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สถิติการสงออกขาวของไทย  
 

 พ.ย. 57 พ.ย. 58 ∆% ต.ค. 58 ∆% 
 

ม.ค.-พ.ย. 2557 ม.ค.-พ.ย. 2558 ∆% 
ปริมาณ (ตัน) 721,956 763,418 5.7 1,203,793 -36.6 

 
9,492,199 8,577,555 -9.6 

มูลคา (ลานบาท) 12,497 12,578 0.6 17,441 -27.9 
 

152,315 136,803 -10.2 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 2 ธ.ค. 58 9 ธ.ค. 58 16 ธ.ค. 58 23 ธ.ค. 58 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $843 $811 $809 $807 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (58/59) (THMR A crop year 15/16) $785 $782 $780 $779 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $556 $525 $524 $522 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $379 $378 $371 $365 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $368 $366 $360 $356 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $360 $359 $354 $350 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $333 $332 $331 $330 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $768 $766 $792 $790 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $368 $364 $363 $362  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออกขาว และคาดการณ 
 

การสงออกในชวง 11 เดือนของป 2558 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีปริมาณ 8,577,555 ตัน มูลคา 136,803 ลานบาท 

(4,077 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 9.6% และมูลคาสงออกลดลง 10.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน         

ของป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 9,492,199 ตัน มูลคา 152,315 ลานบาท (4,747 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

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

ไทย 6.97 7.05 10.96 9.49 8.58 -9.6 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 9.91 9.92 0.1 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 6.01 6.20 3.1 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 3.02 3.76 24.4 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 2.90 3.46 19.3 

รวม 32.43 30.84 34.66 31.34 31.91 1.8 
               หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                 ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ท้ังน้ี ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. จีน (CHINA) ปริมาณ 835,031 ตัน เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  
2. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 715,666 ตัน เพิ่มขึ้น 215.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
3. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 702,373 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  
4. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 624,570 ตัน ลดลง 39.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 524,223 ตัน เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีผานมา มีการสงออกปริมาณ 763,418 ตัน มูลคา 12,578 ลานบาท โดยปริมาณสงออก

เพิ่มขึ้น 5.7% และมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 721,956 ตัน        

มูลคา 12,497 ลานบาท แตเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ปริมาณสงออกลดลง 36.6% และมูลคาสงออกลดลง 27.9% (ในเดือน

ตุลาคม 2558 มีการสงออกปริมาณ 1,203,793 ตัน มูลคา 17,441 ลานบาท) เน่ืองจากในเดือนพฤศจิกายน 2558 การสงออกขาว

ขาวไปยังประเทศจีนและประเทศในแถบแอฟริกามีปริมาณลงลง โดยขาวขาวมีปริมาณสงออกรวม 472,301 ตัน ลดลง 31% เมื่อ

เทียบกับเดือนตุลาคมท่ีผานมา ซึ่งขาวขาวสวนใหญสงไปยังประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย แคเมอรูน ลาว จีน แองโกลา ญี่ปุน เปนตน 

สวนการสงออกขาวน่ึงมีปริมาณ 116,813 ตัน ลดลง 63.6% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม โดยสวนใหญสงไปยังประเทศแอฟริกาใต 

เบนิน เปนตน สวนการสงออกไปยังไนจีเรียมีปริมาณเพียง 1,217 ตัน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิมีปริมาณรวม 154,570 ตัน 

ลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง แคนาดา สิงคโปร 

เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศแคเมอรูน มอริเตเนีย เปนตน 

ในเดือนธันวาคมน้ีสมาคมฯ คาดวาปริมาณสงออกขาวจะอยูในระดับประมาณ 1 ลานตัน เน่ืองจากความตองการขาวใน

ตลาดยังคงมีอยางตอเน่ืองท้ังขาวเกาและขาวใหม ซึ่งประเทศผูซื้อท่ีตองการขาวใหมเพื่อใชในชวงเทศกาลตรุษจีนยังคงมีการส่ังซื้อ

เขามาเปนระยะๆ แมปริมาณไมมากเหมือนกอน ขณะท่ีในชวงน้ีผูสงออกยังคงมีการสงมอบขาวใหแกประเทศจีน อินโดนีเซีย      

และฟลิปปนส ตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐอยางตอเน่ือง ประกอบกับในชวงน้ีคาเงินบาทยังคงอยูในทิศทางท่ีออนคาลง ขณะท่ีอุปทาน

ขาวในตลาดยังคงมีปริมาณมากจึงสงผลใหราคาขาวสงออกของไทยอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศคูแขงซึ่งทําใหสามารถแขงขันกับ

ประเทศคูแขงได ท้ังน้ีราคาขาวของไทยท่ีประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 356 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2558    

ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูท่ี 360-370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยูท่ี 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูท่ี 330-340 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 
ม.ค.-พ.ย. 

2557 
ม.ค.-พ.ย. 

2558 
∆% 

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 4,620,845 4,531,403 -1.9 

ขาวหอมมะลิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 1,672,894 1,733,756 3.6 

ขาวน่ึง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 2,927,856 2,095,807 -28.4 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 126,306 110,531 -12.5 

ขาวหอมปทุมธานี 212,020 85,629 51,684 144,297 106,062 -26.5 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 9,492,199 8,577,555 -9.6 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 152,315 136,803 -10.2 
                                   ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2558 (คร้ังที่ 49) 

 

 
 

 
  

  
  

  
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558 (คร้ังที่ 49) เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมสมาคมฯ 

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ไดจัดงานสังสรรคและรับประทานอาหารรวมกันระหวางสมาชิกภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลวดวย          

เพื่อเปนการกระชับความสมัพันธอันดีระหวางกัน 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที ่37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


