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สถานการณ์การตลาดและการค้าธัญพืชโลก ปีการค้า 2563/64 
 
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่รายงาน
สถานการณ์ การตลาดและการค้าธัญพืชที่ส าคัญของโลก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าว
โอ๊ต ส าหรับปีการค้า 2563/64 และลักษณะเฉพาะของตลาดมันส าปะหลัง ซึ่ง USDA มีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับการคาดการณ์ประจ าเดือนเมษายน 
2564 เฉพาะสินค้าพืชอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
สรุปได้ ดังนี ้

การเมืองเมียนมากับการค้าข้าวในตลาดโลก 

  เมียนมานับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันได้ส่งผลให้การส่งออกของเมียนมาลดต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี ความวุ่นวายดังกล่าว
คาดว่าเป็นตัวฉุดให้การส่งออกข้าวของเมียนมาลดลงต่อเนื่องไปอีกหลายปีเนื่องจากจากการผลิตที่ลดลงและการ
แข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากผู้ผลิตรายอ่ืน ในปีที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาใช้นโยบายจ ากัดการส่งออกเป็นเวลาสองถึงสาม
เดือนในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส าหรับในปีนี้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อไม่นาน
มานี้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากเก่ียวกับศักยภาพในการส่งออกของเมียนมา 

  อุปสรรคทางการค้าของเมียนมาอันเป็นผลมาจากการเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพเมียนมาได้โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาที่ท าให้การค้าซับซ้อนขึ้น ได้แก่ ปัญหาในการขอรับใบรับรอง
สุขอนามัยพืชและใบรับรองประเทศต้นก าเนิดสินค้า รวมถึงความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถึงแม้
กระทรวงพาณิชย์ได้ยกเว้นข้อก าหนดใบอนุญาตส่งออกแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีการหยุดชะงักของ
การขนส่งที่ส าคัญทั้งการขนส่งในประเทศและที่ท่าเรือ คนขับรถประสบปัญหาในการประสานงานด้านการจัดส่ง
เนื่องด้วยการสื่อสารถูกตัดขาดทั่วประเทศ ตู้คอนเทนเนอร์หลายพันตู้ติดค้างที่ท่ าเรือและศูนย์ค้าส่งข้าวใน
กรุงย่างกุ้งถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการจราจรอันเป็นผลมาจากกลุ่มผู้ประท้วงและการขนส่งที่หยุดชะงัก 

  ความล่าช้าและการหยุดชะงักดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะท าให้การส่งออกของเมียนมาไปยังตลาด
นอกภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป ลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ เมียนมายังมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการ
ส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาเนื่องจากข้าวอินเดียซึ่งมีราคาต่ ายังคงครองตลาดอยู่ 
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  ส าหรับเหตุขัดข้องที่ท่าเรืออาจส่งผลให้การค้าของเมียนมากับประเทศเพ่ือนบ้านดังเช่นจีนมี
ความส าคัญมากขึ้น จีนเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ที่สุดส าหรับเมียนมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเพียงไม่ก่ีปีที่ผ่าน
มาจีนกลายเป็นแหล่งการส่งออกสินค้าของเมียนมามากกว่าร้อยละ 80 ถึงแม้การส่งออกจากเมียนมาไปยังจีนมี
แนวโน้มลดลงในระหว่างปี 2560 - 2562 แต่กลับดีดตัวขึ้นในปี 2563 ส าหรับในปี 2564 จีนจึงอาจเป็น
ตลาดส าคัญในการส่งออกข้าวของเมียนมาเนื่องจากความต้องการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของจีนและความ
ใกล้ชิดตามแนวชายแดน 

การตลาดและการค้าธัญพืชโลก ปีการค้า 2563/64 

 ข้าว 
  • ผลผลิตข้าวโลก  ในปีการค้า 2563/64 (มิถุนายน - พฤษภาคม) ผลผลิตข้าวโลกคาดว่าจะมี
ประมาณ 504.2 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปี 2562/63 ประมาณ 6.5 ล้านตันข้าวสาร ทั้งนี้ USDA ได้
ปรับลดลงจากการคาดการณ์เมื่อเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยโดยสาเหตุหลักมาจากการที่ผลผลิตในเมียนมา 
อินโดนีเซีย และไต้หวันลดลงมากกว่าการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตในฟิลิปปินส์และไทย    
  ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ คาดว่าจะอยู่ที่ 7.2 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจาก 5.9 ล้านตันข้าวสาร 
ของปี 2562/63 ประมาณ 1.3 ล้านตันข้าวสาร 

