
 

สถิติการสงออก 
 

ม.ค.-54 ม.ค.-55    % ธ.ค.-54  % 
 

ม.ค.-ธ.ค. 
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ม.ค.-ธ.ค. 
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 % 

921,010 439,586 -52.3 527,348 -16.6 
 

9,003,730 10,646,673 18.2 
 

หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 1 ก.พ. 55 8 ก.พ. 55 15 ก.พ. 55 22 ก.พ. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1103 $1115 $1109 $1115 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1087 $1097 $1092 $1097 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $918 $928 $957 $962 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $560 $565 $563 $565 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $544 $549 $546 $549 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $539 $544 $542 $544 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $527 $532 $529 $532 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $907 $915 $911 $899 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $560 $575 $572 $575 
 

 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในเดือน ม.ค. 2555 ที่ผานมา มีปริมาณทั้งส้ิน 0.4 ลานตัน มูลคา 9,558 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2554 ที่มีปริมาณ 0.9 ลานตัน มูลคา 16,502 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 52% และ 42% ในดานของมูลคา 

ทั้งนี้  ขาวที่สงออกมีราคาเฉลี่ย 663 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับราคาเฉล่ียในชวงเดียวกันของป 2554 

ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. 2555 ทีผ่านมา ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อนัดับแรก ประกอบดวย  

1. อินโดนีเซีย ปริมาณ 106,064 ตัน 

2. ญี่ปุน ปริมาณ  34,437 ตัน  

3. สิงคโปร ปรมิาณ  32,929 ตัน  

4. ไนจีเรีย ปรมิาณ  28,274 ตัน 

5. แอฟริกาใต ปริมาณ  25,807 ตัน 
 

 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2555      สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



 

 

สถานการณในชวงตนปนี้ยังคงไมเปลี่ยนแปลงจากชวงปลายปที่แลว โดยที่การทําสัญญาใหมยังคงมีปริมาณไมมากเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อสวนใหญไดหันไปส่ังซื้อขาวขาว และขาวนึ่งจากปากีสถาน อินเดีย รวมถึง

เวียดนาม ซึ่งเสนอราคาขายต่ํากวาไทยมาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 

(เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายท่ี 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 415-425 เหรียญสหรัฐฯ

ตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวขาว 100%ชั้น 2 ของไทยเสนอขายที่ 563 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) สวนขาวนึ่ง 5%ของ

อินเดีย เสนอขายที่ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ขณะที่ขาวนึ่ง 5% ของไทยเสนอขายที่ 569 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

อยางไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากผูสงออกบางสวนยังคง

มีสัญญาคางสงมอบขาวใหกับลูกคาตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ญี่ปุน เปนตน ในขณะที่ตลาดประจําในแถบเอเซียยังคงมีการ

ส่ังซื้อขาวหอมมะลิฤดูใหมอยางตอเนื่องแมวาปริมาณจะไมมากเทากับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ประกอบกับในชวงนี้ประเทศ

อินเดียยังคงมีปญหาดานการสงมอบทําใหไมสามารถสงมอบขาวใหกับไนจีเรียไดทัน จึงทําใหผูซื้อขาวนึ่งบางสวนเริ่มหันกลับมา

นําเขาขาวนึ่งจากไทย นอกจากนี้ จากการท่ีประเทศไนจีเรียไดประกาศจะขึ้นภาษีนําเขาขาวจึงทําใหผูนําเขาขาวของไนจีเรียเรง

นําเขามากขึ้น 
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