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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 3 ก.พ. 64 10 ก.พ. 64 17 ก.พ. 64 24 ก.พ. 64

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $968 $970 $968 $967 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $934 $935 $917 $916 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $746 $747 $746 $745 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $578 $585 $568 $567 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $561 $569 $550 $549 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $541 $552 $538 $537 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $479 $500 $499 $499 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $805 $806 $805 $804 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $568 $575 $564 $557 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ม.ค. 63 ม.ค. 64 ∆% ธ.ค. 63 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2563 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 548,958 421,477 -23.2 480,102 -12.2 7,583,662 5,724,679 -24.5

มูลค่า (ล้านบาท) 9,343 7,826 -16.2 9,257 -15.4 130,585 115,915 -11.2
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826.1 ล้านบาท         

( 262.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 23.2% และมูลค่าลดลง 16.2% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563       

ที่มีการส่งออกปริมาณ 548,958 ตัน มูลค่า 9,342.7 ล้านบาท ( 312.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.72 0.55 0.42 -23.2
อินเดีย 9.81 14.60 0.91 1.42 56.0
เวียดนาม 6.37 6.58 0.41 0.43 3.7
ปากีสถาน 3.98 4.06 0.43 0.54 26.3
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 0.24 0.27 12.5

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับที่ 2 ประจําเดอืนกุมภาพันธ์ 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. 2563 ม.ค. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,139 278,012 132,714 -52.3
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,852 110,786 119,480 7.8
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 42,248 36,020 -14.7
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,441,925 108,601 118,174 8.8
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 9,313 15,092 62.1
รวม (ตัน) 7,583,662 5,724,679 548,958 421,477 -23.2
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 115,915 9,243 7,826 -16.2

 

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

แคเมอรูน 534,032 273,922 25,542 62,219 143.6
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 46,349 49,577 7.0
แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 44,900 46,693 4.0
จีน 471,339 381,363 15,274 32,630 113.6
เบนนิ 1,066,581 476,290 9,311 26,276 186.5

 
 

การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

ลดลง 12.2% และ 15.4% เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 480,102 ตัน มูลค่า 9,257 ล้านบาท ซ่ึง

ส่งผลให้ประเทศไทยหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่ 4 เม่ือเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอ่ืนๆ ซ่ึงนําโดยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน 

เน่ืองจากผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําให้ไม่สามารถส่ง

มอบสินค้าได้ตามกําหนด ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมากจึงทําให้ผู้ซ้ือหันไปซ้ือข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า 

ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 145,085 ตัน ลดลง 6.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน 

ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จีน โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณ 118,174 ตัน เพ่ิมขึ้น 

2.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการ

ส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 97,971 ตัน ลดลง 32.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น 

สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น 
 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน เน่ืองจากผู้ส่งออก

ยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบให้กับผู้ซ้ือในแถบแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ทั้งในส่วนของข้าวขาว ข้าวน่ึง และข้าวหอมมะลิ ขณะที่

คําส่ังซ้ือใหม่ๆยังมีปริมาณไม่มากนัก เน่ืองจากราคาข้าวขาวและข้าวน่ึงของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก ประกอบกับค่าเงินบาทก็

ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า ส่งผลให้ในขณะน้ีข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 549 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 513-517, 398-402 และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของ

ไทยราคาอยู่ที่ 557 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 383-387 และ 457-461 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว 

 

 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ 
และคุณวรพันธ์ุ น้ิมวัฒนา กรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาส

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการข้าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ กรมการข้าว 


