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สถิติการสงออก 
 

 ส.ค. 56 ส.ค. 57   % ก.ค. 57   % 
 

ม.ค.-ส.ค. 

2556 

ม.ค.-ส.ค. 

2557 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 522,955 975,024 86.4 941,692 3.5 
 

4,137,114 6,596,084 59.4 

มูลคา (ลานบาท) 11,124 14,981 34.7 14,499 3.3 
 

86,472 105,831 22.4 
 

   ท่ีมา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร                                                                                                                 
 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 10 ก.ย. 57  17 ก.ย. 57  24 ก.ย. 57  1 ต.ค. 57  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1180 $1176 $1174 $1168 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (56/57) (THMR A crop year 13/14) $1084 $1080 $1079 $1072 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $588 $579 $578 $575 

ขาวสาร 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $444 $443 $452 $443 

ขาวสาร 5 % (WR 5%)  $432 $433 $442 $433 

ขาวสาร 25 % (WR 25%)  $409 $410 $421 $413 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $333 $332 $347 $345 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) (นาป) $889 $886 $885 $879 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $435 $433 $442 $433  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในชวง 8 เดือนแรกของป 2557 มีปริมาณท้ังสิ้น 6.59 ลานตัน มูลคา 105,831 ลานบาท โดยปริมาณ

สงออกเพ่ิมข้ึน 59.4% และมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน 22.4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 4.14 ลาน

ตัน มูลคา 86,472 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในชวงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของป 2557 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. เบนิน (BENIN) ปริมาณ 852,502 ตัน เพ่ิมข้ึน 52.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

2. ไนจีเรีย (NIGERIA) ปริมาณ 474,561 ตัน เพ่ิมข้ึน 704.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

3. จีน (CHINA) ปริมาณ 432,220 ตัน เพ่ิมข้ึน 215.4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

4. ไอวอรี่โคสต (COTE D'IVOIRE) ปริมาณ 383,663 ตัน เพ่ิมข้ึน 74.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

5. แอฟริกาใต (SOUTH AFRICA)  ปริมาณ 335,529 ตัน  เพ่ิมข้ึน 53.3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

 

 

 

 

 
 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือนกันยายน 2557  สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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การสงออกขาวในเดือนสิงหาคมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา เนื่องจากความตองการขาวจาก

ตางประเทศยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคมมีปริมาณสงออกสูงถึง 975,023 ตัน เพ่ิมข้ึน 3.5% เม่ือเทียบกับเดือน

กรกฎาคมท่ีผานมา และเปนปริมาณสงออกตอเดือนท่ีสูงท่ีสุดของปนี้ ท้ังนี้เนื่องจากในเดือนสิงหาคมมีการสงออกขาวนึ่งปริมาณ

สูงถึง 405,716 ตัน เพ่ิมข้ึน 17% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยมีการสงออกไปยังประเทศไนจีเรีย และเบนินปริมาณสูงถึง 

152,560 ตัน และ 151,512 ตัน ตามลําดับ ตามมาดวยประเทศแอฟริกาใตปริมาณ 49,880 ตัน เยเมน 11,916 ตัน เปนตน 

สวนขาวหอมมะลิมีปริมาณสงออกรวม 152,865 ตัน เพ่ิมข้ึน 15% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยในสวนของขาวหอมมะลิ

คุณภาพดีมีการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาปริมาณ 27,531 ตัน ตามดวยฮองกง สิงคโปร เปนตน สวนปลายขาวหอมมะลิ

มีการสงออกไปยังประเทศเซเนกัลปริมาณ 26,777 ตัน ไอวอรีโคสตปริมาณ 13,640 ตัน เปนตน ทางดานการสงออกขาวขาวนั้น 

ในเดือนสิงหาคมมีการสงออกปริมาณ 388,410 ตัน ลดลง 13.4% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม โดยขาวขาวสวนใหญจะสงไปยัง

ประเทศโมซัมบิกปริมาณ 42,690 ตามมาดวยไอวอรีโคสตปริมาณ 42,394 ตัน แคเมอรูนปริมาณ 31,697 ตัน ญี่ปุนปริมาณ 

26,994 ตัน จีนปริมาณ 25,413 ตัน เปนตน  

สถานการณราคาสงออกขาวในเดือนกันยายน ราคาขาวของไทยขยับสูงข้ึนจากเดือนกอน เนื่องจากตลาดตางประเทศ

