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สถิติการสงออก 
 

 
ก.พ. 55 ก.พ. 56   % ม.ค. 56   % 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2555 

ม.ค.ก.พ. 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 620,507 475,438 -23.4 573,853 -17.1 
 

1,060,107 1,050,573 -0.9 

มูลคา (ลานบาท) 12,936 9,979 -22.8 12,336 -19.1 
 

22,494 22,361 -0.6 
 
                                                                                                                       

 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 20 ก.พ. 56 27 ก.พ. 56 6 มี.ค. 56 20 มี.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1197 $1197 $1197 $1220 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1197 $1197 $1197 $1237 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $1042 $1042 $1025 $1010 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $616 $606 $596 $590 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $599 $589 $575 $573 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $584 $579 $575 $568 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $562 $562 $562 $556 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $919 $919 $902 $919 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $603 $593 $576 $569 
 
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 2 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-กุมภาพันธ) มีปริมาณท้ังสิ้น 1.05 ลานตัน มูลคา 22,361 

ลานบาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 0.9% และมูลคาสงออกลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 1.06 ลานตัน มูลคา 22,494 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 168,337 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 114,654 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 66,011 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 56,198 ตัน  

5. คองโก ปริมาณ 55,454 ตัน 
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ในเดือนกุมภาพันธ 2556 ท่ีผานมา ปริมาณสงออกขาวลดลงจากเดือนกอนรอยละ 17  เพราะการสงมอบท้ังขาวขาว

และขาวหอมมะลิมีปริมาณลดลง เนื่องจากการสงมอบตนขาวขาวใหกับประเทศอิรักและญ่ีปุนมีปริมาณลดลงจากเดือนกอนมาก 

ขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิไปประเทศสหรัฐฯ และฮองกงก็มีปริมาณลดลงเชนเดียวกัน ในสวนของการสงออกขาวนึ่งนั้น  

เดือนท่ีผานมามีการสงออกไปยังประเทศเบนินเพิ่มขึ้น ขณะท่ีการสงออกไปยังไนจีเรียลดลงอยางเห็นไดชัด หลังจากท่ีรัฐบาล

ไนจีเรียไดปรับเพิ่มภาษีนําเขาขาวเปน 110% ประกอบกับผูซื้อไดหันไปซื้อขาวนึ่งจากแหลงท่ีถูกกวาจึงทําใหการสงออกขาวนึ่ง

ของไทยลดลง 

ทางดานการคาขาวในตลาดปกตินั้น จากการท่ีราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาประเทศคูแขงถึง 120-180 เหรียญสหรัฐฯ

ตอตัน ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบคูแขง สงผลใหไทยสูญเสียตลาดขาวขาวสวนใหญใหกับประเทศคูแขงท้ังเวียดนาม อินเดีย 

และปากีสถาน โดยในขณะนี้ราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามไดลดลงอยูท่ีระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่า

ท่ีสุดในตลาด) เพื่อดึงความสนใจจากประเทศผูซื้อ ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 440-450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอ

บี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 430-440 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 573 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 20 มี.ค. 2556) 

ในเดือนมีนาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ตลาดยังคงเปนของผูซื้อ

เพราะผลผลิตขาวของประเทศเวียดนามกําลังออกสูตลาด จึงมีการลดราคาขายขาวเพื่อดึงความสนใจจากผูซื้อ ขณะท่ีผูซื้อสวน

ใหญยังคงหันไปซื้อขาวจากแหลงท่ีราคาถูกกวา ประกอบกับการสงออกขาวนึ่งไปยังตลาดท่ีสําคัญคาดวาจะมีปริมาณลดลง 

อยางไรก็ตามการสงออกขาวหอมมะลิไปยังตลาดอเมริกา และตลาดในแถบเอเชีย เชน ฮองกง และจีน คาดวาจะมีอยางตอเนื่อง

แมจะมีปริมาณไมมากนัก 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-ก.พ. 55 ม.ค.-ก.พ. 56 (%) 56/55 

ขาวขาว  4,403,774 2,540,667 490,036 484,632 -1.1 

ขาวหอมมะลิ  2,356,171 1,941,147 315,420 314,234 -0.4 

ขาวน่ึง  3,431,770 2,176,915 212,670 208,938 -1.8 

ขาวเหนียว  258,532 211,888 28,289 35,009 23.8 

ขาวหอมปทมุธานี 196,426 74,841 13,692 7,760 -43.3 

รวม (ตัน)  10,646,673 6,945,456 1,060,107 1,050,573 -0.9 

มูลคา (ลานบาท)  192,742 147,122 22,494 22,361 -0.6 
 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยที่สําคัญ ระหวางป 2554-2556  

ประเทศ 2554 2555 ม.ค.-ก.พ. 55 ม.ค.-ก.พ. 56 (%) 56/55 

อิรัก 627,300 844,991 535 168,337 31,364.9 

เบนิน 202,040 366,155 18,723 114,654 512.4 

สหรัฐอเมริกา 373,714 367,665 53,444 66,011 23.5 

แอฟริกาใต 561,200 368,665 55,187 56,198 1.8 

คองโก 125,415 120,892 11,559 55,454 379.7 
 

                   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม                                                                    หนวย : ตัน (ขาวสาร) 

 



                         สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

การประชุมความรวมมือดานขาว (Regional Rice Dialogue) 

  

 
 

  

  

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เขารวมการประชุมความรวมมือดานขาว (Regional Rice Dialogue) ระหวางสมาคมผูสงออกขาวไทย 

(Thai Rice Exporters Association) สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association) และสมาพันธขาวพมา (Myanmar Rice Federation) 

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


