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แนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทย ป 2555 
 

ภาพรวม 
 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดการณวาการคาขาว
ของโลก (สงออก-นําเขา) ในป 2555 จะมีปริมาณ 31.88 ลานตันขาวสาร ลดลงจากจํานวน 34.78 ลานตัน
ขาวสาร ในป 2554 โดยคาดวาอินโดนีเซียจะนําเขาลดลงเหลือ 1.0 ลานตัน จากท่ีในป 2554 มีการนําเขา
สูงถึง 2.78 ลานตัน ขณะที่ประเทศฟลิปปนสคาดวาจะนําเขา 1.5 ลานตัน เทากับในป 2554 ที่คาดวา
นําเขาประมาณ 1.5 ลานตัน สวนไนจีเรียคาดวาจะนําเขาจํานวน 2.2 ลานตัน ซาอุดิอาระเบียจํานวน 1.15 
ลานตัน  อิหรานจํานวน 1.5 ลานตัน อิรักจํานวน 1.2 ลานตัน มาเลเซียจํานวน 1.13 ลานตัน  

สําหรับประเทศผูสงออกน้ัน คาดวาในป 2555 ประเทศไทยจะสงออกลดลงเหลือเพียง 7 ลานตัน 
จากป 2554 ที่ปริมาณสงออกสูงเปนประวัติการณถึง 10.5 ลานตัน ในขณะที่คาดวาเวียดนามจะสงออก 
6.7 ลานตัน ลดลงจากป 2554 ที่มีปริมาณสงออก 7.0 ลานตัน ซ่ึงนับเปนสถิติที่สูงเปนประวัติการณ
เชนเดียวกับไทย สวนอินเดียคาดวาจะสงออกไดถึง 4.5 ลานตัน ขณะที่คาดวาปากีสถานจะสงออก 3.75 
ลานตัน สหรัฐอเมริกาคาดวาจะสงออก 3.0 ลานตัน ในขณะเดียวกันก็คาดวาประเทศกัมพูชาจะสงออกสูง
ถึง 1.0 ลานตัน พมาคาดวาจะสงออก 0.75 ลานตัน อุรุกวัยคาดวาจะสงออก 0.85 ลานตัน และบราซิลคาด
วาจะสงออก 0.65 ลานตัน 

 

คาดการณปริมาณสงออกขาวไทยในป 2555 
 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554* 2555** +/-(%) 

การสงออก-นําเขาของโลก 31.85 29.76 29.33 31.60 34.76 32.86 -5.5 

ไทย 9.56 10.01 8.59 9.05 10.50 8.00 -23.8 

สวนแบงในตลาดโลก (%) 30.0 33.6 29.3 28.6 30.2 24.3 -19.4 

เวียดนาม 4.52 4.65 5.95 6.73 7.10 6.70 -5.6 

สวนแบงในตลาดโลก (%) 14.2 15.6 20.3 21.3 20.4 20.4 -0.2 

อินเดีย 6.3 3.4 2.1 2.1 3.8 4.5 18.4 

สวนแบงในตลาดโลก (%) 19.8 11.4 7.2 6.5 10.9 13.7 25.3 
 

หนวย :  ลานตันขาวสาร 
* ตัวเลขเบื้องตน **ตัวเลขคาดการณ 
ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 

 

ปจจัยเสี่ยงการสงออกขาวไทย 
 

ในป 2555 น้ี คาดวาจะเปนปที่ประเทศไทยจะตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการที่จะสงผล
กระทบตอการสงออกขาว ทั้งจากปญหาภายในและภายนอกประเทศ โดยสมาคมไดรวมรวมปญหาและ
อุปสรรคที่จะตองประสบในปน้ี ดังน้ี  
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1. อินเดีย คูแขงตลาดขาวนึ่งและขาวขาว กลับเขาสูตลาดผูสงออก และยังไมมีความ
ชัดเจนวาจะสงออกเพิ่มหรือไม หลังจากที่อนุญาตใหเอกชนสงออกได 2 ลานตัน 
 

