
       

 
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๔๖๗.๖ ล้านตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๕ ล้าน

ตัน ซ่ึงนับว่ายังคงมีปริมาณที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ถึง ๑.๘ ล้านตัน   โดยประเทศที่มีอัตราการผลิต
เพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย ฟิลิปินส์ อินโอเนเซีย และ เอกวาดอร์ ขณะที่ ประเทศที่มีอัตราการผลิตที่ลดลง คือ ปากีสถาน 
ประเทศไทย เวียดนาม โคลัมเบีย อาร์เจนตินา และกลุ่มสหภาพยุโรป  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๑๐๓.๘ ล้านตัน สูงกว่าเดือนที่ผ่านมา ๐.๕ ล้านตัน แต่ต่่ากว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๑.๗ ล้านตัน ประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ อินโดเนเซีย ฟิลิปินส์ และสหรัฐฯ ส่วน
ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ ปากีสถาน โคลัมเบีย ประเทศไทย และเวียดนาม 

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๖ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที ่๓๗.๔  ล้านตัน เท่ากับการคาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา 

และ หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาการส่งออกมียอดลดลง ๑.๘ ล้านตัน ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ 
เวเนซูเอลา อุรุกวัย พม่า และรัสเซีย ส่วนประเทศที่มีการส่งออกลดลงได้แก่ ปากีสถาน และอาร์เจนตินา ประเทศผู้น่าเข้า
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ โคลัมเบีย เวเนซูเอลา บลาซิล ประเทศไทย จีน และบังคลาเทศ ส่วนประเทศน่าเข้าลดลงได้แก่ เวียดนาม 
อิหร่าน อัฟริกาใต้ และรัสเซีย 

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสงูและคุณภาพกลาง มีราคาคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่าน

มา ในขณะที่ราคาของข้าวคุณภาพต่่าท่ีมีแนวโน้มการปรับตัวลดลง และข้าวหอม (Aromatic Rice) มีราคาสูงขึ้น ส่วนราคา
ข้าวของเวียดนามยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาวะการขายที่ชะลอตัว ส่าหรับราคาข้าวเมล็ด
ยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ข้าวสาร (Milled rice) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังมีราคาคงที่เท่ากับ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๒๖๒.๑ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔ จาก

ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๘๗.๔ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๑ 
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๒.๕ ล้าน cwt ต่่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑   

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔.๑ ล้าน ลดลงรอ้ยละ ๑๗  เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๐.๔ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖ 
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๑.๕ ล้าน cwt ต่่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๙  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 



 

 

๒.๒ การผลิต (Production) 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์ที่ ๒.๖๑ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อย

ละ ๓ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นถั่วเหลือง และข้าวโพด บริเวณพ้ืนที่สามหลี่ยมปากแม่น้่าที่
ส่าคัญในรัฐแคลิฟอเนีย และรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ  

ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  การคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวของสหรัฐฯ แยกประเภทได้ดังนี้ ข้าวเมล็ดยาว (long-
grain) ๑.๙๓ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อยละ ๓ จากปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) ๐.๖๗๘ ล้าน
เอเคอร์ ลดลงถึงสองในสามโดยเฉพาะทางตอนใต้ของสหรัฐฯ หากเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๔  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๒๐ ล้าน cwt ลดลง  ๕.๐ ล้าน cwt 

จากเดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ ๙  
๒.๔ ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๔.๒๐-๑๔.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/

cwt เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่สูงขึ้น และปริมาณสต๊อกข้าวที่จ่ากัดของสหรัฐฯ ส่าหรับ
ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) คงที่จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๑๕.๖๐-๑๖.๒๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt 
ทั้งนี้ส่งผลจากการแข่งขันด้านราคาจากอิยิปต์และประเทศออสเตรเลียในตลาดโลก 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๖๗๔,๔๘๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๓๙๙.๒๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล่าดับดังนี้ เม็กซิโก ๗๐.๔๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๕๐.๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา 
๔๐.๕๖ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เกาหลีใต้ ๓๘.๘๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๓๓.๙๗ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ แคนาดา ๒๘.๘๒ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ ซาอุดิ- อาราเบีย ๒๐.๗๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน่าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๑๐๐,๙๕๐ ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๑๑๒,๐๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน่าเข้าตามล่าดับดังนี้ ประเทศไทย ๗๗.๘๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๑๙.๓๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน 
๓.๐๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวยีดนาม ๒.๘๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๑.๗๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๑.๕๓ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ แคนาดา ๑.๔๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

หมายเหตุ   ๑ cwt = ๑๐๐ pounds = ๔๕.๓๕๙๒๓๗ kilogram 
               ๑ hectare = ๑๐๐ acres = ๑๐,๐๐๐ square meters 
 

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ่าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 


