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สถานการณการตลาดและการคาธัญพืชโลก ป 2564/65 

 

 

 
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐ (USDA) ไดเผยแพรรายงานสถานการณ

การตลาดและการคาธัญพืชของโลก ปการคา 2564/65 ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานบริการดานการเกษตร
ตางประเทศ (Foreign Agricultural Service: FAS) ของ USDA ไดปรับปรุงขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันเปนประจําทุกเดือน  

สําหรับการคาดคะเนสถานการณการตลาดและการคาประจําเดือนกรกฎาคม 2564 สรุปไดวา ในป
การคา 2564/65 ผลผลิต การบริโภค การคาและสต็อกสําหรับขาวโพดและขาวสาลีของโลกจะเพิ่มขึ้น ผลผลิต
และการบริโภคขาวของโลกจะเพิ่มขึ้นในขณะท่ีการคาและสต็อกขาวของโลกจะลดลง สําหรับสถานการณการคา
ธัญพืชท่ีสําคัญคาดวา จีนจะนําเขาขาวเพิ่มขึ้นและบราซิลจะหันไปนําเขาขาวโพดเน่ืองจากราคาภายในประเทศ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันความตองการผลพลอยไดจากขบวนการผลิตเอทานอล (DDGS) ท่ีทําจากขาวโพดสําหรับ
ภาคอาหารสัตวมีแนวโนมสูงขึ้นเพื่อทดแทนวัตถุดิบขาวโพดและกากถั่วเหลืองท่ีมีราคาสูง ในดานราคาธัญพืช 
(ขาว ขาวโพด ขาวสาลี) ของโลกในเดือนกรกฎาคม 2564 พบวา มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากอุปทานในตลาดมี
มากเพราะเปนชวงฤดูการเก็บเกี่ยวและคาดการณวาผลผลิตในฤดูถัดไปจะไดผลดี รวมท้ังการแขงขันท่ีสูงขึ้น 
สําหรับราคาขาวไทยออนตัวลงใกลเคียงกับราคาขาวเวียดนามเน่ืองจากความตองการในตลาดท่ีซบเซาและการ
ออนคาของเงินบาท สําหรับรายละเอียดสําหรับการคาดคะเนสถานการณการตลาดและการคาธัญพืชของโลกมี 
ดังน้ี 
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 ขาว 

• ภาพรวมป 2564/65  
การปรับปรุงขอมูล  ผลผลิตขาวของโลกปรับลดลงเล็กนอยในเดือนน้ีโดยสวนใหญเปนผลมาจากการ

ปรับลดผลผลิตในอียิปต สต็อกขาวของโลกคาดวาจะลดลงเน่ืองจากการปรับลดสต็อกขาวอินเดีย การคาโลกคาด
วาจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากอียิปตและจีนนําเขาเพิ่มขึ้น   

• ภาพรวมป 2563/64 
การปรับปรุงขอมูล  ผลผลิตขาวของโลกแทบไมมีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีการบริโภคของโลกปรับ

เพิ่มขึ้นเล็กนอยโดยสาเหตุสวนใหญเน่ืองจากการบริโภคในจีนท่ีเพิ่มขึ้น สต็อกขาวของโลกคาดวาจะลดลง
เน่ืองจากการปรับลดสต็อกขาวของอินเดียเปนปจจัยหลัก การสงออกของอินเดียเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ โดย
ไดรับแรงกระตุนจากการท่ีบังคลาเทศ จีน และไนจีเรียเพิ่มการส่ังซื้อ  

• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังกลาวขางตนแลว การคาดการณสรุปไดดังน้ี (ตารางท่ี 1) 

o ผลผลิตขาวโลก ปการคา 2564/65 คาดวาจะม ี506.04 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้น
จาก 504.94 ลานตันขาวสาร ของปกอนหนา 1.1 ลานตันขาวสาร หรือคิดเปนรอยละ 0.22 

o การใชในประเทศ ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  513.99 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจาก 507.86 ลานตันขาวสาร ของปกอนหนา 6.13 ลานตันขาวสาร หรือคิดเปนรอยละ 1.21 

o การคาขาวโลก (สงออก/นําเขา) ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี 47.01 ลานตัน
ขาวสาร ลดลงจาก 47.92 ลานตันขาวสาร ของปกอนหนา 0.91 ลานตันขาวสาร หรือคิดเปนรอยละ 1.90 

o สต็อกปลายป ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  166.98 ลานตันขาวสาร ลดลง
จาก 174.92 ลานตันขาวสาร ของปกอนหนา 7.94 ลานตันขาวสาร หรือคิดเปนรอยละ 4.54 

ตารางที่ 1 คาดคะเนสถานการณขาวโลก ป 2564/65 
หนวย: ลานตันขาวสาร 

รายการ ป 2563/64 ป 2564/65 การเปล่ียนแปลง   
ปริมาณ รอยละ 

ผลผลิต 504.94 506.04 +1.1 +0.22 
การใชในประเทศ 507.86 513.99 +6.13 +1.21 
ก า ร ค า  ( ส ง อ อ ก /
นําเขา) 

