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สถิติการสงออก 
 

 
ก.ย. 55 ก.ย. 56*   % ส.ค. 56   % 

 

ม.ค.-ก.ย. 

2555 

ม.ค.-ก.ย.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 394,408 501,637 27.2 522,954 -4.1 
 

4,723,966 4,638,816 -1.8 

มูลคา (ลานบาท) 9,080 9,928 9.3 11,124 -10.7 
 

100,263 96,402 -3.8 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 2 ต.ค. 56 9 ต.ค. 56 16 ต.ค. 56 22 ต.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1149 $1148 $1150 $1150 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1191 $1190 $1192 $1192 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $814 $814 $815 $815 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $462 $462 $456 $449 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $445 $445 $439 $432 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $428 $428 $426 $419 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $406 $406 $407 $400 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $957 $957 $958 $958 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $455 $441 $439 $449  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-กันยายน) มีปริมาณท้ังสิ้น 4.64 ลานตัน มูลคา 96,402 ลาน

บาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 1.8% และมูลคาสงออกลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 4.72 ลานตัน มูลคา 100,263 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-กันยายน 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 661,722 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 631,056 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 276,669 ตัน  

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 262,641 ตัน  

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 225,366 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนตุลาคม 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนกันยายนท่ีผานมามีปริมาณลดลงจากเดือนกอนเล็กนอย เนื่องจากการสงออกขาวหอมมะลิและ

ขาวนึ่งมีปริมาณลดลงจากเดือนกอนคอนขางมาก โดยมีการสงออกปริมาณ 107,000 (ลดลง 35% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.) และ 

135,000 ตัน (ลดลง 19% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.) ตามลําดับ โดยตลาดหลักของขาวหอมมะลิยังคงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฮองกง กานา และไอวอรี่โคสต และตลาดหลักของขาวนึ่งไดแก ประเทศเบนิน แอฟริกาใต แคเมอรูน และเยเมน แตในสวนของ

ขาวขาวกลับมีการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนมาก โดยมีการสงออกถึง 224,000 ตัน (ลดลง 42% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.) โดย

ตลาดหลักไดแก อิรัก โมซัมบิก แองโกลา แคเมอรูน และคองโก เปนตน  

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น ในชวงนี้ราคาขาวของไทยยังคงมีแนวโนมออนตัวลง โดยราคาใน

ปจจุบันนี้ใกลแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ป (ราคาขาวขาว 5% เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 อยูท่ี 432 เหรียญสหรัฐตอตัน) โดย

ราคาขาวไทยมีทิศทางท่ีสวนทางกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญคือ เวียดนาม ซึ่งในชวงท่ีผานมาราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอยูในระดับท่ี

ไมหางจากไทยมากนัก โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจากประเทศคูแขงประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาว

ขาว 5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM) อยูท่ีระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 

5% ท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 375-385 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี (เปนราคาท่ี

ตํ่าท่ีสุดในตลาด) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทย ซึ่งเปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 

2556 อยูท่ี 432 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนตุลาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทยปรับตัว

ลดลงมาอยูในระดับท่ีไมหางจากคูแขงมากนักทําใหมีโอกาสในการแขงขันมากขึ้น โดยในขณะนี้ไดเริ่มมีการสอบถามราคาจาก

ประเทศผูซื้อเขามาบางแลวหลังจากท่ีในชวงกอนหนานี้ผูซื้อไดชะลอการสั่งซื้อและรอดูสถานการณราคาขาวในตลาดโลก 

ประกอบกับผูซื้อยังคงมีความตองการซื้อขาวคุณภาพดีจากไทยเพื่อชดเชยสต็อกขาวท่ีลดลง ขณะท่ีผูสงออกยังคงมีสัญญาสง

มอบขาวท่ียังคางอยูท้ังขาวขาว ขาวหอมมะลิ และขาวนึ่ง ท้ังนี้คาดการณวาในชวงไตรมาสสุดทายจะมีการสงออกประมาณเดือน

ละ 550,000-600,000 ตัน อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสสุดทาย ผูสงออกไทยยังคงตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศ

คูแขงท้ังเวียดนามและอินเดียท่ียังคงเรงสงออกขาวอยางตอเนื่อง 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-ก.ย. 2555* ม.ค.-ก.ย. 2556* ∆(%) 56/55 
ขาวขาว 4,568,387 2,572,839 1,860,757 2,070,609 11.3 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,322,951 1,370,364 3.6 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,384,830 1,050,446 -24.1 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 91,819 112,786 22.8 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 63,611 34,611 -45.6 

รวม (ตัน) 10,711,549 6,734,428 4,723,967 4,638,816 -1.8 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 100,263 96,402 -3.9 
 

               *รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 

 
 

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 

 

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย ลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of 

Understanding; MOU)   ในการขายขาวจํานวน 1 ลานตัน ภายในระยะเวลา 5 ป กับ Mr.Ning Gaoning ประธาน COFCO 

Corporation สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศเปนสักขีพยาน เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2556       

ณ ทําเนียบรัฐบาล 

 
 

 

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 

 

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย รวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีจัดโดยหอการคาไทยและ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย ในโอกาสท่ีสมาคมผูสงออกขาวไทยไดรับรางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 

และรางวัลสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 ดานคุณภาพการใหบริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย     

เมื่อวันพุธท่ี 2 ตุลาคม 2556 ณ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
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สมาคมผูสงออกขาวไทยแสดงความยินดีปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบกระเชา

ดอกไมแสดงความยินดีกับ นางศรีรัตน รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย ในโอกาสท่ีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง      

ใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงพาณิชย เมื่อวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2556 ณ กระทรวงพาณิชย 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยแสดงความยินดีอธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

 

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบกระเชา

ดอกไมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ ในโอกาสท่ีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เมื่อวันจันทรท่ี 14 ตุลาคม 2556 ณ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


