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สถิติการสงออก 
 

 
พ.ย. 55 พ.ย. 56*   % ต.ค. 56   % 

 

ม.ค.-พ.ย. 

2555 

ม.ค.-พ.ย.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 663,728 519,700 -21.7 762,195 -31.8 
 

6,258,909 5,920,647 -5.4 

มูลคา (ลานบาท) 14,226 10,715 -24.8 13,725 -21.9 
 

132,561 120,839 -8.8 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 27 พ.ย. 56 4 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 18 ธ.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1159 $1156 $1163 $1171 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1048 $1028 $1034 $1028 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $728 $726 $731 $726 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $449 $458 $460 $458 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $442 $450 $453 $450 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $404 $398 $400 $398 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $365 $346 $349 $346 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $932 $913 $919 $882 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $475 $473 $467 $458  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวต้ังแตเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2556 มีปริมาณท้ังสิ้น 5.9 ลานตัน คิดเปนมูลคา 120,839 ลานบาท 

โดยปริมาณสงออกลดลง 5.4% และมูลคาสงออกลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 6.2 

ลานตัน มูลคา 132,561 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน ปริมาณ 855,636 ตัน  

2. อิรัก ปริมาณ 703,869 ตัน 

3. แอฟริกาใต ปริมาณ 373,698 ตัน  

4. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 347,733 ตัน 

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 271,935 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจําเดือนธันวาคม 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมามีปริมาณลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากการสงออกขาวขาว และขาวนึ่งมี

ปริมาณลดลงจากเดือนกอนมาก โดยขาวขาวมีการสงออกปริมาณรวม 173,790 ตัน ลดลงถึง 51% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออก

ในเดือนตุลาคมท่ีผานมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนไมมีการสงออกขาวขาวไปยังประเทศอิรักเลย โดยท่ีขาวขาวสวนใหญจะสงไปยัง

ประเทศญ่ีปุน คองโก แองโกลา โมซัมบิก จีน และฟลิปปนส สวนขาวนึ่งนั้นมีปริมาณสงออกรวม 146,367 ตัน ลดลง 41% เมื่อ

เทียบกับเดือนตุลาคมท่ีผานมา โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมน ขณะท่ีการสงไปประเทศ

ไนจีเรียยังคงมีปริมาณไมมากนัก  

อยางไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมาการสงออกขาวหอมมะลิยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน  โดยมีการ

สงออกปริมาณรวม 189,452 ตัน เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมท่ีผานมา โดยขาวหอมมะลิสวนใหญถูกสงไปยังประเทศ 

สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และกานา เปนตน 

สถานการณสงออกขาวในชวงนี้ แมวาราคาขาวของไทยบางชนิดในตลาดตางประเทศจะลดตํ่าลงกวาคูแขงบางประเทศ 

แตก็ยังไมไดเปนการจูงใจใหผูซื้อจากตางประเทศเขามาซื้อมากนัก เพราะผูซื้อคาดการณวาราคาขาวไทยมีแนวโนมจะออนลงอีก 

จึงไมจําเปนท่ีจะตองเรงซื้อ โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจากประเทศคูแขงประมาณ 30 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคา

ขาวขาว 5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2556) อยูท่ีระดับ 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 380-390 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (เปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาดในขณะนี้) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทย ซึ่งเปนราคาท่ีประกาศโดย

สมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2556 อยูท่ี 450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในป 2556 นี้ ประเทศไทยจะสงออกขาวไดประมาณ 6.5-6.6 ลานตัน โดยในเดือนธันวาคมนี้ คาดวา

ปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 600,000-650,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทยปรับตัวลดลงมาอยูในระดับท่ีสามารถ

แขงขันกับประเทศคูแขงไดมากขึ้น ในขณะท่ีตลาดประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะ

ยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องเพื่อใชบริโภคในชวงเทศกาล ในขณะตลาดประจําท่ีนําเขาขาวนึ่งจะมีการนําเขาเพิ่มมากขึ้น 

หลังจากท่ีมีกระแสขาววารัฐบาลไนจีเรียจะทบทวนอัตราภาษนีําเขาขาวใหม  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-พ.ย. 2555 ม.ค.-พ.ย. 2556 ∆(%) 56/55 
ขาวขาว 4,568,387 2,572,839 2,361,307 2,598,947 10.1 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,756,063 1,702,733 -3.0 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,958,183 1,445,537 -26.2 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 103,424 127,124 22.9 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 79,933 46,305 -42.1 

รวม (ตัน) 10,711,549 6,734,428 6,258,910 5,920,647 -5.4 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 132,561 120,839 -8.8 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 คร้ังที่ 47 

 

  

  

  

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งท่ี 47 เมื่อวันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุม

สมาคมฯ ในโอกาสนี้ สมาคมฯไดจัดงานสังสรรคและรับประทานอาหารรวมกันระหวางสมาชิกเพื่อเปนการกระชับความสัมพันธ

อันดีระหวางกัน 
 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