  • การบริโภคข้าวของโลก ปีการค้า 2563/64 คาดว่าจะมีประมาณ 502.0 ล้านตันข้าวสาร 
เพ่ิมขึ้นจาก 495.6 ล้านตันข้าวสารของปีก่อนหน้าอยู่ประมาณ 6.4 ล้านตันข้าวสาร ถึงแม้การใช้ในประเทศ
ของเมียนมาและซาอุดิอาระเบียจะลดลงก็ตาม 
  การบริโภคภายในประเทศของสหรัฐฯ คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หน้า 0.4 ล้านตันข้าวสาร  

  • สต็อกข้าวโลก ปีการค้า 2563/64 คาดว่าจะมีประมาณ 177.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.2 
ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากการปรับลดสต็อกของไต้หวันและอิรักถึงแม้จะถูกชดเชยด้วยการเพ่ิมขึ้นใน
ซาอุดิอาระเบียก็ตาม 
  สต็อกของสหรัฐฯ คาดว่าจะมี 1.4 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 0.5 ล้านตันข้าวสาร  

  • การค้าข้าวโลก การคาดคะเนแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนก่อนหน้า
เนื่องจากปริมาณการส่งออกที่ลดลงของเมียนมาได้ถูกชดเชยด้วยการส่งออกของไทยที่สูงกว่าเล็กน้อย โดยการ
น าเข้าของโลกปีการค้า 2563/64 คาดว่าจะมีปริมาณ 44.1 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 0.6 ล้าน
ตันข้าวสาร ส าหรับการส่งออกคาดว่าจะมีปริมาณ 46.0 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 ล้านตัน
ข้าวสาร 
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  ส าหรับการค้าของสหรัฐฯ คาดว่าจะน าเข้าข้าว 1.2 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับปีก่อนหน้า ในขณะที่
คาดว่าจะส่งออกเพ่ิมข้ึนจาก 2.9 ล้านตันข้าวสารของปีก่อนหน้า เป็น 3.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2563/64   
  รายละเอียดข้อมูลการผลิต การบริโภคและการค้าแสดงไว้ในตารางที่ 1 ที่แนบท้ายรายงาน 
ส าหรับเหตุผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้าและส่งออกข้าวในบางประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
การผลิตและการตลาดดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 ที่แนบท้ายรายงาน 

  • ราคาข้าวโลก ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ราคาข้าวของสหรัฐฯ และอุรุกวัยยังคงอยู่ที่ตันละ 625 
และ 620 เหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มลดลงเหลืออยู่ที่ตันละ 490 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง
นับเป็นครั้งแรกที่ราคาข้าวไทยต่่ากว่าราคาข้าวของเวียดนาม ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ตันละ 497 
เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวของปากีสถานลดลงเหลือตันละ 432 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากความต้องการน าเข้าของ
ตลาดประจ าอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ราคาข้าวของอินเดียมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ตันละ 410 
เหรียญสหรัฐท่ามกลางปริมาณของอุปทานที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก (ภาพท่ี 1) 
 

ภาพที่ 1  ราคาส่งออก เอฟ โอ บี ข้าวเมล็ดยาวในตลาดโลก ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

                                                                                       หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ตัน 

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

 
 
 
 
 
 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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 ตลาดที่น่าจับตา 
  ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) บริโภคข้าวเป็นสินค้าหลัก แต่ไม่สามารถผลิต
ข้าวในประเทศได้ ดังนั้น จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้ให้ความส าคัญ
กับการส ารองข้าวเพ่ือป้องกันการขาดแคลนอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านการส่งออกข้าวหรือปัญหาด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์   
  ในปี 2560 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดตั้งกระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและน้ าเนื่องจาก
ปัญหาด้านความมั่นคงด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อาหรับสปริง และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563        
ยูเออีได้ผ่านกฎหมายควบคุมสต็อกสินค้าอาหารเชิงกลยุทธ์ซ่ึงก าหนดเป้าหมายในการเก็บส ารองสินค้าส าคัญเป็น
ระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือนเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร จากความเร่งรีบในการส ารองสินค้าเหล่านี้ส่งผลให้
การน าเข้าสินค้าทีส่ าคัญเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563   
  ด้านซาอุดิอาระเบีย ผู้น าเข้าข้าวเอกชนของซาอุดิอาระเบียถือสต็อกข้าวตามค าสั่งขององค์การ
ธัญพืชของซาอุดีอาระเบีย หรือ Saudi Grains Organization (SAGO) เนื่องจากชาวซาอุดีอาระเบียนิยมบริโภค
ข้าวเมล็ดยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวบาสมาติ ผู้น าเข้าจึงมักจะเก็บส ารองข้าวบาสมาติเป็นเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้าว แต่ SAGO สนับสนุนให้ผู้น าเข้าเก็บส ารองข้าวส าหรับการบริโภคนาน 10 เดือน 
ดังนั้น ผู้น าเข้าข้าวจึงเก็บส ารองข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ และข้าวบาสมาติ (ข้าวเก่า) ในโกดังของตนเป็นเวลา
ประมาณ 6 เดือน 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

