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สถิติการสงออก 
 

 
ต.ค. 54 ต.ค. 55   % ก.ย. 55   % 

 

ม.ค.-ต.ค. 

2554 

ม.ค.-ต.ค. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 606,123 740,133 +22.1 549,685 +34.6 
 

9,613,823 5,764,750 -40.0 

มูลคา (ลานบาท) 11,934 15,666 +31.3 12,213 +28.3 
 

168,212 121,844 -27.6 
 

                                                                                                                       
 

ราคาขาว 
 

รายการ 24 ต.ค. 55 31 ต.ค. 55 7 พ.ย. 55 14 พ.ย. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1127 $1127 $1127 $1128 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13)  
 

$1093 $1095 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $961 $961 $944 $946 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $597 $597 $597 $598 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $581 $581 $581 $582 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $566 $566 $566 $567 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $544 $544 $544 $545 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $792 $792 $792 $793 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $610 $610 $607 $602 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 10 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณท้ังสิ้น 5.7 ลานตัน มูลคา 121,844 ลานบาท ซึ่งเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 9.6 ลานตัน มูลคา 168,212 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 40% และ 28% ใน

ดานของมูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 679 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของ

ป 2554 

ท้ังนี้ ในชวง 10 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ต.ค.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 1,070,311 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 659,579 ตัน 

3. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 338,347 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 331,648 ตัน 

5. อินโดนีเซีย ปริมาณ 321,565 ตัน 

 
 

ปที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555      สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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สถานการณสงออกในเดือนตุลาคมท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนมาก เนื่องจากมีการสงมอบขาวนึ่งใหกับผู

ซื้อจากแอฟริกา เชน ประเทศแอฟริกาใต  เบนิน และไนจีเรียซึ่งยังคงเรงนําเขาขาวนึ่งมากขึ้นเพื่อใหทันเวลา กอนท่ีรัฐบาล

ไนจีเรียจะปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวอีกครั้ง ประกอบกับประเทศอินเดียยังคงประสบปญหาดานลอจิสติกสทําใหสงมอบขาวไมทัน

ตามเวลาท่ีผูซื้อตองการ จึงทําใหผูซื้อขาวนึ่งหันมาสั่งซื้อขาวนึ่งจากไทย ในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ในเดือนตุลาคมท่ีผาน

มามีการสงมอบตนขาวขาวใหกับประเทศอิรักมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการสงมอบท้ังตนขาวหอมมะลิใหประเทศสหรัฐฯ และ

ปลายขาวหอมมะลิใหกับประเทศไอวอรี่โคสต มอริเทเนีย และเซเนกัลมากขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับ

การแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม โดยราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 120-

150 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อบางสวนหันไปซื้อจากแหลงท่ีราคาตํ่ากวา เชน อินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 425-435 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถานเสนอขายท่ี 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนามเสนอขายท่ี 450-

460 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายท่ี 582 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 700,000 ตัน โดยในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาว

ขาวใหประเทศอิรักและญ่ีปุนท่ีผูสงออกประมูลไดกอนหนานี้ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการสงออกไปประเทศแองโกลาอยางตอเนื่อง 

สวนการสงออกขาวนึ่งยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดไนจีเรีย แอฟริกาใต และเบนิน ในขณะท่ีขาวหอมมะลิฤดูใหมคาด

วาจะออกสูตลาดมากขึ้น จึงคาดวาตลาดประจําในแถบเอเชียท่ีนิยมบริโภคขาวใหม จะสั่งซื้อขาวคุณภาพดีสําหรับบริโภคในชวง

เทศกาล 

ท้ังนี้คาดการณวาในชวง 2 เดือนสุดทายของปจะมีการสงออกประมาณเดือนละ 700,000 ตัน อยางไรก็ตามผูสงออก

ไทยยังคงตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังเวียดนามและอินเดียซึ่งในชวงนี้ผลผลิตฤดูใหมออกสูตลาดมาก

ขึ้นจึงเสนอราคาขายขาวตํ่าลงและเรงสงออกขาวอยางตอเนื่อง  

ปริมาณสงออกขาวไทย จาํแนกตามชนิดขาวป 2553 - 2555 

ชนิดขาว 2553 2554 ม.ค.-ต.ค. 54 ม.ค.ต.ค. 55 (%) 55/54 
ขาวขาว  3,062,575 4,403,774 3,966,603 2,138,185 -46.1 
ขาวหอมมะลิ  2,354,752 2,356,171 1,965,662 1,604,160 -18.39 
ขาวนึ่ง  3,169,732 3,431,770 3,292,876 1,789,524 -45.65 
ขาวเหนียว  255,215 258,532 210,452 169,727 -19.35 
ขาวหอมปทุม 161,148 196,426 178,230 63,154 -64.57 
รวม (ตัน)  9,003,730 10,646,673 9,613,823 5,764,750 -40.04 
มูลคา (ลานบาท)  171,012 192,742 168,212 121,844 -27.57 

 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยป 2553-2555  

ประเทศ 2553 2554 ม.ค.-ต.ค. 54 ม.ค.ต.ค. 55 (%) 55/54 
ไนจีเรีย 1,399,806 1,549,964 1,515,834 1,070,311 -29.4 

อิรัก 502,712 627,300 626,868 659,579 5.2 

ไอวอรีโคสต 646,846 568,046 552,475 338,347 -38.8 

แอฟริกาใต 581,689 561,200 499,314 331,648 -33.6 

อินโดนีเซีย 277,305 914,918 738,680 321,565 -56.5 
 

             ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

งานมหกรรมขาวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (Thai Hom Mali Rice Festival 2012 : Surin) 

 

  

  

  

คณะกรรมการบริหารฯ เขารวมงานมหกรรมขาวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ที่โรงแรมทองธารินทร  

จ.สุรินทร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงในงานดังกลาวประกอบดวยกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงสีขาวเพื่อดูกระบวนการแปรรูป       

การบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก และมกีารประชุมเจรจาจับคูธุรกิจและสรางเครือขายขาวหอมมะลิไทย (Business Matching) เปนตน 
 

 

งานมหกรรมแสดงสินคาหอการคาไทย (TCCEXPO 2012) “ที่สุดแหงสยาม” (The Best of Siam) 

  

  

สมาคมผูสงออกขาวไทย ไดรวมจัดแสดงสินคาเพื่อเปนการประชาสัมพันธสมาคม  ในงานมหกรรมแสดงสินคาหอการคาไทย 

(TCCEXPO 2012) “ที่สุดแหงสยาม” (The Best of Siam) ระหวางวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2555  ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3         

ศูนยการแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


