
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อยู่ที่ ๔๗๙.๔ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒ ล้านตัน  โดย

มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น ๑๖๑.๕ ล้านเฮกตาร์ เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๙ ล้านเฮกตาร์ และมีผลผลิตต่อพ้ืนที่เฉลี่ย ๔.๔๓ 
ตันต่อเฮกตาร์ โดยประเทศท่ีปริมาณการผลิตข้าวเพ่ิมข้ึนได้แก่ เวียดนาม สหรัฐฯ และคาซัคสถาน ส่วนประเทศที่มีปริมาณผลิต
ลดลง ได้แก่ อินเดีย กับออสเตรเลีย ส าหรับปริมาณการผลิตข้าวในปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๗.๕ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ๕.๘ ล้านตัน โดยประเทศที่ปริมาณการผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นได้แก่ เวียดนาม กับอาร์เจนตินา ส่วนประเทศที่มีปริมาณผลิตลดลง 
ได้แก่ บลาซิล ฟิลลิปปินส์ และออสเตรเลีย 

   ๑.๒ การบริโภค (Consumption / Residual use)  
   ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคทั่วโลกคาดการณ์ที่ ๔๘๒.๔ ล้านตัน เพ่ิมขึ้น ๐.๒ ล้านตัน จากเดือนก่อนหน้า 

หากเทียบกับปีที่ผ่านมา มีการบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ โดยเดือนนี้ประเทศที่มีอัตราการบริโภคเพ่ิมขึ้นได้แก่ บังคลาเทศ พม่า 
จีน อินเดีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ   

๑.๓ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ มีปริมาณอยู่ที่ ๑๐๘.๕ ล้านตัน ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๒.๑ ล้านตัน และ

ลดลงจากปีทีผ่านมากว่าร้อยละ ๓ โดยประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้นได้แก่  สหรัฐฯ มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ ส าหรับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังคงมีสต๊อกข้าวต่อปีสูงที่สุด ส่วนจีนและอินเดีย คือสองประเทศผู้ค้าที่มีสต๊อกข้าวลดลงมากที่สุดใน
ปัจจุบัน ส่วนอัตราการส ารองข้าวเพื่อการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  มีอัตราร้อยละ ๒๒.๕ ซ่ึงต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

๑.๔ การค้า (Trade)  
คาดการณ์ภาพรวมปริมาณการค้าข้าวของโลกปี ๒๕๕๘ อยู่ที่  ๔๑.๕ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีนี้ ร้อยละ ๒ เนื่องจาก

การน าเข้าท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศในแถบอัฟริกาใต้ และจีน เหตุจากราคาข้าวที่ต่ าลง เพราะปริมาณผู้ส่งออกที่มีเพ่ิมมากขึ้น โดยปี 
๒๕๕๘ คาดว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกถึง ๑๐ ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ๑๑ ซึ่งสูงสุดนับจากปี ๒๕๕๔ และน่าจะท าให้ไทย
กลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด มากกว่าอินเดียที่คาดว่าจะมีการส่งออกที่ลดลงถึงร้อยละ ๑๐  นอกจากนี้ 
ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เวียดนาม และสหรัฐฯ ส าหรับประเทศผู้น าเข้าที่น าเข้ามากขึ้น ได้แก่ เวียดนาม 
ปากีสถาน ฟิลลิปปีนส์ แคมเมอรูน มอริเตเนีย จีน ไนจีเรีย ขณะที่ประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าข้าวลดลง ได้แก่ อินโดนิเซีย  

๑.๕ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทย จากการที่รัฐบาลเปิดการระบายข้าวในสต๊อกอย่างต่อเนื่อง โดยรวมราคาข้าวทุกประเภท

