
  

ขอมูลการใชเกลือเพื่อละลายหิมะในสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา ใชเกลือเพื่อละลายหิมะหรือลดจุดเยือกแข็งบนถนนในชวงฤดูหนาวในมลรัฐท่ีมีอากาศหนาว

เย็น ไดแก ในเขตภาคตะวันตกตอนกลาง (มิดเวสต) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยปจจุบัน

สหรัฐฯ ใชเกลือละลายหิมะปละกวา 24 ลานตัน ซึ่งสามารถนําไปโรยบนถนนท่ีมีความยาวประมาณ 8,333 ไมล 

ตัวอยางเชน เฉพาะในมลรัฐแมสซาชูเซตส ใชเกลือปละเกือบ 5 แสนตัน ประเภทของเกลือท่ีใชเปนเกลือธรรมขาติ

ชนิดเดียวกันกับเกลือท่ีใชบริโภคท่ัวไป แตเปนเกลือยังไมผานการบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีเรียกวา Rock Salt โดย

สหรัฐฯ สามารถผลิตเกลือไดเองแตก็มีการนําเขาทุกป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. การผลิตในประเทศ  

ผลผลิต สหรัฐฯ เปนผูผลิตเกลือรายใหญอันดับท่ีสองของโลกรองจากประเทศจีน โดยในป 2564 สหรัฐฯ 

ประมาณการผลผลิตเกลือไวท่ี 40 ลานตัน คิดเปนรอยละ 14 ของผลผลิตโลกซึ่งมีประมาณ 290 ลานตัน โดย

ผลผลิตของสหรัฐฯ ในป 2564 นอยกวาป 2563 ซึ่งผลิตได 41 ลานตัน 

แหลงผลิต ท่ีสําคัญไดแก มลรัฐแคนซัส ลุยเซียนา มิชิแกน นิวยอรก โอไฮโอ เทกซัส และยูทาห             ใน

ป 2564 ผลผลิตรวมจากท้ัง 7 มลรัฐ มีประมาณรอยละ 95 ของผลผลิตเกลือท้ังหมดในสหรัฐฯ 

ประเภทเกลือ ท่ีมีจําหนายและใชในสหรัฐฯ แบงออกเปน 4 ชนิด คือ Rock Salt รอยละ 44, Salt in Brine 

รอยละ 40, Vacuum Pan Salt รอยละ 10 และ Solar Salt รอยละ 6   

ท้ังน้ี Rock salt และ salt in brine สวนใหญผลิตในมลรัฐแคนซัส ลุยเซียนามิชิแกน นิวยอรก โอไฮโอ 

และเท็กซัส สําหรับทะเลสาบนํ้าเค็ม (Saline Lakes) และโรงงานผลิตเกลือพลังงานแสงอาทิตยอยูในมลรัฐแอริโซนา 

แคลิฟอรเนีย เนวาดา นิวเม็กซิโก โอคลาโฮมา และยูทาห 

มูลคาการตลาด ในป 2564 มูลคาการตลาดรวมของเกลือท่ีจําหนายหรือใชในสหรัฐฯ ประเมินวามปีระมาณ 

2,500 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัท 26 บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตเกลือซึ่งมีท้ังหมด 63 โรงงาน ต้ังอยูใน 

16 มลรัฐ ผูผลิตรายสําคัญ คือ 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 

Salt in brine 9.49 8.30 9.00 9.00 9.00 

ท่ีมา: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022 
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2.2  ราคานําเขา   

เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ชนิด 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   

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 
 

3. การใชในประเทศ  

สหรัฐฯ มีความตองการใชเกลือภายในประเทศประมาณปละ 54 ลานเมตริกตัน (ผลผลิตในประเทศ +

นําเขา - การสงออก) การใชเกลือในสหรัฐฯ มีหลายรูปแบบ คือ 

3.1  ใชในการละลายหิมะในฤดูหนาว รอยละ 42 ของเกลือท่ีใชท้ังหมดในสหรัฐฯ 

3.2   ใชในอุตสาหกรรมเคมี รอยละ 39 ของเกลือท่ีจําหนาย (รอยละ 90 เปนเกลือ salt in brine) 

3.3 ใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก จัดจําหนาย รอยละ 9, การแปรรูปอาหาร รอยละ 4, การเกษตร รอย

ละ 2 อุตสาหกรรมท่ัวไป รอยละ 1, การบําบัดน้ําเสีย รอยละ 1, และการใชงานอ่ืนรวมกับการสงออก รอยละ 2 
 