  47.92   47.01 -0.91 -1.90 

สต็อกปลายป 174.92 166.98 -7.94 -4.54 
ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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• ราคา 
สถานการณราคาสงออกขาว เอฟโอบี (FOB) ท่ีประเทศผูสงออกท่ีสําคัญประกาศเสนอขายลาสุดใน

เดือนมิถุนายน 2564 สวนใหญประกาศเสนอขายในราคาท่ีลดลง (ภาพท่ี 1) ดังน้ี 
อุรุกวัย ราคาเสนอขายลดลงตันละ 50 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ี 580 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากอุปทาน

ท่ีมากในขณะท่ีอุปสงคมีจํากัด โดยลดลงตํ่ากวาราคาขาวสหรัฐฯ  
สหรัฐฯ ราคาเสนอขายทรงตัวจากเดือนท่ีผานมาซึ่งอยูท่ีตันละ 630 เหรียญสหรัฐ 
ไทย ราคาเสนอขายมีแนวโนมลดลง โดยลดลงตันละ 38 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ี 434 เหรียญสหรัฐ 

เน่ืองจากอุปสงคท่ีซบเซาและการออนคาของเงินบาท สงผลใหสวนตางราคาขาวไทยและขาวเวียดนามนอยลง
กระท่ังอยูในระดับใกลเคียงกัน  

เวียดนาม ราคาเสนอขายสําหรับขาวท่ีผลิตในฤดูใบไมรวงลดลงตันละ 62 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ี 
425 เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากเปนชวงฤดูการเก็บเกี่ยวและไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับไทยและอินเดียท่ี
ยังคงดําเนินมาอยางตอเน่ือง  

ปากีสถาน ราคาเสนอขายลดลงตันละ 19 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ี 430 เหรียญสหรัฐ โดยไดรับ
ผลกระทบจากการสงออกท่ีชะลอตัวและการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร  

อินเดีย ราคาเสนอขายลดลงเล็กนอยมาอยูท่ีตันละ 385 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากอุปทานภายในประเทศ
มีเปนจํานวนมาก 

ภาพที่ 1 ราคาสงออก FOB ขาวเมล็ดยาว ของประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญ 

หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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• สถานการณตลาด 
o การเปล่ียนแปลงของผลผลิตขาวเมล็ดปานกลางเพิ่มโอกาสทางการตลาด  

อียิปต ผลผลิตขาวเมล็ดปานกลางท่ีลดลงในอียิปตและสหรัฐอเมริกาจะทําใหจีนและออสเตรเลียมี
โอกาสในการเพิ่มสวนแบงตลาดโลกป 2564/65 โดยผลผลิตขาวของอียิปตในป 2564/65 คาดวาจะลดลง 
550,000 ตัน ไปสูระดับท่ีตํ่าท่ีสุดนับต้ังแตป 2561 จากประสบการณในอดีตบงช้ีวาอียิปตจะเพิ่มอุปทาน
ภายในประเทศดวยการนําเขาตามท่ีเคยปฏิบัติมาแลวเมื่อป 2561 ซึ่งมีการนําเขาเพิ่มขึ้นมากเปนประวัติการณ
กวา 800,000 ตัน เพื่อทดแทนการลดลงของผลผลิตในประเทศ สําหรับในป 2564/65 คาดวาอียิปตจะ
นําเขาขาวเพิ่มขึ้น 600,000 ตัน โดยมีจีนเปนผูสงออกรายใหญท่ีสุด และคาดวาจีนจะยังคงเปนซัพพลายเออร
รายใหญตอไปเน่ืองจากความสามารถในการแขงขันดานราคา  

สหรัฐอเมริกา ผลผลิตขาวเมล็ดส้ันและเมล็ดปานกลางของสหรัฐฯ คาดวาจะลดลงเชนเดียวกับ
อียิปต โดยคาดวาพื้นท่ีปลูกขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดส้ันจะลดลงรอยละ 17 สาเหตุหลักมาจากปริมาณนํ้าใน
ระบบชลประทานในมลรัฐแคลิฟอรเนียอยูในระดับตํ่า การผลิตขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดส้ันของสหรัฐในป 
2564/65 คาดวาจะอยูท่ี 1.5 ลานตัน ลดลงรอยละ 17 และคาดวาจะสงผลใหราคาปรับตัวสูงขึ้น สําหรับ
ตลาดขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดส้ันของสหรัฐฯ ในเอเชียคาดวาจะยังคงทรงตัว แตคาดวาสวนแบงการตลาด
ของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางจะลดลง    