- อินเดียเริ่มสงออกอีกคร้ัง หลังจากที่รัฐบาลหามสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติ (รวมถึงขาวน่ึง) 
มาตั้งแตตนป 2551 โดยรัฐบาลไดอนุญาตใหเอกชนสงออกไดถึง 2 ลานตัน ซ่ึงแมวาขณะนี้
อินเดียจะยังคงมีปญหาดานโลจิสติกส โดยขณะนี้มีการสงออกไปแลวประมาณ 1.2 แสนตัน และ
เรือสินคาที่ไปรอรับสินคาตางก็ไปเทียบทารออยูที่ อินเดียเกือบหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
ความสามารถในการสงมอบสินคาแลว คาดวาจะสงมอบแลวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ ซ่ึง
ผลจากความลาชาในการสงมอบสินคาน้ี คาดวาจะสงผลกระทบมาที่การสงออกขาวของไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  
 

- นอกจากนี้ปญหาที่จะตามมาอีกประการ คือการที่ขาวจากอินเดียที่ถูกสงไปยังตลาดแอฟริกา 
โดยเฉพาะที่ประเทศไนจีเรีย กําลังมีปญหาเร่ืองความแออัดของทาเรือ ทําใหขาวที่สงไปมี
ความลาชาในการระบายออกไปยังตลาด ดังน้ัน จะทําใหการหวนกลับมาซื้อขาวไทยตองลาชา
ออกไปอีก  

 

ทั้งน้ี สมาคมไดตั้งสมมติฐานขึ้นมา 2 ประการ คือ การสงออกขาวน่ึงของไทยจะเปนอยางไรเม่ือ
อินเดียสงออกขาวเพียง 2 ลานตัน กับการที่รัฐบาลอินเดียอนุญาตใหสงออกไดมากกวา 2 ลานตัน 
 

1.1 อินเดียสงออกขาวเพียง 2 ลานตัน 
 

หากรัฐบาลอินเดียอนุญาตใหสงออกเพียง 2 ลานตัน และมีการสงมอบแลวเสร็จภายในไตรมาส
แรกของปน้ี ก็นาจะสงผลดีตอการสงออกขาวน่ึงของไทย โดยคาดวาจะกลับมาสงในระดับ 2 ลานตันตอป 
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่จะสงผลตอปริมาณการสงออกขาวน่ึง คือ ปริมาณสต็อกขาวของประเทศผูนําเขาที่
ไดนําเขาขาวอินเดียกอนหนาน้ีวาจะมีมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะสงผลตอการส่ังซ้ือที่อาจจะมีการชะลอคํา
สั่งซ้ือได 
 

ชนิดขาวที่ไทยสงออก 2550 2551 2552 2553 2554* 2555** +/-(%) 

ขาวขาว 3.92 4.21 2.37 3.06 4.41 3.5 -20.6 

ขาวนึ่ง 2.14 2.75 2.88 3.17 3.43 2 -41.7 

ขาวหอมมะลิ 2.9 2.5 2.63 2.35 2.22 2 -9.9 

ขาวชนิดอื่นๆ 0.6 0.54 0.71 0.41 0.46 0.5 8.7 

รวม 9.56 10.01 8.59 9.00 10.5 8 -23.8 
 

หนวย :  ลานตันขาวสาร 
* ตัวเลขเบื้องตน **ตัวเลขคาดการณ 

 หมายเหตุ :  ปริมาณการสงออกขาวขาวและขาวนึ่งจะปรับสูงขึ้น หากรัฐบาลทําสัญญาขายขาวแบบจีทูจีสําเร็จ 
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1.2 อินเดียสงออกขาวมากกวา 2 ลานตัน 
 

หากรัฐบาลอินเดียมีการอนุญาตใหสงออกมากกวา 2 ลานตัน ยอมสงผลกระทบตอตลาดขาวน่ึง 
และขาวขาวของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยคาดวาปริมาณสงออกขาวน่ึงจะใกลเคียงกับป 2550 ซ่ึง
อินเดียยังคงสงออกขาวเปนปกติ กอนที่ในปถัดมาคือ 2551 รัฐบาลจะหามสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติ 

 

ชนิดขาวที่ไทยสงออก 2550 2551 2552 2553 2554* 2555** +/-(%) 

