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สถิติการสงออก 
 

 ก.พ. 57 ก.พ. 58   % ม.ค. 58   % 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 

ม.ค.-ก.พ. 

2558 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 709,832 732,152 3.1 608,506 20.3 
 

1,406,390 1,340,658 -4.7 

มูลคา (ลานบาท) 12,234 11,966 -2.2 10,888 9.9 
 

24,606 22,854 -7.1 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 3 มี.ค. 58 11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 25 มี.ค. 58 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1091 $1081 $1073 $1085 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $964 $955 $948 $959 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $678 $672 $667 $675 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $428 $424 $412 $411 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $419 $415 $403 $401 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $399 $395 $386 $386 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $331 $328 $328 $332 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $818 $811 $774 $783 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $428 $421 $409 $408  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รายงานวา การสงออกขาวในชวง 2 เดือนแรก

ของป 2558 (มกราคม-กุมภาพันธ) มีปริมาณ 1,340,658 ตัน มูลคา 22,854 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 4.7% และมูลคา

สงออกลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 1,406,390 ตัน มูลคา 24,606 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

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

ไทย 6.97 7.05 10.96 1.41 1.34 -4.7 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 0.94 1.48 57.4 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 0.85 0.80 -5.9 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 0.81 0.97 19.8 

สหรัฐ 3.426 3.04 2.825 0.60 0.54 -10.0 

รวม 32.43 30.84 34.66 4.61 5.13 11.4 

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

1. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 164,354 ตัน เพิ่มข้ึน 248.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 163,854 ตัน เพิ่มข้ึน 27.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปทีผ่านมา 

3. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 94,956 ตัน เพิ่มข้ึน 49.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

4. จีน (CHINA) ปริมาณ 72,548 ตัน ลดลง 26.7% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. สหรัฐอเมริกา (U.S.A.) ปริมาณ 71,064 ตัน เพิ่มข้ึน 7.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนกุมภาพันธ 2558 มีปริมาณเพิ่มข้ึน 20.3% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผานมา เนื่องจากมีการสงมอบ

ขาวในแกผูซื้อในแถบแอฟริกามากข้ึน ทั้งในสวนของขาวขาวและขาวนึ่ง โดยในเดือนกุมภาพันธมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 

348,696 ตัน เพิ่มข้ึน 9.1% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศอิรัก โมซัมบิก ฟลิปปนส จีน 

แองโกลา ญี่ปุน เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 212,067 ตัน เพิ่มข้ึน 70.9% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดยขาวนึ่งสวนใหญ

ยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต โตโก เยเมน เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 154,477 ตัน 

เพิ่มข้ึน 11.2% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง สิงคโปร แคนาดา

เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอร่ีโคสต เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวลดลงจากปลายเดือนกุมภาพันธเนื่องจากผูซื้อจากตางประเทศ

ชะลอการซ้ือขาวทามกลางภาวะตลาดที่คอนขางซบเซา ขณะที่ผลผลิตขาวนาปรังเร่ิมออกสูตลาดมากข้ึน ประกอบกับคาเงินบาทที่มี

แนวโนมออนคาลงจึงทําใหราคาขาวปรับตัวลดลง ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 ขาวขาว 

5% ราคาอยูที่ 401 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 

25 มีนาคม 2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 360-370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 

385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูที่ 365-375 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการสงออกประมาณ 750,000-800,000 ตัน เนื่องจากในเดือนนี้เร่ิมมีการสงมอบขาว

ขาวใหแกรัฐบาลฟลิปปนสตามสัญญาสงมอบแบบรัฐตอรัฐ รวมทั้งมีการสงมอบขาวของเอกชนที่มีการซื้อขายตามปกติดวย ขณะที่ผูซื้อใน

แถบแอฟริกาก็ยังคงมีการนําเขาทั้งขาวขาว และขาวนึ่ง แมวาจะยังมีปริมาณไมมาก เนื่องจากในชวงนี้คาเงินยูโรมีความผันผวนซึ่งทําให

คาเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับคาเงินยูโรออนคาลง ประกอบกับหลายประเทศประสบภาวะทางเศรษฐกิจจึงไดชะลอการซื้อ

ในชวงนี้ลง หรือหันไปซื้อขาวจากแหลงที่มีราคาถูกกวาไทย เชน อินเดียหรือปากีสถาน ในสวนของขาวหอมมะลินั้นในชวงนี้ตลาดประจํา

เชน สหรัฐฯ และประเทศในเอเชียที่นิยมบริโภคขาวใหมยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องแตปริมาณไมมากนัก ในชวงนี้ ประเทศผูสงออก

ยังคงมีการแขงขันกันขายขาวใหกับประเทศผูซื้อซึ่งตางก็กําลังประสบภาวะทางดานเศรษฐกิจ โดยประเทศผูสงออกอ่ืนๆตางปรับลดราคา

สงออกขาวอยูในระดับที่ต่ํากวาของไทยเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อ ขณะทีผ่ลผลิตขาวฤดใูหมของเวียดนามกําลังออกสูตลาดอยางตอเนื่อง

สงผลใหราคาขาวเวียดนามมีแนวโนมออนตัวลง แตผูซื้อบางสวนยังคงชะลอการสั่งซื้อขาวเพื่อรอดูภาวะราคาขาวในตลาด 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2558 

ชนิดขาว 2555 2556 2557 ม.ค.-ก.พ. 2557 ม.ค.-ก.พ. 2558 % (58/57) 
ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 691,136 668,142 -3.3 
ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 347,982 293,342 -15.7 
ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 322,441 336,117 4.2 
ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 30,161 20,478 -32.1 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 14,670 22,579 53.9 
รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 1,406,390 1,340,658 -4.7 
มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 24,606 22,854 -7.1 

ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 


