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สถิติการสงออก 
 

 
ก.ย. 54 ก.ย. 55   % ส.ค. 55   % 

 

ม.ค.-ก.ย. 

2554 

ม.ค.-ก.ย. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 823,516 549,685 -33.2 508,251 +8.1 
 

9,007,700 5,024,509 -44.2 

มูลคา (ลานบาท) 15,426 12,213 -20.8 11,155 +9.5 
 

156,295 106,174 -32.1 
 

                                                                                                                       
 

ราคาขาว 
 

รายการ 26 ก.ย. 55 3 ต.ค. 55 10 ต.ค. 55 17 ต.ค. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1103 $1110 $1110 $1114 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1136 $1143 $1143 $1148 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $987 $993 $993 $980 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $590 $594 $588 $599 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $574 $578 $571 $583 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $561 $564 $561 $568 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $541 $544 $544 $546 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $803 $808 $792 $794 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $590 $594 $584 $612 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 9 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณท้ังสิ้น 5.02 ลานตัน มูลคา 106,174 ลานบาท ซึ่งเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 9.0 ลานตัน มูลคา 156,295 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 44% และ 32% ใน

ดานของมูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 678 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของ

ป 2554 

ท้ังนี้ ในชวง 9 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ก.ย.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 904,935 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 545,591 ตัน 

3. อินโดนีเซีย ปริมาณ 310,765 ตัน 

4. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 299,529 ตัน 

5. แอฟริกาใต ปริมาณ 276,092 ตัน 
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สถานการณสงออกในเดือนกันยายนท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน เนื่องจากมีการสงมอบขาวนึ่งใหกับผู

ซื้อจากแอฟริกา เชน ประเทศแอฟริกาใต  เบนิน และไนจีเรียซึ่งไดกลับมาซื้อขาวไทยอีกครั้งเพราะมีขาววารัฐบาลไนจีเรียจะ

ปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวในส้ินปนี้ ทําใหผูนําเขาขาวของไนจีเรียตองเรงนําเขาขาวนึ่งมากขึ้นเพราะเกรงวาอัตราภาษีใหมจะทํา

ใหผูนําเขามีตนทุนนําเขาสูงขึ้น ขณะท่ีอินเดียยังคงมีปญหาดานการสงมอบขาวไมทันตามเวลา จึงทําใหผูซื้อขาวนึ่งหัน

กลับมาส่ังซื้อขาวนึ่งจากไทย ในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ในเดือนกันยายนท่ีผานมามีการสงมอบตนขาวขาวใหกับ

ประเทศอิรักมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการสงมอบปลายขาวหอมมะลิใหกับประเทศไอวอรี่โคสตมากขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ขาวไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับ

การแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม โดยราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 

120-140 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจากประเทศท่ีเสนอราคาขายต่ํากวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 

5%ของอินเดียเสนอขายท่ี 440-450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถานเสนอขายท่ี 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) และเวียดนามเสนอขายท่ี 450-460 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายท่ี 583 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

ในเดือนตุลาคมนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 600,000 ตัน โดยในชวงนีผู้สงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาว

ใหประเทศอิรักและญ่ีปุนท่ีผูสงออกประมูลไดกอนหนานี้ สวนการสงออกขาวนึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดไนจีเรีย 

ในขณะท่ีขาวหอมมะลิฤดูใหมคาดวาจะออกสูตลาดมากขึ้น จึงคาดวาตลาดประจําท่ีนิยมบริโภคขาวใหมมีแนวโนมนําเขา

เพิ่มขึ้น ท้ังนี้คาดการณวาในชวงไตรมาสสุดทายจะมีการสงออกประมาณเดือนละ 550,000-600,000 ตัน อยางไรก็ตาม 

ในชวงไตรมาสสุดทาย ผูสงออกไทยยังคงตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังเวียดนามและอินเดียท่ียังคง

เรงสงออกขาวอยางตอเนื่อง  

ปริมาณสงออกขาว จําแนกตามชนิดขาว 2553 - 2555 

ชนิดขาว 2553 2554 ม.ค.-ก.ย. 54 

 

ม.ค.ก.ย. 55 

 

(%) 

 ขาวขาว  3,062,575 4,403,774 3,713,768 1,872,176 -49.59 

ขาวหอมมะลิ  2,354,752 2,356,171 1,807,418 1,397,074 -22.70 

ขาวน่ึง  3,169,732 3,431,770 3,116,555 1,543,706 -50.47 

ขาวเหนียว  255,215 258,532 199,176 151,471 -23.95 

ขาวหอมปทมุ 161,148 196,426 170,782 60,082 -64.82 

รวม (ตัน)  9,003,730 10,646,673 9,007,700 5,024,509 -44.22 

มูลคา (ลานบาท)  171,012 192,742 156,295 106,174 -32.07 
 

ท่ีมา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม 
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ประเทศผูนาํเขาขาวไทย 2553-2555  

 
ประเทศ 2553 2554 ม.ค.-ก.ย. 54 

 

ม.ค.ก.ย. 55 

 

(%) 

 

 

1 ไนจีเรีย 1,399,806 1,549,964 1,424,276 904,935 -36.5 

2 อิรัก 502,712 627,300 626,772 545,591 -13.0 

3 อินโดนีเซีย 277,305 914,918 664,806 310,765 -53.3 

4 ไอวอรีโคสต 646,846 568,046 498,079 299,529 -39.9 

5 แอฟริกาใต 581,689 561,200 434,613 276,092 -36.5 
 

 

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยแสดงความยินดกัีบผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย 

 

  

 
 

 
 

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคม มอบกระเชา

ดอกไมแสดงความยินดีกับนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย นางปราณี ศิริพันธ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ อธิบดีกรมการคาภายใน และนางพิรมล เจริญเผา อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เมื่อ

วันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2555 ณ กระทรวงพาณิชย 

 
 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


