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สถิติการสงออก 
 

 
พ.ค. 55 พ.ค. 56*   % เม.ย. 56   % 

 

ม.ค.-พ.ค. 

2555 

ม.ค.-พ.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 784,856 526,856 -32.8 445,353 18.3 
 

2,780,858 2,512,103 -9.6 

มูลคา (ลานบาท) 15,537 10,714 -31.0 9,108 17.6 
 

57,666 52,987 -8.1 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 5 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 56 19 มิ.ย. 56 26 มิ.ย. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1176 $1154 $1169 $1154 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1204 $1180 $1195 $1170 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $968 $950 $946 $933 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $559 $548 $556 $538 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $542 $532 $539 $522 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $537 $527 $534 $517 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $526 $516 $522 $506 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $965 $945 $958 $929 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $549 $551 $562 $548  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 5 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปริมาณท้ังสิ้น 2.51 ลานตัน มูลคา 52,987 

ลานบาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 9.6% และมูลคาสงออกลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 2.78 ลานตัน มูลคา 57,666 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 339,589 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 274,150 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 160,974 ตัน  

4. ญ่ีปุน ปริมาณ 128,836 ตัน  

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 128,226 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ในเดือนพฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา การสงออกขาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นเดือนกอน เนื่องจากในชวงนี้ยังคงมีการสงมอบท้ัง

ขาวขาวใหกับประเทศอิรัก และญ่ีปุนตามสัญญาท่ียังคางอยู ในขณะท่ีขาวหอมมะลิยังคงมีการสงออกไปยังตลาดหลักอยาง

ตอเนื่อง เชน สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และไอวอรี่โคสต สวนขาวนึ่งนั้นในขณะนี้ตลาดหลักยังคงเปนประเทศเบนิน และ

แอฟริกาใต ขณะท่ีการสงออกไปยังไนจีเรียมีปริมาณไมมากเหมือนชวงเดียวกันของปกอน 

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น หลังจากท่ีคาเงินบาทมีทิศทางออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ก็ไดชวยผอนคลายภาวะท่ีราคาขาวไทยปรับตัวสูงขึ้นในชวงท่ีผานมา ประกอบกับการท่ีรัฐบาลปรับลดราคารับจํานํา

ขาวเปลือกเจา 100% ลงมาอยูท่ี 12,000 บาทตอตัน ไดสงผลใหราคาขาวของไทยมีทิศทางท่ีออนตัวลง อยางไรก็แมวาภาวะ

ตลาดภายในประเทศจะมีทิศทางท่ีดีขึ้น แตสําหรับภาวะการคาในตางประเทศนั้น ยังคงอยูในภาวะซบเซา ประกอบกับการท่ี

เวียดนามไดปรับลดราคาขาวลงอยางตอเนื่องเพื่อดึงความสนใจของผูซื้อ เพราะผลผลิตขาวในประเทศออกสูตลาดปริมาณมาก

และยังคงมีสต็อกสําหรับการสงออกปริมาณมาก จึงทําใหภาวะการแขงขันในตลาดยังคงรุนแรง 

โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยสูงกวาประเทศคูแขงถึง 160 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของ

เวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM) ไดลดลงอยูท่ีระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาดและตํ่า

ท่ีสุดในรอบ 3 ป) ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 440-450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 

475-485 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 522 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคา

ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 26 พ.ค. 2556) 

ในเดือนมิถุนายนนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 450,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ตลาดยังคงเปนของผูซื้อ 

โดยผูซื้อบางสวนจะซื้อขาวไวสําหรับพอใชในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ประกอบกับผูซื้อบางสวนไดชะลอการซื้อขาว เพื่อรอดู

สถานการณขาวไทยรวมท้ังทิศทางราคาขาวในตลาดโลก เนื่องจากในชวงนี้ประเทศเวียดนามไดปรับลดราคาขาวลงคอนขางมาก   

ประกอบกับประเทศอินเดียก็ยังคงมีสต็อกขาวเหลืออยูคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ในชวงนี้การสงออกขาวของไทยยังคงมีอยาง

ตอเนื่อง โดยคาดวาจะยังคงมีการสงออกขาวหอมมะลิไปยังตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต ฮองกง และจีน ขณะท่ี 

ประเทศอิรักยังคงเปดประมูลซื้อขาวขาวเปนระยะๆ โดยในทุกครั้งอิรักก็จะซื้อขาวจากไทยเพราะคุณภาพดีและตรงตามความ

ตองการ สวนในตลาดขาวนึ่งคาดวาจะยังคงมีการสงออกไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 
ม.ค.-พ.ค. 

2555* 

ม.ค.-พ.ค. 

2556* 
  (%) 56/55 

ขาวขาว  4,403,774 2,540,667 998,753 1,095,050 9.64 

ขาวหอมมะลิ  2,356,171 1,941,147 696,513 792,587 13.79 

ขาวนึ่ง  3,431,770 2,176,915 982,454 523,694 -46.70 

ขาวเหนียว  258,532 211,888 63,836 78,396 22.81 

ขาวหอมปทุมธาน ี 196,426 74,841 39,302 22,376 -43.07 

รวม (ตัน)  10,646,673 6,945,456 2,780,858 2,512,103 -9.66 

มูลคา (ลานบาท)  192,742 147,122 57,666 52,987 -8.11 
                   

               *รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     

 


