
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๖.๘ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 

๒.๐ โดยมีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๖๑.๒ ล้านเฮกตาร์ ขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๕   โดยประเทศที่มีอัตราการผลิต 
เพ่ิมขึ้นได้แก่ สหรัฐฯ (๘.๔๒ ปอนด์ต่อเฮกตาร์ นับว่าเป็นสถิติสูงที่สุดของสหรัฐฯ) ส าหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง
จากเดือนที่ผ่านมา คือ จีน เกาหลีใต้ บราซิล และปานามา 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ สูงกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒ โดยมีปริมาณอยู่
ที ่๑๐๗.๔ ล้านตัน ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๐.๑ ล้านตัน ซึ่งนับว่ามีปริมาณสูงสุดนับจากปี ๒๕๔๔/๒๕๔๕ เป็นต้นมา ขณะนี้
ประเทศที่มีสต๊อกข้าวสูงที่สุดได้แก่ อินเดีย และประเทศไทย การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มสต๊อก
ข้าวลดลง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม ส าหรับอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/
๒๕๕๗  คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๒.๖ (คงที่จากเดือนที่ผ่านมา) 

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๙.๐ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๓๕ ล้าน

ตัน โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อินเดีย สหรัฐฯ และปานามา ส่วนประเทศที่มีแนวโน้มการ
น าเข้าที่เพ่ิมขึ้น อิหร่าน และฟิลิปปินส์  ส าหรับในปี ๒๕๕๖ นี้  ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ อินเดีย และ
อาร์เจนตินา ขณะเดียวกันประเทศผู้น าเข้าท่ีมีการน าเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ประเทศ อิหร่าน และฟิลิปปินส์   

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสงูและคุณภาพกลาง มีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๕-

๘ เนื่องมาจากค่าเงินบาทของไทยที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเหรียญดอลลาร์ของสหรัฐฯ  และการปรับลดราคาข้าว
ภายในประเทศ โดยเมื่อต้นเดือนกันยายนราคาข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษอยู่ที่ ตันละ ๑,๑๒๐ เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือน
ที่ผ่านมา ๑๓ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามมีการปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการค้าเพ่ิมกับ
คู่ค้าใหม่ ยกเว้นคู่ค้าเดิมคือจีน  ส าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และข้าวสาร 
(Milled rice) ยังมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา  

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณอ์ยู่ที่ ๒๔๔.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๗ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๖๘.๔ ล้าน cwt โดยต่ ากว่าปีทีก่่อนหน้า ร้อยละ ๑๐ 
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๓.๒ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ ๑.๕  

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐.๐ ล้าน cwt ลดลง
ร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณต่ าสุดนับจากปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ข้าวเมล็ดยาว (long-
grain) มีปริมาณ ๑๘.๔ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๖ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี
ปริมาณ ๙.๒ ล้าน cwt ยังคงต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ ๒๔  

 

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 



 

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

ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผลมา
จากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นถั่วเหลือง และข้าวโพด บริเวณพ้ืนที่สามหลี่ยมปากแม่น้ า
ที่ส าคัญ โดยในเดือนที่ผ่านมา พ้ืนที่ที่มีการเพราะปลูกเพ่ิมขิ้น ได้แก่ มลรัฐอาร์แคนซอว์, แคลิฟอร์เนีย, หลุยเซียนา และ
เทกซัส ส่วนพื้นที่ท่ีมีการเพาะปลูกลดลงได้แก่มลรัฐมิสซิซิปปี 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 ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/

cwt นับเป็นราคาทีต่่ ากว่าปีที่ผ่านมาที่ ๑๔.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt  ทั้งนี้ยังคงเป็นผลมาจากปริมาณอุปทานข้าวในตลาดมี
ปริมาณลดลงจากผู้ส่งออกรายใหญ่ในเอเซีย ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) อยู่ที่ ๑๖.๓๐-
๑๗.๓๐ 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 านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


