
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๕.๖ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑  

โดยมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น ๑๖๐.๘ ล้านเฮกตาร์ เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๒.๘ ล้านเฮกตาร์ โดยประเทศที่มีการขยาย
พ้ืนที่การผลิตเพิ่มข้ึนได้แก่ บราซิล มาดากัสกา และปากีสถาน   

ในเดือนที่ผ่านมาประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ บราซิล กายานา ฮอนดูรัส ปากีสถาน เวียดนาม 
อัฟกานิสถาน และอีกหลายประเทศทางตอนใต้ของซาฮาราในทวีปอัฟริกา ส าหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง ได้แก่ 
เอกวาดอร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน และสหภาพยุโรป 

   ๑.๒ การบริโภค (Consumption / Residual use)  
   ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคทั่วโลกคาดการณ์ที่ ๔๗๔.๖ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๕ เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา โดยเดือนนี้ประเทศท่ีมอัีตราการบริโภคเพ่ิมข้ึนได้แก่บราซิล เกาหลีใต้ ประเทศไทย สหรัฐฯและเวียดนาม   
๑.๓ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ใกล้เคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่  

๑๑๑.๒ ล้านตัน สูงกว่าการคาดการณ์จากปีก่อนหน้า ๑.๐ ล้านตัน นับว่ามีปริมาณสต๊อกสูงที่สุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๔/๒๕๔๕ 
ขณะที่การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสต๊อกข้าวต่อปีสูงที่สุดอยู่ที่ ๑๔.๑ ล้าน โดยประเทศที่
มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นได้แก่  บังคลาเทศ อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น และฟิลิปีนส์ ส่วนอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคของโลกปี 
๒๕๕๖/๒๕๕๗  คงท่ีกับปีที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ ๒๓.๖  

๑.๔ การค้า (Trade)  
ในปี ๒๕๕๖ ปริมาณการค้าข้าวของโลก อยู่ที่  ๓๘.๗ ล้านตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๓ โดยประเทศผู้

ส่งออกมากที่สุดได้แก่ ปากีสถาน ขณะที่เวียดนามมีการส่งออกลดลง โดยประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าข้าวลดลงได้แก่ 
ไนจีเรีย เซเนกัล และบังคลาเทศ  

ส าหรับปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๔๐.๙ ล้านตัน มากกว่าปีก่อนหน้า ๒.๒ ล้าน
ตัน โดยปี ๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาร์เจนตินา พม่า กายานา ปากีสถาน และประเทศไทย 
โดยรัฐบาลไทยได้เริ่มระบายข้าวในสต๊อกเพ่ิมข้ึน ๐.๕ ล้านตัน ออกสู่ตลาดโลก เป็น ๙ ล้านตัน  

๑.๕ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทย ข้าวคุณภาพสูง ในเดือนนี้ราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ๔-๖ เป็นผลจากการที่รัฐบาล

เปิดการระบายข้าวในสต๊อกอย่างต่อเนื่อง ข้าวคุณภาพกลางและคุณภาพต่ า มีการปรับตัวลดลงร้อยละ ๑-๒ โดยราคาข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง ปรับตัวต่ ากว่าเดือนที่ผ่านมา ๑๓ เหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ ตันละ ๙๖๑ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของ
เวียดนามปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ ๓๘๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่ า
กว่าเดือนก่อนหน้า ๑๕ เหรียญสหรัฐฯ และข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต ์ของไทยราคาต่ ากว่าเวียดนาม ๓ เหรียญสหรัฐฯ  แต่หาก
เทียบราคาไทย และเวียดนามโดยทั่วไป ข้าวไทยยังคงราคาสูงกว่าเวียดนามถึงตันละ ๕๐ เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับราคาข้าว
ของสหรัฐฯ ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain milled rice) คงที่จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ตันละ ๕๘๔ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าว
เมล็ดกลาง (California Milled rice) มีราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมาอยู่ที่ตันละ ๑,๑๗๕ เหรียญสหรัฐฯ โดยใน
เดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนมกราคมผ่านมา ๕๐ เหรียญสหรัฐฯ  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 



 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านการเพาะปลูก (US. Rice Planting)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ ๒.๘๘ ล้านเอเคอร์ ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่าน

มาถึงร้อยละ ๑๖ โดยพ้ืนที่ส าคัญได้แก่มลรัฐอาคันซอว์ มิสซิซิปปี และมิสซูรี่ และหลุยเซียนา  
๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณอ์ยู่ที่ ๒๔๘.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๒.๓  ล้าน cwt โดยต่ ากว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๘ 
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๓.๗ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ ๒ คงที่
จากเดือนที่ผ่านมา  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ที่ ๒๒๑.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒ เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๑๕๖.๐ ล้าน cwt ลดลง ร้อยละ ๖ จากปีที่ผ่านมา ข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๖๕.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ เดือนล่าสุดคาดการณ์ที่ ๒๗.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๕ 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นปริมาณต่ าสุดนับจากปี ๒๕๔๖/๒๕๔๗ ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มี
ปริมาณ ๑๖.๓ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๖ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๘.๗ 
ล้าน cwt ยังคงต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๙ 

๒.๕ ราคา (SAFP Price)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) คงระดับอยู่ที่ ๑๕.๓๐-๑๕.๙๐ เหรียญ

สหรัฐฯ/cwt เท่ากับเดือนก่อนหน้า นับว่าเป็นราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ที่๑๔.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt 
ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) อยู่ที่ ๑๙.๗๐-๒๐.๓๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt เพ่ิมขึ้น ๑.๐ 
เหรียญสหรัฐฯ จากเดือนที่ผ่านมา  

๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-Feb 2014)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๕๗๐,๐๑๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๓๔๓,๙๙๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดย

มีมูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๕๖.๓๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตุรกี ๔๘.๐๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๔๐.๘๔ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๓๔.๙๔  ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๒๙.๕๖ ล้านเหรียญสหรฐัฯ อิรัค ๒๓.๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และซาอุดิอาราเบีย ๑๗.๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

๒.๗ สถิติการน าเข้า (US. Import Jan-Feb 2014)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๑๐๗,๓๑๐ ตัน คดิเป็นมูลค่า ๑๒๑.๗๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๗๔.๒๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๒๗.๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน 
๖.๙๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวยีดนาม ๔.๒๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๒.๔๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล ๒.๒๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และแคนาดา ๐.๙๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
หมายเหตุ : 1 cwt = 100 pounds = 45.359237 kilogram  /   1 hectare = 100 acres = 10,000 square meters 

      
      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 

                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 
 

 

 

 


