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สถิติการสงออก 
 

 
ต.ค. 55 ต.ค. 56*   % ก.ย. 56   % 

 

ม.ค.-ต.ค. 

2555 

ม.ค.-ต.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 871,214 762,195 -12.5 501,637 51.1 
 

5,595,183 5,401,011 -3.5 

มูลคา (ลานบาท) 18,072 13,725 -24.1 9,928 38.2 
 

118,335 110,127 -6.9 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 30 ต.ค. 56 6 พ.ย. 56 13 พ.ย. 56 27 พ.ย. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1201 $1192 $1177 $1159 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) - $1160 $1097 $1048 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $787 $750 $741 $728 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $451 $456 $449 $449 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $435 $439 $433 $442 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $416 $408 $403 $404 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $393 $375 $370 $365 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $966 $958 $946 $932 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $445 $449 $449 $475  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 10 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-ตุลาคม) มีปริมาณท้ังสิ้น 5.4 ลานตัน มูลคา 110,127 ลาน

บาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 3.5% และมูลคาสงออกลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 5.6 ลานตัน มูลคา 118,335 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน ปริมาณ 790,448 ตัน  

2. อิรัก ปริมาณ 703,746 ตัน 

3. แอฟริกาใต ปริมาณ 330,408 ตัน  

4. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 309,414 ตัน 

5. แคเมอรูน ปริมาณ 259,099 ตัน 
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การสงออกขาวในเดือนตุลาคมท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนมาก ซึ่งเปนผลจากการท่ีมีการสงออกขาวขาว 

ขาวหอมมะลิ และขาวนึ่งเพิ่มขึ้น โดยขาวขาวมีการสงออกปริมาณ 317,565 ตัน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกใน

เดือนกันยายนท่ีผานมา โดยตลาดหลักของขาวขาวจะอยูในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาไดแก อิรัก แคเมอรูน เบนิน แอง

โกลา โมซัมบิก คองโก เปนตน สวนขาวนึ่งนั้นมีปริมาณสงออก 248,724 ตัน เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดย

ตลาดหลักของขาวนึ่งไดแก ประเทศเบนิน แอฟริกาใต แคเมอรูน ทางดานขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออก 142,983 ตัน เพิ่มขึ้น 

33% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยตลาดหลักของขาวหอมมะลิ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮองกง สิงคโปร เซเนกัล และกา

นา เปนตน 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการสงออกในเดือนตุลาคมสูงขึ้นอยางมากสืบเนื่องจากราคาขาวของไทยยังคงมีแนวโนมออนตัวลง

อยูในระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ป จากปจจัยดานอุปทานขาวในตลาดท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ท้ังจากการท่ีรัฐบาลยังคงมีสต็อกขาว

ปริมาณมาก และมีการระบายขาวออกมาอยางตอเนื่อง ขณะท่ีโครงการรับจํานําขาวในปการผลิต 2556/57 รัฐบาลไดจํากัดวงเงิน

การรับจํานําของเกษตรกรจึงสงผลใหมีผลผลิตบางสวนท่ีไมไดเขาโครงการรับจํานําออกมาหมุนเวียนในตลาด ประกอบเปนชวง

ตนฤดูเก็บเก่ียวซึ่งจะมีผลผลิตออกสูตลาดปริมาณมากจึงยิ่งทําใหอุปทานขาวในตลาดเพิ่มมากขึ้นเปนปจจัยท่ีกดดันราคาขาวใน

ตลาดใหออนตัวลงโดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจากประเทศคูแขงประมาณ 25-30 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาวขาว 

5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556) อยูท่ีระดับ 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ขณะท่ี

อินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี และปากีสถานเสนอขายท่ี 375-385 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) (เปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาดในขณะนี้) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทย ซึ่งเปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผู

สงออกขาวไทย ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 อยูท่ี 442 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 550,000-650,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของ

ไทยปรับตัวลดลงมาอยูในระดับท่ีไมหางจากคูแขงมากนักทําใหมีโอกาสในการแขงขันมากขึ้น และมีสัญญาณท่ีดีขึ้นจากผูซื้อ

โดยเฉพาะขาวนึ่ง และขาวหอมมะลิซึ่งตลาดประจํามักจะมีการสั่งซื้อในชวงปลายปเพื่อใชบริโภคในชวงเทศกาล  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-ต.ค. 2555 ม.ค.-ต.ค. 2556 ∆(%) 56/55 
ขาวขาว 4,568,387 2,572,839 2,190,703 2,427,492 10.8 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,574,957 1,513,347 -3.9 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,660,066 1,299,170 -21.7 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 97,345 120,270 23.6 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 72,112 40,732 -43.5 

รวม (ตัน) 10,711,549 6,734,428 5,595,183 5,401,011 -3.5 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 118,335 110,127 -6.9 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 

 
 

การเดินทางไปศึกษาภาวะการผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2556/57 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

  

  

  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะการผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2556/57 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 โดยไดเดินทางไปเยี่ยมชม บจก.บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง สาขาศรีสะเกษ และสหกรณการเกษตรเมือง

รอยเอ็ด 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


