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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 9 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65 30 มี.ค. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $827 $820 $834 $837

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $812 $805 $819 $837

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $672 $682 $697 $714

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $435 $437 $436 $441

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $420 $422 $421 $426

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $416 $420 $419 $425

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $405 $413 $412 $423

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $681 $675 $674 $676

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $426 $437 $436 $447

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 427,734 635,919 48.7 459,752 38.3 849,810 1,095,671 28.9

มูลค่า (ล้านบาท) 8,002.0 10,396.4 29.9 7,987 30.2 15,836.3 18,383.2 16.1
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณ  1,095,671 ตัน          

มูลค่า 18,383.2 ล้านบาท ( 556.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 28.9% และมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้น 16.1%     

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 849,810 ตัน มูลค่า 15,836.3 ล้านบาท ( 531.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 5.73 6.12 0.85 1.10 28.9
อินเดีย 14.60 20.28 2.28 2.23 -2.2
เวียดนาม 6.58 6.31 0.66 0.97 48.6
ปากีสถาน 4.13 3.97 0.85 0.83 -2.4
สหรัฐอเมริกา 2.84 2.93 0.43 0.36 -16.3

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 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.-ก.พ. 2564 ม.ค.-ก.พ. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,375,807 270,997 615,830 127.2
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,456,669 208,024 100,470 -51.7
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,422,924 243,051 267,118 9.9
ข้าวหอมไทย 575,008 551,092 96,205 70,771 -26.4
ข้าวเหนียว 276,568 310,877 31,533 41,482 31.6
รวม (ตัน) 5,734,038 6,117,369 849,810 1,095,671 28.9
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 107,758.4 15,836.3 18,383.2 16.1

 

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

จีน 381,363 632,756 71,795 165,113 130.0
สหรัฐอเมริกา 672,183 573,786 110,820 143,100 29.1
อิรัก 23,888 225,079 146 129,812 88,812
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 58,850 73,765 25.3
แอฟริกาใต้ 672,777 772,974 100,585 61,066 -39.3

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณ 635,919 ตัน มูลค่า 10,396 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

เพ่ิมขึ้น 38.3% และ 30.2% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2565 ที่มีปริมาณ 459,752 ตัน มูลค่า 7,987 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อน เน่ืองจากผู้นําเข้าต่างเร่ง

นําเข้าข้าวเพ่ือเก็บสต็อกไว้ เพราะกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนท่ีคาด

ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะตลาด รวมท้ังการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ

รวม 355,956 ตัน เพ่ิมขึ้น 36.97% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก จีน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ญี่ปุ่น 

ฟิลิปปินส์ เบนิน เปอร์โตริโก เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 112,338 ตัน เพ่ิมขึ้น 6.43% เม่ือเทียบ

กับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจํา เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

ส่วนข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 63,711 ตัน เพ่ิมขึ้น 73.32% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น 

แอฟริกาใต้ เยเมน เป็นต้น  
สมาคมฯคาดว่าในเดือนมีนาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ตัน เน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญใน

แถบตะวันออกกลาง (เช่น อิรัก อิหร่าน) เอเชีย (เช่น จีน ญี่ปุ่น) และแอฟริกา ยังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

สร้างความม่ันใจว่าจะมีข้าวเพียงพอสําหรับบริโภคในประเทศในช่วงที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนยังไม่

คล่ีคลาย ซ่ึงทําให้เกิดภาวะตึงตัวในกลุ่มสินค้าธัญพืชที่สําคัญ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ส่งผลให้มีความต้องการใช้ข้าวเพ่ือทดแทน

สินค้าทั้งสองชนิดมากขึ้น ประกอบสถานการณ์ราคาข้าวไทยในช่วงน้ีค่อนข้างทรงตัว จากการที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง 

ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 426 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของ

เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 418-422, 343-347 และ 358-362 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวน่ึงไทย

อยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 363-367 และ 386-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
 


