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สถิติการสงออก 
 

 มิ.ย. 57 มิ.ย. 58   % พ.ค. 58   % 
 

ม.ค.-มิ.ย. 

2557 

ม.ค.-มิ.ย. 

2558 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 854,576 685,769 -19.8 945,597 -27.5 
 

4,679,361 4,457,927 -4.7 

มูลคา (ลานบาท) 13,273 10,782 -18.8 14,110 -23.6 
 

76,349 72,142 -5.5 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 8 ก.ค. 58  15 ก.ค. 58  21 ก.ค. 58  29 ก.ค. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1037 $1036 $1023 $1011 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $917 $946 $934 $923 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $735 $750 $741 $731 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $399 $413 $408 $397 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $390 $404 $399 $388 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $375 $386 $381 $372 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $324 $323 $319 $315 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $823 $837 $826 $817 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $399 $410 $405 $394  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวงครึ่งแรกของป 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณ 4,457,927 ตัน มูลคา 72,142 ลานบาท 

(2,219 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 4.7% และมูลคาสงออกลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีมี

การสงออกปริมาณ 4,679,361 ตัน มูลคา 76,349 ลานบาท (2,368 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกท่ีสําคัญ 5 อันดับ 

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

ไทย 6.97 7.05 10.96 4.68 4.46 -4.7 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 3.47 4.25 22.4 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 2.83 2.43 -14.2 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 1.72 2.27 31.9 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 1.55 1.69 8.8 

รวม 32.43 30.84 34.66 14.25 15.09 5.9 

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

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 475,362 ตัน เพิ่มข้ึน 105.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
2. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 422,110 ตัน เพิ่มข้ึน 255.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
3. จีน (CHINA) ปริมาณ 361,106 ตัน เพิ่มข้ึน 9.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
4. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 270,291 ตัน เพิ่มข้ึน 17.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
5. สหรัฐอเมริกา (USA) ปริมาณ 226,497 ตัน ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  
 

ในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผานมามีการสงออกขาวปริมาณ 685,769 ตัน มูลคา 10,782 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 

19.8% และมูลคาสงออกลดลง 18.8% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ที่มีการสงออกปริมาณ 854,576 ตัน มูลคา 13,273 ลานบาท 

และปริมาณสงออกลดลง 27.5% และมูลคาสงออกลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดือนพฤษภาคม 2558 ที่มีการสงออกปริมาณ 

945,597 ตัน มูลคา 14,110 ลานบาท โดยในเดือนมิถุนายน 2558 มีการสงออกขาวขาว (ตนขาวและปลายขาว) ปริมาณรวม 332,675 

ตัน ลดลง 33.9% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศจีน โมซัมบิก มาเลเซีย แคเมอรูน ญี่ปุน 

เบนิน ฟลิปปนส เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 196,478 ตัน ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดยขาวนึ่ง

สวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เยเมน เบนิน เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิมีปริมาณสงออกรวม 133,031 

ตัน ลดลง 33.9% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร 

จีน เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศเซเนกัล มอริเทเนีย เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่องจากเดือนมิถุนายน เนื่องจากตลาดมีความกังวล

เก่ียวกับภาวะภัยแลงซึ่งคาดวาจะทําใหผลผลิตขาวเปลือกลดลง ประกอบกับอุปทานขาวในตลาดไมเพียงพอกับความตองการจึงสงผลให

ราคาขาวสงออกเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงข้ึน ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ขาวขาว 5% 

ราคาอยูที่ 399 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 30 

กรกฎาคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 340-350 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 

385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูที่ 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการสงออกขาวประมาณ 700,000-800,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ยังคงมีการสงมอบ

ขาวอยางตอเนื่องทั้งขาวขาวและขาวนึ่งแมปริมาณที่สงมอบในแตละคร้ังจะยังไมมากนักเพราะผูซื้อบางสวนจะทยอยซื้อตามความ

ตองการ และจากการที่รัฐบาลไดระบายขาวจากสต็อกปริมาณมากทําใหผูสงออกมีขาวที่สามารถสงมอบใหกับประเทศที่นิยมบริโภคขาว

เกาไดมากข้ึน ประกอบกับคาเงินบาทยังคงมีทิศทางออนคาลงจึงสงผลใหราคาขาวสงออกของไทยปรับลดลงชวยใหขาวไทยสามารถ

แขงขันในตลาดไดดีข้ึน อยางไรก็ตามในชวงนี้ ราคาขาวของเวียดนามไดปรับลดลงเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อและเรงขายขาวอยาง

ตอเนื่องเพื่อรองรับผลผลิตฤดูใหมกําลังออกสูตลาด ขณะที่ความตองการขาวในตลาดยังมีไมมากนักเนื่องจากสต็อกขาวของผูซื้อบางสวน

ยังคงมีปริมาณเพียงพอกับความตองการจึงไมเรงรีบที่จะซื้อ ขณะที่ผูซื้อบางสวนจะเลือกซื้อขาวจากแหลงที่ราคาถูกกวา  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

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

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 2,488,007 2,246,872 -9.7 
ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 907,566 996,459 9.8 
ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 1,140,406 1,079,699 -5.3 
ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 77,054 74,122 -3.8 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 66,328 60,775 -8.4 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 4,679,361 4,457,927 -4.7 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 76,349 72,142 -5.5 
ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

งานแถลงขาวรายงานสถานการณสงออก และแนวโนมครึ่งปหลัง ป 2558 

  
  

  
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวรายงานสถานการณสงออก และแนวโนมครึ่งปหลัง ป 2558 เมื่อวันอังคารท่ี 21 กรกฏาคม 

2558 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 

การประชุมความรวมมือคาขาว ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 12 (The 12th Rice Trade Cooperation Meeting) 

  
  

  
สมาคมผูสงออกขาวไทยเขารวมประชุมความรวมมือคาขาว ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 12 (The 12th Rice Trade Cooperation 

Meeting) กับสมาคมอาหารแหงเวียดนาม (VFA) เมื่อวันท่ี 24 กรกฏาคม 2558 ณ จังหวัดกระบ่ี 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


