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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 11 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63 2 ธ.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 18/19) $976 $961 $973 $977

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 19/20) $925 $910 $922 $926

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $687 $689 $685 $705

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $501 $512 $520 $529

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $485 $496 $503 $512

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $477 $486 $491 $498

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $450 $451 $449 $451

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $746 $783 $762 $815

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $501 $502 $510 $519

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ต.ค. 62 ต.ค. 63 ∆% ก.ย. 63 ∆% ม.ค.-ต.ค. 2562 ม.ค.-ต.ค. 2563 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 606,918 445,144 -26.7 390,258 14.0 6,541,465 4,487,002 -31.4

มูลค่า(ล้านบาท) 10,462 8,561 -18.2 7,646 11.9 110,474 93,041 -15.8
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนของปี 2563 (มกราคม-ตุลาคม) มีปริมาณ 4,487,002 ตัน  

มูลค่า 93,041 ล้านบาท (2,979.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.4% และมูลค่าลดลง 15.8% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,541,465 ตัน มูลค่า 110,474 ล้านบาท (3,536.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2561 2562 ม.ค.-ต.ค. 62 ม.ค.-ต.ค. 63 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 6.54 4.49 -31.4
อินเดีย 11.61 9.81 8.89 10.81 21.6
เวียดนาม 6.99 6.37 6.06 5.54 -8.6
ปากีสถาน 3.26 3.98 3.40 2.99 -12.1
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 2.60 2.01 -22.9

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน 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.-ต.ค. 62 ม.ค.-ต.ค. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 2,775,831 1,595,676 -42.5
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 1,133,308 1,131,793 -0.1
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 445,446 506,386 13.7
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 2,009,019 1,063,130 -47.1
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 177,862 190,015 6.8
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,655 6,541,465 4,487,002 -31.9
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 110,475 94,041 -15.8

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2561-2563 
ประเทศ        2561         2562 ม.ค.-ต.ค. 62 ม.ค.-ต.ค. 63 ∆% 

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 466,713 560,764 20.2
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 640,553 544,766 -15.0
แองโกล่า 436,759 376,492 317,700 305,920 -3.7
เบนนิ 1,697,930 1,066,581 1,059,108 277,413 -73.8
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 213,769 208,176 -2.6

 
 

การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2563 มีปริมาณ 445,144 ตัน มูลค่า 8,561 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 

14% และ 11.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ที่ส่งออกได้ ปริมาณ 390,258 ตัน มูลค่า 7,464 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออก

ข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้นําเข้าในแถบแอฟริกาได้นําเข้าข้าว 

ข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ส่งผลให้ในเดือนตุลาคม 2563 มีการส่งออกข้าวนึ่งปริมาณ 179,908 ตัน 

เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน เยเมน เป็นต้น ขณะที่การ

ส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 132,960 ตัน ลดลง 7.96% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า ญี่ปุ่น จีน กาน่า 

โมซัมบิก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 71,482 ตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคง

ส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้นําเข้าใน

แถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจากไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ขณะที่ตลาด

ประจําที่นิยมบริภาคข้าวฤดูใหม่โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้นําเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลงบ้างแล้ว 

อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก เพราะผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่

ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําให้การส่งมอบสินค้าต้องล่าช่กว่ากําหนดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก 
 

ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคา

ข้าวไทยห่างจากอินเดียประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% 

ที่ 512 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน 

อยู่ที่ 483-487, 358-362 และ 391-395 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมฯเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2563/64 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2563/64  
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 

 

สมาคมฯเดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรงุพันธุ์ขา้วของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรงุพันธุ์ข้าว ที่หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการ
ปรับปรงุพันธุข์า้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ เมื่อวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2563  

และเดินทางไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีลําไอออนพลังงานต่ําในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
จากสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน 2563 


