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สถิติการสงออก 
 

 ธ.ค. 56 ธ.ค. 57   % พ.ย. 57   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2556 

ม.ค.-ธ.ค. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 691,972 1,477,154 113.5 721,956 104.6 
 

6,612,618 10,969,360 65.9 

มูลคา (ลาน

 

13,012 22,538 73.2 12,497 80.3 
 

133,852 174,855 30.6 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 7 ม.ค. 58  14 ม.ค. 58  21 ม.ค. 58  28 ม.ค. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1073 $1076 $1079 $1083 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $979 $982 $984 $988 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $605 $638 $655 $689 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $427 $428 $430 $431 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $418 $419 $420 $422 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $398 $399 $400 $401 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $328 $329 $330 $331 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $805 $807 $809 $812 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $415 $422 $430 $431  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

รายงานวา   การสงออกขาวในป 2557 มีปริมาณ 10.97 ลานตัน มูลคา 174,855 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึน 65.9% 

และมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน 30.6% เม่ือเทียบกับป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 6.61 ลานตัน มูลคา 133,852 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 (%) +/- 

ไทย  10.59 6.97 7.05 11.07 57 

อินเดีย  4.91 10.65 10.57 10.40 -1.6 

เวียดนาม  7.09 7.73 6.75 6.69 -0.9 

ปากีสถาน  3.61 3.65 3.43 3.38 -1.3 

สหรัฐ  3.12 3.43 3.04 2.83 -7.1 

รวม  29.31 32.43 30.84 34.36 11.4 

หนวย : ลานตันขาวสาร                                                          ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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                                                                                             ทัง้นี้ ในป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อนัดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 1,239,810 ตัน เพ่ิมขึ้น 605.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

2. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 1,112,602 ตัน เพ่ิมขึ้น 21.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกนัของปที่ผานมา 

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 734,756 ตัน เพ่ิมขึ้น 124.3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

4. ไอวอรีโ่คสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 719,771 ตัน เพ่ิมขึ้น 132.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. แอฟรกิาใต (SOUTH AFRICA)  ปริมาณ 535,645 ตัน  เพ่ิมขึ้น 27.7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนธันวาคม 2557 มีปริมาณสูงสุดเปนประวัติการณถึง 1,477,154 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผาน

มาถึง 104.6% เนื่องจากมีการเรงสงมอบขาวใหแกผูซ้ือจากตางประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ขณะเดียวกันก็มีเรงการสงมอบขาวขาว

ใหแกหนวยงานของรัฐบาลฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีนที่ยังสงมอบไมครบ โดยในเดือนธันวาคมมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 917,280 

ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 128% เม่ือเทียบกับพฤศจิกายน โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศฟลิปปนส ไอวอรีโคสต อิรัก อินโดนีเซีย แคเมอรูน 

โมซัมบิก เบนิน ญี่ปุน เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 333,666 ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 112%  เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยขาวนึ่ง

สวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เบนิน และแคเมอรูน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 196,779 

ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 41% เม่ือเทียบกับพฤศจิกายน โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง แคนาดา สิงคโปร เปน

ตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศไอวอรีโคสต กานา เซเนกัล มอริเตเนีย เปนตน  

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนมกราคม 2558 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากปลายปที่แลวเนื่องจากคาเงินบาทมีทิศทางแข็งคา

ขึ้นซ่ึงสงผลใหราคาขาวสงออกปรับตัวสูงขึ้นดวย ประกอบกับขาวบางชนิดไดปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะตลาดดวย เชน ขาวหอมมะลิใหม ขาว

หอมปทุมธานี ขาวเหนียว และขาวนึ่ง ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2558 ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 

422 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยไดกลับขึ้นมาอยูในระดับที่สูงกวาคูแขงทุกประเทศ ซ่ึงจากรายงานของ 

ORYZA.COM ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 360-370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ขาวขาว 

5% ของอินเดียราคาอยูที่ 395-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูที่ 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ซ่ึง

เปนราคาที่ตํ่าที่สุดในตลาดขณะนี้ 

สมาคมฯคาดวาในเดือนมกราคม 2558 นี้ ปริมาณสงออกจะอยูที่ประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากการสงมอบขาวขาวใหแก

หนวยงานของรัฐบาลจีน ฟลิปปนส และอินโดนีเซียไดเสร็จส้ินแลว ขณะที่ในชวงตนปคําส่ังซ้ือยังมีมามากนัก ประกอบกับชวงเทศปใหมมี

วันหยุดติดตอกันหลายวันจึงทําใหการสงมอบขาวมีไมมากนักเม่ือเทียบกับเดือนกอน อยางไรก็ตามในชวงนี้ตลาดประจําแถบเอเชียที่นิยม

บริโภคขาวใหมโดยเฉพาะขาวหอมมะลิจะยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องแมปริมาณจะไมมากนัก ขณะที่ตลาดแอฟริกาก็ยังคงมีการนําเขา

อยางตอเนื่องทั้งขาวขาว และขาวนึ่ง สําหรับภาวะการแขงขันกับประเทศคูแขงในชวงตนปนี้ ทั้งเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ตางปรับลด

ราคาสงออกขาวลงมาเพ่ือดึงความสนใจของผูซ้ือเพราะผลผลิตขาวฤดูกาลใหมจะออกสูตลาดในชวงนี้ จึงตองมีการเรงขายขาวเพ่ือรองรับ

ผลผลิตขาวฤดูใหมที่จะออกสูตลาด 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 2557 ∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 5,538,135 93.8 
ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,869,673 -2.4 
ขาวน่ึง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 3,261,522 97.6 
ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 139,394 1.4 
ขาวหอมปทุมธานี 212,020 85,629 85,629 160,636 210.8 
รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 10,969,360 65.9 
มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 174,855 30.6 

 

                    ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมฯเย่ียมคารวะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชยในโอกาสเทศกาลปใหม 

 

 
 

  

  

  
ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขาเยี่ยมคารวะเพ่ือมอบ

กระเชาของขวัญเน่ืองในโอกาสเทศกาลปใหมใหแก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นางอภิรดี ตันตราภรณ    

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย นายวิจักร วิเศษนอย ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 

ปลัดกระทรวงพาณิชย นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

และนายไพรัช เกียรติโชคชัยกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว เมื่อวันท่ี 5 และ 8 มกราคม 2558 ณ กระทรวงพาณิชย 
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สมาคมฯรวมกับกระทรวงพาณิชยเดินทางไปจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดขาวไทย ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมฯ พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดรวมกับคณะของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เดินทางไปจัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธขาวไทย ระหวางวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษ

ฮองกง ในโอกาสน้ี สมาคมที่เกี่ยวของกับการคาขาวของฮองกง 3 สมาคมประกอบดวย Hong Kong Rice Importers & Exporters Association, 

The Rice Merchants’ Association of Hong Kong และHong Kong Rice Suppliers’ Association ไดเปนเจาภาพเล้ียงรับรองอาหารกลางวัน 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดมอบรางวัล Best Friend of Thai Rice Award ใหกับผูนําเขาขาวรายสําคัญของฮองกงจํานวน 7 บริษัท   

เพื่อเปนการขอบคุณที่ไดนําเขาขาวจากประเทศไทยมาอยางยาวนาน 

 
 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


