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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 6 ต.ค. 64 14 ต.ค. 64 20 ต.ค. 64 27 ต.ค. 64 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (62/63) (THMR Premium - 19/20) $750 $765 $761 $763

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $719 $734 $730 $732

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $613 $641 $638 $633

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $411 $419 $417 $419

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $396 $404 $402 $403

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $389 $397 $397 $396

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $364 $371 $378 $373

ข้าวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาปี) $577 $588 $585 $587

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $411 $413 $411 $413

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 390,250 638,397 63.6 591,717 7.9 4,087,004 3,817,284 -6.6

มูลค่า(ล้านบาท) 7,645 10,867 42.1 9,771 11.2 85,153 69,552 -18.3
  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนของปีน้ี (มกราคม-กันยายน 2564) มีปริมาณ 3,817,284 ตัน  

มูลค่า 69,552 ล้านบาท ( 2,235.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 6.6% และมูลค่าลดลง 18.3% เม่ือเทียบกับ   

ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,087,004 ตัน มูลค่า 85,153 ล้านบาท ( 2,724.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 

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

ไทย 7.58 5.73 4.087 3.817 -6.6
อินเดีย 9.81 14.60 10.494 15.178 44.6
เวียดนาม 7.33 6.58 4.990 4.573 -8.4
ปากีสถาน 3.98 4.13 2.745 2.559 -6.8
สหรัฐอเมริกา 3.11 2.84 1.929 2.113 9.5

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 11 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนตุลาคม 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.-ก.ย. 2563 ม.ค.-ก.ย. 2564 ∆% 

ข้าวขาว 3,213,371 1,984,107 1,494,593 1,426,903 -4.5
ข้าวหอมมะล ิ 1,410,833 1,447,870 1,049,784 889,358 -15.3
ข้าวหอมไทย 513,371 574,195 468,002 315,923 -32.5
ข้าวนึ่ง 2,230,666 1,451,285 906,982 986,462 8.8
ข้าวเหนียว 215,420 276,567 167,643 198,638 3.9
รวม (ตัน) 7,583,662 5,734,024 4,087,004 3,817,284 -6.6
มูลค่า (ล้านบาท) 130,585 116,043 85,153 69,552 -18.3

 

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

แอฟริกาใต้ 726,662 672,777 465,306 566,111 21.7
สหรัฐอเมริกา 559,938 672,183 519,919 390,351 -24.9
จีน 471,339 381,363 169,028 348,871 106.4
ญี่ปุ่น 266,601 257,677 193,813 215,580 11.2
แคเมอรูน 534,032 273,922 205,550 190,575 -7.3

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2564 มีปริมาณ 638,397 ตัน มูลค่า 10,867 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้น 7.9% และ 11.2% เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 591,717 ตัน มูลค่า 9,771 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงไปยังตลาดสําคัญในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียเพ่ิมขึ้น 

โดยในเดือนกันยายน 2564 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 313,446 ตัน เพ่ิมขึ้น 14.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่

ส่งไปยังตลาดจีน อิรัก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สารธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โมซัมบิก แองโกล่า เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวน่ึง 

มีปริมาณ 176,693 ตัน เพ่ิมขึ้น 9.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ ไนเจอร์ เบนิน 

เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 91,395 ตัน เพ่ิมขึ้น 15.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น  

สมาคมฯคาดว่าในเดือนตุลาคม 2564 จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 700,000 ตัน เน่ืองจากประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญในแถบ

แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย ยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือชดเชยสต็อกข้าวที่ลดลงและเตรียมไว้ใช้ในช่วง

เทศกาลปลายปีน้ี ประกอบกับราคาข้าวของไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ จึงคาดว่าการส่งออกข้าวขาวและข้าวน่ึงจะยัง

ไปได้ดี อย่างไรก็ตามคาดว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิจะชะลอลง แม้ว่าราคาจะปรับลดลงมาพอสมควรแล้ว เน่ืองจากผู้ซ้ือบางส่วน

รอดูผลผลิตข้าวฤดูนาปีที่ใกล้ออกสู่ตลาดในเดือนหน้า ประกอบกับปัญหาด้านลอจิสติกส์ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและ  

ค่าระวางเรือที่สูงขึ้นยังไม่คล่ีคลายไปในทางที่ดี ทําให้เป็นอุปสรรคในการส่งมอบสินค้า ด้านสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงน้ีค่อนข้าง

ทรงตัวท่ามกลางภาวะค่าเงินบาทที่ มีทิศทางแข็งค่าขึ้นจากการท่ีรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนน้ี 

โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 403 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน  

อยู่ที่ 433-437, 358-362 และ 363-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนข้าวน่ึงของไทยอยู่ที่ 406 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 353-357 และ 383-387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ  
 


