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สถานการณการตลาดและการคาธัญพืชโลก ป 2564/65

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐ (USDA) ไดเผยแพรรายงานสถานการณ
การตลาดและการค า ธั ญ พื ช ของโลก ปก ารค า 2564/65 ซึ่ ง จั ดทํ า โดยหน ว ยงานบริ ก ารด า นการเกษตร
ต า งประเทศ (Foreign Agricultural Service: FAS) ของ USDA ได ป รั บ ปรุ ง ข อ มู ล เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบันเปนประจําทุกเดือน
สําหรับการคาดคะเนสถานการณการตลาดและการคาประจําเดือนกรกฎาคม 2564 สรุปไดวา ในป
การคา 2564/65 ผลผลิต การบริโภค การคาและสต็อกสําหรับขาวโพดและขาวสาลีของโลกจะเพิ่มขึ้น ผลผลิต
และการบริโภคขาวของโลกจะเพิ่มขึ้นในขณะที่การคาและสต็อกขาวของโลกจะลดลง สําหรับสถานการณการคา
ธัญพืชที่สําคัญคาดวา จีนจะนําเขาขาวเพิ่มขึ้นและบราซิลจะหันไปนําเขาขาวโพดเนื่องจากราคาภายในประเทศ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันความตองการผลพลอยไดจากขบวนการผลิตเอทานอล (DDGS) ที่ทําจากขาวโพดสําหรับ
ภาคอาหารสัตวมีแนวโนมสูงขึ้นเพื่อทดแทนวัตถุดิบขาวโพดและกากถั่วเหลืองที่มีราคาสูง ในดานราคาธัญพืช
(ขาว ขาวโพด ขาวสาลี) ของโลกในเดือนกรกฎาคม 2564 พบวา มีแนวโนมลดลงเนื่องจากอุปทานในตลาดมี
มากเพราะเปนชวงฤดูการเก็บเกี่ยวและคาดการณวาผลผลิตในฤดูถัดไปจะไดผลดี รวมทั้งการแขงขันที่สูงขึ้น
สําหรับราคาขาวไทยออนตัวลงใกลเคียงกับราคาขาวเวียดนามเนื่องจากความตองการในตลาดที่ซบเซาและการ
ออนคาของเงินบาท สําหรับรายละเอียดสําหรับการคาดคะเนสถานการณการตลาดและการคาธัญพืชของโลกมี
ดังนี้
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 ขาว
• ภาพรวมป 2564/65
การปรับปรุงขอมูล ผลผลิตขาวของโลกปรับลดลงเล็กนอยในเดือนนี้โดยสวนใหญเปนผลมาจากการ
ปรับลดผลผลิตในอียิปต สต็อกขาวของโลกคาดวาจะลดลงเนื่องจากการปรับลดสต็อกขาวอินเดีย การคาโลกคาด
วาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอียิปตและจีนนําเขาเพิ่มขึ้น
• ภาพรวมป 2563/64
การปรับปรุงขอมูล ผลผลิตขาวของโลกแทบไมมกี ารเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การบริโภคของโลกปรับ
เพิ่มขึ้นเล็กนอ ยโดยสาเหตุ ส วนใหญ เนื่อ งจากการบริโภคในจีนที่ เพิ่ มขึ้ น สต็อกขาวของโลกคาดว า จะลดลง
เนื่องจากการปรับลดสต็อกขาวของอินเดียเปนปจจัยหลัก การสงออกของอินเดียเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ โดย
ไดรับแรงกระตุนจากการที่บังคลาเทศ จีน และไนจีเรียเพิ่มการสั่งซื้อ
• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังกลาวขางตนแลว การคาดการณสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 1)
o

ผลผลิตขาวโลก ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี 506.04 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้น
จาก 504.94 ลานตันขาวสาร ของปกอนหนา 1.1 ลานตันขาวสาร หรือคิดเปนรอยละ 0.22
o การใช ใ นประเทศ ป ก ารค า 2564/65 คาดว า จะมี 513.99 ล า นตั น ข าวสาร
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

รายการ

ตารางที่ 1 คาดคะเนสถานการณขา วโลก ป 2564/65
หนวย: ลานตันขาวสาร
ป 2563/64
ป 2564/65
การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
รอยละ
504.94
506.04
+1.1
+0.22
507.86
513.99
+6.13
+1.21
47.92
47.01
-0.91
-1.90

ผลผลิต
การใชในประเทศ
ก า ร ค า ( ส ง อ อ ก /
นําเขา)
สต็อกปลายป
174.92
166.98
-7.94
ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf

-2-

-4.54

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles
www.thaiagrila.com

• ราคา
สถานการณราคาสงออกขาว เอฟโอบี (FOB) ที่ประเทศผูสงออกที่สําคัญประกาศเสนอขายลาสุดใน
เดือนมิถุนายน 2564 สวนใหญประกาศเสนอขายในราคาที่ลดลง (ภาพที่ 1) ดังนี้
อุรุกวัย ราคาเสนอขายลดลงตันละ 50 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ 580 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากอุปทาน
ที่มากในขณะที่อุปสงคมีจํากัด โดยลดลงต่ํากวาราคาขาวสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ราคาเสนอขายทรงตัวจากเดือนที่ผานมาซึ่งอยูที่ตันละ 630 เหรียญสหรัฐ
ไทย ราคาเสนอขายมีแนวโนมลดลง โดยลดลงตันละ 38 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ 434 เหรียญสหรัฐ
เนื่องจากอุปสงคที่ซบเซาและการออนคาของเงินบาท สงผลใหสวนตางราคาขาวไทยและขาวเวียดนามนอยลง
กระทั่งอยูในระดับใกลเคียงกัน
เวียดนาม ราคาเสนอขายสําหรับขาวที่ผลิตในฤดูใบไมรวงลดลงตันละ 62 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่
425 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากเปนชวงฤดูการเก็บเกี่ยวและไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับไทยและอินเดียที่
ยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง
ปากีสถาน ราคาเสนอขายลดลงตันละ 19 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ 430 เหรียญสหรัฐ โดยไดรั บ
ผลกระทบจากการสงออกที่ชะลอตัวและการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร
อินเดีย ราคาเสนอขายลดลงเล็กนอยมาอยูที่ตันละ 385 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากอุปทานภายในประเทศ
มีเปนจํานวนมาก
ภาพที่ 1 ราคาสงออก FOB ขาวเมล็ดยาว ของประเทศผูผ ลิตและสงออกที่สําคัญ
หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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• สถานการณตลาด
o การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขาวเมล็ดปานกลางเพิ่มโอกาสทางการตลาด
อียิปต ผลผลิตขาวเมล็ดปานกลางที่ลดลงในอียิปตและสหรัฐอเมริกาจะทําใหจีนและออสเตรเลียมี
โอกาสในการเพิ่มสวนแบงตลาดโลกป 2564/65 โดยผลผลิตขาวของอียิปตในป 2564/65 คาดวาจะลดลง
550,000 ตัน ไปสูระดับที่ต่ําที่สุดนับตั้งแตป 2561 จากประสบการณในอดีตบงชี้วาอียิปตจะเพิ่มอุปทาน
ภายในประเทศดวยการนําเขาตามที่เคยปฏิบัติมาแลวเมื่อป 2561 ซึ่งมีการนําเขาเพิ่มขึ้นมากเปนประวัติการณ
กวา 800,000 ตัน เพื่อทดแทนการลดลงของผลผลิตในประเทศ สําหรับในป 2564/65 คาดวาอียิปตจะ
นําเขาขาวเพิ่มขึ้น 600,000 ตัน โดยมีจีนเปนผูสงออกรายใหญที่สุด และคาดวาจีนจะยังคงเปนซัพพลายเออร
รายใหญตอไปเนื่องจากความสามารถในการแขงขันดานราคา
สหรัฐอเมริกา ผลผลิตขาวเมล็ดสั้นและเมล็ดปานกลางของสหรัฐฯ คาดวาจะลดลงเชนเดียวกั บ
อียิปต โดยคาดวาพื้นที่ปลูกขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดสั้นจะลดลงรอยละ 17 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ําใน
ระบบชลประทานในมลรัฐแคลิฟอรเนียอยูในระดับต่ํา การผลิตขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดสั้นของสหรัฐในป
2564/65 คาดวาจะอยูที่ 1.5 ลานตัน ลดลงรอยละ 17 และคาดวาจะสงผลใหราคาปรับตัวสูงขึ้น สําหรับ
ตลาดขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดสั้นของสหรัฐฯ ในเอเชียคาดวาจะยังคงทรงตัว แตคาดวาสวนแบงการตลาด
ของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางจะลดลง
ออสเตรเลีย เปนผูสงออกขาวเมล็ดปานกลางรายใหญอีกรายหนึ่ง คาดวาการผลิตจะฟนตัวอยาง
แข็งแกรงหลังจากการเก็บเกี่ยวที่ลดลงเนื่องจากภาวะแหงแลงในป 2562/63 การเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมผลิป
2563/64 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึง 9 เทา อัตราการสงออกจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564
ยังคงมีนอยเนื่องจากการเก็บเกี่ยวในป 2562/2563 ไดผลผลิตนอย แตคาดวาอัตราดังกลาวจะฟนตัวในไมชา
และแข็งแกรงตอเนื่องในป 2564/65 โดยคาดวาผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวในป 2564/65 จะเพิ่มขึ้นเกือบรอย
