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สถิติการสงออก 
 

 มี.ค. 57 มี.ค. 58   % ก.พ. 58   % 

 

ม.ค.-มี.ค. 

2557 

ม.ค.-มี.ค. 

2558 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 799,535 785,891 -1.7 732,152 7.3 
 

2,205,926 2,126,549 -3.6 

มูลคา (ลานบาท) 13,001 12,921 -0.6 11,966 8.0 
 

37,607 35,775 -4.9 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 1 เม.ย. 58  8 เม.ย. 58  22 เม.ย. 58  29 เม.ย. 58  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1086 $1084 $1090 $1080 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $960 $958 $964 $955 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $675 $674 $677 $672 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $411 $410 $409 $403 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $402 $401 $400 $393 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $386 $385 $385 $379 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $332 $332 $334 $331 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $784 $782 $787 $795 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $402 $401 $403 $396  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
  

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รายงานวา การสงออกขาวในชวงไตรมาสแรก

ของป 2558 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณ 2,126,549 ตัน มูลคา 35,775 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 3.6% และมูลคา

สงออกลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 2,205,926 ตัน มูลคา 37,607 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

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

ไทย 6.97 7.05 10.96 2.21 2.13 -3.6 

อินเดีย 10.65 10.57 10.81 1.55 2.25 45.4 

เวียดนาม 7.73 6.75 6.69 1.25 1.12 -10.9 

ปากีสถาน 3.65 3.43 3.38 1.13 1.38 22.5 

สหรัฐ 3.43 3.04 2.83 0.88 0.79 -10.5 

รวม 32.43 30.84 34.66 7.01 7.66 9.3 

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

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 220,284 ตัน เพิ่มข้ึน 71.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปทีผ่านมา  

2. ฟลิปปนส (PHILIPPINES) ปริมาณ 213,542 ตัน เพิ่มข้ึน 283.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

3. ไอวอร่ีโคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 146,587 ตัน ลดลง 15.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

4. จีน (CHINA) ปริมาณ 138,883 ตัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA) ปริมาณ 130,931 ตัน เพิ่มข้ึน 44.0% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนมีนาคม 2558 มีปริมาณ 785,891 ตัน เพิ่มข้ึน 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธที่ผานมา เนื่องจาก

ยังคงมีการสงมอบขาวขาวและขาวนึ่งใหแกผูซื้อในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียอยางตอเนื่องจากเดือนกอน  โดยในเดือน

มีนาคมมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 418,162 ตัน เพิ่มข้ึน 20% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธที่ผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะ

สงไปยังประเทศแองโกลา ฟลิปปนส อิรัก จีน คองโก เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 157,057 ตัน ลดลง 26% เมื่อเทียบกับ

เดือนกุมภาพันธ โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เยเมน เปนตน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมี

ปริมาณสงออกรวม 191,170 ตัน เพิ่มข้ึน 23.7% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ โดยขาวหอมมะลิคุณภาพดีถูกสงไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง กานา แคนาดา เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศไอวอร่ีโคสต เซเนกัล เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม เนื่องจากผูซื้อจากตางประเทศชะลอการ

ซื้อขาวจากไทยและบางสวนหันไปซื้อขาวจากแหลงที่ราคาถูกกวา เชน เวียดนาม อินเดีย ขณะที่ผลผลิตขาวนาปรังออกสูตลาดมากข้ึน

สงผลใหอุปทานขาวในตลาดเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ขาวขาว 5% ราคา

อยูที่ 393 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะราคาขาวของประเทศคูแขงซึ่งรายงานโดยเว็บไซต ORYZA.COM ณ วันที่ 29 เมษายน 

2558 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 365-375 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูที่ 375-385 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในเดือนเมษายนนี้จะมีการสงออกประมาณ 700,000 ตัน โดยในเดือนนี้ยังคงมีการสงมอบขาวขาวใหแก

หนวยงาน NFA ของฟลิปปนสอยางตอเนื่อง สวนการสงมอบขาวของเอกชนที่มีการซื้อขายทั่วไปในเดือนนี้ชะลอลงจากเดือนกอน 

เนื่องจากในชวงที่ผานมาประเทศผูซื้อขาวที่สําคัญในแถบแอฟริกาตางประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งจากการที่ราคาน้ํามันในตลาดโลก

ปรับลดลงจึงทําใหมีรายไดเขาประเทศลดลง ขณะเดียวกันคาเงินของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับคาเงินยูโรก็มีทิศทางออนคาลง จึง

ทําใหผูซื้อบางสวนชะลอการซื้อขาวจากไทย หรือหันไปซื้อขาวจากแหลงที่มีราคาถูกกวาไทย เชน เวียดนาม อินเดีย ซึ่งตางก็ปรับลดราคา

สงออกขาวอยูในระดับที่ต่ํากวาของไทยเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อ ขณะที่เวียดนามประสบปญหาการคาชายแดนกับจีนทําใหไมสามารถ

สงออกขาวไปทางชายแดนไดมากเหมือนปที่แลว จึงตองหาตลาดอ่ืนรองรับผลผลิตขาวฤดูใหมที่ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิด

ภาวะการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดโลก อยางไรก็ตามในสวนของขาวหอมมะลินั้นในชวงนี้ตลาดประจําเชน สหรัฐฯ และเอเชีย ยังคงมี

การนําเขาอยางตอเนื่องแมปริมาณไมมาก ขณะที่การสงออกขาวหอมมะลิใปยังตลาดสําคัญ เชน ฮองกง ก็มีทิศทางที่ดีข้ึนจากปที่ผานมา 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2558 

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

ขาวขาว 2,446,449 2,823,517 5,647,087 1,215,573 1,086,303 -10.6 
ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 1,869,673 506,489 484,512 -4.3 
ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 3,261,522 423,979 493,174 16.3 
ขาวเหนียว 113,685 137,451 139,394 40,935 33,137 -19.0 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,684 18,950 29,423 55.3 
รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 10,969,360 2,205,926 2,126,549 -3.6 
มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 174,855 37,607 35,775 -4.9 

ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

งานวิถีขาว วิถีไทย Thai rice : Thainess 
 

  

  

  
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารฯเขารวมงาน “วิถีขาววิถีไทย 
Thai rice : Thainess” ซึ่งจัดข้ึน ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  ในโอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย
ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและขยายตลาดขาวใหแกเกษตรกรและผูประกอบการที่ไดนําผลิตภัณฑขาวคุณภาพดีมาจําหนายในงาน 
และมีการนําผูซื้อและหางโมเดิรนเทรดมาเจรจาธุรกิจกับผูประกอบการคาขาวและเกษตรกรที่นําขาวมาจําหนายในงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


