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สถิติการสงออก 
 

 ก.ย. 56 ก.ย. 57   % ส.ค. 57   % 
 

ม.ค.-ก.ย. 

2556 

ม.ค.-ก.ย. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 501,630 960,043 91.4 975,024 -1.5 
 

4,638,751 7,556,127 62.9 

มูลคา (ลาน

 

9,928 14,960 50.7 14,981 -0.1 
 

96,400 120,791 25.3 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

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

ขาวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1161 $1165 $1173 - 

ขาวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1066 $1070 $1078 $1071 

ขาวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) - - - $1056 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $572 $573 $578 $574 

ขาวสาร 100 % ช้ัน 2 (WR 100% Grade B)  $437 $438 $436 $433 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $428 $429 $426 $424 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $409 $410 $408 $406 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $343 $345 $347 $345 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $842 $845 $851 $847 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%)  $431 $432 $432 $424  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร รายงานวา   

การสงออกขาวในชวง 9 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณ 7.55 ลานตัน มูลคา 120,791 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน 62.9% 

และมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 25.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ที่มีการสงออกปริมาณ 4.64 ลานตัน มูลคา 96,400 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ  
ปริมาณสงออกในชวง 9 เดือนแรกของป   

2555 2556 2557 (%) +/- 

ไทย  4.63 4.62 7.55 63.4 

อินเดีย  7.23 7.58 7.02 -7.4 

เวียดนาม  4.42 5.22 5.49 5.2 

ปากีสถาน  2.53 2.27 2.53 11.5 

สหรัฐ  2.39 2.16 2.06 -4.6 

รวม  21.21 21.87 24.65 12.7 

หนวย : ลานตันขาวสาร                                    ที่มา รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER 
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              ท้ังน้ี ในชวงเดือนมกราคมถึงกันยายนของป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 931,642 ตัน เพ่ิมข้ึน 47.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 649,639 ตัน เพ่ิมข้ึน 954.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 493,519 ตัน เพ่ิมข้ึน 196.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

4. ไอวอรี่โคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 411,567 ตัน เพ่ิมข้ึน 82.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA)  ปริมาณ 392,328 ตัน  เพ่ิมข้ึน 49.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

การสงออกขาวในเดือนกันยายนมีปริมาณลดลงเล็กนอยจากเดือนสิงหาคมท่ีผานมา แตยังคงอยูระดับ 900,000 ตัน เน่ืองจากความ

ตองการขาวจากตางประเทศยังคงมีอยางตอเน่ือง โดยในเดือนกันยายนมีปริมาณสงออก 960,043 ตัน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมท่ี

ผานมา โดยในเดือนกันยายนมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 430,392 ตัน เพ่ิมข้ึน 10.8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยขาวขาวสวนใหญจะ

สงไปยังประเทศจีน แองโกลา แคเมอรูน ญี่ปุน ไอวอรีโคสต กานา โมซัมบิก เปนตน สวนการสงออกขาวน่ึงยังคงมีปริมาณสงออกในระดับท่ีสูงกวา 

300,000 ตันเปนเดือนท่ีสามติดตอกัน โดยมีปริมาณสงออกสูงถึง 390,648 ตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยมีการสงออกไปยัง

ประเทศไนจีเรียปริมาณสูงถึง 150,054 ตัน สวนการสงออกไปยังประเทศเบนินมีปริมาณ 71,803 ตัน ลดลงจากเดือนท่ีผานมา ขณะท่ีการสงไปยัง

ประเทศแอฟริกาใตมีปริมาณ 54,279 ตัน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลิน้ันมีปริมาณสงออกรวม 113,179 ตัน ลดลงถึง 26% เมื่อเทียบกับเดือน

สิงหาคม เน่ืองจากเดือนท่ีผานมามีการสงออกปลายขาวหอมมะลิลดลง ท้ังน้ีขาวหอมมะลิคุณภาพดียังคงมีการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฮองกง กานา แคนาดา สิงคโปร เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศ ไอวอรีโคสต มอริเตเนีย กานา เปนตน  

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนตุลาคม ราคาขาวของไทยอยูในระดับคอนขางทรงจากเดือนกอน เน่ืองจากในชวงน้ียังไมมีคําสั่งซื้อ

ใหมๆเขามามากนักในขณะท่ีอุปทานขาวในตลาดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากการท่ีเกษตรกรเรงเก็บเก่ียวผลผลิตขาวนาปรัง ประกอบกับคาเงินบาทท่ีออน

ตัวลงสงผลใหราคาขาวไทยในชวงปลายเดือนออนตัวลงเล็กนอย ซึ่งราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ขาวขาว 

5% ราคาอยูท่ี 424 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม ในขณะน้ีราคาขาวของไทยยังคงอยูในระดับท่ีต่ํา

กวาเล็กนอย ซึ่งจากรายงานของ ORYZA.COM ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูท่ี 430-440 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) ในขณะท่ีขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูท่ี 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถาน ราคาอยูท่ี 395-405 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

สมาคมฯคาดวาในเดือนตุลาคม ปริมาณสงออกจะยังคงอยูในระดับ 900,000 ตัน เน่ืองจากในขณะน้ีตลาดตางประเทศยังคงมีความ

ตองการขาวไทยอยางตอเน่ือง เพราะราคาขาวของไทยอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศคูแขง ประกอบกับการท่ีผูสงออกกําลังเรงสงมอบขาวใหกับ

รัฐบาลจีน ฟลิปปนส และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐท่ีทําไวกอนหนาน้ี สําหรับตลาดการคาปกติน้ัน ขณะน้ีจุดหมายปลายทางของขาวไทย

ยังคงเปนตลาดแอฟริกาซึ่งมีการสั่งซื้อขาวไทยอยางตอเน่ืองท้ังขาวขาว และขาวน่ึง สวนตลาดของขาวหอมมะลิคุณภาพดียังคงเปนประเทศ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในขณะท่ีการสงออกไปยังตลาดเอเชีย เชน ฮองกง จีน และสิงคโปร ยังคงมีตอเน่ืองแมปริมาณจะไมมากนัก อยางไรก็

ตาม ในชวงน้ีผูสงออกตางประสบปญหาดานโลจิสติกส เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานขนถายสินคาท่ีทาเรือ หรือสตีวีโด (Stevedore) ทําใหการ

สงมอบขาวลาชากวากําหนด ขณะท่ีบางสวนประสบปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรจนสงผลใหการสงออกลาชากวากําหนดในบางประเทศ 

เชน ตลาดจีน เปนตน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 ม.ค.-ก.ย. 2556 ม.ค.-ก.ย. 2557 ∆(%) 57/56 
ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 2,066,599 3,754,669 81.7 
ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,370,300 1,306,620 -4.6 
ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 1,050,445 2,282,484 117.3 
ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 112,786 103,229 -8.5 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 38,621 109,125 182.6 
รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 4,638,751 7,556,127 62.9 
มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 96,400 120,791 25.3 

 

       ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมเดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิตขาวนาป ปการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

  

 
 

 
 

  
ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปศึกษาภาวะผลผลิต

ขาวนาป ปการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 โดยไดไปเยี่ยมชมศูนย

เมล็ดพันธุขาว จ.อุบลราชธานี และศูนยเมล็ดพันธุขาว จ.รอยเอ็ด รวมท้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุขาวบานกลางใหญ จ.อุบลราชธานี 

และวิสาหกิจศูนยสงเสริมการผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลสาวะถี จ.ขอนแกน โดยในโอกาสน้ี นายวิจักร วิเศษนอย ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย รวมเดินทางไปกับคณะดวย 
 
 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


