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ส.ผูสงออกขาวไทยประเมินป55 สงออกเหลือ 7 ลานตันเหตุแขงขัน-ราคาสูง 
น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย คาดวา ในป 55 ไทยจะสงออกขาวลดลงเหลือเพียง 7 

ลานตัน จากป 2554 ที่มีปริมาณสงออกสูงเปนประวัติการณถึง 10.5 ลานตัน จากการแขงขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากอินเดียเริ่มกลับมาสงออกอีกครั้ง โดยกลับมาเปนคูแขงของไทยทั้งตลาดขาวนึ่งและขาวขาว 

ขณะที่ เวียดนามก็เริ่มเขามาทําตลาดขาวหอมมะลิ และยังประกาศผลักดันการสงออกขาวนึ่งใหไดถึง 4 แสน
ตัน และขาวหอมปละ 8 แสนตัน และกัมพูชาประกาศนโยบายสงออกขาวใหได 1 ลานตันภายในป 2558 สวนพมา 
เริ่มผลิตขาวนึ่งและมีการสงออกไปยังรัสเซียแลว, บราซิล อุรุกวัย ต้ังเปาขยายตลาดขาวในแอฟริกา, และปากีสถาน
ต้ังเปาสงออกเพิ่มขึ้นหลังผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น เปนตน 

"ปนี้จะเปนปที่ไทยจะตองเผชิญอุปสรรคหลายประการท่ีจะกระทบตอการสงออกขาว หลังจากกระทรวง
เกษตรฯของสหรัฐอเมริกา คาดวาปริมาณการคาขาวโลกจะลดลงจาก 34.78 ลานตันขาวสารในป 54 เหลือเพียง 
31.88 ลานตันขาวสารในปนี้"นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยกลาว 

น.ส.กอบสุข กลาวตอวา การที่ราคาขาวไทยยังสูงกวาคูแขงถือเปนราคาที่สูงที่สุดในโลกทําใหสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน อีกท้ังจากการท่ีรัฐบาลไดต้ังราคารับจํานําขาวเปลือกหอมมะลิสูงถึงตันละ 20,000 บาท 
และขาวเปลือกเจา 100 % ที่ 15,000 บาท สงผลใหชองวางระหวางราคาขาวไทยและประเทศคูแขงมีมากย่ิงขึ้น เชน 
ขาวขาว 5% ของอินเดียเสนอขายที่ 435 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ขณะที่ขาวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 533 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน สวนขาวนึ่งอินเดียเสนอขายที่ 450 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน แตขาวนึ่งไทยเสนอขายที่ 533 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

"สวนมูลคาคาดจะลดลงเชนกัน เพราะโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป 254/55 ไมไดทําใหราคาขาวสูงได
ตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว หากเดินหนานโยบายรับจํานําในราคาสูงเชนนี้ ตอไปไทยจะเสียตลาดสงออกมาก
ขึ้น นอกจากนี้ เรื่องการระบายขาวอยากใหรัฐบาลดําเนินการอยางโปรงใส ซึ่งสมาคมไดทําหนังสือถึงรัฐบาลแลว แตก็
ไมไดรับการตอบรับเลย"น.ส.กอบสุข กลาว 

อยางไรก็ตาม แมไทยจะเปนผูสงออกขาวอันดับหนึ่ง โดยมีสวนแบงในตลาดโลกถึง 30% แตไมได
หมายความวา จะสามารถกําหนดราคาขายได ภายใตตลาดการคาเสรี นอกจากนี้ ยังตองติดตามปจจัยที่ควบคุม
ไมได อาทิ ภัยธรรมชาติ อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของรัฐบาลไทย ที่จะสงผลกระทบตอราคาขาว และผลผลิต
ของขาวดวย 

ดานนายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ตองการใหรัฐบาลทบทวน
การดูแลราคาขาวในประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนมาใชโครงการประกันรายไดแทน โดยกําหนดรายไดที่ตองการใหชาวนา
ไดรับและชดเชยสวนตางใหชาวนาเทียบกับราคาตลาด เพราะเปนวิธีที่ไมทําลายกลไกตลาด และเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย กลาววา จะไมทบทวนนโยบายโครงการรับ
จํานําขาว เพราะมั่นใจวาสถานการณตลาดขาวโลกขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตและความตองการบริโภคท่ีไมหางกัน
มาก จึงทําใหความตองการขาวของไทยจะยังมีอยู นอกจากนี้ น้ําทวมชวงที่ผานมา ทําใหปริมาณผลผลิตหายไปจาก
ตลาดจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการยํ้าวาไทยมีอํานาจตอรองอยู และมั่นใจคุณภาพขาวของไทยที่สอดรับกับราคา ไม
จําเปนตองคํานึงวาคูแขงจะขายขาวออกไปกอนปริมาณเทาใด เพราะในที่สุดแลวตลาดตองหันมาซื้อขาวไทยเพื่อ
ปอนความตองการท่ียังเหลืออยู 
ที่มา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 

