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แนวโนมความตองการพลังงานทางเลือกทำราคาน้ำมันถั่วเหลืองแพงข้ึน  

 
เนื้อหาสาระขาว: เมื ่อสัปดาหที่ผานมาราคาน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นเปน

ประวัติการณ โดยมีปจจัยสนับสนุนมาจากแนวโนมความตองการบริโภคสินคาพลังงานทางเลือกในตลาดที่เพิ่มข้ึน 
โดยน้ำมันถ่ัวเหลืองรวมถึงน้ำมันพืชชนิดอ่ืนถือเปนวัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลท่ีใช
ในตลาดอยูในปจจุบัน 

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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นับตั้งแตชวงตนปที ่ผานมาราคาน้ำมันถ่ัวเหลืองลวงหนา 
(Soybean-oil future) ในตลาดหอการคาเมืองชิคาโก (The Chicago Board 
of Trade) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 70 โดยลาสุดปดตัวที่ระดับราคา 72 
เซ็นตตอปอนดเม่ือสัปดาหท่ีผานมา ซ่ึงถือเปนระดับราคาท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแตป 
2551 โดยน้ำมันถ่ัวเหลืองเปนหนึ ่งในสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ใน
สหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนอกเหนือจากสินคาไมซุง ขาวโพด 
และหมูท่ีราคาในตลาดตางมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนในขณะนี้  

ทั ้งน ี ้  น ้ำม ันถ่ัวเหล ืองเป นว ัตถ ุด ิบหลักสำคัญสำหรับ
กระบวนการผลิตสินคาอาหาร เชน ซีเรียล ขนมปง และขนมขบเคี้ยวตาง ๆ 
อีกท้ัง ปจจุบันตลาดยังมีความตองการน้ำมันถ่ัวเหลืองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประธานาธิบดีโจ ไบเดนซึ่งไดกำหนดเปาหมายที่จะลดระดับ
ปริมาณการปลดปลอยคารบอน (Carbon-Emission) ของสหรัฐฯ ลงรอยละ 50 ภายในป 2573 

Mr. Greg Morris ตำแหนงประธานฝายบริการสินคาเกษตรและกลุ มธุรกิจพืชน้ำมันบริษัท 
Archer Daniels Midland Co. กลาววา ความตองการบริโภคน้ำมันไบโอดีเซล โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลประเภทนำ
กลับมาใชใหม (Renewable Diesel) ในตลาดมีสวนสำคัญท่ีทำใหแนวโนมความตองการบริโภคสินคาน้ำมันพืชใน
ตลาดปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่อง 

จากขอมูลรายงานระดับอุปสงคและอุปทานน้ำมันถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) คาดวา สหรัฐฯ จะมีความตองการ
ใชน้ำมันถั่วเหลือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมีปริมาณทั้งสิ้นราว 1.2 หมื่นลานปอนดในป 
2564 – 2565 หรือเพ่ิมข้ึนราว 9.5 พันปอนดจากป 2563 – 2564   

นอกจากนี้ ขอมูลรายงานโดยบริษัท StoneX Group ยังระบุวา ผูผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ตางเรง
กำลังการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณความตองการในตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดวา 
สหรัฐฯ จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไดเปนปริมาณทั้งสิ้น 935 ลานแกลลอนในป 2564 หรือคิดเปนปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึนเกือบสองเทาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา นอกจากนี้ ยังคาดวาสหรัฐฯ จะสามารถผลิตน้ำมันถ่ัวเหลืองไดเพ่ิมข้ึน
เปนปริมาณมากกวา 2 พันลานแกลลอนไดภายในป 2566 ดวย ทั ้งนี้ Mr. Arlan Suderman หัวหนานัก
เศรษฐศาสตรบริษัท StoneX Group กลาววา แนวโนมการตื่นตัวของการใชพลังงานทางเลือก (Renewable 
Fuel) ในปจจุบันมีความคลายคลึงกับกระแสการตื่นตัวของพลังงานจากเอทานอลท่ีเกิดข้ึนในชวงกอนหนานี้ 
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ปจจุบันผูประกอบการในตลาดตางเรงที่จะเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความตองการในตลาด 
โดยเมื่อเดือนที่ผานมาบริษัท ADM ไดประกาศแผนการลงทุนตั้งโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลืองแหงใหมที่เมือง 
Spiritwood รัฐเนวาดา มูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 350 ลานดอลลารสหรัฐ โดยคาดวาจะสามารถแปรรูปถั่วเหลืองได
วันละ 1.5 แสนบุชเชล ( 1 บุชเชลเทากับ 8 แกลลอน) ตอวัน ซ่ึงนาจะกอสรางแลวเสร็จภายในป 2566  

