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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 4 ส.ค. 64 11 ส.ค. 64 18 ส.ค. 64 25 ส.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $768 $761 $766 $773 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $691 $684 $689 $726 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $597 $592 $626 $648 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $415 $411 $420 $424 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $400 $396 $405 $409 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $390 $386 $394 $397 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $357 $354 $356 $360 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $591 $585 $589 $595 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $409 $405 $414 $418 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ก.ค. 63 ก.ค. 64 ∆% มิ.ย. 64 ∆% ม.ค.-ก.ค. 2563 ม.ค.-ก.ค. 2564 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 409,451 419,578 2.5 389,331 7.6 3,332,200 2,587,170 -22.4

มูลค่า(ล้านบาท) 7,991.7 7,466.4 -6.5 7,115 4.9 70,031.4 48,973.0 -30.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม 2564) มีปริมาณ 2,587,170 ตัน 

มูลค่า 48,973 ล้านบาท ( 1,608.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 22.4% และมูลค่าลดลง 30.1% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 3,332,200 ตัน มูลค่า 70,031.4 ล้านบาท ( 2,240.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-ก.ค. 2563 ม.ค.-ก.ค. 2564 ∆% 

ไทย 7.58 5.72 3.33 2.59 -22.4
อินเดีย 9.81 14.60 7.86 11.02 40.3
เวียดนาม 6.37 6.58 4.00 3.49 -12.7
ปากีสถาน 3.98 4.13 2.42 1.89 -21.7
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 1.68 1.76 4.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2564  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2562-2564 
ชนิดขา้ว 2562 2563 ม.ค.-ก.ค. 2563 ม.ค.-ก.ค. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,107 1,234,387 903,780 -26.8
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,870 903,337 661,751 -26.7
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 392,754 237,011 -39.7
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,451,285 656,485 647,844 -1.3
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 145,237 136,784 -5.8
รวม (ตัน) 7,583,662 5,734,024 3,332,200 2,587,170 -22.4
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 116,043 70,031 48,973 -30.1

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2562-2564 
ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-ก.ค. 2563 ม.ค.-ก.ค. 2564 ∆% 

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 333,566 385,401 15.5
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 428,072 294,402 -31.2
จีน 471,339 381,363 138,228 195,853 41.7
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 157,423 188,053 19.5
แคเมอรูน 534,032 273,922 159,094 141,557 -11.0

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2564 มีปริมาณ 419,578 ตัน มูลค่า 7,466 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้น 7.6% และ 4.9% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 389,331 ตัน มูลค่า 7,115 ล้านบาท 

เน่ืองจากในช่วงน้ีราคาข้าวของไทยปรับลดลงตามภาวะตลาดและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทําให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่

สําคัญโดยเฉพาะอินเดียได้ ส่งผลให้การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากจากเดือนก่อน โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 

มีการส่งออกข้าวน่ึงปริมาณ 175,522 ตัน เพ่ิมขึ้น 107.4% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ 

เยเมน เบนิน ไนเจอร์ แคเมอรูน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวขาวมีการส่งออกลดลง 33.7% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยมีปริมาณ 136,501 ตัน ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศจีน ญี่ปุ่น แองโกล่า แคเมอรูน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออก

ข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 74,850 ตัน เพ่ิมขึ้น 21.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดหลักคือ สหรัฐฯ ฮ่องกง 

แคนาดา ฝร่ังเศส สิงคโปร์ จีน เป็นต้น  
สมาคมฯคาดว่าในเดือนสิงหาคม 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะมีมากกว่า 600,000 ตัน เน่ืองจากราคาข้าวของไทยปรับ

ลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก ขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศ ทั้งที่แอฟริกา ตะวันออกกลาง 

และเอเชียยังคงมีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาด้านลอจิสติกส์อยู่บ้างในบางเส้นทางเดินเรือ เช่น อเมริกา และยุโรป 

ที่ค่าระวางเรือยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งน้ีคาดว่าการส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น  

จากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซ่ึงจะช่วยให้ในช่วงที่เหลือของปีน้ีปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 600,000-700,000 ตัน 

ซ่ึงจะทําให้ในปีน้ีประเทศไทยสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายท่ี 6 ล้านตัน ด้านราคาข้าวในช่วงน้ีข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 

409 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 398-402, 368-372 และ 

353-357 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของไทยราคาอยู่ที่ 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวน่ึง  

ของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 348-352 และ 396-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ  
 


