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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 มิ.ย. 64 16 มิ.ย. 64 23 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $865 $849 $815 $792 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $815 $799 $767 $744 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $651 $667 $654 $647 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $500 $490 $464 $450 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $483 $474 $447 $434 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $471 $460 $438 $427 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $431 $415 $406 $403 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $725 $693 $679 $673 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $493 $483 $461 $457 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 463,775 319,278 -31.2 327,037 -2.4 2,578,670 1,778,260 -31.0

มูลค่า(ล้านบาท) 11,139 6,201 -44.3 6,385 -2.9 54,233 34,392 -36.6
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2564) มีปริมาณ 1,778,260 ตัน 

มูลค่า 34,392 ล้านบาท ( 1,141 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.0% และมูลค่าลดลง 36.6% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,578,670 ตัน มูลค่า 54,233 ล้านบาท ( 1,734 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.72 2.58 1.78 -31.0
อินเดีย 9.81 14.60 4.86 8.18 68.3
เวียดนาม 6.37 6.58 3.09 2.60 -15.9
ปากีสถาน 3.98 4.13 1.82 1.96 7.7
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 1.26 1.23 -2.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับที่ 6 ประจําเดอืนมิถุนายน 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.-พ.ค. 2563 ม.ค.-พ.ค. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,139 799,871 474,131 -40.7
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,852 580,547 442,380 -23.8
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 258,343 151,182 -41.8
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,441,925 390,165 209,327 -20.7
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 84,620 81,965 -3.1
รวม (ตัน) 7,583,662 5,724,679 2,113,542 1,458,982 -31.0
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 115,915 43,079 28,190 -34.5

 

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

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 231,412 238,665 3.1
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 338,769 220,944 -34.8
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 115,338 145,318 26.0
จีน 471,339 381,363 120,207 129,219 7.5
แคเมอรูน 534,032 273,922 112,822 97,983 -13.2

 

 

        การส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณ 319,278 ตัน มูลค่า 6,201 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

ลดลง 2.4% และ 2.9% เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 327,037 ตัน มูลค่า 6,385 ล้านบาท 

โดยในช่วงน้ี การส่งออกข้าวของไทยยังคงไม่กระเตื้องขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาที่ยังคงรุนแรง เน่ืองจากราคาข้าวไทย

โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวน่ึงยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก ขณะที่ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือที่

ปรับตัวสูงขึ้นยังไม่คล่ีคลายส่งผลให้อันดับการส่งออกข้าวไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 4 ตามหลังประเทศอินเดีย เวียดนาม และ

ปากีสถาน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 133,444 ตัน ลดลง 17.26% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วน

ใหญ่ส่งไปประเทศญี่ปุ่นโมซัมบิก แองโกล่า แคเมอรูน จีน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณเพียง 78,376 ตัน 

เพ่ิมขึ้น 50.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ 

(ต้นข้าว) มีปริมาณเพียง 62,109 ตัน ลดลง 0.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง 

สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซ่ึงเป็นปริมาณที่ไทย

สามารถส่งออกได้ในภาวะที่ราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะอินเดีย และยังคงมีปัญหาค่าระวางเรือปรับสูงขึ้น รวมทั้ง

อุปสรรคด้านการส่งมอบสินค้าในปัจจุบัน ทั้งน้ี สมาคมฯคาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลังปริมาณการส่งออกน่าจะดีขึ้น เพราะคาดว่าความ

ต้องการข้าวในตลาดโลกในช่วงคร่ึงปีหลังจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคาดว่าในปีน้ีผลผลิตข้าวของไทยจะเพ่ิมขึ้นซ่ึงจะทําให้

ราคาข้าวของไทยปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลง

ด้วย โดยในช่วงน้ีข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 434 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และ

ปากีสถาน อยู่ที่ 468-472, 383-387 และ 408-412 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของไทยราคาอยู่ที่ 457 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวน่ึงของอินเดยี และปากีสถาน อยู่ที่ 363-367 และ 443-447 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ  
 