ขาวขาว 3.92 4.21 2.37 3.06 4.41 3 -32.0 

ขาวนึ่ง 2.14 2.75 2.88 3.17 3.43 1 -70.8 

ขาวหอมมะลิ 2.9 2.5 2.63 2.35 2.22 2 -9.9 

ขาวชนิดอื่นๆ 0.6 0.54 0.71 0.41 0.46 0.5 8.7 

รวม 9.56 10.01 8.59 9.00 10.5 6.5 -38.1 
 

 

หนวย :  ลานตันขาวสาร 
* ตัวเลขเบื้องตน **ตัวเลขคาดการณ 

 หมายเหตุ :  ปริมาณการสงออกขาวขาวและขาวนึ่งจะปรับสูงขึ้น หากรัฐบาลทําสัญญาขายขาวแบบจีทูจีสําเร็จ 

 

2. เวียดนาม – เร่ิมเขามาทําตลาดขาวหอมมะลิ โดยแยงสวนแบงตลาดเอเชียไปจาก
ไทย 
 

นอกจากตลาดขาวน่ึงแลว ในป 2555 น้ี ตลาดที่จะไดรับผลกระทบไมนอยไปกวากัน คือ ตลาด
ขาวหอมมะลิ ซ่ึงราคายังคงอยูในระดับสูง อีกทั้งประเทศผูสงออกขาวรายอ่ืน เชน เวียดนาม ก็ไดมีการ
พัฒนาพันธุขาวหอมของตนเอง ซ่ึงคุณภาพก็เปนที่ยอมรับจากลูกคา โดยเฉพาะในตลาดประจําของไทย 
เชน ฮองกง สิงคโปร จีน เปนตน ในขณะที่ราคาต่ํากวาไทยมาก ในปจจุบัน ขาวหอม 5% ฤดูใหมของ
เวียดนามราคาอยูที่ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯตอตัน สวนขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูใหมของไทย
ราคาอยูที่ 950-1,050 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซ่ึงมีสวนตางกันถึงตันละ 350-450 เหรียญสหรัฐฯ ทําให
เวียดนามสามารถแยงตลาดขาวหอมมะลิของไทยไดเพ่ิมขึ้น และนับวันก็จะขยายออกไป 

 

ทั้งน้ี ขาวหอมฤดูใหมของเวียดนามจะออกสูตลาดในชวงปลายไตรมาสแรกของปน้ี (เดือนมีนาคม) 
ซ่ึงคาดวาราคาจะต่ํากวาปจจุบันอีก ดังน้ันยอมสงผลกระทบตอตลาดขาวหอมมะลิไทยอยางแนนอน 

 

3. การแขงขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากหลายประเทศหันมาสงออกขาวเพิ่มขึ้น 
 

ในปจจุบันน้ีมีหลายประเทศท่ีเขามาในตลาดสงออกขาวมากขึ้น ทั้งจากประเทศที่ผลิตขาวอยูแลว 
และประเทศผูสงออกรายเดิมเพ่ิมเปาหมายในการสงออก ดังน้ี 

1. เวียดนามประกาศเพิ่มเปาหมายสงออกขาวน่ึงเปนปละ 400,000 ตัน ขาวหอมปละ 800,000 ตัน  
2. กัมพูชาประกาศนโยบายสงออกขาวใหได 1 ลานตัน ภายในป 2558 
3. พมาเริ่มผลิตขาวน่ึง และมีการสงออกไปยังรัสเซียแลว 
4. บราซิล อุรุกวัย ตั้งเปาขยายตลาดขาวในแอฟริกา 
5. ปากีสถานตั้งเปาสงออกเพ่ิมขึ้น หลังจากผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหมีผลผลิตสวนเกินมากขึ้น 
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4. ราคาขาวไทยสูงกวาคูแขง ทําใหสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
 