ออสเตรเลีย เปนผูสงออกขาวเมล็ดปานกลางรายใหญอีกรายหน่ึง คาดวาการผลิตจะฟนตัวอยาง
แข็งแกรงหลังจากการเก็บเกี่ยวท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะแหงแลงในป 2562/63 การเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมผลิป 
2563/64 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึง 9 เทา อัตราการสงออกจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 
ยังคงมีนอยเน่ืองจากการเก็บเกี่ยวในป 2562/2563 ไดผลผลิตนอย แตคาดวาอัตราดังกลาวจะฟนตัวในไมชา
และแข็งแกรงตอเน่ืองในป 2564/65 โดยคาดวาผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวในป 2564/65 จะเพิ่มขึ้นเกือบรอย
ละ 75 ซึ่งจะชวยใหสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น ออสเตรเลียมีความพรอมอยางย่ิงท่ีจะทวงคืนตลาดในเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกกลางท่ีสูญเสียไปใหกับจีนและสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2562/63 

o จีนตองการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในประเทศที่สูงกวา 
ต้ังแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 จีนนําเขาขาวมากกวา 2.2 ลานตัน โดยมีปริมาณมากกวา

สามในส่ีของการนําเขาขาวท้ังหมดในป 2563 ในปท่ีผานมาราคาเมล็ดยาวในประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําให
การนําเขาเพิ่มขึ้น แมวาจีนจะนําเขาขาวจากเวียดนามและไทยมาต้ังแตป 2557 แตการนําเขาในชวงท่ีความ
ตองการนําเขาสูงขึ้นครั้งลาสุดน้ีสวนใหญเปนการนําเขาจากเมียนมารและปากีสถาน เมื่อส้ินป 2563 จีน
อนุญาตใหอินเดียสงออกขาวท่ีไมใชพันธุบาสมาติไปยังจีนและอินเดียไดกลายเปนหน่ึงในซัพพลายเออรรายใหญ
ของจีนอยางรวดเร็ว ท้ังน้ี ราคาขาวเมล็ดยาวของประเทศในเอเชียใตตํ่ากวาราคาขาวในประเทศของจีนกวารอย
ละ 25  

 ขาวท่ีจีนนําเขาสวนใหญเปนขาวเมล็ดยาว จีนมีโควตาอัตราภาษีขาว (TRQ) อยูท่ี 5.32 ลานตัน 
ซึ่งจัดสรรเปนโควตาสําหรับขาวเมล็ดยาว และขาวเมล็ดกลางและเมล็ดส้ันในสัดสวนเทาๆ กัน ปกติจีนจะนําเขา
ขาวเมล็ดยาวเพื่อเติมโควตาอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีการนําเขาขาวเมล็ดเมล็ดปานกลางตามโควตามีนอยมาก
โดยเฉพาะในชวงสองสามปท่ีผานมา สําหรับการนําเขาจากเอเชียใตรวมท้ังปากีสถานและอินเดียเปนขาวเมล็ด
ยาวเกือบท้ังหมดซึ่งรวมถึงปลายขาวเปนจํานวนมาก เมียนมารสงออกขาวเมล็ดยาวไปยังตลาดจีนเปนสวนใหญ        
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แตตามรายงานของจีนระบุวาเมียนมารยังเปนผูสงออกขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดส้ันรายสําคัญอีกดวย ซึ่ง
นอกจากเมียนมารแลว จีนยังนําเขาขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดส้ันจากไตหวัน ปากีสถานและไทย แตใน
ปริมาณท่ีคอนขางนอย 

ต้ังแตกลางป 2563 ราคาขาวเมล็ดยาวในจีนเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 20 ในขณะท่ีราคาขาวจากผู
สงออกในเอเชียใตมีราคาท่ีตํ่ากวามากสงผลใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น เมื่อเร็วๆ น้ีการประมูลขาวขาวเมล็ดยาวของ
รัฐบาลดูเหมือนจะลดลง อยางไรก็ตาม คาดวาจีนจะยังคงนําเขาขาวเมล็ดยาวและขาวเมล็ดหักในปริมาณท่ี
เพิ่มขึ้นตอไป ในขณะท่ีการนําเขาขาวเมล็ดปานกลางยังคงไมเปล่ียนแปลง สําหรับป 2564 การนําเขาขาวของ
จีนคาดวาจะเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 20 เปนปริมาณนําเขาท้ังหมด 3.8 ลานตันขาวสาร 

  ขาวโพด 

• ภาพรวมป 2564/65  
การปรับปรุงขอมูล   
ผลผลิตขาวโพดของโลกปรับเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนผลผลิตจากการปรับเพิ่มผลผลิตในรัสเซียและ

สหรัฐฯ ผลผลิตขาวโพดในสหรัฐฯ คาดวาจะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มขึ้น การคาโลกปรับลดลงจาก
การคาดการณเมื่อเดือนกอนเน่ืองจากคาดวาการสงออกของบราซิลในชวงเดือนตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 
2565 จะลดลง การสงออกของสหรัฐฯ คาดวาจะมากขึ้น ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉล่ียตามฤดูกาลของสหรัฐฯ 
ลดลงบุชเชลละ 10 เซ็นต เปน 5.60 เหรียญสหรัฐ ตอบุชเชล หรือประมาณ 7.06 บาท/กโิลกรมั0

1   

• ภาพรวมป 2563/64 
การปรับปรุงขอมูล การผลิตขาวโพดท่ัวโลกปรับลดลงจากท่ีคาดการณไวเมื่อเดือนท่ีแลวเน่ืองจาก

การลดลงของผลผลิตในบราซิล การคาโลกลดลงเน่ืองจากคาดวาการสงออกของบราซิลจะลดลง ราคาท่ี
เกษตรกรขายไดเฉล่ียตามฤดูกาลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5 เซ็นต เปน 4.40 เหรียญสหรับตอบุชเชล (5.54 บาท/
กก.) 

• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 แลว ผลการคาดคะเนสรุปไดดังน้ี (ตารางท่ี 2) 

o ผลผลิตขาวโพดโลก ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  1,194.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 1,120.65 ลานตัน ของปกอนหนา 74.15 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 6.62 

o การใชในประเทศ ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  1,183.47  ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 1,146.25 ลานตัน ของปกอนหนา 37.22 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 3.25 

o การคาขาวโพดโลก (สงออก/นําเขา)  ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี 194.34 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 184.30 ลานตันของปกอนหนา 10.04 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 5.45 

o สต็อกปลายป ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  291.18 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
279.86 ลานตันของปกอนหนา 11.32 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.04 

                                                           
1 ขาวโพด 1 บุชเชล มีประมาณ 25.40 กิโลกรัม (ท่ีมา: https://grains.org/markets-tools-data/tools/converting-grain-
units/) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรยีญสหรัฐ = 32 บาท 
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ตารางที่ 2  คาดคะเนสถานการณการผลิตและการคาขาวโพดโลก ป 2564/65 
หนวย: ลานตัน  

รายการ ป 2563/64 ป 2564/65 การเปล่ียนแปลง   
ปริมาณ รอยละ 

ผลผลิต 1,120.65 1,194.80 +74.15 +6.62 
การใชในประเทศ 1,146.25 1,183.47  +37.22 +3.25 
การคา (สงออก/
นําเขา) 

   184.30    194.34 +10.04 +5.45 

สต็อกปลายป   279.86    291.18  +11.32 +4.04 
ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 

• ราคา 
ต้ังแตเดือนมิถุนายน ราคาเสนอขายเพื่อการสงออก (FOB) ขาวโพดมีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีการ

เก็บเกี่ยวท่ีเพิ่มขึ้น การเสนอราคาของอารเจนตินา (ขาวโพดปลายฤดู) และบราซิล (ขาวโพดฤดูท่ีสอง) ปรับตัว
ลดลง โดยราคาเสนอขายของอารเจนตินาลดลงตันละ 37 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 219 เหรียญสหรัฐ 
และราคาเสนอขายของบราซิลลดลงตันละ 42 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 252 เหรียญสหรัฐฯ และการ
เสนอราคาของยูเครนลดลงตันละ 24 เหรียญสหรัฐ เปน 274 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากความคาดหมายของการ
เพาะปลูกท่ีเพิ่มขึ้น ราคาเสนอขายของสหรัฐลดลงตันละ 23 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 284 เหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเปนผลมาจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการผลิตในพื้นท่ีสวนใหญทางตอนกลางของฝงตะวันตกหรือมิด
เวสตของสหรัฐฯ   (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 ราคาประมูลเพื่อการสงออก (FOB) ขาวโพดของประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญ 

หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 
ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf  

 

• สถานการณการตลาด 

o การสงออกผลพลอยไดจากขบวนการผลิตเอทานอล (DDGS) ของสหรัฐฯ ฟน
ตัวอยางรวดเร็ว แมการเร่ิมตนการผลิตเอทานอลจะลาชาไปถึงป 2564   

สหรัฐอเมริกา ขอจํากัดท่ีเกี่ยวของกับโรคไวรัสโควิด-19 และความตองการใชเชื้อเพลิงท่ีลดลงอยาง
มากสงผลกระทบตอการหยุดชะงักอยางรุนแรงของอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดป 2563 โดยท่ีโรงงานไม
สามารถเปดการใชงานหรือเปดการใชงานตํ่ากวากําลังการผลิต ถึงแมอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลไดเริ่มฟน
ตัวมาต้ังแตในชวงตนปการคา 2563/64 (กันยายน/สิงหาคม) แตผลผลิตกลับเพิ่งฟนตัวกลับเขาสูระดับกอน
การระบาดเมื่อเดือนท่ีผานมา ผลผลิตเอทานอลในชวงเดือนกันยายน-พฤษภาคมของป 2563/64 เทียบกับชวง
เดียวกันของป 2562/63 คอนขางคงท่ี โดยคาดวาปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง 250,000 ลิตร (รอยละ 0.7) 
หลังจากท่ีผลผลิตของป 2562/63 ลดลงจากปกอนหนามากกวา 4 พันลานลิตร  