ละ 75 ซึ่งจะชวยใหสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น ออสเตรเลียมีความพรอมอยางยิ่งที่จะทวงคืนตลาดในเอเชี ย
ตะวันออกและตะวันออกกลางที่สูญเสียไปใหกับจีนและสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2562/63
o จีนตองการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในประเทศที่สูงกวา
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 จีนนําเขาขาวมากกวา 2.2 ลานตัน โดยมีปริมาณมากกวา
สามในสี่ของการนําเขาขาวทั้งหมดในป 2563 ในปที่ผานมาราคาเมล็ดยาวในประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําให
การนําเขาเพิ่มขึ้น แมวาจีนจะนําเขาขาวจากเวียดนามและไทยมาตั้งแตป 2557 แตการนําเขาในชวงที่ความ
ตองการนําเขาสูงขึ้ นครั้ง ลา สุ ดนี้ สวนใหญเป นการนําเขา จากเมี ยนมารและปากีสถาน เมื่อสิ้นป 2563 จีน
อนุญาตใหอินเดียสงออกขาวที่ไมใชพันธุบาสมาติไปยังจีนและอินเดียไดกลายเปนหนึ่งในซัพพลายเออรรายใหญ
ของจีนอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ราคาขาวเมล็ดยาวของประเทศในเอเชียใตต่ํากวาราคาขาวในประเทศของจีนกวารอย
ละ 25
ขาวที่จีนนําเขาสวนใหญเปนขาวเมล็ดยาว จีนมีโควตาอัตราภาษีขาว (TRQ) อยูที่ 5.32 ลานตัน
ซึ่งจัดสรรเปนโควตาสําหรับขาวเมล็ดยาว และขาวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นในสัดสวนเทาๆ กัน ปกติจีนจะนําเขา
ขาวเมล็ดยาวเพื่อเติมโควตาอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่การนําเขาขาวเมล็ดเมล็ดปานกลางตามโควตามีนอยมาก
โดยเฉพาะในชวงสองสามปที่ผานมา สําหรับการนําเขาจากเอเชียใตรวมทั้งปากีสถานและอินเดียเปนขาวเมล็ด
ยาวเกือบทั้งหมดซึ่งรวมถึงปลายขาวเปนจํานวนมาก เมียนมารสงออกขาวเมล็ดยาวไปยังตลาดจีนเปนสวนใหญ
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แตตามรายงานของจีนระบุวาเมียนมารยังเปนผูสงออกขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ดสั้นรายสําคัญอีกดวย ซึ่ง
นอกจากเมียนมารแลว จีนยังนําเขาขาวเมล็ดปานกลางและเมล็ ดสั้ นจากไตห วัน ปากีสถานและไทย แตใน
ปริมาณที่คอนขางนอย
ตั้งแตกลางป 2563 ราคาขาวเมล็ดยาวในจีนเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 20 ในขณะที่ราคาขาวจากผู
สงออกในเอเชียใตมีราคาที่ต่ํากวามากสงผลใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้การประมูลขาวขาวเมล็ดยาวของ
รัฐบาลดูเหมือนจะลดลง อยางไรก็ตาม คาดวาจีนจะยังคงนําเขาขาวเมล็ดยาวและขาวเมล็ดหักในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นตอไป ในขณะที่การนําเขาขาวเมล็ดปานกลางยังคงไมเปลี่ยนแปลง สําหรับป 2564 การนําเขาขาวของ
จีนคาดวาจะเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 20 เปนปริมาณนําเขาทั้งหมด 3.8 ลานตันขาวสาร
 ขาวโพด
• ภาพรวมป 2564/65
การปรับปรุงขอมูล
ผลผลิตขาวโพดของโลกปรับเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนผลผลิตจากการปรับเพิ่มผลผลิตในรัสเซี ยและ
สหรัฐฯ ผลผลิตขาวโพดในสหรัฐฯ คาดวาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น การคาโลกปรับลดลงจาก
การคาดการณเมื่อเดื อนกอ นเนื่อ งจากคาดวาการสง ออกของบราซิ ลในชวงเดือ นตุ ลาคม 2564 ถึงมีนาคม
2565 จะลดลง การสงออกของสหรัฐฯ คาดวาจะมากขึ้น ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยตามฤดูกาลของสหรัฐฯ
ลดลงบุชเชลละ 10 เซ็นต เปน 5.60 เหรียญสหรัฐ ตอบุชเชล หรือประมาณ 7.06 บาท/กิโลกรัม 1
• ภาพรวมป 2563/64
การปรับปรุงขอมูล การผลิตขาวโพดทั่วโลกปรับลดลงจากที่คาดการณไวเมื่อเดือนที่แลวเนื่องจาก
การลดลงของผลผลิ ตในบราซิ ล การค า โลกลดลงเนื่ อ งจากคาดว า การส ง ออกของบราซิ ลจะลดลง ราคาที่
เกษตรกรขายไดเฉลี่ยตามฤดูกาลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5 เซ็นต เปน 4.40 เหรียญสหรับตอบุชเชล (5.54 บาท/
กก.)
• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 แลว ผลการคาดคะเนสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 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 สต็ อ กปลายป ป ก ารค า 2564/65 คาดว า จะมี 291.18 ล า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
279.86 ลานตันของปกอนหนา 11.32 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.04
0

