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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 10 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1228 $1227 $1240 $1236 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1145 $1128 $1107 $1087 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $717 $716 $707 $705 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $545 $545 $534 $526 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $529 $528 $518 $510 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $506 $506 $499 $491 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $431 $430 $435 $427 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1149 $1149 $1144 $1125 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $545 $545 $550 $539 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 667,277 462,768 -30.4 643,852 -28.1 3,779,394 2,574,374 -31.9

มูลค่า(ล้านบาท) 11,350 11,122 -2.0 14,550 -23.6 62,419 54,168 -13.2
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปริมาณ 2,574,374 ตัน 

มูลค่า 54,168 ล้านบาท (1,732.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.9% และมูลค่าลดลง 13.2% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 3,779,394 ตัน มูลค่า 62,419 ล้านบาท (1,975.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 11.23 7.58 3.78 2.57 -31.9
อินเดีย 11.61 9.81 4.64 3.70 -20.3
เวียดนาม 6.99 6.37 2.61 3.09 18.4
ปากีสถาน 3.26 3.98 1.82 2.13 3.8
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 1.21 1.21 0.0

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 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.-พ.ค. 62 ม.ค.-พ.ค. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 1,703,136 963,227 -43.4
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 627,578 707,293 12.7
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 225,951 317,673 40.6
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,098,078 471,389 -57.1
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 124,650 114,796 -7.9
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,654 3,779,394 2,574,374 -31.9
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 62,419 54,168 -13.2

 

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

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 239,942 338,769 41.2
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 264,874 231,412 -12.6
แองโกล่า 436,759 376,492 198,415 195,438 -1.5
จีน 1,004,042 471,339 205,830 120,207 -41.6
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 107,806 116,338 7.9

 

การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2563 มีปริมาณ 462,768 ตัน มูลค่า 11,122 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

ลดลง 28.1% และ 23.6% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงมากเม่ือ

เทียบกับเดือนเมษายนเน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าได้ชะลอการนําเข้าข้าวหลังจากที่นําเข้าไปจํานวนมากและมีสต็อกข้าวเพียงพอ

แล้ว ขณะที่ประเทศเวียดนามและอินเดียกลับมาส่งออกข้าวตามปกติแล้วและราคาข้าวยังต่ํากว่าของไทยมาก ประกอบกับ

ประเทศจีนมีการส่งออกข้าวเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละประมาณ 200,000 ตัน จึงส่งผลให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยลดลงมาก ซ่ึงการ

ส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 181,822 ตัน ลดลง 25.3% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า มาเลเซีย 

กาบอง ญี่ปุ่น โมซัมบิก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณเพียง 81,224 ตัน ลดลง 31.4% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วน

ใหญ่ส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 

119,211 ตัน ลดลง 25.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 450,000-500,000  ตัน เน่ืองจากประเทศ 

ผู้นําเข้าได้ชะลอการนําเข้าเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ประกอบกับเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของต่างประเทศซ่ึงมักจะมีการบริโภค

ข้าวลดลง และราคาข้าวของประเทศคู่แข่งก็ยังต่ํากว่าข้าวไทยมาก ทั้งน้ีการที่ราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

เน่ืองจากอุปทานข้าวของไทยมีจํากัดทําให้ราคาข้าวภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งค่า 

จึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 60-130 เหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 448-452, 378-382 และ 428-432 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
  

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้แก่โรงพยาบาล 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2563 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอตัราการไหลสูง 
ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น จํานวน 5 เครือ่ง โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 3 เครื่อง 

และโรงพยาบาลหนองคาย จํานวน 2 เครือ่ง มูลค่ารวม 2,300,000 บาท  


