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สถิติการสงออก 
 

 
มี.ค. 56 มี.ค. 57*   % ก.พ. 57   % 

 

ม.ค.-มี.ค. 

2556 

ม.ค.-มี.ค.* 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 531,803 799,535 50.3 709,832 12.6 
 

1,539,896 2,205,925 43.3 

มูลคา (ลานบาท) 11,246 13,001 15.6 12,234 6.3 
 

33,165 37,607 13.4 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 2 เม.ย. 57  9 เม.ย. 57  23 เม.ย. 57  30 เม.ย. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1169 $1176 $1170 $1173 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1026 $1032 $1027 $1030 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $614 $602 $599 $584 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $403 $412 $409 $410 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $394 $396 $394 $395 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $352 $355 $349 $350 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $312 $310 $299 $300 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $833 $791 $755 $725 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $409 $418 $425 $420  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 3 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 2.2 ลานตัน มูลคา 37,607 ลานบาท โดยปริมาณ

สงออกเพิ่มขึ้น 43.3% และมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 13.4 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 1.5 ลาน

ตัน มูลคา 33,165 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 174,295 ตัน  

2. จีน ปริมาณ 151,262 ตัน 

3. เบนิน ปริมาณ 147,033 ตัน  

4. แคเมอรูน ปริมาณ 129,804 ตัน 

5. ไนจีเรีย ปริมาณ 128,633 ตัน 

 
 

ปที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2557       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนมีนาคมท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากการสงออกท้ังขาวขาว

และขาวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากเดือนกอน โดยเฉพาะขาวขาวท่ีมีการสงออกปริมาณรวม 524,438 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 

50% เม่ือเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา โดยท่ีขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศไอวอรี่โคสต โตโก 

โมซัมบิก มาเลเซีย แคเมอรูน แองโกลา กินี และเบนิน เปนตน สวนขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 158,506 ตัน เพิ่มขึ้น

เล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง 

แคนาดา และสิงคโปร เปนตน ในสวนของขาวนึ่งมีปริมาณสงออกรวม 101,538 ตัน ลดลง 43% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธท่ี

ผานมา เนื่องจากในเดือนมีนาคมท่ีผานมาไมมีการสงขาวนึ่งไปยังประเทศไนจีเรียเลย เนื่องจากผูซื้อยังรอความชัดเจนจากเรื่อง

ของการประกาศลดภาษีนําเขาขาวของไนจีเรีย โดยท่ีขาวนึ่งสวนใหญถูกสงไปยังประเทศ เบนิน แอฟริกาใต และเยเมน เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงนี้ ราคาขาวของไทยคอนขางทรงตัวอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศคูแขง โดยราคา

ขาวไทยในขณะนี้ (เปนราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 30 เมษายน2557) ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 395 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 29 เมษายน 2557) 

ราคาอยูท่ีระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวอินเดียและปากีสถานกลับอยูในระดับท่ีสูงกวาราคา

ขาวไทย โดยขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูท่ีระดับ 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และขาวขาว 5% ของปากีสถาน

ราคาอยูท่ีระดับ 410-420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนเมษายนนี้ ปริมาณสงออกจะอยูในระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคาขาวของ

ไทยอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเฉพาะขาวขาวและขาวนึ่งซึ่งตลาดตางประเทศใหความสนใจสั่งซื้อมากขึ้น 

ในขณะท่ีตลาดประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน สหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ตลาดยังคงเปนของผูซื้อเพราะอุปทานขาวในตลาดยังคงมีปริมาณมาก ท้ังจากการท่ีไทยยังคงมีสต็อกขาว

ปริมาณมากและมีการระบายออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันผลผลิตขาวในฤดูใหมของเวียดนามก็กําลังออกสูตลาดอยาง

ตอเนื่อง และมักจะเสนอราคาตํ่ากวาไทยซึ่งจะเห็นไดจากการประมูลขาวของรัฐบาลฟลิปปนสเมื่อเร็วๆนี้ ท่ีเวียดนามเสนอราคา

ตํ่ากวาประเทศอ่ืนๆมาก ท้ังนี้คาดวาในชวงไตรมาสท่ีสอง ผูสงออกไทยจะยังคงเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงในตลาด จึงทําให

การสงออกขาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นไมมากนัก 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 

ม.ค.-มี.ค. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 676,217 1,215,574 79.8 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 483,100 506,488 4.8 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 317,998 423,979 33.3 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 48,990 40,934 -16.4 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 13,591 18,950 39.4 

รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 1,539,896 2,205,925 43.3 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 33,165 37,607 13.4 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง เทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุสําหรับฆามอดขาว 

 

 

  

สํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) โดยผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) นําเสนอ

งานวิจัย "เทคโนโลยีจากคลื่นความถ่ีวิทยุสําหรับฆามอดขาว" ใหแกสมาชิกสมาคม เพื่อใหความรูและเปนทางเลือกทดแทนการใชสารเคมี   

ซ่ึงมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ หองประชุมสมาคมฯ 
 

 

การประชุมหารือเพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยดานขาว 

 

 

 

 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมหารือรวมกับสํานักงาน

พัฒนาวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยดานขาว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ หองประชุมสมาคมฯ 
 

 

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณสงออกขาวไทยในตลาดตางประเทศ 

 

 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย ใหการตอนรับอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

กระทรวงการตางประเทศ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนสมาคมฯ พรอมทั้งหารือเก่ียวกับสถานการณสงออกขาวไทยในตลาด

ตางประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ หองประชุมสมาคมฯ 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


