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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 ก.พ. 65 17 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65 2 มี.ค. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $820 $852 $848 $845 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $805 $835 $831 $828 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $664 $676 $673 $670 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $445 $447 $436 $434 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $430 $432 $420 $419 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $424 $427 $415 $414 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $402 $410 $399 $397 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $718 $716 $697 $663 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $433 $441 $430 $428 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ม.ค. 64 ม.ค. 65 ∆% พ.ย. 64 ∆% ม.ค.-ธ.ค. 2563 ม.ค.-ธ.ค. 2564 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 422,076 459,752 8.9 729,138 -36.9 5,734,024 6,117,346 6.7

มูลค่า (ล้านบาท) 7,834 7,987 1.9 12,523 -36.2 116,042.9 107,756.9 -7.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2565 มีปริมาณ 459,752 ตัน มูลค่า 7,987 ล้านบาท          

( 239.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 8.9% และมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้น 1.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน           

ของปี 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 422,076 ตัน มูลค่า 7,834 ล้านบาท ( 262.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 5.73 6.12 0.42 0.46 8.9
อินเดีย 14.60 19.55 1.67 1.75 5
เวียดนาม 6.58 6.24 0.35 0.51 45.4
ปากีสถาน 4.13 3.93 0.33 0.43 31.6
สหรัฐอเมริกา 2.84 2.85 - - -

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 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. 2564 ม.ค. 2565 ∆%

ข้าวขาว 1,984,107 2,358,121 134,068 259,874 93.8
ข้าวนึ่ง 1,451,285 1,474,847 116,795 36,759 -68.5
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,870 1,422,926 120,079 114,019 -5.0
ข้าวหอมไทย 574,195 550,574 36,042 27,475 -23.8
ข้าวเหนียว 276,567 310,878 15,092 21,626 43.3
รวม (ตัน) 5,734,024 6,117,346 422,076 459,752 8.9
มูลค่า (ล้านบาท) 116,043 107,757 7,834 7,987 1.9

 

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

จีน 381,363 632,756 32,630 79,528 143.7
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 23,177 51,006 120.1
สหรัฐอเมริกา 672,183 573,786 49,577 48,329 -2.5
อิรัก 23,888 225,079 0 44,000 -
ฟิลิปปินส ์ 79,608 142,339 7,614 38,382 404.1

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2565 มีปริมาณ 459,752 ตัน มูลค่า 7,987 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 36.9% 

และมูลค่าลดลง 36.2% เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 มีปริมาณ 729,138 ตัน มูลค่า 12,523 ล้านบาท เน่ืองจาก  

ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน เน่ืองจากประเทศผู้ซ้ือได้นําเข้าข้าวไป

เป็นจํานวนมากและมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว โดยในเดือนมกราคม 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 259,874 ตัน ลดลง 

5.96% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น อิรัก ฟิลิปปินส์ แองโกล่า ปาปัวนิวกินี โมซัมบิก มาเลเซีย 

เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ  105,547 ตัน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา 

เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 36,759 ตัน ลดลง 64.3% เม่ือเทียบ

กับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น  

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน เน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าที่

สําคัญในแถบตะวันออกกลาง (เช่น อิรัก อิหร่าน) เอเชีย (เช่น จีน ญี่ปุ่น) และแอฟริกา ยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ชดเชยสต็อกข้าวในประเทศท่ีลดลง และให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาข้าวของไทยท้ังข้าว

ขาวและข้าวน่ึงยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ขณะที่ปัญหาด้านลอจิสติกส์ เช่น การขาดแคลนตู้คอนเทน

เนอร์ ค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ก็เร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้นทําให้การส่งมอบข้าวทําได้ตามที่วางไว้ 

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงน้ีค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% 

ของไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 419 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน 

อยู่ที่ 398-402, 343-347 และ 338-342 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวน่ึงไทยอยู่ที่ 422 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 363-367 และ 386-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 

 

 

งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่เพ่ือการพาณิชย์ คร้ังที่ 1 (2564) 

 

 
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่เพ่ือการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564) ให้แก่ผู้ชนะเลิศ

ประเภทข้าวหอมไทย ข้าวขาวพ้ืนนุ่ม และขา้วขาวพ้ืนแข็ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมฯ  

และผูแ้ทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน 


