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สถิติการสงออก 
 

 ก.ค. 57 ก.ค. 58 ∆% มิ.ย. 58 ∆% 
 

ม.ค.-ก.ค. 2557 ม.ค.-ก.ค. 2558 ∆% 

ปริมาณ (ตัน) 941,692 734,947 -22.0 685,769 7.2 
 

5,621,051 5,192,874 -7.6 

มูลคา (ลานบาท) 14,499 11,610 -19.9 10,782 7.7 
 

90,847 83,753 -7.8 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 5 ส.ค. 58  13 ส.ค. 58  19 ส.ค. 58  26 ส.ค. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1005 $1003 $991 $989 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $917 $901 $876 $874 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $726 $741 $717 $702 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $386 $385 $378 $377 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $377 $377 $370 $369 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $365 $366 $359 $359 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $322 $327 $323 $323 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $811 $810 $786 $785 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $392 $388 $384 $383 
 
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 7 เดือนแรกของป 2558 (มกราคม-กรกฏาคม) มีปริมาณ 5,192,874 ตัน มูลคา 83,753 ลาน

บาท (2,567 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณสงออกลดลง 7.6% และมูลคาสงออกลดลง 7.8% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 

2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 5,621,051 ตัน มูลคา 90,847 ลานบาท (2,818 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

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

ไทย 6.97 7.05 10.96 5.621 5.192 -7.6 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 4.320 5.093 17.9 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 3.581 3.158 -11.8 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 1.959 2.513 28.3 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 1.751 2.083 19.0 

รวม 32.43 30.84 34.66 17.232 18.039 4.7 

           หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                    ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-กรกฏาคม 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 487,653 ตัน เพ่ิมข้ึน 51.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
2. จีน (CHINA) ปริมาณ 452,304 ตัน เพ่ิมข้ึน 16.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
3. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 422,110 ตัน เพ่ิมข้ึน 232.7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
4. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 331,540 ตัน เพ่ิมข้ึน 17.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
5. ไอวอรี่โคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 268,267 ตัน ลดลง 17.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
 
ในเดือนกรกฏาคม 2558 ท่ีผานมามีการสงออกขาวปริมาณ 734,947 ตัน ลดลง 22% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฏาคม 

2557 แตเพ่ิมข้ึน 7.2% เม่ือเทียบกับเดือนเดือนมิถุนายนท่ีผานมา  โดยในเดือนกรกฏาคม 2558 มีการสงออกขาวขาว (ตนขาว

และปลายขาว) ปริมาณรวม 397,903 ตัน เพ่ิมข้ึน 19.6% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายนท่ีผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยัง

ประเทศจีน ไอวอรี่โคสตเบนิน แองโกลา แคเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 191,624 ตัน 

ลดลง 2.5% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายนท่ีผานมา โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศแอฟริกาใต เยเมน เบนิน ไนจีเรีย 

เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิมีปริมาณสงออกรวม 134,857 ตัน เพ่ิมข้ึน 1.4% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายนท่ีผานมา 

โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร กานา จีน เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการ

สงออกไปยังประเทศกานา ไอวอรี่โคสต เปนตน 

สมาคมผูสงออกขาวไทยคาดวาในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการสงออกขาวประมาณ 700,000-800,000 ตัน         

เนื่องจากในชวงนี้ยังคงมีการสงมอบขาวขาวใหแกหนวยงาน COFCO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนการสงมอบของเอกชน

ยังคงมีอยางตอเนื่อง แมปริมาณท่ีสงมอบในแตละครั้งจะไมมากนัก เพราะผูซ้ือบางสวนจะทยอยซ้ือตามความตองการ ประกอบ

กับคาเงินบาทมีทิศทางออนคาลงจึงสงผลใหราคาขาวสงออกของไทยปรับลดลงชวยใหขาวไทยสามารถแขงขันในตลาดไดดีข้ึน 

อยางไรก็ตามในชวงนี้คาเงินของหลายประเทศก็มีทิศทางออนคาลงท้ังภูมิภาคสงผลใหราคาขาวของประเทศคูแขงท่ีสําคัญ      

ท้ังเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ตางปรับลดลงอยูในระดับท่ีต่ํากวาไทย ท้ังนี้ ราคาท่ีประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 

2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 369 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซ่ึงรายงานโดยเว็บไซต 

ORYZA.COM ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูท่ี 325-335 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

อินเดียราคาอยูท่ี 360-370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูท่ี 325-335 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ค. 2557 ม.ค.-ก.ค. 2558 ∆% 

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 2,935,859 2,644,775 -9.9 

ขาวหอมมะลิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 1,040,576 1,131,316 8.7 

ขาวน่ึง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 1,486,119 1,271,323 -14.5 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 82,182 81,571 -0.7 

ขาวหอมปทุมธานี 212,020 85,629 51,684 76,315 63,889 -16.3 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 5,621,051 5,192,874 -7.6 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 90,847 83,753 -7.8 

                                                                                                ท่ีมา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

รางวลั “เพชรพาณชิย” ป 2558 สาขาผูประกอบการดานสินคาเกษตร 
 

 

 
  

  
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย รับรางวัล “เพชรพาณิชย” ป 2558 สาขาผูประกอบการ

ดานสินคาเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย "วันพาณิชย ป 2558" เม่ือวันพฤหัสบดี 

ท่ี 20 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


