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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 23 ก.ย. 63 30 ก.ย. 63 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (61/62) (THMR Premium - 18/19) $1186 $1195 $1183 $1160

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $974 $964 $955 $932

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $678 $667 $645 $656

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $532 $529 $508 $511

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $515 $513 $492 $495

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $495 $494 $477 $479

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $428 $431 $427 $424

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $1141 $1117 $1009 $938

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $532 $519 $514 $511

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 448,457 356,554 -20.5 409,451 -12.9 5,355,924 3,651,600 -31.8

มูลค่า(ล้านบาท) 7,988 7,366 -12.7 7,988 -7.8 90,284 76,835 -14.9
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-สิงหาคม) มีปริมาณ 3,651,600 ตัน 

มูลค่า 76,835 ล้านบาท (2,456.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.8% และมูลค่าลดลง 14.9% เม่ือเทียบกับ         

ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,355,924 ตัน มูลค่า 90,284 ล้านบาท (2,872.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 11.23 7.58 5.36 3.65 -31.8
อินเดีย 11.61 9.81 7.39 5.85 -20.8
เวียดนาม 6.99 6.37 4.58 4.61 0.5
ปากีสถาน 3.26 3.98 2.53 2.45 -3.0
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 2.01 1.89 -6.1

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 10 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 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.-ส.ค. 62 ม.ค.-ส.ค. 63 ∆% 

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,364 2,286,814 1,344,075 -41.2
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 934,759 973,574 4.2
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 349,935 428,975 22.6
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,617,668 750,262 -53.6
ข้าวเหนียว 385,878 215,421 166,748 154,715 -7.2
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,655 5,355,924 3,651,600 -31.8
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,584 90,284 76,835 -14.9

 

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

สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 373,538 477,910 27.9
แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 457,839 394,837 -13.8
แองโกล่า 436,759 376,492 267,141 262,371 -1.8
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 164,136 186,793 13.8
จีน 1,004,042 471,339 279,865 156,468 -44.1

 

การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2563 มีปริมาณ 356,554 ตัน มูลค่า 7,366 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 

12.9% และ 7.8% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ส่งออกได้ 409,451 ตัน มูลค่า 7,988 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าว

ขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย 

เวียดนาม ประกอบกับผู้นําเข้าบางส่วนมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้วจึงชะลอการนําเข้าข้าว ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 การส่งออกข้าว

ขาวมีปริมาณ 133,510 ตัน ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับเดือนกอ่น โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

โมซัมบิก แองโกล่า จีน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 109,538 ตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไป

ตลาดประจําในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน เยเมน เป็นต้น สําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 68,393 ตัน 

เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกันยายน 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้

นําเข้าในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจากไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ในขณะที่

อินเดียยังคงประสบปัญหาด้านลอจิสติกส์ซึ่งทําให้การส่งมอบล่าช้า ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์แต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากนัก 

ส่วนของการส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มชะลอลงเนื่องจากประเทศผู้นําเข้าได้นําเข้าไปเป็นจํานวนมากแล้วและบางส่วนรอดูผลผลิต

ข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดในช่วง 1-2 เดือนนี้ 

ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งที่สําคัญ แม้ว่าค่าเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แต่เนื่องจาก

อุปทานข้าวในประเทศโดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าที่จะนําไปสีแปรสภาพเป็นข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณจํากัดจึงทําให้ราคาข้าว

ภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงและส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 30-140 เหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือวันที่ 

30 กันยายน 2563 สมาคมฯประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าว

ขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 463-467, 348-352 และ 403-407 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมฯประชุมหารือเก่ียวกับการพยากรณ์ผลผลิตขา้วของไทยกับสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร        

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยร่วมประชุมหารือเก่ียวกับวิธีการพยากรณ์ข้อมูลผลผลิตข้าวของประเทศไทยกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 

สมาคมฯประชุมหารือเก่ียวกับการพยากรณ์ผลผลิตขา้วของไทยกับ GISTDA 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยร่วมประชุมหารือเก่ียวกับวิธีการพยากรณ์ข้อมูลผลผลิตข้าวของประเทศไทยกับ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 