ยังคงมีความตองการขาวไทยอยางตอเนื่อง โดยราคาท่ีประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ขาวขาว 

5% ราคาอยูท่ี 433 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) อยางไรก็ตามเม่ือเทียบกับประเทศเวียดนาม ในขณะนี้ราคาขาวของไทย

ยังคงอยูในระดับท่ีต่ํากวาเล็กนอย ซ่ึงจากรายงานของ ORYZA.COM ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ขาวขาว 5% ของเวียดนามราคา

อยูท่ี 440-450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีขาวขาว 5% ของอินเดียราคาอยูท่ี 420-430 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) และปากีสถาน ราคาอยูท่ี 405-415 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

สมาคมฯคาดวาในเดือนกันยายนนี้ ปริมาณสงออกจะอยูท่ีระดับประมาณ 900,000 ตัน เนื่องจากในขณะนี้ตลาด

ตางประเทศยังคงมีความตองการขาวไทยอยางตอเนื่องท้ังขาวขาวและขาวนึ่ง ท้ังนี้เปนผลมาจากการท่ีราคาขาวของไทยอยูใน

ระดับท่ีสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได ประกอบกับการท่ีรัฐบาลและเอกชนไดรวมมือกันในการเจรจาขายขาวกับ

ตางประเทศท้ังจีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และอาจจะมีประเทศอ่ืนๆตามมาอีก จึงทําใหการสงออกขาวในชวงปลายปนี้มีความ

คึกคักมากยิ่งข้ึนท้ังการสงมอบใหกับประเทศท่ีมีสัญญาสงมอบแบบรัฐบาลตอรัฐบาล และสัญญาสงมอบของเอกชน โดยตลาดท่ี

สําคัญในชวงนี้คือตลาดแอฟริกา ซ่ึงไดมีการสั่งซ้ือขาวไทยเพ่ิมข้ึนท้ังขาวขาว และขาวนึ่ง ในขณะท่ีขาวหอมมะลิคุณภาพดีก็ยังคง

มีการสงออกอยางตอเนื่องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร สวนปลายขาวหอมมะลิก็ยังคงมีการสงออกไปยัง

ประเทศเซเนกัล และไอวอรีโคสต เชนเดียวกัน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2557 

ชนิดขาว 2554 2555 2556 
ม.ค.-ส.ค. 

2556 
ม.ค.-ส.ค. 

2557 
∆(%) 57/56 

ขาวขาว 4,568,388 2,572,840 2,823,517 1,821,862 3,324,278 82.5 
ขาวหอมมะลิ 2,359,607 1,912,657 1,915,189 1,262,966 1,193,441 -5.5 
ขาวนึ่ง 3,409,839 2,049,618 1,650,832 915,598 1,891,836 106.6 
ขาวเหนียว 161,696 113,685 137,451 102,550 93,353 -9.0 
ขาวหอมปทุมธาน ี 212,020 85,629 85,629 34,138 93,176 172.9 
รวม (ตัน) 10,711,550 6,734,429 6,612,618 4,137,114 6,596,084 59.4 
มูลคา (ลานบาท) 193,843 142,976 133,852 86,472 105,831 22.4 

 

      ท่ีมา รวบรวมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



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

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมรวมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย 

 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA)   

รวมแสดงความยินดีกับนางอภิรดี ตันตราภรณ ในโอกาสที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย            

เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ กระทรวงพาณิชย  

 
 

 

สมาคมใหการตอนรับคณะผูบริหารจากสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรมณฑลกวางตุง 

  

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯใหการตอนรับคณะผูบริหารจาก

สถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรมณฑลกวางตุง ในโอกาสที่ไดเดินทางมาเย่ียมเยือนสมาคม เพื่อรับฟงขอมูลการสงออกขาวของไทย รวมทั้งไดมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุขาว เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ สมาคมผูสงออกขาวไทย 
 

 

นายกสมาคมเปนวิทยากรรวมในการเสวนาเรือ่ง ปรับตัวอยางไรหลังวกิฤติขาวไทย 

 
 

ร.ต.ท. เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยไดรับเชิญเปนวิทยากรรวมในการเสวนาเร่ือง "ปรับตัวอยางไรหลังวิกฤติขาวไทย"    

ในการประชุมวิชาการขาวแหงชาติ คร้ังที่  3 ภายใต หัวขอ “ขาวไทยสูสากล” จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติ (วช . )                           

เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


