
 
 

 
 

1 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

       
 
 
 
 

 

ราคาขาวในตลาดมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน 

 

เนื้อหาสาระขาว ราคาสินคาอาหารในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในชวงกอนหนานี้ไม

วาจะเปนธัญพืช เนื้อสัตว น้ำมันพืช เนื่องจากปจจัยการปรับเพิ่มขึ้นของตนทุนการเพาะปลูกโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปจจัยดานการเพิ่มขึ้นของราคาปุยและราคาพลังงานจากการทำสงครามกันระหวางรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ 

มาตรการการสั่งหามสงออกสินคาอาหารของประเทศผูผลิตบางประเทศเพื่อรักษาปริมาณสินคาใหเพียงพอตอ

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ เชน อินเดียท่ีหามสงออกขาวสาลี อินโดนีเซียท่ีหามสงออกน้ำมันปาลม 

และยูเครนที่หามสงออกขาวสาลี ขาวโอต น้ำตาล ยังมีสวนทำใหสินคาอาหารขาดแคลนและปรับราคาเพิ่มขึ้นใน

ตลาดดวย  

แมวาปจจุบันการเพาะปลูกขาวในแหลงผลิตสำคัญของโลกจะยังคงมีปริมาณผลผลิตอยูในเกณฑ

ดีก็ตาม แตจากขอมูลสถิติโดยองคการอาหารและเกษตรแหงองคการสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization หรือ FAO) พบวา ราคาขาวในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นติดตอกันในชวง 5 เดือนที่ผานมาและทำ

สถิติมีราคาจำหนายสูงที ่สุดในรอบ 12 เดือน ซึ ่งเปนสัญญาณสำคัญแสดงใหเห็นวาสินคาขาวอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยลบที่เกิดขึ้นในตลาดในขณะนี้และมีแนวโนมที่ราคาสินคาขาวในตลาดจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน

เชนเดียวกันกับสินคาเกษตรรายการอ่ืนท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาแลวกอนหนานี้ดวย  

Ms. Sonal Varma หัวหนานักเศรษฐศาสตรธนาคาร Nomura กลาววา การปรับเพิ่มขึ้นของ

ราคาขาวสาลีในตลาดโลกสงผลทำใหเกิดความตองการบริโภคขาวเพื่อทดแทนขาวสาลีมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอ

ปริมาณสตอคขาวในตลาด โดยเฉพาะในปจจุบันที่ราคาปุยและราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวสูงขึ้นตนทุนการผลิต

และตนทุนการขนสงขาวในตลาดก็ปรับตัวเพิ ่มข้ึนตามไปดวย ดังนั ้น หากประเทศผู ผลิตขาวรายใหญ เชน 

เวียดนามตัดสินใจประกาศสั่งหามสงออกสินคาขาวเพื่อสำรองขาวไวสำหรับประชากรภายในประเทศก็จะสงผล

กระทบตอราคาขาวในตลาดโลกได อยางไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนขาวรุนแรงอาจจะไมมากนัก

เนื่องจากปนี้ปริมาณขาวสำรองในตลาดโลกยังนาจะมีเพียงพออยู อีกทั้งยังคาดวา อินเดียจะสามารถเก็บเกี่ยวขาว

ไดมากในปนี้ดวย  

ในปนี้ราคาขาวสาลีในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแลวอยางนอยรอยละ 50 เนื่องจากปจจัยดานการทำ

สงครามระหวางยูเครนและรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศเปนผูสงออกขาวสาลีรายใหญของโลก โดยการบุกรุกยูเครน

ของรัสเซียยังทำใหการเพาะปลูกขาวสาลีในยูเครนไดรับผลกระทบอยางหนัก อีกทั้ง รัฐบาลยูเครนเองยังมี

มาตรการสั่งหามสงออกขาวสาลีดวย โดยเมื่อตนสัปดาหที่ผานมาราคาขาวสาลีในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4 

