สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑. สถานการณ์ข้าวของโลก

๑.๑ การผลิต (Production)
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อยู่ที่ ๔๗๑.๕ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๖๐.๑ ล้านเฮกตาร์ โดยประเทศที่มีการขยายพื้นที่ และอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ พม่า กัมพูชา
จีน อินเดีย ไนจีเรีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ สาหรับประเทศที่มีอัตราการผลิตลดลง ได้แก่ ๒ ผู้ผลิตราย
ใหญ่ที่สุดของโลก คือ จีน และอินเดีย
ปริมาณสต๊อกข้าวโลก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ใกล้เคียงกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่
๑๐๕.๐ ล้านตัน ต่ากว่าการคาดการณ์จากปีก่อนหน้า ๑.๘ ล้านตัน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๔๙/๒๕๕๐ โดยในเดือนที่
ผ่านมาประเทศที่มีสต๊อกข้าวลดลงได้แก่ อาร์เจนตินา ปากีสถาน เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ต่างจากบังคลาเทศ และโคลัมเบีย
มีสต๊อกข้าวที่เพิ่มขึ้น การคาดการณ์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสต๊อกข้าวต่อปีสูงที่สุดอยู่ที่ ๑๔.๗ ล้าน
ตัน ประเทศที่มีแนวโน้มสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม ส่วนอัตราการสารองข้าวเพื่อ
การบริโภคของโลกปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดว่าลดลง ในอัตราร้อยละ ๒๒.๒ เทียบจากปีที่ผ่านมา
๑.๒ การค้า (Trade)
ในปี ๒๕๕๖ ปริมาณการค้าของโลก ต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒.๐ อยู่ที่ ๓๘.๓ ล้านตัน ปีที่ผ่านมาเวียดนามมี
ปริมาณการส่งออกลดลง ต่างกับปากีสถาน จีน บลาซีล และรัสเซียที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศที่มีปริมาณการ
นาเข้าข้าวลดลงได้แก่ ไนจีเรีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้ ส่วนประเทศที่มีปริมาณการนาเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มาดากัสการ์
และรัสเซีย สาหรับปี ๒๕๕๗ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๔๐.๔ ล้านตัน มากกว่าปีก่อนหน้า ๒.๑ ล้านตัน
โดยประเทศที่มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ อินเดีย ประเทศไทย และเวียดนาม ส่วนประเทศที่มีแนวโน้ม
การนาเข้าที่เพิ่มขึ้นคือ โคลัมเบีย เกาหลีใต้ ตุรกี สหรัฐฯ และรัสเซีย
๑.๓ ราคา (Price)
ราคาข้าวของประเทศไทย ข้าวคุณภาพสูง ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ ๑-๒ เนื่องมาจากชลอตัว
ระบายข้าวจากสต๊อกของรัฐบาล ส่วนข้าวคุณภาพกลาง และคุณภาพต่าคงที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง โดยราคาข้าวหอมมะลิ
ชนิดพิเศษอยู่ที่ ตันละ ๙๘๙ เหรียญสหรัฐฯ ต่ากว่าเดือนที่ผ่านมา ๒๙ เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาข้าวของเวียดนามปรับตัว
ลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้ากว่ากาหนด โดยราคาข้าวหัก ๕ เปอร์เซ็นต์ของเวียดนามอยู่ที่
ตันละ ๓๙๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่ากว่าราคาข้าวของไทยในประเภทเดียวกันถึง ๑๐ เหรียญสหรัฐฯ สาหรับราคาข้าวเมล็ดยาว
(long-grain) ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ตันละ ๕๗๙ เหรียญสหรัฐฯ และข้าวสาร (California Milled rice) เดือนที่
ผ่านมามีราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี๒๕๕๒ เป็นต้นมาอยู่ที่ตันละ ๙๕๐ เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนนี้ปรับตัวลดลงอยู่ที่ตันละ ๗๒๒
เหรียญสหรัฐฯ
๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ
๒.๑ ด้านปริมาณ / การผลิต (US. Rice crop / Production)
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์อยู่ที่ ๑๘๙.๙ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕ จากช่วงเวลา
เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๓๑.๙ ล้าน cwt โดยต่ากว่าปีทกี่ ่อนหน้ากว่าร้อยละ ๙
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๕๘.๐ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ ๕

พื้นที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ (Plantings) ๒.๔๙ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับปริมาณการ
เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา นับเป็นปริมาณต่าที่สุดตั้งแต่ปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้าบริเวณพื้นที่ราบ
ลุ่มในช่วงต้นฤดูกาล โดยในเดือนที่ผ่านมา พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกลดลงได้แก่มลรัฐอาคันซอว์ มิสซิซิปปี และมิสซูรี่ ส่วน
พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเพิ่มขิ้น ได้แก่ มลรัฐเท๊กซัส และหลุยเซียนา
๒.๒ ด้านอุปทาน (Supply)
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์อยู่ที่ ๒๔๗.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕.๕ จากช่วงเวลา
เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๒.๓ ล้าน cwt โดยต่ากว่าปีทกี่ ่อนหน้ากว่าร้อยละ ๘
ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๒.๗ ล้าน cwt สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย
๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ที่ ๑๒๐.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๓ หาก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตราการบริโภค ๑๕๕.๐ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๖ ข้าว
เมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) มีอัตราการบริโภค ๖๔.๐ ล้าน cwt เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ จากปีที่ผ่านมา
๒.๔ ปริมาณสต๊อกข้าว (Ending Stocks)
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ปริมาณสต๊อกข้าวของสหรัฐฯ เดือนล่าสุดคาดการณ์ที่ ๒๗.๓ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๕
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็นปริมาณต่าสุดนับจากปี ๒๕๔๖/๒๕๔๗ ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มี
ปริมาณ ๑๖.๓ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๖ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๘.๗
ล้าน cwt ยังคงต่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๙
๒.๕ ราคา (SAFP Price)
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) คงระดับอยู่ที่ ๑๕.๑๐-๑๕.๗๐ เหรียญ
สหรัฐฯ/cwt สูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า และปีที่ผ่านมา (๑๔.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt) ทั้งนี้ยังคงเป็นผลจากราคาปลายปี
๕๖ และปริมาณอุปทานข้าวลดลงจากผู้ส่งออกรายใหญ่ในเอเซีย สาหรับราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short
rice) อยู่ที่ ๑๗.๒๐-๑๗.๘๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลง ๗๐ เซ็นต์จากเดือนที่ผ่านมา
๒.๖ สถิติการส่งออก (US. Export Jan-Dec 2013)
ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๓.๗๔ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๒,๑๗๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าการส่งออกตามลาดับดังนี้ เม็กซิโก ๔๐๕.๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ๑๙๖.๘๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เฮติ ๑๙๔.๖๒
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แคนาดา ๑๗๕.๔๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวเนซูเอลา ๑๓๕.๒๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ๑๒๑.๑๐
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และซาอุดิอาราเบีย ๑๑๔.๗๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
๒.๗ สถิติการนาเข้า (US. Import Jan-Dec 2013)
ปริมาณการนาเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ ๐.๖๖ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๗๓๕.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าการนาเข้าตามลาดับดังนี้ ประเทศไทย ๔๔๗.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดีย ๑๖๕.๒๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปากีสถาน ๓๓.๓๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ๒๙.๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ๑๒.๑๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อิตาลี ๑๐.๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอุรุกวัย ๗.๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หมายเหตุ : 1 cwt = 100 pounds = 45.359237 kilogram / 1 hectare = 100 acres = 10,000 square meters
สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
ประจาสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

