
 
 

 

 

สถานการณ์ข้าวของโลก 
การผลิต (Production)          

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าว
โลกปี  2015/16 อยู่ที่  474.0 ล้ านตัน 
ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ปรับตัว
ลดลงเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2009/10 โดยมี
ขนาดพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 159.2 ล้าน
เฮกตาร์ ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.0 ล้าน
เฮกตาร์ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
มีผลผลิ ตต่อพื้ นที่ เ ฉลี่ ย  4.44 ตันต่ อ
เฮกตาร์  โดยประเทศผู้ผลิตข้าวหลักของ
โลกที่มีการเก็บเกี่ยว และผลผลิตข้าว
ลดลง ได้แก่ อินเดีย พม่า และไทย ซึ่ง
คาดการณ์ผลผลิตของไทยอยู่ที่ 16.4 ล้าน
ตัน หรือสัดส่วนที่ร้อยละ 3.46 ของโลก 

 

การบริโภค  
(Consumption / Residual use)  

ปี 2015/16 อัตราการบริโภคทั่ว
โลกคาดการณ์ที่ 487.5 ล้านตัน ลดลง
จากเดือนก่อนเล็กน้อย เพิ่มข้ึน 1% จากปี
ก่อนหน้า โดยประเทศที่มีแนวโน้มการ
บริโภคเพิ่มขึ้นได้แก่  จีน  บังคลาเทศ 
บราซิล อินโดนิเซีย ฟิลิปปีนส์  ไทย และ
เวียดนาม 

 

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) 
คาดการณ์ปริมาณสต๊อกข้าวโลก 

ปี 2015/16 ลดลง 1.9 ล้านตัน มีปริมาณ
อยู่ที่  88.3 ล้านตัน ต่่าที่สุดจากปี 
2007/08 ส่วนอัตราการส่ารองข้าวเพื่อ
การบริโภคของโลกปี มีอัตราร้อยละ 18.1 
ซึ่งต่่ากว่าอัตราการส่ารองข้าวในปีที่ผ่าน
มา  ร้ อยละ  21 .0  ต่่ าที่ สุ ดนับจากปี 
2006/07 โดยประเทศที่ระบายข้าวใน

สต็อกมาก ได้แก่ จีน อินเดีย ปากีสถาน ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยข้าวในสต๊อก
ของไทยอยู่ที่ 5.3 ล้านตัน หรือลดลง ร้อยละ 48 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติจากปี 2011/12 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้า (Trade)  
  คาดการณ์ภาพรวมปริมาณการค้าข้าวของโลกปี 2016 อยู่ที่  42.0  ล้านตัน 
ต่่ากว่าปนีี้ 0.44 ล้านตัน  คาดว่าการคา้ข้าวของโลกในปี 2016 จะมีสถิติสูงสุดเป็น
อันดับสามจากทีผ่่านมา โดยประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกที่มีการคาดการณ์ส่งออก
เพิ่มข้ึนได้แกไ่ทย อยู่ที่ 9.5 ล้านตนั สัดส่วนร้อยละ 22.61 และเวียดนาม 7 ล้านตัน 
ปากีสถาน 4.5 ล้านตนั ส่าหรับการค้าในปี 2015 นี้ มีปริมาณการค้ารวมอยู่ที่ 42.4 ล้าน
ตัน ต่่ากวา่ปีก่อนหนา้ 0.8 ล้านตัน โดยไทยมีปริมาณการส่งออกล่าสุด อยู่ที่ 9 ล้านตัน 
ลดลงกว่า 2 ล้านตันจากปีก่อนหน้า  
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ประเทศผู้น่าเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ที่มีการคาดการณ์ว่าจะ
น่า เข้า เพิ่มขึ้น  ในปี  2016 นี้  ได้แก่  จีน  น่า เข้ามากที่ สุด 
คาดการณ์ที่ 4.7 ล้านตัน ซาอุดิอาราเบีย 1.55 ล้านตัน อินโดนิ
เซีย 1.3 ล้านตันและ อิรัค 1.3 ล้านตัน ประเทศที่คาดการณ์
น่ า เ ข้ า ล ด ล ง ใ น ปี นี้  ไ ด้ แ ก่  ไ น จี เ รี ย  แ ล ะ  อิ ห ร่ า น 