สําหรับผลพลอยไดจากขบวนการผลิตเอทานอลท่ีทําจากขาวโพด (Dry distillers grains with 
solubles: DDGS) ในชวงเดือนกันยายน - พฤษภาคมของปการคา 2563/64 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2562/63 คิดเปนปริมาณ 0.6 ลานตัน (รอยละ 2.2)  หลังจากท่ีผลผลิตท้ังปของปการคา 2562/63 ลดลง
จากปกอนหนาคิดเปนปริมาณ 4 ลานตัน   
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 ท้ังน้ี มีสัญญาณท่ีดีสําหรับผูผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ คือ ความตองการ DDGS เพื่อการสงออกฟน
ตัวขึ้นอยางแข็งแกรง โดยในชวงเดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 ความตองการ DDGS เพิ่มขึ้น 
800,000 ตัน (รอยละ 10.9) เขาสูระดับเดียวกับกอนเกิดโรคระบาด ท้ังน้ี ไดรับแรงหนุนหลักจากการสงออก
ไปยังประเทศจีนท่ีเพิ่มขึ้นอยางมาก (มากกวา 150,000 ตัน) และตุรกี (เพิ่มขึ้นเกือบ 325,000 ตัน) เน่ืองจาก
ภาคธุรกิจอาหารสัตวท่ีเกี่ยวของมีความตองการวัตถุดิบจากนอกประเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของผู
เล้ียงปศุสัตวและสัตวปกภายในประเทศ 

ตุรกี การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑระหวางประเทศและการออนคาของเงินลีราของตุรกีเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลอื่นๆ มีผลกระทบอยางมากตอราคาอาหารและอาหารสัตวในประเทศ โดยในป 2563 ราคา
อาหารสําหรับไกเน้ือ ไกไข โคนม และโคเน้ือ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 58, 36, 44 และ 42 ตามลําดับเมื่อเทียบ
กับปกอนหนา ในความพยายามท่ีจะจัดการกับราคาอาหารท่ีเพิ่มขึ้นน้ี ภาคอาหารสัตวของตุรกจํีาเปนตองหันไป
ใชวัตถุดิบนําเขาซึ่งมีราคาถูกกวา เน่ืองจาก DDGS มีราคาท่ีนาดึงดูดใจมากกวาเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอาหารสัตว
แบบด้ังเดิม เชน ขาวโพดและกากถั่วเหลือง ผูนําเขาจึงไดเปล่ียนไปใชวัตถุดิบทางเลือกในสัดสวนท่ีสามารถ
แขงขันไดในดานราคา 

จีน มีความพยายามอยางตอเน่ืองในการฟนฟูการเล้ียงสุกรภายในประเทศ แตเน่ืองจากราคา
ขาวโพดท่ีสูงขึ้น (โดยเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม สัญญาซื้อขายขาวโพดในตลาดลวงหนาสินคาเกษตรตาเหลียน  
(Dalian Commodity Exchange) บรรลุขอตกลงกันท่ีราคา 435 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 
32) ไดสงผลใหภาคธุรกิจอาหารสัตวตองหันไปนําเขาวัตถุดิบทางเลือกท่ีมีราคาถูกกวาแทนเน่ืองจากผูผลิตเริ่ม
เปล่ียนจากการใชขาวโพดและกากถั่วเหลืองในประเทศ สถานการณดังกลาวนับวาเปนประโยชนสําหรับผูสงออก
ในสหรัฐฯ เน่ืองจากเปนสวนหน่ึงของขอตกลงระยะท่ีหน่ึงซึ่งสํานักงานบริการท่ัวไปของกรมศุลกากรของจีนได
รับรองผูผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ จํานวน 88 รายใหสงออกไปยังจีนอีกครั้ง ซึ่งไดสรางโอกาสสําหรับการ
สงออก DDGS ของสหรัฐฯ เพื่อนําไปใชเปนสวนผสมอาหารสัตวในจีน เมื่อมองไปขางหนาอาจเห็นการเติบโตของ
การสงออก DDGS อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเมื่อเดือนเมษายนท่ีผานมากระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน
ไดออกแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนําใหลดการใชขาวโพดและกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรและสัตวปก และการ
เปล่ียนไปใชวัตถุดิบทางเลือกอื่นรวมถึง DDGS เพื่อปรับเปล่ียนการใชวัตถุดิบท่ีมีอยูและสรางสูตรท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณของจีนมากขึ้น  

o บราซิลหันไปนําเขาขาวโพด   
การนําเขาขาวโพดของบราซิลของป 2563/64 (ตุลาคม - กันยายน) คาดวาจะอยูท่ี 2.6 ลานตัน 

