
 

       

 
 
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๓.๒ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 

๑ โดยมีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๖๐.๓ ล้านเฮกตาร์ ขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๙   โดยประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบเอเซียใต้ และลาตินอเมริกา ได้แก่ ศรีลังกา บังคลาเทศ  เกาหลีใต้  เวียดนาม โคลัมเบีย กายานา
สหรัฐฯ แมกซิโก และตุรกี ส าหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง ส่วนใหญ่ในเอเซีย และอเมริกาใต้ ได้แก่ อินเดีย จีน 
ปากีสถาน บลาซิล อาร์เจนตินา ชิลี และออสเตรเลีย 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ใกล้เคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่ 
๑๐๖.๕ ล้านตัน ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๐.๙ ล้านตัน ซึ่งนับว่ามีปริมาณสูงสุดนับจากปี ๒๕๔๔/๒๕๔๕ เป็นต้นมา ขณะนี้
ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวสูงที่สุดได้แก่ จีน อินเดีย และปากีสถาน การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มสต๊อก
ข้าวลดลง ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม ทั้งนี้จากสถิติการคาดการณ์ในปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  ประเทศ
ไทยมีปริมาณสต๊อกข้าวปีต่อปี สูงที่สุด ถึง ๑๕.๕ ล้านตัน ส่วนอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  
คาดว่าลดลงเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๒.๕ (ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา) 

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที ่๓๙.๒ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๒ ล้านตัน 

โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อินเดีย และสหรัฐฯ ส่วนประเทศที่มีแนวโน้มการน าเข้าที่
เพ่ิมขึ้นคือ จีน อิรัค อิหร่าน และประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก ได้แก่ ไนจีเรีย โกตดิวัวร์  แทนซาเนียร์ และออสเตรเลีย 
ส่วนประเทศที่มีการส่งออกลดลงได้แก่ เวียดนาม ปากีสถาน รัสเซีย อาร์เจนตินา และตุรกี   ส าหรับในปี ๒๕๕๖ นี้  
ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ อินเดีย และกายานา ขณะเดียวกันประเทศผู้น าเข้าที่มีการน าเข้าข้าวเพ่ิมขึ้น ได้แก่
ไนจีเรีย โกตดิวัวร์  แทนซาเนียร์ และกานา  

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสงูและคุณภาพกลาง มีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๖-

๘ เนื่องมาจากการระบายข้าวจากสต๊อกข้าวของรัฐบาลไทย ราคาข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษอยู่ที่ ตันละ ๑,๑๕๐ เหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ๓๐ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีการค้าปริมาณมาก ให้แก่ ฟิลิปีนส์ และคู่ค้าเดิมคือจีน  ส าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และข้าวสาร (California Milled rice) มีราคาคงลดลง ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง  

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณอ์ยู่ที่ ๑๘๘.๗ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๒๙.๐ ล้าน cwt โดยต่ ากว่าปีทีก่่อนหน้า ร้อยละ ๑๑ 
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๕๙.๗ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ ๘  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



 
 
ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑.๒ ล้าน cwt ลดลง

ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณต่ าสุดนับจากปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ข้าวเมล็ดยาว (long-
grain) มีปริมาณ ๑๘.๔ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี
ปริมาณ ๑๐.๔ ล้าน cwt ยังคงต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๕ 

๒.๒ การผลิต (Production) 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ยังคงคาดการณ์ที่ ๒.๔๙ ล้านเอเคอร์ ลดลง

ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา โดยในเดือนที่ผ่านมา พ้ืนที่ที่มีการเพราะปลูกเพ่ิมขิ้น ได้แก่ มล
รัฐอาร์แคนซอว์, แคลิฟอร์เนีย, หลุยเซียนา และมิสซิซิปปี ส่วนพื้นที่ท่ีมีการเพาะปลูกลดลงได้แก่มลรัฐเทกซัส และมิซูรี  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๑๖.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒ หาก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๘๔.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๖ ส่วน
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๓๒.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๑ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ราคา (SAFP Price)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๔.๕๐-๑๕.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/

cwt นับเป็นราคาที่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาที่ ๑๔.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt  ทั้งนี้ยังคงเป็นผลมาจากปริมาณอุปทานข้าวในตลาดมี
ปริมาณลดลงจากผู้ส่งออกรายใหญ่ในเอเซีย ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) อยู่ที่ ๑๖.๘๐-
๑๗.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๕ เหรียญสหรัฐฯ  

๒.๕ การส่งออก (Export)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๒.๓๕ ล้านตัน คดิเป็นมูลค่า ๑,๓๗๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๒๓๑.๐๒ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๓๓.๐๕ ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา 
๑๒๒.๕๕ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เฮติ ๑๒๐.๘๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๐๐.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ๘๘.๑๖ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอิหร่าน ๗๗.๗๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๐.๓๖ ล้านตัน  คดิเป็นมูลค่า ๔๐๖.๖๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๒๖๐.๓๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๘๔.๑๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน 
๑๗.๒๖ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เวียดนาม ๑๖.๙๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๖.๓๓ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๕.๑๘ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ แคนาดา ๓.๘๐ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  

 

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

      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


