
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๕๔๗.๙ ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีทีผ่่าน
มามีปริมาณเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๒  เนื่องจากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกโดยประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ทั้ง ๑๐ 
อันดับ ประกอบด้วย จีน อินเดีย อินโดนิเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ บราซิล และญี่ปุ่นประเทศ
คาดการณ์ว่าทีม่ีอัตราการผลผลิตเพิ่มข้ึนคือ มาดากัสการ์ บราซิล และโคลอมเบีย โดยประเทศมีอัตราการผลิต
ต่่าลงคือ อินโดนิเซีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ ลาวและศรีลังกา  ปริมาณ  สต๊อกข้าวโลกลดลง ๑.๗ ล้านตัน เป็น 
๙๗.๑ ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่า เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓  คิดเป็นร้อยละ ๓ ประเทศท่ีมีสต๊อกข้าวเพ่ิมคือ 
บราซิลและศรีลังกา และประเทศที่ ลดลงคือ อินโดนิเซีย เปรู ฟิลิปปินส์ และไทย  

๑.๒ การค้า (Trade)  

คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกคือ ๓๐.๒ ล้านตัน ลดลงเกือบ ๑ ล้านตันเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี
ที่ผ่านมา และต่่ากว่าปี ๒๕๕๐ ที่ ๓๑.๙ ล้านตัน ถึงร้อยละ ๕ ประเทศ   ทีส่่งออกเพ่ิมขึ้นคือเวียดนามและประเทศ
ส่งออกข้าวลดลง คือเปรู ประเทศที่มีการน่าเข้าเพ่ิมข้ึนคือ เคนยา อัฟกานิสถาน และลิเบีย  ในขณะที่คาดว่า
ฟิลิปปินส์ มาดากัสดาร์ และไทย จะน่าเข้าข้าวลดลง   

๑.๓ ราคา (Price)  

ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางลดลงร้อยละ ๓-๔ นับจากต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
เป็นผลมาจากการขาดยอดขายในปริมาณสูงและการคาดว่าปริมาณข้าวโลกในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีจ่านวนมาก ใน
ขณะเดียวกัน ราคาข้าวของประเทศเวียดนามมีอัตราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการค้าท่ีคงตัว 

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 

ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ อยู่ที่ ๒๙๗.๘ ล้าน cwt เท่ากับการคาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา 
ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๑ และเป็นปริมาณทาสูงที่สุดนับจากมีการบันทึกข้อมูล ข้าวเมล็ดยาว 
(long-grain) มีปริมาณ ๒๒๑.๙ ล้าน cwt มากกว่าในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๗  ข้าวเมล็ดกลางและสั้น 
(medium/short grain) มีปริมาณ ๗๔.๔ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา  ปริมาณสต๊อกข้าว

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๔ 



เริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๖.๗ ล้าน cwt เพ่ิมร้อยละ ๒๐  และคาดการณ์ว่า
ปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks) ๕๒.๘ ล้าน cwt เพ่ิมร้อยละ ๔๔ จากปีที่ผ่านมา  

  ๒.๒ การผลิต (Production) 

พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว (Rice Planting) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ลดลงร้อยละ ๑๗ เป็น ๓.๐๒ ล้านเอเคอร์เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยส่วนที่ลดลงเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูก ๒.๑๗ ล้าน
เอเคอร์ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๔ จากปีที่ผ่านมานับเป็นตัวเลขที่ต่่าสุดนับจากปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑  โดยมีการลดลง
ของพ้ืนที่เพาะปลูกในทุกรัฐ ยกเว้น California ในทางกลับกันพ้ืนที่เพาะปลูกส่าหรับข้าวเมล็ดกลางและสั้น 
(medium/short grain) เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๗  เทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นตัวที่สูงที่สุดนับจากปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔  

ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Production)  ๒๔๓.๑ ล้าน cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับปีทีผ่านมา  

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  

อัตราการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณลดลงเป็น ๑๒๗ ล้าน cwt จาก ๑๒๙ ล้าน cwt  จากเดือนที่ผ่านมาแต่
ยังสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๔ เป็นผลมาจาก อัตราการบริโภคท่ีน้อยกว่าที่คาดการณ์
ในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ซึ่งเป็นข้อมูลจาก Rice Stocks Report เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

๒.๔ ราคา (Price)  

ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) ยังคงเท่ากับเดือนที่ผ่านมาท่ี ๑๑.๐๕-๑๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ/cwt ซ่ึงต่่ากวา่
ระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาท่ี ๑๒.๙ เหรียญสหรัฐ/cwt และราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short 
rice) คือ ๑๖.๗๕-๑๗.๒๕ เหรียญสหรัฐ/cwt เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา ๐.๕๐ เหรียญ/cwt แต่ยังต่่ากว่าเมื่อเทียบ
กับ ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาที่ ๑๘.๔๐ เหรียญสหรัฐ /cwt  

  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

สหรัฐฯ ส่งออกข้าวโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ปริมาณ  ๖๕๐,๒๘๐ ตัน มูลค่า ๓๗๗.๔ ล้านเหรียญสหรัฐ  
โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ อิรัก แคนาดา เวเนซูเอลา และ ลิเบีย  

  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

สหรัฐฯ น่าเข้าข้าวโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ปริมาณ  ๘๕,๐๐๐  ตัน  มูลค่า ๙๒.๔๗ ล้านเหรียญ โดย
น่าเข้าจากไทย อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน อิตาลี บราซิล แคนาดา และจีน  

 

 