 

ประจําวันที่ 11 - 17 มกราคม 2555 
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ศูนยวิจัยกสิกรฯคาดสงออกขาวป 55 แนวโนมลดลง เหตุราคาสูง-แขงขันรุนแรง 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ระบุวา ปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาขาวในประเทศขึ้นกับวาการดําเนินมาตรการรับ

จํานําขาวนาปรังตอเนื่องหรือไม โดยถารัฐบาลดําเนินมาตรการรับจํานําขาวนาปรัง คาดวาราคาขาวในประเทศจะ
ยังคงอยูในระดับสูงตอเนื่อง แตถารัฐบาลไมดําเนินมาตรการรับจํานําขาวนาปรัง ในขณะที่ปริมาณขาวนาปรังมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น จากการปลูกทดแทนขาวนาปสวนที่ไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม และการสงเสริมให
ปลูกขาวนาปรังรอบ 2 ของรัฐบาล ราคาขาวในประเทศอาจกลับมาเคล่ือนไหวตามราคาในตลาดโลก ที่มีแนวโนม
ปรับตัวลดลงจากการท่ีผลผลิตขาวของประเทศผูสงออกขาวสําคัญทยอยออกสูตลาด โดยเฉพาะเวียดนาม 

ทั้งนี้ปริมาณการผลิตขาวนาปรังป 2555 อาจจะเพิ่มขึ้นเปน 12-16 ลานตันขาวเปลือกจากเดิมที่คาดไววาจะ
มีปริมาณการผลิต 10.14 ลานตันขาวเปลือก เนื่องจากชาวนาจะปลูกชดเชยขาวที่เสียหายจากน้ําทวมในชวงปลายป 
2554 รวมทั้งในป 2555 กระทรวงเกษตรฯจะสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวนาปรังเพิ่มเปน 2 รอบ เนื่องจากปริมาณ
น้ําเพียงพอ เพื่อทดแทนปริมาณขาวที่หายไปจากอุทกภัยไปประมาณ 6-7 ลานตันขาวเปลือก ทั้งนี้ ปริมาณขาวนาป
ผลผลิตจะเหลือประมาณ 18-19 ลานตันขาวเปลือก เมื่อรวมกับผลผลิตขาวนาปรังที่คาดวาจะออกสูตลาดในชวงกลาง
ป 2555 แลว ปริมาณผลผลิตขาวในป 2555 จะอยูในระดับ 30-35 ลานตันขาวเปลือก 

"ประเด็นที่จะตองติดตาม คือ หลังจากมาตรการจํานําราคาขาวนาปส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพันธ 2555 แลว 
ตองติดตามวารัฐบาลจะมีมาตรการรับจํานําขาวนาปรังตอเนื่องหรือไม เนื่องจากจะมีผลตอราคาขาวในประเทศและ
สถานะการแขงขันในการสงออกขาว กลาวคือ ถารัฐบาลดําเนินมาตรการรับจํานําขาวนาปรัง จะสงผลใหราคาขาวใน
ประเทศยังมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูง แตถารัฐบาลไมดําเนินมาตรการรับจํานําขาวนาปรัง ราคาขาวนาจะกลับมา
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาดโลก โดยขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด และการแขงขันในตลาดตางประเทศเปน
สําคัญ" เอกสารศูนยวิจัยฯ ระบุ 

นอกจากนี้ ประเด็นที่ตองติดตาม คือ นโยบายการสงออกขาวสําหรับในป 2555 ของอินเดีย (อินเดียเริ่ม
ปงบประมาณในเดือนเมษายน) ซึ่งถาอินเดียยังคงสงออกขาวเพิ่มขึ้น ก็จะเปนปจจัยที่กดดันราคาขาวในตลาดโลก
ตอไป ซึ่งคาดวาจะประกาศในชวงไตรมาสแรกของป 2555 ซึ่งมีผลอยางมากตอการสงออกขาวนึ่งของไทยในป 2555 

