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 ไทยเป็นประเทศท่ีมีผลผลิตขา้วจ านวนมากในปี 2562-2564 โดยเฉล่ียท่ีราว 21 ลา้นตันขา้วสาร

ต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณท่ีเหลือเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศหลงัจากท่ีหกัส่งออกแลว้ ซึ่งหากรวมสต๊อกดว้ยแลว้ 

ไทยจะมีอุปทานขา้วเหลือในประเทศราว 6 ลา้นตนัขา้วสาร และแมใ้นบางปีท่ีเกิดภาวะภยัแลง้ (ปี 2558-2559) 

จนท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลงอยู่ท่ีราว 19 ลา้นตนัขา้วสาร แต่ไทยก็ยงัมีอุปทานขา้วเหลือในประเทศในระดับท่ีไม่น่า

กงัวลนัก แต่ในปัจจุบนั สถานการณโ์ลกไดเ้ปล่ียนไปอย่างมาก โดยเฉพาะจุดเปล่ียนส าคญัคือ  สถานการณ์ความ

ขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครนท่ีสรา้งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตส าคญัอย่างปุ๋ยเคมี
1
ใหม้ีราคาพุ่งสูงขึ้ นเป็น

ประวติัการณ ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใชปุ๋้ย และท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ดังนั้น จึงน ำมำสู่

ค  ำถำมว่ำ ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปกติเช่นน้ีท่ีท ำใหผ้ลผลิตขำ้วลดลง ไทยจะมีควำมเสี่ยงต่ออุปทำนขำ้วใน

ประเทศท่ีตึงตวัข้ึนหรือไม่ในปี 6525 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย จึงขอสรุปมุมมองท่ีมีต่อประเด็นดงักล่ำว ดงัน้ี    
 

 ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2565 ดว้ยเหตุกำรณไ์ม่ปกติท่ีมีสถำนกำรณค์วำมขัดแยง้

ระหว่ำงรสัเซียและยูเครนท่ีดนัรำคำปุ๋ยเคมีพุง่สูงข้ึนกว่ำเท่ำตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนไปอยู่ท่ีรำว 950-1,000 

ดอลลำรส์หรฐัฯต่อตนั สง่ผลกดดนัผลผลิตขำ้วไทยใหล้ดลงโดยเฉพำะขำ้วนำปีท่ีไดร้ับผลกระทบจำกรำคำ
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 ปุ๋ ยเคมี คิดเป็นตน้ทุนการผลิตขา้วราวรอ้ยละ 20 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
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ปี 2565 ไทยอำจมีควำมเสีย่งตอ้งเผชิญอุปทำนขำ้วในประเทศท่ีตึงตัวมำกข้ึน จำก

จุดเปล่ียนส ำคญัคือ รำคำปุ๋ยท่ีพุ่งสูงเป็นประวติัการณ์จากความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย

และยเูครน ท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลง ขณะท่ีในฝั่งของอุปสงคค์าดว่าจะกระเต้ืองขึ้ นตามการ

ส่งออกขา้วท่ีดีขึ้ น จะยิ่งกดดนัอุปทานขา้วท่ีเหลือในประเทศใหล้ดลง ซึ่งภาพอุปทานท่ีตึง

ตวัมากขึ้ นน้ี คงไม่ไดเ้กิดขึ้ นเพียงระยะสั้นเท่าน้ัน 
 

มองต่อไปขา้งหน้า คาดว่า  ในปี 2566 ภำพของควำมเสี่ยงท่ีไทยจะมีอุปทำนขำ้วตึง

ตวัน่ำจะยงัคงอยู ่ตามสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ีอาจลากยาว 

ดนัราคาปุ๋ยเคมีใหย้งัยืนสูงต่อเน่ือง ภาวะ Climate Change ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้ น รวมถึง

ราคาขา้วท่ีแมจ้ะปรบัตวัสูงขึ้ นแต่ยงัคงเคล่ือนไหวอยู่บนฐานท่ีต า่ อาจไม่จงูใจใหเ้กษตรกร

ขยายการผลิตมากนัก ลว้นกดดนัผลผลิตขา้วใหล้ดลง ขณะท่ีในฝั่งอุปสงคแ์มจ้ะใหภ้าพท่ี

ไม่เปล่ียนแปลงมากนัก แต่ดว้ยผลผลิตท่ีลดลง จะท าใหไ้ทยมีโอกาสเส่ียงท่ีจะมีอุปทาน

ขา้วเหลือในประเทศท่ีตึงตวัมากขึ้ น และดนัใหร้าคาขา้วปรบัตวัสูงขึ้ นต่อเน่ืองจากปีก่อน 

ปี  2 5 65  ไ ทย เ สี่ ย ง

เผชิญอุปทานข้าวใน

ป ร ะ เ ท ศ ที่ ตึ ง ตั ว . . .

