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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 1 ธ.ค. 64 8 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 22 ธ.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $723 $728 $729 $721 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $708 $713 $714 $707 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $601 $605 $616 $609 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $413 $416 $417 $412 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $398 $401 $402 $397 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $391 $394 $395 $391 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $368 $371 $372 $368 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $609 $614 $615 $623 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $410 $413 $414 $409 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 721,775 755,492 4.7 773,823 -2.4 5,253,923 5,388,209 2.6

มูลค่า(ล้านบาท) 13,072 12,771 -2.3 12,188 4.8 106,758.8 95,234.4 -10.8
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนของปีน้ี (มกราคม-พฤศจิกายน 2564) มีปริมาณ 5,388,209 ตัน  

มูลค่า 95,234.4 ล้านบาท ( 3,015.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 2.6% แต่มูลค่าลดลง 10.8% เม่ือเทียบกับ   

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,253,923 ตัน มูลค่า 106,758.8 ล้านบาท ( 3,422.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.73 5.25 5.39 2.6
อินเดีย 9.81 14.60 12.74 18.32 43.8
เวียดนาม 7.33 6.58 5.95 5.85 -1.7
ปากีสถาน 3.98 4.13 3.56 3.50 -1.7
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 2.54 2.63 3.5

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับท่ี 12 ประจําเดอืนธันวาคม 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.ย. 2563 ม.ค.-พ.ย. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,107 1,844,509 2,081,755 12.9
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,870 1,285,572 1,163,395 -9.5
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 544,527 493,139 -9.4
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,451,285 1,336,316 1,371,722 2.6
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 242,999 278,198 14.5
รวม (ตัน) 7,583,662 5,734,024 5,253,923 5,388,209 2.6
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 116,043 106,786 95,234 -10.8

 

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

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 642,548 736,757 14.7
จีน 471,339 381,363 283,881 528,831 86.3
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 619,186 496,131 -19.9
เบนนิ 1,066,581 484,290 427,848 332,159 -22.4
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 235,495 256,892 9.1

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีปริมาณ 755,492 ตัน มูลค่า 12,771 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 2.4% 

แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 773,823 ตัน มูลค่า 12,188 ล้านบาท เนื่องจาก  

ในเดือนที่ผ่านมาการส่งออกข้าวขาว และข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่ข้าวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มขึ้น  

เพราะตลาดที่นิยมบริโภคข้าวฤดูใหม่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) ปริมาณ 

146,091 ตัน เพิ่มขึ้น 46.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา 

เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มข้าวขาวส่งออกปริมาณ 351,829 ตัน ลดลง 13.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศโมซัมบิก อิรัก แองโกล่า จีน กาน่า ญี่ปุ่น แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนข้าวนึ่งส่งออก 162,633 ตัน ลดลง 

19.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน ไนเจอร์ เป็นต้น  
สมาคมฯคาดว่าในเดือนธันวาคม 2564 จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 700,000 ตัน และคาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 

6.0-6.1 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่ 6 ล้านตันเล็กน้อย เนื่องจากประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และ

เอเชีย ยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนเทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นปีหน้า ประกอบกับราคาข้าว

ของไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาด

ประจําที่นิยมบริโภคข้าวใหม่แม้จะมีสัญญาณดีขึ้นบ้างแต่ปริมาณยังไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีปัญหาค่าระวางเรือที่สูงขึ้น 

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และความไม่แน่นอนของเรือที่มารับสินค้าทําให้การส่งมอบไม่เป็นไปตามกําหนด ซึ่งคาดว่าปัญหา

เหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า 
ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงนี้ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย 

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 397 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน 

อยู่ที่ 398-402, 338-342 และ 333-337 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 403 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 348-352 และ 371-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

แถลงข่าวผลการประกวดข้าวโลก “World’s Best Rice Award 2021” 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์     
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง และร.ต.ท.เจรญิ เหลา่ธรรมทัศน ์
นายกสมาคมผูส้่งออกข้าวไทย และนายชเูกียรติ  โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ ร่วมแถลงข่าวตัวเลขการส่งออกข้าว 
และผลการประกวดข้าวโลก “World’s Best Rice Award 2021” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564     
ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมผีู้ส่งขา้วเข้าประกวด 6 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา จนี อินเดีย 

เวียดนาม เมียนมา และไทย จํานวน 11 ตัวอย่าง ผลการตัดสินปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทย (ข้าวหอมมะลิ 105)  
ที่ปลูกในภาคอีสาน ซึ่งส่งเข้าประกวดโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  

และจากการจดัประกวดข้าวโลก 13 ครั้ง ขา้วหอมมะลิไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง 7 ครั้ง 


