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

 

ราคาข้าวสารส่งออก 
รายการ 6 ก.ค. 65 12 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65 27 ก.ค. 65 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (63/64) (THMR Premium - 20/21) $890 $883 $875 $870 

ข้าวหอมมะลิไทย ชนิดพิเศษ (64/65) (THMR Premium - 21/22) $890 $883 $875 $870 

ข้าวหอมไทย (Thai Jasmine) $676 $643 $622 $619 
ข้าวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B) $443 $434 $424 $424 
ข้าวสาร 5 % (WR 5%) $429 $420 $410 $411 
ข้าวสาร 25 % (WR 25%) $422 $414 $406 $405 
ปลายข้าว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $401 $395 $391 $386 
ข้าวเหนียวขาว 10% (WGR 10%) (นาปี) $612 $608 $602 $612 
ข้าวน่ึง 100 % ชนิดพิเศษ (PBR 100%) Premium $448 $439 $421 $424 

                                                                                         ราคาต่อหน่วย : เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (US$/MT) เอฟโอบี 
 

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

ปริมาณ (ตัน) 389,331 764,131 96.3 450,973 69.4 2,239,432 3,507,020 56.6
มูลค่า (ล้านบาท) 7,114.7 13,129.5 84.5 8,357.0 57.1 42,641.8 60,932.3 42.9

  

 ท่ีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-มิถุนายน 2565) มีปริมาณ 

3,507,020 ตัน มูลค่า 60,932.3 ล้านบาท (1,837.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 56.6% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 42.9% 

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,239,432 ตัน มูลค่า 42,641.8 ล้านบาท (1,407.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

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

ไทย 5.73 6.29 2.24 3.51 56.6
อินเดีย 14.58 21.24 9.13 9.27 1.5
เวียดนาม 6.58 6.31 3.09 3.31 7.1
ปากีสถาน 3.93 3.93 1.87 2.17 16.0
สหรัฐอเมริกา 2.86 2.92 1.48 1.21 -18.2

      

                         หน่วย : ล้านตันข้าวสาร       ท่ีมา รวบรวมจาก THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 

ปทีี่ 12 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 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.-มิ.ย. 2564 ม.ค.-มิ.ย. 2565 ∆%

ข้าวขาว 2,015,246 2,498,142 830,237 1,661,075 100.1
ข้าวนึ่ง 1,419,345 1,502,968 481,896 578,492 20.0
ข้าวหอมมะล ิ 1,447,871 1,432,775 588,004 880,908 49.8
ข้าวหอมไทย 575,008 551,695 213,310 248,828 16.7
ข้าวเหนียว 276,568 311,101 125,985 137,717 9.3
รวม (ตัน) 5,734,038 6,296,681 2,239,432 3,507,020 56.6
มูลค่า (ล้านบาท) 116,045.4 109,769.7 42,641.8 60,932.3 42.9

 

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

อิรัก 23,888 286,579 124,646 659,750 429.3
สหรัฐอเมริกา 672,183 575,550 251,589 393,400 56.4
แอฟริกาใต้ 672,777 792,872 294,082 333,323 13.3
จีน 381,363 632,756 162,500 304,681 87.5
ญี่ปุ่น 257,677 292,442 173,627 151,824 -12.6

 
   

การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณ 764,131 ตัน มูลค่า 13,129.5 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก 

เพ่ิมขึ้น 69.4% และ 57.1% ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 ที่มีปริมาณ 450,973 ตัน มูลค่า 8,357 ล้านบาท 

เน่ืองจากในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากเม่ือเทียบกับเดือนก่อนเน่ืองจากราคาข้าวไทย

ปรับลดลงตามทิศทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ประกอบกับผู้ส่งออกยังมีสัญญาค้างส่งมอบปริมาณมาก จึงทําให้เดือนที่ผ่านมา

มีการเร่งส่งมอบข้าวมากขึ้น ส่งผลให้ในเดือนมิถุนายน 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 405,963 ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 208%  

เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น โมซัมบิก แองโกล่า เป็นต้น ขณะที่ข้าวน่ึงมีการ

ส่งออกปริมาณ 140,225 ตัน เพ่ิมขึ้น 10.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแถบแอฟริกาและ

ตะวันออกกลาง เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน เลบานอน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 103,865 ตัน 

เพ่ิมขึ้น 15.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจาํ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหราชอาณาจักร แคนาดา เป็นต้น 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600,000-700,000 ตัน เน่ืองจาก  

ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อน ขณะที่ตลาดสําคัญในตะวันออกกลาง เช่น อิรัก เยเมน ตลาดเอเชีย เช่น จีน 

ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก แองโกล่า แคเมอรูน รวมทั้งตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐฯ 

แคนาดา ยังคงนําเข้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารในช่วงที่โลกกําลังเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับลดลงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้น 

โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 411 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของ

เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 413-417, 343-347 และ 368-372 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลําดับ ด้านราคาข้าวน่ึงไทย

อยู่ที่ 432 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 358-362 และ 408-412 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
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ข่าวกิจกรรมสมาคม 
 

 

 

การประชุมความร่วมมือค้าข้าว ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 16 

สมาคมผูส้่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ประชุมความร่วมมือค้าข้าว ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของทั้งสองประเทศ  

และกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน  


