
 
 

 
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อยู่ที่ ๔๗๕.๐ ล้านตัน คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนหน้า ๑.๓ 

ล้านตัน  โดยมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น ๑๖๐.๙ ล้านเฮกตาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีผลผลิตต่อพ้ืนที่เฉลี่ย ๔.๔๐ ตันต่อ
เฮกตาร์ ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์ประเทศที่ผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เกาหลีใต้ และ
เม็กซิโก ส่วนประเทศที่คาดการณ์ผลิตลดลง ได้แก่ ออสเตรเลีย อียิปต์ และอัฟกานิสถาน  

   ๑.๒ การบริโภค (Consumption / Residual use)  
   ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคทั่วโลกคาดการณ์ที่ ๔๘๒.๙ ล้านตัน เพ่ิมขึ้น ๓ ล้านตัน จากปีก่อนหน้า โดย

ประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการบริโภคเพ่ิมขึ้น คือ อินเดีย กับประเทศไทย บังคลาเทศ พม่า จีน อินเดีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ 
และสหรัฐฯ ส่งผลให้ปีหน้าคาดว่าการบริโภคจะมีมูลค่ามากกว่าการผลิตราว ๗.๙ ล้านตัน 

๑.๓ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
คาดการณ์ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ มีปริมาณอยู่ที่ ๙๘.๖ ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 

๗ ซ่ึงต่่าที่สุดนับจากปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓  โดยเป็นผลมาจากปริมาณสต๊อกขาวที่ลดลงของ อินเดีย และไทย ส่วนอัตราการส่ารอง
ข้าวเพื่อการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  มีอัตราร้อยละ ๒๐.๔ ซ่ึงต่่ากวา่อัตราการส่ารองข้าวในปีที่ผ่านมาที ่ร้อยละ ๒๒.๒ 

๑.๔ การค้า (Trade)  
คาดการณ์ภาพรวมปริมาณการค้าข้าวของโลกปี ๒๕๕๘ อยู่ที่  ๔๑.๖ ล้านตัน ปรับตัวลดลงจากปี ๒๕๕๗ ๐.๒ ล้าน

ตัน โดยปี ๒๕๕๘ คาดว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกถึง ๑๐.๘ ล้านตัน ปรับขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาล
ไทยได้ระบายข้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน ส่งผลให้ไทยกลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว
รายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ ประเทศที่มีการคาดการณ์ส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหภาพยุโรป ส่วนประเทศที่มีการ
คาดการณ์ส่งออกลดลง ได้แก่ อียิปต์ ออสเตรเลีย ประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าจะน่าเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ และ
เซเนกัล ประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าจะน่าเข้าลดลง ได้แก่ อียิปต์ และซีเรีย โดยปริมาณการค้าข้าวของโลกปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ 
๔๑.๗ ล้านตันปรับตัวสูงขึ้น ๒.๔ ล้านตัน จากปีก่อนหน้าและสูงที่สุดเป็นประวิติการณ์  

๑.๕ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทย ในเดือนนี้ราคาข้าวทุกประเภทโดยรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย  เนื่องจากการระบาย

ข้าวทั้งจากสต๊อกของรัฐบาล และข้าวที่ออกมาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ โดยราคาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง อยู่ที่ ตันละ ๙๒๘ 
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวต่่ากว่าเดือนที่ผ่านมา ๑๔๗ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา
เช่นกัน โดยราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ ๔๓๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่่ากว่าเดือนก่อนหน้า ๕ เหรียญสหรัฐฯ 
ท่าให้ราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ ของไทยราคาต่่ากว่าเวียดนาม ๗ เหรียญสหรัฐฯ มีผลให้ไทยเป็นคู่แข่งขันที่ได้เปรียบในด้าน
ราคา  โดยตามปกติหากเทียบข้าวประเภทอ่ืนในระดับเดียวกันของไทย และเวียดนาม ข้าวไทยมักจะราคาสูงกว่าเวียดนามราว
ตันละ ๕๐ เหรียญสหรัฐฯ ส่าหรับราคาข้าวของสหรัฐฯ เท่ากับเดือนก่อนหน้าในทุกประเภท ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain milled 
rice) อยู่ที่ตันละ ๕๒๙ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวเมล็ดกลาง (California Milled rice) อยู่ที่ตันละ ๑,๐๔๐ เหรียญสหรัฐฯ  

