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ตลาดขาวและสถานการณในบังกลาเทศ 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 
 

------------------------------------- 
 

สรุปภาพรวม 

 ขาวเปนอาหารหลักของประชากรในประเทศบังกลาเทศ ปริมาณการบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณปละ 35 

ลานตันขาวสาร ใกลเคียงกับปริมาณการผลิต การนําเขาขาวจากตางประเทศของรัฐบาลบังกลาเทศ สวนใหญนําเขาเพ่ือ

ชดเชยผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติและเพ่ือเสริมปริมาณขาวในสตอกรัฐบาล สวนใหญบังกลาเทศนําเขาขาวจาก

อินเดีย เนื่องจากเปนแหลงขาวราคาถูก การขนสงสะดวก เม่ือเทียบกับแหลงขาวอ่ืน ๆ นอกจากนั้นภาคเอกชน

บังกลาเทศยังนําเขาขาวคุณภาพดีจากประเทศตางๆ เชน ขาวหอมมะลิและมีขาวเหนียวจากประเทศไทย ขาวบาสมาติ

จากอินเดียและปากีสถาน มาจําหนายในตลาดเพ่ือตอบสนองตอผูมีระดับรายไดสูงดวย 

ขณะนี้บังกลาเทศอยูระหวางการเก็บเก่ียวขาวฤดูการผลิต BORO ซ่ึงประมาณการวาผลิตจะลดลง

เนื่องจากการแจกจายเมล็ดพันธุขาวในชวงการเพาะปลูกเปนไปอยางยากลําบากเนื่องจากสถานการณโควิด และผลผลิต

เสียหายบางสวนจากสภาวะอากาศรอนจัด อยางไรก็ตาม รัฐบาลบังกลาเทศวางแผนท่ีจะซ้ือขาวเปลือกฤดูนี้จากชาวนา

โดยตรงและซ้ือขาวนึ่งจากโรงสี เพ่ือนํามาเก็บเปนมูลภัณฑกันชนสํารองเพ่ือปองกันการขาดแคลน นอกจากนั้น 

หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือขาวของบังกลาเทศแจงวา ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง รัฐบาลอาจซ้ือภายในประเทศ

ไดไมครบตามเปาหมาย อาจตองพิจารณาประกาศนําเขา ซ่ึงจะทราบความตองการท่ีแทจริงไดประมาณกลางเดือน

พฤษภาคม 2564 

ภาคเอกชนบังกลาเทศท่ีนําเขาขาวหอมมะลิและขาวเหนียวจากประเทศไทย จะนําออกจําหนายใน

ซุปเปอรมารเกตในกรุงธากา ซ่ึงเปนเมืองหลวง และในเมืองใหญอ่ืนๆ รวมท้ังการจําหนายออนไลนผานชองทางอี-คอม

เมิซ โดยราคาขาวชนิดเดียวกันจะแตกตางกันตามชองทางการจําหนาย ขาวไทยเปนท่ีนิยมของคนบังกลาเทศท่ีมีรายไดสูง 

รวมท้ังการจําหนายใหกับภัตตาคารหรือหองอาหารในโรงแรม อยางไรก็ตาม ราคาขาวนําเขามาจําหนายผานของทาง

ตางๆ นั้น ราคาสูงกวาขาวพ้ืนเมืองท่ีคนบังกลาเทศสวนใหญบริโภคประมาณ 10 เทา 

ไทยและบังกลาเทศไดมีบันทึกความเขาใจวาดวยการซ้ือขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

บังกลาเทศ (Memorandum of Understanding: MOU) โดยมีกําหนด 5 ป (2564-2569) ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยของไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอาหารของบังกลาเทศ สาระสําคัญของ MOU ระบุวาฝาย

บังกลาเทศจะซ้ือและฝายไทยจะขายขาวไทยทุกชนิดใหกับบังกลาเทศ ปริมาณไมเกิน 1,000,000 ตันตอป ข้ึนอยูกับ

สถานการณการผลิตของท้ังสองประเทศ ท้ังนี้ ภายใต MOU ดังกลาว จะเปนการนําเขาภายใตรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) 

และคาดวาไทยจะมีโอกาสขายขาวใหกับบังกลาเทศมากข้ึน 
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การผลิตขาวในประเทศบังกลาเทศ 

