาวคุณภาพส่งออกเพื่อช่วยเหลือสังคม 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวขาวคุณภาพส่งออกขนาดบรรจถุุง 5 กิโลกรัม จํานวน 3,000 ถุง ให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบข้าวขาวคุณภาพส่งออกขนาดบรรจถุุง 5 กิโลกรัม จํานวน 3,000 ถุง ให้แก่สํานักงาน

เทศบาลตําบลวงัตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร เพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดอืดร้อน 

แถลงข่าวรายงานสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์แนวโนม้ครึ่งปีหลัง ปี 2563 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจดังานแถลงข่าวรายงานสถานการณส่์งออก และคาดการณ์แนวโน้มครึ่งปีหลัง ปี 2563 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยสมาคมฯไดป้รับลดคาดการณ์ส่งออกข้าวปี 2563 ที่ 6.5 ล้านตัน  


