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สถิติการสงออก 
 

 
ส.ค. 54 ส.ค. 55   % ก.ค.-55   % 

 

ม.ค.-ส.ค. 

2554 

ม.ค.-ส.ค. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 867,296 508,251 -41.4 499,212 +1.8 
 

8,184,184 4,474,170 -45.3 

มูลคา (ลานบาท) 15,751 11,155 -29.2 10,916 +2.2 
 

141,056 93,945 -33.4 
 

                                                                                                                       
 

ราคาขาว 
 

รายการ 29 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 12 ก.ย. 55 19 ก.ย. 55 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (53/54) (THMR A crop year 10/11) $1071 $1074 $1086 $1109 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1120 $1123 $1136 $1141 

ขาวหอมปทมุธานี (TPFR) $951 $970 $987 $992 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $598 $616 $607 $593 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $582 $600 $590 $577 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $560 $569 $568 $564 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $533 $535 $541 $543 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $792 $794 $803 $807 

ขาวน่ึงชนิด 100 % (PBR 100%) $620 $622 $607 $600 

  

 

 

 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในชวง 8 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมาณท้ังสิ้น 4.47 ลานตัน มูลคา 93,945 ลานบาท ซึ่งเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีมีปริมาณ 8.18 ลานตัน มูลคา 141,056 ลานบาท ลดลงในดานปริมาณ 45% และ 33% ใน

ดานของมูลคา ท้ังนี้  ขาวท่ีสงออกมีราคาเฉลี่ย 676 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในชวงเดียวกันของ

ป 2554 

ท้ังนี้ ในชวง 8 เดือนท่ีผานมา (ม.ค.-ส.ค.) ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 865,543 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 447,579 ตัน 

3. อินโดนีเซีย ปริมาณ 303,640 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 239,423 ตัน 

5. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 227,084 ตัน 
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สถานการณสงออกในเดือนสิงหาคมท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเดือนกอนเล็กนอย เนื่องจากมีการสงมอบ

ขาวนึ่งใหกับผูซื้อจากแอฟริกามากขึ้นท้ังจากแอฟริกาใต  เบนิน และไนจีเรียท่ีไดกลับมาซื้อขาวไทยอีกครั้งเพราะมีขาววารัฐบาล

ไนจีเรียจะปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวจาก 53% เปน 113% ในสิ้นปนี้ โดยในเดือนท่ีผานมามีการสงออกขาวนึ่งไปไนจีเรีย 43,075 

ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนท่ีนําเขาเพียง 4,721 ตัน ในสวนของการสงออกขาวขาวนั้น ในเดือนสิงหาคมท่ีผานมามีการสงมอบตน

ขาวขาวใหกับประเทศอิรักมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการสงมอบขาวใหประเทศญ่ีปุนตามสัญญาท่ีคางอยู 

อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดการคาขาวปกตินั้น ขาวไทยยังคงเสียเปรียบคูแขงมาก และยังคงตองเผชิญกับการ

แขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม โดยราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 110-140 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูซื้อสวนใหญหันไปซื้อจากประเทศท่ีเสนอราคาขายตํ่ากวา ยกตัวอยางเชน ขาวขาว 5%ของ

อินเดียเสนอขายท่ี 435-445 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ปากีสถานเสนอขายท่ี 455-465 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) 

และเวียดนามเสนอขายท่ี 455-465 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) ขณะท่ีขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายท่ี 577 เหรียญสหรัฐฯ

ตอตัน (เอฟโอบี)  

ในเดือนกันยายนนี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน โดยในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวให

ประเทศอิรัก และญ่ีปุนตามท่ีประมูลไดกอนหนานี้ สวนการสงออกขาวนึ่งจะมีปริมาณไมมากนัก เพราะผูซื้อจะซื้อขาวเปนระยะๆ

ในปริมาณท่ีจํากัด เนื่องจากราคาขาวนึ่งของไทยยังคงอยูในระดับสูง สวนขาวหอมมะลินั้นตลาดประจํา เชน สหรัฐฯ แคนาดา 

กานา และไอวอรี่โคสต ยังคงนําเขาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้คาดการณวาในชวงไตรมาสสุดทายจะมีการสงออกประมาณเดือนละ 

500,000 ตัน เนื่องจากประเทศคูแขงท้ังเวียดนามและอินเดียยังคงเรงสงออกขาวอยางตอเนื่อง  

 

ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

 

วันตอตานคอรรัปชั่น 2555 : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย 

 

  

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย และกรรมการบริหารสมาคม เขารวมงาน “วันตอตาน    

คอรรัปชั่น 2555: รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชั่น เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 2555 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ พรอมท้ังเขารวมการเสวนา เรื่อง “จํานําพืชผลการเกษตร” ดวย 
 

 
 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