4. ความตองการนําเขา   

ปริมาณ ในป 2564 สหรัฐฯ นําเขาเกลือเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป (General import)  ภายใตพิกัด

ศุลกากร (Harmonized Code) 2501.00.0000  คิดเปนปริมาณ 24.69 ลานตัน โดยยกเวนภาษีนําเขาจาก

ประเทศท่ีมีความสัมพันธทางการคาท่ีเปนปกติกับสหรัฐฯ (Normal Trade Relations) 

แนวโนม การนําเขาเกลือของสหรัฐฯ ในชวง 9 ปท่ีผานมา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.15 

(ภาพท่ี 1) 

 
ท่ีมา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  
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แหลงนําเขา ท่ีสําคัญ ไดแก เม็กซิโก รอยละ 38 แคนาดา รอยละ 23 ชิลี รอยละ 21 อียิปต รอยละ 5 

ปากีสถานรอยละ 5 และอ่ืนๆ รอยละ 8 (ภาพท่ี 2) โดยมีการนําเขาจากประเทศไทยนอยมากเปนอันดับท่ี 31 ใน

ปริมาณ 2,480 ตัน     

 

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  

5. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของการใชเกลือเพ่ือละลายหิมะ  

เนื่ องจากผลกระทบตอสภาพแวดลอมของสาร sodium, chlorine, lead, iron, aluminum และ 

phosphorus ท่ีมีอยูในเกลือเขาสูระบบสิ่งแวดลอม ไดแก แหลงน้ํา ในดิน ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและพืช 

นอกจากนี้ เกลือสามารถเรงปฏิกิริยาเคมีใหเกิดการกัดกรอน (สนิม) สวนประกอบของยานพาหนะท่ีเปนโลหะ ทําให

บางมลรัฐ เชน New Hampshire ไดกําหนดนโยบาย/กฎระเบียบเพ่ือลดการใช Rock salt ในการละลายหิมะ เชน 

การพัฒนาอุปกรณเพ่ือใหเกลือแพรกระจายโดยใชระบบปด " closed loop systems"  การจํากัดความเร็วของรถ 

การบังคับใชโซและลอหิมะ (snow tires) เปนตน ซ่ึงมาตรการดังกลาวทําใหสามารถลดปริมาณการใชเกลือไปไดถึง

รอยละ 20  

6. คาดการณความตองการใชเกลือเพ่ือละลายหิมะของสหรัฐฯ 

สําหรับฤดูหนาวป 2564-65 องคการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and 

Atmospheric Administration: NOAA) ของสหรัฐฯ ไดพยากรณวาจะเกิดสภาพอากาศ La Niña เปนปท่ีสอง

ติดตอกัน และคาดการณวาจะมีฝนตกมากกวาปกติในชวงฤดูหนาวในเขตมิดเวสต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใน 

และเขตตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ พ้ืนท่ีเหลานีค้าดวาจะมีอุณหภูมิท่ีอบอุนกวาคาเฉลี่ย ยกเวนทางตะวันตกเฉียง

เหนือซ่ึงคาดวาจะไดรับปริมาณน้ําฝนมากกวาคาเฉลี่ย ในขณะท่ีเขตภาคใตของสหรัฐอเมริกาคาดวาจะมีรูปแบบ

อากาศท่ีอบอุนและแหงกวาคาเฉลี่ย การคาดการณสภาพอากาศดังกลาวสามารถบงบอกไดวาความตองการ Rock 

salt เพ่ือใชในการละลายหิมะบนถนนอาจลดลงในเขตมิดเวสตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ 
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7.   ขอสังเกตของฝายเกษตรฯ  

ผลกระทบจากภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ไดกอใหเกิดภาวะอากาศหนาว

ผิดปกติในสหรัฐฯ บอยครั้ง ประกอบกับปจจุบันยังไมมีสารท่ีใชทดแทนเกลือไดอยางสมบรูณหรือคุมคาทางเศรษฐกิจ 

จึงคาดวาความตองการเกลือเพ่ือละลายหิมะยังคงมีอยางตอเนื่องและเพ่ิมข้ึน โดยสังเกตไดจากแนวโนมการนําเขา

เกลือท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป  

 

ท่ีมา: 

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-and-

information 

3. EPA: https://www.epa.gov/snep/winter-coming-and-it-tons-salt-our-roads  
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