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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 11 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63 25 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1214 $1217 $1195 $1228 
ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $1084 $1073 $1071 $1103 
ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $693 $692 $695 $758 
ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $507 $526 $517 $580 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $491 $510 $502 $564 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $476 $489 $484 $535 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $426 $416 $424 $440 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1073 $1078 $1106 $1107 
ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $497 $532 $523 $571 

       

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 ก.พ. 62 ก.พ. 63 ∆% ม.ค. 63 ∆% ม.ค.-ก.พ. 2562 ม.ค.-ก.พ. 2563 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 687,573 400,152 -41.8 547,152 -26.9 1,639,323 947,304 -42.2 

มูลค่า(ล้านบาท) 11,694 8,219 -29.7 9,316 -11.8 26,981 17,535 -35.0 
  

 ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีปริมาณ 947,304 ตัน 

มูลค่า 17,534.9 ล้านบาท (583.8.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 42.2% และมูลค่าลดลง 35.0% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2562 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 1,639,323 ตัน มูลค่า 26,981.3 ล้านบาท (842.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 6 อันดับ 

ประเทศ 2561 2562 ม.ค.-ก.พ. 2562 ม.ค.-ก.พ. 2563 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 1.64 0.95 -42.2 
อินเดีย 11.61 9.81 2.05 1.82 -11.3 
เวียดนาม 6.99 6.37 0.78 0.84 7.3 
ปากีสถาน 3.26 3.98 0.85 0.81 -4.5 
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 0.42 0.49 17.5 
จีน 2.09 2.75 - - - 

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ที่มา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2561-2563 
ชนิดข้าว        2561         2562 ม.ค.-ก.พ. 2562 ม.ค.-ก.พ. 2563 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,211,444 805,822 400,712 -50.3 
ข้าวหอมมะลิ 1,665,658 1,410,811 273,014 231,412 -15.2 
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 93,696 100,587 7.4 
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,229,466 421,079 190,687 -54.7 
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 45,713 23,907 -47.7 
รวม (ตัน) 11,232,176 7,580,512 1,639,323 947,304 -42.2 
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,544 26,981 17,535 -35.0 

 

 

ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2561-2563 
ประเทศ        2561         2562 ม.ค.-ก.พ. 2562 ม.ค.-ก.พ. 2563 ∆% 

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,957 97,764 93,737 -4.1 
แอฟริกาใต้ 778,980 725,461 115,936 86,975 -25.0 
แองโกล่า 436,759 376,492 69,472 65,736 -5.4 
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 45,544 58,725 28.9 
จีน 1,004,042 471,339 87,922 41,825 -52.4 

 

 

การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีปริมาณ 400,152 ตัน มูลค่า 8,219 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 

26.9% และ 11.8% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2562 เนื่องจากการส่งออกข้าวข้าวและข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงค่อนข้างมากเม่ือ

เทียบกับเดือนมกราคม 2563 เนื่องจากตลาดน าเข้าที่ส าคัญในแถบเอเชียและแอฟริกามีการน าเข้าลดลงเนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่า

ประเทศคู่แข่งมาก โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 156,243 ตัน ลดลง 47.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่

ส่งไปยังประเทศแองโกล่า ญี่ปุ่น แคเมอรูน จีน เคนยา เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 82,086 ตัน ลดลง 24.4% เม่ือเทียบกับ

เดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจ าในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ขณะที่การส่งไปยังตลาด

หลัก เช่น เบนิน และไนจีเรีย มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 102,454 ตัน เพิ่มขึ้น 22.6% เม่ือ

เทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากตลาดหลักในแถบเอเชียเช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ต่างเร่งน าเข้าข้าวเนื่องจากผู้บริโภคมีการซ้ือข้าวเพื่อกักตุน

มากขึ้นในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่การส่งไปยังตลาดประจ าในแถบอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ก็

ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  
สมาคมฯคาดว่าในเดือนมีนาคม 2563 จะมีการส่งออกข้าวมากกว่า 600,000 ตัน เนื่องจากตลาดประจ าที่น าเข้าข้าวไทยในแถบ

แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ต่างเร่งน าเข้าข้าวมากขึ้น หลังจากที่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการขยายวงกว้างไปทั่วโลกและมี

ความรุนแรงมากย่ิงขึ้นจนหลายประเทศต้องออกมาตรการปิดประเทศและจ ากัดการเดินทางติดต่อกัน จึงท าให้ผู้บริโภคในหลายประเทศ

เกิดความตื่นตระหนกและซ้ือสินค้าอาหารที่จ าเป็นกักตุนมากขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน 

กัมพูชา เมียนมา เริ่มส่งสัญญาที่จะจ ากัดการส่งออกข้าว รวมทั้งการหยุดท าการของหน่วยงานที่เกี่ยวกับระบบลอจิสติกส์ของประเทศจึงท า

ให้การส่งออกข้าวมีอุปสรรคมากขึ้นและส่งผลให้การส่งออกในช่วงนี้มีแนวโน้มชะลอลง 
ส าหรับภาวะราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 130-210 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก

อุปทานข้าวในประเทศตึงตัวจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวมาก

ขึ้น โดยเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 564 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงาน

ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 428-432, 350-354 และ 383-387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามล าดับ  
 


