
 

 
       

 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อยู่ที่ ๔๗๕.๕ ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ๑.๑ ล้านตัน  โดย

มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น ๑๖๑.๐ ล้านเฮกตาร์ ผลผลิตต่อพ้ืนที่เฉลี่ย ๔.๔๐ ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 
โดยในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์ประเทศที่ผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แทนซาเนีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ส่วนประเทศที่คาดการณ์
ผลิตลดลง ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน มาดากัสกา และเซเนกัล ส าหรับปริมาณการผลิตข้าวปัจจุบัน ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 
ประเทศท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อุรุกวัย แคเมอรรูน เคนยา มาลี และ แทนซาเนีย 

   ๑.๒ การบริโภค (Consumption / Residual use)  
   ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคทั่วโลกคาดการณ์ที่ ๔๘๑.๗ ล้านตัน ลดลง ๐.๑ ล้านตัน จากเดือนก่อนหน้า หาก

เทียบกับปีที่ผ่านมา มีการบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑ โดยประเทศที่มีอัตราการบริโภคเพ่ิมขึ้น ได้แก่ บังคลาเทศ พม่า จีน อินเดีย 
อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ (ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า) 

๑.๓ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ มีปริมาณอยู่ที่ ๑๐๔.๒ ล้านตัน ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๐.๙ ล้านตัน และ

ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ ๖ เป็นการลดลงครั้งแรกนับจากปี ๒๕๔๙/๒๕๕๐  โดย ประเทศที่มีการระบายข้าวในสต๊อก
ออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนนี้ ได้แก่อินเดีย ส่วนอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗  มีอัตราร้อยละ 
๒๑.๖ ซ่ึงต่ ากวา่อัตราการส ารองข้าวในปีที่ผ่านมาที ่ร้อยละ ๒๓.๒ 

๑.๔ การค้า (Trade)  
คาดการณ์ภาพรวมปริมาณการค้าข้าวของโลกปี ๒๕๕๘ อยู่ที่  ๔๑.๒ ล้านตัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๗ เล็กน้อย 

โดยปี ๒๕๕๘ คาดว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกถึง ๑๐ ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดนับจากปี 
๒๕๕๔ เหตุด้วยปริมาณผู้ส่งออกของไทยที่มีเพิ่มมากขึ้น และราคาที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน จึงส่งผลให้ไทยกลับมาเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดแทนอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศที่มีการคาดการณ์ส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เวียดนาม ส่วนประเทศที่มี
การคาดการณ์ส่งออกลดลง ได้แก่ อินเดีย และประเทศที่มีการคาดการณ์ส่งออกคงที่ ได้แก่ ปากีสถาน ซึ่งมูลค่าการส่งออกข้าว
ของทั้ง ๔ ประเทศดังกล่าว และสหรัฐฯคิดเป็นสัดส่วนรวม ร้อยละ ๘๕ ของการส่งออกข้าวทั้งหมด 

๑.๕ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทย ในเดือนนี้ราคาข้าวทุกประเภทโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย  เนื่องจากการระบาย

ข้าวในสต๊อกของรัฐบาลให้กับผู้ส่งออกยังอยู่ในปริมาณที่จ ากัด โดยราคาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ปรับตัวสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา 
๑๐ เหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ ตันละ ๑,๐๗๕ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน โดย
ราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ ๔๔๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่ ากว่าเดือนก่อนหน้า ๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ท าให้ราคา
ข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ ของไทยราคาต่ ากว่าเวียดนาม ๕ เหรียญสหรัฐฯ มีผลให้ไทยเป็นคู่แข่งขันที่ได้เปรียบในด้านราคา  โดย
ตามปกติหากเทียบข้าวประเภทอ่ืนในระดับเดียวกันของไทย และเวียดนาม ข้าวไทยมักจะราคาสูงกว่าเวียดนามราวตันละ ๕๐ 
เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับราคาข้าวของสหรัฐฯ ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain milled rice) อยู่ที่ตันละ ๕๒๙ เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
๑๑ เหรียญสหรัฐฯจากเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาส่งออกข้าวเมล็ดกลาง (California Milled rice) อยู่ที่ตันละ ๑,๐๔๐ เหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา ๙๐เหรียญสหรัฐฯ  

