
จีนเตรียมสั่งซ้ือถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้เป็นจ านวนมาก 

 
สืบเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐตั้งแตว่ันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซ่ึง

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพ่ิมภาษีร้อยละ 25 กับสินค้าน าเข้าจากจีน คิดเป็นมูลค่า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และด้านประเทศจีนก็ได้ตอบโต้กลับโดยการประกาศเพ่ิมภาษีสินค้าน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน ซึ่งถ่ัว
เหลืองเป็น 1 ในรายการสินค้าที่จีนปรับเพ่ิมภาษีตอบโต้สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ด้วย 

ปัจจุบัน ประเทศจีนมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองปริมาณกว่า 100 ล้านตันต่อปี แต่ปริมาณการผลิต
ภายในประเทศมีเพียง 10 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่าจีนยังขาดแคลนถั่วเหลืองสูงถึงประมาณ 90 ล้านตัน จึง
จ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้า โดยในหลายปีมานี้ จีนน าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอยู่ที่ประมาณ 
30 ล้านตันต่อปี 

ข้อมูลจากส านักงานศุลกากรจีน ในปี 2560 ประเทศจีนมีปริมาณการน าเข้าธัญพืชจ านวน 130.62 
ล้านตัน ในที่นี้มีการน าเข้าถั่วเหลืองจ านวน 95.53 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 89 ของปริมาณการน าเข้าธัญพืช
ทั้งหมด และมีการส่งออกถ่ัวเหลืองจ านวน 110,000 ตัน ลดลงร้อยละ15.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายหาน จุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและชนบทได้ให้
สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า ตลาดสินค้าเกษตรของจีนมีขนาดใหญ่ จีนถือเป็นประเทศที่มีการค้าขายสินค้าทาง
การเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการค้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 1 ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐคงท าให้หลายคนกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด
น้ ามันพืชส าหรับบริโภคและตลาดอาหารสัตว์ โดยในขณะนี้ จีนได้เร่งหาแหล่งน าเข้าถ่ัวเหลืองทดแทน 
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สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังออกมาตรการปรับลดปริมาณกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ เพ่ือลดการพ่ึงพา
การน าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา ความตึงเครียดทางการค้านี้คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อตลาด
ถั่วเหลืองของทั้ง 2 ประเทศ ทีจ่ีนขาดแคลนถั่วเหลืองอยู่ปีละประมาณ 90 ล้านตันและพ่ึงพาการน าเข้าหลัก
จากสหรัฐอเมริกา และในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกาเองกเ็ป็นประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของโลก มี
ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 100 ล้านตันต่อปีและมีความต้องการใช้ภายในประเทศเพียงแค่ครึ่งเดียว ท าให้ส่วนที่
เหลืออีกครึ่งต้องพึงพาการส่งออกไปยังต่างประเทศ  

สหรัฐอเมริกาพึ่งพาการส่งออกถั่วเหลือง ส่วนจีนต้องการน าเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 

นายหม่าเหวินเฟิง นักวิเคราะห์อาวุโสของบริษัท Beijing Orient Agribusiness Consultant ได้ให้
สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า การที่จีนพึ่งพาการน าเข้าถั่วเหลืองสูงมีสาเหตุจากหลายด้าน อาทิ การพัฒนาเมืองท า
ให้พ้ืนที่การเพาะปลูกลดลงส่งผลให้จีนขาดแคลนพืชผลทางเกษตร นอกจากนี้ ผลผลิตถั่วเหลืองต่อพ้ืนที่ใน
ประเทศจีนยังต่ ากว่าผลผลิตถั่วเหลืองในต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี การที่จีนเพ่ิมภาษีน าเข้าถ่ัวเหลืองจาก
สหรัฐอเมริกาจะลดปริมาณการน าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย โดยผลกระทบในระยะสั้น 
ในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2561 จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจีนจะลดปริมาณการน าเข้าถั่ว
เหลืองในช่วงนี้ทีเ่ป็นฤดูกาลส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในช่วงหลังเดือนมีนาคม ปี 2562 
เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจีนจะเร่งขยายตลาดการน าเข้าถั่วเหลืองจากตลาดอเมริกาใต้ อาทิ ประเทศบราซิล
และอาร์เจนตินาเข้ามาทดแทน 

ข้อมูลจากส านักข่าว People’s Daily เปิดเผยว่าบริษัท Sinograin และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลัง
ปรับเพิ่มแหล่งน าเข้าถ่ัวเหลืองและขยายค าสั่งซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้ โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน บริษัท Sinograin ไดซ้ื้อถั่วเหลืองจากท่ัวโลกปริมาณ 2.50 ล้านตัน ซ่ึงในที่นี้ได้สั่งซื้อถั่วเหลือง
จากอเมริกาใต้ถึงร้อยละ 90  ส าหรับบริษัท Sinograin Oils Corporation พบว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทมี
การน าเข้าถัว่เหลืองจากประเทศบราซิลร้อยละ 26.2 มีการน าเข้าถ่ัวเหลืองจากประเทศอาร์เจนตินาและ
ประเทศอุรุกวัยร้อยละ43.2 และมีการน าเข้าถ่ัวเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 30.6  