 
ราคา (Price)  

ราคาข้าวคุณภาพสูงและกลางของไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2-4 หลังจากจ่าหน่ายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปีนส์จ่านวน 
3 แสนตัน  ราคาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ลดลงจากเดือนที่ผ่าน
มา 17 เหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ ตันละ 831 เหรียญสหรัฐฯ ส่วน
ราคาข้าวข้าวหัก 5 เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามสูงขึ้นจากเดือนที่
ผ่านมา 25 เหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ ท่าให้
ราคาข้าวหัก 5 เปอร์เซ็นต์ ของไทยต่อตันสูงกว่าเวียดนาม 9 
เหรียญสหรัฐฯ จาก 31 เหรียญฯ ส่วนราคาข้าวของสหรัฐฯ ข้าว
เมล็ดยาว (Long-grain milled rice) อยู่ที่ตันละ 551 เหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16 เหรียญฯจากเดือนก่อนหน้า ส่วนข้าวเมล็ด
กลาง (California Milled rice) ราคาภายในประเทศคงที่ ตันละ 
794 เหรียญสหรัฐฯ จากราคาส่งออกเดือนก่อน อยู่ที่ ตันละ 849 
เหรียญสหรัฐฯ ต่่าที่สุดตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 
 
สรุปสถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ (หน่วยเป็น cwt)* 

ด้านการเพาะปลูก และผลผลติ ข้อมูลล่าสุด(US. 
Rice Planting / Rice Crop) คาดการณ์ผลิตปี 2015/16 อยูท่ี ่ 
187.8 ล้านctw. ลดลง ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยพืน้ที่
เพาะปลูกข้าวภายในประเทศมขีนาดเท่ากับเดือนก่อน 2.61 ล้าน
เอเคอร์ โดยคาดการณ์ปริมาณการผลผลติ ตามประเภทได้ดังนี ้
long-grain คาดการณ์ผลผลิต 130.3 ล้าน ctw. ลดลงร้อยละ 

20 Medium-short grain 57.5 ล้าน ctw. ลดลดลงร้อยละ 2 
โดยผลผลิตข้าวราวมของสหรัฐฯลดลง เนื่องจากภัยแล้งและขาด
แคลนน้า่ในการเพาะปลูกข้าวในพื้นทีส่่าคัญของสหรัฐฯ อย่างมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย หลุยส์เซียนา มิสซิซิปป ี และเทกซัส ส่วนมิซรูี 
และอาคันซอว์ ยังสามารถสร้างผลผลติยังคงจากปีก่อน 

ด้านอุปทาน (Supply) ปี 2015/16 คาดการณ์ 
ข้าวในประเทศลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า มีอุปทานรวมอยู่ที่ 
261.8 ล้าน cwt. โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 
178.8 ล้าน cwt. ลดลง ร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ข้าวเมล็ด
กลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 81.1 ล้าน 
cwt. เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 จากปีกอ่น  

ด้านการบริโภค (Domestic / Residual use) ป ี
2015/16 อัตราการบริโภคภายในประเทศ คาดการณท์ี่ 125.0 
ล้าน cwt. ลดลงร้อยละ 3  โดยสหรัฐฯส่งออกข้าวอยู่ที่ 97.0 
ล้าน cwt ลดลง ร้อยละ 3 จากปีก่อนเช่นกัน 

ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี 2015/16 
ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ คาดการณ์ลดลง อยูท่ี่ 39.8 ล้าน 
cwt. ลดลงร้อยละ 18  จากปีก่อนหน้า และมีอัตราการสา่รอง
ข้าวเพื่อการบริโภคโดยรวมที่ร้อยละ 17.9 โดยสต๊อกข้าวเมล็ด
ยาว (long-grain) มีปริมาณ 21.8 ล้าน cwt ลดลงร้อยละ 13 มี
อัตราการส่ารองข้าวเพื่อการบริโภคที่ร้อยละ 13.9 ส่วนสตอ๊ก
ข้าวเมล็ดกลางและสัน้ (medium/short grain) มีปริมาณ 16.1 
ล้าน cwt ลดลงร้อยละ 20 และมีอัตราการส่ารองข้าวเพื่อการ
บริโภคที่ร้อยละ 24.8 ลดลง จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 36.1 

