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สถิติการสงออก 
 

 
เม.ย. 55 เม.ย. 56*   % มี.ค. 56   % 

 

ม.ค.-เม.ย. 

2555 

ม.ค.-เม.ย.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 591,075 498,049 -15.7 493,457 0.9 
 

2,251,482 2,043,160 -9.2 

มูลคา (ลานบาท) 11,791 10,581 -10.2 10,614 -0.3 
 

46,693 43,827 -6.1 
 

   *ขอมูลเบื้องตน                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 2 พ.ค. 56 8 พ.ค. 56 16 พ.ค. 56 22 พ.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1216 $1206 $1197 $1204 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1233 $1223 $1214 $1221 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $1007 $998 $991 $991 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $581 $576 $573 $573 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $564 $559 $556 $556 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $559 $554 $550 $550 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $546 $541 $538 $538 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $950 $960 $953 $953 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $553 $566 $562 $562  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 4 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-เมษายน) มีปริมาณท้ังสิ้น 2.04 ลานตัน มูลคา 43,827 ลาน

บาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 9.2% และมูลคาสงออกลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 2.25 ลานตัน มูลคา 46,693 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-เมษายน 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก (ขอมูลเบื้องตน) ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 266,571 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 196,445 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 130,178 ตัน  

4. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 105,849 ตัน  

5. แอฟริกาใต ปริมาณ 104,902 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ในเดือนเมษายน 2556 ท่ีผานมา การสงออกขาวมีปริมาณใกลเคียงกับเดือนกอน เนื่องจากในชวงนี้ยังคงมีการสงมอบ

ท้ังขาวขาวและขาวหอมมะลิใหกับผูซื้อตามสัญญาท่ียังคางอยู โดยมีการสงมอบขาวขาวใหกับประเทศอิรัก (ในปนี้อิรักไดจัด

ประมูลซื้อขาวแลว 3 ครั้ง โดยไดซื้อขาวจากไทยปริมาณรวม 240,000 ตัน) อิหราน แองโกลา และญ่ีปุน สวนขาวหอมมะลินั้น

ยังคงมีการสงออกไปยังตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต จีน และฮองกง ในขณะท่ีการสงออกขาวนึ่งนั้น มีปริมาณ

ใกลเคียงกับเดือนกอน โดยตลาดหลักยังคงเปนประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมน สวนการสงออกไปยังไนจีเรียมีปริมาณ

เพียง 7,000 ตัน 

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น หลังจากท่ีคาเงินบาทแข็งคาขึ้นก็ยิ่งสงผลกระทบตอความสามารถใน

การแขงขันของไทย เพราะทําใหราคาขาวของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยสูงกวาประเทศคูแขงถึง 110-180 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามไดลดลงอยูท่ีระดับ 375-385 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ซึ่งเปนราคาท่ี

ตํ่าท่ีสุดในตลาด) ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 

430-440 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 556 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคา

ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 16 พ.ค. 2556) 

ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 450,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ตลาดยังคงเปนของผูซื้อ 

ประกอบกับผูซื้อบางสวนไดชะลอการซื้อขาว เพื่อดูสถานการณราคาขาวในตลาดโลกวาจะปรับลดลงอีกหรือไม เนื่องจากประเทศ

อินเดียก็ยังคงมีปริมาณสต็อกขาวเหลืออยูคอนขางมาก เกินกวา 30 ลานตัน อีกท้ังเวียดนามไดปรับลดราคาขาวลงคอนขางมาก

เชนกัน เพราะผลผลิตขาวในประเทศยังคงมีปริมาณมากและคาดวามีสต็อกท่ีเหลือสําหรับการสงออกอยางนอย 2 ลานตัน  

ในขณะท่ีผลผลิตขาวในฤดูใหมก็ใกลท่ีจะออกสูตลาด ซึ่งจะทําอุปทานขาวในตลาดเพิ่มมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในชวงนี้การสงออกขาวของไทยยังคงมีอยางตอเนื่องแมปริมาณจะลดลงจากชวงเวลาปกติ โดยคาดวาจะ

ยังคงมีการสงออกขาวหอมมะลิไปยังตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต ฮองกง จีน และสิงคโปร ขณะท่ีในตลาดขาวขาว

นั้น ประเทศอิรักไดเปดประมูลซื้อขาวรอบใหม ซึ่งคาดวาจะมีการซื้อขาวไทยอีกครั้ง สวนในตลาดขาวนึ่งคาดวาจะยังคงมีการ

สงออกไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมน อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 
ม.ค.-เม.ย. 

2555 

ม.ค.-เม.ย. 

2556* 
  (%) 56/55 

ขาวขาว  4,403,774 2,540,667 799,700 858,320 7.33 

ขาวหอมมะลิ  2,356,171 1,941,147 575,995 677,192 17.57 

ขาวนึ่ง  3,431,770 2,176,915 786,489 395,697 -49.69 

ขาวเหนียว  258,532 211,888 63,302 94,243 48.88 

ขาวหอมปทุมธาน ี 196,426 74,841 25,996 17,707 -31.89 

รวม (ตัน)  10,646,673 6,945,456 2,251,482 2,043,160 -9.25 

มูลคา (ลานบาท)  192,742 147,122 46,693 43,827 -6.14 
                   

               *ขอมูลเบื้องตน รวบรวมโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

วันคลายวันสถาปนากรมการคาตางประเทศ ครบรอบ 71 ป  

  

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย และ ร.ต.ท. เจริญ  เหลาธรรมทัศน อุปนายก  

รวมแสดงความยินดีกับนางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมการคา

ตางประเทศ ครบรอบ 71 ป เมื่อวันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ณ กรมการคาตางประเทศ  

 
 

วันคลายวันสถาปนากรมการคาภายใน ครบรอบ 71 ป 

 
 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์ พรอมดวย ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน และนายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม        

อุปนายก รวมแสดงความยินดีกับนางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ อธิบดีกรมการคาภายใน เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา     

กรมการคาภายใน ครบรอบ 71 ป เมื่อวันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พรอมกันนี ้

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขารวมพิจารณาตัดสินชี้ขาดขาวหอมมะลิในการประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย       

ปการเพาะปลูก 2555/56 ดวย  

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