ในปี 2560 จีนใช้วัตถุดิบเพ่ือให้โปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์จ านวน 105 ล้านตัน ซึ่งจากวัตถุดิบ
ทั้งหมดนี ้มีวัตถุดิบที่มาจากกากถ่ัวเหลืองจ านวน 72.30 ล้านตัน เมื่อจีนมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าเช่นนี้ก็
จะส่งผลให้การน าเข้าถ่ัวเหลืองจากสหรัฐอเมริกาลดลง และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาอาหารสัตว์
ในประเทศที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งหาแหล่งน าเข้าถ่ัวเหลืองทดแทน และปรับลดปริมาณ
การใช้กากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ รวมทั้ง เพ่ิมการน าเข้าเมล็ดพืชน้ ามันชนิดอื่นและกากพืชอ่ืนทดแทน  
จึงมีการคาดการณ์ 
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ว่ามาตรการการเพ่ิมภาษีน าเข้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะส่งผลให้อุปทานถั่วเหลืองในประเทศจีนขาด
แคลน และจีนยังคงต้องพึ่งการน าเข้าถั่วเหลืองบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาอยู่แม้ว่าภาษีจะสูงขึ้นแล้วก็ตาม  

นายหม่าเหวินเฟิงให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของส านักข่าวDaily Economic News ว่าถั่วเหลืองเป็นพืช
ที่มีความส าคัญในการผลิต 4 ด้านหลัก ได้แก่ เป็นวัตถุดิบส าหรับท าน้ ามันพืชส าหรับรับประทาน เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับท าอาหารคน เป็นวัตถุดิบท าอาหารสัตว์ และเป็นเมล็ดพันธุ์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ในประเทศจีนจะน าเข้าถั่ว
เหลืองเพ่ือ แปรรูปเป็นน้ ามันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองส าหรับอาหารสัตว์ 

 ส าหรับตลาดน าเข้าถ่ัวเหลืองของประเทศจีน พบว่าตั้งแต่ปี 2559 สัดส่วนการน าเข้าถ่ัวเหลืองของจีน
จากอเมริกาใต้ขึ้นน าสัดส่วนการน าเข้าถ่ัวเหลืองจากสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยจากสถิติจากส านักงานศุลกากรจีน 
ในปี 2560-2561 ประเทศจีนน าเข้าถ่ัวเหลืองจ านวน 93.49 ล้านตัน ในที่นี้น าเข้าถั่วเหลืองจากประเทศ
บราซิลจ านวน 45.34 ล้านตัน ครองสัดส่วนการน าเข้าถ่ัวเหลืองท้ังหมดร้อยละ 48.5 และน าเข้าถ่ัวเหลืองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 36.84 ล้านตัน ครองสัดส่วนการน าเข้าถั่วเหลืองทั้งหมดร้อยละ 39.4  

นายหม่าเหวินเฟิงกล่าวว่า จีนเตรียมขยายตลาดการน าเข้าถั่วเหลืองจากประเทศอ่ืนๆ ในอเมริกาใต้
เพ่ิมข้ึนอีก เพ่ือทดแทนการขาดแคลนถั่วเหลืองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม จีนก็ไดเ้ฝ้าระวังการถือโอกาส
ปรับราคาข้ึนของประเทศในอเมริกาใต้อย่างใกล้ชิดด้วย   

ความคิดเห็น ประเทศจีนมีปริมาณการน าเข้าถั่วเหลืองประมาณปีละ 90 ล้านตัน โดยมีปริมาณการ
น าเข้าถ่ัวเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 30 ล้านตัน และยังน าเข้าถัว่เหลืองจากประเทศ
อารเ์จนตินาและประเทศบราซิลเป็นหลักด้วย ซ่ึงหลังจากการประกาศสงครามการค้าจีน-สหรัฐแล้ว ท าให้
ตลาดถั่วเหลืองมีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับจีนจ าเป็นต้องเตรียมขยายการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากประเทศแถบ
อเมริกาใต้เพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนส่วนที่ขาดแคลนจากการน าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา ส าหรับไทยหลังเปิด
เสรีการน าเข้าถ่ัวเหลืองท าให้มีเกษตรปลูกถ่ัวเหลืองลดลงมากจนปัจจุบันอาศัยการน าเข้าเป็นหลักเนื่องจาก
ราคาถ่ัวเหลืองน าเข้าถูกกว่าถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศ  โดยประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าถ่ัวเหลืองในช่วง
ครึ่งปีแรกนี้ทั้งหมด (Hs Code : 1201 ) 641.749 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นจ านวน 1,504,202,904 กิโลกรัม 
โดยน าเข้าหลักจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส บราซิล และแคนาดา ซึ่งส าหรับไทยที่เป็นคู่ค้าถั่วเหลืองกับ
สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะได้รับผลดี เนื่องจากสหรัฐอเมริกาอาจต้องหาตลาดในการระบายถั่วเหลืองหากจีนลด
การน าเข้าและอาจส่งผลให้ราคาถ่ัวเหลืองลดลง ท าให้เป็นโอกาสดีของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ของไทย 

แหล่งที่มา http://news.21food.cn/39/2834084.html 

สคต.ชิงต่าว 
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