
 

สถิติการสงออก 
 

ก.พ.-54 ก.พ.-55    % ม.ค.-55  % 
 

ม.ค.-ก.พ. 
2554 

ม.ค.-ก.พ. 
2555 

 % 

971,275 616,136 -36.5 439,586 40.2 
 

1,892,263 1,055,722 -44.2 
 

                                                                                                                                   หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 22 ก.พ. 55  29 ก.พ. 55  14 มี.ค. 55  21 มี.ค. 55  

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1115 $1133 $1115 $1115 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1097 $1116 $1097 $1097 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR)  $962 $978 $962 $962 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B)  $565 $574 $565 $565 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%)  $549 $558 $549 $549 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%)  $544 $553 $544 $554 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super)  $532 $541 $532 $549 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%)  $899 $914 $865 $865 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%)  $575 $584 $615 $632 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 2 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-ก.พ.) มีปริมาณทั้งส้ิน 1.0 ลานตัน มูลคา 22,494 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีปริมาณ 1.9 ลานตัน มูลคา 33,022 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 44% และ 32% ในดานของ

มูลคา ทั้งนี้  ขาวที่สงออกมีราคาเฉล่ีย 687 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 

2554 

ทั้งนี้ ในชวง 2 เดือนที่ผานมา (ม.ค.-ก.พ.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อินโดนีเซีย ปริมาณ 253,795 ตัน 

2. สิงคโปร ปรมิาณ  107,290 ตัน  

3. ไนจีเรีย ปรมิาณ  76,364 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ  54,440 ตัน 

5. สหรฐัอเมรกิา ปริมาณ  53,238 ตัน 

 

ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 2555      สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



 

สถานการณในชวงปลายไตรมาสแรกมีแนวโนมดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงตนปที่ผานมา เนื่องจากประเทศอินเดียประสบปญหา

ดานการสงมอบ จึงทําใหผูซื้อบางสวนหันมาส่ังซื้อขาวจากไทย อยางไรก็ตามการทําสัญญาใหมยังคงมีปริมาณไมมากเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูซื้อสวนใหญยังคงหันไปซื้อขาวขาว และขาวนึ่งจากปากีสถาน อินเดีย รวมถึงเวียดนาม ซึ่ง

เสนอราคาขายตํ่ากวาไทยมาก ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ปากีสถาน เสนอขายที่ 460-470 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 430-440 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟ

โอบี) ขณะที่ขาวขาว 100%ชั้น 2 ของไทยเสนอขายที่ 565 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) สวนขาวนึ่ง 5%ของอินเดีย เสนอขาย

ที่ 430-440 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 455-465 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ขาวนึ่ง 5% 

ของไทยเสนอขายที่ 615 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี)  

อยางไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ประเทศอินเดีย

ยังคงมีปญหาดานการสงมอบทําใหไมสามารถสงมอบขาวใหกับไนจีเรียไดทัน และจากการท่ีประเทศไนจีเรียไดประกาศจะขึ้น

ภาษีนําเขาขาวในชวงกลางปนี้ ทําใหผูนําเขาขาวของไนจีเรียเรงนําเขามากขึ้น ผูซื้อขาวนึ่งบางสวนจึงหันกลับมานําเขาขาวนึ่ง

จากไทย นอกจากนี้ ผูสงออกยังคงมีสัญญาตองสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักตามที่ประมูลไดกอนหนานี้ดวย 

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย รวมเสวนาในหัวขอ 

"ทางเลือก ทางรอด ธุรกิจขาวไทยภายใตกรอบ

นโยบายรัฐและการเตรียมพรอมรับ AEC" 

นายกกิตติมศักดิ์แสดงความยินดีในโอกาสวันคลาย

วันสถาปนากรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

ครบรอบ 60 ป 

 

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย 
เปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ "ทางเลือก ทางรอด ธุรกิจขาวไทย
ภายใตกรอบนโยบายรัฐและการเตรียมพรอมรับ AEC" จัดโดย 
กรมสงเสริมสหกรณ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2555 ณ เวทีใหญ 
สวนอัมพร กรุงเทพฯ   

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผูสงออก
ขาวไทย มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับนางนันทวัลย 
ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก  เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนากรมสงเสริมการสงออก ครบรอบ 60 ป เมื่อวันท่ี 12 
มีนาคม 2555 ณ กระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 

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 


