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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 30 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $837 $851 $858 $874 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $837 $851 $858 $874 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $714 $713 $706 $725 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $441 $446 $442 $450 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $426 $431 $427 $435 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $425 $430 $426 $430 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $423 $425 $421 $415 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $676 $644 $653 $658 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $447 $446 $442 $457 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 มี.ค. 64 มี.ค. 65 ∆% ก.พ. 65 ∆% ม.ค.-มี.ค. 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 323,746 647,608 100.0 635,919 1.8 1,173,556 1,743,280 48.5

มูลค่า (ล้านบาท) 6,692.7 11,085.0 65.6 10,396.4 6.6 22,529.1 29,468.2 30.8
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-มีนาคม 2565) มีปริมาณ 

1,743,280 ตัน มูลค่า 29,468.2 ล้านบาท (903.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 48.5% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 30.8% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 1,173,556 ตัน มูลค่า 22,529.1 ล้านบาท (757.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2563 2564 ม.ค.-มี.ค. 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 ∆% 

ไทย 5.73 6.12 1.17 1.74 48.5
อินเดีย 14.58 21.19 4.05 3.57 -11.9
เวียดนาม 6.58 6.31 1.10 1.43 30.0
ปากีสถาน 3.93 3.93 1.29 1.26 -2.3
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 0.74 0.61 -17.6

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2565  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2563-2565 
ชนิดขา้ว 2563 2564 ม.ค.-มี.ค. 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,375,807 338,597 923,359 172.7
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,456,669 268,176 217,088 -19.1
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,422,924 363,881 433,589 19.2
ข้าวหอมไทย 575,008 551,092 144,773 109,528 -24.3
ข้าวเหนียว 276,568 310,877 58,128 59,715 2.7
รวม (ตัน) 5,734,038 6,117,369 1,173,556 1,743,280 48.5
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 107,758.4 22,529.1 29,468.2 30.8

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2563-2565 
ประเทศ 2563 2564 ม.ค.-มี.ค. 2564 ม.ค.-มี.ค. 2565 ∆%

อิรัก 23,888 225,079 146 293,362 200,833
สหรัฐอเมริกา 672,183 573,786 157,276 234,812 49.2
จีน 381,363 632,756 98,931 216,170 118.5
แอฟริกาใต้ 672,777 772,974 134,359 119,520 -11.0
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 66,739 82,919 24.2

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณ 647,608 ตัน มูลค่า 11,085 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

เพ่ิมขึ้น 1.8% และ 6.6% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่มีปริมาณ 635,919 ตัน มูลค่า 10,396 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อน เน่ืองจากผู้นําเข้าต่างเร่ง

นําเข้าข้าวเพ่ือชดเชยสต็อกข้าวในประเทศท่ีลดลง ประกอบกับยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศรัสเซียและ

ยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าของโลกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยในเดือนมีนาคม 2565 มีการส่งออกข้าว

ขาวปริมาณรวม 307,530 ตัน ลดลง 13.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก เยเมน โมซัมบิก จีน 

แองโกล่า ญี่ปุ่น เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 116,618 ตัน เพ่ิมขึ้น 83.0% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคง

ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แอลจีเรีย โมร็อคโก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 

143,063 ตัน เพ่ิมขึ้น 27.4% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง 

แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น   
สมาคมฯคาดว่าในเดือนเมษายน 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน เน่ืองจากตลาดหลักที่สําคัญ

ในแถบตะวันออกกลาง เช่น อิรัก สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ 

แองโกล่า โมซัมบิก รวมทั้งตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา จะยังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีอุปทาน

เพียงพอสําหรับบริโภคในประเทศในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกกําลังเร่ิมฟ้ืนตัว ขณะที่หลายประเทศเร่ิมมีกําลังซ้ือมากขึ้น 

ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ดีขึ้น 

โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ  วันที่ 27 เมษายน 2565 อยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 413-417, 343-347 และ 343-347 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวน่ึง

ไทยอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 358-362 และ 386-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
 


