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         ฉบับที่ 502  31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2565 

             ขา่วเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก 

           (WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดส่งออกข้าวไทยปี 65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 

จากรายงานสถานการณ์ข้าวประจำเดือนตุลาคม 2565 ของกระทรวงเกษตรของ 

สหรัฐฯ หรือ United States Department of Agriculture (USDA) การส่งออกข้าวไทย 

ในปี 2565 และ 2566 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดย USDA คาดว่าปริมาณการ 

ส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลกจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 25.4 ในปีนี้ และร้อยละ 7.9  ในปีหน้า 

ในปัจจุบัน สหรัฐฯ นำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยในปี 2564 ปริมาณ 

การนำเข้าข้าวจากไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ สูงถึง 573,786 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.12  

ของการนำเข้าข้าวของสหรัฐฯ ทั้งหมด โดยประเทศที่สหรัฐฯ นำเข้าข้าวรองลงมา 

จากไทยเป็นอันดับสอง ได้แก่ อินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 20.64 ในปี 2564) และอันดับสาม 

ได้แก่ จีน (สัดส่วนร้อยละ 6.59 ในปี 2564) ทั้งนี้เพราะ aromatic rice หรือ ข้าวหอม  

ซึ่งเป็นข้าวชนิดยาวและมีกล่ินหอม เช่น ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวบาสมาติจากอินเดีย 

และปากีสถานเป็นที่นิยมของชาวอเมริกัน ทำให้การนำเข้าข้าวประเภทนี้ในตลาดสหรัฐฯ  

สูงถึงร้อยละ 60 ของการนำเข้าข้าวทั้งหมดในแต่ละปี 

************************** 
รูปประกอบข่าว 

************************** 
 
 
 

***************************** 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่
ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้
ท ี ่สนใจเท่านั ้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการที่มีบุคคล
นำข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

WHERE RICE GROW IN THE US 
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โดยเฉล่ียแล้ว ชาวอเมริกันบริโภคข้าวปีละ 4.60 ล้านตัน หรือเฉล่ียประมาณ 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยข้าวที่ปลูก 

ได้ประมาณรอ้ยละ 85 เป็นข้าวที่ปลูกภายในประเทศ การคาดการณ์ส่งออกไทยที่เพิ่มขึ้นน่าจะมีสาเหตุจากการที่การผลิต 

ข้าวในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่หุบเขาเซคราเมนโต (Sacramento Valley) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

โดยหุบเขาแซคราเมนโตนั้นเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย ผลิตข้าวมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 พื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้การปลูกข้าวในพื้นที่ลดลง 

กว่าร้อย 50 การเปล่ียนแปลงของพื้นที่เพาะปลูกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยจากภาพด้าน 

ล่างซึ่งแสดงพื้นที่การผลิตข้าวที่สำคัญของหุบเขาเซคราเมนโตในเดือนกันยายนปี 2564 และ 2565 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ 

เกษตรกรรมหลายหมื่นเอเคอร์ในหุบเขาแซคราเมนโตซึ่งปกติแล้วจะเป็นสีเขียวพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวได้กลาย 

เป็นสีน้ำตาลเนื่องจากไม่ได้ถูกใช้งาน ทั้งนี้ USDA คาดการณ์ผลผลิตข้าวของรัฐแคลิฟอร์เนียร์ในปีนี้จะลดลงร้อยละ  

38 น้อยที่สุดในรอบ 45 ปี ทำให้การผลิตข้าวของทั้งสหรัฐฯ ลดลงถึงร้อยละ 14 

 

 

 

 
 

ปริมาณการนำเข้าข้าวสู่ตลาดสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2523-2565 จากประเทศต่าง ๆ 

http://www.ditp.go.th/


Page 3 of 6 
  

  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ditp.go.th/ 
 

 

 

นอกจากนี้ อินเดีย ซึง่ส่งออกข้าวสู่สหรัฐฯ เป็นอันดับสองรองจากไทย ได้ประกาศเพิม่ภาษีการส่งออกถึงร้อยละ  

20 และประกาศระงับการส่งออกข้าวหักในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อรกัษาสมดุลราคาข้าวภายในประเทศจากปัญหา 

ภัยแล้งที่ทำให้อินเดียสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้น้อยลงกว่าร้อยละ 5.6 ทำให้ USDA คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าว 

ของอินเดียในปี 2566 จะลดลงถึง 1 ล้านตัน และจะส่งผลให้เพิ่มการส่งออกจากประเทศไทย เวียดนาม เมียนม่า อุรกุวัย  

และบราซิลมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ditp.go.th/


Page 4 of 6 
  

  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ditp.go.th/ 
 

 

 ในด้านของราคา พื้นที่การผลิตข้าวในสหรัฐฯ ที่ลดลง รวมทั้งคา่เงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ได้ผลักให้ราคาข้าวของ 

สหรัฐฯ ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคาส่งออกข้าวสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 725 เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อตัน สำหรับข้าวจากอินเดียนั้น ราคาได้เพิ่มขึ้น 35 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคา 390 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้น 

แต่ยังนับว่าราคาข้าวจากอินเดียต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับข้าวของประเทศอื่นๆ สำหรับราคาข้าวของไทยนั้น ราคาได้เพิ่มขึ้น 6  

เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมาสู่ราคา 430 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเป็นปัจจัยมาจากความต้องการข้าวไทยที ่

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาข้าวเวียดนามได้เพิ่มขึ้น 38 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมาในราคาที่ใกล้เคียงกับข้าวไทย 

ที่ 429 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานการณ์การผลิตข้าวในสหรัฐฯ ที่ลดน้อยลง รวมทั้งการระงับการส่งออกของอินเดีย ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการ 

ส่งออกข้าวของไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยยงัคงมีปัญหาในด้านของราคาและการรักษาระดับ 

คุณภาพ ดังน้ัน เพื่อรักษาเอกลักษณ์และยกระดับข้าวไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง การควบคุมมาตรฐาน 

ของข้าวหอมมะลิไทยทั้งด้านความหอมและความนุ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงส่งออกจึงเป็นส่ิงสำคัญ นอกจากนี้ การศึกษาตลาด 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก็นับเป็นส่ิงจำเป็นที่จะ 

สามารถช่วยขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลกได้ต่อไป  
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 สำหรับในด้านของการบริโภคข้าวในตลาดสหรัฐฯ นั้น การบริโภคร้อยละ 70 จะเป็นการบริโภคในระดับครัวเรือน และ

ร้อยละ 30 เป็นการบริโภคในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงงานผลิตสินค้าอาหาร โรงงานกล่ันเบียร์ และโรงงานผลิตอาหาร

สัตว์ ความหลากหลายทางเช้ือชาติในสหรัฐฯ ทำให้มีความนิยมบริโภคข้าวที่แตกต่างกันไป ดังนี้ กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค 

Mainstream มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75.8. ของประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะนิยมบริโภคข้าวขาวเมล็ดยาว และ

มักจะบริโภคข้าวควบคู่กับอาหารหลักชนิดอื่น และในปัจจุบัน มักจะเน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพ และนิยมการบริโภคอาหารที่

ปราศจากกลูเตนและอาหารมังสวิรัติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังนิยมนำการบริโภคข้าวมาประยุกต์ในเมนูต่างๆ ทีม่ีความทันสมัยและ

ผสมผสาน (fusion) มากขึ้น  

 

 

 

 

 

สำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของประชากรทั้งหมด กลุ่ม

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะนิยมทานข้าวเมล็ดยาว และมีวัฒนธรรมการบริโภคข้าวใกล้เคียงกับคนไทย แต่จะเน้นผักและถั่วชนิดต่างๆ  
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สำหรับกลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคชาวเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของประชากร มกัจะนิยมรับประทาน

ข้าวหอมมะลิ ข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดส้ัน (ข้าวญ่ีปุ่นและเกาหลี) และข้าวบาสมาติของอินเดีย ปัจจุบัน ผู้บริโภคสหรัฐฯ สามารถ

เลือกซื้อข้าวได้หลายช่องทาง โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวอเมริกัน 3000 ราย พบว่า ร้อยละ 78 จะซื้อผ่านรา้น

ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต Publix Kroger Safeway Walmart Meijer Target และ Costco ร้อยละ 17 จะ

ซื้อผ่านร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และร้านจำหน่ายสินค้าลดราคา และร้อยละ 5 จะซื้อผ่านช่องทางค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งถึงแม้สัดส่วน

การจำหน่ายทางออนไลน์จะยังไมม่ากนัก แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่าภายใน

อีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากความสะดวกสบายในการเลือกซื้อและการให้บริการส่งสินค้าที่เร็วมากขึ้นในปัจจุบัน แพลตฟอร์มตลาด

ของห้างค้าปลีกออนไลน์สัญชาติเอเชียที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ ได้แก่ Yamibuy Dokodemo Hmart และ Weee! 

 

        ที่มา: USDA/Global Trade Atlas/NASA/กรมการค้าระหว่างประเทศ                                             

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก 
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