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สถิติการสงออก 
 

 
ม.ค. 55 ม.ค. 56   % ธ.ค. 55   % 

 

ม.ค.-ธ.ค. 

2554 

ม.ค.-ธ.ค. 

2555 
  % 

ปริมาณ (ตัน) 439,582 573,853 +30.5 539,140 +6.4 
 

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

มูลคา (ลานบาท) 9,558 12,336 +29.1 11,837 +4.2 
 

192,742 147,122 -23.7 
 
                                                                                                                       

 

ราคาขาวสารสงออก 

รายการ 30 ม.ค. 56 6 ก.พ. 56 13 ก.พ. 56 20 ก.พ. 56 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR A crop year 11/12) $1197 $1197 $1197 $1197 

ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR A crop year 12/13) $1197 $1197 $1197 $1197 

ขาวหอมปทุมธานี (TPFR) $1025 $1025 $1042 $1042 

ขาวสารชนิด 100 % ชั้น 2 (WR100%B) $616 $616 $616 $616 

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

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

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

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

ขาวนึ่งชนิด 100 % (PBR 100%) $606 $603 $603 $603  
 
 

                                                                                                   หนวย : เหรียญสหรัฐฯตอตัน (US$/MT) เอฟโอบี   
 

 

สรุปสถานการณสงออก และคาดการณ 
 

การสงออกขาวในเดือนมกราคม 2556 ท่ีผานมา มีปริมาณท้ังสิ้น 0.57 ลานตัน มูลคา 12,336 ลานบาท โดยท่ีปริมาณ

สงออกเพิ่มขึ้น 30% และมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 0.44 ลานตัน 

มูลคา 9,558 ลานบาท  

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคม 2556 ประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย  

1. อิรัก ปริมาณ 118,420 ตัน 

2. เบนิน ปริมาณ 48,576 ตัน 

3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 38,240 ตัน 

4. คองโก ปริมาณ 37,799 ตัน 

5. แอฟริกาใต ปริมาณ 34,870 ตัน 

 
 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556       สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร.0-2287-2674-7  โทรสาร. 0-2287-2678 



                         สมาคมผูสงออกขาวไทย โทร. 0-2287-2674-7 อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 2 

 

สถานการณสงออกในเดือนมกราคม 2556 ท่ีผานมามีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน เนื่องจากมีการสงมอบ

ขาวขาวใหกับประเทศอิรักอยางตอเนื่อง (ซึ่งปท่ีผานมาผูสงออกสามารถประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรักเปนปริมาณรวม 1 ลานตัน) 

ประกอบกับมีการสงมอบขาวขาวใหแกประเทศญ่ีปุนตามท่ีผูสงออกประมูลไดกอนหนานี้ดวย ขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิไป

ประเทศสหรัฐฯ และฮองกง ยังคงมีอยางตอเนื่องแมจะมีปริมาณไมมากนัก ในสวนของการสงออกขาวนึ่งนั้นหลังจากท่ีรัฐบาล

ไนจีเรียไดปรับเพิ่มภาษีนําเขาขาวเปน 110% ซึ่งมีผลต้ังแตตนปท่ีผานมา ไดสงผลใหการสงออกขาวนึ่งไปไนจีเรียมีปริมาณลดลง

อยางเห็นไดชัด โดยในขณะนี้ตลาดท่ียังคงนําเขาขาวนึ่งไดแกประเทศแอฟริกาใต และเบนิน 

ทางดานการคาขาวในตลาดปกตินั้น จากการท่ีราคาขาวของไทยยังคงสูงกวาประเทศคูแขงถึง 160-200 เหรียญสหรัฐฯ

ตอตัน ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบคูแขงมากซึ่งสงผลใหไทยสูญเสียตลาดขาวขาวสวนใหญใหกับประเทศคูแขงท้ังเวียดนาม 

อินเดีย และปากีสถาน โดยในขณะนี้ราคาขาวขาว 5% ของเวียดนามไดลดลงอยูท่ีระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ซึ่งเปน

ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดในตลาด) เพื่อดึงความสนใจจากประเทศผูซื้อ ขณะท่ีอินเดียเสนอขายขาวขาว 5% ท่ี 445-455 เหรียญสหรัฐฯตอ

ตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายท่ี 425-435 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ของไทยอยูท่ี 599 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผูสงออกขาวไทย ณ วันท่ี 20 ก.พ. 2556) 

ในเดือนกุมภาพันธนี้ คาดวาปริมาณสงออกจะอยูท่ีประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในชวงนี้ผูซื้อบางสวนยังคงหันไป

ซื้อขาวจากแหลงท่ีราคาถูกกวา ประกอบกับการสงออกขาวนึ่งไปยังตลาดท่ีสําคัญคาดวาจะมีปริมาณลดลง โดยในชวงนี้ผูสงออก

ยังคงมีสัญญาสงมอบขาวขาวใหประเทศอิรักและญ่ีปุน ขณะท่ีการสงออกขาวหอมมะลิไปยังสหรัฐฯ และตลาดในแถบเอเชีย เชน 

ฮองกง จีน สิงคโปร คาดวายังคงมีอยางตอเนื่องแมจะมีปริมาณไมมมากนัก 

ปริมาณสงออกขาวไทย จําแนกตามชนิดขาว ระหวางป 2554 – 2556 

ชนิดขาว 2554 2555 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 (%) 56/55 

ขาวขาว  4,403,774 2,540,667 203,208 266,665 31.23 

ขาวหอมมะลิ  2,356,171 1,941,147 134,165 182,626 36.12 

ขาวน่ึง  3,431,770 2,176,915 79,196 106,098 33.97 

ขาวเหนียว  258,532 211,888 15,720 14,444 -8.12 

ขาวหอมปทมุธานี 196,426 74,841 7,293 4,021 -44.86 

รวม (ตัน)  10,646,673 6,945,456 439,582 573,854 30.55 

มูลคา (ลานบาท)  192,742 147,122 9,558 12,336 29.06 
 

ประเทศผูนําเขาขาวไทยที่สําคัญ ระหวางป 2554-2556  

ประเทศ 2554 2555 ม.ค. 2555 ม.ค. 2556 (%) 56/55 

อิรัก 627,300 844,991 120 118,420 98,583.3 

เบนิน 202,040 366,155 2,208 48,576 2,100.0 

สหรัฐอเมริกา 373,714 367,665 25,187 38,240 51.8 

คองโก 125,415 120,892 10,807 37,799 249.8 

แอฟริกาใต 561,200 368,665 25,955 34,870 34.3 

ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทยรวบรวม                                                                  หนวย : ตัน (ขาวสาร) 
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ขาวกิจกรรมสมาคม 
 

คณะผูแทนจาก Myanmar Agricultural Produce Trading เดินทางมาเยี่ยมสมาคม 

 

  

 
 

  

คณะกรรมการบริหารสมาคม ตอนรับคณะผูแทนจาก Myanmar Agricultural Produce Trading ในโอกาสท่ีไดเดินทาง      

มาเยี่ยมสมาคมเพื่อกระชับความรวมมือดานการสงออกขาว เมื่อวันพุธท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุมสมาคมฯ 

  
 
 

 

จัดทําโดย   สมาคมผูสงออกขาวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


