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สถิติการสงออก 
 

 
มิ.ย. 55 มิ.ย. 56*   % พ.ค. 56   % 

 

ม.ค.-มิ.ย. 

2555 

ม.ค.-มิ.ย.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 428,318 427,059 -0.3 526,856 -18.9 
 

3,209,177 2,939,162 -8.4 

มูลคา (ลานบาท) 9,548 9,001 -5.7 10,714 -15.9 
 

67,214 61,988 -7.8 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 3 ก.ค. 56 17 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56 31 ก.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1158 $1162 $1166 $1150 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1174 $1178 $1182 $1166 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $936 $939 $942 $930 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $540 $542 $544 $536 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $524 $525 $527 $520 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $519 $521 $523 $516 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $507 $509 $511 $504 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $932 $952 $955 $958 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $543 $548 $550 $543  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวงครึ่งแรกของป 2556 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณท้ังสิ้น 2.94 ลานตัน มูลคา 61,988 ลานบาท 

โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 8.4% และมูลคาสงออกลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 3.2 

ลานตัน มูลคา 67,214 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 418,490 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 338,079 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 189,507 ตัน  

4. ญ่ีปุน ปริมาณ 172,721 ตัน  

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 152,265 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนกรกฎาคม 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ในเดือนมิถุนายนท่ีผานมา การสงออกขาวมีปริมาณลดลงมากจากเดือนกอน เนื่องจากประเทศผูนําเขาไดชะลอการ

นําเขาขาวเพื่อรอดูสถานการณขาวไทยรวมท้ังทิศทางราคาขาวในตลาดโลก โดยผูนําเขาบางสวนไดนําเขาขาวในปริมาณท่ี

เพียงพอสําหรับบริโภคในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น โดยในเดือนท่ีผานมาขาวทุกชนิดมีปริมาณสงออกลดลงเมื่อเทียบกับเดือน

พฤษภาคม โดยเฉพาะขาวนึ่งท่ีสงออกเพียง 73,903 ลดลงถึง 35% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม โดยตลาดหลักยังคงเปน

ประเทศเบนิน และแอฟริกาใต สวนขาวขาวในชวงนี้ยังคงมีการสงมอบขาวขาวใหกับประเทศอิรักและญ่ีปุนตามสัญญาท่ีคางอยู 

ในขณะท่ีขาวหอมมะลิยังคงมีการสงออกไปยังตลาดหลักอยางตอเนื่อง เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง กานา และไอวอรี่โคสต  

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น หลังจากท่ีรัฐบาลไทยสงสัญญาณท่ีจะปรับปรุงโครงการรับจํานํา

ขาวเปลือกท้ังการกําหนดเปาหมายรับจํานํา และการปรับลดราคารับจํานําใหสอดคลองกับภาวะตลาดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็

จะมีการระบายขาวในสต็อกรัฐบาลออกสูตลาดท้ังในรูปของขาวสารและขาวเปลือกเพื่อผลิตขาวนึ่งนั้น ไดสงผลใหตลาดท้ังภายใน

และตางประเทศรับรูวาราคาขาวของไทยมีทิศทางอยูในระดับทรงและอาจออนตัวลง อยางไรก็ตามแมราคาขาวของไทยจะออนตัว

ลงแตประเทศผูซื้อยังคงรอดูสถานการณขาวของไทยวาจะไปในทิศทางใดหลังจากท่ีมีการเปดประมูลขาวจากสต็อกรัฐบาลแลว 

ในขณะนี้ราคาขาวของไทยยังคงหางจากประเทศคูแขงประมาณ 120 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาวขาว 5% ของ

เวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM) ไดขยับขึ้นมาอยูท่ีระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ยังคงเปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด) 

ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 440-450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 420-430 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 520 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดย

สมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2556) 

ในเดือนกรกฎาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ตลาดยังคงซบเซา ผูซื้อ

บางสวนจะซื้อขาวไวสําหรับพอใชในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ขณะท่ีบางสวนไดชะลอการซื้อขาวเพื่อรอดูสถานการณขาวไทย และ

การเปดประมูลขาวจากสต็อกของรัฐบาล รวมท้ังทิศทางราคาขาวในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดียยังคงมีสต็อกขาวเหลืออยู

คอนขางมากและยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่อง ขณะท่ีเวียดนามแมวาจะขยับราคาสงออกขึ้นมาแตก็ยังคงเปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดใน

ตลาดและสต็อกขาวจากฤดูการผลิตใหมยังคงมีปริมาณมาก อยางไรก็ตามคาดวาการสงออกขาวของไทยในชวงนี้ยังคงมีอยาง

ตอเนื่องแมปริมาณไมมากนัก โดยตลาดหลักของขาวหอมมะลิยังคงเปนสหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต และฮองกง ขณะท่ีตลาดขาว

ขาวยังคงเปนประเทศอิรัก และญ่ีปุน และตลาดขาวนึ่งยังคงเปนประเทศเบนิน และแอฟริกาใต 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-มิ.ย. 2555* ม.ค.-มิ.ย. 2556* ∆(%) 56/55 
ขาวขาว 4,403,774 2,540,667 1,179,822 1,298,773 10.08 

ขาวหอมมะล ิ 2,356,171 1,941,147 840,002 926,870 10.34 

ขาวนึ่ง 3,431,770 2,176,915 1,071,801 597,597 -44.24 

ขาวเหนียว 258,532 211,888 73,458 89,863 22.33 

ขาวหอมปทุมธาน ี 196,426 74,841 44,094 26,059 -40.9 

รวม (ตัน) 10,646,673 6,945,456 3,209,177 2,939,162 -8.41 

มูลคา (ลานบาท) 192,742 147,122 67,214 61,988 -7.78 
 

               *รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

การประชุมความรวมมือคาขาวไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 10 (The 10th Rice Trade Cooperation Meeting) 

 

  

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารสมาคมผูสงออกขาวไทยเขารวมประชุมความรวมมือคาขาว ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 10        

(The 10th  Rice Trade Cooperation Meeting) กับสมาคมอาหารแหงเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA)    

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท แอนด สปา จ.กาญจนบุรี 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

แถลงขาวรายงานสถานการณสงออกขาวคร่ึงปแรกและแนวโนมคร่ึงปหลัง ป 2556 

 
 

 
 

  

 สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวรายงานการสงออกขาวไทยครึ่งปแรก และคาดการณแนวโนมครึ่งปหลัง  

ป 2556 เมื่อวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2556  ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