หากเปนไปตามท่ีคาดก็จะเปนปริมาณท่ีมากท่ีสุดเปนประวัติการณ การคาดการณท่ีเพิ่มขึ้นน้ีเปนผลมาจากราคาใน
ประเทศท่ีสูงขึ้นประกอบกับการผลิตขาวโพดฤดูท่ีสองท่ีมีแนวโนมวาจะไมไดผลดี สําหรับราคาในรัฐทางใตซึ่งมีการ
ผลิตสัตวปกและสุกรกันมากก็พุงขึ้นสูระดับสูงสุดเปนประวัติการณ เพื่อชวยลดระดับราคาท่ีสูงดังกลาว รัฐบาลจึง
ไดออกกฤษฎีกาเมื่อเดือนเมษายนเพื่อยกเวนภาษีนําเขาขาวโพดจากประเทศท่ีอยูนอกกลุม MERCOSUR ซึ่งเดิม
เคยจัดเก็บภาษีรอยละ 8 โดยใหมีผลไปจนถึงส้ินป 2564 และไมมกีารจํากัดปริมาณการนําเขา  

บราซิลนําเขาขาวโพดสวนใหญจากปารากวัยและอารเจนตินาเน่ืองจากราคาท่ีตํ่ากวาเมื่อเทียบกับ
ขาวโพดท่ีผลิตภายในประเทศ ขาวโพดท่ีนําเขาสวนใหญถูกสงไปยังรัฐปารานา ซานตากาตารีนา และรีโอกรันดีดู
ซูล (Parana, Santa Catarina,  and Rio Grande do Sul) ซึ่งอยูทางตอนใต เน่ืองจากการเคล่ือนยายขาวโพด
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จากพื้นท่ีการผลิตในตอนกลางของภาคตะวันตกของบราซิลไปยังผูใชในรัฐทางใตมีคาใชจายสูง อีกท้ังตองเผชิญ
กับระบบภาษีระหวางรัฐท่ีซับซอน ผูท่ีใชขาวโพดสําหรับเปนอาหารสัตวในรัฐทางใตจึงนิยมนําเขาจากประเทศ
เพื่อนบานมากกวา 

 
อน่ึง การเปล่ียนแปลงขอบังคับดานเทคโนโลยีชีวภาพของบราซิลไมมีผลตอการนําเขาขาวโพดจาก

สหรัฐฯ มากนัก เพราะถึงแมวาเมื่อเดือนมิถุนายนบราซิลไดอนุญาตนําเขาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งนาจะ
เปนการเปดเสนทางการสงออกขาวโพดของสหรัฐฯ ไปยังบราซิล แตดูเหมือนวาไมนามีความเปนไปไดท่ีบราซิล
จะนําเขาขาวโพดจากสหรัฐฯ ในปริมาณท่ีนาพอใจภายในระยะเวลาอันส้ัน เน่ืองจากขาวโพดสหรัฐฯ มีราคาสูง 
ประกอบกับ บราซิลมีความพอใจกับขอไดเปรียบในระบบการขนสงสินคาจากปารากวัยและอารเจนตินามากกวา 

 

  ขาวสาลี 

• ภาพรวมป 2564/65  
การปรับปรุงขอมูล  ผลผลิตของโลกในเดือนน้ีปรับลดลงเน่ืองจากคาดวาจะมีการลดลงของผลผลิต

ในสหรัฐอเมริกา คาซัคสถาน แคนาดา และรัสเซีย การบริโภคของโลกปรับสูงขึ้น ในขณะท่ีสต็อกท่ัวโลกปรับ
ลดลง การนําเขาปรับเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญเปนการปรับเพิ่มของปากีสถาน ในขณะท่ีการสงออกปรับเพิ่มขึ้นใน
สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉล่ียตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นบุชเชลละ 10 
เซนต เปน 6.60 เหรียญสหรัฐตอบุชเชล (7.76 บาท/กก.)1

2  

• ภาพรวมป 2563/64 
การปรับปรุงขอมูล ผลผลิตของโลกในเดือนน้ีไมการปรับปรุงขอมูล ขณะท่ีการบริโภคปรับเพิ่มขึ้น

เล็กนอย สต็อกของโลกลดลงดวยการปรบัลดในออสเตรเลีย ปากีสถาน และตุรกี การนําเขาปรับลดลงสวนใหญ
เปนการปรับลดสําหรับโมร็อกโกและตุรกี ราคาฟารมเฉล่ียตามฤดูกาลขาวสาลีของสหรัฐฯ อยูท่ีบุชเชลละ 5.05 
เหรียญสหรัฐ (5.94 บาท/กก.) 

• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ผลการคาดคะเนสถานการณการผลิตและการคาขาวสาลีโลกมีดังน้ี (ตารางท่ี 3) 

o ผลผลิตขาวสาลีโลก ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  792.40 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 775.82 ลานตัน ของปกอนหนา 16.58 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 2.14 

o การใชในประเทศ ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  790.89  ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
784.95 ลานตัน ของปกอนหนา 5.94 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 0.76 

o การคาขาวสาลีโลก (สงออก/นําเขา) ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี 205.48 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 197.58 ลานตัน ของปกอนหนา 7.90 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.00 

                                                           
2 ขาวสาลี 1 บุชเชล มีประมาณ 27.22 กิโลกรัม (ท่ีมา: https://grains.org/markets-tools-data/tools/converting-
grain-units/) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 32 บาท 
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o สต็อกปลายป ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี  291.68 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
290.18 ลานตัน ของปกอนหนา 1.50 ลานตัน หรอืคิดเปนรอยละ 0.52   

ตารางที่ 3  คาดคะเนสถานการณขาวสาลีของโลก ป 2564/65 
หนวย: ลานตัน  

รายการ ป 2563/64 ป 2564/65 การเปล่ียนแปลง   
ปริมาณ รอยละ 

ผลผลิต 775.82 792.40     +16.58  +2.14 
การใชในประเทศ 784.95  790.89       +5.94  +0.76 
การคา (สงออก/
นําเขา) 

197.58 205.48 
      +7.90  +4.00 

สต็อกปลายป 290.18 291.68       +1.50  +0.52 
ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 

• ราคา 
สหรัฐอเมริกา ราคาขาวสาลีแตละชนิดของสหรัฐยังคงเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขาม โดยราคา

ขาวสาลีพันธุ Hard Red Winter (HRW) ลดลงตันละ 17 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ีตันละ 274 เหรียญสหรัฐฯ และ
พันธุ Soft Red Winter (SRW) ลดลงตันละ 38 เหรียญสหรัฐ มาอยูท่ีตันละ 250 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากเริ่ม
ฤดูการเก็บเกี่ยวแลว รวมท้ังขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติการเกษตรแหงชาติ (NASS) บงชี้วามีพื้นท่ีปลูก
ขาวสาลีฤดูหนาวเพิ่มขึ้น และแนวโนมผลผลิตของคูแขงท่ีคาดวาจะไดผลดีก็ไดสงผลใหราคาขาวสาลีของสหรัฐฯ 
ลดลงดังกลาว ในทางกลับกัน ราคาขาวสาลีพันธุ Soft White Winter (SWW) กลับพุงสูงขึ้นตันละ 18 เหรียญ
เหรียญสหรัฐ ไปอยูท่ีตันละ 341 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพการเพาะปลูกและผลผลิตท่ีมี
นอย ในขณะท่ีพันธุ Hard Red Spring (HRS) เพิ่มขึ้นตันละ 20 เหรียญสหรัฐ เปน 351 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจาก
พื้นท่ีปลูกลดลงและการเพาะปลูกท่ีไมไดผลดี ตามรายงานความคืบหนาในการเพาะปลูกของหนวยงาน NASS 
สําหรับสัปดาหท่ีส้ินสุดในวันท่ี 4 กรกฎาคม ระบุวา เพียงรอยละ 20 ของขาวสาลีฤดูใบไมผลิท่ีไดรับการจัด
อันดับวาดีถึงดีเย่ียม ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเทียบกับรอยละ 70 ของปกอนหนาน้ี (ภาพท่ี 3) 

ทั่วโลก ในชวงเดือนท่ีผานมาราคาขาวสาลีแบงออกเปนสามระดับ คือ ราคาเสนอขายสูงท่ีสุดจาก
แคนาดาซึ่งเปนผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพผลผลิตและความแหงแลงอยางตอเน่ือง ราคาเสนอขายของ
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอารเจนตินาเคล่ือนไหวอยูในชวงแคบๆ ราคาของออสเตรเลียลดลงเน่ืองจาก
ผลผลิตท่ีมีมากและสภาพอากาศท่ีดีสําหรับผลผลิตของฤดูท่ีกําลังจะมาถึง ราคาเสนอขายของสหรัฐฯ สําหรับ
พันธุ HRW เริ่มออนตัวลงเมื่อเร็วๆ น้ีเน่ืองจากพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้น ราคาของอารเจนตินามีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย
ในเดือนท่ีผานมา ราคาของรัสเซียและสหภาพยุโรปลดลงเน่ืองจากการเพาะปลูกมีแนวโนมท่ีดีและท้ังสองยังคงมี
การแขงขันท่ีรุนแรงในตลาดท่ีมีความออนไหวตอราคา (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 3 ราคาประมูลเพื่อการสงออก FOB ขาวสาลีของสหรัฐอเมริกา 

หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 
ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf  

ภาพที่ 4 ราคาประมูลเพื่อการสงออก (FOB) ขาวสาลีของประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญของโลก 

หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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• สถานการณการตลาด 
o สถานการณและแนวโนมขาวสาลีในแอฟริกาเหนือ 

การบริโภคขาวสาลีในแอฟริกาเหนือในป 2564/65 คาดวาจะสูงถึง 47.8 ลานตัน เน่ืองจากการ
เติบโตของประชากรซึ่งยังคงผลักดันใหการใชขาวสาลีสําหรับเปนอาหาร เมล็ดพันธุ และอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 
ท้ังน้ี มากกวารอยละ 40 ของผลผลิตขาวสาลีในแอฟริกาเหนือถูกใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ สวนท่ีเหลือ
มาจากการนําเขาซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2564/65 แตจะแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 29.2 
ลานตัน 

