
สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์จีนปี ค.ศ. 2021 

 
สมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จีน (China Feed Industry Association : CFIA) เปิดเผยว่า ปี 

ค.ศ. 2018 จีนมีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์จำนวน 228 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 - 2020 ร้อยละ 5.25 และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2021 จะมีปริมาณผลผลิตมากถึง 257 
ล้านตัน โดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิต
วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวจีน ทำให้ชาวจีนหันมาใส่ใจในเรื่องอาหาร
การกินมากขึ้น มีความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
เพื่อการปศุสัตว์เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 – 2020 จีนมีปริมาณผลผลิตอาหารสัตว์
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ปี ค.ศ. 2020 นี้ จีนมีปริมาณผลผลิตอาหารสัตว์
ที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตอาหารหมูจำนวน 58.48 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.03 ของปริมาณการผลิตอาหารสัตว์
ทั้งหมด ผลผลิตอาหารสัตว์ปีกให้ไข่ 25.81 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 14.14 ผลผลิตอาหารสัตว์ให้เนื้อจำนวน 69.48 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 38.06 ผลผลิตอาหารสัตว์น้ำจำนวน 17.27 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 9.46  ผลผลิต
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องจำนวน 8.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 4.88 และผลผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวน 580 ,000 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.32 และผลผลิตอาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ จำนวน 20.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.12  
โดยพบว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในตลาดจีน ได้แก่ ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลาป่น 
กรดอะมิโน กากเบ็ดเตล็ด เวย์ผง ไขมัน ผงกระดูก ธัญพืช และสารเติมแต่งอื่นๆ ใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์น้ำและปศุสัตว์ 
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แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ของจีนในอนาคต พบว่าจะมีการพัฒนา

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยรัฐบาลได้ประกาศชุด
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการผลิต การแปรรูปและการไหลเวียนของอาหารที่จะส่งผลถึงการผลิต
อาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง อาทิ กฎหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งชาติ และกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร
แห่งชาติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะช่วยผลักดันการผลิตอาหารของจีนให้ได้มาตรฐาน ปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภคและบริษัทผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรับประกันและการพัฒนาที่เป็นระเบียบของ
อุตสาหกรรม และผลักดันการปฏิรูปการเก็บเกี่ยวธัญพืชเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน หลายปีมานี้จีน
ยังคงผลักดันการปฏิรูประบบการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บอาหารอย่างครบวงจร รวมถึงการเก็บรักษาและการ
ไหลเวียนของอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งการปฏิรูปการจัดเก็บรักษาอาหารจะช่วย
กระตุ้นการบริโภคในตลาดและการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม แต่จะทำให้ตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์
สำคัญอย่างข้าวโพดมีการแข่งขันในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งมีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ
น้อยลง ดังนั้น ด้วยนโยบายฯ และสถานการณ์ปัจจุบันจะมีผลทำให้อุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ของจีนมี
แนวโน้มพึ่งพาการผลิตภายในประเทศมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ของ
ประเทศคู่ค้าในระยะยาว 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ของจีน  
โดยปัจจุบันพบว่าในปี ค.ศ. 2020 จีนมีการนำเข้ากากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่
จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ (Hs Code : 23) จากไทยมูลค่า 154 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
18.40 ในที่นี้มกีารนำเข้า เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัชตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มี
กระดูกสันหลังอ่ืนๆ ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว 
(Hs Code : 2301) จากไทยมูลค่า 87 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 41.17 มีการนำเข้ากากเหลือ
จากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีท ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอน
หรือเศษจากการต้มกลั่นจะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม (Hs Code : 2303) จากไทยมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรฐั 
ลดลงร้อยละ 37.30 และมีการนำเข้าของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (Hs Code : 2309) จากไทยมูลค่า 
60 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นตลาดส่งออกวัตถุดิบที่
สำคัญในการทำอาหารสัตว์รวมถึงอาหารสัตว์สำเร็จรูปของจีน แต่จากแนวโน้มการพัฒนากฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของอุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตของจีน อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทยในระยะยาว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยยังต้องศึกษาแนวโน้มตลาดและนโยบายการจัดเก็บรักษาธัญพืช
ของจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การแปรรูปและการไหลเวียนของอาหาร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผน ปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
อย่างทันท่วงท ี

แหล่งที่มา: https://www.askci.com/news/chanye/20210120/1714151332914.shtml 
https://www.chyxx.com/industry/202012/915714.html 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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