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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 3 พ.ย 64 10 พ.ย 64 17 พ.ย. 64 24 พ.ย 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $730 $744 $743 $731 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $715 $712 $711 $716 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $623 $618 $602 $608 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $411 $412 $418 $418 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $396 $397 $403 $403 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $391 $393 $397 $396 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $372 $379 $378 $373 
ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $601 $626 $626 $616 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $405 $406 $412 $415 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์ 
 ต.ค. 63 ต.ค. 64 ∆% ก.ย. 64 ∆% ม.ค.-ต.ค. 2563 ม.ค.-ต.ค. 2564 ∆%

ปริมาณ (ตัน) 445,144 773,823 73.8 638,397 21.2 4,532,147 4,591,107 1.3

มูลค่า(ล้านบาท) 8,561 12,188 42.4 10,867 12.2 93,714 81,739 -12.8
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนของปีน้ี (มกราคม-ตุลาคม 2564) มีปริมาณ 4,591,107 ตัน  

มูลค่า 81,739 ล้านบาท ( 2,605.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น 1.3% แต่มูลค่าลดลง 12.8% เม่ือเทียบกับ   

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,532,147 ตัน มูลค่า 93,714 ล้านบาท ( 3,000.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

เปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่สําคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-ต.ค. 2563 ม.ค.-ต.ค. 2564 ∆% 

ไทย 7.58 5.73 4.532 4.591 1.3
อินเดีย 9.81 14.60 11.299 17.062 51.0
เวียดนาม 7.33 6.58 5.351 5.183 -3.1
ปากีสถาน 3.98 4.13 3.140 2.851 -9.2
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 2.165 2.431 12.3

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับที่ 11 ประจําเดอืนพฤศจิกายน 2564  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ปริมาณส่งออกข้าวไทย จําแนกตามชนิดข้าว ระหว่างปี 2562-2564 
ชนิดขา้ว 2562 2563 ม.ค.-ต.ค. 2563 ม.ค.-ต.ค. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,107 1,612,198 1,756,045 8.9
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,870 1,135,658 1,006,004 -11.4
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 506,386 408,567 -19.3
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,451,285 1,086,891 1,189,204 9.4
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 190,014 231,287 21.7
รวม (ตัน) 7,583,662 5,734,024 4,532,147 4,591,107 1.3
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 116,043 93,714 81,739 -12.8

 

ประเทศผู้นําเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2562-2564 
ประเทศ 2562 2563 ม.ค.-ต.ค. 2563 ม.ค.-ต.ค. 2564 ∆% 

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 552,666 641,390 16.1
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 560,764 436,355 -22.2
จีน 471,339 381,363 196,536 429,557 118.6
เบนนิ 1,066,581 484,290 296,913 316,051 6.4
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 207,176 235,871 13.9

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน มูลค่า 12,188 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้น 21.2% และ 12.2% เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 638,397 ตัน มูลค่า 10,867 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวทุกชนิดทั้งข้าวขาว ข้าวน่ึง และข้าวหอมมะลิเพ่ิมขึ้น โดยมีตลาดหลักได้แก่ประเทศใน

แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยในเดือนตุลาคม 2564 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 408,584 ตัน เพ่ิมขึ้น 30.4% เม่ือ

เทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดจีน อิรัก แองโกล่า มาเลเซีย เบนิน ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวน่ึง มีปริมาณ 

202,742 ตัน เพ่ิมขึ้น 14.7% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ ไนเจอร์ แคเมอรูน 

เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 99,722 ตัน เพ่ิมขึ้น 9.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคง

ส่งไปยังตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ไอวอร่ีโคสต์ แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น  

สมาคมฯคาดว่าในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 700,000 ตัน และคาดว่าในปีน้ีจะส่งออกได้ตาม

เป้าหมายท่ี 6 ล้านตัน โดยมีปัจจัยบวกจากการที่ประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย ยังคงมี

ความต้องการข้าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ รวมท้ังเทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นปีหน้า 

ประกอบกับราคาข้าวของไทยทั้งข้าวขาวและข้าวน่ึงยังคงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ขณะที่การส่งออกข้าว

หอมมะลิอาจจะยังไม่ดีขึ้นมากนักแม้ว่าราคาจะต่ํากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากยังคงมีปัญหาด้านลอจิสติกส์ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน 

ค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนของเรือที่จะเข้ามารับสินค้า ทําให้การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามกําหนดที่วางไว้ 

         ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงน้ีค่อนข้างทรงตัว ในขณะที่ค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าลงบ้างเล็กน้อย ส่งผลให้ราคา  

ข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 403 เหรียญสหรัฐฯต่อตันซ่ึงเท่ากับเดือนที่แล้ว ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และ

ปากีสถาน อยู่ที่ 418-422, 353-357 และ 353-357 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของไทยอยู่ที่ 409 เหรียญ

สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 348-352 และ 383-387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ  
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่เพ่ือการพาณิชย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 

 

 
เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จัดพิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธ์ุใหม่เพ่ือการพาณิชย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพธิีเปดิ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเกษตรกรจากจังหวดัชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง รว่มพิธีเปดิในครัง้นี้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จ.ชยันาท