ราคาข้าวปัจจุบัน (SAFP Price) ในปี 2015/16 
โดยรวมลดลงจากปีก่อนหนา้ ขา้วเมล็ดยาว (Long-grain rice) 
อยู่ที่ 12.80-13.80 เหรียญสหรัฐฯ/cwt ส่วนข้าวเมล็ดกลางและ
สั้น (Medium&Short rice) อยู่ที่ 17.30-18.30 เหรียญสหรัฐฯ/
cwt ลดลงจากปีที่ผา่นมา ส่วนข้าวเมล็ดกลาง (California 
Milled rice) อยู่ที่  20.50-21.50 เหรียญสหรัฐ/cwt และราคา
ข้าวชนิดอืน่ๆ (All rice) อยู่ที่ 14.20-15.20 เหรียญสหรัฐฯ/cwt  
*1 cwt (hundredweight) = 100 pounds = 45.36 kilogram 

IV. Proj. U.S. Season Average Farm Price, (US$ / CWT) 
      Proj. 
  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

All Rice 16.30 13.20 14.20-15.20 

Long Grain 15.40 11.90 12.80-13.80 
Med. & Short Grain 19.20 17.90 17.30-18.30 

In CA. 20.70 20.40 20.50-21.50 
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การส่งออกล่าสุดของสหรัฐฯ (US. Export Jan-Aug 2015)  

ปริมาณการส่งออกข้าวของสหรัฐฯล่าสุด เทียบกับปี
ก่อนลดลง อยู่ที่  2.76  ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,401.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกตามล่าดับดังนี้ 1.เม็กซิโก 
199.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2. ญี่ปุ่น 158.08 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  3. โคลัมเบีย 135.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  4. เฮติ 
118.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5.แคนาดา 113.43 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  6. เกาหลีใต้ 89.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯและ 7. ซาอุดิ
อาราเบีย 65.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเข้าล่าสุดของสหรัฐฯ (US. Import Jan-Aug 2015)  
ปริมาณการน่าเข้าข้าว ของสหรัฐฯ เทียบกับปีก่อน

ลดลง อยู่ที่ 5.07 ล้านตัน มีมูลค่า 497.74  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
มีมูลค่าการน่าเข้าจากประเทศต่างๆ ตามล่าดับดังนี้ 1.ประเทศ
ไทย 297.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัดส่วน ร้อยละ 59.73)  2. 
อินเดีย 110.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3. ปากีสถาน 24.90 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 4. เวียดนาม 17.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5. 
อิตาลี 10.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 6. บราซิล 6.30 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ 7. จีน 3.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ข้อสังเกต : แม้ว่าไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวมายังสหรัฐฯมากที่สุด แต่ ในรอบสามปีที่ผ่านมา ราคาข้าวมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
เดือนมกราคม-กันยายน ข้าว 100% เกรด B เฉลี่ยตันละ 367 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 7.9  ข้าวหอมมะลิ เฉลี่ยตัน
ละ 1,049 ลดลงร้อยละ 10.2 และ ข้าวหัก 5% เฉลี่ยตันละ 393 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.1 เนื่องจากปริมาณข้าวในตลาดโลกมี
มาก และมีการแข่งขันทางด้านราคาระหว่างผู้ส่งออกค่อนข้างสูง  ส่งผลให้ราคา และมูลค่าในการส่งออกต่่าไปด้วย ทั้งนี้ราคาอาจมี
แนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า เนื่องจากผลผลิตโดยรวมลดลงจากภาวะการขาดแคลนน้่าในหลายพื้นที่เพาะปลูกของโลก 
  
             หมายเหตุ : 1 cwt (hundredweight) = 100 pounds = 45.36 kilogram  /   1 hectare = 2.47 acres = 10,000 square meters  

 รายละเอยีดดูได้จาก http://www.ers.usda.gov/publications/rcs-rice-outlook/rcs-14f.aspx 
      

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ                
ประจ่าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั สหรัฐอเมรกิา 
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