1 ขาวโพด 1 บุชเชล มีประมาณ 25.40 กิโลกรัม (ที่มา: https://grains.org/markets-tools-data/tools/converting-grain-

units/) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 32 บาท
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ตารางที่ 2 คาดคะเนสถานการณการผลิตและการคาขาวโพดโลก ป 2564/65
หนวย: ลานตัน
การเปลี่ยนแปลง
รายการ
ป 2563/64 ป 2564/65
ปริมาณ
รอยละ
ผลผลิต
1,120.65
1,194.80
+74.15
+6.62
การใชในประเทศ
1,146.25
1,183.47
+37.22
+3.25
การค า (ส ง ออก/
184.30
194.34
+10.04
+5.45
นําเขา)
สต็อกปลายป
279.86
291.18
+11.32
+4.04
ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
• ราคา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน ราคาเสนอขายเพื่อการสงออก (FOB) ขาวโพดมีแนวโนมลดลง ในขณะที่การ
เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น การเสนอราคาของอารเจนตินา (ขาวโพดปลายฤดู) และบราซิล (ขาวโพดฤดูที่สอง) ปรับตัว
ลดลง โดยราคาเสนอขายของอารเจนตินาลดลงตันละ 37 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 219 เหรียญสหรัฐ
และราคาเสนอขายของบราซิลลดลงตันละ 42 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 252 เหรียญสหรัฐฯ และการ
เสนอราคาของยูเครนลดลงตันละ 24 เหรียญสหรัฐ เปน 274 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากความคาดหมายของการ
เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ราคาเสนอขายของสหรัฐลดลงตันละ 23 เหรียญสหรัฐ เหลือเปนตันละ 284 เหรียญสหรัฐ
ซึ่งเปนผลมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการผลิตในพื้นที่สวนใหญทางตอนกลางของฝงตะวันตกหรือมิด
เวสตของสหรัฐฯ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ราคาประมูลเพื่อการสงออก (FOB) ขาวโพดของประเทศผูผ ลิตและสงออกที่สําคัญ
หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
• สถานการณการตลาด
o การส ง ออกผลพลอยได จากขบวนการผลิ ตเอทานอล (DDGS) ของสหรั ฐ ฯ ฟ น
ตัวอยางรวดเร็ว แมการเริ่มตนการผลิตเอทานอลจะลาชาไปถึงป 2564
สหรัฐอเมริกา ขอจํากัดที่เกี่ยวของกับโรคไวรัสโควิด-19 และความตองการใชเชื้อเพลิงที่ลดลงอยาง
มากสงผลกระทบตอการหยุดชะงักอยางรุ นแรงของอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดป 2563 โดยที่โรงงานไม
สามารถเปดการใชงานหรือเปดการใชงานต่ํากวากําลังการผลิต ถึงแมอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลไดเริ่มฟน
ตัวมาตั้งแตในชวงตนปการคา 2563/64 (กันยายน/สิงหาคม) แตผลผลิตกลับเพิ่งฟนตัวกลับเขาสูระดับกอน
การระบาดเมื่อเดือนที่ผานมา ผลผลิตเอทานอลในชวงเดือนกันยายน-พฤษภาคมของป 2563/64 เทียบกับชวง
เดี ย วกั น ของป 2562/63 ค อ นข า งคงที่ โดยคาดว า ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 250,000 ลิ ต ร (ร อ ยละ 0.7)
หลังจากที่ผลผลิตของป 2562/63 ลดลงจากปกอนหนามากกวา 4 พันลานลิตร
สํ า หรั บผลพลอยได จากขบวนการผลิ ตเอทานอลที่ ทํา จากข า วโพด (Dry distillers grains with
solubles: DDGS) ในชวงเดือนกันยายน - พฤษภาคมของปการคา 2563/64 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
