
 

ตลาดจีนมคีวามต้องการเนื้อวัวเพิ่มขึ้น ราคาเนื้อวัวในตลาดพุ่งสูงขึ้น 

 
เครดิตภาพ: ราคาเนื้อวัวที่ปักก่ิง 40 หยวน/กิโลกรัม 

เมื่อเร็วๆนี้ ราคาเนื้อหมูในตลาดจีนลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาเนื้อวัวในตลาดกลับสูงขึ้น ประกอบ
กับพบการระบาดโรควัวบ้าในสหราชอาณาจักร และบราซิล เมื่อต้นเดือนกันยายนกระทรวงเกษตรของ
ประเทศบราซิลจึงได้ระงับการส่งออกเนื้อวัวยังประเทศจีน ส านักงานศุลกากรกลางแห่งชาติจีนได้สั่งระงับการ
น าเข้าเนื้อวัวไม่มีกระดูกที่มาจากวัวอายุต่ ากว่า 30 เดือนของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 
ท าให้การน าเข้าเนื้อวัวของจีนเกิดความไม่แน่นอน 

ประเทศจีนมีความต้องการเนื้อวัวเพ่ิมมากข้ึนต่อเนื่อง เป็นตลาดทีส่ าคัญมากขึ้นในตลาดโลกในปี 2562 
เป็นเป็นครั้งแรกที่จีนน าเข้าเนื้อวัวปริมาณมากกว่าสหรัฐอเมริกา จึงเป็นประเทศน าเข้าเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของ
โลก ตามข้อมูลจากส านักงานศุลกากรกลางแห่งชาติจีน เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 จีนน าเข้าเนื้อวัวจาก
ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น คิดเป็นปริมาณ 1.53 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.1 YoY คิดเป็นมูลค่า 7.538 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 7.8 YoY  

เมื่อมาตรฐานการด ารงชีวิตของประชาชนปรับดีขึ้น การบริโภคเนื้อวัวของจีนเพ่ิมขึ้น ซึ่งราคาก็พุ่งขึ้น
ไปด้วย ประกอบกับประชาชนรักษาสุขภาพและการบริหารจัดการระบบโภชนาการเชิงลึกต่อเนื่อง 
อุตสาหกรรมเนื้อวัวโดยรวมจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนให้ผู้บริโภครู้จักและบริโภคมากขึ้น โดยมีเมนูอาหารหลากหลาย 
มากขึ้น จากทีก่่อนหน้านี้ เนื้อวัวที่คนจีนรับประทานส่วนมากจะเป็นอาหารตะวันตก   

ตามรายงานแนวโน้มการตลาดเนื้อวัวของจีนในปี 2564-2573 จากสมาคมเกษตรกรรมสัตว์แห่ง
ประเทศจีน (China Animal Agricultural Association) ระบุ ปี 2563 ปริมาณชาวจีนบริโภคเนื้อวัวเป็น 
8.84 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 YoY การบริโภคเนื้อวัวเฉลี่ย 6.29 กิโลกรัม/คน/ปี อนึ่ง ตามข้อมูลสถิติจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุ ปริมาณการผลิตเนื้อวัวของจีนเพ่ิมขึ้น โดยปี 2556 มีปริมาณ 6.131 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนเป็น 6.72 ล้านตันในปี 2563 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ 1.5 ดังนั้น ความต้องการในตลาดยังมี
ช่องว่างประมาณ 2 ล้านตันส าหรับการน าเข้าจากต่างประเทศ ตามข้อมูลสถิติจากส านักงานศุลกากรกลาง
แห่งชาติจีนระบุ ก่อนปี 2551 จีนน าเข้าเนื้อวัวปริมาณปีละไม่ถึง 10,000 ตัน ต่อมาปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยปี 2563 ปริมาณการน าเข้าสูงถึง 2.118 ล้านตัน 

นอกจากนี้ ยังพบว่า จีนได้น าเข้าเนื้อวัวจะประเทศบราซิล และอาร์เจนตินา เป็นหลัก เนื่องจากความ
ได้เปรียบจากคุณภาพสูง ราคาต่ า อุปทานมีความม่ันคง โดยปี 2563 ปริมาณน าเข้าจากบราซิล คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40 และน าเข้าจากอาร์เจนตินา คิดเป็นร้อยละ 23 ของการน าเข้าเนื้อวัวทั้งหมดของจีน โดยปริมาณ



