สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๑. สถานการณ์ข้าวของโลก

๑.๑ การผลิต (Production)
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๗.๙ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ
๒.๐ โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๖๑.๓ ล้านเฮกตาร์ ขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓ เดือนที่ผ่านมาประเทศที่มีอัตราการ
ผลิต เพิ่มขึ้นได้แก่ ปากีสถาน ตุรกี และสหรัฐฯ สาหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง คือ จีน เกาหลีเหนือ และ เมกซิโก
ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ สูงกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๕ โดยมีปริมาณ
อยู่ที่ ๑๐๗.๕ ล้านตัน ต่ากว่าเดือนก่อนหน้า ๐.๖ ล้านตัน หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมาประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพิ่มขึ้นได้แก่
อินเดีย และประเทศไทย ซึ่ง ไทยมีปริมาณข้าวในสต๊อกทั้งสิ้น ๑๕.๕ ล้านตัน เป็นสถิติที่สูงที่สุด หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง
ร้อยละ ๒๔ เนื่องจากโครงการจานาข้าวของรัฐบาลฯ จึงทาให้ข้าวไทยมีราคาสูง ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกได้
ทาให้มีปริมาณข้าวในสต๊อกเป็นจานวนมาก การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศที่มีแนวโน้มสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ จีน
อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม สาหรับการคานวนการระบายข้าวในสต๊อกโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ร้อยละ ๒๒.๖
๑.๒ การค้า (Trade)
ปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๘.๗ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๗ ล้านตัน
โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ส่วนประเทศที่มีแนวโน้มการ
ส่งออกที่ลดลง ได้แก่ ตุรกี และสหรัฐฯ สาหรับปี ๒๕๕๖ ประเทศที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ อินเดีย และ ปารากวัย ส่วน
ประเทศที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ จีน และอาร์เจนตินา ขณะเดียวกันประเทศผู้นาเข้าที่มีการนาเข้าข้าวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
อยู่ในทวีปแอฟริกา ได้แก่ประเทศ แคเมอรูน จาบูดี ลิเบียร์ ลิบยา เซเนกัล และจีน
๑.๓ ราคา (Price)
ราคาข้าวของประเทศไทยโดยรวม ข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลาง มีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๓ เนื่องมาจากรัฐบาลไทยเริ่มระบายข้าวในสต๊อก ส่งออกมาขายสู่ตลาดโลก ส่วนราคาข้าวของเวียดนามมีการปรับตัวสูงขึ้น
เล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากขายให้กับรัฐบาลจีนในปริมาณมาก สาหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของ
สหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย และข้าวสาร (Milled rice) ยังมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา
๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply)
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์อยู่ที่ ๒๓๘.๔ ล้าน cwt ต่าที่สุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔
เป็นต้นมา หรือลดลงร้อยละ ๙ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๖๕.๒ ล้าน
cwt ต่ากว่าปีที่ก่อนหน้า ร้อยละ ๑๒ ในขณะทีข่ ้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๑.๑ ล้าน cwt
ต่ากว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ ๒
ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐.๔ ล้าน cwt ลดลง
ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณต่าสุดนับจากปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ข้าวเมล็ดยาว (longgrain) มีปริมาณ ๑๘.๒ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๑ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี
ปริมาณ ๑๐.๑ ล้าน cwt ยังคงต่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๖

๒.๒ การผลิต (Production)
พื้นที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ยังคงคาดการณ์ที่ ๒.๔๗ ล้านเอเคอร์ ลดลง
ร้อยละ ๘.๕ เมื่อเทียบกับปริมาณการเพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐/๓๑ เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนไปปลูกพืชที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่นถั่วเหลือง และข้าวโพด บริเวณพื้นที่สามหลี่ยมปาก
แม่น้าที่สาคัญ นอกจากนี้ทางตอนใต้ของสหรัฐฯก็ประสบปัญหาสภาพอากาศที่ไม่อานวย และปริมาณน้าที่มีจากัดในมลลรัฐ
เทกซัสส่งผลให้มีปริมาณการผลิตที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้น มลรัฐมิสซิซิปปี และมลรัฐอาร์คันซอ ที่ยังคงมีปริมาณการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น และมากที่สุดในสหรัฐฯ
๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๑๒.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๗ หาก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๘๑ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๑๐ ส่วน
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๓๑ ล้าน cwt เพิ่มขึ้น ๑ ล้าน cwt จากปีที่ผ่านมา
๒.๔ ราคา (Price)
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/
cwt นับว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้ งนี้ยังคงเป็นผลมาจากปริมาณอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณลดลง สาหรับ
ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) คงที่จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๑๕.๘๐-๑๖.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt
ทั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาของอิยิปต์ กับออสเตรเลีย ทาให้ราคาในตลาดโลกยังคงที่ไม่มีการปรับตัว
๒.๕ การส่งออก (Export)
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๒.๐๕ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๑,๑๙๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าการส่งออกตามลาดับดังนี้ เม็กซิโก ๑๙๑.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๒๓.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๑๐๔.๗๔
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา ๙๔.๔๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๘๖.๐๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิหร่าน ๗๗.๗๑ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ๖๔.๐๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
๒.๖ การนาเข้า (Import)
ปริมาณการนาเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๐.๓๑ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๓๔๔.๔๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าการนาเข้าตามลาดับดังนี้ ประเทศไทย ๒๒๕.๓๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดีย ๖๖.๙๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม
๑๔.๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปากีสถาน ๑๓.๓๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี ๕.๕๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อุรุกวัย ๔.๖๔ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ แคนาดา ๓.๒๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หมายเหตุ ๑ cwt = ๑๐๐ pounds = ๔๕.๓๕๙๒๓๗ kilogram
๑ hectare = ๑๐๐ acres = ๑๐,๐๐๐ square meters

สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
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