ประเทศบังคลาเทศ มีประชากรประมาณ 160 ลานคน ประมาณรอยละ 70 ประกอบอาชีพอยู 

ในภาคเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวประมาณ 72.4 ลานไร และเกษตรกรสวนใหญนิยม

ปลูกขาวพันธุพ้ืนเมือง มีฤดูเพาะปลูก 3 ฤดู ไดแก AUS (เพาะปลูก มีค.-เมย. เก็บเก่ียว มิย.-กค.) AMAN (เพาะปลูก 

 มิย.-กค. เก็บเก่ียว พย.-ธค.)   และ BORO (เพาะปลูก ธค. – มค. เก็บเก่ียว พค.-มิย.) ผลผลิตหลักมาจากขาวท่ีผลิตใน

ฤดู BORO ประมาณ 53% ฤดู AMAN   ประมาณ 40% และฤดู AUS ประมาณ 7 % ผลิตขาวรวมกันไดประมาณ 

45-53 ลานตันขาวเปลือกตอปซ่ึงนับวาเปนปริมาณท่ีใกลเคียงกับความตองการบริโภคภายในประเทศ  

ดวยลักษณะพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูในเขตมรสุมและเปนท่ีราบลุม สงผลใหพ้ืนท่ีการเกษตรในชวงฤดูฝนหลายพ้ืนท่ี 

ตองประสบปญหาอุทกภัยรุนแรงแทบทุกป บางปทําใหนาขาวหลายแสนไรไดรับความเสียหายอยางหนัก ไมเพียงพอ 

ตอการบริโภคของประชากร จึงตองนําเขาขาวบางสวนรวมท้ังไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศเพ่ิมเติมดวย  

หลังจากการเก็บเก่ียว ชาวนาในบังกลาเทศจะขายขาวใหกับผูซ้ือขาวเปลือกในประเทศท่ีเปนเจาของ

โรงสี หรือหากปริมาณขาวในปการผลิตมีนอย โรงสีจะกวานซ้ือขาวจากชาวนาเพ่ือนํามาแปรรูปจําหนวยออกสูทองตลาด

ผานชองทางการจําหนายตางๆ และอีกสวนหนึ่งรัฐบาลบังกลาเทศจะซ้ือขาวเปลือกจากชาวนาโดยตรง การซ้ือขาว 

ของภาครัฐสวนใหญจะสงเก็บเปนมูลภัณฑกันชน เพ่ือความม่ันคงทางดานอาหารและเปนการรักษาเสถียรภาพดานราคา

ขาวในประเทศ โดยหากราคาขาวท่ีจําหนายปลีก สูงเกินกวาราคาท่ีควรจะเปน รัฐบาลจะเปดจําหนายขาวเพ่ือ 

เพ่ิมปริมาณขาวในตลาด 

ในปการผลิต 2563/64 USDA ประมาณการณพ้ืนท่ีเพาะปลูกบังกลาเทศรวมท้ังสิ้น 72.4 ลานไร 

ผลผลิตขาวท้ัง 3 ฤดู รวมกันจะไดปริมาณผลผลิตจํานวน 52.2 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 34.8 ลานตันขาวสาร  

ฤดูการผลิต ประมาณการณพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิต ปการผลิต 2563/64 

เพาะปลูก  ปริมาณผลผลิต  

ลานเฮกตาร (ลานไร) ขาวสาร (ลานตัน) ขาวเปลือก (ลานตัน) 

AUS  1.2  (7.5)       2.7  4.0  

AMAN  5.7  (35.6) 12.8 19.3 

BORO  4.7  (29.3) 19.3 28.9 

รวม 11.6  (72.4) 34.8 52.2 

 ท่ีที่มา USDA Gain modified from production table of Report Number: BG2021-0004 muj 
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ป 2564 รัฐบาลบังกลาเทศประกาศปริมาณและราคารับซ้ือขาวจากชาวนาและจากโรงสีฤดูการผลิต 

BORO รวมท้ังสิ้น  1.8 ลานตัน อยางไรก็ตาม ราคาปริมาณรับซ้ือในปนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดขาวในบังกลาเทศ 

