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สถิติการสงออก 
 

 
ม.ค. 56 ม.ค. 57*   % ธ.ค. 56   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2555 

ม.ค.-ธ.ค.* 

2556 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 580,983 696,558 19.9 691,972 0.7 
 

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

มูลคา (ลานบาท) 12,487 12,372 -0.9 13,012 -4.9 
 

142,976 133,852 -4.7 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 5 ก.พ. 57  12 ก.พ. 57  19 ก.พ. 57  26 ก.พ. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1152 $1155 $1162 $1163 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1011 $1014 $1020 $1021 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $714 $716 $736 $737 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $462 $467 $469 $464 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $456 $460 $463 $458 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $380 $383 $385 $381 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $310 $311 $313 $310 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $867 $870 $875 $876 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $465 $467 $469 $470  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในเดือนมกราคม 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 696,558 ตัน มูลคา 12,372 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพี่ม

ขึ้น 19.9% ขณะท่ีมูลคาสงออกลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 580,983 ตัน มูลคา 

12,487 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 76,463 ตัน  

2. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 72,325 ตัน 

3. ญ่ีปุน ปริมาณ 53,592 ตัน  

4. จีน ปริมาณ 46,738 ตัน 

5. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 36,425 ตัน 

 
 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนมกราคม 2557 ท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน เนื่องจากมีการสงออกขาวขาว 

เพิ่มขึ้นมากจากเดือนกอน ในขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิ และขาวนึ่งลดลงจากเดือนกอนพอสมควร ท้ังนี้ขาวขาวมีการสงออก

ปริมาณรวม 342,469 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 32% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนธันวาคมท่ีผานมา โดยท่ีขาวขาวสวนใหญจะสงไป

ยังประเทศไอวอรี่โคสต ญ่ีปุน ฟลิปปนส แคเมอรูน และแองโกลา สําหรับขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 190,453 ตัน  

ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนธันวาคมท่ีผานมา โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

จีน และฮองกง สวนขาวนึ่งนั้นมีปริมาณสงออกรวม 144,384 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมท่ีผานมา โดยขาวนึ่ง

สวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย เบนิน และเยเมน  

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงนี้ ราคาขาวของไทยในตลาดตางประเทศยังคงมีแนวโนมออนตัวลงและอยูในระดับ

ท่ีไมหางจากคูแขงมากนัก โดยในขณะนี้ราคาขาวของไทยหางจากประเทศคูแขงประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยราคาขาว

ขาว 5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557) อยูท่ีระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 395-405 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทย ซึ่งเปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2557 อยูท่ี 458 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในเดือนกุมภาพันธนี้ จะมีการสงออกขาวประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทย

ยังคงมีแนวโนมออนตัวลงอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเฉพาะขาวขาวซึ่งในชวงนี้ตลาดตางประเทศไดใหความ

สนใจซื้อขาวขาวมากขึ้น รวมท้ังตลาดขาวนึ่งท่ีผูซื้อประจํา เชน ไนจีเรีย และเบนิน ไดเขามาสั่งซื้อเปนระยะๆ ในขณะท่ีตลาด

ประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน สหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม 

คาดวาผูสงออกจะยังคงเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขง เชน เวียดนาม ซึ่งผลผลิตในฤดูกาลใหมจะออกสูตลาดในเร็วๆนี้ 

และจะสงผลใหราคาขาวของเวียดนามออนตัวลงทําใหผูซื้อบางสวนหันไปซื้อขาวจากเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยลบท่ี

ยังคงสงผลตอความเชื่อมั่นของประเทศผูซื้อเก่ียวกับขาวไทยก็คือการท่ีรัฐบาลยังคงมีสต็อกขาวปริมาณมากและมีการระบาย

ออกมาสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหผูซื้อบางสวนขาดความเชื่อมั่นและรอดูสถานการณ โดยจะซื้อขาวในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับ

ใชในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น จะไมมีการซื้อเพื่อเก็บสต็อกไวเหมือนชวงกอน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2557 

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

ขาวขาว 2,572,840 2,857,462 255,410 342,469 34.1 

ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 187,391 190,453 1.6 

ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 121,576 144,384 18.8 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 12,759 15,104 18.4 

ขาวหอมปทุมธาน ี 85,629 51,684 3,847 4,148 7.8 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 580,983 696,558 19.9 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 12,487 12,372 -0.9 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

งานแถลงขาวรายงานสถานการณสงออกขาว ป 2556 และแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทย ป 2557 

 

 

  

  

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทยป 2557 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 

ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 
 

 

การประชุมเร่ือง แนวทางการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑขาว 

 

 

  

สํานักนายกรัฐมนตรี นําโดยคุณอรพงศ เทียนเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองไดเขาพบคณะ

กรรมการบริหารสมาคมฯเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑขาว เมื่อวันท่ี 12 

กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 



                         สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 4 

 
 

 

การเสวนาเร่ือง เลิกจํานําขาว แลวทางออกของชาวนาคืออะไร 

 

 

 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยเขารวมการเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น ในหัวขอเรื่อง 

“เลิกจํานําขาว แลวทางออกของชาวนาคืออะไร” จัดโดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา เมื่อวันท่ี 17 

กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


