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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 10 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $945 $942 $936 $925 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $894 $876 $870 $843 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $744 $759 $754 $745 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $543 $542 $538 $525 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $526 $526 $522 $509 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $517 $517 $509 $498 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $487 $486 $467 $461 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $785 $801 $795 $769 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $536 $535 $532 $519 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 400,206 407,800 1.9 421,477 -3.2 949,163 829,277 -12.6

มูลค่า (ล้านบาท) 8,221 7,716 -6.1 7,826 -1.4 17,563 15,543 -11.5
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) มีปริมาณ 829,277 ตัน 

มูลค่า 15,542.4 ล้านบาท ( 521.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 12.6% และมูลค่าลดลง 11.5% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 949,163 ตัน มูลค่า 17,563.4 ล้านบาท ( 584.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.72 0.95 0.83 -12.6
อินเดีย 9.81 14.60 2.05 2.61 27.3
เวียดนาม 6.37 6.58 1.08 0.74 -31.2
ปากีสถาน 3.98 4.06 0.74 0.95 28.8
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 0.48 0.58 19.0

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับท่ี 3 ประจําเดอืนมีนาคม 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.-ก.พ. 2563 ม.ค.-ก.พ. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,139 400,722 268,450 -33.0
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,852 233,259 242,452 3.9
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 100,587 90,377 -10.2
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,441,925 190,687 196,466 3.0
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 23,907 31,533 31.9
รวม (ตัน) 7,583,662 5,724,679 548,958 421,477 -23.2
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 115,915 9,243 7,826 -16.2

 

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

สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 93,737 110,820 18.2
แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 86,975 100,585 15.6
จีน 471,339 381,363 41,825 71,795 71.7
แคเมอรูน 534,032 273,922 38,999 71,671 83.8
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 58,725 58,850 0.2

 
 

การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

ลดลง 3.2% และ 1.4% เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826 ล้านบาท ส่งผลให้

อันดับการส่งออกข้าวของไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ตามหลังประเทศอินเดีย และปากีสถาน เน่ืองจากราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าอินเดีย

และปากีสถานมาก ประกอบกับกําลังซ้ือของประเทศผู้นําเข้ายังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรท่ามกลางระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศ ขณะที่ปัญหาด้านลอจิสติกส์ทั้งการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น

ยังไม่คล่ีคลายเท่าที่ควร โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการส่งออกข้าวน่ึงปริมาณ 78,292 ตัน ลดลงถึง 33.7% เม่ือเทียบกับ

เดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 

171,957 ตัน เพ่ิมขึ้น 18.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น โมซัมบิก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 100,070 ตัน เพ่ิมขึ้น 2.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น 
 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ระดับ

ประมาณ 400,000-450,000 ตัน ซ่ึงถือเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออกใด้ในภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะการ

ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจของผู้ซ้ือที่ยังคงซบเซาส่งผลต่อกําลังซ้ือที่มีไม่มากเหมือนช่วงปกติ ทําให้ปัจจัยทางด้าน

ราคาข้าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซ้ือมากขึ้น โดยในช่วงน้ีข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 509 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่

ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 498-502, 408-412 และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของไทยราคาอยู่ที่ 519 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 383-387 

และ 455-459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

สมาคมฯร่วมประชุมหารือกับกระทรวงพาณิชย์เร่ือง “ทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564”     

 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับและรว่มประชุมหารือกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศษิฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เรื่อง “ทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564”    
โดยได้มีการประชุมผ่านทางออนไลน์กับทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดด้วย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564     

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปในประเด็นเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2564 โดยต้ังเป้าหมายไว้ที่ 6 ล้านตัน 