มองวา ไมจูงใจชาวนาและโรงสี อาจทําใหการรับซ้ือไมบรรลุเปาท่ีตั้งไว รัฐบาลอาจประกาศนําเขาขาวจากตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน  

 
ที่มา  https://thefinancialexpress.com.bd/ 21/4/21 

 

การนําเขาขาว 

โดยท่ัวไปบังกลาเทศมีการนําเขาประมาณรอยละ 1 เม่ือเทียบกับปริมาณการบริโภคโดยรวม มีการ

นําเขามากเปนพิเศษในป 2561-62 จํานวน 3.89 ลานตัน เนื่องจากผลผลิตไดรับผลกระทบเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดย

มีแหลงนําเขาขาวสวนใหญมาจากอินเดีย โดยอินเดียมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 60 ท่ีเหลือจะเปนขาวจาก

ปากีสถาน พมา เวียดนามและไทย  

ชวง มค.-เมย. ป 2564 บังกลาเทศนําเขาแลวจํานวน 0.9 ลานตัน สวนใหญเปนขาวนึ่งนําเขาจาก

อินเดีย เพ่ือชดเชยภาวะสต็อกขาวของรัฐบาลตึงตัวจากผลกระทบโรคไวรัสโคโรนาระบาด ท่ีรัฐบาลตองแจกจายขาวหรือ

จําหนายขาวราคาถูกใหประชากรท่ีไดรับผลกระทบ และเพ่ือควบคุมราคาขาวในตลาดไมใหสูงจนเกินไป ในสวนของขาว

คุณภาพดี นําเขาโดยผูนําเขาเอกชนท่ัวไปในปริมาณตอปไมมากนักเพ่ือเสริมตลาดผูมีรายไดสูง 

 

การตลาดขาวในบังกลาเทศ  

บังกลาเทศมีชองทางการจําหนายปลีกผานเครือขายการคาดั้งเดิมและการคาสมัยใหม เชน ชองทาง

จําหนายผานรานคาปลีกท่ัวไป รานคาริมถนน (Roadsided Stores) ท่ีมีการตักแบงขาวขายตามปริมาณท่ีลูกคาตองการ 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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ต ล า ด ท่ี ภ า ค รั ฐ จั ด ตั้ ง ข้ึ น  เช น  ต ล า ด เท ศ บ า ล  (Municipal Corporation Markets) ส ว น ห า ง ค า ป ลี ก 

Hypermarket/Supermarket รานสะดวกซ้ือ และผานตลาดอี-คอมเมิซ จะมีการจําหนายขาวนําเขาท่ีบรรจุสําเร็จรูป 

ราคาจําหนายปลีกขาวพ้ืนเมืองในเมืองธากา รานขายขาวสารปลีกท่ัวไป ขาวคุณภาพดี กก. ละ 

 62 – 68 ตากา (22-25 บาท) ขาวคุณภาพปานกลาง กก. ละ 50 – 55 (18-20) ตากาและขาวคุณภาพตํ่า กก. ละ  

46 – 48 ตากา (16-17) หาสามารถหาซ้ือไดในรูปแบบการตักขายหรือแบบบรรจุถุง 

สวนราคาจําหนายปลีกขาวท่ีนําเขาจากตางประเทศ มีจําหนายเฉพาะในหางคาปลีก Hypermarket/ 

Supermarket รานสะดวกซ้ือ และผานตลาดอี-คอมเมิซ สํารวจเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 ดังนี้ 

ราคาขายปลีกเฉล่ียขาวนําเขาจากตางประเทศ  

วันท่ีสํารวจ 28 เมษายน 2564 

ลําดับ ประเภทขาว ผูสงออก ตรา/ย่ีหอ ราคาเปน ตากา (บาท) 1 ตากา=0.36 บาท 

1 กก. 2 กก. 5 กก.  

