
จีนต้องการนำเข้าธัญพืชในปริมาณมาก แม้ว่าผลผลิตในประเทศจะเติบโตสูง 

 
ข้อมูลล่าสุดในเดือนตุลาคม 2021 พบว่าจีนนำเข้าธัญพืชมีปริมาณ 9.68 ล้านตัน และตั้งแต่

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2021 จีนนำเข้าธัญพืชรวมทั้งสิ้น 137.96 ล้านตัน โดยในที่นี้เป็นการนำเข้าถั่วเหลือง
มากที่สุดปริมาณ 79.08 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.32 ของปริมาณการนำเข้าธัญพืชทั้งหมดของจีน 
ทั้งนี้ พบว่าจีนได้เปลี่ยนจากประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา 
และมีปริมาณนำเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแรกเริ่มในปี ค.ศ. 2000 จีนนำเข้าถ่ัวเหลืองปริมาณเพียง 10 ล้าน
ตัน และต่อมาในปี ค.ศ. 2020 จีนนำเข้าถ่ัวเหลืองปริมาณ 100.33 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ทะลุ 100 ล้านตัน
เป็นครั้งแรก โดยจีนเป็นประเทศที่มีปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณการค้า
ถั่วเหลืองทั่วโลก 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้พบว่า ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองลดลง 4.12 
ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะทีม่ีการนำเข้าข้าวสาลี ข้าว ข้าวบาร์เลย์ และข้าว
ฟ่างเพ่ิมข้ึนอย่างมากเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดถือเป็นธัญพืช
ชนิดหลักของโลก โดยมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 90 ของธัญพืชทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันพบว่าจีนมีปริมาณ
ผลผลิตข้าวสาลีประมาณ 135 – 140  ล้านตันต่อปี ถือเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ จีน
ยังมีปริมาณผลผลิตข้าวโพดประมาณ 250 – 270 ล้านตันต่อปี ถือเป็นผลผลิตอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวของจีนก็สูงถึง 210 – 230 ล้านตันต่อปี ถือเป็นผลผลิต
อันดับ 1 ของโลก แต่ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลี และข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็น
ประเทศผู้ผลิตข้าวโพดเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่จีนก็ยังคงมีปริมาณการนำเข้าธัญพืชเหล่านี้ในปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
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จีนนำเข้าถั ่วเหลืองและข้าวโพดในปริมาณมากมีว ัตถุประสงค์เพื ่อใช ้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และผลิตอาหารเลี ้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอาหารเลี ้ยงสุกร ซึ ่งสอดคล้องกับที่สมาคม
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จีน (China Feed Industry Association: CFIA) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
ค.ศ. 2021 นี้ จีนมีผลผลิตอาหารสัตว์ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 71.4 (YoY) 

เมื่อพิจารณาธัญพืชประเภทข้าวโพด พบว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ผลผลิตข้าวโพดของจีนลดลง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในเดือนกันยายน 2020 ข้าวโพดในพ้ืนที่ภาคอีสานของจีนถูกพายุไต้ฝุ่นโจมตีอย่างหนัก 
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต และการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ในขณะที่ราคาข้าวโพดก็ยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทแปรรูป
ข้าวโพดได้รับผลกระทบด้านต้นทุน แตร่าคาข้าวโพดนำเข้าค่อนข้างดีกว่าและเหมาะกับการลงทุน จึงทำให้จีน
เร่งนำเข้าข้าวโพดเพ่ือชดเชยผลผลิตภายในประเทศที่เสียหายและมีราคาสูง 

ในบรรดาธัญพืชหลัก 3 ชนิดของจีน พบว่า ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
โดยในปี ค.ศ. 2020 จีนนำเข้าข้าวโพดปริมาณ 11.29 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และยังมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 2021 ตามนโยบายการจัดเก็บภาษีของจีน พบว่าอัตราภาษีนำเข้าข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว
ที่อยู่ในโควตาจะถูกเรียกเก็บร้อยละ 1 ส่วนสินค้านอกโควตาจะถูกเรียกเกบ็ร้อยละ 65 นอกจากนี้ ปริมาณการ
นำเข้าข้าวบาร์เลย์ และข้าวฟ่างที่ใช้ทดแทนข้าวโพดในส่วนผสมของอาหารสัตว์ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีนที่เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2021 จีนนำเข้า
ข้าวฟ่างปริมาณ 7.35 ล้านตัน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 110 (YoY) และนำเข้าข้าวบาร์เลย์ปริมาณ 8.61 ล้านตัน 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 85.6 (YoY) 

