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สถิติการสงออก 
 

 ต.ค. 56 ต.ค. 57   % ก.ย. 57   % 
 

ม.ค.-ต.ค. 

2556 

ม.ค.-ต.ค. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 762,192 1,214,123 59.3 960,043 26.5 
 

5,400,944 8,770,250 62.4 

มูลคา (ลาน

 

13,725 19,029 38.6 14,960 27.2 
 

110,124 139,820 27.0 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 29 ต.ค. 57 5 พ.ย. 57 12 พ.ย. 57 26 พ.ย. 57 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1071 $1065 $1059 $1062 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (57/58) (THMR A crop year 14/15) $1056 $986 $918 $936 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $574 $562 $558 $560 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $433 $430 $422 $429 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $424 $421 $413 $420 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $406 $403 $395 $401 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $345 $343 $335 $336 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $847 $841 $836 $839 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $424 $421 $419 $420  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร รายงานวา   

การสงออกขาวในชวง 10 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณ 8.77 ลานตัน มูลคา 139,820 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน 62.4% 

และมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน 27.0% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ที่มีการสงออกปริมาณ 5.40 ลานตัน มูลคา 110,124 ลานบาท   

เปรียบเทียบการสงออกขาวของประเทศผูสงออกที่สําคัญ 5 อันดับ 

ประเทศ  
ปริมาณสงออกในชวง 10 เดือนแรกของป   

2555 2556 2557 (%) +/- 

ไทย  5.59 5.4 8.77 62.4 

อินเดีย  7.53 7.99 7.74 -3.1 

เวียดนาม  5.05 5.63 6.05 7.5 

ปากีสถาน  2.7 2.46 2.76 12.2 

สหรัฐ  2.6 2.41 2.26 -6.2 

รวม  23.47 23.89 27.58 15.4 

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

1. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 995,250 ตัน เพ่ิมขึ้น 25.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 977,075 ตัน เพ่ิมขึ้น 1,441.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 591,420 ตัน เพ่ิมขึ้น 188.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

4. ไอวอรีโ่คสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 559,116 ตัน เพ่ิมขึ้น 130.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

5. แอฟรกิาใต (SOUTH AFRICA)  ปริมาณ 449,851 ตัน  เพ่ิมขึ้น 36.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

การสงออกขาวในเดือนตุลาคมมีปริมาณสูงถึง 1,214,125 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผานมาถึง 26.5% และเปนปริมาณ

สงออกตอเดือนที่สูงที่สุดของปนี้ และสูงสุดนับจากเดือนพฤษภาคม 2554 ที่เคยสงออกปริมาณ 1,303,448 ตัน เนื่องจากผูซ้ือจาก

ตางประเทศตองการนําเขาขาวเพ่ือใหทันกอนชวงเทศกาลคริสมาสตและเทศกาลปใหม ประกอบกับมีการสงมอบขาวใหกับรัฐบาลจีน 

ฟลิปปนส และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐท่ีทําไวกอนหนานี้ โดยในเดือนตุลาคมมีการสงออกขาวขาวปริมาณรวม 466,747 ตัน 

เพ่ิมขึ้น 8.4% เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย ไอวอรีโคสต โมซัมบิก แองโกลา มาเลเซีย 

เปนตน สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณสงออกสูงถึง 487,945 ตัน เพ่ิมขึ้น 24.9% เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน โดยมีการสงออกไปยัง

ประเทศไนจีเรียปริมาณสูงถึง 327,387 ตัน สวนการสงออกไปยังประเทศเบนินมีปริมาณเพียง 54,007 ตัน ขณะที่ประเทศแอฟริกาใตและ

เยเมนก็ยังคงนําเขาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน สําหรับการสงออกขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 226,692 ตัน เพ่ิมขึ้น 100%  เม่ือ

เทียบกับเดือนกันยายน เนื่องจากเดือนท่ีผานมามีการสงออกปลายขาวหอมมะลิเพ่ิมขึ้นมาก ทั้งนี้ขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีการสงออกไปยัง

ประเทศสหรัฐอเมริกา กานา ฮองกง สิงคโปร แคนาดา เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิมีการสงออกไปยังประเทศ ไอวอรีโคสต กานา เปนตน  

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงตนเดือนพฤศจิกายนออนตัวลงตามภาวะตลาดและคาเงินบาทที่ออนคาลง แตในชวงปลาย

เดือนราคาเริ่มขัยบขึ้นตามภาวะความตองการขาวในตลาดเพ่ือสงมอบใหลูกคา ประกอบกับภาวะคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้นจากชวงตน

เดือน ทั้งนี้ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ขาวขาว 5% ราคาอยูที่ 420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยไดกลับขึ้นมาอยูในระดับที่สูงกวาคูแขงทุกประเทศ ซ่ึงจากรายงานของ ORYZA.COM ณ วันที่ 27 

พฤศจิกายน 2557 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูที่ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ขาวขาว 5% ของอินเดียราคา

อยูที่ 390-400 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี และปากีสถาน ราคาอยูที่ 380-390 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

สมาคมฯคาดวาในเดือนพฤศจิกายนปริมาณสงออกจะอยูในระดับ 900,000 ตัน เนื่องจากในขณะนี้ผูสงออกกําลังเรงสงมอบขาว

ใหกับรัฐบาลจีน ฟลิปปนส และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐตอรัฐที่ยังคงมีขาวคางสงมอบ ประกอบกับตลาดประจําแถบเอเชียที่นิยมบริโภค

ขาวใหมโดยเฉพาะขาวหอมมะลิจะซ้ือขาวคุณภาพดีสําหรับบริโภคในชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหม ขณะที่ตลาดแอฟริกาก็ยังคงมีการส่ังซ้ือ

ขาวไทยอยางตอเนื่องทั้งขาวขาว และขาวนึ่ง แตปริมาณอาจจะลดลงจากชวงกอนหนานี้บาง อยางไรก็ตาม คาดวาในชวงปลายปนี้ภาวะการ

แขงขันทางการคากับประเทศคูแขง เชน เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน จะรุนแรงขึ้นเนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหมจะออกสูตลาดในชวงเวลา

ใกลเคียงกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากประเทศคูแขง เชน เวียดนาม ไดปรับลดราคาลงมาเพ่ือแขงกับประเทศไทยแลว 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

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

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 2,425,154 4,228,210 74.3 

ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,513,283 1,533,312 1.3 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 1,299,169 2,770,429 113.2 

ขาวเหนยีว 161,696 113,685 137,451 120,270 116,624 -3.0 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 43,068 121,675 182.5 

รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 5,400,944 8,770,250 62.4 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 110,124 139,820 27.0 
 

       ที่มา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การประชุมความรวมมือทางการคาขาว ระหวางสมาคมผูสงออกขาวไทยและสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง 

  

  

 
 

  
ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมความรวมมือทางการคาขาว 

(Rice Trade Cooperation Meeting Thailand – Hong Kong) กับสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง (The Rice Merchants’ Association of HK Ltd.) 

เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 

 
 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


