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ขอมูลการใชเกลือเพื่อละลายหิมะในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา ใชเกลือเพื่อละลายหิมะหรือลดจุดเยือกแข็งบนถนนในชวงฤดูหนาวในมลรัฐที่มีอากาศหนาว
เย็น ไดแก ในเขตภาคตะวันตกตอนกลาง (มิดเวสต) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยปจจุบัน
สหรัฐฯ ใชเกลือละลายหิมะปละกวา 24 ลานตัน ซึ่งสามารถนําไปโรยบนถนนที่มีความยาวประมาณ 8,333 ไมล
ตัวอยางเชน เฉพาะในมลรัฐแมสซาชูเซตส ใชเกลือปละเกือบ 5 แสนตัน ประเภทของเกลือที่ใชเปนเกลือธรรมขาติ
ชนิดเดียวกันกับเกลือที่ใชบริโภคทั่วไป แตเปนเกลือยังไมผานการบวนการทางอุตสาหกรรมที่เรียกวา Rock Salt โดย
สหรัฐฯ สามารถผลิตเกลือไดเองแตก็มีการนําเขาทุกป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การผลิตในประเทศ
ผลผลิต สหรัฐฯ เปนผูผลิตเกลือรายใหญอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศจีน โดยในป 2564 สหรัฐฯ
ประมาณการผลผลิตเกลือไวที่ 40 ลานตัน คิดเปนรอยละ 14 ของผลผลิตโลกซึ่งมีประมาณ 290 ลานตัน โดย
ผลผลิตของสหรัฐฯ ในป 2564 นอยกวาป 2563 ซึ่งผลิตได 41 ลานตัน
แหลงผลิต ที่สําคัญไดแก มลรัฐแคนซัส ลุยเซียนา มิชิแกน นิวยอรก โอไฮโอ เทกซัส และยูทาห
ใน
ป 2564 ผลผลิตรวมจากทั้ง 7 มลรัฐ มีประมาณรอยละ 95 ของผลผลิตเกลือทั้งหมดในสหรัฐฯ
ประเภทเกลือ ที่มีจําหนายและใชในสหรัฐฯ แบงออกเปน 4 ชนิด คือ Rock Salt รอยละ 44, Salt in Brine
รอยละ 40, Vacuum Pan Salt รอยละ 10 และ Solar Salt รอยละ 6
ทั้ ง นี้ Rock salt และ salt in brine ส วนใหญ ผลิ ตในมลรั ฐแคนซั ส ลุ ยเซี ยนามิ ชิ แ กน นิ วยอร ก โอไฮโอ
และเท็กซัส สําหรับทะเลสาบน้ําเค็ม (Saline Lakes) และโรงงานผลิตเกลือพลังงานแสงอาทิตยอยูในมลรัฐแอริโซนา
แคลิฟอรเนีย เนวาดา นิวเม็กซิโก โอคลาโฮมา และยูทาห
มูลคาการตลาด ในป 2564 มูลคาการตลาดรวมของเกลือทีจ่ ําหนายหรือใชในสหรัฐฯ ประเมินวามีประมาณ
2,500 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัท 26 บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตเกลือซึ่งมีทั้งหมด 63 โรงงาน ตั้งอยูใน
16 มลรั ฐ ผู ผ ลิ ต รายสํ า คั ญ คื อ Cargill, Morton Salt, FMC, Great Lake Salt, United Salt, North American
Salt และ US Salt เปนตน
2. ราคา
2.1 ราคาสงออก (FOB) ของสหรัฐฯ
เหรียญสหรัฐ/ตัน
ชนิด

ป 2559 ป 2560 ป 2562 ป 2563 ป 2564

Vacuum and open pan salt

208.04

214.12

215.00

215.00

220.00

Solar salt

115.88

120.56

125.00

120.00

120.00

Rock salt

60.41

60.78

59.00

57.00

56.00

9.49

8.30

9.00

9.00

9.00

Salt in brine

ที่มา: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022

-22.2 ราคานําเขา
ชนิด

เหรียญสหรัฐ/ตัน
ป 2559 ป 2560 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
(ม.ค.-ก.พ.)

