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สถิติการสงออก 
 

 
มี.ค. 55 มี.ค. 56   % ก.พ. 56   % 

 

ม.ค.-มี.ค. 

2555 

ม.ค.-มี.ค. 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 600,318 493,457 -17.8 475,438 +3.8 
 

1,660,407 1,544,003 -7.0 

มูลคา (ลานบาท) 12,508 10,614 -15.1 9,979 +6.4 
 

35,047 32,973 -5.9 
 
                                                                                                                       

 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 20 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 3 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1220 $1218 $1214 $1230 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1237 $1235 $1231 $1247 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $1010 $1008 $1005 $1019 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $590 $582 $580 $588 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $573 $565 $563 $571 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $568 $560 $558 $566 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $556 $547 $545 $553 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $919 $917 $914 $927 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $569 $569 $567 $567  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวงไตรมาสแรกของป 2556 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณท้ังสิ้น 1.54 ลานตัน มูลคา 32,973 ลาน

บาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 7.0% และมูลคาสงออกลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 1.66 ลานตัน มูลคา 35,047 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 210,040 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 164,318 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 98,934 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 82,850 ตัน  

5. แองโกลา ปริมาณ 70,738 ตัน 
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ในเดือนมีนาคม 2556 ท่ีผานมา ปริมาณสงออกขาวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย เนื่องจากยังคงมีการสงมอบท้ังขาว

ขาวและขาวหอมมะลิใหกับผูซื้อตามสัญญาท่ีคางอยู โดยมีการสงมอบขาวขาวใหกับประเทศอิรัก อิหราน แองโกลา และญ่ีปุน 

และมีการสงมอบขาวหอมมะลิใหกับสหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต จีน และฮองกง สวนการสงออกขาวนึ่งนั้น  เดือนท่ีผานยังคงมี

การสงออกไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมน แตปริมาณเริ่มลดลงจากเดือนกอน ขณะท่ีการสงออกไปยังไนจีเรียมี

ปริมาณไมมากนัก และลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลว 

สวนภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น จากการท่ีราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาประเทศคูแขงถึง 130-190 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน ประกอบกับตลาดยังคงเปนของผูซื้อ ไดสงผลใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดขาวขาว

ใหกับประเทศคูแขงท้ังเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน โดยในขณะนี้ราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามไดลดลงอยูท่ีระดับ 380-

390 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด) ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 420-430 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 571 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 10 เม.ย. 2556) 

ในเดือนเมษายนนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 450,000-500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทย

ซึ่งปกติจะสูงกวาคูแขงมากอยูแลว เมื่อประสบกับภาวะคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นยิ่งทําใหราคาขาวของไทยหางจากคูแขงมากขึ้นอีก 

จึงทําใหมีคําสั่งซื้อลดลง ประกอบกับผูซื้อสวนใหญจะหันไปซื้อขาวจากแหลงท่ีราคาถูกกวา เชน เวียดนาม ซึ่งไดปรับลดราคา

ขายขาวเพื่อเรงระบายสินคาฤดูกาลใหมท่ีออกสูตลาดปริมาณมาก อยางไรก็ตามการสงออกขาวหอมมะลิไปยังตลาดอเมริกา    

ไอวอรี่โคสต ฮองกง จีน และสิงคโปร คาดวาจะมีอยางตอเนื่องแมจะมีปริมาณไมมากนัก 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

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

ขาวขาว  4,403,774 2,540,667 659,221 680,800 3.27 

ขาวหอมมะลิ  2,356,171 1,941,147 455,469 479,661 5.31 

ขาวน่ึง  3,431,770 2,176,915 479,387 303,264 -36.74 

ขาวเหนียว  258,532 211,888 46,052 65,645 42.55 

ขาวหอมปทมุธานี 196,426 74,841 20,278 14,634 -27.83 

รวม (ตัน)  10,646,673 6,945,456 1,660,407 1,544,003 -7.01 

มูลคา (ลานบาท)  192,742 147,122 35,047 32,973 -5.92 
 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยที่สําคัญ ระหวางป 2554-2556  

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

อิรัก 627,300 844,991 32,670 210,040 542.9 

เบนิน 202,040 366,155 60,103 164,318 173.4 

สหรัฐอเมริกา 373,714 367,665 79,700 98,934 24.1 

แอฟริกาใต 561,200 368,665 78,160 82,850 6.0 

แองโกลา 157,249 160,401 41,394 70,738 70.9 
 

                   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม                                                                    หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

แสดงความยินดีครบ 61 ป กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

  

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับรอยเอกสุวิพันธุ ดิษยมณฑล  

รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปที่  61 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ                   

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ กระทรวงพาณิชย 

 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