2562/63 คิดเปนปริมาณ 0.6 ลานตัน (รอยละ 2.2) หลังจากที่ผลผลิตทั้งปของปการคา 2562/63 ลดลง
จากปกอนหนาคิดเปนปริมาณ 4 ลานตัน
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ทั้งนี้ มีสัญญาณที่ดีสําหรับผูผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ คือ ความตองการ DDGS เพื่อการสงออกฟน
ตัวขึ้นอยางแข็งแกรง โดยในชวงเดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 ความตองการ DDGS เพิ่มขึ้น
800,000 ตัน (รอยละ 10.9) เขาสูระดับเดียวกับกอนเกิดโรคระบาด ทั้งนี้ ไดรับแรงหนุนหลักจากการสงออก
ไปยังประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอยางมาก (มากกวา 150,000 ตัน) และตุรกี (เพิ่มขึ้นเกือบ 325,000 ตัน) เนื่องจาก
ภาคธุรกิจอาหารสัตวที่เกี่ยวของมีความตองการวัตถุดิบจากนอกประเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของผู
เลี้ยงปศุสัตวและสัตวปกภายในประเทศ
ตุรกี การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑระหวางประเทศและการออนคาของเงินลีราของตุรกีเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลอื่นๆ มีผลกระทบอยางมากตอราคาอาหารและอาหารสัตวในประเทศ โดยในป 2563 ราคา
อาหารสําหรับไกเนื้อ ไกไข โคนม และโคเนื้อ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 58, 36, 44 และ 42 ตามลําดับเมื่อเทียบ
กับปกอนหนา ในความพยายามที่จะจัดการกับราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นนี้ ภาคอาหารสัตวของตุรกีจําเปนตองหันไป
ใชวัตถุดิบนําเขาซึ่งมีราคาถูกกวา เนื่องจาก DDGS มีราคาที่นาดึงดูดใจมากกวาเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอาหารสัตว
แบบดั้งเดิม เชน ขาวโพดและกากถั่วเหลือง ผูนําเขาจึงไดเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบทางเลือกในสัดสวนที่สามารถ
แขงขันไดในดานราคา
จี น มี ค วามพยายามอย า งต อ เนื่ อ งในการฟ นฟู ก ารเลี้ ยงสุ ก รภายในประเทศ แต เนื่ อ งจากราคา
ขาวโพดที่สูงขึ้น (โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สัญญาซื้อขายขาวโพดในตลาดลวงหนาสินคาเกษตรตาเหลียน
(Dalian Commodity Exchange) บรรลุขอตกลงกันที่ราคา 435 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงขึ้นจากปท่ีแลวรอ ยละ
32) ไดสงผลใหภาคธุรกิจอาหารสัตวตองหันไปนําเขาวัตถุดิบทางเลือกที่มีราคาถูกกวาแทนเนื่องจากผูผลิตเริ่ม
เปลี่ยนจากการใชขาวโพดและกากถั่วเหลืองในประเทศ สถานการณดังกลาวนับวาเปนประโยชนสําหรับผูสงออก
ในสหรัฐฯ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของขอตกลงระยะที่หนึ่งซึ่งสํานักงานบริการทั่วไปของกรมศุลกากรของจีนได
รับรองผูผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ จํานวน 88 รายใหสงออกไปยังจีนอีกครั้ง ซึ่งไดสรางโอกาสสําหรับการ
สงออก DDGS ของสหรัฐฯ เพื่อนําไปใชเปนสวนผสมอาหารสัตวในจีน เมื่อมองไปขางหนาอาจเห็นการเติบโตของ
การสงออก DDGS อยางตอเนื่อง เนื่องจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมากระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน
ได อ อกแนวทางปฏิ บัติที่แ นะนํ าให ลดการใช ขา วโพดและกากถั่ วเหลื อ งในอาหารสุ ก รและสั ตว ปก และการ
เปลี่ยนไปใชวัตถุดิบทางเลือกอื่นรวมถึง DDGS เพื่อปรับเปลี่ยนการใชวัตถุดิบที่มีอยูและสรางสูตรที่เหมาะสมกับ
สถานการณของจีนมากขึ้น
o บราซิลหันไปนําเขาขาวโพด
การนําเขาขาวโพดของบราซิลของป 2563/64 (ตุลาคม - กันยายน) คาดวาจะอยูที่ 2.6 ลานตัน
หากเปนไปตามที่คาดก็จะเปนปริมาณที่มากทีส่ ุดเปนประวัติการณ การคาดการณที่เพิ่มขึ้นนี้เปนผลมาจากราคาใน
ประเทศทีส่ ูงขึ้นประกอบกับการผลิตขาวโพดฤดูที่สองที่มีแนวโนมวาจะไมไดผลดี สําหรับราคาในรัฐทางใตซึ่งมีการ
ผลิตสัตวปกและสุกรกันมากก็พุงขึ้นสูระดับสูงสุดเปนประวัติการณ เพื่อชวยลดระดับราคาที่สูงดังกลาว รัฐบาลจึง
ไดออกกฤษฎีกาเมื่อเดือนเมษายนเพื่อยกเวนภาษีนําเขาขาวโพดจากประเทศที่อยูนอกกลุม MERCOSUR ซึ่งเดิม
เคยจัดเก็บภาษีรอยละ 8 โดยใหมีผลไปจนถึงสิ้นป 2564 และไมมกี ารจํากัดปริมาณการนําเขา
บราซิลนําเขาขาวโพดสวนใหญจากปารากวัยและอารเจนตินาเนื่องจากราคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับ
ขาวโพดที่ผลิตภายในประเทศ ขาวโพดที่นําเขาสวนใหญถูกสงไปยังรัฐปารานา ซานตากาตารีนา และรีโอกรันดีดู
ซูล (Parana, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul) ซึ่งอยูทางตอนใต เนื่องจากการเคลื่อนยายขาวโพด
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จากพื้นที่การผลิตในตอนกลางของภาคตะวันตกของบราซิลไปยังผูใชในรัฐทางใตมีคาใชจายสูง อีกทั้งตองเผชิญ
กับระบบภาษีระหวางรัฐที่ซับซอน ผูที่ใชขาวโพดสําหรับเปนอาหารสัตวในรัฐทางใตจึงนิยมนําเขาจากประเทศ
เพื่อนบานมากกวา
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับดานเทคโนโลยีชีวภาพของบราซิลไมมีผลตอการนําเขาขาวโพดจาก
สหรัฐฯ มากนัก เพราะถึงแมวาเมื่อเดือนมิถุนายนบราซิลไดอนุญาตนําเขาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งนาจะ
เปนการเปดเสนทางการสงออกขาวโพดของสหรัฐฯ ไปยังบราซิล แตดูเหมือนวาไมนามีความเปนไปไดที่บราซิล
จะนําเขาขาวโพดจากสหรัฐฯ ในปริมาณที่นาพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากขาวโพดสหรัฐฯ มีราคาสูง
ประกอบกับ บราซิลมีความพอใจกับขอไดเปรียบในระบบการขนสงสินคาจากปารากวัยและอารเจนตินามากกวา
 ขาวสาลี
• ภาพรวมป 2564/65
การปรับปรุงขอมูล ผลผลิตของโลกในเดือนนี้ปรับลดลงเนื่องจากคาดวาจะมีการลดลงของผลผลิต
ในสหรัฐอเมริกา คาซัคสถาน แคนาดา และรัสเซีย การบริโภคของโลกปรับสูงขึ้น ในขณะที่สต็อกทั่วโลกปรับ
ลดลง การนําเขาปรับเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญเปนการปรับเพิ่มของปากีสถาน ในขณะที่การสงออกปรับเพิ่มขึ้นใน
สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นบุชเชลละ 10
เซนต เปน 6.60 เหรียญสหรัฐตอบุชเชล (7.76 บาท/กก.) 2
• ภาพรวมป 2563/64
การปรับปรุงขอมูล ผลผลิตของโลกในเดือนนี้ไมการปรับปรุงขอมูล ขณะที่การบริโภคปรับเพิ่มขึ้น
เล็กนอย สต็อกของโลกลดลงดวยการปรับลดในออสเตรเลีย ปากีสถาน และตุรกี การนําเขาปรับลดลงสวนใหญ
เปนการปรับลดสําหรับโมร็อกโกและตุรกี ราคาฟารมเฉลี่ยตามฤดูกาลขาวสาลีของสหรัฐฯ อยูที่บุชเชลละ 5.05
เหรียญสหรัฐ (5.94 บาท/กก.)
1

