
 
 

  
๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 

๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่ ๔๖๑.๔ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒ เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน ประกอบด้วย อินเดีย ที่มีการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์ Krarif และ Rabi และ ไทย ซึ่งชาวนามีแนวโน้มที่จะขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอันเป็นผลเนื่องมาจาก
นโยบายจ าน าข้าวที่ก าหนดราคารับซื้อที่สูงขึ้น รวมทั้งการวางแผนเพ่ิมปริมาณปลูกข้าวทดแทนพ้ืนที่ๆ ที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยน้ าท่วมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ปริมาณสต๊อกข้าวโลกอยู่ที่ ๑๐๑.๔๑ ล้านตัน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๔  
ประเทศที่มีสต๊อกข้าวเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่มีสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ 
รัสเซีย และ สหรัฐฯ  

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเป็น ๓๓ ล้านตัน แต่ยังคง

ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศที่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และรัสเซีย ขณะที่ 
ปากีสถาน มีการส่งออกลดลง  

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางผันแปรระหว่าง ตันละ ๖๐๐-๖๒๕ เหรียญ

สหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายน เป็นผลมาจากการผู้ซื้อและผู้ขายรีรอดูนโยบายการรับจ าน าข้าวเปลือกที่จะเริ่มขึ้นใน
เดือนตุลาคม  ในขณะที่ราคาข้าวของเวียดนามปรับลดลงร้อยละ ๑  

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 
๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส าหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒๕๔.๔ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๕ จาก

ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นปริมาณต่ าที่สุดนับจากปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 
๑๖๘.๙  ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๔ ซึ่งเป็นปริมาณต่ าสุดนับจากปี ๒๕๔๓/๒๕๔๔  ข้าวเมล็ดกลางและสั้น 
(medium/short grain) มีปริมาณ ๘๒.๘  ล้าน cwt เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่าน
มา และสูงที่สุดนับแต่ปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ 

ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘.๕ ลา้น ลดลงร้อย
ละ ๓๓  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks) คือ 
๓๖.๔ ล้าน cwt ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่ต่ ากว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๕ 
 
 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
      - ๒- 
 
 
  ๒.๒ การผลิต (Production) 

 ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ที่ ๑๘๖.๙ล้าน cwt 
ลดลงร้อยละ ๒๓ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันไปปีที่ผ่านมา อันเป็นอัตราต่ าที่สุดนับจากปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ เป็นผลจากการ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง (lower yield forecast) ที่ ๗,๑๒๓ ปอนด์/เอเคอร์ ยังคงสูงกว่าช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๖  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ประมาณการพ้ืนที่เพาะปลูก (Harvested area) ที่ ๒,๖๒๔ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อยละ 
๒๗ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราการลดลงต่ าที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑  

ส าหรับการคาดการณ์ปริมาณการเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) คือ ๑๑๖.๘ ล้าน cwt ลดลงร้อย
ละ ๓๖ จากปีที่ผ่านมา และเป็นปริมาณต่ าสุดนับแต่ปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ส าหรับข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short 
grain) มีปริมาณเพ่ิมลดลงเป็น ๗๐.๑ ล้าน cwt ยังคงเป็นปริมาณสูงที่สุดนับแต่มีการเก็บข้อมูล 

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณ์ที่ ๑๒๗ ล้าน cwt ซึ่งลดลงร้อยละ ๘  

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

สหรัฐฯ/cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก ปริมาณอุปทานข้าวของสหรัฐฯมีจ านวนน้อย 
และราคาข้าวในตลาดโลกที่สูงขึ้น ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 
๑๕.๕๐-๑๖.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt เกี่ยวเนื่องกับรายงานราคาข้าว (cash price) ช่วงระหว่างกลางเดือนกันยายน และ
คาดหวังว่าราคาจะยังคงสูงในช่วงที่เหลือของปี 
  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  สิงหาคม ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  ๒,๕๗๘,๙๘๐  ตัน คิด
เป็นมูลค่า ๑,๔๓๖.๔๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีตลาดหลกัคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ แคนาดา ลิเบีย ซาอุดิอาราเบีย 
ฮอนดูรัส และเกาหลีใต้  
  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

การน าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๓๘๖,๔๙๐ ตัน  คิดเป็น
มูลค่า ๔๐๕.๒๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี บราซิล  และจีน 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


