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ราคาข้าวสารส่งออก 

รายการ 31 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 21 เม.ย. 64 28 เม.ย. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $925 $926 $894 $891 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $843 $845 $844 $843 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $745 $746 $713 $711 

ข้าวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $525 $520 $503 $509 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $509 $504 $487 $493 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $498 $492 $478 $482 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $461 $451 $444 $443 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $769 $770 $737 $735 

ข้าวนึ่ง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $519 $510 $494 $502 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 

 

 

 

 มี.ค. 63 มี.ค. 64 ∆% ก.พ. 64 ∆% ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2564 ∆% 
ปริมาณ (ตัน) 520,501 302,668 -41.9 407,800 -25.8 1,469,664 1,131,944 -23.0 

มูลค่า (ล้านบาท) 10,963 6,262 -42.9 7,716 -18.8 28,527 21,805 -23.6 
  

 ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี ( มกราคม-มีนาคม 2564 ) มีปริมาณ 1,131,944 ตัน 

มูลค่า 21,804.9 ล้านบาท ( 732.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 23.0% และมูลค่าลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2563 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 1,469,664 ตัน มูลค่า 28,526.7 ล้านบาท ( 939.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

เปรียบเทยีบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2564 ∆% 
ไทย 7.58 5.72 1.47 1.13 -23.0 
อินเดีย 9.81 14.60 3.01 4.05 34.3 
เวียดนาม 6.37 6.58 1.65 1.10 -33.8 
ปากีสถาน 3.98 4.06 1.08 1.29 18.9 
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 0.72 0.74 1.8 

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ที่มา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

 
 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน 2564  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จ าแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2562-2564 

ชนิดข้าว 2562 2563 ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2564 ∆% 
ข้าวขาว 3,213,371 1,984,139 587,554 329,723 -43.9 
ข้าวหอมมะลิ 1,410,833 1,447,852 392,857 357,231 -9.1 
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 170,011 129,597 -23.8 
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,441,925 271,766 257,269 -5.3 
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 47,476 58,129 22.4 
รวม (ตัน) 7,583,662 5,724,679 1,469,664 1,131,944 -23.0 
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 115,915 28,527 21,805 -23.6 

 

 

ประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2562-2564 

ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2564 ∆% 
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 179,106 157,257 -12.2 
แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 127,271 134,359 5.6 
จีน 471,339 381,363 64,491 98,931 53.4 
แคเมอรูน 534,032 273,922 48,484 85,214 75.8 
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 68,066 66,739 -1.9 

 

 

 

        การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณ 302,668 ตัน มูลค่า 6,262 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก        

ลดลง 25.8% และ 18.8% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท         

ท าให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 ตามหลังประเทศอินเดีย และปากีสถาน โดยสูงกว่าเวียดนามประมาณ 

30,000 ตันเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 3 แทน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหา        

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาว

และข้าวนึ่งยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก จึงส่งผลให้ค าสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ        

ท าให้ในเดือนมีนาคม 2564 มีการส่งออกข้าวขาวเพียง 87,305 ตัน ลดลงถึง 49.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไป     

ประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก กินี มาเลเซีย เบนิน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณเพียง 60,803 ตัน ลดลงถึง 22.3% 

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) 

มีปริมาณ 90,508 ตัน ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนเมษายน 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออก

ใด้ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งที่ส าคัญโดยเฉพาะอินเดีย          

ซ่ึงมีราคาข้าวที่ต่ าที่สุดในตลาด และต่ ากว่าไทยประมาณ 90-120 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทย          

ราคาอยู่ที่ 493 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 488-492, 398-402    

และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามล าดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 496 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่ง       

ของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 368-372 และ 441-445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามล าดับ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้   

ประเทศไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่อินเดีย โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศอินเดียสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง         

เดือนละเกือบ 2 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกในปีนี้ได้ประมาณ 15-16 ล้านตัน  

 


