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สถิติการสงออก 
 

 
เม.ย. 56 เม.ย. 57*   % มี.ค. 57   % 

 

ม.ค.-เม.ย. 

2556 

ม.ค.-เม.ย.* 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 445,354 737,648 65.6 799,535 -7.7 
 

1,985,248 2,943,573 48.3 

มูลคา (ลานบาท) 9,108 11,673 28.2 13,001 -10.2 
 

42,273 49,280 16.6 
 

   *ที่มา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 8 พ.ค. 57  14 พ.ค. 57  21 พ.ค. 57  28 พ.ค. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1168 $1164 $1166 $1159 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1025 $1022 $1023 $1017 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $581 $579 $580 $577 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $409 $407 $408 $406 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $393 $389 $386 $384 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $349 $346 $345 $343 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $299 $298 $298 $297 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) - นาป - $814 $830 $841 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $421 $417 $417 $415  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 4 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 2.94 ลานตัน มูลคา 49,280 ลานบาท โดยปริมาณ

สงออกเพิ่มขึ้น 48.3% และมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 16.6 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 1.98 

ลานตัน มูลคา 42,273 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน ปริมาณ 240,539 ตัน  

2. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 226,437 ตัน   

3. จีน ปริมาณ 191,816 ตัน  

4. แคเมอรูน ปริมาณ 173,030 ตัน 

5. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 162,330 ตัน 

 
 

ปที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนเมษายนมีปริมาณลดลงจากเดือนมีนาคมท่ีผานมา เนื่องจากการสงออกท้ังขาวขาวและขาวหอม

มะลิมีปริมาณลดลงจากเดือนกอน ในขณะท่ีขาวนึ่งมีปริมาณสงออกมากขึ้น โดยในสวนของขาวขาวมีการสงออกปริมาณรวม 

397,086 ตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนมีนาคมท่ีผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศแคเมอรูน 

โมซัมบิก ไอวอรี่โคสต มาเลเซีย จีน กิน ีญ่ีปุน และบราซิล เปนตน สวนขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 126,191 ตัน ลดลง 

20% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมท่ีผานมา โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน และสิงคโปร 

เปนตน สําหรับขาวนึ่งมีปริมาณสงออกรวม 197,869 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 95% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมท่ีผานมา ซึ่งคาดวาเปนผล

จากการท่ีผูซื้อเริ่มเห็นความชัดเจนเก่ียวกับกรณีภาษีนําเขาขาวของไนจีเรียท่ียังไมมีการปรับลดภาษีในขณะนี้ จึงไดหันไปนําเขา

โดยผานชองทางของประเทศเบนินเหมือนปท่ีผานมา ซึ่งในเดือนเมษายนมีการสงออกขาวนึ่งไปประเทศเบนินประมาณ 80,000 

ตัน สวนตลาดอ่ืนๆท่ียังคงนําเขาขาวนึ่งอยางตอเนื่องไดแก ประเทศแอฟริกาใต และเยเมน เปนตน 

สถานการณราคาสงออกขาวในชวงตนเดือนพฤษภาคมราคาขาวของไทยมีทิศทางปรับลดลงและเริ่มทรงตัวในชวง

ปลายเดือน โดยราคาขาวของไทยในขณะนี้อยูในระดับท่ีตํ่ากวาประเทศคูแขงทุกประเทศ ซึ่งราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออก

ขาวไทย ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 394 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีราคาขาวขาว 5% 

ของเวียดนาม (ขอมูลจาก ORYZA.COM ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557) ราคาอยูท่ีระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอ

บี) ในขณะท่ีขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูท่ีระดับ 425-435 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และขาวขาว 5% ของปากีสถาน

ราคาอยูท่ีระดับ 455-465 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนพฤษภาคมนี้ ปริมาณสงออกจะยังคงอยูในระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ราคา

ขาวของไทยอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาดจึงทําใหผูซื้อหันมาใหความสนใจขาวของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะขาวขาวและขาวนึ่งซึ่ง

ตลาดประจํายังคงมีการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง ในขณะท่ีตลาดประจําท่ีนําเขาขาวหอมมะลิ เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน และ

สิงคโปร จะยังคงมีการนําเขาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามในชวงนี้ผูซื้อจะสั่งซื้อขาวใหเพียงพอสําหรับชวงเวลาหนึ่ง

เทานั้นจะไมซื้อเก็บสต็อกไวมาก เพราะประเทศไทยยังคงมีสต็อกขาวปริมาณมากและคาดวาราคาขาวไทยในชวงนี้จะยังคงอยูใน

ระดับท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด ผูซื้อจึงยังไมเรงรีบนําเขาขาวในปริมาณมาก 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2555 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 
ม.ค.-เม.ย. 

2556 

ม.ค.-เม.ย. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 885,703 1,612,660 82.1 

ขาวหอมมะล ิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 606,727 632,679 4.3 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 411,706 621,848 51 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 63,288 51,671 -18.4 

ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 17,824 24,715 38.7 

รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 1,985,248 2,943,573 48.3 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 42,273 49,280 16.6 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

แสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมการคาตางประเทศ ครบรอบ 72 ป 

 

 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยนายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิ และนายสมเกียรติ 

มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมฯรวมแสดงความยินดีกับนายสุรศักด์ิ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

กรมการคาตางประเทศ ครบรอบ 72 ป เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ กรมการคาตางประเทศ โดยสมาคมฯไดรวมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ     

ธรรมมิกาชนเพ่ือคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา (บานเฟองฟา) 
 

 

การประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2556/57 

  
ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดรวมพิจารณาตัดสินชี้ขาด

ตัวอยางขาวหอมมะลิในการประกวดขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2556/57 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

 

สมาคมฯใหการตอนรับและเลี้ยงรับรองคณะสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง 

 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับและเลี้ยงรับรอง

คณะสมาคมผูนําเขาขาวฮองกง (The Rice Merchants’ Association of HK Ltd.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ รานอาหารแมลาปลาเผา  

เมืองทองธานี  
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


