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สถิติการสงออก 
 

 ก.ค. 56 ก.ค. 57   % มิ.ย 57   % 
 

ม.ค.-ก.ค. 

2556 

ม.ค.-ก.ค. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 675,063 941,692 39.5 854,583 10.2 
 

3,614,159 5,621,060 55.5 

มูลคา (ลานบาท) 13,362 14,499 8.5 13,275 9.2 
 

75,348 90,850 20.6 
 

   *ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 6 ส.ค. 57  14 ส.ค. 57  20 ส.ค. 57  27 ส.ค. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1177 $1186 $1186 $1187 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1074 $1082 $1090 $1090 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $618 $623 $623 $617 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $460 $464 $464 $453 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $443 $447 $447 $441 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $390 $423 $423 $419 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $342 $345 $345 $345 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $887 $894 $894 $894 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $450 $453 $453 $447  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 7 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 5.62 ลานตัน มูลคา 90,850 ลานบาท โดยปริมาณ

สงออกเพ่ิมข้ึน 55.5% และมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน 20.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 3.61 ลาน

ตัน มูลคา 75,348 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงกรกฏาคมของป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 689,329 ตัน เพ่ิมข้ึน 55.7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

2. จีน (CHINA) ปริมาณ 338,170 ตัน เพ่ิมข้ึน 227.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

3. ไอวอรี่โคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 325,558 ตัน เพ่ิมข้ึน 68.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

4. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 321,955 ตัน เพ่ิมข้ึน 466.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

5. แคเมอรูน (CAMEROON)  ปริมาณ 281,905 ตัน  เพ่ิมข้ึน 190.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
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การสงออกขาวในเดือนกรกฎาคมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากเดือนมิถุนายนท่ีผานมา โดยปริมาณสงออกสูงถึง 

941,691 ตัน ซ่ึงเปนปริมาณสงออกตอเดือนท่ีสูงท่ีสุดของปนี้ และสูงสุดนับจากเดือนสิงหาคม 2554 ท่ีเคยสงออกปริมาณ 

1,012,703 ตัน ท้ังนี้เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมามีการสงออกขาวขาวปริมาณสูงถึง 448,652 ตัน เพ่ิมข้ึน 10% เม่ือ

เทียบกับปริมาณสงออกในเดือนมิถุนายน โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยังประเทศไอวอรีโคสตปริมาณ 58,009 ตัน มาเลเซีย

ปริมาณ 42,074 ตัน จีนปริมาณ 36,959 ตัน ตามมาดวยประเทศกินี โตโก แคเมอรูน แองโกลา ญี่ปุน เปนตน สวนขาวหอมมะลิ

มีปริมาณสงออกรวม 133,010 ตัน ลดลง 9.4% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยขาวหอมมะลิสวนใหญยังคงสงไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาปริมาณ 30,793 ตัน ตามมาดวยฮองกง สิงคโปร จีน เปนตน สําหรับขาวนึ่งมีปริมาณสงออก 345,713 ตัน เพ่ิมข้ึน

ถึง 32% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยในเดือนกรกฎาคมยังคงมีการสงออกขาวนึ่งไปประเทศเบนินปริมาณสูงถึง 161,492 

ตัน ขณะท่ีการสงออกไปยังไนจีเรียปริมาณ 90,478 ตัน เพ่ิมข้ึนกวา 3 เทาจากเดือนมิถุนายน หลังจากท่ีรัฐบาลไนจีเรียได

ประกาศจะปรับลดภาษีนําเขาขาวเปนท่ีแนนอนแลว สวนประเทศแอฟริกาใตก็ยังคงนําเขาขาวนึ่งอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนสิงหาคม ราคาขาวของไทยอยูในระดับคอนขางทรงตัวและเริ่มออนตัวลงเล็กนอย

ในชวงปลายเดือน เนื่องจากภาวะอุปทานขาวในตลาดท่ีเคยตึงตัวไดเริ่มผอนคลายลง หลังจากท่ีทางการไดเริ่มมีการระบายขาว

จากสต็อกรัฐบาลโดยผานการประมูลซ่ึงมีผูสนใจเขารวมการประมูลเปนจํานวนมากกวาครั้งกอนๆ โดยราคาท่ีประกาศโดย

สมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 ขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 441 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อยางไรก็ตาม

เม่ือเทียบกับประเทศเวียดนามซ่ึงเปนคูแขงท่ีสําคัญแลว ในขณะนี้ราคาขาวของไทยยังคงอยูในระดับท่ีต่ํากวาเล็กนอยแมวาราคา

สงออกขาวของเวียดนามจะเริ่มลดลงจากเดือนท่ีผานมาแลว ซ่ึงจากรายงานของ ORYZA.COM ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ขาว

ขาว 5% ของเวียดนามราคาอยูท่ีระดับ 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีขาวขาว 5% ของอินเดีย และ

ปากีสถาน ราคาอยูท่ีระดับ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

สมาคมฯคาดวาในเดือนสิงหาคมนี้ ปริมาณสงออกจะอยูในระดับประมาณ 900,000 ตัน เนื่องจากในขณะนี้ราคาขาว

ของไทยยังคงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับประเทศคูแขงจึงทําใหสามารถแขงขันไดมากข้ึน ประกอบกับทางการมีนโยบายท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการระบายขาวจากสต็อกรัฐบาลและไดเรงเจรจาขายขาวกับตางประเทศท้ังจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เปนตน 

ในขณะท่ีตลาดตางประเทศยังคงมีความตองการขาวอยางตอเนื่องและรับทราบถึงสถานการณของไทยซ่ึงมีความชัดเจนมากข้ึน 

ตลาดประจําในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจึงไดมีการสั่งซ้ือขาวไทยเพ่ิมข้ึนท้ังขาวขาว และขาวนึ่ง ประกอบกับรัฐบาลไทย

ยังคงมีสัญญาคางสงมอบขาวใหกับรัฐบาลจีนตามสัญญาท่ีไดทําไวและไดมีการเจรจาในรายละเอียดของการสงมอบเปนท่ีชัดเจน

แลวและคาดวาจะเริ่มมีการสงมอบในเร็วๆนี้  

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 
ม.ค.-ก.ค. 

2556 
ม.ค.-ก.ค. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 1,641,716 2,940,707 79.1 
ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,097,830 1,040,576 -5.2 
ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 748,701 1,486,120 98.5 
ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 96,037 82,181 -14.4 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 29,875 71,476 139.2 
รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 3,614,159 5,621,060 55.5 
มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 75,348 90,850 20.6 

 

      ท่ีมา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



                         สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมรวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 94 ป กระทรวงพาณิชย 

 

 
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมแสดงความยินดีกับ    

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย และไดมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม ในโอกาสครบรอบ 94 ป วันคลายวันสถาปนา

กระทรวงพาณิชย "วันพาณิชย ป 2557" เมื่อวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงพาณิชย  

 
 

 

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย รับรางวัล “เพชรพาณิชย 2557” 

 
 

คุณกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย รับรางวัล “เพชรพาณิชย 2557” สาขาผูประกอบการท่ีทําประโยชน 

แกสังคมดานสินคาเกษตร จากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย ในโอกาสครบรอบ 94 ป วันคลายวันสถาปนา        

กระทรวงพาณิชย "วันพาณิชย ป 2557" โดยร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ไดไปรวมแสดงความยินดีดวย เมื่อวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงพาณิชย  

 
 
 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