ของไทย ในเดือนนี้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔-๕ โดยราคาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ปรับตัวสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา ๔๑ เหรียญ
สหรัฐฯ อยู่ที่ ตันละ ๙๙๕ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๒-๓ โดยราคา
ข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ ๔๑๐ เหรียญสหรัฐฯ สูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า ๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ท าให้ราคา
ข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ ของไทยราคาต่ ากว่าเวียดนาม ๑๒ เหรียญสหรัฐฯ มีผลให้ไทยเป็นคู่แข่งขันที่ได้เปรียบในด้านราคา  แต่
หากเทียบข้าวประเภทอ่ืนในระดับเดียวกันของไทย และเวียดนาม ข้าวไทยยังคงราคาสูงกว่าเวียดนามถึงตันละ ๕๐ เหรียญ
สหรัฐฯ ส าหรับราคาข้าวของสหรัฐฯ ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain milled rice) คงท่ีจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ตันละ ๕๕๗ เหรียญ
สหรัฐฯ ส่วนข้าวเมล็ดกลาง (California Milled rice) ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ๔๕ เหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ ตันละ ๙๔๘ เหรียญ
สหรัฐฯ  
 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านการเพาะปลูก และการผลิต (US. Rice Planting / Rice Crop)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณการผลิตข้าวในประเทศ อยู่ที่ ๒๒๖ ล้าน ctw เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๙ เทียบจากปีที่

ผ่านมา พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศเป็น ๓.๐๕ ล้านเอเคอร์ มากกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๖ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ มลรัฐอาร์คันซอว์ มิสซิซิปปี มิซูรี หลุยส์เซียนา ยกเว้น เทกซัสที่มีปริมาณการผลิตที่ลดลง เนื่องจากปัญหา
เรื่องการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน 

๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์อยู่ที่ ๒๗๙.๘ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๒ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๐๖.๘  ล้าน cwt โดยสูงกว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๑๙ ใน 
ขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๐.๗ ล้าน cwt ต่ ากว่าปีก่อนหน้าร้อยละ ๔  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ท่ี ๒๔๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับปี

ที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๑๗๘.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๖ ส่วนข้าวเมล็ดกลาง และ
สั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๖๒.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๑ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ เดือนล่าสุดคาดการณ์ท่ี ๓๙.๘ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๑ เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๘.๘ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
๔๙ มีอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคสูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ ๑๖.๒ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี
ปริมาณ ๘.๗ ล้าน cwt ต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๒ มีอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคต่ ากว่าปีที่ผ่าน
มาท่ีร้อยละ ๑๔.๐ 

๒.๕ ราคา (SAFP Price)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) คงระดับอยู่ที่ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ เหรียญ

สหรัฐฯ/cwt ต่ ากว่าปีก่อนหน้า ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เฉลี่ยที ่ ๑๕.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น 
(Medium & Short rice) อยู่ที่ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา เฉลี่ยที่ ๑๗.๘๐ เหรียญสหรฐัฯ/cwt 

๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-May 2014)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๑,๔๘๗,๖๗๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๙๐๒.๒๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมี

มูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๑๓๒.๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๑๗.๒๙  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๙๘.๙๔ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๘๓.๘๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตุรกี ๘๓.๗๓ ล้านเหรียญสหรฐัฯ ซาอุดิอาราเบีย ๔๘.๑๑ ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และอิรัค ๔๕.๐๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๗ สถิติการน าเข้า (US. Import Jan-May 2014)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๓๐๐.๗๓๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๓๑๒.๕๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า

การน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๑๙๐.๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๖๘.๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน ๑๖.๔๖ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๑๐.๓๙ ล้านเหรียญสหรฐัฯ อิตาลี ๖.๕๒ ล้านเหรียญสหรฐัฯ บราซิล ๔.๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และออสเตรเลีย ๓.๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
หมายเหตุ :  รายละเอียดดไูด้จาก http://www.ers.usda.gov/publications/rcs-rice-outlook/rcs-14f.aspx 

   ( 1 cwt = 100 pounds = 45.359237 kilogram  /   1 hectare = 100 acres = 10,000 square meters ) 
      

      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

 


