
 

  
๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 

๑.๑ การผลิต (Production) 
คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๖.๓ ล้านตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่ยังคง 

สูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑  และยังคงเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับแต่มีการ
บันทึกมา โดยประเทศที่มีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย อิยิปต์ และ สหรัฐอเมริกา ขณะที่ ประเทศที่มีอัตราการ
ผลิตต่่าลง คือ อินโดนิเซีย และเกาหลี  

ปริมาณสต๊อกข้าวโลกอยู่ที ่๙๗.๙ ล้านตัน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑ ประเทศที่
มีสต๊อกข้าวเพ่ิม  ได้แก่ จีน อินโดนิเซีย และไทย ส่วนประเทศที่มีสต๊อกข้าวลดลง ได้แก่ บังคลาเทศ อิยิปต์ บราซิล และ
ปากีสถาน  

๑.๒ การค้า (Trade)  
ปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๑.๙  ล้านตัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓ จาก

ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประเทศที่มีการส่งออกลดลงได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนื่องจากการแข่งขันในตลาดข้าวเมล็ด
กลางและสั้น ในตลาดตะวันออกกลาง และไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าราคาข้าวของไทยจะขยับสูงขึ้น จาก
นโยบายการรับจ่าน่าข้าวเปลือกของพรรคเพื่อไทย ขณะที่ อินเดีย ปากีสถานและ อิยิปต์ มีการส่งออกเพ่ิมข้ึน  

๑.๓ ราคา (Price)  
ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางลดลงร้อยละ ๒-๔  ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาข้าวของเวียดนามปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ เป็นผลมาการเพ่ิมปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนที่ผ่านมา  
ท่าให้เกิดปัญหาด้านอุปทานข้าว 

 
๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 

๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส่าหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒๕๗.๒ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๔ จาก

ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๙.๕ ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๙ 
ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๗๖.๓ ล้าน cwt ยังคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ ๓  

ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๕๑.๑ ลา้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๔๐  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นปริมาณสูงที่สุด นับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑  และคาดการณ์ว่า
ปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks) จะอยู่ที่ ๓๓.๒  ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
๒.๒ การผลิต (Production) 
 
 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
 
 
 

 ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ที่ ๑๘๘.๑ ล้าน cwt 
เพ่ิมขึ้น ๑.๑ ล้าน cwt จากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังคงเป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราการลดลงถึงร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีที่ผ่านมา อันเป็นอัตราการลดลงต่่าที่สุดนับจากปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ เป็นผลจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตต่อ
พ้ืนทีเ่พาะปลูกเพ่ิมข้ึน (higher yield forecast) ที ่๗,๑๑๔ ปอนด/์เอเคอร์ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย
ละ ๖ แม้กระนั้น ผลการเก็บเก่ียวข้าว (crop) กลับลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็น
ผลมาจากผลผลิตที่ลดลงจากรัฐผู้ปลูกข้าวทางตอนใต ้

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ประมาณการพ้ืนที่เพาะปลูก (Harvested area) ที่ ๒,๖๔๔ ล้านเอเคอร์ ลดลงร้อยละ ๒๗ 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาก และเป็นอัตราการลดลงต่่าที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑ โดยเฉพาะรัฐซึ่ง
เพาะปลูกข้าวเมล็ดยาวทางตอนใต้ อันเป็นผลมาจากประสบอุทุกภัยอย่างหนัก ประกอบด้วย Arkansas (ลดลงร้อยละ ๓๕), 
Mississippi (ลดลงร้อยละ ๓๙), Missouri (ลดลงร้อยละ ๔๖) Louisiana (ลดลงร้อยละ ๒๒) และ Texas (ลดลงร้อยละ ๕)  
ในทางกลับกัน รัฐ California ซึ่งเพาะปลูกข้าวเมล็ดกลางและสั้น มีอัตราการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ ๓ เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ส่าหรับการคาดการณ์ปริมาณการเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) คือ ๑๒๔.๒ ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๓๒ 
จากปีที่ผ่านมา และเป็นปริมาณต่่าสุดนับแต่ปี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ส่าหรับข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี
ปริมาณ ๖๓.๙ ล้าน cwt เป็นปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๗   

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อัตราการบริโภคภายในประเทศยังคงคาดการณท์ี ่๑๒๗ ล้าน cwt  
๒.๔ ราคา (Price)  
ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๒.๗๐-๑๓.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการคาดหวังราคาในตลาดโลกจะสูงขึ้นราคาข้าวเมล็ดกลางและ
สั้น (Medium & Short rice) ลดลงจากการเดือนที่ผ่านมาอยู่ที ่๑๔.๕๐-๑๕.๕๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt เป็นผลจากการแข่งขัน
ด้านราคาจากอิยิปต์และประเทศตะวันออกกลาง 

๒.๕ การส่งออก (Export)  
การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  มิถุนายน ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  ๑,๖๖๕,๒๖๐  ตัน คิดเป็น

มูลค่า ๑,๑๑๙.๘๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ ลิเบีย แคนาดา ซาอุดิ- อาราเบีย ฮอนดูรัส 
และเกาหลีใต ้ 

๒.๖ การน าเข้า (Import)  
การน่าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๒๙๒,๙๘๐ ตัน  คิดเป็นมูลค่า 

๓๐๖.๖๙ ล้านเหรียญสหรฐัฯ โดยน่าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี และบราซิล   
 
          
 
 

 
 

 