ทันทีภายหลังจากท่ีทหารรัสเซียไดเขาทำลายทาสงออกธัญพืชท่ีใหญท่ีสุดในยูเครน  

นอกจากนี้ ประเทศผูผลิตขาวรายใหญของโลกบางรายยังมีแผนจะปรับราคาสงออกขาวเพิ่มข้ึน

ดวยซ่ึงกอใหเกิดความกังวลในกลุมผูประกอบการนำเขา อีกท้ัง ผูนำเขาบางสวนยังกังวลวารัฐบาลอินเดียจะสั่งหาม

สงออกขาวเชนเดียวกันกับขาวสาลีและน้ำตาลซึ่งไดสั่งหามไปกอนหนานี้ ซึ่งอาจจะสงผลทำใหราคาในตลาด

ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนได 
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Mr. David Laborde ตำแหนงน ักว ิจ ัยอาว ุโส the International Food Policy Research 

Institute กลาววา แนวโนมการปรับเพ่ิมของราคาสินคาเกษตรในตลาดมาจากสองปจจัยหลัก คือ การปรับตัวตาม

ราคาตนทุนการเพาะปลูกและการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น และการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการหามสงออกของ

ประเทศผูผลิตเพ่ือรักษาตลาดในประเทศ  

Mr. Nafees Meah ตำแหนง ตัวแทนภูมิภาคเอเชียใต The International Rice Research 

Institute กลาววา ในสวนของการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขาวในตลาดนั้นมีอิทธิพลสำคัญมาจากการปรับเพิ่มของ

ราคาพลังงานที่กระทบตอราคาคาขนสงสินคาและจะสงผลกระทบตอประเทศผูบริโภคขาวที่ตองพึ่งพาการนำเขา

ขาวจากตางประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย 

Ms. Frederique Carrier ตำแหนง Managing Director และ Head of Investment Strategy 

บริษัท RBC Wealth Management กลาววา ดัชนีราคาอาหารในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราวรอยละ 75 เม่ือ

เทียบกับชวงกอนหนาท่ีจะเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยพบวา ปจจัยดานการขาดแคลนแรงงาน 

และการทำสงครามระหวางรัสเซียและยูเครนเปนสาเหตุสำคัญทำใหปริมาณสินคาอาหารและพลังงานขาดแคลนใน

ตลาดและผลักดันใหราคาในตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ Ms. Carrier ยังกลาววา ตนทุนดานพลังงานคิดเปนสัดสวนราวหนึ่งในสามของตนทุน

การผลิตสินคาอาหารท้ังหมด ดังนั้น เม่ือราคาพลังงานปรับตัวสูงข้ึนยอมสงผลกระทบรุนแรงตอราคาสินคาในตลาด 

อีกทั้ง การปรับเพิ่มขึ้นของตนทุนดานพลังงานยังสงผลกระทบรุนแรงตอราคาปุยที่ใชพลังงานมากในกระบวนการ

ผลิตจึงสงผลกระทบตอกันเปนลูกโซทำใหราคาสินคาอาหารเกือบทุกรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปท่ี

ผานมา  

บทวิเคราะห: ขาวเปนสินคาโภคภัณฑสำคัญชนิดหนึ่งของสหรัฐฯ ท่ีสามารถเพาะปลูกขาวไดเอง

ในหลายเขตพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ ไดแก รัฐอาคันซอร แคลิฟอรเนีย ลุยเซียนา 

มิสซิสซิปป มิสซูรี และเทกซัส เปนตน โดยแตละปสหรัฐฯ สามารถผลิตขาวไดราวปละ 2 หมื่นลานตันเพื่อการ

บริโภคภายในประเทศและการสงออกคิดเปนมูลคาตลาดทั้งสิ้น 3.4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม ขาวท่ี

สามารถเพาะปลูกไดในสหรัฐฯ สวนใหญเปนขาวขาวเมล็ดยาวทำใหสหรัฐฯ ยังคงมีความตองนำเขาขาวหอม 

(Fragrant Rice) และขาวประเภทอื่นจากตางประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ 

โดยเฉพาะกลุมชาวเอเชียนอเมริกันท่ีนิยมบริโภคขาวหอมมะลิมาก 
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ในชวงระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2565 สหรัฐฯ นำเขาขาวเปนมูลคาท้ังสิ้น 389.50 ลาน

ดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 26.55 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา โดยไทยเปนผู

สงออกรายใหญอันดับท่ี 1 ในตลาดสหรัฐฯ เปนมูลคาท้ังสิ้น 243.86 ลานดอลลารสหรัฐ (+รอยละ 23.40) คิดเปน

สัดสวนรอยละ 62.61 ของมูลคาตลาดทั ้งหมด รองลงมา ไดแก อินเดีย (รอยละ 20.52) จีน (รอยละ 4.03) 

ปากีสถาน (รอยละ 2.83) เวียดนาม (รอยละ 1.54) แคนาดา (รอยละ 1.30) สเปน (รอยละ 1.26) อิตาลี (รอยละ 

1.22) อารเจนตินา (รอยละ 0.92) และบราซิล (รอยละ 0.74) ตามลำดับ  

ทั้งนี้ แนวโนมการปรับเพิ่มขึ้นของราคาตนทุนการผลิตทั้งราคาปุยและราคาพลังงาน รวมถึงการ

หามสงออกสินคาธัญพืชบางรายการจากแหลงผลิต เชน ขาวสาลีของอินเดีย สงผลกระทบทำใหสินคาขาดแคลนใน

ตลาด ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะหันไปเลือกบริโภคสินคาอื่นทดแทนเพิ่มมากขึ้น เชน ขาว ดังนั้นจึงนาจะยังเปน

โอกาสในการขยายตลาดสงออกสินคาขาวไทย ทั้งในกลุมขาวหอมมะลิ และขาวสีในตลาดสหรัฐฯ ตอไปจนถึง

ปลายปนี ้ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาปจจุบันไทยจะมีปริมาณการเพาะปลูกขาวไดปริมาณเพียงพอตอ

ความตองการของการบริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับตลาดสงออกตางประเทศ แตหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ก็ยังคงตองใหความสำคัญกับการตรวจสอบ วางแผน และบริหารจัดการปริมาณสินคาขาวภายในประเทศเพื่อใหมี

เพียงพอสำหรับการบริโภคของประชากรภายในประเทศเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ของ

ชาติ ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญมากในชวงท่ีเกิดภาวะความผันผวนในตลาดโลก โดยเฉพาะจากปจจัยดานการเพ่ิมข้ึนของ

ตนทุนราคาปุยและราคาพลังงานที่มีสวนทำใหราคาขาวที่มีราคาสูงอยูแลวในตลาดปรับตัวสูงขึ ้นอีก เพื่อลด

ผลกระทบตอผูบริโภคภายในประเทศ   

นอกจากนี้ ปจจัยดานการทำสงครามระหวางรัสเซียและยูเครนรวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ

ราคาพลังงานในตลาดโลกยังสงผลกระทบทำใหสินคาปุยในตลาดขาดแคลนอยางหนักราคาปุยปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน

เกือบสองเทาตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา ทำใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่ยังตอง

พึ่งพาการนำเขาปุยจากตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกไดรับผลกระทบมากจากตนทุนท่ีปรับตัวสูงข้ึน  

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทยอยางยั่งยืน 

เชน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปุยทางเลือก และการสนับสนุนการดำเนินกิจการผลิตปุยภายในประเทศเพ่ือ

ลดการพ่ึงพาการนำเขาสินคาปุยจากตางประเทศ เปนตน 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

อีกท้ัง ในชวงท่ีปุยขาดแคลนและมีราคาแพงในตลาดยังเปนโอกาสเหมาะสมท่ีภาครัฐจะสนับสนุน

และสงเสริมใหกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรไทยหันไปเลือกทำกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืนและ

เลือกใชปุยชีวภาพ (Biofertilizer) ทดแทนซึ่งเริ่มไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันมากขึ้นดวยเพื่อเพ่ิม

โอกาสในการขยายตลาดสินคาอาหารกลุม BCG (Bio Circular Green) ไทยในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต 

********************************************************* 

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC 

เรื่อง: “Global Food Price are Soaring Rice Could be Next”  

โดย: Weizhen Tan 

สคต. ไมอามี /วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 
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