
                 สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 1 

 

สถิติการสงออก 
 

 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ∆% ส.ค. 58 ∆% 
 

ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 960,043 720,553 -24.9 696,920 3.4 
 

7,556,119 6,610,347 -12.5 

มูลคา (ลาน

 

14,960 11,891 -20.5 11,141 6.7 
 

120,789 106,785 -11.6 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 7 ต.ค. 58  14 ต.ค. 58  21 ต.ค. 58  28 ต.ค. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $981 $990 $998 $979 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $853 $861 $867 $849 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $653 $659 $663 $661 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $377 $381 $383 $382 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $372 $375 $375 $370 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $360 $363 $365 $361 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $320 $323 $331 $330 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $793 $800 $806 $802 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $374 $378 $380 $376 
 
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 9 เดือนแรกของป 2558 (มกราคม-กันยายน) มีปริมาณ 6,610,347 ตัน มูลคา 106,785 ลานบาท 

(3,228 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 12.5% และมูลคาสงออกลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 

ท่ีมีการสงออกปริมาณ 7,556,119 ตัน มูลคา 120,789 ลานบาท (3,763 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย.2557 ม.ค.-ก.ย.2558 ∆% 

ไทย 6.97 7.05 10.96 7.56 6.61 -12.5 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 5.61 6.50 15.7 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 4.82 4.43 -8.1 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 2.38 2.82 18.5 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 1.98 2.75 39.3 

รวม 32.43 30.84 34.66 22.35 23.11 3.4 
               หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                 ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-กันยายน 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. จีน (CHINA) ปริมาณ 644,014 ตัน เพิ่มข้ึน 30.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 557,744 ตัน ลดลง 14.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
3. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 505,023 ตัน ลดลง 45.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
4. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 443,730 ตัน เพิ่มข้ึน 202.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 404,689 ตัน เพิ่มข้ึน 3.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

 

ในเดือนกันยายน 2558 ที่ผานมา มีการสงออกปริมาณ 720,553 ตัน ลดลง 24.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2557 ที่มีการ

สงออกปริมาณ 960,043 ตัน และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน 3.4% (ในเดือนสิงหาคม 2558 มีการสงออก

ปริมาณ 696,920 ตัน) โดยในเดือนกันยายน 2558 มีการสงออกขาวขาว (ตนขาวและปลายขาว) ปริมาณรวม 346,246 ตัน ลดลง 9.4% 

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศจีน โมซัมบิก มาเลเซีย เบนิน ญี่ปุน แคเมอรูน แองโกลา 

เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 241,985 ตัน เพิ่มข้ึนถึง 57.8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคง

สงไปยังประเทศเบนิน ไนจีเรีย แอฟริกาใต เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิมีปริมาณสงออกรวม 116,420 ตัน ลดลง 22.4% 

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง แคนาดา กานา สิงคโปร     

เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศมอริเทเนีย คองโก เปนตน 

สมาคมผูสงออกขาวไทยคาดวาในเดือนตุลาคมนี้ปริมาณสงออกขาวจะอยูในระดับใกลเคียงกับเดือนที่ผานมาที่ประมาณ 

700,000-800,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวสงออกของไทยอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศคูแขงทําใหสามารถแขงขันไดดีข้ึน 

ประกอบกับรัฐบาลไดระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลออกมา ทําใหผูสงออกมีสินคาที่สามารถสงมอบใหลูกคาได สวนการสงมอบขาวขาว

ใหแกหนวยงาน COFCO ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการสงมอบขาวของเอกชนที่มีอยางตอเนื่อง

เชนกัน ทั้งขาวขาว (ขาวเกาและขาวใหม) ขาวนึ่ง และปลายขาว แมปริมาณที่สงมอบในแตละคร้ังจะไมมากนักเพราะผูซื้อยังคงประสบ

ปญหาดานรายไดจึงไมสั่งซื้อสินคาคร้ังละมากๆเหมือนกอน  

ในชวงนี ้ความตองการขาวในตลาดยังมีไมมากนักเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว แมจะเขาสูชวงไตรมาสสุดทายที่มักจะ

มีคําสั่งซื้อปริมาณมาก เนื่องจากกําลังซื้อของประเทศผูนําเขายังคงออนแอ เพราะหลายประเทศประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว   

และความไมแนนอนทางดานการเมืองภายในประเทศ ขณะที่ในตลาดสงออกยังคงมีการแขงขันกันดานราคาเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อ      

ซึ่งราคาขาวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู

ที่ 370-380 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยูที่ 350-360 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูที่   

305-315 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 
ม.ค.-ก.ย. 

2557 
ม.ค.-ก.ย. 

2558 
∆% 

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 3,754,660 3,365,832 -10.4 

ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 1,306,620 1,397,711 7.0 

ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 2,282,484 1,666,657 -27.0 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 103,230 96,486 -6.5 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 109,125 83,661 -23.3 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 7,556,119 6,610,347 -12.5 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 120,789 106,785 -11.6 

                                   ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 
 

 
 

ร .ต .ท .  เจริญ เหลาธรรมทัศน  นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ                 

รวมแสดงความยินดีกับนางอภิรดี ตันตราภรณ ในโอกาสท่ีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการ      

กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย 

แถลงขาวมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาวปการผลิต 2558/2559 
 

  
 

นางอภิรดี  ตันตราภรณ รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชย  รวมกับนายสุ พัฒน  เ อ้ียวฉาย ผูชวยผู จัดการ            

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย   

แถลงขาวมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาวปการผลิต 2558/2559 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558       

ณ กระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