• ผลการคาดคะเนภาพรวมป 2564/65 หลังจากการปรับปรุงขอมูลตามสถานการณปจจุบัน
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ผลการคาดคะเนสถานการณการผลิตและการคาขาวสาลีโลกมีดังนี้ (ตารางที่ 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 (ที่มา: https://grains.org/markets-tools-data/tools/convertinggrain-units/) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 32 บาท
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สต็ อ กปลายป ปการคา 2564/65 คาดวาจะมี 291.68 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก
290.18 ลานตัน ของปกอนหนา 1.50 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 0.52
ตารางที่ 3 คาดคะเนสถานการณขาวสาลีของโลก ป 2564/65
รายการ

ป 2563/64

ป 2564/65

หนวย: ลานตัน

การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
รอยละ
+16.58
+2.14
+5.94
+0.76

ผลผลิต
775.82
792.40
การใชในประเทศ
784.95
790.89
การค า (ส ง ออก/
197.58
205.48
นําเขา)
+7.90
สต็อกปลายป
290.18
291.68
+1.50
ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf

+4.00
+0.52

• ราคา
สหรัฐอเมริกา ราคาขาวสาลีแตละชนิดของสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขาม โดยราคา
ขาวสาลีพันธุ Hard Red Winter (HRW) ลดลงตันละ 17 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ตันละ 274 เหรียญสหรัฐฯ และ
พันธุ Soft Red Winter (SRW) ลดลงตันละ 38 เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ตันละ 250 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากเริ่ม
ฤดูการเก็บเกี่ยวแลว รวมทั้งขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติการเกษตรแหงชาติ (NASS) บงชี้วามีพื้นที่ปลูก
ขาวสาลีฤดูหนาวเพิ่มขึ้น และแนวโนมผลผลิตของคูแขงที่คาดวาจะไดผลดีก็ไดสงผลใหราคาขาวสาลีของสหรัฐฯ
ลดลงดังกลาว ในทางกลับกัน ราคาขาวสาลีพันธุ Soft White Winter (SWW) กลับพุงสูงขึ้นตันละ 18 เหรียญ
เหรียญสหรัฐ ไปอยูที่ตันละ 341 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพการเพาะปลูกและผลผลิตที่มี
นอย ในขณะที่พันธุ Hard Red Spring (HRS) เพิ่มขึ้นตันละ 20 เหรียญสหรัฐ เปน 351 เหรียญสหรัฐ เนื่องจาก
พื้นที่ปลูกลดลงและการเพาะปลูกที่ไมไดผลดี ตามรายงานความคืบหนาในการเพาะปลูกของหนวยงาน NASS
สําหรับสัปดาหที่สิ้นสุดในวันที่ 4 กรกฎาคม ระบุวา เพียงรอยละ 20 ของขาวสาลีฤดูใบไมผลิที่ไดรับการจั ด
อันดับวาดีถึงดีเยี่ยม ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเทียบกับรอยละ 70 ของปกอนหนานี้ (ภาพที่ 3)
ทั่วโลก ในชวงเดือนที่ผานมาราคาขาวสาลีแบงออกเปนสามระดับ คือ ราคาเสนอขายสูงที่สุดจาก
แคนาดาซึ่งเปนผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพผลผลิตและความแหงแลงอยางตอเนื่อง ราคาเสนอขายของ
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอารเจนตินาเคลื่อนไหวอยูในชวงแคบๆ ราคาของออสเตรเลียลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีมากและสภาพอากาศที่ดีสําหรับผลผลิตของฤดูท่ีกําลังจะมาถึง ราคาเสนอขายของสหรัฐฯ สําหรับ
พันธุ HRW เริ่มออนตัวลงเมื่อเร็วๆ นีเ้ นื่องจากพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ราคาของอารเจนตินามีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
ในเดือนที่ผานมา ราคาของรัสเซียและสหภาพยุโรปลดลงเนื่องจากการเพาะปลูกมีแนวโนมที่ดีและทั้งสองยังคงมี
การแขงขันที่รุนแรงในตลาดทีม่ ีความออนไหวตอราคา (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3 ราคาประมูลเพื่อการสงออก FOB ขาวสาลีของสหรัฐอเมริกา
หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
ภาพที่ 4 ราคาประมูลเพื่อการสงออก (FOB) ขาวสาลีของประเทศผูผ ลิตและสงออกที่สําคัญของโลก
หนวย: เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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• สถานการณการตลาด