 
อียิปต การนําเขาขาวสาลีของอียิปตมีสัดสวนเกือบครึ่งหน่ึงของการนําเขาท้ังหมดในแอฟริกาเหนือ 

และยังเปนผูนําเขาขาวสาลีรายใหญท่ีสุดของโลกมาเปนเวลา 15 ป โดยรัสเซียและยูเครนครองตลาดอียิปตเกือบ
รอยละ 90 เน่ืองจากไดเปรียบในการแขงขันดานการขนสงเพราะอยูใกลกับทะเลดํา แมรัสเซียจะมีโควตาและ
ภาษีการสงออก แตผูซื้อของรัฐ (GASC) ของอียิปตก็ยังคงพึ่งพาการนําเขาจากรัสเซียเปนสวนใหญในป 
2563/64 

 
แอลจีเรีย นําเขาขาวสาลีอยูระหวาง 7 ถึง 8 ลานตันตอป สวนใหญนําเขาจากฝรั่งเศสและสมาชิก

สหภาพยุโรปอื่นๆ เน่ืองจากผลผลิตของฝรั่งเศสในป 2563/64 ท่ีมีนอยประกอบกับการขยายการคาไปยังจีน ทํา
ใหอุปทานขาวสาลีเพื่อการสงออกของฝรั่งเศสมีจํากัด สงผลใหเยอรมนี โปแลนด และแคนาดาไดเขามามีสวนแบง
การตลาดในแอลจีเรียเพิ่มขึ้น รัสเซียไมไดสงขาวสาลีจํานวนมากไปยังแอลจีเรียต้ังแตปการตลาด 2559/60 
เน่ืองจากขอกําหนดท่ีเปนอุปสรรคตอการนําเขาขาวสาลีจากรัสเซีย อยางไรก็ตาม ผูซื้อของรัฐ (OAIC) ของแอลจีเรีย
ไดผอนคลายขอกําหนดดังกลาว ดังน้ัน รัสเซียอาจพยายามขยายการสงออกไปยังแอลจีเรียในปการตลาดท่ีจะมาถึง 
แมวาในอดีตคุณภาพจะไมเปนไปตามขอกําหนดของผูแปรรูในแอลจีเรีย  

 
โมร็อกโก เน่ืองจากทุกประเทศในแอฟริกาเหนือมีนโยบายสนับสนุนและการสงเสริมการผลิตขาว

สาลีภายในประเทศและพยายามลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง โมร็อกโกซึ่งมี
มาตรการจัดเก็บและงดการจัดเก็บภาษีนําเขาขาวสาลีตามสถานการณการผลิตภายในประเทศซึ่งไดนําไปสูความ
ผันผวนของแนวโนมการนําเขา โดยในป 2563/64 เปนปท่ีผลผลิตภายในประเทศมีนอยสงผลใหรัฐบาล
โมร็อกโกประกาศยกเลิกภาษีนําเขาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 สงผลใหการนําเขาเพิ่มขึ้นมากกวา 1.0 ลาน
ตันในปการคา 2563/64 โดยการนําเขาสวนใหญมาจากสหภาพยุโรปเน่ืองจากความไดเปรียบในดานความ
ใกลเคียงทางภูมิศาสตรและความไดเปรียบในการขนสง ตลอดจนราคาท่ีเอื้ออํานวย รองลงมาคือ แคนาดาและ
ยูเครน อยางไรก็ตาม แมวาสต็อกกําลังจะหมดลงแตโมร็อกโกไดนํามาตรการจัดเก็บภาษีนําเขาขาวสาลีสูงถึงรอย
ละ 135  มาใชอีกครั้งในวันท่ี 15 พฤษภาคม เน่ืองจากเห็นวาแนวโนมผลผลิตภายในประเทศในป 2564/65 
จะสูงขึ้นเน่ืองจากประเทศฟนตัวจากภัยแลง ดังน้ัน จึงคาดวาการนําเขาของโมร็อกโกจะลดลงเหลือ 5.0 ลานตัน 
โดยสหภาพยุโรปคาดวาจะเปนแหลงนําเขาขาวสาลีท่ีสําคัญของโมร็อกโกตอไป 
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ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

สหภาพยุโรป รัสเซีย ยูเครน และแคนาดา ยังคงแขงขันกันเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดใน
แอฟริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาไดกลายเปนซัพพลายเออรสําหรับสวนแบงตลาดท่ีเหลือของภูมิภาคน้ี และไดรับ
สวนแบงการตลาดเพียงในชวงท่ีซัพพลายเออรรายอื่นประสบปญหาการขาดแคลนผลผลิต เน่ืองจากการเสนอ
ราคาสงออก FOB ท่ีคอนขางสูง ประกอบกับความเสียเปรียบดานการขนสง ทําใหขาวสาลีของสหรัฐฯ ไม
สามารถฟนความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดแอฟริกาเหนือซึ่งกอนหนาน้ีเคยนําเขาจากสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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