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สถิติการสงออก 
 

ก.ค. 54 ก.ค. 55   % มิ.ย.-55   % 
 

ม.ค.-ก.ค. 

2554 

ม.ค.-ก.ค. 

2555 
  % 

988,777 499,212 -49.5 516,750 -3.4 
 

7,316,888 3,965,783 -45.8 
 

                                                                                                                                   หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
 

ราคาขาว 
 

รายการ 1 ส.ค. 55 8 ส.ค. 55 15 ส.ค. 55 22 ส.ค. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1067 $1067 $1067 $1071 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1083 $1083 $1100 $1104 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $937 $937 $948 $951 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $580 $580 $580 $582 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $564 $564 $564 $566 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $550 $550 $550 $552 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $531 $531 $531 $533 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $789 $789 $789 $792 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $574 $580 $612 

 

$620 

 

 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 7 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ก.ค.) มีปริมาณท้ังสิ้น 3.9 ลานตัน มูลคา 82,832 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 7.3 ลานตัน มูลคา 125,261 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 46% และ 34% ในดานของ

มูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 677 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของป 2554 

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

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 822,468 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 387,649 ตัน 

3. อินโดนีเซีย ปริมาณ 297,640 ตัน 

4. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 198,359 ตัน 

5. แอฟริกาใต ปริมาณ 192,924 ตัน 
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สถานการณสงออกในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมามีปริมาณลดลงจากเดือนกอน เนื่องจากการสงมอบขาวนึ่งใหกับผูซื้อจาก

ไนจีเรียมีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัด โดยมีการสงออกขาวนึ่งไปไนจีเนียเพียง 4,721 ตันเทานั้น ตางจากในชวงไตรมาสแรกและ

ไตรมาสสองท่ีมีการสงมอบจํานวนมาก ในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมามีการสงมอบตนขาวขาว

ใหกับประเทศอิรักมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากการท่ีผูสงออกสามารถชนะการประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรักในชวงกอนหนานี้รวมแลว

ประมาณ 650,000 ตัน 

 อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ขาวไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับการ

แขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามท่ีในชวงหลังไดปรับลดราคาสงออกลงมาเพื่อแขงขันกับ

อินเดีย ในขณะท่ีราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 100-130 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจาก

ประเทศท่ีเสนอราคาขายตํ่ากวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของอินเดียเสนอขายท่ี 420 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ปากีสถานเสนอขายท่ี 460 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) และเวียดนามเสนอขายท่ี 430 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายท่ี 564 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี  

ในเดือนสิงหาคมนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน โดยในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวให

ประเทศอิรัก และญ่ีปุนตามท่ีประมูลไดกอนหนานี้ สวนการสงออกขาวนึ่งมีปริมาณไมมากนักซึ่งประเทศท่ียังคงนําเขาขาวนึ่งจาก

ไทยในชวงนี้ คือ แอฟริกาใต เยเมน เบนิน ขณะท่ีไนจีเรียยังคงมีการซื้อเปนระยะแตปริมาณไมมากนัก สวนขาวหอมมะลินั้น

ตลาดประจํา เชน สหรัฐฯ แคนาดา ฮองกง กานา และไอวอรี่โคสต ยังคงนําเขาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้สมาคมฯ คาดการณวาในชวง

ครึ่งปหลังปริมาณสงออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากมีการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท่ียังคงเรง

สงออกขาวอยางตอเนื่อง  

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

สมาคมรวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 92 ป  

กระทรวงพาณิชย 

สมาคมตอนรับคณะผูแทนจาก The Federation of 

Cambodian Rice Exporters (FCRE) 

 
 

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย มอบเงิน

สมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรมแกนายบุญนริศร  สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวง

พาณิชย ในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงพาณิชย ปที่  92             

เมื่อวันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ กระทรวงพาณิชย 

นางสาวกอบสุข  เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และ

คณะกรรมการบริหารสมาคม ใหการตอนรับ Mr.Kim Savuth, Chairman 

of The Federation of Cambodian Rice Exporters (FCRE) ในโอกาสที่

เดินทางมาเย่ียมสมาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


