
 

สถิติการสงออก 
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946,563 469,593 -50.39 603,752 -22.22 
 

7,937,208 10,083,416 27.04 
 

หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 30 พ.ย. 54 7 ธ.ค. 54 14 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1128 $1147 $1130 $1117 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1162 $1164 $1130 $1117 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $994 $994 $963 $933 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $654 $648 $622 $591 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $638 $631 $606 $574 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $606 $608 $588 $574 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $572 $581 $556 $558 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $949 $948 $901 $904 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $605 $614 $599 $598 
 

 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 สถานการณสงออกขาวของไทยชวง 11 เดือนของปนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2554) มีปริมาณทั้งส้ิน 10.1 ลานตัน มูลคา 

180,417 ลานบาท ถือวาเปนสถิติใหมในรอบ 11 เดือนของป ซึ่งสงออกไดเกินกวา 10 ลานตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

ที่ผานมา (2553) ที่มีปริมาณ 7.9 ลานตัน มูลคา 148,523 ลานบาท เพิ่มขึ้นในดานปริมาณ 27% และ 22% ในดานของมูลคา 

ทั้งนี้  ขาวที่สงออกมีราคาเฉลี่ย 591 เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งใกลเคียงกับราคาเฉล่ียในป 2553 ที่ผานมา  

ทั้งนี้ ในชวง 11 เดือนของปนี้ ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปรมิาณ 1,522,364 ตัน 

2. อินโดนีเซีย ปริมาณ  833,724 ตัน  

3. บังคลาเทศ ปริมาณ  736,782 ตัน  

4. อิรัก ปริมาณ  627,228 ตัน 

5. ไอวอรีโ่คสต ปริมาณ  561,524 ตัน 

 

ปที่ 1 ฉบับที ่6 ประจําเดือนธันวาคม 2554   สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



 

ในชวงปลายป การทําสัญญาใหมยังคงมีแนวโนมลดลงมาก เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อสวนใหญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งไนจีเรีย แอฟริกาใต และอินโดนีเซียไดหันไปสั่งซื้อขาวขาว และขาวนึ่งจากปากีสถาน หรืออินเดีย รวมทั้งการ

ขายขาวในรูปแบบการประมูล หรือแบบรัฐบาลตอรัฐบาลซึ่งอิรักไดหันไปซื้อขาวจากอินเดีย ปากีสถาน เนื่องจากประเทศคูแขง

เหลานี้ไดเสนอราคาขายต่ํากวาไทยมาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวขาว 100%ชั้น 2 ของไทยเสนอขายที่ 574 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) สวนขาวนึ่ง 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน 

เสนอขายที่ 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวนึ่ง 5% ของไทยเสนอขายที่ 595 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอ

บี) ซึ่งสมาคมฯไดคาดการณวาในไตรมาสแรกของปหนา (2555) ปริมาณสงออกอาจจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน 

สําหรับในเดือนธันวาคมนี้ คาดวาปริมาณสงออกนาจะลดลงจากเดือนที่ผานมาเล็กนอย โดยคาดวาจะมีการสงออก

ประมาณ 450,000 ตัน เนื่องจากผูสงออกยังคงมีสัญญาคางสงมอบขาวใหกับลูกคาตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ญี่ปุน เปนตน 

ประกอบกับตลาดประจําในแถบภูมิภาคเอเซียซึ่งนิยมบริโภคขาวใหมไดส่ังซื้อขาวฤดูใหม โดยเฉพาะขาวหอมมะลิไทยเพื่อใช

บริโภคในชวงเทศกาลคริสตมาส และปใหม 

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ครั้งที่ 45 

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 45 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หองประชุม

สมาคมผูสงออกขาวไทย ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ไดจัดงานสังสรรคและรับประทานอาหารรวมกันระหวางสมาชิกภายหลังจากการ

ประชุมเสร็จส้ินแลว เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

 
 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขท่ี 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678, 0-2287-2664 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 


