
 

       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๔๖๗.๖ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย

ละ ๑.๘ มีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๕๘.๔ ล้านเฮกตาร์    ซึ่งประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นได้แก่ ฟิลิปีนส์ อินโดเนเซีย และ
เอกวาดอร์ ประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง คือ ปากีสถาน ประเทศไทย เวียดนาม โคลัมเบีย อาร์เจนตินา และสหภาพ
ยุโรป 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ นับว่าสูงเป็นอันดับสองในรอบสิบปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่ 
๑๐๓.๘ ล้านตัน ต่่ากว่าปีก่อนหน้า ๑.๗ ล้านตัน หากเทียบกับเดือนท่ีผ่านมาประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นได้แก่ อินโดนิเซีย 
ฟิลิปินส์ และสหรัฐฯ ส่วนประเทศที่มสีต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ โคลัมเบีย ปากีสถาน ประเทศไทย และเวียดนาม ส่าหรับอัตรา
การระบายข้าวในสต๊อกโลก อยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๑ ลดลงจากปีที่ผ่านมา  

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๗.๔  ล้านตัน มีปริมาณยังคงที่ในปี ๒๕๕๖ และ 

หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาการส่งออกมียอดลดลง ๑.๘ ล้านตัน  ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ เวเนซูเอ
ลา, อุรุกวัย, พม่า, และรัสเซีย  ส่วนประเทศที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ ปากีสถาน และอาร์เจนตินา ในส่วนของประเทศผู้
น่าเข้า ที่มีการน่าเข้าข้าวในปริมาณเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โคลัมเบีย, จีน, เวียดนาม อัลจีเรีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, ซาอุดิอารา
เบีย, ตุรกี และเวเนซูเอลา 

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลาง มีราคาคงที่จากเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ราคา

ภายในประเทศไทยจะตกต่่า แต่เนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจึงส่งผลให้ราคาโดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะ
ที่ราคาของข้าวหอม (Aromatic Rice) กลับมีราคาสูงขึ้น ส่วนราคาข้าวของเวียดนามยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่
ผ่านมา เป็นผลมาจากภาวะการขายที่ชะลอตัวของปี ๒๕๕๖  ส่าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ มีการ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสาร (Milled rice) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังมี
ราคาคงที่เท่ากับเดือนที่ผ่านมา 

 

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

เดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๘๗.๔ ล้าน cwt สูงขึ้นปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๑ ในขณะที่ข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๒.๕ ล้าน cwt ต่่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๑  

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔.๑ ล้าน cwt ลดลง
ร้อยละ ๑๗  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๐.๔ ล้าน cwt ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๑.๕ ล้าน cwt ยังคงต่่ากว่าช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๔  

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 



 

 

๒.๒ การผลิต (Production) 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ยังคงคาดการณ์ที่ ๒.๖๑ ล้านเอเคอร์ ลดลง

ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผลมา
จากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นถั่วเหลือง และข้าวโพด บริเวณพ้ืนที่สามหลี่ยมปากแม่น้่า
ที่ส่าคัญของสหรัฐฯ ทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย และทางตอนใต้ของสหรัฐฯ 

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

จากเดือนก่อนหน้า แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๙๐ ล้าน cwt 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖ ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๓๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๗ 

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

cwt นับว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะสถานการณ์สต๊อกข้าวที่จ่ากัดของสหรัฐฯ และความต้องการที่เพ่ิมขึ้น
ในตลาดโลก ส่าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) คงที่จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๑๕.๖๐-๑๖.๒๐ 
เหรียญสหรัฐฯ/cwt ทั้งนี้ยังคงเป็นผลต่อเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะกับอิยิปต์และออสเตรเลีย 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๑,๔๔๕,๓๔๐ ตนั คิดเป็นมูลค่า ๘๓๑.๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดย

มีมูลค่าการส่งออกตามล่าดับดังนี้ เม็กซิโก ๑๓๔.๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๙๕.๕๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา 
๘๐.๒๙ ล้านเหรียญสหรฐัฯ แคนาดา ๕๗.๘๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๕๗.๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิหร่าน ๕๗.๔๗ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ๕๔.๐๕ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน่าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๒๐๐,๐๑๐ ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๒๒๕,๑๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน่าเข้าตามล่าดับดังนี้ ประเทศไทย ๑๕๔.๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๓๙.๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน
๗.๑๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวยีดนาม ๖.๓๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๓.๘๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๓.๓๒ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ แคนาดา ๒.๖๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

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

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ่าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


