
 

๑. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๑.๑ ด้าน (Supply) 

ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส าหรับปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ อยู่ที่ ๒๙๗.๔ ล้าน cwt มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากช่วง 

เวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๑  นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับแต่มีการบันทึกข้อมูล โดย   

ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๒๑.๖ ล้าน cwt มากกว่าในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๗   

ในทางกลับกันข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๔.๗ ล้าน cwt ลดลงคิด 

เป็นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา และปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ มีปริมาณรวมทั้ง 

สิ้น ๔๙.๘ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๓๖ จากปีทีผ่่านมาและสูงที่สุดนับแต่ปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐  

๑.๒ การน าเข้า (Import)  

ปริมาณการน าเข้าข้าวของสหรัฐฯ ประจ าปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 
๑๙.๕ ล้าน cwt โดยส่วนใหญ่เป็นข้าว Basmati จากประเทศอินเดียและปากีสถาน ขณะที่ประเทศไทยส่งข้าว
หอมมะลิจ านวนเกือบทั้งหมดของการส่งออกทั่วโลกให้กับสหรัฐฯ แต่เมื่อเทียบแล้ว การน าเข้าข้าวหอมมะลิจาก
ประเทศไทยกลับมีอัตราการเติบโตที่ลดลง  

๑.๓ การส่งออก (Export)   

การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกยังคงอยูที่ ๑๑๙ ล้าน cwt มากกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๘ โดย 

สหรัฐฯ ส่งออกข้าวดิบ(rough-rice) ปริมาณทั้งสิ้น ๔๕  ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีท่ีผ่านมา  

โดยมีตลาดลาตินอเมริกาเป็นตลาดส าคัญขณะเดียวกัน ข้าวจากโรงสี (milled rice) มีปริมาณท้ังสิ้น  

๗๔ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗ เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมี กลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทราย 

ซาฮารา ทวีปแอฟริกา (Sub Sahara Africa) และกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นตลาดส าคัญ  

 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนมกราคม 2554 



๑.๔ การผลิต (Production) 

ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ การคาดการณ์ในเดือนธันวาคม ปริมาณการผลิตข้าวมีจ านวน ๒๔๑.๖ ล้าน cwt  

เท่ากับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับแต่มีการรายงาน และเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  

๑๐ จากระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ในทางกลับกันผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่เพาะปลูก (yield forecast)  

มีปริมาณลดลง คือมี ผลผลิต ๖,๖๖๙ ปอนด/์เอเคอร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ าสุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๘/๒๕๔๙ 

 อันมีผลมาจากสภาวะอากาศร้อนจัดทางตอนใต้ของสหรัฐฯ รวมทั้งภาวะฝนตกอย่างหนักในมลรัฐ 

แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมลรัฐที่มีผลผลิตต่อพ้ืนที่การเพาะปลูกต่ าที่สุด  

๑.๕ การบริโภค (Domestic and Residual use)  

อัตราการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยเป็นปริมาณทั้งสิ้น ๑๒๙ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๕ 
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

๒. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๒.๑ การผลิต (Production) 

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๔๕๒.๔ ล้านตัน เพ่ิมข้ึน ๑ ล้านตันจากการคาดการณ์ใน
เดือนที่ผ่านมา แตห่ากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วมีปริมาณเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓   อันเป็นผลจาก
ปริมาณการผลิตข้าวของประเทศจีนที่เพ่ิมข้ึนจ านวน ๓.๓ ลา้นตัน คิดเป็นปริมาณท้ัง สิ้น ๑๓๙.๓ ล้านตัน  และ
ประเทศที่คาดว่าจะมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนประกอบด้วย กายอานา และเวียดนาม โดยประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการ
ผลิตต่ าลง ประกอบด้วย อิยิปต์ อินเดีย เกาหลีเหนือ และปากีสถาน มีการคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกข้าวโลกปี 
๒๕๕๓/๒๕๕๔ จะลดลงเล็กน้อย คือ มีปริมาณ ๙๔.๘ ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓  

๒.๒ การค้า (Trade)  

การคาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกคือ ๓๐.๓ ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายน และมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยในปี ๒๕๕๓ จะมีปริมาณการส่งออกข้าว
เพ่ิมข้ึนจ านวน ๐.๔ ล้านตัน  เป็นปริมาณทั้งสิ้น ๒๙.๙ ล้านตัน โดยมีผลจากปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ประเทศเวียดนาม พม่า กายอานา เม็กซิโก และเกาหลีใต้  

๒.๓ ราคา (Price)  

ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒-๙ นับจากต้นเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก  การที่ประเทศอินโดนิเซียสั่งซื้อข้าวคุณภาพสูงของไทยเป็นจ านวนมากท าให้ 



จ านวนข้าวใน สต๊อกของไทยมีจ านวนน้อย รวมทั้ง ค่าเงินดอลล่าห์ของสหรัฐฯที่อ่อนตัว ขณะเดียวกัน  ราคาข้าว
ของประเทศเวียดนามสูงขึ้นอีกตันละ ๑๕ เหรียญสหรัฐฯ  เนื่องจากปริมาณการผลิตที่จ ากัดในช่วงต้นฤดูกาล
เพาะปลูก ในขณะที่ ราคาข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ (long – grain rice)  ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อันมี
ผลกระทบมาจากปริมาณการสีข้าวต่อพ้ืนที่การผลิตต่ า (Low milling yields)  

  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  
๑,๖๓๐,๙๓๐  ตัน คิดเป็นมูลค่า ๙๔๘.๔๒ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ ลิเบีย 
แคนาดา ซาอุดิอารา-เบีย และเกาหลีใต้  

  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

การน าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  พฤษภาคม ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๒๔๒,๔๖๐ 
ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๒๕๒.๙๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี 
และบราซิล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