สืบเนื่องมาจากการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาข้าวโพด ทำให้ข้าวบาร์เลย์และข้าวฟ่างถูกนำเข้ามาใช้
ทดแทนมากขึ้น ประกอบกับข้าวโพดมีข้อจำกัดของโควตาการนำเข้า และภาษีนอกโควตาที่มีอัตราสูง ทำให้
การนำเข้าข้าวโพดไม่มีกำไรเท่าที่ควร แต่สำหรับข้าวบาร์เลย์และข้าวฟ่างไม่มีข้อจำกัดโควตา จึงทำให้บริษัท
จำนวนมากเลือกที่จะนำเข้าข้าวบาร์เลย์และข้าวฟ่างมากขึ้นแทน ในขณะที่บางบริษัทอาจเลี่ยงข้อจำกัดด้าน
โควตานำเข้าของข้าวโพดด้วยการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ข้าวโพดป่น/ บดทดแทนเช่นกัน 

ภายใต้การระบาดของโรค COVID – 19 ทั่วโลก การเพิ่มการนำเข้าในปริมาณที่เหมาะสม 
ถือเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การนำเข้าข้าวสาลีในจีน ที่นอกจากจะเกิดจาก
โครงสร้างของความต้องการนำเข้าเพื่อการบริโภคที่แท้จริงแล้ว อาจจะเกิดจากเตรียมความพร้อมสำหรับการ
นำเข้าเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2021 พบว่า จีนนำเข้าข้าวสาลี
ปริมาณ 7.56 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 (YoY) ซึ่งการนำเข้าในลักษณะนี้ ก็เกิดขึ้นกับการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ความต้องการการนำเข้าธัญพืชของจีนยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์และผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ทำให้ความต้องการวัตถุดิบ
ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID – 19 ที่ยังคงมีความผันผวน จึงทำให้จีนต้องนำเข้าธัญพืชเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซึ่งความต้องการธัญพืชจำนวนมากของจีนทำให้การส่งออกของประเทศผู้ผลิตธัญพืชที่จีนมีความต้องการ
ในช่วงนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์การนำเข้าธัญพืชของจีนในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี ค.ศ. 2021 นี้ พบว่ามีปริมาณขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 132.47 (YoY) แบ่งเป็นข้าวสาลี ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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ร้อยละ 29.18 (YoY) ข้าวบาร์เลย์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.52 (YoY) ข้าวโอ๊ต ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
52.43 (YoY) ข้าวโพด ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 273.68 (YoY) ข้าว ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 144.76 (YoY) ข้าว
ซอร์กัม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.20 (YoY) และบักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขา และข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืช
อ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 316.76 (YoY) ขณะที่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจากไทยมีปริมาณ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.15 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า 206 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการนำเข้าที่ขยายตัวสูงของ
จีนนี้ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส่งออกสินค้าประเภทธัญพืชเข้าสู่ประเทศจีน รวมทั้งประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน 

ข้าวถือเป็นหนึ่งในธัญพืชหลักที่จีนนำเข้า และยังเป็นอาหารหลักของชาวจีน ซึ่งพบว่ารสนิยม
การบริโภคข้าวของชาวจีนตอนเหนือ และตอนใต้ก็มีความหลากหลายและแตกต่างกัน โดยชาวจีนตอนเหนือ
นิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น ส่วนชาวจีนตอนใต้นิยมบริโภคข้าวเมล็ดยาว ในขณะที่ปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ชาวจีนส่วนใหญ่มีรายได้สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการบรโิภค
ข้าวคุณภาพสูงมากขึ้น ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยถือเป็นข้าวคุณภาพสูงในสายตาของผู้บริโภคชาวจีน และเริ่มมี
ความนิยมและบริโภคมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศจีน แตอ่ย่างไรก็ด ีปัจจุบันตลาดข้าวเมล็ดสั้นคุณภาพดี
ที่ผลิตภายในประเทศจีนอย่างข้าวจากมณฑลเฮยหลงเจียงก็กำลังเข้ามาเบียดและเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของ
ตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทยในจีนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การ
บริโภคข้าวของผู้บริโภคชาวจีน ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคข้าวแต่ละช่วงวัย รวมทั้ง 
ให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงพัฒนาการ
ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ของไทยที่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติหลากหลายและดีต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
บริโภคข้าวไทย และสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ และประโยชน์ของข้าวไทยผ่านความร่วมมือกับ KOL/ KOC  
ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นของจีน ก็ยังคงเป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ยอดนิยมที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษา
และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ข้าวไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างกว้างขวาง และสามารถ
ขยายตลาดข้าวไทยแห่งใหม่ในมณฑล/ เมืองรองของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

แหล่งที่มา: https://finance.eastmoney.com/a/202111122179511189.html 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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