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

 

สถิติการสงออก 
 

 พ.ค. 57 พ.ค. 58   % เม.ย. 58   % 

 

ม.ค.-พ.ค. 

2557 

ม.ค.-พ.ค. 

2558 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 881,212 945,597 7.3 700,012 35.1 
 

3,824,785 3,772,158 -1.4 

มูลคา (ลานบาท) 13,795 14,110 2.3 11,475 23.0 
 

63,076 61,360 -2.7 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 3 ม.ิย. 58  10 ม.ิย. 58  17 ม.ิย. 58  24 ม.ิย. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1049 $1048 $1049 $1044 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $911 $880 $880 $877 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $713 $712 $713 $725 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $388 $382 $382 $389 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $379 $373 $373 $380 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $367 $362 $362 $368 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $327 $327 $327 $326 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $801 $786 $787 $769 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $385 $379 $379 $386  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รายงานวา การสงออกขาวในชวง 5 เดือนแรก

ของป 2558 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปริมาณ 3,772,158 ตัน มูลคา 61,360 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 1.4% และมูลคา

สงออกลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 3,824,785 ตัน มูลคา 63,076 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 ม.ค.-พ.ค.2557 ม.ค.-พ.ค.2558 (%) +/- 

ไทย 6.97 7.05 10.96 3.82 3.77 -1.4 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 2.92 3.61 23.6 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 2.27 2.16 -4.8 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 1.53 2.06 34.6 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 1.3 1.41 8.5 

รวม 32.43 30.84 34.66 11.84 13.01 9.9 

             หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                 ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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             ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดบัแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 405,851 ตัน เพิ่มข้ึน 111.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
2. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 403,087 ตัน เพิ่มข้ึน 274.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
3. จีน (CHINA) ปริมาณ 294,104 ตัน เพิ่มข้ึน 5.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
4. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 229,321 ตัน เพิ่มข้ึน 25.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
5.ไอวอร่ีโคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 215,506 ตัน ลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
 
การสงออกขาวในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการสงออกปริมาณ 945,597 ตัน มูลคา 14,110 ลานบาท โดยปริมาณสงออก

เพิ่มข้ึน 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 ที่มีการสงออกปริมาณ 881,212 ตัน และเพิ่มข้ึน 35.1% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 

2558 ที่มีการสงออกปริมาณ 700,012 ตัน ซึ่งการสงออกขาวในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผานมาเปนปริมาณสงออกตอเดือนที่สูงที่สุดใน

ปนี้ โดยมีการสงออกขาวชนิดที่สําคัญ เชน ขาวขาว (ตนขาวและปลายขาว) ปริมาณรวม 507,320 ตัน เพิ่มข้ึนถึง 56.2% เมื่อเทียบกับ

เดือนเมษายนที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศฟลิปปนส จีน ญี่ปุน มาเลเซีย เบนิน แคเมอรูน เซเนกัล เปนตน สวนการ

สงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 211,696 ตัน เพิ่มข้ึน 18.7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผานมา โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศ

ไนจีเรีย แอฟริกาใต เบนิน เยเมน เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 201,427 ตัน เพิ่มข้ึน 13.5% เมื่อ

เทียบกับเดือนเมษายนที่ผานมา โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน แคนาดา สิงคโปร เปนตน สวน

ปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอร่ีโคสต เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนมิถุนายน 2558 อยูในระดับคอนขางทรงตัวจากเดือนพฤษภาคม ขณะที่ประเทศคูแขงที่

สําคัญ เชน เวียดนามยังคงเรงขายขาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับคาเงินบาทยังคงมีทิศทางออนคาลงจึงสงผลใหราคาขาวสงออกปรับ

ลดลงดวย ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 380 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ขาวขาว 5% ของ

เวียดนามราคาอยูที่ 345-355 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟ

โอบี) ในขณะที่ขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูที่ 375-385 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการสงออกขาวประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากคาเงินบาทยังคงมีทิศทางออนคาลงจึง

สงผลใหราคาขาวสงออกของไทยปรับลดลงชวยใหขาวไทยสามารถแขงขันในตลาดไดดีข้ึน ในขณะที่ตลาดตางประเทศเร่ิมมีการสั่งซื้อ

อยางตอเนื่อง และการสงมอบขาวของเอกชนทั้งขาวขาว ขาวนึ่ง และขาวหอมมะลิยังคงมีเปนระยะๆ อยางไรก็ตามในชวงนี้ ตลาดยังคง

เปนของผูซ้ือเพราะประเทศคูแขงที่สําคัญโดยเฉพาะเวียดนามยังคงเรงเสนอขายขาวอยางตอเนื่องเพื่อรองรับผลผลิตฤดูใหมกําลังออกสู

ตลาด ขณะที่ตลาดคาขาวคอนขางซบเซาจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศผูนําเขาบางประเทศ ประกอบกับคาเงินของ

ประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับคาเงินยูโรก็ออนคาลงจึงทําใหผูซื้อบางสวนชะลอการซื้อขาว หรือเลือกซื้อขาวจากแหลงที่ราคาถูกกวา  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 ม.ค.-พ.ค.2557 ม.ค.-พ.ค.2558 % (58/57) 
ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 2,080,437 1,922,199 -7.6 
ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 760,786 863,428 13.5 
ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 878,307 883,221 0.6 
ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 70,733 66,581 -5.9 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 34,522 36,729 6.4 
รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 3,824,785 3,772,158 -1.4 
มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 63,076 61,360 -2.7 
ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