  • ผลผลิตโลก USDA ได้ปรับเพ่ิมการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดโลกในปี 2563/64 ว่าจะมี
ประมาณ 1,137.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 20.6 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตในปากีสถาน สหภาพยุโรป 
และเอกวาดอร์เพ่ิมข้ึนมากกว่าการลดลงของผลผลิตในอาร์เจนตินาและอินโดนีเซีย  
  ผลผลิตของสหรัฐฯ ปี 2563/64 คาดว่าจะผลิตได้ 360.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
14.3 ล้านตัน 

  • การใช้ในประเทศ คาดว่าจะมี 1,148.9 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 20.7 ล้านตัน 
  การใช้ในประเทศของสหรัฐฯ คาดว่าจะมี 307.4 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 2.1 ล้านตัน  

  • การค้าโลก  ในปี 2563/64 การน าเข้าคาดว่าจะมี 180.0 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
12.6 ล้านตัน การส่งออกคาดว่าจะมี 185.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 10.1 ล้านตัน   
  การค้าของสหรัฐฯ ในปี 2563/64 คาดว่าจะน าเข้าข้าวโพด 0.7 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า 
0.3 ล้านตัน ในขณะที่การส่งออกคาดว่าจะมี 67.0 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 20.1 ล้านตัน  
  รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 ที่แนบท้าย 
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  • ราคา ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา การเสนอราคาส่งออกข้าวโพดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
อาร์เจนตินาเสนอขายตันละ 239 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 1 เหรียญสหรัฐ/ตัน อาร์เจนตินายังคงเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ที่เสนอราคาขายต่ าที่สุด ในขณะที่บราซิลเสนอขายลดลง 5 เหรียญสหรัฐ/ตัน เหลือ 271 เหรียญสหรัฐ/
ตัน แต่ราคาเสนอขายยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกอ่ืนๆ ของโลก ราคาเสนอขายของยูเครนลดลง 2 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน มาอยู่ที่ 262 เหรียญสหรัฐ  
  ราคาของสหรัฐฯ แม้ราคาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดจะพุ่งสูงขึ้น แต่การเสนอราคาส่งออกของ
สหรัฐฯ กลับลดลง 4 เหรียญสหรัฐ/ตัน เข้าสู่ระดับ 251 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ภาพท่ี 2) 
  ราคาที่เกษตรกรขายได้ตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงโดยยังคงอยู่ที่ 4.30 เหรียญสหรัฐ
ต่อบุชเชล  (ประมาณตันละ 169.28 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณตันละ 5,078 บาท) 

 

ภาพที่ 2  ราคาเสนอขาย FOB ข้าวโพดของประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 

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

 
 
 มันส าปะหลัง 

  จากข้อมูลล่าสุดของ FAOSTAT ผลผลิตมันส าปะหลังทั่วโลกในปี 2562 สูงถึงเกือบ 309 ล้าน
ตัน มันส าปะหลังส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่เขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาซึ่งใช้เป็นอาหารมนุษย์
และเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ตามฐานข้อมูลอาหารกลางด้านสารอาหารของ USDA ระบุว่า เกือบร้อยละ 95 
ของปริมาณที่ไม่ใช่น้ าในมันส าปะหลังดิบเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีส าหรับการผลิตแป้งหรือเป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับบริโภค ไนจีเรียเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ไม่ได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
เนื่องจากการผลิตส่วนใหญ่มีไว้เพ่ือการบริโภคในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไทย และกานาเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่อีกสามราย แต่ในประเทศเหล่านี้มีเพียงไทยเท่านั้นที่มีบทบาทส าคัญในการค้าโลก 
 

1 1 ตนั (ขา้วโพด) มีประมาณ 39.36825 บชุเชล 
 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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ภาพที่ 3  ผลผลิตมันส าปะหลังของโลก ปี 2558-2562 

 

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf (FAOSTAT estimates) 

  ไทยเป็นผู้ส่งออกมันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลกมาอย่างต่อเนื่อง และจีนเป็นตลาดหลักโดย
สินค้าส่งออกของไทยเกือบทั้งหมดส่งออกไปที่จีน จีนเป็นผู้น าเข้ามันส าปะหลังอันดับต้น ๆ ของโลกโดยไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 และส่วนที่เหลือเป็นของเวียดนาม กัมพูชา และลาว นอกจากจะอยู่ในฐานะ
ผู้ผลิตรายใหญ่ประเทศไทยก็มีความสามารถในการแปรรูปมันส าปะหลังจ านวนมากเช่นกัน โดยมีการน าเข้าจาก
กัมพูชาและลาวด้วยเช่นกัน ท าให้ไทยกลายเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่อันดับสองของโลก การน าเข้ามันส าปะหลังของ
ไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของจีนส่งผลกระทบต่อการค้ามันส าปะหลังของ
โลกอย่างเห็นได้ชัด  (ภาพท่ี 3) 