อีกท้ัง บริษัท Cargill ผูประกอบการผลิตสินคาอาหารรายใหญในสหรัฐฯ ก็มีแผนการลงทุนสราง
โรงงานสกัดน้ำมันถ่ัวเหลืองเพ่ิมอีกท้ังสิ้น 7 แหงในสหรัฐฯ เปนมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 475 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือ
เพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทดวย อีกทั้ง ยังไดดำเนินกิจการรวมทุนกับบริษัท Love’s Family of Companies 
ผูประกอบการจำหนายน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ กอตั้งโรงงานผลิตน้ำมันดีเซลประเภทนำกลับมาใชใหมที่เมือง 
Hastings รัฐเนแบรสกา โดยคาดวาจะสามารถผลิตน้ำมันดีเซลประเภทนำกลบัมาใชเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมได
ราว 80 ลานแกลลอนตอป 

Mr. Roger Watchorn หัวหนาฝายปฏิบัติการหวงโซอุปทานบริษัท Cargill กลาววา บริษัทฯ 
ตองการที ่จะขยายฐานธุรกิจไปสู กลุ มอุตสาหกรรมพลังงานนำกลับมาใชใหม (Renewable-Fuel) ที่กำลังมี
แนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนในตลาด  

นอกจากนี้ บริษัท Phillips 66 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานรายใหญของสหรัฐฯ ยังได
เล็งเห็นโอกาสในตลาดพลังงานนำกลับมาใช โดยลาสุดไดลงทุนในบริษัทผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในรัฐไอโอวา เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพหวงโซอุปทานวัตถุดิบน้ำมันถ่ัวเหลืองสำหรับใชในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของบริษัท ในเบื้องตน
คาดวา จะมีความตองการใชวัตถุดิบน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับสนับสนุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเปนปริมาณทั้งสิ้น
ราว 4,000 บารเรลตอวัน 

Mr. Alan Weber ผูรวมกอตั้งบริษัท Kearney ใหบริการปรึกษาธุรกิจดานน้ำมันไบโอดีเซลกลาว
วา ผูประกอบการรายใหมท่ีเขาสูอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก (Renewable Fuel) มีความตองการท่ีจะลงทุนใน
กลุมกิจการผลิตน้ำมันพืชเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ โดยเฉพาะดานหวงโซอุปทานวัตถุดิบน้ำมันพืชท่ีใชในการ
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 

Mr. Juan Sacoto ผูอำนวยการกลุมธุรกิจสินคาเกษตรเขตอเมริกาเหนือบริษัท HIS Markit Inc. 
กลาววา แมวาไขมันจากสัตวจะมีคุณสมบัติดีกวาน้ำมันพืชสำหรับการนำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล แตก็ยังปริมาณไม
เพียงพอสำหรับรองรับความตองการในตลาด โดยปจจุบันมีไขมันวัวรอยละ 40 และน้ำมันพืชใชแลวรอยละ 80 
ของปริมาณที่ผลิตไดทั้งหมดในสหรัฐฯ ถูกใชเพื่อสนับสนุนกิจการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศ หรือคิดเปน
ปริมาณราวชนิดละ 2 พันลานปอนดตอป ในขณะท่ีปนี้คาดวา ตลาดจะตองการวัตถุดิบไขมันสัตวเปนปริมาณมาก
ถึง 2 หมื่นลานปอนดเพื่อใชในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในอีก 5 ป
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ขางหนา โดยปริมาณวัตถุดิบไขมันสัตวที่สามารถผลิตไดยังไมเพียงพอ ทำใหผูประกอบการในตลาดจำเปนตองหัน
ไปใชน้ำมันจากพืชท่ีหาไดงายกวาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลทดแทน 

Mr. Kyle Holland นักวิเคราะหราคาบริษัท Mintec Ltd. กลาววา ปจจัยดานอุปทานใน
ตลาดโลกที่ไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสมีสวนทำใหราคาน้ำมันพืชในตลาดปรับตัว
เพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเอเชียเริ่มขาดแคลนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ผลิตน้ำมันปาลมท่ีนิยมนำไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลซ่ึงกระจายตัวอยูมากในเขตเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยปจจุบันปริมาณน้ำมันปาลมในตลาดโลกอยูในระดับต่ำสุดในรอบ 4 ป ทำใหราคาในตลาดปรับตัวสูงข้ึน
ดวย ทั ้งนี ้ คาดวาแนวโนมระดับราคาน้ำมันพืชจะยังคงปรับตัวสูงขึ ้นไปจนกระทั ่งป 2565 หรือจนกระท่ัง
สถานการณโลกกลับเขาสูภาวะปกติ 

บทวิเคราะห: แนวโนมภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง
สงผลใหภาคธุรกิจในสหรัฐฯ เริ่มเขาสูภาวะปกติ ผูบริโภคกลาท่ีจะจับจายใชสอยและเดินทางทำใหสหรัฐฯ มีความ
ตองการน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีชาวอเมริกันมักจะใชโอกาส
ในการเดินทางทองเท่ียวและใชน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณมาก นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันที
ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงแนวโนมความตื่นตัวดานพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
ของผูบริโภคชาวอเมริกันเองก็มีสวนสำคัญผลักดันใหสหรัฐฯ มีความตองการใชน้ำมันไบโอดีเซลเปนปริมาณสูงดวย  

โดยกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในสหรัฐฯ สวนมากจะใชน้ำมันจากขาวโพดและถั่วเหลือง
เปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเนื่องจากสหรัฐฯ มีอุตสาหกรรมการเพาะปลูกขาวโพดและถั่วเหลืองอยางแพรหลาย
ภายในประเทศ ในขณะที่ความนิยมของน้ำมันปาลมเพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลยังมีไมแพรหลายนัก เนื่องจาก
เปนวัตถุดิบท่ีสหรัฐฯ ยังไมมีอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาลมภายในประเทศจึงตองอาศัยการนำเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเปนหลัก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาลมในตางประเทศยังไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ภายใตมาตรฐานการผลิตพลังงานทางเลือกแหงชาติ (The National Renewable Fuel Standard) อีกท้ัง ในการ
ผลิตน้ำมันปาลมในหลายแหลงยังมีสวนผสมของสียอมแดง 164 (Dye Solvent Red 164) ซึ่งไมเปนไปตาม
ขอกำหนดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของหนวยงานปองกันสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (United States Environmental 
Protection Agency หรือ EPA) อีกดวย  

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสถิติการสงออกน้ำมันพืชไทยไปยังสหรัฐฯ ระหวางเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2564 พบวา มีมูลคาการสงออกไมมากนักเพียง 1.13 ลานดอลลารสหรัฐหรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 
0.09 ของมูลคาที่สหรัฐฯ นำเขาทั้งหมด ในจำนวนดังกลาวกวารอยละ 90 เปนน้ำมันจากพืชอื่น ๆ เชน น้ำมันงา 
น้ำมันเมล็ดฝาย และน้ำมันรำขาว เปนตน และสวนที่เหลือเปนน้ำมันมะพราว โดยไมพบสัดสวนการสงออกน้ำมัน
ถั่วเหลือง และน้ำมันปาลมจากไทยเลย เนื่องจากปริมาณน้ำมันพืชที่ผลิตไดในประเทศไทยสวนใหญใชเพ่ือ
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สนับสนุนการบริโภคของประชากรภายในประเทศเปนหลัก โดยมีบางสวนสงออกไปตลาดตางประเทศในทวีป
เอเชียและแอฟริกา เชน อินเดีย มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส และเคนยา เปนตน   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาในขณะนี้ไทยจะแทบไมมีสัดสวนสงออกสินคาน้ำมันถั่วเหลือง
และน้ำมันปาลมในตลาดสหรัฐฯ เลยก็ตาม แตแนวโนมการขยายตัวของตลาดพลังงานทางเลือกและน้ำมัน 
ไบโอดีเซลท่ัวโลกรวมถึงในสหรัฐฯ นาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืชไทยให
มีโอกาสขยายตลาดไปสูกลุมอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต ท่ีนาจะมีความตองการนำเขาสินคากลุมวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงานสะอาดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลท่ีมีสวนสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
อนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาน้ำมันปาลมที่นาจะมีโอกาสในการขยายตลาดในสหรัฐฯ อีกมากเนื่องจากสหรัฐฯ 
มีนโยบายยกเวนการจัดเก็บภาษีสินคาน้ำมันปาลมจากทุกประเทศทำใหการแขงขันในตลาดเปนไปอยางเสรี  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยควรที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและมาตรฐานสินคาในตลาดท่ี
สำคัญเพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตและสงผลกระทบตอการสงออกสินคาไทย เชน การ
รับรองมาตรกานการผลิตน้ำมันปาลมแบบยั ่งยืน โดยหนวยงาน Roundtable on Sustainability Palm Oil 
(RSPO) ซึ่งเปนการรับรองการผลิตน้ำมันปาลมที่ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน สัตวปา รวมถึงการดูแล
แรงงานในอุตสาหกรรมอยางเปนธรรม และการงดการใชสารเคมีที ่ไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานปองกัน
สิ่งแวดลอมสหรัฐฯ เปนตน  

นอกจากนี้ กลุมสินคาและสินคาเก่ียวเนื่องในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
เชน พลังงานจากแสดงอาทิตย พลังงานไฟฟาจากแบตตารี และพลังงานลม ยังนาจะเปนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ี
นาจับตามองและเปนโอกาสสำหรับกลุมผูประกอบการไทยในการทำตลาดสงออกสินคาวัตถุดิบและชิ้นสวนไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ ตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมสินคาแผงพลังงานจากแสงอาทิตยที่ไทยเองมีสัดสวนตลาดสงออกไปยัง
สหรัฐฯ รอยละ 13.32 สูงสุดเปนอันดับ 3 รองจากมาเลเซีย และเวียดนามตามลำดับ  

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal  
เรื่อง: “Renewable-Fuel Push Drives Soyoil Prices to Record High” 

โดย: Kirk Maltais 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
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