
 

สถิติการสงออก 
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9,003,730 10,646,673 18.2 
 

หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 21 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54  11 ม.ค. 55  18 ม.ค. 55  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1117 $1102 $1099 $1075 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1117 $1086 $1083 $1060 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $933 $920 $917 $912 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $591 $583 $549 $546 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $574 $567 $533 $529 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $574 $558 $533 $525 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $558 $534 $517 $513 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $904 $893 $889 $883 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $598 $573 $533 $529 
 

 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในป 2554 ที่ผานมา มีปริมาณทั้งส้ิน 10.6 ลานตัน มูลคา 190,291 ลานบาท ถือวาเปนสถิติสงออกสูงสุด

ในดานปริมาณ ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2553 ที่มีปริมาณ 9.05 ลานตัน มูลคา 168,634 ลานบาท เพิ่มขึ้นในดานปริมาณ 18% และ 

13% ในดานของมูลคา ทั้งนี้  ขาวที่สงออกมีราคาเฉลี่ย 595 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาเฉล่ียในป 2553  

ทั้งนี้ ในป 2554 ที่ผานมา ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปรมิาณ 1,549,964 ตัน 

2. อินโดนีเซีย ปริมาณ  914,918 ตัน  

3. บังคลาเทศ ปริมาณ  736,782 ตัน  

4. อิรัก ปริมาณ  627,300 ตัน 

5. ไอวอรีโ่คสต ปริมาณ  568,046 ตัน 
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ในชวงปลายปที่ผานมา การทําสัญญาใหมยังคงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากผูซื้อสวนใหญไดหันไปสั่งซื้อขาวขาว และขาวนึ่งจากปากีสถาน อินเดีย รวมถึงเวียดนาม ในขณะที่การขายขาวใน

รูปแบบการประมูล หรือแบบรัฐบาลตอรัฐบาล ประเทศผูซื้อไดหันไปซื้อขาวจากประเทศคูแขงดังกลาว ซึ่งเสนอราคาขายต่ํากวา

ไทยมาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายท่ี 455-465 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายท่ี 

435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวขาว 

100%ชั้น 2 ของไทยเสนอขายท่ี 546 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) สวนขาวนึ่ง 5%ของอินเดีย เสนอขายท่ี 435-445 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวนึ่ง 5% ของไทยเสนอขายที่ 

526 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ซึ่งสมาคมฯไดคาดการณวาในไตรมาสแรกของปหนา (2555) ปริมาณสงออกอาจจะลดลง

เหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน 

สําหรับในเดือนมกราคม 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 400,000-420,000 ตัน เนื่องจากผูสงออกบางสวนยังคง

มีสัญญาคางสงมอบขาวใหกับลูกคาตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ญี่ปุน เปนตน ในขณะที่ตลาดประจําในแถบเอเซียยังคงมีการ

ส่ังซื้อขาวหอมมะลิฤดูใหมอยางตอเนื่องแมวาปริมาณจะไมมากเทากับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเขาพบเพื่อสวัสดีปใหม ผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย 

 

 
 



 

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดเขาพบเพื่ออวยพร

ปใหม  นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย นายมนัส สรอย

พลอย อธิบดีกรมการคาตางประเทศ  นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการคาภายใน นางศรีรัตน รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ  และนางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ณ 

กระทรวงพาณิชย 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทย ป 2555 

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทย ป 2555 เมื่อวันจนัทรที่ 16 มกราคม 

2555 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย    

 
 
 
 
 

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 


