
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๖.๔ ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๑  เนื่องจากผลผลิตข้าวจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
ข้าวอันดับ ๑ มีปริมาณตกต่่า เกิดจากการลดลงของพ้ืนที่เพาะปลูกและความล่าช้าของการย้ายพ้ืนที่เพาะปลูก 
(transplanting) อันเป็นผลมาจากสภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่แม่น้่าแยงซีเกียง  โดยประเทศอ่ืนที่คาดว่า
จะมีปริมาณการผลิตต่่าลง ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประสบอุทุกภัยอย่างหนักบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้่า 
Mississippi และรวมทั้งประเทศคิวบา และเอลซัลวาดอร์ ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีผลิตสูงขึ้น ได้แก่ อิยิปต์ และ
กายอานา 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลกลดลง   คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๙๔.๙ ล้านตัน 
ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวเพิ่ม  ได้แก่ อิยิปต์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ส่วนประเทศท่ีลดลง ได้แก่ จีนและสหรัฐอเมริกา 

๑.๒ การค้า (Trade)  

ปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๒.๒ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔ 
จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยประมาณการประเทศที่ส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ อิยิปต์ และประเทศที่มีการ
ส่งออกลดลงได้แก่ สหรัฐอเมริกา   

๑.๓ ราคา (Price)  

ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒ ตั้งแต่สัปดาห์ที่
สองของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการน่าเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์และความคาดหวังในการ
ปรับราคาข้าวหลังจากการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหน้า รวมทั้ง ราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของ
สหรัฐฯ มีอัตราการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่บริเวณลุ่มแม่น้่า Mississippi ในขณะที่ 
ราคาข้าวของเวียดนาม ปรับตัวลดลง   

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 

๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนมิถุนายน 2554 



ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒๗๔.๑ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๘ 
จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการเพาะปลูกท่ี  

 

    - ๒- 

 

ลดลง  ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๙๔.๘  ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๒  ข้าวเมล็ดกลาง
และสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๗.๙ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 

ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๕๖.๖ ลา้น 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๕  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นปริมาณสูงที่สุดนับจากปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐ 
และคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks)  จะอยู่ที่ ๔๒.๑  ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๖ เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา  

  ๒.๒ การผลิต (Production) 

ในช่วงต้นปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) คาดการณ์
ที่ ๑๙๙.๕ ล้าน cwt ลดลง ๑๑.๕ ล้าน cwt คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ ๒๒ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากประสบอุทกภัยอย่างหนักบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้่า Mississippi โดยเฉพาะรัฐ Arkansas และ Missouri  
ผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่เพาะปลูก  (Field yield) อยู่ที ่๗,๐๔๐ ปอนด/์เอเคอร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากปีทีผ่านมา   

ส่าหรับการคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๓๔ ล้าน cwt ลดลง
ร้อยละ ๒๗ จากปีที่ผ่านมา และมีปริมาณต่่าสุดนับแตป่ี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ทั้งนี้พ้ืนที่เพาะปลูกส่าหรับข้าวเมล็ดกลาง
และสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๖๕.๕ ล้าน cwt มีปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  

อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ว่ามีปริมาณลดลง ๑ ล้าน cwt อันเป็นผลมาจากการ
เก็บเก่ียวผลผลิตมีปริมาณต่่า 

๒.๔ ราคา (Price)  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ เหรียญสหรัฐฯ/
cwt เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และสูงกว่าตัวเลขที่ปรับแล้วของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๑.๐๐-
๑๑.๒๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt ขณะที่ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) อยู่ที่ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ 



เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลขท่ีปรับแล้วของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๖.๙๐ -๑๗.๑๐ เหรียญสหรัฐ/
cwt  

  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม -  เมษายน ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  ๑,๒๙๗,๑๘๐  
ตัน คิดเป็นมูลค่า ๗๕๗.๕๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ ลิเบีย แคนาดา ซาอุดิอา
ราเบีย นิคารากัว และเกาหลีใต้ 

  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

การน่าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม -  เมษายน ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๑๙๑,๐๗๐ 
ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๑๙๙.๐๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน่าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี 
บราซิล  และสเปน ตามล่าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


