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สถิติการสงออก 
 

 
ก.ค. 55 ก.ค. 56*   % มิ.ย. 56   % 

 

ม.ค.-ก.ค. 

2555 

ม.ค.-ก.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 598,631 675,063 12.8 427,059 58.1 
 

3,807,809 3,614,225 -5.1 

มูลคา (ลานบาท) 12,596 13,362 6.1 9,011 48.5 
 

79,810 75,350 -5.6 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 7 ส.ค. 56 14 ส.ค. 56 21 ส.ค. 56 28 ส.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1146 $1151 $1131 $1116 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1173 $1177 $1158 $1158 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $927 $931 $915 $871 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $528 $521 $480 $458 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $512 $505 $465 $442 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $503 $495 $469 $437 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $487 $479 $465 $426 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $956 $960 $943 $946 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $535 $527 $496 $474  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 7 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณท้ังสิ้น 3.61 ลานตัน มูลคา 75,350 

ลานบาท โดยท่ีปริมาณสงออกลดลง 5.1% และมูลคาสงออกลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออก

ปริมาณ 3.8 ลานตัน มูลคา 79,810 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 576,494 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 442,776 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 218,709 ตัน  

4. ญ่ีปุน ปริมาณ 206,223 ตัน  

5. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 193,585 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนสิงหาคม 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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ในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา การสงออกขาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดจากเดือนกอน เนื่องจากมีการสงมอบขาว

ขาวใหแกประเทศอิรักและอิหรานเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยจะเห็นไดวาในเดือนกอนมีการสงออกขาวขาวเปนจํานวนกวา 

330,000 ตัน ขณะเดียวกันก็มีการสงออกขาวนึ่งไปยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมนเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเชนเดียวกัน 

โดยในเดือนท่ีผานมามีการสงออกขาวนึ่งประมาณ 150,000 ตัน สวนขาวหอมมะลินั้นยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่องไปยังตลาด

หลัก เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง กานา และไอวอรี่โคสต 

สําหรับภาวะการคาขาวในตลาดการคาปกตินั้น ราคาขาวภายในประเทศปรับตัวออนลงประกอบกับภาวะคาเงินบาทท่ี

ออนคาลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้น ไดสงผลใหราคาขาวสงออกปรับตัวลดลงดวย โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจาก

ประเทศคูแขงประมาณ 60 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM) อยูท่ีระดับ 

380-390 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด) ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 400-410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 442 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 28 ส.ค. 2556) 

ในชวงนี้ตลาดยังคงเปนของผูซื้อ เพราะท้ังอินเดียและเวียดนามยังคงมีสต็อกขาวคอนขางมากและมีการสงออกอยาง

ตอเนื่อง ในขณะท่ีผูซื้อจะซื้อขาวไวสําหรับพอใชในระยะเวลาหนึ่ง และบางสวนไดชะลอการซื้อขาวเพื่อรอดูทิศทางราคาขาวใน

ตลาดโลก อยางไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 550,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของ

ไทยไดปรับตัวลดลงทําใหชองวางระหวางราคาขาวไทยและประเทศคูแขงเริ่มแคบลง ประกอบกับภาวะคาเงินบาทท่ีออนคาลงซึ่ง

คาดวาจะสงผลดีตอการสงออกมากขึ้น ในขณะท่ีรัฐบาลยังคงมีนโยบายท่ีจะระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผล

ใหภาวะอุปทานขาวท่ีเคยตึงตัวผอนคลายลง โดยคาดวาการสงออกขาวของไทยในชวงนี้ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยตลาดหลักของ

ขาวหอมมะลิยังคงเปนสหรัฐอเมริกา ไอวอรี่โคสต และฮองกง ขณะท่ีตลาดขาวขาวยังคงเปนประเทศอิรัก อิหรานและญ่ีปุน และ

ตลาดขาวนึ่งยังคงเปนประเทศเบนิน แอฟริกาใต และเยเมน  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค.-ก.ค. 2555* ม.ค.-ก.ค. 2556* ∆(%) 56/55 

ขาวขาว 4,568,387 2,572,839 1,482,442 1,641,715 10.7 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 993,930 1,097,896 10.5 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,199,614 748,702 -37.6 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 80,809 96,037 18.8 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 51,014 29,875 -41.4 

รวม (ตัน) 10,711,549 6,734,428 3,807,809 3,614,225 -5.1 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 79,810 75,350 -5.6 
 

               *รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

รางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 และรางวัลสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยไดรับรางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน ประจําป 2556 และรางวัลสมาคมการคาดีเดน 

ประจําป 2556  ดานคุณภาพการใหบริการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 93 ป กระทรวงพาณิชย 

 

 

นายกิจจา เวศยไกรศรี รองเลขาธิการสมาคมผูสงออกขาวไทย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรมแกนายบุญนริศร 

สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย ในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงพาณิชย ปท่ี 93 เมื่อวันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 

2556 ณ กระทรวงพาณิชย 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

ตอนรับคณะผูนําเขาขาวจากเมืองกวางโจว และนครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับคณะผูนําเขาขาวจากเมืองกวางโจว และนครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซึ่งไดเดินทางมาเยือนสมาคมฯ เมื่อวันศุกรท่ี 23 สิงหาคม 2556  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


