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ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 7 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $891 $909 $924 $902 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $891 $909 $924 $902 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $599 $629 $648 $632 

ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $445 $459 $461 $449 

ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $431 $444 $446 $435 

ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $420 $433 $434 $423 

ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $382 $397 $392 $383 

ข้าวเหนียวขาว 10% (WGR 10%) (นาปี) $589 $605 $611 $622 

ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $445 $467 $466 $449 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 591,717 687,118 16.1 578,177 18.8 3,250,729 4,772,315 46.8
มูลค่า (ล้านบาท) 9,711.5 12,532.1 29.0 10,173.2 23.2 59,819.7 83,637.5 39.8

  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-สิงหาคม 2565) มีปริมาณ 

4,772,315 ตัน มูลค่า 83,637.5 ล้านบาท (2,471.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 46.8% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 39.8% 

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 3,250,729 ตัน มูลค่า 59,819.7 ล้านบาท (1,944.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.29 3.25 4.77 46.8
อินเดีย 14.58 21.24 11.80 11.23 -4.8
เวียดนาม 6.58 6.31 3.99 4.70 17.9
ปากีสถาน 3.93 3.93 2.10 2.47 17.6
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 1.97 1.49 -24.4

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 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.-ส.ค. 2564 ม.ค.-ส.ค. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,498,142 1,195,818 2,350,143 96.5
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,502,968 816,434 825,011 1.1
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,432,775 789,938 1,077,133 36.4
ข้าวหอมไทย 575,008 551,695 287,574 328,758 14.3
ข้าวเหนียว 276,568 311,101 160,965 191,270 18.8
รวม (ตัน) 5,734,038 6,296,681 3,250,729 4,772,315 46.8
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 109,769.7 59,819.7 83,637.5 39.8

 

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

อิรัก 23,888 286,579 124,646 1,001,966 703.8
แอฟริกาใต้ 672,777 792,872 463,294 492,875 6.4
สหรัฐอเมริกา 672,183 575,550 336,072 474,986 41.3
จีน 381,363 632,756 263,177 392,195 49.0
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 200,417 186,701 -6.8

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2565 มีปริมาณ 687,118 ตัน มูลค่า 12,532.1 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

เพ่ิมขึ้น 18.8% และ 23.2% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ส่งออก 578,177 ตัน มูลค่า 10,173.2 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ส่งออกต่างเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จากเดือนก่อน โดยเฉพาะตลาดอิรักที่ยังคง

นําเข้าข้าวขาวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 376,045 ตัน เพ่ิมขึ้น 20.1% เม่ือเทียบกับ

เดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น แองโกล่า เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 

130,861 ตัน เพ่ิมขึ้น 13.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน 

แคเมอรูน ไนเจอร์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 77,683 ตัน เพ่ิมขึ้น 15.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

โดยส่งไปยังตลาดท่ีสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ ไอวอร่ีดคสต์ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 เน่ืองจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญา

ที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนเพราะในช่วงที่ผ่านมาการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือทําได้ไม่เต็มที่เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยจาก

ฝนที่ตกลงมาเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่อินเดียมีมาตรการระงับการส่งออกข้าวหัก และกําหนดภาษีส่งออกข้าวขาวท่ี

อัตรา 20% ซ่ึงคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย ประกอบกับตลาดที่สําคัญยังคงมีความต้องการนําเข้าอย่างต่อเน่ือง 

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

ไทยในช่วงน้ียังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และยังได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ซ่ึงส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย 

ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 อยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน 

อยู่ที่ 428-432, 393-397 และ 383-387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ส่วนราคาข้าวน่ึงไทยอยู่ที่ 449 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 378-382 และ 420-424 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

สมาคมฯจัดสัมมนา เร่ือง “กฎระเบียบการส่งออกข้าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

 
 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยจัดสัมมนา เรื่อง “กฎระเบียบการส่งออกข้าวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน”  
โดยเชิญ บริษัท ซ ีซ ีไอ ซี (ประเทศไทย) จํากัด มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่สมาชิกของสมาคมฯ  

เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดในการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากขึน้ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  