เกลือรวม

34.76

35.23

33.59

24.16

28.27

32.97

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
3. การใชในประเทศ
สหรัฐฯ มีความตองการใชเกลือภายในประเทศประมาณปละ 54 ลานเมตริกตัน (ผลผลิตในประเทศ +
นําเขา - การสงออก) การใชเกลือในสหรัฐฯ มีหลายรูปแบบ คือ
3.1 ใชในการละลายหิมะในฤดูหนาว รอยละ 42 ของเกลือที่ใชทั้งหมดในสหรัฐฯ
3.2 ใชในอุตสาหกรรมเคมี รอยละ 39 ของเกลือที่จําหนาย (รอยละ 90 เปนเกลือ salt in brine)
3.3 ใชในกิจกรรมอื่นๆ ไดแก จัดจําหนาย รอยละ 9, การแปรรูปอาหาร รอยละ 4, การเกษตร รอย
ละ 2 อุตสาหกรรมทั่วไป รอยละ 1, การบําบัดน้ําเสีย รอยละ 1, และการใชงานอื่นรวมกับการสงออก รอยละ 2
4. ความตองการนําเขา
ปริ ม าณ ในป 2564 สหรั ฐ ฯ นํ า เข า เกลื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ทั่ ว ไป (General import) ภายใต พิ กั ด
ศุลกากร (Harmonized Code) 2501.00.0000 คิดเปนปริมาณ 24.69 ลานตัน โดยยกเวนภาษีนําเขาจาก
ประเทศที่มีความสัมพันธทางการคาที่เปนปกติกับสหรัฐฯ (Normal Trade Relations)
แนวโนม การนําเขาเกลือของสหรัฐฯ ในชวง 9 ปที่ผานมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.15
(ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 แนวโน ม การนํา เข า เกลื อ ของสหรั ฐ ฯ ป 2556-2564
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ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
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-3แหลงนําเขา ที่สําคัญ ไดแก เม็กซิโก รอยละ 38 แคนาดา รอยละ 23 ชิลี รอยละ 21 อียิปต รอยละ 5
ปากีสถานรอยละ 5 และอื่นๆ รอยละ 8 (ภาพที่ 2) โดยมีการนําเขาจากประเทศไทยนอยมากเปนอันดับที่ 31 ใน
ปริมาณ 2,480 ตัน

ภาพที่ 2 แหล ง นํา เข า เกลื อ ที่ สํา คั ญ ของสหรั ฐ ฯ ป
others
2564
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Chile
21%
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38%

Canada
23%

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
5. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการใชเกลือเพื่อละลายหิมะ
เนื่ อ งจากผลกระทบต อ สภาพแวดล อ มของสาร sodium, chlorine, lead, iron, aluminum และ
phosphorus ที่มีอยูในเกลือเขาสูระบบสิ่งแวดลอม ไดแก แหลงน้ํา ในดิน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและพืช
นอกจากนี้ เกลือสามารถเรงปฏิกิริยาเคมีใหเกิดการกัดกรอน (สนิม) สวนประกอบของยานพาหนะที่เปนโลหะ ทําให
บางมลรัฐ เชน New Hampshire ไดกําหนดนโยบาย/กฎระเบียบเพื่อลดการใช Rock salt ในการละลายหิมะ เชน
การพัฒนาอุปกรณเพื่อใหเกลือแพรกระจายโดยใชระบบปด " closed loop systems" การจํากัดความเร็วของรถ
การบังคับใชโซและลอหิมะ (snow tires) เปนตน ซึ่งมาตรการดังกลาวทําใหสามารถลดปริมาณการใชเกลือไปไดถึง
รอยละ 20
6. คาดการณความตองการใชเกลือเพื่อละลายหิมะของสหรัฐฯ
สําหรับฤดูหนาวป 2564-65 องคการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and
Atmospheric Administration: NOAA) ของสหรั ฐ ฯ ได พยากรณ ว าจะเกิ ดสภาพอากาศ La Niña เป น ป ที่ ส อง
ติดตอกัน และคาดการณวาจะมีฝนตกมากกวาปกติในชวงฤดูหนาวในเขตมิดเวสต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใน
และเขตตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ พื้นที่เหลานีค้ าดวาจะมีอุณหภูมิที่อบอุนกวาคาเฉลี่ย ยกเวนทางตะวันตกเฉียง
เหนือซึ่งคาดวาจะไดรับปริมาณน้ําฝนมากกวาคาเฉลี่ย ในขณะที่เขตภาคใตของสหรัฐอเมริกาคาดวาจะมีรูปแบบ
อากาศที่อบอุนและแหงกวาคาเฉลี่ย การคาดการณสภาพอากาศดังกลาวสามารถบงบอกไดวาความตองการ Rock
salt เพื่อใชในการละลายหิมะบนถนนอาจลดลงในเขตมิดเวสตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ

-47. ขอสังเกตของฝายเกษตรฯ
ผลกระทบจากภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ไดกอใหเกิดภาวะอากาศหนาว
ผิดปกติในสหรัฐฯ บอยครั้ง ประกอบกับปจจุบันยังไมมีสารที่ใชทดแทนเกลือไดอยางสมบูรณหรือคุมคาทางเศรษฐกิจ
จึงคาดวาความตองการเกลือเพื่อละลายหิมะยังคงมีอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยสังเกตไดจากแนวโนมการนําเขา
เกลือที่เพิ่มขึ้นทุกป
ที่มา:
1. USDA: https://apps.fas.usda.gov/gats/
2. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/salt-statistics-andinformation
3. EPA: https://www.epa.gov/snep/winter-coming-and-it-tons-salt-our-roads
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