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สถิติการสงออก 
 

 
ส.ค. 55 ส.ค. 56*   % ก.ค. 56   % 

 

ม.ค.-ส.ค. 

2555 

ม.ค.-ส.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 521,751 522,954 0.2 675,063 -22.5 
 

4,329,557 4,137,180 -4.4 

มูลคา (ลานบาท) 11,373 11,124 -2.2 13,362 -16.7 
 

91,183 86,474 -5.2 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 4 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 18 ก.ย. 56 25 ก.ย. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1114 $1116 $1133 $1146 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1156 $1157 $1175 $1188 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $837 $838 $820 $829 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $458 $458 $465 $461 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $441 $442 $449 $444 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $428 $429 $427 $427 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $410 $410 $401 $405 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $929 $930 $945 $955 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $461 $468 $469 $464  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 8 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-สิงหาคม) มีปริมาณท้ังสิ้น 4.14 ลานตัน มูลคา 86,474 ลาน

บาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 4.4% และมูลคาสงออกลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 4.33 ลานตัน มูลคา 91,183 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 581,075 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 560,647 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 247,882 ตัน  

4. ญ่ีปุน ปริมาณ 219,667 ตัน  

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 219,362 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนกันยายน 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ในเดือนสิงหาคมท่ีผานมา การสงออกขาวมีปริมาณลดลงจากเดือนกอนคอนขางมาก เนื่องจากการประมูลในชวงหลัง

ประเทศอิรักจะเลือกซื้อขาวจากประเทศในแถบอเมริกาใตแทนขาวไทย โดยในเดือนสิงหาคมอิรักนําเขาขาวจากไทยเพียง 4,451 

ตัน สวนขาวนึ่งนั้นยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่องจากเดือนกอน ซึ่งสวนใหญจะสงไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต แคเมอรูน 

และเยเมน โดยในเดือนท่ีผานมามีการสงออกขาวนึ่งประมาณ 166,000 ตัน และขาวหอมมะลินั้นยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่อง

ไปยังตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง กานา และไอวอรี่โคสต โดยในเดือนท่ีผานมามีการสงออกขาวหอมมะลิประมาณ 

165,000 ตัน 

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น ผลจากการท่ีราคาขาวภายในประเทศมีแนวโนมออนตัวลงทําใหราคา

ขาวสงออกปรับตัวลดลงดวย แตขณะเดียวกันประเทศคูแขงก็ไดปรับราคาสงออกขาวลดลงดวยเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อ โดย

ในขณะนี้ราคาขาวของไทยยังคงหางจากประเทศคูแขงประมาณ 80 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม 

(ขอมูลจาก ORYZA.COM) อยูท่ีระดับ 355-365 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด) ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาว

ขาว 5% ท่ี 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 444 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ 

วันท่ี 25 ก.ย. 2556) 

จากการท่ีในชวงนี้ประเทศคูแขงไดปรับราคาสงออกขาวลดลง ประกอบกับท้ังประเทศอินเดียและเวียดนามตางก็มี

สต็อกขาวคอนขางมากและมีการสงออกอยางตอเนื่อง จึงทําใหตลาดยังคงเปนของผูซื้อ โดยผูซื้อมักจะสอบถามราคาขาว แตจะ

ยังไมตัดสินใจซื้อในทันทีเพื่อรอดูราคาจากแหลงอ่ืนๆดวย และบางสวนไดชะลอการซื้อขาวเพื่อรอดูทิศทางราคาขาวในตลาดโลก 

ท้ังนี้ในเดือนกันยายนนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวไทยไดปรับตัวลดลง และ 

ในขณะเดียวกันผูซื้อบางสวนจะยังคงซื้อขาวคุณภาพดีจากไทยเพื่อชดเชยสต็อกขาวท่ีลดลง แตจะซื้อในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับ

ในชวงระยะสั้นๆ เพื่อท่ีจะรอซื้อผลผลิตขาวในฤดูใหมท่ีใกลจะออกสูตลาดในชวง 1-2 เดือนขางหนา  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-ส.ค. 2555* ม.ค.-ส.ค. 2556* ∆(%) 56/55 

ขาวขาว 4,568,387 2,572,839 1,748,141 1,821,862 4.2 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,129,175 1,263,031 11.9 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,307,465 915,599 -30.0 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 86,182 102,550 19.0 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 58,594 34,138 -41.7 

รวม (ตัน) 10,711,549 6,734,428 4,329,557 4,137,180 -4.4 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 91,183 86,474 -5.2 
 

               *รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในโอกาสท่ี

เดินทางมาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ พรอมรับฟงบรรยายเก่ียวกับสถานการณขาวไทย เมื่อวันพุธท่ี 11 กันยายน 2556 

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดคณะเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชา 

  

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดคณะเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชา ระหวางวันท่ี  12-15 กันยายน 2556  ในโอกาสนี้ 

สมาคมฯ ไดพบปะหารือกับสมาพันธผูสงออกขาวกัมพูชา (The Federation of Cambodian Rice Exporters ) สมาคมโรงสีขาว

กัมพูชา (The Federation of Cambodian Rice Miller Associations) พรอมคณะผูแทนสมาคมโรงสีขาวของจังหวัดตางๆ 
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สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ คิซ อินเตอรเนชั่นแนล 

  

คุณอาภาพรรณ  โจโควิดจาจา กรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับและบรรยายพิเศษแกคณะครูและนักเรียน

ชั้นเกรด 11 จากโรงเรียนนานาชาติ คิซ อินเตอรเนชั่นแนล (KIS International School) ซึ่งไดเขาเยี่ยมสมาคมฯ เพื่อรับฟง  

การบรรยายเก่ียวกับบทบาทของประเทศไทยในตลาดขาวโลก และกระบวนการสงออกขาว เมื่อวันพุธท่ี 18 กันยายน 2556 

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับคณะผูแทนกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงของประเทศญี่ปุน  

 
 

  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับ Mr. Taku Eto , Senior Vice Minister และคณะผูแทนกระทรวง

เกษตร ปาไม และประมงของประเทศญ่ีปุน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ พรอมท้ังหารือสถานการณขาวไทย     

เมื่อวันพุธท่ี 25 กันยายน 2556   
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