o สถานการณและแนวโนมขาวสาลีในแอฟริกาเหนือ
การบริโภคขาวสาลีในแอฟริกาเหนือในป 2564/65 คาดวาจะสูงถึง 47.8 ลานตัน เนื่องจากการ
เติบโตของประชากรซึ่งยังคงผลักดันใหการใชขาวสาลีสําหรับเปนอาหาร เมล็ดพันธุ และอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ มากกวารอยละ 40 ของผลผลิตขาวสาลีในแอฟริกาเหนือถูกใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ สวนที่เหลือ
มาจากการนําเขาซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2564/65 แตจะแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณที่ 29.2
ลานตัน
อียิปต การนําเขาขาวสาลีของอียิปตมีสัดสวนเกือบครึ่งหนึ่งของการนําเขาทั้งหมดในแอฟริกาเหนือ
และยังเปนผูนําเขาขาวสาลีรายใหญที่สุดของโลกมาเปนเวลา 15 ป โดยรัสเซียและยูเครนครองตลาดอียิปตเกือบ
รอยละ 90 เนื่องจากไดเปรียบในการแขงขันดานการขนสงเพราะอยูใกลกับทะเลดํา แมรัสเซียจะมีโควตาและ
ภาษี ก ารส ง ออก แต ผู ซื้ อ ของรั ฐ (GASC) ของอี ยิ ป ต ก็ ยั ง คงพึ่ ง พาการนํ า เข า จากรั ส เซี ย เป น ส ว นใหญ ใ นป
2563/64
แอลจีเรีย นําเขาขาวสาลีอยูระหวาง 7 ถึง 8 ลานตันตอป สวนใหญนําเขาจากฝรั่งเศสและสมาชิก
สหภาพยุโรปอื่นๆ เนื่องจากผลผลิตของฝรั่งเศสในป 2563/64 ที่มีนอยประกอบกับการขยายการคาไปยังจีน ทํา
ใหอุปทานขาวสาลีเพื่อการสงออกของฝรั่งเศสมีจํากัด สงผลใหเยอรมนี โปแลนด และแคนาดาไดเขามามีสวนแบง
การตลาดในแอลจี เรียเพิ่มขึ้ น รัสเซียไมไดสงขาวสาลี จํานวนมากไปยั งแอลจี เรียตั้งแตปการตลาด 2559/60
เนื่องจากขอกําหนดที่เปนอุปสรรคตอการนําเขาขาวสาลีจากรัสเซีย อยางไรก็ตาม ผูซื้อของรัฐ (OAIC) ของแอลจีเรีย
ไดผอนคลายขอกําหนดดังกลาว ดังนั้น รัสเซียอาจพยายามขยายการสงออกไปยังแอลจีเรียในปการตลาดที่จะมาถึง
แมวาในอดีตคุณภาพจะไมเปนไปตามขอกําหนดของผูแปรรูในแอลจีเรีย
โมร็อกโก เนื่องจากทุกประเทศในแอฟริกาเหนือมีนโยบายสนับสนุนและการสงเสริมการผลิตขาว
สาลีภายในประเทศและพยายามลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โมร็อกโกซึ่งมี
มาตรการจัดเก็บและงดการจัดเก็บภาษีนําเขาขาวสาลีตามสถานการณการผลิตภายในประเทศซึ่งไดนําไปสูค วาม
ผั นผวนของแนวโนม การนํา เข า โดยในป 2563/64 เป น ป ที่ผ ลผลิ ตภายในประเทศมีนอ ยสง ผลให รัฐบาล
โมร็อกโกประกาศยกเลิกภาษีนําเขาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 สงผลใหการนําเขาเพิ่มขึ้นมากกวา 1.0 ลาน
ตันในปการคา 2563/64 โดยการนําเขาสวนใหญมาจากสหภาพยุโรปเนื่องจากความไดเปรียบในดานความ
ใกลเคียงทางภูมิศาสตรและความไดเปรียบในการขนสง ตลอดจนราคาที่เอื้ออํานวย รองลงมาคือ แคนาดาและ
ยูเครน อยางไรก็ตาม แมวาสต็อกกําลังจะหมดลงแตโมร็อกโกไดนํามาตรการจัดเก็บภาษีนําเขาขาวสาลีสูงถึงรอย
ละ 135 มาใชอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจากเห็นวาแนวโนมผลผลิตภายในประเทศในป 2564/65
จะสูงขึ้นเนื่องจากประเทศฟนตัวจากภัยแลง ดังนั้น จึงคาดวาการนําเขาของโมร็อกโกจะลดลงเหลือ 5.0 ลานตัน
โดยสหภาพยุโรปคาดวาจะเปนแหลงนําเขาขาวสาลีที่สําคัญของโมร็อกโกตอไป
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สหภาพยุ โ รป รั สเซี ย ยู เ ครน และแคนาดา ยั ง คงแข ง ขั นกั นเพื่ อ แย ง ชิ ง ส วนแบ ง การตลาดใน
แอฟริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาไดกลายเปนซัพพลายเออรสําหรับสวนแบงตลาดที่เหลือของภูมิภาคนี้ และไดรับ
สวนแบงการตลาดเพียงในชวงที่ซัพพลายเออรรายอื่นประสบปญหาการขาดแคลนผลผลิต เนื่องจากการเสนอ
ราคาส ง ออก FOB ที่ ค อ นข า งสู ง ประกอบกั บความเสี ยเปรียบด า นการขนส ง ทํ า ให ข า วสาลี ของสหรัฐฯ ไม
สามารถฟนความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดแอฟริกาเหนือซึ่งกอนหนานีเ้ คยนําเขาจากสหรัฐอเมริกา

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2564

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