เมื่อเนื้อและนมวัวไมพอขายตลาดจีน
---------------------------------------------------หนังสือพิมพเซาทไชนามอรนิ่งโพสต (South China Morning Post) ฉบับวันที่ 10
กุมภาพันธ 2557 ตีพิมพบทความชื่อ “Feeding a Hunger for Meat” สะทอนการเติบโตของอุปสงคเนื้อ
และผลิตภัณฑนมของจีน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน
เปลี่ยนแปลงไปมาก ฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นและกระแสการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง (คนในชุมชนเมืองมีอัตราการบริโภค
เนื้อสัตวตอหัวสูงกวาคนในชนบทเกือบเทาตัว) ทําใหความ
ตองการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑนมของจีนเพิ่มขึ้นมาก จาก
ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (National Bureau of
Statistics) ของจีนระบุวา ในชวง 30 ปที่ผานมาการบริโภคเนื้อสัตวตอหัวของจีนเพิ่มขึ้น 2 เทาตัว ขณะที่
การบริโภคผลิตภัณฑนมตอหัวเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาตัว
2. อุปทานเนื้อสัตวในจีนโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากไมถึง 55 ลานตันในป 2540 เปน
ราว 85 ลานตันในป 2556 โดยเปนเนื้อสุกรราวรอยละ 70 ของทั้งหมด รองลงมาไดแกเนื้อไก ราวรอยละ
20 ของทั้งหมด ขณะเดียวกัน นับแตตนป 2543 ราคาขายปลีกของเนื้อสุกรและเนื้อไกกลับเพิ่มขึ้นนอยมาก
โดยอยูที่ราว 25 และ 18 หยวนตอกิโลกรัม ตามลําดับ ขณะที่เนื้อแกะและเนื้อวัวมีราคาเพิ่มขึ้นไปราว 4
เทาตัว โดยอยูที่ราว 60 หยวนตอกิโลกรัมในปจจุบัน
3. ความกังวลใจเกี่ยวกับคุณภาพของเนื้อสัตวในประเทศทําใหเนื้อสัตวนําเขาขายดีเปนเท
น้ําเททา ขอมูลยังระบุอีกวา จีนพึ่งพาการนําเขาสินคาอาหารหลายประเภทจากตางประเทศ โดยในป 2556
จีนนําเขาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสหภาพยุโรปในมูลคาราว 2,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 2
เทาตัวในระยะเวลาเพียง 3 ป ขณะที่นิวซีแลนดก็ใชประโยชน
จากความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับจีน ซึ่งกําหนด
อัตราอากรนําเขาสินคาดังกลาวไวที่รอยละ 5 ซึ่งต่ํากวาของ
ประเทศอื่น (สินคาเนื้อสัตวของออสเตรเลียถูกเรียกเก็บรอยละ
10) และสามารถสงสินคาเจาะเขาตลาดจีนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ผลจากการใหความสําคัญของรัฐบาล
ออสเตรเลียกับตลาดจีน ทําใหการนําเขาสินคาดังกลาวจากออสเตรเลียขยายตัวถึง 3 เทาตัวในชวงเวลา
ดังกลาว และมีมูลคาราว 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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4. ออสเตรเลีย ซึ่งเลี้ยงวัวเพียง 1.5 ลานตัวในแตละป กลายเปนแหลงซัพพลายเนื้อและ
ผลิตภัณฑนมวัวรายใหญของจีนในปจจุบัน อุปสงคของจีนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหกิจการในออสเตรเลียไม
สามารถตอบสนองความตองการดังกลาวไดอยางทันการณ อาทิ Landmark Global Exports Co., Ltd.