สําหรับในประเด็นการแขงขันในการสงออกนั้น คาดวาการแขงขันกับเวียดนามจะมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากมีการคาดหมายวาขาวของเวียดนามจะออกสูตลาดมากในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งลาชากวาปปกติประมาณ 
1 เดือน สงผลใหการแขงขันในการสงออกจะรุนแรงในชวงไตรมาส 2/2555 สวนการแขงขันกับอินเดียก็มีแนวโนม
รุนแรงมากขึ้นเชนกัน เนื่องจากคาดหมายวาผลผลิตขาวของอินเดียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลใหอินเดียสามารถสงออก
ขาวไดเพิ่ม 

อยางไรก็ตาม การสงออกขาวป 2555 มีแนวโนมลดลง เนื่องจากราคาขาวไทยสูงกวาคูแขงมาก เนื่องจาก
โครงการรับจํานํา ประเทศอินเดียเริ่มกลับมาสงออกขาวไดอีกท้ังราคาขาวอินเดียโดยเฉลี่ยราคาถูกกวาขาวไทยถึง 
130-170 ดอลลารสหรัฐฯ/ตันเทียบกับขาวในเกรดเดียวกัน สวนขาวนึ่งหลายประเทศก็หันไปซื้อขาวนึ่งของอินเดีย
เพราะราคาถูกกวาขาวนึ่งไทยประมาณ 120 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ขณะที่อินเดียสงออกขาวนึ่งอยูที่ 450 ดอลลาร
สหรัฐฯ/ตัน สวนไทยสงออกขาวนึ่งในราคา 573 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ดานราคาขาวขาว 5% อินเดียสงออกในราคา 
435 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน เวียดนามสงออกในราคา 450 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน สวนไทยสงออกในราคา 567 ดอลลาร
สหรัฐฯ/ตัน สําหรับขาวหอมมะลิไทยยังคงมีโอกาสสูงไดบางราคาสงออกอยูที่ 1,100 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน แตผูสงออก
คาดวาหลังจากเดือนมกราคมหรือหลังเทศกาลตรุษจีนนี้ก็ตองมีการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากประมาณเดือนมีนาคม
ขาวหอมเวียดนามจะออกสูตลาด โดยเวียดนามสงออกขาวหอมในราคา 650 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งสงออกในราคาที่
ถูกกวาไทยคอนขางมากดังนั้น ผูบริโภคอาจหันไปซื้อขาวเวียดนามมากขึ้น 
ที่มา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
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สงออกขาวสะดุด 'ชูเกียรติ' แนะรัฐปรับกลยุทธรับจํานํา 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยกับไทยรัฐออนไลนวา ปริมาณ

การสงออกขาวไทยชวงเดือนธันวาคม 2554 มียอดสงออกเพียง 410,000 ตัน ลดลงถึงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอนที่มียอดสงออกทั้งหมด 1 ลานตัน ซึ่งสาเหตุมาจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลที่ตองการดัน
ราคาขาวใหสูงขึ้น จึงทําใหราคาสงออกขาวไทยสูงกวาคูแขงอยางประเทศอินเดีย ที่ขายขาวตํ่ากวาไทยประมาณ 150 
ดอลลารสหรัฐฯตอตัน จึงทําใหผูบริโภคตางประเทศเลือกไปซื้อขาวกับประเทศอื่น และหากเปนอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ 
อาจทําใหการสงออกขาวไทยหยุดชะงักได 

"นโยบายการรับจํานําขาวทําใหราคาสูงกวาตลาดโลก แมขาวหอมมะลิจะยังพอขายไดแตก็ลดลงเพราะราคา
สงออกไทยแพงกวาเวียดนาม ซึ่งในชวงเดือนมีนาคมที่จะถึง ขาวหอมมะลิเวียดนามจะออกมาขายในราคา 650 
ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งเชื่อวาจะทําใหยอดการสงออกขาวหอมมะลิของไทยหายไปอีกสวนหนึ่ง" 

นายชูเกียรติ กลาวตอวา ตองการใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนกลยุทธการรับจํานําขาว จากรับจํานําทั้งหมดเปนการ
แบงรับจํานําเฉพาะขาวนาป สวนขาวนาปรังใหใชการประกันรายได และปลอยใหราคาขาวเปนไปตามกลไก
ตลาดโลก โดยรัฐบาลจายชดเชยคาสวนตางราคาขาวใหกับเกษตรกร ซึ่งจะทําใหขาวไทยสงออกไดมากขึ้น 
ที่มา ขาวไทยรัฐออนไลน 
 

