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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ก.ค. 64 14 ก.ค. 64 21 ก.ค. 64 29 ก.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $786 $778 $774 $773 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $738 $716 $696 $695 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $643 $605 $602 $585 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $447 $436 $418 $418 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $431 $421 $403 $402 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $424 $415 $396 $393 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $400 $396 $375 $360 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $668 $661 $626 $625 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $453 $442 $421 $421 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 344,079 389,331 13.2 319,278 21.9 2,922,749 2,167,591 -25.8

มูลค่า(ล้านบาท) 7,808 7,115 -8.9 6,201 14.7 62,041 41,507 -33.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2564) มีปริมาณ 2,167,591 ตัน 

มูลค่า 41,507 ล้านบาท ( 1,369.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 25.8% และมูลค่าลดลง 33.1% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,922,749 ตัน มูลค่า 62,041 ล้านบาท ( 1,980.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.72 2.92 2.17 -25.8
อินเดีย 9.81 14.60 6.00 9.49 58.1
เวียดนาม 6.37 6.58 3.52 3.03 -14.0
ปากีสถาน 3.98 4.13 2.09 1.80 -13.9
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 1.50 1.45 -3.3

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับท่ี 7 ประจําเดอืนกรกฎาคม 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.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,107 1,083,423 790,083 -27.1
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,870 808,109 581,353 -28.1
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 360,584 198,070 -45.1
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,451,285 537,811 472,322 -12.2
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 132,822 125,763 -5.3
รวม (ตัน) 7,583,662 5,734,024 2,922,749 2,167,591 -25.8
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 116,043 62,041 41,507 -33.1

 

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

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 270,841 294,082 8.6
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 387,498 251,570 -35.1
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 136,070 173,627 27.6
จีน 471,339 381,363 128,780 162,500 26.2
แคเมอรูน 534,032 273,922 124,337 123,933 -0.3

 

  การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2564 มีปริมาณ 389,331 ตัน มูลค่า 7,115 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 

21.9% และ 14.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 319,278 ตัน มูลค่า 6,201 ล้านบาท โดยในช่วงนี้

การส่งออกข้าวเริ่มดีขึ้นบ้างจากการที่ราคาข้าวของไทยปรับลดลงตามภาวะตลาดและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทําให้ช่องว่างระหว่าง

ราคาข้าวไทยและประเทศคู่แข่งเริ่มแคบลง ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยในเดือน

มิถุนายน 2564 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 205,851 ตัน เพิ่มขึ้น 54.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศโมซัมบิก 

อิรัก ญี่ปุ่น แคเมอรูน แองโกล่า จีน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 84,619 ตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับเดือน

ก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เบนิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) 

ซึ่งมีตลาดหลักคือ สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา กลับส่งออกได้เพียง 61,816 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจาก

ยังคงมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือที่ไปยังภูมิภาคอเมริกาที่ค่าระวางเรือพุ่ง

สูงขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทําให้ต้นทุนรวมของผู้ซื้ออยู่ในระดับที่สูงมากแม้ว่าราคาข้าวหอม

มะลิไทยจะปรับลดลงก็ตาม จึงส่งผลให้คําส่ังซื้อมีปริมาณลดลง 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 น่าจะส่งออกได้มากกว่า 400,000 ตัน เพราะคาดว่าตลาดสําคัญในแถฟแอฟริกา 

ตะวันออกกลาง และเอเชีย มีแนวโน้มที่จะนําเข้าข้าวเพิ่มขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่ง เนื่องจากราคาข้าวของไทยปรับลดลงมาอยู่ใน

ระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก ประกอบกับความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศเริ่มมีมากขึ้นเพราะอุปทานข้าวในประเทศมีน้อยลง 

ทั้งนี้ สมาคมฯคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวน่าจะดีขึ้น เพราะคาดว่าในปีนี้ผลผลิตข้าวของไทยจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงิน

บาทมีทิศทางอ่อนค่าลงซ่ึงจะทําให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 402 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 388-392, 383-387 และ 378-382 

เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่งของอินเดีย และ

ปากีสถาน อยู่ที่ 353-357 และ 396-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ  
 