ผลผลิตข้าวลดลง จาก

ราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูง 



 

 

2 
ปุ๋ยแพง ท ำใหผ้ลผลิตลดลงรำว 1.2-1.8 ลำ้นตนัขำ้วสำรเมื่อเทียบกบัปีก่อน หรือลดลงรำวรอ้ยละ 10 ของ

ผลผลิตขำ้วนำปี แมข้ำ้วนำปรงัจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกปุ๋ยแพง เพรำะเป็นช่วงท่ีก ำลงัเก็บเกี่ยวผลผลิต ท ำ

ใหมี้ผลผลิตข้ำวรวมสตอ๊กอยู่ท่ีรำว 24.3 ลำ้นตันขำ้วสำร และเม่ือผนวกกับอุปสงคจ์ำกต่ำงประเทศท่ีมี

รองรบั สะทอ้นผ่ำนกำรส่งออกขำ้วไทยท่ีแมจ้ะกระเตื้ องข้ึนเพียงเล็กนอ้ยไปอยู่ท่ีเป้ำหมำยรำว 7 ลำ้นตัน

ขำ้วสำร และกำรบริโภคขำ้วในประเทศท่ีรำว 13 ลำ้นตนัขำ้วสำร จะท ำใหไ้ทยเหลืออุปทำนขำ้วในประเทศ

ท่ีรำว 4.3 ลำ้นตนัขำ้วสำร นับเป็นระดับท่ีตึงตัวข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงก่อนหนำ้ท่ีรำว 6 ลำ้นตันขำ้วสำร ซ่ึง

ภำพของอุปทำนขำ้วท่ีเหลือในประเทศท่ีตึงตวัดงักล่ำวน้ีน่ำจะไม่ไดเ้กิดข้ึนเพยีงแค่ชัว่ครำวเท่ำนั้น  
 

กำรประเมินควำมเสีย่งท่ีไทยจะมีอุปทำนขำ้วเหลือในประเทศท่ีตึงตวัข้ึนในปี 2565-6522 

 ปี 6525 ปี 6522 

 ผลกระทบ

จากปุ๋ยแพง 
ลา้นตนัขา้วสาร 

ผลกระทบ

จากปุ๋ยแพง 
ลา้นตนัขา้วสาร 

ผลิต      

- ขา้วนาปรงั 
 

4.3 
 

3.5-4 

- ขา้วนาปี 
 

15.9 
 

14.5-15.5 

ผลผลิตรวม  20.2  18-19.5 

สต๊อก  4.1  3.5 

รวมอุปทาน  24.3  21.5-23 

ส่งออก  7  7.5 

บริโภค  13  13.1 

รวมอุปสงค ์  20  20.6 

คำดอุปทำนขำ้วเหลือใน

ประเทศปี 2525-2522 

 4.3 

 
 

0.9-2.4 

 

เทียบอุปทำนขำ้วเหลือใน

ประเทศช่วงก่อนหนำ้ 
ช่วงก่อนหนำ้ปี 2522-2524 ท่ี 6 ลำ้นตนัขำ้วสำร 

สมมติฐาน: การใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลง 10% จะท าใหผ้ลผลิตขา้วลดลง 1.2 ลา้นตนัขา้วสาร  

            : ราคาปุ๋ยเคมีท่ีคาดว่าจะสูงขึ้ นราว 200% ในปี 2565 จะท าใหม้ีการใชปุ๋้ยลดลงราว 10-15% และท า

ใหผ้ลผลิตขา้วนาปีลดลงราว 1.2-1.8 ลา้นตนัขา้วสาร (YoY) หรือคิดเป็นผลผลิตขา้วท่ีลดลงราว 10% (ขา้วนาปี

ไดร้บัผลกระทบจากปุ๋ยแพงในช่วงการเพาะปลูก Q2 และอาจท าใหผ้ลผลิตลดลงใน Q4) ขณะท่ีขา้วนาปรังอาจ

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากปุ๋ยแพง ท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมขึ้ นตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย 

