
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๕๔๗.๙ ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่าน
มามีปริมาณเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒  เน่ืองจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก     โดยประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ ๘ ใน 
๑๐ อันดับ ประกอบด้วย จีน อินเดีย อินโดนิเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ไทย พม่า และฟิลิปปินส์ และประเทศที่
คาดว่าจะมีผลิตสูงขึ้น คือ บังคลาเทศ พม่า กัมพูชา ลาว ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยประเทศคาดว่าจะมีการ
ผลิตต่่าลงคือ บราซิล เน่ืองจากเกษตรการหันไปปลูกถั่วเหลืองซึ่งราคารับซื้อสูงกว่า และญี่ปุ่นซึ่งประสบภัย
ธรรมชาติสึนามิ  ปริมาณสต๊อกข้าวโลกลดลง   คิดเป็นร้อยละ ๑ จากปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓  เป็น ๙๖.๒ ล้านตัน 
ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวเพิ่ม  คือ จีน ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศที่ ลดลงคือ บังคลาเทศ บราซิล อินเดีย อินโด-
นิเซีย  

๑.๒ การค้า (Trade)  

คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกคือ ๓๒.๒ ล้านตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
ผ่านมา ประเทศทีส่่งออกเพิ่มข้ึนคือ ออสเตรเลีย พม่า อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศที่มี
การน่าเข้าเพิ่มขึ้นคือ ฟิลิปปินส์  ในขณะที่บังคลาเทศและอินโดนีเซียอาจน่าเข้าลดลง อันเป็นผลมาจาก ผลผลิต
ข้าวในประเทศสูงขึ้น  

๑.๓ ราคา (Price)  

ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ต้ังแต่  ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
เป็นผลมาจากอัตราค่าเงินบาทที่สูงขึ้น รวมทั้งราคาข้าวของประเทศเวียดนามก็สูงขึ้นด้วย เน่ืองจากราคาหน้า
ฟาร์มที่สูงขึ้น ( local farm-gate price )  ราคาข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ของสหรัฐฯ ต่่าลง เน่ืองจากแรง
กดดันด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่จากเอเชีย ที่มีปริมาณการผลิตข้าวในประเทศมากและการ
แข่งขันสูง ในขณะที่ ราคาข้าวเมล็ดกลางและส้ัน (medium/short grain) ของสหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบ 
ดังกล่าว 

 

 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 



๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 

ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ อยู่ที่ ๒๘๔.๖ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๔ จากช่วงเวลาเดียวกันใน
ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากปริมาณการเพาะปลูกท่ีลดลง  ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๒๐๓.๘  ล้าน cwt 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๘  ในทางกลับกัน   ข้าวเมล็ดกลางและส้ัน (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๙.๔ 
ล้าน cwt เพิ่มข้ึนร้อยละ ๗ จากปีที่ผ่านมา ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณ
รวมทั้งส้ิน ๕๕.๖ ล้าน cwt เพิ่มร้อยละ ๕๒   เป็นปริมาณสูงที่สุดนับจากปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐ และคาดการณ์ว่า
ปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks)  ที่ ๔๘.๖  ล้าน cwt ลดลง ๗ ล้าน cwt จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่
ผ่านมา แต่ยังคงเป็นปริมาณสูงที่สุดนับแต่ปี ๒๕๒๓  

  ๒.๒ การผลิต (Production) 

ในช่วงต้นปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ ( Crop Production)  คาดการณ์ที่ ๒๑๑ ล้าน 
cwt ลดลงร้อยละ ๑๓ จากปีทีผ่านมา การลดของพื้นที่เพาะปลูกข้าว (Planted area) ร้อยละ ๑๗ เป็น ๓.๐๒ 
ล้านเอเคอร์ เพราะการหันไปปลูกพืชผลอ่ืน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด และฝ้าย และ
ปริมาณสต๊อกข้าวจ่านวนมาก ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูก (Field yield) ๗,๐๓๓ ปอนด์/เอเคอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕ จากปีทีผ่านมา แต่ยังต่่ากว่าปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ที่ ๗,๒๑๙ ปอนด์/เอเคอร์ เป็นผลมาจากพายุและฝนตกหนัก
ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท่าให้เกิดน่้าท่วมอย่างหนักทางตอนล่างของแม่น่้า Mississippi ซ่ึง 

มีผลต่อพื้นที่เพาะปลูกในรัฐ Arkansas และ Missouri  ส่าหรับการคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-
grain) มีปริมาณ ๑๔๔.๕ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๒๑ จากปีที่ผ่านมาและต่่าสุดนับจากปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ในทาง
กลับกัน พื้นที่เพาะปลูกส่าหรับข้าวเมล็ดกลางและส้ัน (medium/short grain) มีปริมาณ ๖๖.๕ ล้าน cwt เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ ๑๑  เทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะเกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เน่ืองจากราคาข้าวเมล็ดกลางและส้ัน
มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ   

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  

อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ว่ามีปริมาณเท่าเดิมปีที่ผ่านมาคือ  ๑๒๗ ล้าน cwt  

๒.๔ ราคา (Price)  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ เหรียญสหรัฐ/cwt เมื่อเทียบกับ
ตัวเลขที่ปรับแล้วของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ เหรียญสหรัฐ/cwt และ ลดลง ๐.๑๕ เหรียญสหรัฐ/
cwt จากค่าประมาณการกลาง (mid-point) ของเดือนที่ผ่านมา และราคาข้าวเมล็ดกลางและส้ัน (Medium & 
Short rice) คือ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ เหรียญสหรัฐ/cwt ลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ปรับแล้วของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ 
๑๖.๘๕ -๑๗.๑๕ เหรียญสหรัฐ/cwt  

 



  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

สหรัฐฯ ส่งออกข้าวโดยรวมเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  ปริมาณ  ๙๗๑,๕๔๐  ตัน มูลค่า ๕๖๙.๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐ  
โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ ลิเบีย แคนาดา อิรัก และซาอุดิอาราเบีย  

  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

สหรัฐฯ น่าเข้าข้าวโดยรวมเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  ปริมาณ  ๑๔๑,๘๗๐  ตัน  มูลค่า ๑๔๗.๔๕ ล้านเหรียญ โดย
น่าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี และบราซิล  

 

 


