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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 28 ต.ค. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1171 $1177 $1175 $1180 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $941 $947 $946 $949 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $663 $650 $632 $651 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $509 $480 $479 $481 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $493 $464 $463 $465 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $478 $456 $457 $459 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $428 $430 $436 $438 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $850 $758 $723 $726 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $506 $483 $476 $484 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 578,623 390,258 -32.6 356,554 9.4 5,934,547 4,041,858 -31.9

มูลค่า(ล้านบาท) 9,728 7,646 -21.4 7,366 3.8 100,012 84,481 -15.5
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนของปี 2563 (มกราคม-กันยายน) มีปริมาณ 4,041,858 ตัน  

มูลค่า 84,481 ล้านบาท (2,702.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.9% และมูลค่าลดลง 15.5% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,934,547 ตัน มูลค่า 100,012 ล้านบาท (3,191.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 11.23 7.58 5.93 4.04 -31.9
อินเดีย 11.61 9.81 8.25 9.86 19.5
เวียดนาม 6.99 6.37 5.06 4.99 -1.4
ปากีสถาน 3.26 3.98 2.94 2.78 -5.3
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 2.33 1.85 -20.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนตุลาคม 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.-ก.ย. 62 ม.ค.-ก.ย. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 2,529,251 1,477,071 -41.6
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 1,037,417 1,045,919 0.8
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 390,276 468,002 19.9
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,805,396 883,222 -51.1
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 172,206 167,644 -2.6
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,655 5,934,547 4,041,858 -31.9
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 100,012 84,481 -15.5

 

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

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 416,121 519,919 24.9
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 537,166 457,406 -14.8
แองโกล่า 436,759 376,492 279,658 273,883 -2.1
เบนนิ 1,697,930 1,066,581 997,814 209,003 -79.1
แคเมอรูน 415,341 534,032 385,681 198,202 -48.6

 
 

การส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2563 มีปริมาณ 390,258 ตัน มูลค่า 7,464 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 

9.4% และ 3.8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 ที่ส่งออกได้ 356,554 ตัน มูลค่า 7,366 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวขาว

และข้าวน่ึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้นําเข้าในแถบแอฟริกาได้นําเข้าข้าวขาวและ  

ข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ส่งผลให้ในเดือนกันยายน 2563 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 146,744 ตัน 

เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน เบนิน แองโกล่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 132,960 ตัน เพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่

ส่งไปตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคมเมอรูน เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 

63,263 ตัน ลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 470,000-500,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้นําเข้า

ในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจากไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ประกอบในช่วง

นี้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงบ้างแล้ว จึงทําให้ผู้ซื้อหันมาให้ความสนใจข้าวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวหอมมะลิมี

แนวโน้มชะลอลงเน่ืองจากผู้ซื้อบางส่วนรอดูผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนน้ีเป็นต้นไป 

ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามภาวะตลาดและราคาภายในประเทศที่อ่อนตัวลง แต่ราคาก็ยังคงสูง

กว่าประเทศคู่แข่งที่สําคัญ โดยเฉพาะอินเดียที่ราคายังต่ํากว่าไทยอยู่ประมาณ 100-115 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทําให้ไทยสูญเสียตลาด  

ข้าวนึ่งและข้าวขาวให้แก่อินเดียในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 465 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 488-492, 348-352 

และ 388-392 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมฯเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครือ่งอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผูสู้งอายุ 
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

 

สมาคมฯมอบข้าวสารคุณภาพสง่ออกเพ่ือนําไปช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
 

 
 

 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมอบขา้วสารคุณภาพส่งออกจํานวน 10 ตัน ผ่านโครงการวันสร้างสุขช่อง one 31 และมอบให้
มูลนิธิร่วมกตัญญูจํานวน 1,000 ถงุ ตัน เพือ่นาํไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 