             : ผลผลิตขา้วไทยในปี 2565 อยู่ท่ี 20.2 ลา้นตนัขา้วสาร ขณะท่ีช่วงก่อนหน้า (ปี 62-64) อยู่ท่ี 20.7 

ลา้นตนัขา้วสาร และช่วงภยัแลง้ (ปี 58-59) อยู่ท่ี 19.1 ลา้นตนัขา้วสาร 

             : อุปทานขา้วเหลือในประเทศ = อุปทาน (ผลผลิต+สต๊อก) - อุปสงค ์(ส่งออก+บริโภค) 

ท่ีมา: ประเมินโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย จากขอ้มูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย และ USDA 



 

 

3 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงรายละเอียดในฝั่งของอุปสงคท่ี์จะกระเต้ืองขึ้ นในปีน้ี ซึ่งอาจมีน ้าหนักไปซ ้าเติม

อุปทานท่ีลดลงจากราคาปุ๋ยแพง
2
 และจะเป็นปัจจยัท่ีเพ่ิมความเส่ียงท าใหอุ้ปทานขา้วเหลือในประเทศตึงตัวมาก

ยิ่งขึ้ น โดยพบว่า อุปสงคต่์างประเทศท่ีสะทอ้นผ่านการส่งออกขา้วไทยน่าจะใหภ้าพท่ีกระเต้ืองขึ้ นกว่าปีก่อน คาดไป

อยู่ท่ีเป้าหมายราว 7 ลา้นตันขา้วสาร
3
 หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 15.5 (YoY) เน่ืองจากมี Pent Up Demand ใน

ตลาดโลกรองรบั ปัญหาตูค้อนเทนเนอร์คล่ีคลายมากขึ้ น และเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ จะช่วยหนุนการส่งออกขา้วไทย แต่น่าจะยังคงอยู่บนฐานท่ีต า่จากการแข่งขันในตลาดโลกท่ีรุนแรง 

โดยเฉพาะจากเวียดนามและอินเดีย ท่ีคาดว่ายังไม่มีแนวโน้มของนโยบายท่ีจะจ ากัดการส่งออกขา้วในปีน้ี
4
 

เน่ืองจากต่างก็มีผลผลิตขา้วท่ีอยู่ในระดับสูงเช่นกนั จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย แต่ดว้ยขา้วไทยมีราคาและ

ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกว่าคู่แข่ง ท าใหไ้ทยจะยงัมีความทา้ทายในการแข่งขนัดา้นราคาอยู่มาก
5
 ทา้ยท่ีสุด อุปทานขา้ว

ท่ีเหลือในประเทศหลงัหกัการส่งออกและบริโภคในประเทศอาจตึงตวัมากขึ้ น ซึ่งแมจ้ะส่งผลดีในแง่ของการส่งออก

ขา้วท่ีท าไดดี้ขึ้ น แต่ในอีกมุมหน่ึง อาจกระทบต่ออุปทานขา้วไทยไดใ้นภาวะท่ีมีความไม่แน่นอนสูงจากความขดัแยง้

ระหว่างรสัเซียและยเูครนท่ียงัคงยืดเยื้ อ ดงัน้ัน ในปี 2565 ท่ามกลางภาวะท่ีผลผลิตขา้วลดลง แมจ้ะมีการส่งออก

ขา้วท่ีกระเต้ืองขึ้ นเพียงเล็กน้อย แต่ก็นับว่าเป็นปัจจยัซ ้าเติมความเส่ียงท่ีไทยอาจตอ้งเผชิญภาวะอุปทานขา้วใน

ประเทศท่ีตึงตวัขึ้ น ซึ่งสถานการณเ์ช่นน้ีคงไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้ นเพียงระยะสั้นเท่าน้ัน 
 

 มองต่อไปในระยะขา้งหน้า ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 6522 ภำพของควำมเสี่ยงอุปทำน

ขำ้วในประเทศท่ีตึงตัวน่ำจะยงัคงอยู่ ตำมสถำนกำรณโ์ลกท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนสูง ทั้งจำกควำมขัดแยง้

ระหว่ำงรสัเซียและยูเครนท่ีอำจลำกยำวและยงัคำดกำรณร์ะยะเวลำสิ้ นสุดไดย้ำก จะส่งผลกระทบต่อรำคำ

ปุ๋ยเคมีท่ีน่ำจะยนืสูงต่อเน่ืองและกดดันผลผลิตขำ้วทั้งนำปรังและนำปี ภำวะ Climate Change ท่ีมีแนวโนม้