กิจการรับจัดการสงออกวัวและผลิตภัณฑรายใหญของออสเตรเลีย เพียงบริษัทเดียวสงออกวัวที่มีชีวิตจํานวน
ถึง 45,000 ตัวสูตลาดจีน คิดเปนกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณการสงออกสินคาดังกลาวของออสเตรเลียทั้ง
ประเทศสูจีนเลยทีเดียว
5. นางโซฟ หวัง (Sophie Wang)
กรรมการผูอํานวยการของบริษัทดังกลาว ซึ่งมุงหวังจะ
ขายในปริมาณที่มากขึ้นกวาที่เปนอยูใหสัมภาษณในเรื่อง
นี้วา “สาเหตุไมใชเปนเพราะไมมีอุปสงค แตเปนเพราะ
อุปทานไมเพียงพอ” เกษตรกรออสเตรเลียเลี้ยงวัวเฉลี่ย
ฝูงละ 200-300 ตัวเทานั้น คนเหลานี้ไมตองการลงทุน
ขยายฝูงวัวเพราะเสี่ยงตอการขาดทุนอันเนื่องจากสภาพ
อากาศที่แหงแลงและยากที่จะคาดเดา ดังนั้น การระดมผลผลิตจํานวนมากเชนนี้จึงนับเปนความทาทายอยาง
มากของบริษัท
6. เดวิด ธอรน (David Thorn) หัวหนาทีมสวนงานผูบริโภคแหง National Australia
Bank ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยที่ปลอยสินเชื่อแกธุรกิจการเกษตรรายใหญที่สุดแหงหนึ่งของออสเตรเลีย เห็นวา
“Mining Boom ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียในชวงหลายปที่ผานมากําลังมี Dining Boom มารวมดวย”
ธนาคารฯ ยังมีแผนที่จะขยายการดําเนินธุรกิจในสวนนี้เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการคาในภูมิภาคนี้ใหมากขึ้น
7. ปจจุบัน จีนอนุญาตใหนําเขาวัวที่มีชีวิตจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอุรุกวัยเทานั้น
ขอมูลจากสมาพันธสงออกเนื้อสัตวของสหรัฐฯ (US Meat Export Federation) ระบุวา ในป 2556 ตลาด
จีนมีสัดสวนคิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการสงออกเนื้อของอุรุกวัยโดยรวม และมีกระแสขาววา จีนพยายาม
เพิ่มรายชื่อประเทศเหลานี้ โดยอยูระหวางการพิจารณาลงนามในความตกลงอนุญาตใหนําเขาวัว 0.5 ลานตัว
และสุกรอีก 3 ลานตัวจากโรมาเนีย
8. นอกจากนี้ ความสนใจในการนําเขาสัตวมีชีวิตยังสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ฟารมเลี้ยงสัตวที่กําลังเปลี่ยนจากฟารมขนาดเล็กที่ไมมี
ระบบเปนสหกรณและธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ ซึ่งจะมี
ความประหยัดอันเนื่องจากขนาดและสามารถเขาสูแหลง
สินเชื่อของสถาบันการเงินได อันจะสงผลใหสามารถขยาย
การลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือและระบบการจัดการที่
ทันสมัยได ทั้งนี้ สวนนี้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลจีน
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ในเรื่องอาหารปลอดภัยและความพยายามในการลดการแพรกระจายของโรคสัตวและยกระดับมาตรฐานดาน
สุขอนามัยอีกดวย
9. ปจจุบัน จีนมีธุรกิจดานการเกษตรขนาดใหญเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน Muyuan
Foodstuff Co., Ltd. และ Jiangxi Zhengbang Technology ซึ่งตางขึ้นทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) มีฟารมเลี้ยงสุกรขนาด 0.5 ลานตัว ขณะที่ Cofco รัฐวิสาหกิจใหญ
ของจีนก็มีฟารมสุกรขนาด 0.1 ลานตัว
10. จากรายงานของ Rabobank กลุมธุรกิจใหญที่เติบโตจากดาน
การเงินและขยายตอไปยัง ดานการเกษตร อสังหาริมทรัพย และอื่น ๆ แหง
เนเธอรแลนด ทําใหสามารถประเมินไดวา ฟารมเลี้ยงสุกรขนาดเล็กของจีนมีสัดสวน
ผลผลิตลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 74 ในป 2544 เหลือเพียงรอยละ 35 ในป
2556 ขณะที่จํานวนสหกรณการเกษตรที่หันมาทําฟารมขนาดสุกรใหญเพิ่มขึ้นจาก
74,000 รายในป 2551 เปนราว 700,000 รายในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะทําธุรกิจครบวงจรดวย
เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดทั้งระบบ ซึ่งจะชวยเพิ่มความมั่นใจของ
ผูบริโภคที่มีตอคุณภาพของเนื้อสัตวได นักวิเคราะหในวงการตางคาดวา กระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
ดังกลาวในจีนจะดําเนินไปเชนนี้อีกอยางนอย 20 ป
11. นักวิเคราะหของ Rabobank ยังเขียนในรายงานอีกวา ในชวง 10 ปขางหนา ตลาด
เนื้อสัตวของจีนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 2 ตอปในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 ตอปในเชิงมูลคา
เนื่องจากความตองการบริโภคเนื้อสัตวปลอดภัยที่มีคุณภาพของชาวจีนที่คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง
ในขณะที่เรายังไมสามารถปลดล็อกการนําเขาเนื้อสุกรและเนื้อไกไดอันเนื่องจากโรคปากเทา
เปอยและไขหวัดนก ผูประกอบการไทยอาจตองเรียนรูจากธุรกิจการเกษตรรายใหญอยางซีพี กระโดดเขามา
ประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงสุกร ไก และอื่น ๆ เพื่อเขาสูตลาดจีนที่ยังคงเติบใหญทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อยางตอเนื่องในระยะยาว ...
---------------------------------------------------รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย)
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
12 กุมภาพันธ 2557

