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สถิติการสงออก 
 

 เม.ย. 57 เม.ย. 58   % มี.ค. 58   % 

 

ม.ค.-เม.ย.  

2557 

ม.ค.-เม.ย.  

2558 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 737,648 700,011 -5.1 785,891 -10.9 
 

2,943,573 2,826,561 -4.0 

มูลคา (ลานบาท) 11,673 11,475 -1.7 12,921 -11.2 
 

49,280 47,250 -4.1 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 22 เม.ย. 58  29 เม.ย. 58  13 พ.ค. 58  27 พ.ค. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1090 $1080 $1048 $1043 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $964 $955 $926 $907 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $677 $672 $666 $679 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $409 $403 $390 $389 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $400 $393 $381 $380 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $385 $379 $368 $368 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $334 $331 $321 $325 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $787 $795 $801 $798 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $403 $396 $384 $383  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รายงานวา การสงออกขาวในชวง 4 เดือนแรก

ของป 2558 (มกราคม-เมษายน) มีปริมาณ 2,826,561 ตัน มูลคา 47,250 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 4.0% และมูลคา

สงออกลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 2,943,573 ตัน มูลคา 49,280 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 58 (%) +/- 

ไทย 6.97 7.05 10.96 2.943 2.826 -3.98 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 2.177 2.876 32.11 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 1.663 1.708 2.71 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 1.309 1.729 32.09 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 1.065 1.067 0.19 

รวม 32.43 30.84 34.66 9.157 10.206 11.46 
           หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                    ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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             ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ประเทศผูนาํเขาขาวไทย 5 อันดบัแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 314,916 ตัน เพ่ิมข้ึน 140.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

2. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 304,497 ตัน เพ่ิมข้ึน 303.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 194,073 ตัน เพ่ิมข้ึน 1.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

4. ไอวอรี่โคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 187,648 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 183,033 ตัน เพ่ิมข้ึน 25.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

การสงออกขาวในเดือนเมษายน 2558 มีปริมาณ 700,011 ตัน ลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผานมา เนื่องจาก

ในชวงกอนหนานี้ประเทศผูซื้อขาวบางสวนประสบปญหาทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับลดลงจึงทําใหมีรายไดเขา

ประเทศลดลง ขณะเดียวกันคาเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับคาเงินยูโรก็ออนคาลง จึงทําใหผูซื้อบางสวนชะลอการซื้อขาว โดย

ในเดือนเมษายนมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 324,704 ตัน ลดลง 22.3% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญ

จะสงไปยังประเทศฟลิปปนส แคเมอรูน จีน ญี่ปุน คองโก แองโกลา เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 178,351 ตัน เพิ่มข้ึน 

13.6% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เยเมน เปนตน สําหรับการสงออกขาว

หอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 177,489 ตัน ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน สิงคโปร เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศไอวอร่ีโคสต เซเนกัล เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนพฤษภาคม 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายน เนื่องจากความตองการขาวจาก

ตางประเทศลดลงมาก ประกอบกับคาเงินบาทออนคาลงจึงสงผลใหราคาขาวสงออกปรับลดลงดวย ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู

สงออกขาวไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 380 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของ

ประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 350-360 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 370-380 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะที่ขาวขาว 5% ของ

ปากีสถานราคาอยูที่ 405-415 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการสงออกขาวประมาณ 700,000 ตัน อยางไรก็ตามจากการที่คาเงินบาทออนคาลง

จึงสงผลใหราคาขาวสงออกของไทยปรับลดลง ทําใหชองวางระหวางราคาขาวไทยกับประเทศคูแขงแคบลงดวยซึ่งชวยใหขาวไทยสามารถ

แขงขันในตลาดไดดีข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ในเดือนนี้ยังคงมีการสงมอบขาวขาวใหแกหนวยงาน NFA ของฟลิปปนสในสวนที่ยังคงคางสงมอบ

อยู ขณะที่การสงมอบขาวในสวนของภาคเอกชนทั้งขาวขาว ขาวนึ่ง และขาวหอมมะลิยังคงมีเปนระยะๆ แตปริมาณยังไมมากนักเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปทีผานมา อยางไรก็ตามในชวงนี้ ตลาดยังคงเปนของผูซื้อ และความตองการขาวในตลาดลดลง ขณะที่คูแขงที่

สําคัญทั้ง เวียดนาม และอินเดีย ยังคงเรงเสนอขายขาวในราคาที่ต่ํากวาไทย ประกอบกับคาเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับ

คาเงินยูโรก็ออนคาลง จึงทําใหผูซื้อบางสวนชะลอการซื้อขาว หรือเลือกซื้อขาวจากแหลงที่ราคาถูกกวา  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 ม.ค.-เม.ย. 2557 ม.ค.-เม.ย. 2558 % (58/57) 

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 1,612,661 1,411,007 -12.5 
ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 632,678 662,001 4.6 
ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 621,847 671,525 8.0 
ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 51,672 45,893 -11.2 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 24,715 36,135 46.2 
รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 2,943,573 2,826,561 -4.0 
มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 49,280 47,250 -4.1 

         

             ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

การประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2557/58 

  

  

  

  
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมแสดงความยินดีกับ            

นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการคาภายใน เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 73 ป กรมการคาภายใน และไดรวมพิจารณา

ตัดสินช้ีขาดตัวอยางขาวหอมมะลิในการประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2557/58 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558            

ณ กระทรวงพาณิชย  
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งาน Thailand Rice Convention 2015 

  

  

  

  
 

คณะกรรมการสมาคมผูสงออกขาวไทยเขารวมงาน Thailand Rice Convention 2015 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558                     

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ในโอกาสน้ีนายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย รับรางวัล 

World's Best Rice Award จาก Mr. Jeremy Zwinger (President of The Rice Trader) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รวมเปนสักขีพยานในการมอบรางวัลครั้งน้ี 

 

  จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