 

การส่งออกเนื้อวัวมายังตลาดจีนของประเทศบราซิลเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 112.1 YoY ส่วน
ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.61 YoY 

คุณ Zhu Danpeng ได้กล่าวว่า เนื่องจากการบริโภคยกระดับสูงขึ้นประกอบกับรายได้ของกลุ่มคน
วัยรุ่นสูงขึ้น ส่งผลให้ 5 ปีที่ผ่านมา การผลิตและการบริโภคเนื้อวัวของจีนโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างมากทั้งเนื้อ
วัวในประเทศหรือเนื้อวัวน าเข้า และเห็นว่าสถานการณ์ท่ีบราซิลพบโรควัวบ้ามีผลกระทบต่อตลาดเนื้อวัวในจีน
ไม่มากนัก เนื่องจากจีนมีซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพมากมาย สามารถหาซัพพลายเออร์เนื้อวัวทดแทนได้อยู่
เสมอ จึงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดจีนเพียงในระยะสั้น แต่ระยะยาวแล้วไม่มีปัญหา นอกจากนี้ นักข่าวยังได้
ส ารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของกระทรวงพาณิชย์แห่งชาติจีน พบว่า ราคาขายส่งเนื้อวัวทั้งตัวในตลาดพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 เป็น 54.8 หยวน/กิโลกรัม วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 71.47 หยวน/กิโลกรัม 
สูงสุดคือถึง 73.85 หยวน/กิโลกรัม 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งชาติจีนได้ประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงวัว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 "แผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตโคเนื้อและแพะเนื้อ" 
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะก าหนดพ้ืนที่ที่มีโคเนื้อและแพะเนื้อเป็นอุตสาหกรรมชั้นน า เพ่ือกระตุ้นปริมาณการ
ผลิตในประเทศเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 85 ของปริมาณความต้องการทั้งหมดในปี 2568 โดยปริมาณผลิตเนื้อวัวจะ
รักษาไว้ที่ 6.80 ล้านตันและเนื้อแพะ 5 ล้านตัน 

ความเห็นส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน: ประเทศจีน บริโภคเนื้อวัวในปี 
2563 ปริมาณ 8.84 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการบริโภคเนื้อวัวต่อหัวอยู่ที่ 
6.29 กิโลกรัม นับว่าเป็นปริมาณที่ท้าทาย เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการผลิตกับการบริโภค พบว่ายังมี
ความต้องการน าเข้าอยู่อีกประมาณ 2 ล้านตัน คาดการณ์อนาคตตลาดเนื้องวัวจะยังคงเติบโต จากการที่
ประเทศจีนได้ประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัว เพ่ือกระตุ้นปริมาณการผลิตภายในประเทศให้
มากขึ้นถึงร้อยละ 85 ของปริมาณความต้องการทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตได้ถึง 6.80 ล้านตัน
ในปี  2568 การน าเข้าจากต่างประเทศน าเข้าหลักจาก บลาซิล และอาร์เจนตินา ซึ่ง 8 เดือนแรกจีนน าเข้าเป็น
ปริมาณ 1.53 ล้านตัน มูลค่า 7,538 ล้านเหรียญสหรัฐ (+7.8%YoY)  ทั้งนี้ ไทยยังไม่มีพิธีสาร การส่งออกเนื้อ
วัว กับจีน เนื่องจากไทยยังไม่ปลอดจากการเป็นเขตโรคปากและเท้าเปื่อยจึงท าให้ยังไม่มีการน าเข้าจากไทย 
แต่มีการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตมาจีน ผ่าน สปป.ลาว  โดยโคเนื้อที่ส่งจากไทยไปสปป.ลาว จะต้องถูกเลี้ยงพักไว้ที่ 
สปป.ลาว ก่อน จึงจะสามารถส่งออกมาจีนได้ ทั้งนี้ หากในอนาคตไทยสามารถเปิดตลาดกับจีนได้ จะเป็น
โอกาสของผู้ส่งออกไทย  

 
 

 
ที่มา: https://www.chinatimes.net.cn/article/111518.html 

แปลและเรียบเรียงโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
27 ตุลาคม 2564 

 
 


