
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๘.๗ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย

ละ ๒.๐ มีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๖๑.๓ ล้านเฮกตาร์    โดยประเทศที่มีอัตราการผลิต เพ่ิมขึ้นได้แก่ เอกวาดอร์ และกายานา 
ส าหรับประเทศท่ีมีอัตราการผลิตลดลง คือ รัสเซีย เวียดนาม และสหรัฐฯ  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ สูงกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๕ โดยมีปริมาณ
อยู่ที่ ๑๐๘.๐ ล้านตัน ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๐.๖ ล้านตัน หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมาประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นได้แก่ 
จีน อินเดีย และประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณข้าวในสต๊อกทั้งสิ้น ๑๕.๕ ล้านตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ ๒๔ เนื่องจาก
โครงการจ าน าข้าวของรัฐบาลฯ จึงท าให้ข้าวไทยมีราคาสูง ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกได้ ท าให้มีปริมาณข้าว
ในสต๊อกเป็นจ านวนมาก ส าหรับคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย 
สหรัฐฯ และเวียดนาม ส่วนการค านวนการระบายข้าวในสต๊อกโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  คาดว่าเพ่ิมข้ึนจากปีนี้ ร้อยละ ๒๒.๗  

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๘.๐ ล้านตัน ลดลงร้อยละ ๑ จากปี ๒๕๕๖ และ 

หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมาการส่งออกมียอดลดลง ๐.๒ ล้านตัน โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ จีน และ
กายานา ส่วนประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกที่ลดลง ได้แก่ ปากีสถาน สหรัฐ และรัฐเซีย  ส าหรับปี ๒๕๕๖ นี้ ประเทศที่มี
การส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ อาร์เจนตินา และจีน  ส่วนประเทศที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ ประเทศไทย ปากีสถาน จีน และ
อาร์เจนตินา ในส่วนของประเทศผู้น าเข้าที่มีการน าเข้าข้าวลดลง ได้แก่ อินโดนิเซีย และไนจีเรีย ส่วนประเทศที่น าเข้า
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา ได้แก่ประเทศ เบนิน โมซัมบิค และโทโก  

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสงูและคุณภาพกลาง มีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๒-

๕ เนื่องมาจากค่าเงินบาททีอ่่อนตัวลง และคาดหมายว่ารัฐบาลไทยจะเริ่มระบายข้าวในสต๊อก เดือนละ ๐.๕-๑ ล้านตัน โดย
จะเริ่มต้นการระบายตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป  ส่วนราคาข้าวของเวียดนามมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่าน
มา  ส าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) และ ข้าวสาร (Milled rice) ของสหรัฐฯมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา  

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส าหรับปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๒๓๕.๖ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๑๐ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๖๔.๙ ล้าน cwt ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๒ ในขณะที่ข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๖๘.๕ ล้าน cwt ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕.๕  

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๒๘.๖ ล้าน cwt ลดลง
ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗.๙ ล้าน cwt ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๘.๕ ล้าน cwt ยังคงต่ ากว่าช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๙  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 



 

๒.๒ การผลิต (Production) 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ยังคงคาดการณ์ที่ ๒.๔๗ ล้านเอเคอร์ ลดลง

ร้อยละ ๘.๕ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นถั่วเหลือง และข้าวโพด บริเวณพ้ืนที่สามหลี่ยมปาก
แม่น้ าที่ส าคัญ นอกจากนี้ทางตอนใต้ของสหรัฐฯก็ประสบปัญหาอากาศเย็นและฝนตกล่าช้ากว่าปกติในฤดูใบไม้ผลิ และ
ปัญหาปริมาณน้ าที่มีจ ากัดในมลลรัฐเทกซัส 

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๒๐๗.๐ ล้าน cwt ลดลง  ๖.๐ ล้าน cwt  

จากเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ ๑๐ หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการ
บริโภค ๑๔๗ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๑๒ ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๖๐ 
ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๓ 

๒.๔ ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๔.๕๐-๑๕.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/

cwt นับว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป้นผลมาจากปริมาณอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณลดลง ส าหรับราคาข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) คงท่ีจากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๑๕.๘๐-๑๖.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ทั้งนี้ยังคง
เป็นผลต่อเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะกับอิยิปต์และออสเตรเลีย 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๑.๗๗ ล้านตัน คดิเป็นมูลค่า ๑,๐๒๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๑๗๓.๖๑ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๐๘.๙๒ ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา 
๘๐.๒๙ ล้านเหรียญสหรฐัฯ อิหร่าน ๗๗.๗๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๗๔.๘๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๗๒.๔๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ๕๖.๔๓ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๐.๒๕ ล้านตัน  คดิเป็นมูลค่า ๒๘๓.๖๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๑๘๘.๘๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๕๔.๔๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน
๑๐.๖๑ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เวียดนาม ๘.๗๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๔.๖๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๔.๑๒ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ แคนาดา ๓.๐๒ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  
 

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

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 


