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สถิติการสงออก 
 

มิ.ย. 54 มิ.ย. 55   % พ.ค.-55   % 
 

ม.ค.-มิ.ย. 

2554 

ม.ค.-มิ.ย. 

2555 
  % 

1,169,188 516,750 -55.80 684,212 -24.48 
 

6,328,110 3,452,822 -45.44 
 

                                                                                                                                   หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 4 ก.ค. 55 11 ก.ค. 55 18 ก.ค. 55 25 ก.ค. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1067 $1059 $1064 $1057 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1083 $1075 $1080 $1073 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $921 $914 $934 $928 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $621 $610 $594 $575 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $612 $601 $578 $559 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $581 $574 $556 $545 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $547 $543 $530 $526 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $789 $783 $787 $782 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $609 $594 $572 $562 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 6 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณท้ังสิ้น 3.4 ลานตัน มูลคา 71,438 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 6.3 ลานตัน มูลคา 107,644 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 45% และ 33% ในดานของ

มูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 671 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2554 

ท้ังนี้ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-มิ.ย.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 818,197 ตัน 

2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 280,540 ตัน 

3. อิรัก ปริมาณ 225,974 ตัน 

4. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 162,607 ตัน 

5. แอฟริกาใต ปริมาณ 149,301 ตัน 
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สถานการณสงออกในเดือนมิถุนายนท่ีผานมามีปริมาณลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากการสงมอบขาวนึ่งใหกับผูซื้อจาก

ไนจีเรียมีปริมาณลดลงหลังจากท่ีในชวง 2-3 เดือนกอนหนามีการสงมอบจํานวนมากเพื่อใหทันตามกําหนดท่ีรัฐบาลไนจีเรียจะขึ้น

ภาษีนําเขาขาวในวันท่ี 1 กรกฎาคม โดยในเดือนมิถุนายนท่ีผานมาปริมาณสงออกขาวนึ่งลดลงเหลือ 114,962 ตัน โดยมีการสง

มอบขาวนึ่งใหไนจีเนียเพียง 34,785 ตัน เทานั้น  

ในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ในเดือนมิถุนายนท่ีผานมามีการสงมอบตนขาวขาวใหกับประเทศอิรักมากขึ้นหลังจากท่ี

ผูสงออกสามารถชนะการประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรักในชวงกอนหนานี้ โดยในปนี้ประเทศอิรักไดซื้อขาวขาวจากไทยไปแลว

ประมาณ 500,000 ตัน 

 อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ขาวไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับการ

แขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามท่ีในชวงหลังไดปรับลดราคาสงออกลงมาเพื่อแขงขันกับ

อินเดีย ในขณะท่ีราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 130-170 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจาก

ประเทศท่ีเสนอราคาขายตํ่ากวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดียเสนอขายท่ี 420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ปากีสถานเสนอขายท่ี 450 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนามเสนอขายท่ี 410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายท่ี 578 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนกรกฎาคมนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน โดยในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวให

ประเทศอิรัก และญ่ีปุนตามท่ีประมูลไดกอนหนานี้ ขณะท่ีการสงมอบขาวนึ่งใหกับไนจีเรียไดหมดไปแลว ท้ังนี้สมาคมฯ คาดการณ

วาในชวงครึ่งปหลังปริมาณสงออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากมีการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขง

ท่ียังคงเรงสงออกขาวอยางตอเนื่อง 

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทย ใหการตอนรับคณะผูแทนจาก AQSIQ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยใหการตอนรับคณะผูแทนจาก AQSIQ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท ซี ซี ไอ 

ซี (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 

2555 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมผูสงออกขาวไทยแถลงขาวรายงานสถานการณสงออกขาวคร่ึงปแรกและแนวโนมคร่ึงปหลัง ป 2555 

 

 
 

 
 

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวรายงานสถานการณสงออกขาวครึ่งปแรก และแนวโนมครึ่งปหลัง ป 2555    

เมื่อวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย 

 
 
 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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