
ราคาข้าวโพดในจีนเพิม่ขึน้   

 
ตั้งแต่หลงัวนัชาติจีน(วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563) เป็นตน้มา ราคาขา้วโพดในจีนเพิ่มข้ึนอยา่งมาก โดยราคา

ขา้วโพดเฉล่ียมากกว่า 2,600 หยวนต่อตนั (หรือ 12,090 บาทต่อตนั) ซ่ึงสูงสุดในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา แมว้่า 
ตอนน้ี ขา้วโพดในมณฑลซานตง เหอเป่ย มองโกเลียในและบางพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดอ้อกสู่
ตลาดแลว้ แต่ราคาขา้วโพดยงัคงเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อน่ึง เม่ือเทียบกบัปี 2560 แลว้ พบวา่ ราคาเพิ่มข้ึนมากกวา่ 
1,000  หยวน/ตนั  (หรือ 4,650 บาทต่อตนั) หรืออตัราขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 62 อน่ึง ราคาข้าวโพดเพิ่มขึน้
เร่ืองที่น่ายินดีส าหรับเกษตรกร แต่เป็นข้อกังวลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเน่ือง  

ขา้วโพดเป็นธญัญาหารท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุดของจีน การเปล่ียนแปลงของราคาขา้วโพดมีผลกระทบ
ต่อหลายอุตสาหกรรม เม่ือเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา อาหารสัตว์ท่ีผลิตจากขา้วโพด ราคาเพิ่มข้ึนมากกว่า                    
ร้อยละ 7  เ ม่ือ เ ทียบกับปี ก่อน(YoY) นอกจาก น้ี  ราคาผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆท่ีผลิตจากข้าวโพด  เ ช่น                
แป้งขา้วโพด แอลกอฮอล์ เป็นตน้ ราคาเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  โดยราคาแอลกอฮอล์ท่ีท าจากขา้วโพดเพิ่มข้ึน
มากกวา่ร้อยละ 22 YoY  

ส่วนราคาราคาแป้งขา้วโพด เม่ือตน้ปี 2563 ราคาเฉล่ีย 2,220 หยวนต่อตนั (หรือ10,323 บาทต่อตนั) 
แต่ ณ เดือนตุลาคม 2563 ราคา  2,900 หยวน(หรือ 13,485 บาท)ต่อตนั ราคาไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 30  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนเป็นแหล่งผลิตขา้วโพดท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน (คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของ
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดทั้งหมดของจีน) โดยมณฑลหลกัท่ีปลูกขา้วโพด เช่น เฮยหลงเจียง จ๋ีหลิน เหลียวหนิง            
เป็นตน้ เม่ือเร็วๆน้ีช่วงท่ีใกลจ้ะเก็บเก่ียวขา้วโพดพื้นท่ีปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดป้ระสบพายุไตฝุ้่ น
ติดต่อกนัถึง 3 คร้ัง 

อย่างไรก็ตาม คุณ Zheng Fengtian รองคณบดี คณะการพฒันาเกษตรและชนบท มหาวิทยาลยั                  
เหรินหมินของจีน (Renmin University of China) มีความเห็นว่า ช่วงน้ีขา้วโพดใกล้สุกแล้ว การท่ี                       
ตน้ขา้วโพดประสบพายุไตฝุ้่ นลม้ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต แต่ตอ้งเร่งรีบเก็บเก่ียวขา้วโพด
ให้เร็วท่ีสุดเพื่อลดความสูญเสีย จึงอาจกล่าวไดว้่า โดยรวมแลว้ สาเหตุท่ีท าให้ราคาขา้วโพดสูงข้ึนเกิดจาก
ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
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ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ร่วมกบั ศูนยข์อ้มูลธัญญาหารและน ้ ามนั

แห่งชาติ คาดวา่ ผลผลิตขา้วโพดในปี 2563/2564 ประมาณ 265 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 4 ลา้นตนั)                       
แต่คาดว่า ความตอ้งการใช้ขา้วโพดในปี 2563/2564 สูงถึง 293 ล้านตนั (สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 13 ล้านตนั)              
แสดงวา่ ปี 2564 จีนจะขาดแคลนขา้วโพดสูงถึง 28 ลา้นตนั 

คุณ Li Guoxiang นกัวจิยัจากศูนยก์ารวิจยัพฒันาชนบทสถาบนัสังคมศาสตร์จีน ไดก้ล่าววา่ เม่ือไม่ก่ี
ปีท่ีผ่านมา ได้มีการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอ่ืนมากเกินไป เช่น แอลกอฮอล์ เช้ือเพลิงเอทานอล                  
แป้ง เป็นตน้ จึงคาดว่า ในปี 2564 รัฐบาลจีนอาจจะออกนโยบายควบคุมการใช้ขา้วโพดในอุตสาหกรรม
ดงักล่าว  

ความเห็นของ สคต ณ เมืองเซ่ียเหมิน : ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้มา ราคาขา้วโพดเฉล่ีย        
ในตลาดจีนสูงกวา่ 2,600 หยวนต่อตนั (หรือ 12,090 บาทต่อตนั) ซ่ึงสูงสุดในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา แมว้า่ ขอ้มูล
จากศูนยข์อ้มูลกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท กบั ศูนยข์อ้มูลธัญญาหารและน ้ ามนัแห่งชาติ คาดว่า ปี 
2563/2564 จีนจะมีผลผลิตขา้วโพดเพิ่มข้ึน เป็น 265 ตนั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยคาดวา่ จีนยงัคงขาดแคลนขา้วโพดสูงถึง 28 ลา้นตนั  

อน่ึง การท่ีมนัส าปะหลงัสามารถใช้ทดแทนขา้วโพดไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ขณะน้ีขา้วโพดในจีนราคา
สูงข้ึนอย่างมาก (ขณะน้ี ราคามนัเส้นในจีน ท่ีเขตปกครองตนเองกว่างซีจา้ง ประมาณ 2,080 หยวนต่อตนั 
หรือ 9,672 บาทต่อตนั ซ่ึงต ่ากวา่ราคาขา้วโพด) จึงคาดวา่ปี 2564 จีนจะตอ้งการน าเขา้มนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง(หากราคามนัส าปะหลังท่ีน าเข้าต ่ากว่าราคาข้าวโพดอย่างมีนัยส าคญั)เพื่อทดแทนการใช้
ข้าวโพดท่ีมีราคาสูง จึงนับว่าเป็นโอกาสท่ีดีของเกษตรกร/ผูส่้งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลังไทย เช่น          
มนัเส้น แป้ง มนัอดัเมด็ เป็นตน้ ในการส่งสินคา้ดงักล่าวเขา้สู่ตลาดจีนเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  

 
ท่ีมา: ช่องการเงินสถานีวทิยโุทรทศัน์กลางแห่งประเทศจีน http://henan.china.com.cn 

แปลและเรียบเรียงโดย ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมือง เซ่ียเหมิน 
22 ตุลาคม 2563 
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