
 
 

       

 
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๔๖๘.๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ๒.๓ 

ล้านตัน (หรือคิดจากผลผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ ๔.๔๐ ตัน ต่อ เฮกตาร์) นับว่ายังคงมีปริมาณท่ีสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๔/
๒๕๕๕  โดยประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย กัมพูชา อินเดีย และ เปรู ขณะที่ ประเทศที่มีอัตราการผลิตที่
ลดลง คือ จีน  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๑๐๓.๓ ล้านตัน ซึ่งต่่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๒.๒ 
ล้านตัน ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวเพิ่มขึ้น  ได้แก่ กัมพูชา และอินเดีย ส่วนประเทศที่มีสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ สหรัฐฯ 

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๖ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๗.๔  ล้านตัน เพ่ิมขึ้น ๐.๓ ล้านตัน จากเดือนที่ผ่าน

มา หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาการส่งออกมียอดลดลง ๑.๖ ล้านตัน ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ 
กัมพูชา และสหรัฐฯ ส่วนประเทศที่มียอดการส่งออกลดลงได้แก่ อินเดีย และเปรู ในฝ่ายประเทศผู้น่าเข้าที่มียอดการน่าเข้า
ที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ บังคลาเทศ สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศผู้น่าเข้าที่มียอดลดลงได้แก่ อียิปต์ อินโดเนเซีย และ
ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก 

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางลดลง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลเริ่มระบาย

ข้าวในสต๊อกจากโครงการรับจ่าน่าข้าวของรัฐบาลไทย ยกเว้นข้าวคุณภาพต่่าที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาข้าว
ของเวียดนามยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ มี
การปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการในการซื้อสูง แต่อุปทานข้าวในตลาดต่่า ขณะที่ข้าวสาร (Milled rice) ของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ยังคงไม่มีการปรับตัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา 

 

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 ๒๙.๑ ล้าน ลดลงรอ้ยละ ๒๙  เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๖.๕ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓๒ 
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๐.๕ ล้าน cwt ต่่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙   

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 



 

 

๒.๒ การผลิต (Production) 
  ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ที่ ๑๙๙.๕ ล้าน cwt 

โดยมีพ้ืนที่ และผลผลิตมากขึ้นร้อยละ ๘ จากปีที่ผ่านมา ประมาณการพ้ืนที่เพาะปลูก (Harvested area) ที่ ๒.๖๘ ล้าน
เอเคอร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาก จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่เพาะปลูก
เพ่ิมข้ึน (higher yield forecast) ที่ ๗,๔๔๙ ปอนด์/เอเคอร์ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิด ๓๘๒ ปอนด์ เป็นผล
มาจากผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากรัฐผู้ปลูกข้าวทางตอนใต้ 

ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  การคาดการณ์ปริมาณการเพาะปลูกข้าวของสหรัฐฯโดยรวมอยู่ที่ ๔๑.๑ ล้าน cwt หรือ ต่่า
กว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๕  โดยสามารถแยกประเภทเป็นข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ๒๔.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ 
๓๒ จากปีที่ผ่านมา ส่าหรับข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๔.๗ ล้าน cwt เป็นปริมาณสูงกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ ๔๕   

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๒๕ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๑๓.๕ 

จากปีที่ผ่านมา  
๒.๔ ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๓.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt เพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่สูงขึ้น ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) ลดลงจากเดือนที่ผ่าน
มา อยู่ที่ ๑๕.๖๐-๑๖.๒๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ทั้งนี้ส่งผลจากการแข่งขันด้านราคาจากอิยิปต์และประเทศออสเตรเลียใน
ตลาดโลก 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที ่ ๒๙๙,๖๐๐  ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๘๓.๕๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล่าดับดังนี้ ญี่ปุ่น ๕๖.๗๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม็กซิโก ๓๗.๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ๑๕.๕๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๔.๓๔ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เฮติ ๑๔.๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซาอุดิ- อาราเบีย ๑๓.๖๖ ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ และ ตุรก ี๖.๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน่าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๕๑,๑๘๐ ตัน  คดิเป็นมูลค่า ๕๖.๘๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า

การน่าเข้าตามล่าดับดังนี้ ประเทศไทย ๓๙.๔๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๑๐.๑๔ ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๑.๔๗ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๐.๙๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน ๐.๘๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ อิตาลี ๐.๘๓ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  
 

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

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
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