1 บาสมาติ อินเดีย Qilla 325 (120)     

Daawat     360 (132)   1,638 (602) 

Tilda  360 (132)   1,775 (652) 

Fortune 306 (112)   1,410 (518) 

2 บาสมาติ ปากีสถาน Mehran 330 (121)   1,625 (597)  

3 ขาวหอมมะลิ ไทย ตราฉัตร   619 (227) 1,500 (551) 

Sunlee     1,169 (429) 

4 ขาวกลองหอม

มะลิ 

ตราฉัตร    700 (257)   

ที่มา จากการสํารวจ 28/4/21 

การบริโภคขาวในบังกลาเทศ 

ผูบริโภคในตลาดบังกลาเทศ แบงออกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้ 

กลุมผูมีรายไดนอย กลุมนี้จะเปนกลุมของคนสวนใหญในประเทศ ซ้ือขาวพ้ืนเมืองราคาถูก จากรานคา

ปลีกท่ัวไป หรือซ้ือขาวนึ่งท่ีรัฐบาลเปนผูจําหนายผานของทางในตลาดทองถ่ิน ในบางเทศกาลผูบริโภคกลุมนี้อาจมีโอกาส

ในการบริโภคขาวหอมทองถ่ิน เชน ขาว Chinigura, Kalazira ไดบาง 

กลุมผูมีรายไดปานกลาง: สวนใหญนิยมซ้ือขาวพ้ืนเมืองราคาปานกลาง เชน ขาว Miniket, Nazirshail 

ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษนิยมใชขาวหอมนําเขามาบริโภค เชน ขาวบาสมาติ 
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กลุมผูมีรายไดสูง: คนกลุมนี้นิยมบริโภคขาวหอมเปนประจําในครัวเรือน หรือหากออกไปรับประทาน

อาหารนอกบาน ภัตตาคารสวนใหญจะมีขาวหอมนําเขาไวบริการ โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ขาวบาสมาติของปากีสถาน

และอินเดีย  

ชาวตางชาติ: นิยมบริโภคขาวหอมมะลิ ขาวบาสมาติของปากีสถานและอินเดีย 

 

  

กฎระเบียบการนําเขา 

บังกลาเทศมีระเบียบการนําเขาขาว โดยกําหนดใหผูนําเขาตองมีใบอนุญาตนําเขากอน และเม่ือนําเขา

ตองแสดงเอกสารใบรับรองการปราศจากโรคพืช ใบรับรองสุขอนามัย และใบรับรองผานการทดสอบการปนเปอนทางรังสี 

แสดงตอศุลกากรและเม่ือไดเสียภาษีอากรตางๆ ผูนําเขาจะตองปดปายบนบรรจุภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย ชื่อท่ีอยูผูนําเขา 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ  ชนิดสินคา วันท่ีหมดอายุ ราคาจําหนายแนะนํา จึงจะนํามาจําหนายในทองตลาดได 

  

ภาษีนําเขา: 

อัตราภาษีรวมสําหรับสินคาขาวท่ีนาํเขาขาวภายใตพิกัด 1006 ในปจจุบันของบังกลาเทศ กําหนด

ไวที่รอยละ 62.5-85 โดยมีรายละเอียดประเภทภาษีและอัตราภาษีแสดงตารางดานลาง    

พิกัดอัตราศุลกากรบังกลาเทศ ปงบประมาณ 2020-2021 

HS. Code Description CD RD SD VAT ATV AIT TTI 

Semi-Milled or Wholly Milled Rice 

1006.30.10 Fortified rice kernels 25 25 0 15 5 5 85.00 

1006.30.90 Other (such as, Basmati rice, Jasmine 

rice etc.) 

25 25 0 0 5 5 62.50 

1006.40.00 Broken rice 25 25 0 0 5 5 62.50 

ท่ีมา: Bangladesh Customs Tariff, Fiscal Year 2020 – 2021 

(1) ภาษีศุลกากร (CD-Customs Duty) (2) ภาษีอากรควบคุม (Regulatory Duty : RD) (3) ภาษีอากรเพ่ิมเติม (Supplementary Duty 

: SD) (4) ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added Tax : VAT) (5) ภาษีมูลคาเพ่ิมทางการคา (Advance Trade VAT : ATV) และ (6) ภาษีเงินได 

(Advance Income Tax : AIT  
 

ปญหาอุปสรรคการนําเขาขาวไทยในประเทศบังกลาเทศ 

1. ฐานผูบริโภคยังนอย แมวาจํานวนประชากรบังกลาเทศมีมากถึง 160 ลานคน แตประชากรสวนใหญ

