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สถิติการสงออก 
 

 
พ.ย. 54 พ.ย. 55   % ต.ค. 55   % 

 

ม.ค.-พ.ย. 

2554 

ม.ค.-พ.ย. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 505,503 640,670 +26.7 740,133 -13.4 
 

10,119,326 6,405,420 -36.7 

มูลคา (ลานบาท) 10,523 13,410 +27.4 15,666 -14.4 
 

178,809 135,254 -24.3 
 

                                                                                                                       
 

ราคาขาว 
 

รายการ 28 พ.ย. 55 4 ธ.ค. 55 12 ธ.ค. 55 19 ธ.ค. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1128 $1128 $1128 $1134 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1095 $1095 $1095 $1101 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $912 $912 $912 $916 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $598 $598 $598 $601 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $582 $582 $582 $585 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $567 $567 $567 $569 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $545 $545 $545 $548 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $793 $793 $793 $797 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $592 $579 $579 $582 

  

 

 

 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 11 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณท้ังสิ้น 6.4 ลานตัน มูลคา 135,254 ลานบาท ซึ่งเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 10.1 ลานตัน มูลคา 178,809 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 37% และ 25% ใน

ดานของมูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 684 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของ

ป 2554 

ท้ังนี้ ในชวง 11 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-พ.ย.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 1,259,782 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 732,241 ตัน 

3. แอฟริกาใต ปริมาณ 357,351 ตัน 

4. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 355,330 ตัน 

5. อินโดนีเซีย ปริมาณ 330,069 ตัน 

 
 

ปที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจําเดือนธันวาคม 2555      สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 
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สถานการณสงออกในเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมามีปริมาณลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากการสงมอบขาวขาวและขาว

หอมมะลิมีปริมาณลดลงจากเดือนกอน แมวาจะยังคงมีการสงมอบขาวนึ่งใหกับผูซื้อจากแอฟริกา เชน ประเทศไนจีเรีย 

แอฟริกาใต  และเบนินก็ตาม แตการสงออกขาวนึ่งในชวงปลายเดือนเริ่มมีปริมาณลดลง เพราะผูซื้อจะซื้อขาวใหเพียงพอสําหรับ

การบริโภคเทานั้นจะไมมีการเก็บสต็อกไวเปนจํานวนมากเหมือนในอดีตท่ีผานมา ในสวนของขาวขาวนั้น ในเดือนท่ีผานมายังคง

มีการสงมอบตนขาวขาวใหกับประเทศอิรักอยางตอเนื่องซึ่งในปนี้ผูสงออกสามารถประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรักเปนปริมาณรวม 

920,000 ตัน ขณะท่ีการสงออกตนขาวหอมมะลิไปประเทศสหรัฐฯ จีน และฮองกง ยังคงมีอยางตอเนื่องแตปริมาณไมมากนัก 

อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับ

การแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งในชวงปลายเดือนท่ีผานมา เวียดนามไดปรับลด

ราคาขาวขาว 5% ลงมาอยูท่ีระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซึ่งเปนราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด เนื่องจากเวียดนามตองเรง

ระบายสินคาออกจากคลังเพื่อเตรียมพื้นท่ีไวสําหรับผลผลิตฤดูใหมท่ีจะออกสูตลาดในชวงตนปหนา รวมท้ังเพื่อดึงความสนใจของ

ผูซื้อใหหันไปซื้อขาวจากเวียดนามหลังจากท่ีผูซื้อบางสวนไดหันไปซื้อขาวราคาถูกกวาจากแหลงอ่ืน 

 ในขณะนี้ราคาขาวขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 155-175 เหรียญสหรัฐฯตอตัน โดยขาวขาว 5% ของไทยเสนอ

ขายท่ี 585 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 425-435 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และ

ปากีสถานเสนอขายท่ี 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนธันวาคมนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ผูซื้อจากตางประเทศมีความ

ตองการขาวลดลง เพราะผูซื้อสวนใหญจะชะลอการสั่งซื้อขาวในชวงปลายป ประกอบกับบางสวนไดหันไปซื้อขาวจากแหลงท่ี

ราคาถูกกวา ประกอบกับการสงออกขาวนึ่งคาดวาจะมีปริมาณลดลงจากเดือนกอนมาก เพราะประเทศไนจีเรียไดนําเขาขาวนึ่งไป

เปนจํานวนมากแลวในชวง 2 เดือนท่ีผานมา อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักท่ีผู

สงออกประมูลไดกอนหนานี้ ในขณะท่ีตลาดในแถบเอเชีย เชน ฮองกง จีน สิงคโปร ท่ีนิยมบริโภคขาวหอมมะลิฤดูใหมจะนําเขา

ขาวคุณภาพดอียางตอเนื่องในปริมาณท่ีจํากัดเพื่อบริโภคในชวงเทศกาลปใหม และตรุษจีน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนดิขาวป 2553 - 2555 

ชนิดขาว 2553 2554 ม.ค.-พ.ย. 54 ม.ค.-พ.ย. 55 (%) 55/54 
ขาวขาว  3,062,575 4,403,774 4,214,265 2,321,749 -44.91 
ขาวหอมมะลิ  2,354,752 2,356,171 2,131,864 1,751,769 -17.83 
ขาวนึ่ง  3,169,732 3,431,770 3,353,112 2,075,059 -38.12 
ขาวเหนียว  255,215 258,532 232,156 186,821 -19.53 
ขาวหอมปทุม 161,148 196,426 187,928 70,022 -62.74 
รวม (ตัน)  9,003,730 10,646,673 10,119,325 6,405,420 -36.70 
มูลคา (ลานบาท)  171,012 192,742 178,809 135,254 -24.36 

 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยป 2553-2555  

ประเทศ 2553 2554 ม.ค.-พ.ย. 54 ม.ค.-พ.ย. 55 (%) 55/54 
ไนจีเรีย 1,399,806 1,549,964 1,522,364  1,259,782 -17.2 

อิรัก 502,712 627,300 627,228  732,241 16.7 

แอฟริกาใต 581,689 561,200 535,958  357,351 -33.3 

ไอวอรีโคสต 646,846 568,046 561,524  355,330 -36.7 

อินโดนีเซีย 277,305 914,918 833,874  330,069 -60.4 
                           ท่ีมา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม                                                        หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

การประชุมใหญสามัญประจําป คร้ังที่ 46 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งท่ี 46 เมื่อวันพุธท่ี 12 ธันวาคม 2555 ณ หองประชุม

สมาคมผูสงออกขาวไทย ในโอกาสนี้ สมาคมฯไดจัดงานทําบุญเนื่องในโอกาสท่ีสมาคมกาวขึ้นสูปท่ี 95 พรอมท้ังจัดเลี้ยงอาหาร

กลางวันเพื่อเปนการสังสรรครวมกันระหวางสมาชิก  

 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


