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สถิติการสงออก 
 

 
ธ.ค. 55 ธ.ค. 56*   % พ.ย. 56   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2555 

ม.ค.-ธ.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 475,518 691,972 45.5 519,701 33.1 
 

6,734,429 6,612,618 -6.4 

มูลคา (ลานบาท) 10,415 13,012 24.9 10,715 21.4 
 

142,976 133,852 -4.7 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 8 ม.ค. 57 15 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1139 $1149 $1150 $1146 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1001 $1009 $1010 $1006 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $707 $712 $713 $711 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $444 $461 $461 $460 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $438 $455 $455 $453 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $371 $379 $379 $378 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $307 $309 $310 $309 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $857 $865 $866 $863 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $444 $464 $464 $463  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในป 2556 มีปริมาณท้ังสิ้น 6.61 ลานตัน คิดเปนมูลคา 133,852 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 

1.8% และมูลคาสงออกลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 6.73 ลานตัน มูลคา 142,976 

ลานบาท  

ท้ังนี้ ในป 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน ปริมาณ 919,041 ตัน  

2. อิรัก ปริมาณ 703,869 ตัน 

3. แอฟริกาใต ปริมาณ 419,373 ตัน  

4. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 386,844 ตัน 

5. จีน ปริมาณ 327,559 ตัน 
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การสงออกขาวในเดือนธันวาคม 2556 ท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากเดือนกอน เนื่องจากการสงออกท้ังขาวขาว 

ขาวหอมมะลิ และขาวนึ่งมีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยขาวขาวมีการสงออกปริมาณรวม 258,515 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 

49% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา โดยท่ีขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศมาเลเซีย เบนิน ไอวอรี่

โคสต โมซัมบิก และแคเมอรูน สําหรับขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 212,456 ตัน  เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปริมาณ

สงออกในเดือนพฤศจิกายน  โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง สวนขาวนึ่งนั้นมี

ปริมาณสงออกรวม 205,295 ตัน เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โดยขาวนึ่งสวนใหญสงไปยังประเทศไนจีเรีย 

เบนิน และแอฟริกาใต  

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงนี้ ราคาขาวของไทยในตลาดตางประเทศอยูในระดับท่ีไมหางจากประเทศคูแขงมาก

นัก ประกอบกับภาวะคาเงินบาทท่ีออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯสงผลใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงไดมากขึ้น 

โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจากประเทศคูแขงประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม 

(ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 31 มกราคม 2557) อยูท่ีระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาว

ขาว 5% ท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 390-400 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (เปน

ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาดในขณะนี้) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทย ซึ่งเปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ 

วันท่ี 29 มกราคม 2557 อยูท่ี 453 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในป 2557 นี้ ประเทศไทยจะสงออกขาวไดประมาณ 7.5 ลานตัน โดยในเดือนมกราคมนี้ คาดวา

ปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทยปรับตัวลงมาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับ

ประเทศคูแขงไดมากขึ้น ในขณะท่ีตลาดประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะยังคงมีการ

นําเขาอยางตอเนื่องเพื่อใชบริโภคในชวงเทศกาล ในขณะเดียวกันก็คาดวาตลาดประจําท่ีนําเขาขาวขาวและขาวนึ่งจะยังคงมีการ

นําเขาอยางตอเนื่องเชนกัน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2553 – 2556 

ชนิดขาว 2553 2554 2555 2556 ∆(%) 56/55 

ขาวขาว 3,076,743 4,568,388 2,572,840 2,857,462 11.1 

ขาวหอมมะล ิ 2,358,230 2,359,607 1,912,657 1,915,189 0.1 

ขาวนึ่ง 3,113,386 3,409,839 2,049,618 1,650,832 -19.5 

ขาวเหนียว 199,957 161,696 113,685 137,451 20.9 

ขาวหอมปทุมธาน ี 191,303 212,020 85,629 51,684 -39.6 

รวม (ตัน) 8,939,619 10,711,550 6,734,429 6,612,618 -1.8 

มูลคา (ลานบาท) 168,193 193,843 142,976 133,852 -6.4 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมโรงสีขาวไทยเขาพบแสดงความยินดีกับนายกสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 

  

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขาแสดงความยินดี

กับ ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยท้ังสองสมาคมฯได

ประชุมหารือถึงสถานการณขาว และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวไทยอยางยั่งยืน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2557 
 

 

 

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยเขาพบแสดงความยินดีกับนายกสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 

 
 

คณะผูบริหารของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) ไดเขาแสดงความยินดีกับ ร.ต.ท. เจริญ 

เหลาธรรมทัศน ในโอกาสท่ีไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับการใชประโยชนจากกลไกตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


