
 

สถิติการสงออก 
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                                                                                                                                   หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1057 $1067 $1064 $1067 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1073 $1083 $1080 $1083 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $913 $921 $918 $921 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $616 $621 $620 $621 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $606 $612 $610 $612 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $576 $581 $580 $581 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $542 $547 $545 $547 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $782 $789 $787 $789 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $622 $628 $610 $612 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 5 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-พ.ค.) มีปริมาณท้ังสิ้น 2.9 ลานตัน มูลคา 60,097 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 5.2 ลานตัน มูลคา 88,227 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 43% และ 32% ในดานของ

มูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 668 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2554 

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

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 783,216 ตัน 

2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 266,940 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 136,306 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 133,052 ตัน 

5. อิรัก ปริมาณ 116,867 ตัน 

 

 
 

ปที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2555      สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



 

สถานการณสงออกในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาดีขึ้นกวาเดือนเมษายน เนื่องจากประเทศไนจีเรียยังคงมีการนําเขาขาวนึ่ง

ในปริมาณมากเพื่อใหทันตามกําหนดท่ีรัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนําเขาขาวในวันท่ี 1 กรกฎาคมนี้ โดยจะเห็นไดจากนับต้ังแต

เดือนกุมภาพันธมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ประเทศไนจีเรียไดนําเขาขาวนึ่งจากไทยจํานวน 47,894 ตัน 195,153 ตัน 270,323 

ตัน และ 240,454 ตัน ตามลําดับ ซึ่งจากการท่ีไนจีเรียไดนําเขาขาวนึ่งปริมาณมาก สงผลใหในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

ปรมิาณสงออกขาวนึ่งสูงถึงเดือนละประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

อยางไรก็ตามในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ยังคงมีปริมาณลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

เนื่องจากประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย และเวียดนามท่ีในชวงหลังไดปรับ

ลดราคาสงออกลงมาเพื่อแขงขันกับอินเดียและปากีสถาน โดยในบางชวงราคาขาวของเวียดนามไดลดลงตํ่ากวาคูแขง ในขณะท่ี

ราคาขาวของไทยสูงกวาคูแขงถึง 190-200 เหรียญสหรัฐฯตอตัน  จึงทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจากประเทศท่ีเสนอราคาขายตํ่า

กวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายท่ี 420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายท่ี 460 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายท่ี 405 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทย

เสนอขายท่ี 612 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้การสงมอบขาวนึ่งใหกับไนจีเรีย

ไดหมดไปแลว มีเพียงผูสงออกบางสวนท่ียังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรัก และญ่ีปุนตามท่ีประมูลไดกอนหนานี้ ท้ังนี้

สมาคมฯ คาดการณวาในชวงปลายไตรมาสสองปริมาณสงออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากการสงออก

ขาวนึ่งจะชะลอตัวลง  

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

การประชุมความรวมมือคาขาว ไทย-เวียดนาม คร้ังที่ 9 (The 9th Rice Trade Cooperation Meeting) 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมผูสงออกขาวไทยเขารวมการประชุมความรวมมือคาขาว ไทย-เวียดนาม  คร้ังที่ 9 (The 9
th
 Rice 

Trade Cooperation Meeting) กับสมาคมอาหารแหงเวียดนาม (The Vietnam Food Association) เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2555   

ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมรวมเปนกรรมการพิจารณาตัดสินขาวหอมมะลิของประเทศไทย 

 

 

  

คณะกรรมการบริหารสมาคมรวมเปนกรรมการพิจารณาตัดสินขาวหอมมะลิ ในงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวด      

ขาวหอมมะลิของประเทศไทย การประกวดขาวตราคุณภาพดีเดน ประจําป 2555 และการประกาศเกียรติคุณขาวหอมมะลิบรรจุถุง      

ที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 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 
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