
                 สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล์: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 1 

 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 10 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 24 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $911 $913 $894 $887 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $911 $913 $894 $887 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $621 $608 $604 $600 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $453 $449 $445 $442 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $439 $434 $431 $428 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $429 $424 $420 $417 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $397 $392 $383 $381 
ข้าวเหนียวขาว 10% (WGR 10%) (นาปี) $670 $641 $628 $596 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $451 $451 $445 $442 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 419,580 578,177 37.8 764,131 -24.3 2,659,012 4,085,198 53.6
มูลค่า (ล้านบาท) 7,466.5 10,173.2 36.3 13,129.5 -22.5 50,108.3 71,105.4 41.9

  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-กรกฎาคม 2565) มีปริมาณ 

4,085,198 ตัน มูลค่า 71,105.4 ล้านบาท (2,127.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 53.6% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 41.9% 

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,659,012 ตัน มูลค่า 50,108.3 ล้านบาท (1,646.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.29 2.66 4.09 53.6
อินเดีย 14.58 21.24 10.74 10.31 -4.0
เวียดนาม 6.58 6.31 3.49 4.07 16.7
ปากีสถาน 3.93 3.93 1.85 2.35 26.5
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 1.71 1.40 -18.1

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 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.ค. 2564 ม.ค.-ก.ค. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,498,142 944,968 1,974,098 108.9
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,502,968 656,286 694,150 5.8
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,432,775 668,402 977,634 46.3
ข้าวหอมไทย 575,008 551,695 252,350 276,711 9.7
ข้าวเหนียว 276,568 311,101 137,007 162,604 18.7
รวม (ตัน) 5,734,038 6,296,681 2,659,012 4,085,198 53.6
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 109,769.7 50,108.3 71,105.4 41.9

 

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

อิรัก 23,888 286,579 124,646 789,773 533.6
สหรัฐอเมริกา 672,183 575,550 294,421 424,795 44.3
แอฟริกาใต้ 672,777 792,872 385,401 418,511 8.6
จีน 381,363 632,756 195,853 334,119 70.6
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 188,053 174,450 -7.2

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณ 578,177 ตัน มูลค่า 10,173.2 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

ลดลง 24.3% และ 22.5% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2565 ที่มีปริมาณ 764,131 ตัน มูลค่า 13,129.5 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ืองทําให้การขนถ่ายสินค้า

ขึ้นเรือต้องล่าช้ากว่ากําหนด จึงทําให้การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนกรกฎาคม 

มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 313,023 ตัน ลดลง 22.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก ฟิลิปปินส์ 

โมซัมบิก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการส่งออกปริมาณ 115,658 ตัน ลดลง 17.5% 

เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกาและตะวันออกกลาง เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน ตูนิเซีย เป็นต้น 

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 67,110 ตัน ลดลง 35.4% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจํา 

เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

จากการท่ีในช่วงน้ียังคงมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยเพราะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้การส่ง

มอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากําหนด สมาคมฯจึงคาดว่าในเดือนสิงหาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 

600,000-650,000 ตัน ในขณะที่ ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อนพอสมควร โดยเฉพาะตลาดสําคัญใน

ตะวันออกกลาง เช่น อิรัก ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก 

แองโกล่า ตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐฯ แคนาดา เป็นต้น ทางด้านภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงน้ีมีแนวโน้มปรับลดลงตามทิศทาง

ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 428 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 393-397, 338-342 และ 378-382 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ตามลําดับ ส่วนราคาข้าวน่ึงไทยอยู่ที่ 442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 378-382 และ 

398-402 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

สมาคมฯร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 102 ปี 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แสดงความยินดีกับ นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้ร่วมบริจาคเงนิสมทบทุน  

“มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บตุร ธิดา ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ด้วย  
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ กระทรวงพาณชิย์ 


