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สถิติการสงออก 
 

 มิ.ย. 56 มิ.ย. 57   % พ.ค. 57   % 
 

ม.ค.-มิ.ย. 

2556 

ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตนั) 427,059 854,583 100.1 881,212 -3.0 
 

2,939,096 4,679,368 59.2 

มูลคา (ลานบาท) 9,001 13,275 47.5 13,795 -3.8 
 

61,985 76,351 23.2 
 

   *ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 
รายการ 9 ก.ค. 57  16 ก.ค. 57  23 ก.ค. 57  30 ก.ค 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1171 $1177 $1192 $1189 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1052 $1073 $1087 $1085 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $615 $618 $626 $625 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $432 $443 $449 $448 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $410 $427 $433 $432 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $364 $380 $385 $384 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $315 $333 $337 $336 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (ขาวฤดูนาป) $850 $854 $866 $864 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $435 $449 $456 $455  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวงครึ่งแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 4.68 ลานตัน มูลคา 76,351 ลานบาท โดยปริมาณสงออก

เพ่ิมข้ึน 59.2% และมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน 23.2% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 2.94 ลานตัน 

มูลคา 61,985 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงครึ่งแรกของป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน ปริมาณ 510,016 ตัน  

2. จีน ปริมาณ 328,894 ตัน   

3. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 257,581 ตัน  

4. แคเมอรูน ปริมาณ 257,390 ตัน 

5. ไนจีเรีย ปริมาณ 231,278 ตัน 
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การสงออกขาวในเดือนมิถุนายนมีปริมาณลดลงเล็กนอยจากเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา เนื่องจากการสงออกขาวขาวมี

ปริมาณลดลงจากเดือนกอนพอสมควร ในขณะท่ีขาวนึ่งและขาวหอมมะลิมีปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึน โดยในสวนของขาวขาวมีการ

สงออกปริมาณรวม 407,577 ตัน ลดลง 13% เม่ือเทียบกับปริมาณสงออกในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยขาวขาวสวนใหญจะ

สงไปยังประเทศแคเมอรูน จีน ญี่ปุน โมซัมบิก แองโกลา มาเลเซีย เปนตน สวนขาวหอมมะลินั้นมีปริมาณสงออกรวม 146,780 

ตัน เพ่ิมข้ึน 14.6% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปน

ตลาดใหญท่ีสุดของขาวหอมมะลิ ตามมาดวยฮองกง แคนาดา สิงคโปร เปนตน สําหรับขาวนึ่งมีปริมาณสงออกรวม 262,099 ตัน 

เพ่ิมข้ึนถึง 2% เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยในเดือนมิถุนายนมีการสงออกขาวนึ่งไปประเทศเบนินปริมาณสูงถึง 

130,422 ตัน สวนการสงออกไปยังไนจีเรียมีปริมาณ 38,950 ตัน ในขณะท่ีประเทศแอฟริกาใตก็ยังคงนําเขาขาวนึ่งจากอยาง

ตอเนื่องเชนเดียวกัน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนกรกฎาคม ราคาขาวของไทยมีทิศทางปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากเดือนกอน

เนื่องจากภาวะอุปทานขาวในตลาดตึงตัวหลังจากท่ีทางการไดชะลอการระบายขาวจากสต็อกรัฐบาล ในขณะท่ีผู ซ้ือจาก

ตางประเทศยังคงมีความตองการขาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับภาวะคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนจากระดับ 32.4 บาทตอดอลลาร

สหรัฐฯ มาอยูท่ีระดับ 31.8 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ จึงทําใหราคาสงออกขาวของไทยมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยูในระดับท่ี

สามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได โดยราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ขาวขาว 5% 

ราคาอยูท่ี 432 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อยางไรก็ตามเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญแลว ในขณะนี้ราคาขาวของไทย

ยังคงต่ํากวาราคาขาวท้ังของประเทศเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ซ่ึงจากขอมูลของ ORYZA.COM ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 

2557 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูท่ีระดับ 465-475 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงท่ีสุดในตลาด 

ในขณะท่ีขาวขาว 5% ของอินเดีย และปากีสถาน ราคาอยูท่ีระดับ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

สมาคมฯคาดวาในเดือนกรกฎาคมนี้ ปริมาณสงออกจะอยูในระดับประมาณ 900,000 ตันเทากับเดือนกอน เนื่องจาก

ในขณะนี้ราคาขาวของไทยอยูในระดับท่ีต่ํากวาประเทศคูแขงท้ัง เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ซ่ึงแตละประเทศโดยเฉพาะ

เวียดนาม กําลังประสบกับภาวะอุปทานขาวตึงตัวและราคาขาวภายในประเทศปรับตัวสูงข้ึนสงผลใหราคาสงออกปรับตัวสูงข้ึน

ดวย ในขณะท่ีตลาดตางประเทศยังคงมีความตองการขาวอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีผูซ้ือจากตางประเทศไดสั่งซ้ือขาว

ไทยมากข้ึน ท้ังขาวขาว และขาวนึ่ง ซ่ึงตลาดประจําในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางยังคงมีการสั่งซ้ืออยางตอเนื่อง ในขณะท่ี

ขาวหอมมะลิก็ยังคงมีการสงออกอยางตอเนื่องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร เชนเดียวกัน  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 
ม.ค.-มิ.ย. 

2556 
ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 1,298,773 2,488,014 91.6 

ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 926,805 907,566 -2.1 

ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 597,596 1,140,407 90.8 

ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 89,863 77,053 -14.3 

ขาวหอมปทุมธานี 212,020 85,629 85,629 26,059 66,328 154.5 

รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 2,939,096 4,679,368 59.2 

มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 61,985 76,351 23.2 
 

               รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร     
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมใหการตอนรับคณะจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ และคณะจากแอฟริกา 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับคณะจากสถาบันวิจัยขาว

นานาชาติ (IRRI) และคณะผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและระบบการผลิตพืช และกลุมพันธมิตรเพื่อการพัฒนาขาวแอฟริกัน (Caolition 

for African Rice Development: CARD) ในโอกาสที่ไดเดินทางมาเยือนสมาคม เพื่อรับฟงขอมูลสถานการณขาวไทย เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
 

 

สมาคมเดินทางไปเย่ียมเยือนผูนําเขาขาวของสิงคโปร 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยือนผูนําเขาขาวของสิงคโปร  

ซ่ึงประกอบดวย Singapore General Rice Importers Association, The Rice, Sugar & Grocery Wholesaler Association และ Yi Chia 

Import & Export Michael Heng ระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ  ประเทศสิงคโปร 

 

 
 

สมาคมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดี

กับนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ ในโอกาสที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เม่ือวันที่ 21 

กรกฎาคม 2557 ณ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

  

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