**************************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวนับต้ังแต

วันที่ 1 12 -ม.ค. 2555 มีจํานวน 95,360 ตัน มูลคา 52.791 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 53.6% เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2554  

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural 
Development) ต้ังเปาหมายการสงออกขาวในปไวที่ 6.8-7.3 ลานตัน 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (MARD)  มีแผนสงออกขาวจากจังหวัดแถบลุมแมน้ําโขงทางตอนใตของเวียดนาม ป
ละ 5.4 ลานตัน ในระหวางป 2555-2558 ซึ่งตัวเลขเปาหมายดังกลาวสอดคลองกับสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) 
ซึ่งคาดวาเวียดนามจะสงออกขาวไปยังภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางเปนสวนใหญ 

แผนการดังกลาวกําหนดใหมีการปรับปรุงคุณภาพขาว สรางพื้นที่เพาะปลูกขาวโดยเฉพาะ เพื่อคอยๆ สราง
ภาพลักษณของการสงออกขาวเวียดนามใหมีเอกลักษณ นอกจากนี้ยังกําหนดใหเพิ่มการผลิตขาวหอม และจัดการ
การผลิตและการบริโภคของตลาดใหดีขึ้น 

ทั้งนี้ ในป 2554 จังหวัดในลุมแมน้ําโขงสงออกขาว 6.2 ลานตัน คิดเปนมูลคา 3.1 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 11% ในแงปริมาณ และมูลคาเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับป 2553 

สถานการณราคาขาวของเวียดนามปรับตัวลดลงเพื่อใหแขงขันกับขาวจากอินเดียได โดยขาว 5% ราคา
ลดลงมาอยูที่ 455 เหรียญสหรัฐตอตัน เอฟโอบี จากเดิมเมื่อสัปดาหที่แลวที่อยูที่ระดับ 460 เหรียญสหรัฐตอตัน เอฟ
โอบี โดยท่ีผูสงออกเวียดนามระบุวาในขณะนี้มีการทําสัญญาขายขาวที่ราคาตํ่าลงมาก แตไมมีการขายในล็อตใหญๆ 
โดยในชวงที่ผานมามีบริษัทเอกชนหลายรายจากฟลิปปนสไดเขามาซื้อขาวจากเวียดนาม และยังมีมาจากสิงคโปร จีน 
และฮองกงดวย แตเปนการซื้อในปริมาณไมมากจึงไมมีผลตอราคาขาวในตลาดมากนัก 
ที่มา Riceonline.com  
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กัมพูชา 
นาย Phou Puy นายกสมาพันธโรงสีขาวแหงกัมพูชา (The Federation of Cambodian Rice 

Millers ;FCRMA) ระบุวา ปริมาณสงออกขาวไปยังตลาดในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 150% จากท่ีเมื่อป 2553 มีการ
สงออกเพียง 40,000 ตัน แตในปที่ผานมา สงออกถึง 100,000 ตัน โดยราคาขาวสงออกที่สงไปสหภาพยุโรปสูงถึงตัน
ละ 900-1,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับการสงออกในปนี้ สมาพันธโรงสีขาวแหงกัมพูชาคาดวาจะสงออกไดประมาณ 
120,000-130,00 0 ตัน หรือเติบโตประมาณ 20-30% 

สมาพันธโรงสีขาวแหงกัมพูชาไดเรียกรองใหโรงสีขาวมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรักษา
มาตรฐานการสงออก  พรอมกับเรียกรองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนการพัฒนาโรงสีขาวโดยการจัดหา
แหลงเงินทุนให 
ที่มา Riceonline.com  
 

อินเดีย 
สถานการณราคาขาวของอินเดียปรับตัวสูงขึ้นจากที่มีความตองการขาวจากตางประเทศเขามากระตุนตลาด 

ประกอบกับการแข็งคาของเงินรูป โดยขาวขาวราคาอยูที่ 430-440 เหรียญสหรัฐตอตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 
415-435 เหรียญสหรัฐตอตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาหกอน 

วงการคาระบุวานับต้ังแตที่รัฐบาลอนุญาตใหบริษัทเอกชนสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติได ในขณะนี้ไดมี
การสงออกขาวแลวประมาณ 1.2 ลานตัน 

