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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 5 ม.ค. 65 12 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65 26 ม.ค. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $750 $776 $812 $818

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $734 $761 $796 $802

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $626 $653 $657 $662

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $435 $438 $441 $453

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $419 $423 $426 $438

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $411 $415 $419 $430

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $383 $387 $395 $404

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $680 $707 $741 $747

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $426 $429 $432 $444

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 480,102 729,138 51.9 755,492 -3.5 5,734,024 6,117,346 6.7

มูลค่า (ล้านบาท) 9,257 12,523 35.3 12,771 -1.9 116,042.9 107,756.9 -7.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในปี 2564 มีปริมาณ 6,117,346 ตัน มูลค่า 107,756.9 ล้านบาท          

( 3,400.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 6.7% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 7.1% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 

ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,734,024 ตัน มูลค่า 116,042.9 ล้านบาท ( 3,731.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 ∆% 

ไทย 11.23 7.58 5.73 6.12 6.7
อินเดีย 11.61 9.81 14.60 19.55 33.9
เวียดนาม 6.99 7.33 6.58 6.24 -5.2
ปากีสถาน 3.26 3.98 4.13 3.93 -5.0
สหรัฐอเมริกา 3.16 3.11 2.84 2.85 0.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับที่ 1 ประจําเดอืนมกราคม 2565  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



                 สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 2 

ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2561-2564 
ชนิดขา้ว 2561 2562 2563 2564 ∆%

ข้าวขาว 5,927,940 3,213,371 1,984,107 2,358,121 18.9
ข้าวหอมมะล ิ 1,665,658 1,410,833 1,447,870 1,422,926 -1.7
ข้าวหอมไทย 451,162 513,371 574,195 550,574 -4.1
ข้าวนึ่ง 2,801,538 2,230,666 1,451,285 1,474,847 1.6
ข้าวเหนียว 385,878 215,420 276,567 310,878 12.4
รวม (ตัน) 11,232,176 7,583,662 5,734,024 6,117,346 2.6
มูลค่า (ล้านบาท) 182,082 130,585 116,043 107,757 -10.8

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2561-2564 
ประเทศ 2561 2562 2563 2564 ∆%

แอฟริกาใต้ 778,980 726,662 672,777 772,974 14.9
จีน 1,004,042 471,339 381,363 632,756 65.9
สหรัฐอเมริกา 505,885 559,938 672,183 573,786 -14.6
เบนนิ 1,697,930 1,066,581 484,290 374,910 -22.6
ญี่ปุ่น 222,511 266,601 257,677 292,442 13.5

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนธันวาคม 2564 มีปริมาณ 729,138 ตัน มูลค่า 12,523 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 3.5% 

และมูลค่าลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 755,492 ตัน มูลค่า 12,771 ล้านบาท เนื่องจาก  

ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา การส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากประเทศผู้ซื้อได้นําเข้าข้าวไป

เป็นจํานวนมากและมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 31.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

เนื่องจากตลาดหลักมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน โดยในเดือนธันวาคม 2564 มีการส่งออกข้าวหอมมะลิ 

(ต้นข้าว) ปริมาณ 191,801 ตัน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น 

ขณะที่กลุ่มข้าวขาวมีการส่งออกปริมาณ 305,601 ตัน ลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแองโกล่า 

ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ จีน ฟิลิปปินส์ เบนิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซีเรีย เป็นต้น ส่วนข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 

103,125 ตัน ลดลง 36.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน เป็นต้น
สมาคมฯคาดว่าในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ตัน และสมาคมฯตั้งเป้าส่งออกในปี 2565 

ที่ประมาณ 7 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสําคัญที่คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อการส่งออก ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซ่ึงจะส่งผลให้

ประเทศผู้นําเข้าในแถบแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง มีความต้องการบริโภคข้าวและมีกําลังซื้อมากขึ้น ประกอบกับคาดว่า

ผลผลิตข้าวของไทยจะมีมากขึ้น และค่าเงินบาทที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวของไทย

อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ขณะที่ปัญหาด้าน ลอจิสติกส์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่ม

คล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้การส่งมอบข้าวทําได้ตามที่วางไว้ 

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงนี้มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดเริ่มตึงตัว ขณะที่ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็ง

ค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 398-402, 338-342 และ 358-362 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวนึ่งไทย

อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 368-372 และ 388-392 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าพบหารือกับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ คุณกิจจา เวศย์ไกรศรี รองเลขาธิการ 
พร้อมด้วย กรมการค้าต่างประเทศ นําโดย ท่านมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  

เข้าพบ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพ่ือหารือในประเด็น 
สาร Vanillin ในข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 


