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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 11 พ.ค. 65 18 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $940 $970 $1,028 $992 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $940 $970 $1,028 $992 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $792 $807 $818 $799 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $476 $476 $482 $480 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $461 $461 $467 $465 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $453 $458 $464 $461 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $431 $446 $452 $449 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $710 $710 $690 $672 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $481 $481 $488 $485 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 เม.ย. 64 เม.ย. 65 ∆% มี.ค. 65 ∆% ม.ค.-เม.ย. 2564 ม.ค.-เม.ย. 2565 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 327,037 548,636 67.8 647,608 -15.3 1,500,593 2,291,916 52.7

มูลค่า (ล้านบาท) 6,385.5 9,977.6 56.3 11,085.0 -10.0 28,914.5 39,445.8 36.4
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-เมษายน 2565) มีปริมาณ 

2,291,916 ตัน มูลค่า 39,445.8 ล้านบาท (1,203.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 52.7% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 36.4% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 1,500,593 ตัน มูลค่า 28,914.5 ล้านบาท (965.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.12 1.50 2.29 52.8
อินเดีย 14.58 21.19 6.09 4.42 -27.4
เวียดนาม 6.58 6.31 1.47 1.85 25.9
ปากีสถาน 3.93 3.93 1.63 1.62 -0.6
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 0.89 0.80 -10.1

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 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.-เม.ย. 2564 ม.ค.-เม.ย. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,375,807 482,983 1,123,299 132.6
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,456,669 320,205 311,660 -2.7
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,422,924 449,031 625,964 39.4
ข้าวหอมไทย 575,008 551,092 166,410 148,340 -10.9
ข้าวเหนียว 276,568 310,877 81,964 82,654 0.8
รวม (ตัน) 5,734,038 6,117,369 1,500,593 2,291,916 52.7
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 107,758.4 28,914.5 39,445.8 36.4

 

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

อิรัก 23,888 225,079 63,146 401,402 535.7
สหรัฐอเมริกา 672,183 573,786 189,900 290,213 52.8
จีน 381,363 632,756 108,610 244,289 124.5
แอฟริกาใต้ 672,777 772,974 179,642 172,585 -3.9
เยเมน 122,658 203,982 51,816 107,745 107.9

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2565 มีปริมาณ 548,636 ตัน มูลค่า 9,977.6 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

ลดลง 15.3% และ 10.0% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 ที่มีปริมาณ 647,608 ตัน มูลค่า 11,085 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อนซ่ึงเป็นผลมาจากการที่

ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นมากส่งผลให้ราคาส่งออกปรับสูงขึ้นไปด้วยทําให้ผู้ซ้ือบางส่วนชะลอการส่ังซ้ือและ

รับมอบสินค้า โดยในเดือนเมษายน 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 199,939 ตัน ลดลง 35% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก ญี่ปุ่น โมซัมบิก มาเลเซีย แองโกล่า เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 94,572 ตัน 

ลดลง 18.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง เช่น แอฟริกาใต ้

เยเมน ไนเจอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) กลับมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 4.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยมีปริมาณส่งออก 149,594 ตัน เน่ืองจากมีการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ตลาดประจํา 

เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ ก็ยังคงมีการนําเข้าอย่างต่อเน่ือง 
สมาคมฯคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600,000-650,000 ตัน เน่ืองจาก  

ผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบที่ค้างจากเดือนก่อนๆอยู่พอสมควร ในขณะที่ตลาดหลักที่สําคัญในแถบตะวันออกกลาง เช่น อิรัก 

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ แองโกล่า โมซัมบิก รวมทั้งตลาดอเมริกา 

เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ยังคงมีความต้องการนําเข้าอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่สถานการณ์ด้านลอจิสติกส์และการส่งมอบมีทิศทางที่ดี

ขึ้น ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ 

โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 465 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 423-427, 338-342 และ 373-377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวน่ึง

ไทยอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 348-352 และ 392-396 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนําคณะผู้บริหาร The Rice Trader เข้าเย่ียมคารวะ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

นายชูเกียรติ  โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ นํา Mr.Jeremy Zwinger ผู้บริหาร The Rice Trader และคณะ        
เข้าเย่ียมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์)  

และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายพิทกัษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) เพ่ือหารือเก่ียวกับการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ 
(World Rice Conference 2022) และการประกวดข้าวโลก (World’s Best Rice Award 2022) ที่จงัหวัดภูเก็ต  

และขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์ 


