
 

       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๑.๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  

โดยมีขนาดพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๖๐.๑ ล้านเฮกตาร์ ขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๗   โดยประเทศที่มีการขยายพ้ืนที่ และ
อัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ พม่า กัมพูชา จีน อินเดีย ไนจีเรีย ปากีสถาน สหรัฐฯ บลาซิล สเปน คาซัคสถาน อาร์เจนตินา 
และเอกวาดอร์  ส าหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง ได้แก่ ๒ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คือ จีน และอินเดีย  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ใกล้เคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่  
๑๐๕.๒ ล้านตัน ต่ ากว่ากาคาดการณ์จากปีก่อนหน้า ๑.๙ ล้านตัน ขณะนี้ประเทศที่มีสต๊อกข้าวต่อปีสูงที่สุดได้แก่ ประเทศ
ไทย มีปริมาณอยู่ที่ ๑๔.๗ ล้านตัน ตามด้วยปากีสถาน และฟิลิปินส์ การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มส
ต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม ทั้งนี้จากสถิติการคาดการณ์ในปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  ส่วน
อัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  คาดว่าลดลง ในอัตราร้อยละ ๒๒.๒ เทียบจากปีที่ผ่านมา  

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๔๐.๒ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้า 

๐.๔ ล้านตัน โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อินเดีย ประเทศไทย และเวียดนาม ส่วนประเทศ
ที่มีแนวโน้มการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นคือ ฟิลิปปินส์ เนื่องจากรัฐบาลต้องการเพ่ิมสต๊อกข้าวในประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ปริมาณ
การค้าของโลก ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒.๐ อยู่ที่  ๓๘.๓ ล้านตัน ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกลดลง ได้แก่ ประเทศ
ไทยสหรัฐฯ และคาซัคสถาน ในเดือนนี้ ประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าข้าวลดลงได้แก่ อินโดนิเซีย มาเลเซีย และคิวบา 
ขณะที่ ประเทศท่ีมีปริมาณการน าเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ โอมาน  

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทย ทั้งข้าวคุณภาพสงู คุณภาพกลาง และคุณภาพต่ า มีราคาต่ าลงกว่าเดือนที่ผ่านมา ใน

ทุกประเภท คิดเป็นร้อยละ ๔ เนื่องมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง โดยราคาข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษอยู่ที่ ตันละ ๑,๐๑๘ 
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ๗๒ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา
เช่นกัน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้ากว่าก าหนด แต่อย่างไรก็ดขีณะนี้ราคาข้าวของเวียดนามยังคงมีราคาที่ สูงกว่าข้าวของ
ไทย โดยราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ อยู่ท่ีตันละ ๔๑๐ เหรียญสหรัฐฯ  ส าหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และข้าวสาร (California Milled rice) มีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา  

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านปริมาณ / การผลิต (US. Rice crop / Production)  
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณอ์ยู่ที่ ๑๘๙.๙ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๓๑.๙  ล้าน cwt โดยต่ ากว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๙ 
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๕๘.๐ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ ๕  

พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ๒.๔๙ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อยละ ๘  เมื่อเทียบกับปริมาณการ
เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา  นับเป็นปริมาณต่ าที่สุดตั้งแต่ปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑ โดยในเดือนที่ผ่านมา พ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกและ
เก็บเก่ียวเพ่ิมข้ิน ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย หลุยเซียนา และมิซูรี ส่วนพื้นที่ท่ีมีการเพาะปลูกลดลงได้แก่มลรัฐมิสซิซิปปี  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 



 
 
๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณอ์ยู่ที่ ๒๔๗.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕.๕ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๒.๓  ล้าน cwt โดยต่ ากว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๘ 
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๒.๗ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ที่ ๒๑๙.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๓ หาก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๑๕๕.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๖ ข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๖๔.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ เดือนล่าสุดคาดการณ์ที่ ๒๘.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๒ 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปริมาณต่ าสุดนับจากปี ๒๕๔๖/๒๕๔๗ ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มี
ปริมาณ ๑๗.๓ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๑ 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 ๑๔.๘๐-๑๕.๘๐ เหรียญ

สหรัฐฯ/cwt เท่ากับเดือนก่อนหน้า สูงกว่าปีที่ผ่านมา (๑๔.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt)  ทั้งนี้ยังคงเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ปริมาณอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณลดลงจากผู้ส่งออกรายใหญ่ในเอเซีย ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & 
Short rice) อยู่ที่ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลง ๕๐ เซ็นต์จากเดือนที่ผ่านมา  

๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-Oct 2013)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๓.๓๑ ล้านตัน คดิเป็นมูลค่า ๑,๙๓๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๓๖๑.๙๒ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เฮติ ๑๘๗.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๗๑.๘๙ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๕๙.๘๒ ล้านเหรียญสหรฐัฯ เวเนซูเอลา ๑๓๕.๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ๑๒๐.๖๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และซาอุดิอาราเบีย ๑๑๐.๑๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๗ สถิติการน าเข้า (US. Import Jan-Oct 2013)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๐.๕๗ ล้านตัน  คดิเป็นมูลค่า ๖๖๑.๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

มูลค่าการน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๔๐๓.๕๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๑๕๔.๙๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ปากีสถาน ๓๐.๙๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๒๕.๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๙.๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย 
๗.๐๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ แคนาดา ๕.๕๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 

หมายเหตุ : 1 cwt = 100 pounds = 45.359237 kilogram  /   1 hectare = 100 acres = 10,000 square meters 
      

      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 