 
 

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 



 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านการเพาะปลูก และผลผลิต (US. Rice Planting / Rice Crop)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า ๒๒๑.๑ ล้าน ctw เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 

๑๖ เทียบจากปีที่ผ่านมา พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศเป็น ๒.๙๓ ล้านเอเคอร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๘ จากปีท่ีผ่านมา โดยรวม
ทุกมลรัฐมีการขยายการเพาะปลูก ยกเว้นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากประสบภาวะแห้งแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้่าในการ
เพาะปลูก ส่าหรับผลผลิตข้าวของสหรัฐฯโดยเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ คาดการณ์ว่าจะอยู่ที ่ ๗,๕๙๗ ปอนด์ ต่อเอเคอร์ ต่่ากว่าปีที่ผ่านมา 
๙๗ ปอนด์ ต่อเอเคอร์ โดยทุกมลรัฐที่มีการคาดการณ์ ว่าผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อพ้ืนที่จะลดลง ยกเว้น แคลิฟอร์เนีย และเท็กซัส  

๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณอ์ยู่ที่ ๒๗๓.๙ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๙๕.๐  ล้าน cwt โดยสูงกว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๑๓ ใน 
ขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๖.๑ ล้าน cwt สูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ ๔  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคภายในประเทศ คาดการณ์ท่ี ๑๓๑.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๙๙.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔ ส่วนข้าวเมล็ดกลาง และสั้น 
(Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๓๒.๐ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ คาดการณ์ที่ ๔๐.๙ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๘.๕ เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีอัตราการส่ารองข้าวเพ่ือการบริโภคโดยรวมที่ร้อยละ ๑๗.๖  โดยข้าวเมล็ดยาว (long-
grain) มีปริมาณ ๒๘.๐ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๓ มีอัตราการส่ารองข้าวเพื่อการบริโภคท่ีร้อยละ ๑๖.๗ สูง
กว่าปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ ๑๐.๓ ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๐.๖ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ ๒๐ และมีอัตราการส่ารองข้าวเพื่อการบริโภคท่ีร้อยละ ๑๖.๑ ต่่ากว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ ๒๒ 

๒.๕ ราคา (SAFP Price)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๒.๒๐-๑๓.๒๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ต่่า

กว่าปีก่อนหน้า(เฉลี่ยที่ ๑๕.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt) ส่าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium&Short rice)อยู่ที่ ๑๔.๒๐-
๑๕.๒๐ เหรียญสหรฐัฯ/cwt ต่่ากว่าปีที่ผ่านมา (เฉลี่ยที่ ๑๖.๑๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt) เนื่องจาการเพ่ิมขึ้นของอุปทานข้าว 

๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-Sep 2014)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๒,๓๗๗,๓๕๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑,๔๘๕,๖๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดย

มีมูลค่าการส่งออกตามล่าดับดังนี้ เม็กซิโก ๒๔๕.๕๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๒๐๔.๔๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๑๕๗.๒๕ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๔๕.๘๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตุรกี ๘๓.๗๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซาอุดิอาราเบีย ๗๓.๙๒ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ อิรัค ๖๗.๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๗ สถิติการน าเข้า (US. Import Jan-Sep 2014)  
ปริมาณการน่าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๕๓๑,๒๙๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕๖๙.๘๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า

การน่าเข้าตามล่าดับดังนี้ ประเทศไทย ๓๒๗.๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๑๔๓.๐๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน ๒๘.๔๗ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๑๙.๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๑๑.๐๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล ๗.๓๗ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
และออสเตรเลีย ๕.๗๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
หมายเหตุ :  รายละเอียดดไูด้จาก http://www.ers.usda.gov/publications/rcs-rice-outlook/rcs-14f.aspx 

      
      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 

                ประจ่าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 
 


