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สถิติการสงออก 
 

 
ธ.ค. 54 ธ.ค. 55   % พ.ย. 55   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2554 

ม.ค.-ธ.ค. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 527,348 539,140 +2.2 640,670 -15.8 
 

10,646,673 6,945,456 -34.7 

มูลคา (ลานบาท) 12,721 11,837 -6.9 13,410 -11.7 
 

192,742 147,122 -23.7 
 

                                                                                                                       
 

ราคาขาว 
 

รายการ 9 ม.ค. 56 16 ม.ค. 56 23 ม.ค. 56 30 ม.ค. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 

 

$1173 $1193 $1197 $1197 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 

 

$1139 $1176 $1197 $1197 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $971 $1005 $1025 $1025 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR 100% Grade B) $604 $614 $616 $616 

ขาวสารชนิด 5 % (WR 5%) $588 $597 $599 $599 

ขาวสารชนิด 25 % (WR 25%) $572 $582 $584 $584 

ปลายขาว เอ วัน เลิศ (WBR A.1 Super) $550 $561 $562 $562 

ขาวเหนียวขาว 10 % (WGR 10%) $868 $916 $919 $919 

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $584 $611 

 

$613 $606 
 

 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

 การสงออกขาวในป 2555 ท่ีผานมา มีปริมาณท้ังสิ้น 6.94 ลานตัน มูลคา 147,122 ลานบาท โดยท่ีปริมาณสงออก

ลดลง 35% และมูลคาสงออกลดลง 24% เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 10.65 ลานตัน มูลคา 192,742 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในปท่ีผานมา ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. ไนจีเรีย ปริมาณ 1,270,957 ตัน 

2. อิรัก ปริมาณ 844,991 ตัน 

3. ไอวอรี่โคสต ปริมาณ 393,761 ตัน 

4. แอฟริกาใต ปริมาณ 368,665 ตัน 

5. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 367,665 ตัน 
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สถานการณสงออกในเดือนธันวาคม 2555 ท่ีผานมามีปริมาณลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน เนื่องจากการสงมอบขาวนึ่ง

ใหกับผูซื้อจากประเทศไนจีเรียมีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัดเพราะผูซื้อไดนําเขาขาวสวนใหญไปเกือบหมดแลวต้ังแตเดือน

พฤศจิกายนเพื่อใหทันเวลากอนท่ีจะมีการปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวในปนี้ อยางไรก็ตามในสวนของการสงมอบขาวขาวและขาวหอม

มะลินั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยในเดือนท่ีผานมายังคงมีการสงมอบตนขาวขาวใหกับประเทศอิรักอยางตอเนื่อง ซึ่งป

ท่ีผานมาผูสงออกสามารถประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรักเปนปริมาณรวม 1 ลานตัน ขณะท่ีการสงออกตนขาวหอมมะลิไปประเทศ

สหรัฐฯ จีน และฮองกง ยังคงมีอยางตอเนื่องแมจะมีปริมาณไมมากนัก 

ทางดานสถานการณราคาขาวในตลาดการคาขาวปกตินั้น ราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาคูแขงถึง 160-190 เหรียญ

สหรัฐฯตอตัน สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบคูแขงมาก และยังตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากประเทศคูแขงท้ังจากอินเดีย 

ปากีสถาน และเวียดนาม โดยในขณะนี้ราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามไดลดลงอยูท่ีระดับ 390-400 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซึ่งเปน

ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด เนื่องจากเวียดนามตองเรงระบายสินคาเพื่อรอรับผลผลิตฤดูใหมท่ีจะออกสูตลาดในชวงเดือนหนา ขณะท่ี

อินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 420-430 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี และปากีสถานเสนอขายท่ี 415-425 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 597 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี (ราคา ณ วันท่ี 16 ม.ค. 2556) 

ในเดือนมกราคม 2556 นี้ คาดวาจะมีการสงออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ผูซื้อจากตางประเทศมีความ

ตองการขาวไทยลดลง เพราะผูซื้อบางสวนไดหันไปซื้อขาวจากแหลงท่ีราคาถูกกวา ประกอบกับการสงออกขาวนึ่งคาดวาจะมี

ปริมาณลดลง อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ผูสงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักท่ีผูสงออกประมูลไดกอนหนานี้ ขณะท่ี

ตลาดในแถบเอเชีย เชน ฮองกง จีน สิงคโปร ท่ีนิยมบริโภคขาวหอมมะลิฤดูใหมจะยังคงนําเขาขาวคุณภาพดีอยางตอเนื่องเพื่อ

บริโภคในชวงเทศกาลตรุษจีน ขณะเดียวกันคาดวาตลาดสหรัฐฯจะยังคงนําเขาตนขาวหอมมะลิอยางตอเนื่องจากเดือนกอน 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาวป 2552 - 2555 

ชนิดขาว 2552 2553 2554 2555 (%) 55/54 

ขาวขาว  2,373,363 3,062,575 4,403,774 2,540,667 -42.31 

ขาวหอมมะลิ  2,628,840 2,354,752 2,356,171 1,941,147 -17.61 

ขาวนึ่ง  2,876,986 3,169,732 3,431,770 2,176,915 -36.57 

ขาวเหนียว  455,840 255,215 258,532 211,888 -18.04 

ขาวหอมปทุม 189,607 161,148 196,426 74,841 -61.9 

รวม (ตัน)  8,524,636 9,003,730 10,646,673 6,945,456 -34.76 

มูลคา (ลานบาท)  171,719 171,012 192,742 147,122 -23.67 
 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยป 2552-2555  

ประเทศ 2552 2553 2554 2555 (%) 55/54 

ไนจีเรีย 1,070,927 1,399,806 1,549,964 1,270,957 -18.0 

อิรัก 282,024 502,712 627,300 844,991 34.7 

ไอวอรีโคสต 525,330 646,846 568,046 393,761 -30.7 

แอฟริกาใต 751,109 581,689 561,200 368,665 -34.3 

สหรัฐอเมริกา 440,224 387,806 397,499 367,665 -7.5 
                

ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม                                                                  หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเขาพบเพื่ออวยพรปใหมผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย 

 

 

  

 
 

 
 

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เขาพบเพื่ออวยพรปใหม

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย นางพิรมล เจริญเผา อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ นางปราณี ศิริพันธ อธิบดี

กรมการคาตางประเทศ และนายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เมื่อวันศุกรที่ 4 มกราคม 2556  
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมใหการตอนรับรองอธิบดีกรมการขาว 

 

 

 

  

  

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมฯ พรอมดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับดร.ลัดดาวัลย กรรณนุช 

รองอธิบดีกรมการขาว และคณะ เน่ืองในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนสมาคม โดยในโอกาสน้ีทานนายกสมาคมฯ ไดมอบกระเชาของขวัญ   

เน่ืองในโอกาสเทศกาลปใหมแดดร.ลัดดาวัลย กรรณนุช ดวย เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

งานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทยป 2556 

 

  

  

 
 

  

สมาคมผูสงออกขาวไทยจัดงานแถลงขาวแนวโนมและทิศทางการสงออกขาวไทยป 2556 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556   

ณ หองประชุมสมาคมผูสงออกขาวไทย   
 
 

 

 

 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


