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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 2 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium 21/22) $913 $932 $964 $986 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (65/66) (THMR Premium 22/23) $913 $932 $894 $885 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $612 $598 $595 $623 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $440 $447 $457 $470 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $427 $433 $442 $456 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $418 $425 $433 $445 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $387 $395 $403 $412 
ข้าวเหนียวขาว 10% (WGR 10%) (นาปี) $684 $712 $698 $728 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $440 $450 $459 $470 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 734,847 794,224 2.6 636,731 24.7 4,662,981 6,203,270 33.0
มูลค่า (ล้านบาท) 12,188.3 13,974.1 14.7 11,595.2 20.5 82,461.8 109,206.8 32.4

  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-ตุลาคม 2565) มีปริมาณ 

6,203,270 ตัน มูลค่า 109,260.8 ล้านบาท (3,175.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 33% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 32.4% 

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 4,662,981 ตัน มูลค่า 82,461.8 ล้านบาท (2,631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.30 4.66 6.02 29.2
อินเดีย 14.58 21.24 17.06 17.06 0.0
เวียดนาม 6.58 6.31 5.18 6.01 15.9
ปากีสถาน 3.93 3.93 3.12 3.40 9.0
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 2.43 1.90 -21.8

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน 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.-ต.ค. 2564 ม.ค.-ต.ค. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,498,142 1,799,370 3,065,692 70.4
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,502,968 1,195,367 1,204,642 0.8
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,432,775 1,012,655 1,281,279 26.5
ข้าวหอมไทย 575,008 551,695 424,079 401,697 -5.3
ข้าวเหนียว 276,568 311,101 231,510 249,960 8.0
รวม (ตัน) 5,734,038 6,296,681 4,662,981 6,203,270 33.0
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 109,769.7 82,461.8 109,206.8 32.4

 

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

อิรัก 23,888 286,579 211,031 1,309,841 520.7
แอฟริกาใต้ 672,777 792,872 641,390 642,317 0.1
สหรัฐอเมริกา 672,183 575,550 436,375 546,431 25.2
จีน 381,363 632,756 429,557 531,088 23.6
เบนนิ 484,290 380,910 317,810 301,114 -5.3

 

  การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณ 794,224 ตัน มูลค่า 13,974.1 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้น 24.7% และ 20.5% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ที่ส่งออกปริมาณ 636,731 ตัน มูลค่า 11,595.2 ล้าน

บาท เน่ืองจากในเดือนตุลาคมผู้ส่งออกต่างเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จากเดือนก่อนทั้งในส่วนของข้าวขาวและข้าวน่ึง 

เพ่ือให้ทันใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี ประกอบในช่วงน้ีผลผลิตข้าวของไทยมีออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองจึงทําให้มีการส่งมอบได้มาก

ขึ้น โดยในเดือนตุลาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณมากถึง 422,429 ตัน เพ่ิมขึ้น 44% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่

ส่งไปยังประเทศอิรัก จีน ญี่ปุ่น แองโกล่า โมซัมบิก แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 207,841 ตัน เพ่ิมขึ้น 

21% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ บังคลาเทศ เยเมน แคเมอรูน 

ไนเจอร์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 67,459 ตัน ลดลง 10% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยัง

ตลาดที่สําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮอ่งกง แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนพฤศจิกายน 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 750,000-800,000 เน่ืองจากผู้ส่งออก

ยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนพอสมคมวร ประกอบกับตลาดที่สําคัญยังคงมีความต้องการนําเข้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ และตรุษจีนในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 โดยคาดว่าในปีน้ีการส่งออกข้าวน่าจะทําได้ตาม

เป้าหมายท่ี 7.5 ล้านตัน โดยตลาดสําคัญได้แก่ อิรัก แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ จีน เบนิน ญี่ปุ่น เซเนกัล แองโกล่า เยเมน ฟิลิปปินส์ 

โมซัมบิก ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น ขณะที่ภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงน้ียังอยู่ ในระดับที่ ไม่ ห่างจากคู่แข่งมากนัก  

จึงทําให้ยังสามารถแข่งขันได้ แม้ว่าค่าเงินบาทจะเริ่มแข็งค่าขึ้นตามภาวะตลาดแล้วก็ตาม โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 456 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน 

อยู่ที่ 443-447, 393-397 และ 423-427 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนราคาข้าวน่ึงไทยอยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 373-377 และ 453-457 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

 

การประชุมประเมินภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2565/66 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2565/66                     
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 โดยได้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตร         
และผู้ประกอบการโรงสี เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวในปัจจุบัน 
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สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับและเล้ียงรับรองคณะผู้นําเข้าข้าวจากฮ่องกง 

 

 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้นําเข้าข้าวจากฮ่องกง ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมเยือน    
เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าว และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า

ที่มีมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 