องคการอาหารแหงชาติ  (FCI) รายงานวา โครงการจัดหาขาวของรัฐบาลในปงบประมาณปจจุบัน ซึ่งเริ่ม
ต้ังแต ต.ค. ที่ผานมา จนถึงวันที่ 13 ม.ค. ที่ผานมา สามารถจัดหาไดแลว 18.67 ลานตัน มากกวาชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา 15% 
ที่มา Riceonline.com 

 

สหรัฐอเมริกา 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณการคาขาว
ของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจําเดือนมกราคม 2555 โดยไดประมาณการวา 
ผลผลิตขาวของโลกป 2554/55 ในเบื้องตนวาจะมีจํานวน 461.44 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 450.37 ลานตัน
ขาวสาร ของป 2553/54 เพราะคาดวาผลผลิตขาวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดวาจะเพิ่มขึ้น
มากหลังจากที่ปการผลิตกอนประสบภาวะภัยแลง โดยคาดวาป 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 100 ลานตัน
ขาวสาร สวนที่ประเทศจีนคาดวาจะเพิ่มเปน 141 ลานตันขาวสาร ในขณะเดียวกันก็คาดวาประเทศบังคลาเทศ 
ปากีสถาน อินโดนีเซีย อียิปต และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งในสวนของประเทศไทยนั้น ในป 2554/55 
คาดวาจะมีผลผลิต 20.3 ลานตันขาวสาร สวนประเทศที่คาดวาผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ ฟลิปปนส 
เวียดนาม พมา กัมพูชา เกาหลีใต และบราซิล  

ทางดานการบริโภคขาวนั้น คาดวาในป 2554/55 จะมีการบริโภคขาวประมาณ 458.54 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจากป 2553/54 ที่มีจํานวน 447.35 ลานตันขาวสาร ในขณะที่สต็อกขาวคงเหลือปลายปคาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 
97.19 ลานตันขาวสาร ในป 2553/54 เปน 100.07 ลานตันขาวสาร ในป 2554/55 โดยในสวนของประเทศไทยนั้น
คาดวาสต็อกจะเพิ่มขึ้นเปน 7.96 ลานตันขาวสาร จากประมาณการในป 2553/54 ที่คาดวาจะมีจํานวน 5.56 ลานตัน  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวาการคาขาวของโลก (สงออก-นําเขา) ในป 2555 จะมีปริมาณ 31.88 
ลานตันขาวสาร ลดลงจากจํานวน 34.78 ลานตันขาวสาร ในป 2554 โดยคาดวาอินโดนีเซียจะนําเขาลดลงเหลือ 1.0 
ลานตัน จากที่ในป 2554 มีการนําเขาสูงถึง 2.78 ลานตัน ขณะที่ประเทศฟลิปปนสคาดวาจะนําเขา 1.5 ลานตัน 
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เทากับในป 2554 ที่คาดวานําเขาประมาณ 1.5 ลานตัน สวนไนจีเรียคาดวาจะนําเขาจํานวน 2.2 ลานตัน 
ซาอุดิอาระเบียจํานวน 1.15 ลานตัน  อิหรานจํานวน 1.5 ลานตัน อิรักจํานวน 1.2 ลานตัน มาเลเซียจํานวน 1.13 
ลานตัน  

สําหรับประเทศผูสงออกนั้น คาดวาในป 2555 ประเทศไทยจะสงออกลดลงเหลือเพียง 7 ลานตัน จากป 
2554 ที่ปริมาณสงออกสูงเปนประวัติการณถึง 10.5 ลานตัน ในขณะที่คาดวาเวียดนามจะสงออก 6.7 ลานตัน ลดลง
จากป 2554 ที่มีปริมาณสงออก 7.0 ลานตัน ซึ่งนับเปนสถิติที่สูงเปนประวัติการณเชนเดียวกับไทย สวนอินเดียคาด
วาจะสงออกไดถึง 4.5 ลานตัน ขณะที่คาดวาปากีสถานจะสงออก 3.75 ลานตัน สหรัฐอเมริกาคาดวาจะสงออก 3.0 
ลานตัน ในขณะเดียวกันก็คาดวาประเทศกัมพูชาจะสงออกสูงถึง 1.0 ลานตัน พมาคาดวาจะสงออก 0.75 ลานตัน 
อุรุกวัยคาดวาจะสงออก 0.85 ลานตัน และบราซิลคาดวาจะสงออก 0.65 ลานตัน 
ที่มา USDA  
 
 


