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สถิติการสงออก 
 

 
ก.พ. 56 ก.พ. 57*   % ม.ค. 57   % 

 

ม.ค.-ก.พ. 

2556 

ม.ค.-ก.พ.* 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 427,108 709,832 66.2 696,558 1.9 
 

1,008,093 1,406,390 39.5 

มูลคา (ลานบาท) 9,432 12,234 29.7 12,372 -1.1 
 

21,919 24,606 12.3 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 12 มี.ค. 57  19 มี.ค. 57  26 มี.ค. 57  2 เม.ย. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1171 $1179 $1163 $1169 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1012 $1004 $989 $1026 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $742 $715 $642 $614 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $441 $422 $401 $403 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $435 $413 $391 $394 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $372 $363 $350 $352 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $312 $314 $310 $312 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $866 $872 $860 $833 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $441 $413 $401 $409  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 2 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 1.4 ลานตัน มูลคา 24,606 ลานบาท โดยปริมาณ

สงออกเพิ่มขึ้น 39.5% และมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 1.0 ลาน

ตัน มูลคา 21,919 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 128,633 ตัน  

2. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 107,318 ตัน 

3. จีน ปริมาณ 99,041 ตัน  

4. แคเมอรูน ปริมาณ 92,688 ตัน 

5. ญ่ีปุน ปริมาณ 80,126 ตัน 
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การสงออกขาวในเดือนกุมภาพันธท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนมกราคม เนื่องจากการสงออกท้ังขาว

ขาวและขาวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากเดือนกอน ในขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิลดลงจากเดือนกอน ท้ังนี้ขาวขาวมีการ

สงออกปริมาณรวม 349,248 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนมกราคมท่ีผานมา โดยท่ีขาวขาวสวนใหญจะ

สงไปยังประเทศมาเลเซีย แคเมอรูน โมซัมบิก ไอวอรี่โคสต และญ่ีปุน สวนขาวนึ่งมีปริมาณสงออกรวม 178,057 ตัน เพิ่มขึ้น 

23% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมท่ีผานมา โดยขาวนึ่งสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต เบนิน และเยเมน

สําหรับขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 157,529 ตัน  ลดลง 17% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนมกราคมท่ีผานมา 

โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และสิงคโปร  

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงนี้ ราคาขาวของไทยยังคงมีแนวโนมออนตัวลงอยางตอเนื่องจากปจจัยดานอุปทาน

ขาวในตลาดท่ีมีปริมาณมาก โดยราคาขาวไทยในขณะนี้ (เปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 2 เมษายน

2557) ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 394 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อยูในระดับใกลเคียงกับราคาขาวของเวียดนามซึ่งขาวขาว 

5% (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 2 เมษายน 2557) ราคาอยูท่ีระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ี

ราคาขาวอินเดียและปากีสถานกลับอยูในระดับท่ีสูงกวาราคาขาวไทย โดยขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูท่ีระดับ 425-435 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และขาวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยูท่ีระดับ 405-415 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

สมาคมฯคาดวาในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการสงออกขาวประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของไทยมี

แนวโนมออนตัวลงอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเฉพาะขาวขาวและขาวนึ่งซึ่งในชวงนี้ตลาดตางประเทศใหความ

สนใจสั่งซื้อมากขึ้น ในขณะท่ีตลาดประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน สหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะยังคงมีการนําเขาอยาง

ตอเนื่องเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ผูสงออกจะยังคงเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญ เชน เวียดนาม ซึ่ง

ผลผลิตในฤดูกาลใหมมีปริมาณมากกวาปท่ีแลวและกําลังออกสูตลาดอยางตอเนื่อง สงผลใหมีการปรับลดราคาขาวของเวียดนาม

ลงเพื่อแขงกับขาวไทย นอกจากนี้ยังมีปจจัยลบจากการท่ีรัฐบาลยังคงมีสต็อกขาวปริมาณมากและมีการระบายออกมาสูตลาด

อยางตอเนื่อง ทําใหผูซื้อบางสวนขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพขาวและราคาขาวท่ีอาจจะปรับลดลงอีกในอนาคต ประกอบ

กับในชวงนี้ตลาดเปนของผูซื้อเพราะอุปทานขาวในตลาดมีปริมาณมาก ทําใหผูซื้อมีทางเลือกมากขึ้นและมักจะเลือกซื้อจากแหลง

ท่ีมีราคาถูกกวา 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2557 

ชนิดขาว 2555 2556 
ม.ค.-ก.พ. 

2556 

ม.ค.-ก.พ. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 2,572,840 2,857,462 452,129 691,136 52.9 

ขาวหอมมะล ิ 1,912,657 1,915,189 331,309 347,982 5.0 

ขาวนึ่ง 2,049,618 1,650,832 188,574 322,441 71.0 

ขาวเหนียว 113,685 137,451 28,359 30,161 6.4 

ขาวหอมปทุมธาน ี 85,629 51,684 7,722 14,670 90.0 

รวม (ตัน) 6,734,429 6,612,618 1,008,093 1,406,390 39.5 

มูลคา (ลานบาท) 142,976 133,852 21,919 24,606 12.3 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง ขาวหอมดัชนีนํ้าตาลตํ่า 

 

 

 
 

 

 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก . ) โดย รศ .  ดร .  อภิชาติ วรรณวิจิตร ( ศูนยวิทยาศาสตรขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ซึ่งเปนผูทํางานวิจัยพันธุขาวปนเกษตร 4 ไดนําเสนอผลงานวิจัย "ขาวหอมดัชนีน้ําตาลตํ่า"    

ใหแกสมาชิกสมาคม เมื่อวันพุธท่ี 12 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 

 

การบรรยายเร่ือง Agriculture Risk Transfer Solutions 

 

 

  

บริษัท Swiss Re ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจประกันและประกันภัยตอ ไดจัดบรรยายในหัวขอ “Agriculture Risk 

Transfer Solutions" เพื่อใหความรูเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงแกสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันพุธท่ี 12 มีนาคม 2557             

ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 
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การประชุมความรวมมือทางการคาขาวกับสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง 

 

 

 

 
 

  

  

 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไป

ประชุมความรวมมือทางการคาขาว กับสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง (The Rice Merchants’ Association of HK Ltd.)           

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 ณ  เมืองฮองกง 

 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


