
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๙.๓ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย

ละ ๒.๐ มีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๖๑.๔ ล้านเฮกตาร์    เนื่องจากมีการขยายขนาดพ้ืนที่การเพาะปลูกโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเซีย ซึ่งนับว่าเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุดได้แก่ จีน, อินเดีย, 
ไนจีเรีย, ฟิลิปีนส์, ไทย และเวียดนาม ขณะทีป่ระเทศท่ีมีอัตราการผลิตที่ลดลง คือ สหรัฐฯ, เม๊กซิโก, ออสเตรเลีย และพม่า 
เป็นต้น 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๑๐๗.๘ ล้านตัน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๐ จากยอดที่สูงที่สุด 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔/๒๕๔๕ ประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นมากที่สุดได้แก่ ประเทศไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒ อันเนื่องมากจาก
โครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลไทย และอันดับรองลงมาคือ อินเดีย ส่วนประเทศที่มีสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ จีน, อินโดเน
เซีย, สหรัฐฯ และเวียดนาม 

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๘.๖  ล้านตัน มีปริมาณยังคงที่ในปี ๒๕๕๖ และ 

หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาการส่งออกมียอดลดลง ๐.๕ ล้านตัน  ประเทศท่ีมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ ประเทศ
ไทย ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะระบายข้าวในสต๊อกออกสู่ตลาดโลกเพ่ิมขึ้น และเวียดนาม เนื่องจากปริมาณข้าวที่ผลิตได้มีจ านวน
มาก และตั้งราคาไม่สูงเกินไปนัก  ส่วนประเทศท่ีมีการส่งออกลดลง ได้แก่ บราซิล และ สหรัฐฯ ส าหรับประเทศผู้น าเข้า ที่มี
การน าเข้าข้าวในปริมาณมาก ได้แก่ จีน, สหภาพยุโรป, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรกั ไนจีเรีย, ฟิลิปปีนส์ และซาอุดิอาราเบีย 

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลาง มีราคาลดลงร้อยละ ๑-๒ จากเดือนที่ผ่าน

มา เนื่องมาจากการเร่งระบายจ าหน่ายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลไทย ในขณะที่ราคาของข้าวหอม (Aromatic Rice) กลับมี
ราคาสูงขึ้น ส่วนราคาข้าวของเวียดนามยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาวะการขายที่ชะลอตัว
ของปี ๒๕๕๖  ส าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่ต่ า 
แต่มีความต้องการของตลาดส่งออกท่ีสูงขึ้น ขณะที่ข้าวสาร (Milled rice) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยังมีราคาคงที่เท่ากับเดือนที่
ผ่านมา 

 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส าหรับปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ที่ ๒๔๖.๑ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๖ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๕.๙ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๖ ข้าวเมล็ด
กลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๖๘ ล้าน cwt ต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๖ เช่นกัน 

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๓.๑ ล้าน ลดลงร้อย
ละ ๑๕.๕  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๑.๙ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ ๑๔.๒ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๙ ล้าน cwt ต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓  

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 

 

 

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

ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผลมา
จากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นธัญพืชฤดูหนาว และข้าวโพด บริเวณพ้ืนที่สามหลี่ยมปาก
แม่น้ าท่ีส าคัญของสหรัฐฯ  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๑๕ ล้าน cwt ลดลง  ๕.๐ ล้าน cwt 

จากที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีการบริโภคลดลงร้อยละ ๖ ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & 
Short rice) มีอัตราการบริโภคคงท่ี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๓.๘๐-๑๔.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/

cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลิตข้าวของเอเซีย และอเมริกาใต้ที่สูงขึ้น ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น 
(Medium & Short rice) คงที่จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๑๕.๕๐-๑๖.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ทั้งนี้ยังคงเป็นผลจากการ
แข่งขันด้านราคาจากอิยิปต์และประเทศออสเตรเลียในตลาดโลก 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๑,๐๘๑,๐๒๐ ตนั คิดเป็นมูลค่า ๖๑๕.๗๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดย

มีมูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๑๑๐.๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา ๑๓๑.๑๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
๙๑.๒๔ ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลเิบีย ๗๓.๘๑ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เกาหลีใต้ ๗๒.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๖๔.๙๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ อีหร่าน ๖๒.๘๖ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๑๕๐,๒๙๐ ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๑๖๗,๙๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๑๑๗.๕๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๒๘.๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน 
๔.๘๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวยีดนาม ๔.๑๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๒.๖๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๒.๖๓ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ แคนาดา ๒.๑๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

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

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 


