
 

๑. สถานการณ์ข้าวของโลก 
๑.๑ การผลิต (Production) 

คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวของปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่ ๔๕๖.๓ ล้านตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่าน
มา แต่ยังคงสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑  และยังคงเป็นตัวเลขที่
สูงสุดนับแต่มีการบันทึกมา  

โดยสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการผลิตข้าวที่ลดลงมาก จากปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่การผลิต (Planted 
acreage) ผลผลิตต่อพ้ืนที่เพาะปลูกที่ไม่เป็นตามคาด และ สภาวะอากาศชื้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิบริเวณพ้ืนที่ปาก
แม่น้้า Mississippi มีผลให้ผลผลิตตกต่้า ประเทศอ่ืนที่คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตต่้าลง ประกอบด้วยบราซิลและ
อาเจนติน่า  

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด อันเป็นผลมาจากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก
และจ้านวนผลผลิตที่ได้ต่อพ้ืนที่การผลิตมีปริมาณสูง ประเทศอ่ืนที่คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตสูงขึ้น คือ อิยิปต์ 

ปริมาณสต๊อกข้าวโลกเพ่ิมขึ้น   ๑.๔ ล้านตัน จากเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ ๙๖.๓ ล้านตัน ประเทศที่
มีสต๊อกข้าวเพิ่ม  ได้แก่ อิยิปต์ และอินเดีย ส่วนประเทศท่ีลดลง ได้แก่ บราซิลและสหรัฐอเมริกา 

๑.๒ การค้า (Trade)  

ปี ๒๕๕๕ คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวทั่วโลกอยู่ที่ ๓๒.๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓ 
จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประเทศท่ีมีการส่งออกลดลงได้แก่ สหรัฐอเมริกา และเปรู  

๑.๓ ราคา (Price)  

ราคาข้าวของประเทศไทยทั้งข้าวคุณภาพสูงและคุณภาพกลางเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓-๑๕ ตั้งแต่
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการชนะการเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมีนโยบายประกัน
ราคาข้าว ราคาข้าวของเวียดนามปรับขึ้นเล็กน้อยตอบรับการปรับราคาของข้าวจากประเทศไทย   

๒. สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ 

๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply) 
ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ส้าหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒๕๖.๖ ล้าน cwt ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

๑๔ จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการเพาะปลูกท่ี  

ลดลง  และการเพิ่มการน้าเข้าข้าวในปริมาณที่น้อย ข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๗๙.๓ 

รายงานสถานการณ์ข้าว ประจ าเดือนกรกฎาคม 2554 



 ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๙ ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มี 

ปริมาณ ๗๕.๙ ล้าน cwt ยังคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๒  

ปริมาณสต๊อกข้าวเริ่มต้น (Beginning Stocks) ของสหรัฐฯ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐.๖ ลา้น 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๙   เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นปริมาณสูงที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑  
และคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกข้าวสุดท้าย (Ending Stocks)  จะอยู่ที่ ๒๙.๖  ล้าน cwt ลดลงร้อยละ ๔๒ เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา  

  ๒.๒ การผลิต (Production) 

 ปริมาณผลผลิตข้าวภายในประเทศ (Crop Production) ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ที่ ๑๘๗ 
ล้าน cwt ลดลง ๑๒.๕ ล้าน cwt คิดเป็นอัตราการลดลงสูงถึงร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่าน
มา นับเป็นอัตราการลดลงต่้าที่สุดนับจากปี ๒๕๔๑/๒๕๔๒ เป็นผลมาจากการลดลงของพ้ืนที่เพาะปลูก โดยเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีทีผ่านมา ลดลงถึงร้อยละ ๒๖ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่้าที่สุดนับจากปี ๒๕๓๐/๒๕๓๑ 
โดยเฉพาะรัฐซึ่งเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาวทางตอนใต้ ประกอบด้วย Arkansas (ลดลงร้อยละ ๓๕), Mississippi 
(ลดลงร้อยละ ๓๙), Missouri (ลดลงร้อยละ ๒๒) และ Louisiana (ลดลงร้อยละ ๕) ในทางกลับกันรัฐ California 
ซึ่งเพาะปลูกข้าวเมล็ดกลางและสั้น มีอัตราการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ ๓ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา 

ส้าหรับการคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ ๑๒๓.๕ ล้าน cwt 
ลดลงร้อยละ ๓๓ จากปีที่ผ่านมา และมีปริมาณต่้าสุดนับแตป่ี ๒๕๓๙/๒๕๔๐ ทั้งนีพ้ื้นที่เพาะปลูกส้าหรับข้าวเมล็ด
กลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ ๖๓.๕ ล้าน cwt มีปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิด
เป็นร้อยละ ๖  

ผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่เพาะปลูก  (Field yield) อยู่ที่ ๗,๐๕๙ ปอนด์/เอเคอร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
จากปีที่ผ่านมา และสูงเป็นอันดับสองนับแต่มีการบันทึกข้อมูล  

 

๒.๓ การบริโภค (Domestic / Residual use)  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อัตราการบริโภคภายในประเทศคาดการณ์ว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น ๑ ล้าน cwt 
เป็น ๑๒๗ ล้าน cwt  

๒.๔ ราคา (Price)  

ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ 
เหรียญสหรัฐฯ/cwt เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & 
Short rice) เพ่ิมข้ึนจากการเดือนที่ผ่านมาอยู่ที ่๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/cwt   

 

 



  ๒.๕ การส่งออก (Export)  

การส่งออกข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ของสหรัฐฯ มีปริมาณ  
๑,๖๓๐,๙๓๐  ตัน คิดเป็นมูลค่า ๙๔๘.๔๒ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  โดยมีตลาดหลักคือ เม็กซิโก ญี่ปุ่น เฮติ ลิเบีย 
แคนาดา ซาอุดิอารา-เบีย และเกาหลีใต ้ 

  ๒.๖ การน าเข้า (Import)  

การน้าเข้าข้าวระหว่างเดือนมกราคม –  พฤษภาคม ๒๕๕๔ ของสหรัฐฯ   มีปริมาณ  ๒๔๒,๔๖๐ 
ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๒๕๒.๙๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน้าเข้าจากไทย อินเดีย อุรุกวัย ปากีสถาน เวียดนาม อิตาลี 
และบราซิล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


