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สถิติการสงออก  
 

 ต.ค. 57 ต.ค. 58 ∆% ก.ย. 58 ∆% 
 

ม.ค.-ต.ค. 2557 ม.ค.-ต.ค. 2558 ∆% 
ปริมาณ (ตัน) 1,214,123 1,203,793 -0.9 720,553 67.1 

 
8,770,243 7,814,140 -10.9 

มูลคา (ลานบาท) 19,029 17,441 -8.3 11,891 46.7 
 

139,818 124,226 -11.2 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 4 พ.ย. 58  9 พ.ย. 58  18 พ.ย. 58  25 พ.ย. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $850 $842 $837 $846 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) - - $809 $787  

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $604 $598 $595 $587 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $382 $379 $377 $380  

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $371 $367 $365 $369  

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $362 $358 $356 $361 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $330 $327 $325 $334  

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $803 $796 $791 $771  

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $374 $367 $371 $372 
 
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 10 เดือนของป 2558 (มกราคม-ตุลาคม) มีปริมาณรวม 7,814,140 ตัน มูลคา 124,226 ลาน

บาท (3,718 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 10.9% และมูลคาสงออกลดลง 11.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 8,770,243 ตัน มูลคา 139,818 ลานบาท (4,357 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 ม.ค.-ต.ค.2557 ม.ค.-ต.ค.2558 ∆% 

ไทย 6.97 7.05 10.96 8.77 7.81 -10.9 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 8.47 9.26 9.3 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 5.81 5.47 -5.9 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 2.46 3.26 32.5 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 2.43 3.05 25.5 

รวม 32.43 30.84 34.66 27.94 28.85 3.3 

               หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                 ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. จีน (CHINA) ปริมาณ 744,449 ตัน เพิ่มข้ึน 25.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
2. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 652,460 ตัน ลดลง 34.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
3. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 623,353 ตัน ลดลง 36.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
4. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 564,723 ตัน เพิ่มข้ึน 274.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 481,783 ตัน เพิ่มข้ึน 7.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
 
ในเดือนตุลาคม 2558 ที่ผานมา มีการสงออกปริมาณ 1,203,793 ตัน มูลคา 17,441 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 

0.9% และมูลคาสงออกลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ที่มีการสงออกปริมาณ 1,214,125 ตัน มูลคา 19,029 ลานบาท 

แตเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน 67.1% และมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 46.7% (ในเดือนกันยายน 2558 มีการ

สงออกปริมาณ 720,553 ตัน มูลคา 11,891 ลานบาท) เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2558 มีการสงออกขาวขาว (ตนขาวและปลายขาว) 

ปริมาณรวม 695,212 ตัน เพิ่มข้ึนถึง 102% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผานมา โดยสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศฟลิปปนส จีน 

ไอวอรีโคสต โตโก มาเลเซีย แองโกลา แคเมอรูน  เบนิน โมซัมบิก เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 312,337 ตัน เพิ่มข้ึน 29.1% 

เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยสวนใหญสงไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต ไนจีเรีย เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิมีปริมาณ

สงออกรวม 181,475 ตัน เพิ่มข้ึน 55.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฮองกง แคนาดา กานา สิงคโปร เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอร่ีโคสต แคเมอรูน เปนตน 

ในชวงนี้ ความตองการขาวในตลาดเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะขาวขาวเนื่องจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียไดสั่งซื้อขาวปริมาณมาก

เพื่อเพิ่มสต็อกขาวในประเทศเพราะประสบปญหาภัยแลงจากปรากฏการณเอลนิโญซึ่งสงผลใหผลผลิตลดลง ขณะที่หลายประเทศได

สั่งซื้อขาวฤดูใหมเพื่อสงมอบใหทันกอนเทศกาลคริสมาสตและปใหม ประกอบกับในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีการสงมอบขาวตามสัญญาแบบ

รัฐตอรัฐอยางตอเนื่อง ดังนั้น สมาคมฯจึงคาดวาในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณสงออกขาวจะอยูในระดับประมาณ 8-9 แสนตัน  

ในชวงนี้ราคาขาวสงออกของไทยอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศคูแขงทําใหสามารถแขงขันไดดีข้ึน และจากการที่ในชวงนี้

เวียดนามมีการทําสัญญาขายขาวปริมาณมากจึงทําใหในบางชวงราคาขาวของเวียดนามอยูในระดับสูงกวาขาวไทย จึงทําใหผูซื้อบางสวน

หันมาซื้อขาวจากไทยและจากแหลงอ่ืนที่ราคาถูกกวา ซึ่งราคาขาวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558      

ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 369 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM 

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 370-380 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยูที่     

345-355 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูที่   320-330 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 
ม.ค.-ต.ค. 

2557 
ม.ค.-ต.ค. 

2558 
∆% 

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 4,219,539 4,059,102 -3.8 

ขาวหอมมะลิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 1,533,312 1,579,186 3.0 

ขาวน่ึง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 2,770,429 1,978,994 -28.6 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 116,626 102,841 -11.8 

ขาวหอมปทุมธานี 212,020 85,629 51,684 130,337 94,017 -27.9 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 8,770,243 7,814,140 -10.9 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 139,818 124,226 -11.2 

                                   ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

สมาคมฯใหการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูนําเขาขาวจากฮองกง 
 

  
  

  
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูนําเขาขาวจากฮองกง ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

สมาคมฯใหการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูนําเขาขาวจากสิงคโปร 
 

  
  

  
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะผูนําเขาขาวจากสิงคโปร ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
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สมาคมฯเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2558/59 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

  

  

     
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2558/59 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

ระหวางวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 ในโอกาสน้ีสมาคมฯไดลงพื้นที่เพื่อพบปะกับเกษตรกรรวมกับคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย      
นําโดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นางอภิรดี ตันตราภรณ) นอกจากน้ี สมาคมฯไดไปเย่ียมชมศูนยฝกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติ 
จ.ยโสธร และศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง (กลุมเกษตรทิพย) จ.ศรีสะเกษ และไดมอบทุนการศึกษาใหแกลูกหลานของเกษตรกรทั้งสองแหงดวย 

 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที ่37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


