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สถิติการสงออก 
 

 ม.ค. 57 ม.ค. 58   % ธ.ค. 57   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2556 

ม.ค.-ธ.ค. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 696,558 608,506 -12.6 1,477,154 -58.8 
 

6,612,618 10,969,360 65.9 

มูลคา (ลาน

 

12,372 10,888 -12.0 22,538 -51.7 
 

133,852 174,855 30.6 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 28 ม.ค. 58  3 ก.พ. 58  11 ก.พ. 58  25 ก.พ. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1083 $1085 $1081 $1084 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $988 $990 $987 $958 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $689 $674 $672 $674 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $431 $432 $431 $426 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $422 $423 $421 $416 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $401 $402 $401 $396 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $331 $332 $331 $329 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $812 $814 $811 $813 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $431 $432 $431 $426  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

รายงานวา การสงออกขาวในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณ 608,506 ตัน มูลคา 10,888 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 

12.6% และมูลคาสงออกลดลง 12.0% เม่ือเทียบกับป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 696,558 ตัน มูลคา 12,372 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 (%) +/- 

ไทย  10.59 6.97 7.05 10.97 0.696 0.608 -12.6 

อินเดีย  4.91 10.65 10.57 10.4 0.544 0.870 59.9 

เวียดนาม  7.09 7.73 6.75 6.69 0.577 0.546 -5.4 

ปากีสถาน  3.61 3.65 3.43 3.38 0.528 0.613 16.1 

สหรัฐ  3.12 3.43 3.04 2.83 0.372 0.379 1.9 

รวม  29.32 32.43 30.84 34.27 2.717 3.016 11.0 

หนวย : ลานตันขาวสาร                                                                        ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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                                                                                             ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 111,679 ตัน เพ่ิมขึ้น 169.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 77,000 ตัน เพ่ิมขึ้น 0.7% เม่ือเทยีบกับชวงเดียวกนัของปที่ผานมา 

3. ไอวอรีโ่คสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 44,273 ตัน ลดลง 38.8% เม่ือเทียบกบัชวงเดียวกนัของปที่ผานมา  

4. แคเมอรูน (CAMEROON) ปริมาณ 39,796 ตัน เพ่ิมขึ้น 20.5% เม่ือเทียบกบัชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. สหรฐัอเมริกา (U.S.A.)  ปริมาณ 35,252 ตัน ลดลง 3.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณลดลงมากเม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ที่ผานมาถึง 59% เนื่องจากสต็อก

ขาวของประเทศผูซ้ือโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา เชน ไนจีเรีย ยังคงมีปริมาณมาก ประกอบกับราคาขาวของไทยอยูในระดับที่สูงกวาประเทศ

คูแขงคอนขางมาก จึงทําใหผูซ้ือในตางประเทศชะลอการซ้ือขาวจากไทยในชวงนี้ โดยในเดือนมกราคม 2558 มีการสงออกขาวขาวปริมาณ

รวม 319,695 ตัน ลดลง 65.1% เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศฟลิปปนส ไอวอรีโคสต แคเมอรูน ญี่ปุน 

แองโกลา เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 124,080 ตัน ลดลง 62.8% เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยัง

ประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เยเมน เบนิน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 138,865 ตัน ลดลง 29.4% เม่ือเทียบกับ

เดือนธันวาคม โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร จีน เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออก

ไปยังประเทศเซียรราลีโอน กานา มอริเตเนีย แคเมอรูน เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2558 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากปลายเดือนมกราคมเนื่องจากคาเงินบาท

แข็งคาขึ้น กอนที่จะปรับตัวลดลงในชวงปลายเดือนกุมภาพันธซ่ึงเปนไปตามภาวะตลาดที่ในชวงนี้คําส่ังซ้ือจากตางประเทศยังมีไมมาก 

เนื่องจากราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาประเทศคูแขง ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ขาวขาว 

5% ราคาอยูที่ 416 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซ่ึงรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 25 

กุมภาพันธ 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 390-

400 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะที่ขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูที่ 335-345 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ซ่ึงเปนราคาที่

ตํ่าที่สุดในตลาดขณะนี้ 

สมาคมฯคาดวาในเดือนกุมภาพันธ 2558 นี้ ปริมาณสงออกจะอยูที่ประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากราคาขาวของไทยอยูในระดับ

ที่สูงกวาประเทศคูแขงคอนขางมาก ประกอบกับในชวงที่ผานมาการระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลในครั้งที่ 1 เปนไปอยางลาชาจึงทําใหขาด

แคลนขาวเกาสําหรับสงมอบใหผูซ้ือในแถบแอฟริกา นอกจากนี้จากการที่สต็อกขาวของผูซ้ือในบางประเทศยังคงมีปริมาณมาก จึงทําใหผูซ้ือ

บางสวนชะลอการซ้ือขาวในชวงนี้ อยางไรก็ตามตลาดประจําแถบเอเชียที่นิยมบริโภคขาวใหมจะยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องแมปริมาณจะ

ไมมากนัก ขณะที่บางประเทศในตลาดแอฟริกาก็ยังคงมีการนําเขาทั้งขาวขาว และขาวนึ่งอยางตอเนื่องเชนกัน ทั้งนี้ ภาวะการแขงขันในชวงนี้

ยังคงมีการแขงขันกันอยางเขมขน เพราะแตละประเทศตางปรับลดราคาสงออกขาวลงมาเพ่ือดึงความสนใจของผูซ้ือ เพราะผลผลิตขาวฤดูกาล

ใหมกําลังออกสูตลาดจึงตองเรงหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตฤดูใหม ในขณะที่ผูซ้ือบางสวนไดชะลอการส่ังซ้ือขาวเพ่ือรอดูภาวะตลาด 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2558 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 2557 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 % (58/57) 
ขาวขาว 4,568,388 2,446,449 2,823,517 5,647,087 341,887 322,099 -5.8 
ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,869,673 190,453 138,865 -27.1 
ขาวน่ึง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 3,261,522 144,384 124,050 -14.1 
ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 139,394 15,104 12,011 -20.5 
ขาวหอมปทุมธานี 212,020 212,020 85,629 51,684 4,730 11,481 142.7 
รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 10,969,360 696,558 608,506 -12.6 
มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 174,855 12,372 10,888 -12.0 

 

                    ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

งานแถลงขาวรายงานสถานการณสงออกขาว ป 2557 และแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทย ป 2558 

 

 

  

  

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทยป 2558 เม่ือวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ 2558                 

ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 
 

 

การเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ 

 

 

  

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขาวนาป     

ปการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2558 โดยไดไปเย่ียมชมศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกดวย         

และในโอกาสน้ี นายวิจักร วิเศษนอย ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย รวมเดินทางไปกับคณะดวย 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