จากการที่รัฐบาลไดตั้งราคารับจํานําขาวเปลือกหอมมะลิสูงถึงตันละ 20,000 บาท และ ขาวเปลือก
เจา 100% ที่ 15,000 บาท น้ัน ไดสงผลใหราคาขาวสารในประเทศ และราคาขาวสารสงออกปรับตัวสูงขึ้น 
ทําใหชองวางระหวางราคาขาวของไทยและประเทศคูแขงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการ
แขงขันดานราคากับประเทศคูแขง ประกอบกับการที่รัฐบาลอินเดียไดอนุญาตใหผูสงออกเอกชน สามารถ
สงออกขาวขาวท่ีไมใชขาวบาสมาติซ่ึงรวมถึงขาวน่ึงได ซ่ึงผูสงออกอินเดียไดกําหนดราคาขายต่ํากวาไทย
มาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5% ของอินเดีย เสนอขายท่ี 435 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ี
ขาวขาว 5% ของไทย เสนอขายที่ 533 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) สวนขาวน่ึง 5% ของอินเดีย  
เสนอขายที่ 450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวน่ึง 100% ของไทย เสนอขายที่ 533    
เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) จากการที่ราคาขาวแตกตางกันอยางมากน้ัน สงผลใหประเทศผูซ้ือหันไป
ซ้ือขาวจากแหลงที่ราคาถูกกวา ทําใหการสงออกขาวของไทยมีแนวโนมลดลงเปนอยางมาก 

นอกจากน้ี จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหโรงสีที่แปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารแลวสงมอบเขา
โกดังกลางโดยไดกําหนดใหมีการสงมอบขาวทอน และปลายขาว เอ วัน เลิศ น้ัน ไดสงผลใหเกิดภาวะขาด
แคลนปลายขาวในตลาด ดังจะเห็นไดจากราคาปลายขาว ทั้งปลายขาวขาว และปลายขาวหอมมะลิ ไดปรับ
สูงขึ้นหลังจากที่เริ่มมีการสีแปรสภาพ และสงมอบเขาโกดังกลาง ซ่ึงพบวาในขณะนี้ราคาปลายขาวในตลาด
สูงกวาตนขาวขาวบางชนิดแลว 
 

เปรียบเทียบราคาขาวในตลาดโลก (ขอมูล ณ วันที ่14 มกราคม 2555)  

ชนิดขาว ไทย สหรัฐฯ เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน อุรุกวัย 

4%-7% (USA) /100% B (Thai)  549 550    560 

5%  533  445 435 440  

10%  529 540 440   550 

15%  533 525 430    

25%  533  420 385 375  

ขาวน่ึง  533   450 460  

ราคาตอหนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)                            ที่มา Riceonline.com, Oryza.com 
 

เปรียบเทียบราคาขาวเปลือกในตลาดโลก (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2555) 

ชนิดขาว ไทย สหรัฐฯ เวียดนาม อินเดีย 

ขาวเปลือกเจา 299 315 276 210 

รัฐบาลกําหนดราคาอุดหนุน
เกษตรกรผานโครงการตางๆ 

15,000 บาท
ตอตัน 

US$ 472 
 

5,000 ดองตอ
ก.ก. 

US$ 238 

10,800 รูปตอ
ตัน 

US$ 210 
ราคาตอหนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)                           ที่มา Riceonline.com, Oryza.com 
 



5 
 

ขอสังเกต  
 

1. แมวารัฐบาลจะตั้งราคารับจํานําขาวเปลือกสูงกวาราคาตลาดคอนขางมาก เพ่ือดึงราคาขาวสารทั้งใน
ประเทศและสงออกใหสูงขึ้น แตขณะน้ีราคาก็ยังไมไดปรับตัวสูงขึ้นตามที่ตองการ  
 

2. แมประเทศไทยจะเปนประเทศผูสงออกขาวอันดับหน่ึง โดยมีสวนแบงในตลาดโลกถึงรอยละ 30        
(ตลาดการคาขาวโลกมีเพียง 8% ของการใช/บริโภคทั้งหมด) แตก็ไมไดหมายความวา เราจะสามารถ
กําหนดราคาขายเองได ภายใตตลาดการคาเสรี ซ่ึงยังมีปจจัยที่ควบคุมไมไดอีกมากมายเปนตัวกําหนด
ราคา อาทิเชน ภาวะการเพาะปลูกในประเทศตางๆ, ภัยธรรมชาติ, คูแขงขันในตลาด, อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายภาครัฐของประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย เปนตน   
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