มีรายไดนอย ทําใหไมมีกําลังซ้ือหาได อีกท้ังราคาขาวท่ีนําเขามาจากตางประเทศเม่ือรวมภาษีและคาใชจายตางๆ แลว 
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ราคาสูงกวาขาวพ้ืนเมืองเปนอันมาก ผูบริโภคขาวคุณภาพดี สวนใหญจึงเปนประชากรท่ีมีระดับรายไดสูงและคนตางชาติ

ในบังกลาเทศ รวมท้ังรานอาหารหรือภัตตาคารท่ีใชขาวนําเขาจากตางประเทศ มาใหบริการแกลูกคา 

2. การขนสงขาวผานทาเรือจิตตะกอง ซ่ึงเปนทาเรือหลักในนําเขาสงออกสินคาของบังกลาเทศ เปน

ทาเรือนํ้าตื้น ตองใชเรือเล็กขนสงสินคาจากเรือใหญ ทําใหมีคาดําเนินการเพ่ิมไปในราคาสินคา รวมท้ังการท่ีมีเรือเล็ก

สําหรับขนสงจํานวนนอย ตองใชเวลาในการถายสินคานาน ผูนําเขาสินคาตองจายคาเสียเวลาเรือ ซ่ึงเปนการเพ่ิมตนทุน

ข้ึนอีกประการหนึ่ง  

3. ความนิยมของผูบริโภคขาว คนบังกลาเทศสวนใหญนิยมรับประทานขาวกับแกง  และรับประทาน

ดวยมือ หรือนําขาวมาหุงเปนประเภทขาวหมกเนื้อสัตวตางๆ เชน ขาวหมกไก ขาวหมกแพะ เปนตน ขาวท่ีใชรับประทาน

จึงตองรวน ดังนั้น ขาวสวนใหญท่ีนํามารับประทานจึงเปนขาวพ้ืนเมืองหรือขาวบาสมาติของอินเดียหรือปากีสถาน 

 

ขอคิดเห็น 

ในสถานการณปกติ บังกลาเทศสามารถผลิตขาวไดเพียงตอการบริโภคภายในประเทศ โดยไมตองนําเขา

แตจะมีการนําเขาเม่ือผลผลิตขาวไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีทําใหเกิดผลผลิตเสียหายหรือเกิดสถานการณไมปกติ 

เชน สถานการณการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสท่ีสงผลกระทบตอผูมีรายไดนอย สงผลใหรัฐบาลตองแจกจายหรือ

จําหนายขาวสารราคาถูก ทําใหปริมาณสตอกขาวของรัฐบาลลดนอยลงจนตองนําเขาขาวจากตางประเทศ ท้ังนี้  

บังกลาเทศมองหาแหลงขาวราคาตํ่าเปนสําคัญ 

โอกาสการขยายตลาดขาวไทยในบังกลาเทศ ตองอาศัยกรอบการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจ 

วาดวยการซ้ือขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ (G to G) เปนสําคัญ  โดยชนิดขาวท่ีรัฐบาลบังกลาเทศ

ตองการนําเขา สวนใหญเปนขาวนึ่งชนิด 5%  

บังกลาเทศมีการนําเขาขาวหอมมะลิไทยมาจําหนายท่ัวไปในกรุงธากา และเมืองใหญๆ ผานหางคาปลีก 

Hypermarket/Supermarket รานสะดวกซ้ือ รวมท้ังตลาดอี-คอมเมิซ ขาวหอมมะลิไทยจึงเปนสินคาจําเพาะท่ีเสริม

ความตองการของผูบริโภคสวนหนึ่งท่ีมีรายไดสูงและรูจักหรือคุนเคยกับขาวหอมมะลิไทย 

   

  

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงธากา 

เดือนพฤษภาคม 2564 
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ภาพประกอบรายงาน  

 

 

 
ลักษณะเมล็ดขาวพ้ืนเมือง ราคาจําหนาย กก. ละ 25 บาท  

 

 
ขาวท่ีหุงขายตามรานอาหารขางทาง จานละ 5 บาท 

 
ขาวของไทยท่ีวางจําหนายในหาง ขนาด 5 กก. ราคา 550 บาท 
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 ราคาจําหนายปลีกตองบวก VAT อีก 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รานขายขาวสารริมถนน การจัดเรียงสินคาในหาง 
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