รุนแรงข้ึน รวมไปถึงรำคำข้ำวท่ีแมจ้ะปรับตัวสูงข้ึนแต่ยังคงเคล่ือนไหวอยู่บนฐำนท่ีต ำ่ อำจไม่จูงใจให้

เกษตรกรขยำยกำรผลิตมำกนัก ลว้นกดดนัต่อผลผลิตขำ้วใหมี้แนวโนม้ลดลงอยูใ่นกรอบ 18-19.5 ลำ้นตัน

ขำ้วสำร และน่ำจะยงัไม่สำมำรถกลบัไปสูร่ะดบักำรผลิตในปริมำณสูงเช่นเดิมไดใ้นระยะเวลำอันสั้น ผนวก

กบัสตอ๊กขำ้วที่มีแนวโนม้ลดลง ขณะท่ีในฝัง่ของอุปสงคแ์มจ้ะใหภ้ำพไม่เปล่ียนแปลงมำกนัก คือ ไทยยงัตอ้ง

เผชิญกำรแข่งขันดำ้นรำคำในตลำดโลกท่ีรุนแรง ท ำใหไ้ทยน่ำจะยงัคงส่งออกขำ้วไดบ้นฐำนท่ีต ำ่รำว 7.5 

ลำ้นตนัขำ้วสำร แต่ก็ถือว่ำเป็นควำมเสีย่งท่ีจะกดดนัใหเ้หลืออุปทำนขำ้วในประเทศตึงตัวข้ึนอยู่ท่ีรำว 0.9-

2.4 ลำ้นตนัขำ้วสำร อีกทั้งจำกตน้ทุนท่ีสูงต่อเน่ือง จะดนัใหร้ำคำขำ้วในประเทศขยบัข้ึนต่อเน่ืองจำกปีก่อน 

                                                             
2
 ราคาปุ๋ ยที่พุ่งข้ึนในปี 2565 ท าใหเ้กษตรกรน่าจะไม่สามารถปรับตวัไดใ้นระยะสั้น กระทบต่อการผลิตพืชตามฤดูกาลส าคญัอย่างขา้วนาปี ใหอ้าจมีผลผลิตลดลงในช่วงไตร

มาสสุดทา้ยของปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 
3
 กรมการคา้ต่างประเทศและสมาคมผูส้่งออกขา้วไทยไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายการส่งออกขา้วไทยในปี 2565 (ณ เม.ย.2565) ทั้งน้ี ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 

ไทยส่งออกขา้วอยู่ที่ราว 2.3 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 49.7 (YoY)  
4
 ขณะน้ีหลายประเทศในโลกไดม้ีนโยบายจ ากดัการส่งออกสินคา้เกษตรไปแลว้หลายรายการ เช่น ขา้วสาลี น ้าตาล น ้ามนัถัว่เหลือง เน้ือไก่ เพื่อความมัน่คงดา้นอาหารใน

ประเทศ 
5
 ราคาขา้วไทยสูงกว่าคู่แข่ง โดยราคาส่งออกขา้วขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 427 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 420 และอินเดียอยู่ที่ 340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั 

(ขอ้มูลจากสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย ณ 29 มิ.ย.2565) 



 

 

4 
 นอกจากน้ี หากไทยสามารถส่งออกขา้วไดม้ากกว่ากรอบท่ีประเมินไว ้จากปัจจยัหนุนเช่น คู่แข่งเกิด

ภาวะ Supply Shock (น ้าท่วม ภยัแลง้ นโยบายจ ากดัการส่งออก) ปัญหาตูค้อนเทนเนอรท่ี์ใหภ้าพดีขึ้ นกว่าท่ีคาดไว ้

ราคาขา้วไทยท่ีแข่งขนัไดม้ากขึ้ น เป็นตน้ ก็อาจยิ่งท าใหไ้ทยมีความเส่ียงท่ีจะมีอุปทานขา้วในประเทศท่ีตึงตวัมากขึ้ น

ไดอี้กในระยะขา้งหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยนี้จัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือ

ที่ปรากฏขณะจัดท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ ์ หรือความเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้

วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณ)ี การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิ

ความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลทีส่าม (แล้วแต่กรณ)ี หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ท าซ้ า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร ่หรือกระท าในลักษณะใดๆ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณ)ี 

Disclaimers 


