
                 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 1 

 

ราคาข้าวสารส่งออก 

รายการ 23 ธ.ค. 63 13 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $977 $985 $985 $986 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $926 $933 $934 $934 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $756 $762 $762 $746 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $545 $560 $561 $568 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $529 $543 $543 $550 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $516 $527 $526 $531 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $472 $475 $469 $469 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $815 $805 $805 $805 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $535 $549 $550 $558 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 

 

 

 ธ.ค. 62 ธ.ค. 63 ∆% พ.ย. 63 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2563 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 464,504 480,102 3.4 721,779 -33.5 7,583,662 5,724,679 -24.5 

มูลค่า (ล้านบาท) 9,244 9,257 0.1 13,072 -29.2 130,585 115,915 -11.2 
  

 ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในปี 2563 ( มกราคม-ธันวาคม ) มีปริมาณ 5,724,679 ตัน มูลค่า 115,914.8 

ล้านบาท ( 3,727.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 24.5% และมูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2562 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 7,583,662 ตัน มูลค่า 130,584.6 ล้านบาท ( 4,207.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

เปรียบเทยีบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2560 2561 2562 2563 ∆% 
ไทย 11.67 11.23 7.58 5.72 -24.5 
อินเดีย 12.12 11.61 9.81 14.20 44.7 
เวียดนาม 6.60 6.99 6.37 6.13 -3.8 
ปากีสถาน 3.21 3.26 3.98 3.78 -5.2 
สหรัฐอเมริกา 3.37 3.16 3.11 2.84 -8.8 

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ที่มา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 2564  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



                 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 2 

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2560-2563 

ชนิดข้าว 2560 2561 2562 2563 ∆% 
ข้าวขาว 5,082,384 5,927,940 3,213,371 1,984,137 -38.3 
ข้าวหอมมะลิ 2,308,789 1,665,658 1,410,833 1,447,853 2.6 
ข้าวหอมไทย 385,567 451,162 513,371 574,195 11.8 
ข้าวนึ่ง 3,380,167 2,801,538 2,230,666 1,441,924 -35.4 
ข้าวเหนียว 517,425 385,878 215,420 276,568 28.4 
รวม (ตัน) 11,674,331 11,232,176 7,583,662 5,724,679 -24.5 
มูลค่า (ล้านบาท) 175,161 182,082 130,585 115,915 -11.2 

 

 

ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2560-2563 

ประเทศ 2560 2561 2562 2563 ∆% 
แอฟริกาใต้ 775,197 778,980 726,662 672,777 -7.4 
สหรัฐอเมริกา 503,457 505,885 559,938 672,183 20.0 
เบนิน 1,814,014 1,697,930 1,066,581 476,290 -55.3 
จีน 1,204,911 1,004,042 471,339 381,363 -19.1 
แองโกล่า 396,503 436,759 376,492 347,292 -7.8 

 

 
 

การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2563 มีปริมาณ 480,102 ตัน มูลค่า 9,257 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 

33.5% และ 29.2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีส่งออกปริมาณ 721,779 ตัน มูลค่า 13,072 ล้านบาท เนื่องจาก   

เดือนท่ีผ่านมาผูส้่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือท่ีปรับตัวสูงขึ้นมากท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบสินค้า

ได้ตามก าหนดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลใหก้ารส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 155,794 ตัน ลดลง 39.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จีน โมซัมบิก ลาว เป็นต้น ขณะท่ีการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 144,969 ตัน 

ลดลง 53.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เยเมน เป็นต้น 

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 145,858 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยัง

ตลาดประจ า เช่น สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนมกราคม 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ท่ีประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้น าเข้าใน

แถบแอฟริกาและเอเชียยังคงมีความต้องการน าเข้าข้าวท้ังข้าวขาวและข้าวน่ึงแต่ปริมาณไม่มากนัก ขณะท่ีตลาดหลักท่ีน าเข้าข้าว

หอมมะลิและข้าวหอมไทยยังคงมีการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวในช่วงนี้อาจจะมีปริมาณไม่มากเหมือน

ช่วงเวลาปกติ เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ประกอบกับค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก ท าให้

การส่งมอบสินค้าต้องล่าช้ากว่าก าหนดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

 

 

         ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นท้ังข้าวขาวและข้าวนึ่ง ท่ามกลางภาวะค่าเงินบาทท่ีอยู่ในทิศทาง

แข็งค่า โดยข้าวขาว 5% ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 529 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อช่วงปลายเดือนท่ีแล้ว มาอยู่ท่ี 550 เหรียญสหรัฐฯ

ต่อตัน ขณะท่ีข้าวน่ึงปรับเพิ่มขึ้นจาก 535 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ท่ี 558 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงกว่า

อินเดียประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยเว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และ

ปากีสถาน อยูท่ี่ 523-527, 388-392 และ 453-457 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามล าดับ 
 