 

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 



๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านการเพาะปลูก และผลผลิต (US. Rice Planting / Rice Crop)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ อยู่ที่ ๒๒๐.๗ ล้าน ctw เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๖ เทียบจากปีที่

ผ่านมา พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศเป็น ๒.๙๓ ล้านเอเคอร์ มากกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๘ โดยรวมทุกมลรัฐมีการ
ขยายการเพาะปลูก และปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยกเว้นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีการเพาะปลูกและผลผลิต
ลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก ส าหรับผลผลิตข้าวของสหรัฐฯในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ ๗,๕๘๔ ปอนด์ 
ต่อเอเคอร์ ต่ ากว่าผลผลิตปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมลรัฐที่มีผลผลิตลดลงได้แก่แคลิฟอร์เนีย ในขณะทีอ่าร์คันซอว์ มิซูรี และ
เทกซัส ที่มผีลผลิตเพ่ิมข้ึน ส่วนมลรัฐหลุยส์เซียนา และมิสซิซิปปี มีปริมาณผลผลิตเท่ากันกับเดือนก่อนหน้า  

๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณอ์ยู่ที่ ๒๗๓.๕ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากช่วงเวลา

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๙๔.๗  ล้าน cwt โดยสูงกว่าปีทีก่่อนหน้ากว่าร้อยละ ๑๒ ใน 
ขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๖.๕ ล้าน cwt สูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ ๔  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ อัตราการบริโภคภายในประเทศคงท่ีจากเดือนก่อนหน้า คาดการณ์ที่ ๑๓๑.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๙๙.๐ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔ ส่วน
ข้าวเมล็ดกลาง และสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๓๒.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๘ จากปีที่ผ่านมา 

๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ เดือนล่าสุดคาดการณ์ท่ี ๔๐.๕ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๗ เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคโดยรวมที่ร้อยละ ๑๗.๔  โดยข้าวเมล็ดยาว 
(long-grain) มีปริมาณ ๒๕.๗ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕๙ มีอัตราการส ารองข้าวเพื่อการบริโภคท่ีร้อยละ 
๑๕.๒ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๑๒.๕ ล้าน cwt ต่ ากว่าช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗ และมีอัตราการส ารองข้าวเพ่ือการบริโภคท่ีร้อยละ ๑๙.๕ ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

๒.๕ ราคา (SAFP Price)  
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) คงระดับอยู่ที่ ๑๒.๒๐-๑๓.๒๐ เหรียญ

สหรัฐฯ/cwt ต่ ากว่าปีก่อนหน้า (เฉลี่ยที่ ๑๕.๔๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt) ส าหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium&Short 
rice) อยู่ที่ ๑๗.๗๐-๑๘.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt สูงกว่าปีที่ผ่านมา (เฉลี่ยที่ ๑๘.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt) 

๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-Aug 2014)  
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่  ๒,๑๘๒,๗๙๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑,๓๗๔,๕๙๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดย

มีมูลค่าการส่งออกตามล าดับดังนี้ เม็กซิโก ๒๒๑.๖๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๒๐๔.๔๕  ล้านเหรียญสหรฐัฯ เฮติ ๑๔๑.๓๗ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๓๑.๓๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตุรกี ๘๓.๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซาอุดิอาราเบีย ๗๐.๔๓ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ อิรัค ๖๗.๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

๒.๗ สถิติการน าเข้า (US. Import Jan-Aug 2014)  
ปริมาณการน าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๔๗๕,๑๑๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕๐๗.๙๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า

การน าเข้าตามล าดับดังนี้ ประเทศไทย ๒๙๑.๔๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อินเดีย ๑๒๗.๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน ๒๖.๒๘ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๑๘.๑๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๑๐.๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล ๖.๓๑ ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
และออสเตรเลีย ๕.๒๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
หมายเหตุ :  รายละเอียดดไูด้จาก http://www.ers.usda.gov/publications/rcs-rice-outlook/rcs-14f.aspx 

      
      ส านกังานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
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