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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 12 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 2 พ.ย. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $900 $900 $904 - 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $900 $900 $904 $913 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $631 $617 $620 $612 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $442 $442 $439 $440 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $429 $429 $426 $427 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $418 $418 $416 $418 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $382 $382 $383 $387 
ข้าวเหนียวขาว 10% (WGR 10%) (นาปี) $648 $675 $678 $684 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $440 $440 $436 $440 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 638,405 636,731 -0.3 687,118 -7.3 3,889,134 5,409,046 39.1
มูลค่า (ล้านบาท) 10,454.2 11,595.2 10.9 12,532.1 -7.5 70,274.5 95,232.7 35.5

  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-กันยายน 2565) มีปริมาณ 

5,409,046 ตัน มูลค่า 95,232.7 ล้านบาท (2,796.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 39.1% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 35.5% 

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 3,889,134 ตัน มูลค่า 70,274.5 ล้านบาท (2,261.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.29 3.89 5.41 39.1
อินเดีย 14.58 21.24 15.48 15.34 -0.9
เวียดนาม 6.58 6.31 4.57 5.37 17.5
ปากีสถาน 3.93 3.93 2.66 3.14 18.0
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 2.17 1.64 -24.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนตุลาคม 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.ย. 2564 ม.ค.-ก.ย. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,498,142 1,469,873 2,643,443 79.8
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,502,968 993,026 996,800 0.4
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,432,775 896,009 1,178,594 31.5
ข้าวหอมไทย 575,008 551,695 331,364 372,107 12.5
ข้าวเหนียว 276,568 311,101 198,861 218,101 9.7
รวม (ตัน) 5,734,038 6,296,681 3,889,134 5,409,046 39.1
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 109,769.7 70,274.5 95,232.7 35.5

 

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

อิรัก 23,888 286,579 167,031 1,097,891 557.3
แอฟริกาใต้ 672,777 792,872 566,111 569,603 0.6
สหรัฐอเมริกา 672,183 575,550 390,371 509,594 30.5
จีน 381,363 632,756 348,871 455,319 30.5
เบนนิ 484,290 380,910 174,903 209,096 19.5

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2565 มีปริมาณ 636,731 ตัน มูลค่า 11,595.2 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

ลดลง 7.3% และ 7.5% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 ที่ส่งออก 687,118 ตัน มูลค่า 12,532.1 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้ส่งออกยังคงเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จากเดือนก่อน แม้ว่าศักยภาพในการขนถ่าย

สินค้าขึ้นเรือจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมในช่วงก่อนของการระบาดของ COVID-19 ก็ตาม โดยในเดือนกันยายนมีการส่งออกข้าว

ขาวปริมาณ 293,300 ตัน ลดลง 22% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก แองโกล่า มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น 

เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 171,790 ตัน เพ่ิมขึ้น 31.3% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาด

หลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน ไนเจอร์ แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 74,947 ตัน 

ลดลง 3.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดที่สําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ กาน่า ไอวอร่ีโคสต์ 

เป็นต้น 
สมาคมฯคาดว่าในเดือนตุลาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 650,000-700,000 เน่ืองจากผู้ส่งออกยังคงมี

สัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนเป็นจํานวนมาก เพราะในช่วงที่ผ่านมาการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือทําได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับตลาด

ที่สําคัญยังคงมีความต้องการนําเข้าอย่างต่อเน่ืองแม้ว่าปริมาณจะยังไม่มากนัก เพราะก่อนหน้าน้ีมีการนําเข้าข้าวไปเป็นจํานวน

มากแล้ว เช่น อิรัก จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก แองโกล่า สหรัฐฯ แคนาดา เป็นต้น ขณะที่ภาวะราคา

ข้าวของไทยในช่วงน้ียังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในระดับอ่อนค่าเม่ือเทียบกับช่วงต้นปี 

ซ่ึงส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 427 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% 

ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 438-442, 378-382 และ 403-407 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนราคาข้าวน่ึง

ไทยอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 368-372 และ 428-432 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 
 
 
 
 

สมาคมฯทําพิธีส่งมอบอาคาร 20 ปีอนุสรณ์ บูรณะโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย ทําพิธีส่งมอบอาคาร 20 ปีอนุสรณ์ บูรณะโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พ.ศ. 2563  
งบประมาณ 700,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ 

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2565 