ภาพที่ 4  การน าเข้ามันส าปะหลังของโลก ปี 2558-2562 
         หน่วย: ล้านตัน 

                                                                                                               
ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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  ในระหว่างปี 2560 - 2562 ปริมาณการน าเข้ามันส าปะหลังของจีนลดลงร้อยละ 40 ท าให้
เกิดผลกระทบต่อการค้าโลก อย่างไรก็ตาม การน าเข้ามันส าปะหลังของจีนดีดตัวขึ้นในปี 2563 โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการเพ่ิมขึ้นของราคาธัญพืชทั่วโลก เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวโพด
ในประเทศที่สูงขึ้นจึงท าให้จีนหันไปใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นเมล็ดพืชและไม่ใช่เมล็ดพืชหลายชนิด
แทนเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ การน าเข้าข้าวบาร์เลย์และข้าวฟ่างในปี 2563/64 คาดว่า
จะสูงกว่าปีก่อนหน้าอย่างมาก รวมทั้งการน าเข้าข้าวสาลีและข้าวจะเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ จะมีการน ามัน
ส าปะหลังและถั่วไร่ไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทที่ไม่ใช่ธัญพืชเนื่องจากความต้องการของจีนเพ่ิมขึ้ น
ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูง 

 ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ข้อคิดเห็น 

  1. การลดลงของการส่งออกข้าวของเมียนมาแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไป
ตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากเมียนมาส่งออกข้าวไปตลาดสหรัฐฯ ในปริมาณที่น้อยมาก โดยในปี 2563 ส่งออกไป
เพียง 62.8 ตัน อย่างไรก็ตาม การบริโภคข้าวภายในประเทศของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นน่าจะเป็นผลดีต่อ
การส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ใช้ในธุรกิจบริการอาหารและการบริโภคใน
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม เวียดนามนับเป็นคู่แข่งตลาดข้าวหอมมะลิของไทย จากรายงานสถิติของ USDA พบว่า 
ในปี 2563 สหรัฐฯ น าเข้าข้าวหอมมะลิจากเวียดนามจ านวน 5,337 ตัน มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากไทย 

  2. ราคาส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ มีแนวโน้มต่ าลงน่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของ
ไทยที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ โดยในปี 2563 ไทยน าเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ ถึง 23,439 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
5.02 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 150.6 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม การน าเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ อาจส่งผล
กระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 

  3. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแปรรูปมีแนวโน้มที่ดีในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งมัน
ส าปะหลัง (พิกัด 1108140000) เป็นสินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้ามากที่สุด และน าเข้าจากประเทศไทยมากเป็น
อันดับที่ 1 โดยในปี 2563 น าเข้าในปริมาณ 102,723 ตัน คิดเป็นมูลค่า 54.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
1,644 ล้านบาท) ส าหรับคู่แข่งคือเวียดนามที่สหรัฐน าเข้า 4,234 ตัน มากเป็นที่ 2 รองจากไทย ส าหรับในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมาการน าเข้าแป้งมันส าปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับทั้งปริมาณและมูลค่าในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 
7 และ 11 ต่อปีตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและของที่ใช้แทนมัน
ส าปะหลัง (พิกัด 1903002000) ซึ่งสหรัฐฯ น าเข้าจากไทยอย่างต่อเนื่องและสหรัฐฯ น าเข้าจากไทยมากเป็น
อันดับที่ 2 รองจากไต้หวัน 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2564  

ที่มา: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf  
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ตารางท่ี 1 การผลผลิต การบริโภค การค้าและสต็อกธัญพืชท่ีส าคัญของโลก ปี 2561/62 - 2563/64 
           หน่วย: ล้านตัน 

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

ตารางท่ี 2 การปรับเปลี่ยนข้อมูลคาดการณ์การค้าข้าวในบางประเทศ ปี 2563/2564 
หน่วย: 1,000 ตัน 

ประเทศ ประเภทการค้า การคาดการ
ครั้งก่อน 

การคาดการณ์
ครั้งน้ี 

การ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผล 

โคลอมเบีย น าเข้า 200 100 - 100 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

อินโดนีเซีย น าเข้า 500 700 + 200 ผลผลิตในประเทศลดลง 

บราซิล ส่งออก 800 900 + 100 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อ
รายใหม่ 

เมียนมา ส่งออก 2,400 2,200 - 200 การเพาะปลูกลดลงและอุปสรรค
ทางการค้า 

ไทย ส่งออก 6,100 6,200 + 100 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

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