
 
สถานการณ์ข้าวโลก 

 การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๔ ที่ ๔๖๐.๘ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒ เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการผลิตที่ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
ประกอบด้วย จีน ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศอ่ืนนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย ที่คาดว่าจะมีผลผลิตต่่าลง 
ประกอบด้วย บราซิล และออสเตรเลีย  และประเทศท่ีคาดว่าจะมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน คือเวียดนาม ตุรกี และรัสเซีย  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลกอยู่ที ่๙๙.๕ ล้านตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑ แต่เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยังคงสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ ๓  ประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ จีน อินเดีย และ
ไทย  

ประเทศผู้ผลิตข้าวรายของโลกเรียงตามล่าดับ ประกอบด้วย จีน อินเดีย อินโดนิเซีย บังคลาเทศ ไทย 
และพม่า  

 การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเป็น ๓๒.๙ ล้านตัน ลดลง

คิดเป็นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ รัสเซีย และตุรกี ขณะที่ กัมพูชา มีการ
ส่งออกลดลง ประเทศท่ีมีการน่าเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ บราซิล ออสเตรเลีย เซียร์ราลิโอน และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศที่
มีการน่าเข้าลดลง ได้แก่ อินโดนิเซีย และ เวียดนาม 

 ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางสูงขึ้นนับแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 

เป็นผลมาจากมีผู้สนใจซื้อในจ่านวนน้อย ในขณะที่ราคาข้าวของเวียดนามปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการ
แข่งขันทางด้านราคากับประเทศอินเดียและปากีสถาน  

สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
 ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒๕๕.๕ ล้านcwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๔ 

จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๖๙.๖  ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ ๒๔ ซึ่งเป็นปริมาณต่่าสุดนับจากปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔  ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 
๘๓.๒ ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และสูงที่สุดนับแต่ปี ๒๕๒๕/
๒๕๒๖ 

ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘.๕ ลา้น เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และสูงที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑ โดยคาดการณ์ปริมาณ 
สต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks) ที่ ๓๗.๕ ล้าน cwt ต่่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๓ 

 การผลิต (Production) 
 ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ที่ ๑๘๘.๑

ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๓ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา อันเป็นอัตราต่่าที่สุดนับจากปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ 
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่เพาะปลูก (yield forecast) ที่ ๗,๑๖๗ ปอนด/์เอเคอร์ ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีที่ผ่านมา ๔๔๒ ปอนด/์เอเคอร์ และสูงเป็นอันดับสองนับจากมีการเก็บข้อมูล   

 
 
 

รายงานสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจ าเดอืนธันวาคม ๒๕๕๔ 



 
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ประมาณการพ้ืนที่เพาะปลูก (Harvested area) ยังอยู่ที่ ๒,๖๒๔ ล้านเอเคอร์ 

ลดลงร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราการลดลงต่่าที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑  
ส่าหรับการคาดการณ์ปริมาณการเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๑๗.๕ ล้าน cwt 

ลดลงร้อยละ ๓๖ จากปีที่ผ่านมา และเป็นปริมาณต่่าสุดนับแต่ปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในรัฐ
ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ส่าหรับข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๐.๖ ล้าน cwt สูงกว่าปีที่
ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๘ และยังคงเป็นปริมาณสูงที่สุดนับแต่มีการบันทึกข้อมูล โดยพ้ืนที่เพาะปลูกสองในสาม อยู่ใน
รัฐ California  

 การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๒๗ ล้าน cwt ซึ่งลดลงร้อยละ 

๘  เมื่อเทียบกับการปรับการคาดการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
 ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) ยังคงอยู่ที่ ๑๓.๕๐-๑๔.๕๐ 

เหรียญสหรัฐฯ/cwt สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๑.๑๐ เหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมาจาก ข้าวมี
คุณภาพสูงและราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้น ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) ยังคงอยู่ที่ 
๑๕.๕๐-๑๖.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt โดยคาดว่า ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น จะลดลงเนื่องจาก ปริมาณอุปทานข้าวที่
สูงขึ้น และภาวะการแข่งขันสูงในตลาดโลก โดยเฉพาะจากประเทศออสเตรเลีย และอิยิปต์ 

 การส่งออก (Export)  
การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  ตุลาคม ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  ๓,๐๙๒,๕๑๐  ตัน 

คิดเป็นมูลค่า ๑,๗๒๓.๑๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ แคนาดา  ฮอนดูรัส  ลิเบีย      
ซาอุดิอาราเบีย ตุรกี เวเนซูเอลา และอิรัก  

 การน าเข้า (Import)  
การน่าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๔๘๑,๒๑๐ ตัน    

คิดเป็นมูลค่า ๕๐๒.๘๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน่าเข้าจากไทย อินเดีย เวียดนาม บราซิล ปากีสถาน อิตาลี และอุรุกวัย 
 
    


