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สถิติการสงออก 
 

 พ.ย. 56 พ.ย. 57   % ต.ค. 57   % 
 

ม.ค.-พ.ย. 

2556 

ม.ค.-พ.ย. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 519,701 721,956 38.9 1,214,123 -40.5 
 

5,920,644 9,492,206 60.3 

มูลคา (ลาน

 

10,715 12,497 16.6 19,029 -34.3 
 

120,839 152,317 26.0 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 3 ธ.ค. 57  11 ธ.ค. 57  17 ธ.ค. 57  24 ธ.ค. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1058 $1061 $1053 $1058 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $932 $952 $945 $949 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $567 $569 $565 $582 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $427 $429 $426 $427 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $418 $420 $416 $418 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $399 $399 $396 $399 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $335 $329 $327 $335 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $805 $777 $771 $836 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $418 $416 $419 $421  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร รายงานวา   

การสงออกขาวในชวง 11 เดือนของป 2557 มีปริมาณ 9.49 ลานตัน มูลคา 152,317 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน 60.3% และ

มูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 26.0% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ที่มีการสงออกปริมาณ 5.92 ลานตัน มูลคา 120,839 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ  
ปริมาณสงออกในชวง 11 เดือนแรกของป   

2555 2556 2557 (%) +/- 

ไทย  6.26 5.92 9.49 60.3 

อินเดีย  8.04 8.57 8.57 0.0 

เวียดนาม  5.72 6.13 6.65 8.6 

ปากีสถาน  3.01 2.72 3.12 14.9 

สหรัฐ  2.86 2.65 2.61 -1.6 

รวม  25.89 25.98 30.44 17.2 

หนวย : ลานตันขาวสาร                                    ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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              ทั้งนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 1,036,141 ตัน เพ่ิมขึ้น 1,440.0% เม่ือเทียบกบัชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

2. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 1,034,829 ตัน เพ่ิมขึ้น 20.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกนัของปที่ผานมา 

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 669,003 ตัน เพ่ิมขึ้น 149.7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

4. ไอวอรีโ่คสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 586,772 ตัน เพ่ิมขึ้น 115.8% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. แอฟรกิาใต (SOUTH AFRICA)  ปริมาณ 485,047 ตัน  เพ่ิมขึ้น 29.8% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณเพียง 721,956 ตัน ลดลงจากเดือนตุลาคมที่ผานมาถึง 40.5% เนื่องจากการสงมอบ

ขาวใหแกผูซ้ือจากตางประเทศที่ตองการนําเขาขาวเพ่ือใหทันกอนชวงเทศกาลคริสมาสตและเทศกาลปใหมโดยเฉพาะขาวนึ่งที่สงไปยัง

ประเทศในแถบแอฟริกาไดเสร็จส้ินลงแลว ในขณะท่ีการสงมอบขาวขาวในแกหนวยงานของรัฐบาลจีนก็เสร็จส้ินลงแลว โดยในเดือน

พฤศจิกายนมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 402,043 ตัน ลดลง 16.1% เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศ

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย แองโกลา จีน โมซัมบิก ไอวอรีโคสต เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณ 157,427 ตัน ลดลงถึง 67.7% 

เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม โดยมีการสงออกไปยังประเทศไนจีเรียปริมาณ 59,066 ตัน เบนินปริมาณ 33,724 ตัน และแอฟริกาใตปริมาณ 

33,775 ตัน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 139,582 ตัน ลดลง 38.4%  เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม เนื่องจากการ

สงออกปลายขาวหอมมะลิมีปริมาณลดลงมากเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม ทั้งนี้ขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

จีน ฮองกง สิงคโปร แคนาดา เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศมอริเตเนีย แคเมอรูน เปนตน  

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนธันวาคมคอนขางทรงตัวแตในชวงปลายเดือนราคาขาวนึ่ง ขาวเหนียว และขาวหอมปทุมธานี

ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะอุปสงคอุปทานในตลาด ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ขาวขาว 5% 

ราคาอยูที่ 418 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยไดกลับขึ้นมาอยูในระดับที่สูงกวาคูแขงทุกประเทศ ซ่ึงจาก

รายงานของ ORYZA.COM ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ในขณะที่ขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูที่ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยูที่ 370-380 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) ซ่ึงเปนราคาที่ตํ่าที่สุดในตลาดขณะนี้ 

สมาคมฯคาดวาในเดือนธันวาคมปริมาณสงออกจะอยูที่ประมาณ 850,000-900,000 ตัน เนื่องจากในเดือนนี้ยังคงมีการสงมอบ

ขาวขาวใหแกหนวยงานของรัฐบาลฟลิปปนส และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐที่ทําไวกอนหนานี้ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีเรือเขามารอรับ

มอบขาวเพ่ือใหทันกอนชวงเทศกาลคริสมาสตและปใหมที่จะมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน นอกจากนี้ตลาดประจําแถบเอเชียที่นิยมบริโภคขาว

ใหมโดยเฉพาะขาวหอมมะลิยังคงมีการส่ังซ้ืออยางตอเนื่องแมปริมาณจะไมมากนัก ขณะที่ตลาดแอฟริกาก็ยังคงมีการส่ังซ้ือขาวไทยอยาง

ตอเนื่องทั้งขาวขาว และขาวนึ่ง แตปริมาณอาจจะลดลงบาง ทั้งนี้คาดวาในชวงปลายปนี้ไปจนถึงตนปหนาภาวะการแขงขันกับประเทศคูแขง 

ทั้งเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน จะยังคงรุนแรงเนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหมจะออกสูตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงตองมีการเรง

ขายขาวลวงหนาเพ่ือรองรับผลผลิตขาวฤดูใหมที่จะออกสูตลาด ดังจะเห็นไดจากคูแขงของไทยไดปรับลดราคาลงมาในระดับที่ตํ่ากวาไทยแลว 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 ม.ค.-พ.ย. 2556 ม.ค.-พ.ย. 2557 ∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 2,598,945 4,630,253 78.2 

ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,702,734 1,672,894 -1.8 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 1,445,536 2,927,856 102.5 

ขาวเหนยีว 161,696 113,685 137,451 127,124 126,304 -0.6 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 46,305 134,899 191.3 

รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 5,920,644 9,492,206 60.3 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 120,839 152,317 26.0 
 

       ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 (ครั้งท่ี 48) 

 
 

 
 

 
 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2557 (ครั้งท่ี 48) เมื่อวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมสมาคมฯ  

และในโอกาสน้ี สมาคมฯ ไดจัดงานสังสรรคและรับประทานอาหารรวมกันระหวางสมาชิกภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลวเพ่ือเปนการ

กระชับความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


