สภาวะตลาดน้ําตาลของประเทศจีน ป 2558
น้ําตาลเปนสินคาสําคัญในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ซึ่งมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจและ
ชีวิตประจําวันของประชาชนอยางมาก ขณะเดียวกันน้ําตาลก็เปนหนึ่งในสินคาที่มีความผันผวนบอยครั้งใน
ราคา เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจากการผั น ผวนของราคา ป ญ หาสภาพอากาศ การผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ปญหาความแออัดในทาเรือ รวมทั้งนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนไดสงผลกระทบ
ทําใหอุตสาหกรรมน้ําตาลของทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไป
ในชวงหลายปที่ผานมา อุตสาหกรรมน้ําตาลของทั่วโลกมีกําลังการผลิตเกินความตองการ โดยเฉพาะ
ในป 2558 มีน้ํ าตาลคงคลังค อนขางมาก และในปที่ผานมาสหรัฐอเมริกาไดปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่ง
นโยบายดังกลาวไดทําใหสกุลเงินดอลลารมีคาแข็งขึ้นและไดสงผลกระทบทําใหสกุลเงินของประเทศอื่นๆ ออน
คาลงโดยเฉพาะเงินตราของสกุลเงินบราซิลและอินเดียไดทําใหประเทศดังกลาวตองเพิ่มการสงออกน้ําตาล
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในตลาดสินคาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลดิบก็มีแนวโนมการ
ขยายตั วที่ ลดลง และเมื่ อวั นที่ 24 สิ งหาคม 2558 ราคาซื้อขายของน้ําตาลดิบที่ในตลาดสิน คาซื้อขาย
ล ว งหน า ลดลงถึ ง 10.7 เซ็ น ต / น้ํ า หนั ก 1ปอนด ซึ่ ง เป น ราคาที่ ต่ํ า ที่ สุ ด ตั้ ง แต ฤ ดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วอ อ ย
2551/2552 เปนตนมา
ตั้งแตฤดูกาลเก็บเกี่ยวออย 2557-2558 เปนตนมา อากาศของทั่วโลกรอนและแหงแลงมากขึ้นซึ่งได
เขาสูภูมิอากาศเอลนีโญ (El Niño ) การประสบภัยแหงแลงของประเทศอินเดียไดสงผลกระทบตอการเติบโต
ของออย ในขนะที่ภาคกลางและภาคใตของประเทศบราซิลฝนตกมากเกินไปจนไมสามารถเก็บเกี่ยวออยได
ทั้งนี้ ราคาที่ตกต่ําในปที่ผานมาและปญหาสภาพอากาศทําใหน้ําตาลมีปริมาณการผลิตที่ลดลงในชวงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวออยของป 2558-2559 แตการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทําใหน้ําตาลที่เหลือในสินคาคงคลังไมพอที่จะให
บริโภค ตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนมา น้ําตาลดิบในตลาดสินคาซื้อขายลวงหนามีแนวโนมการขยาย
ที่เพิ่มขึ้น โดยปจจุบันนี้น้ําตาลดิบมีราคาขึ้นลงอยูที่ 15 เซ็นต/น้ําหนัก 1 ปอนด
ตามขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ป 2558 ในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวออยของป 2557-2558 จีนมี
ผลผลิตน้ําตาลจํานวน 10.52 ลานตัน ซึ่งประกอบโดยน้ําตาลที่ผลิตจากออยจํานวน 9.78 ลานตันและ
น้ํ า ตาลที่ ผ ลิ ต จากผั ก หวานจํ า นวน 0.74 ล านตั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งฤดู กาลเก็ บ เกี่ ย วอ อ ยของป
2556-2557 แลว โดยมีปริมาณการผลิตน้ําตาลที่ลดลงจํานวน 2.79 ลานตัน ซึ่งในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ออยของป 2556-2557 จีนมีผลผลิตน้ําตาลจํานวน 13.32 ลานตัน ซึ่งประกอบโดยน้ําตาลที่ผลิตจากออย
จํานวน 12.57 ลานตันและน้ําตาลที่ผลิตจากผักหวานจํานวน 0.75 ลานตัน
ทั้ งนี้ ณ สิ้ น เดื อนพฤษภาคม ป 2558 ในชว งฤดู กาลเก็บ เกี่ ย วออ ยของป 2557-2558 จี น ได
จําหนายน้ําตาลตลาดภายในประเทศจํานวน 6.17 ลานตัน ซึ่งยอดขายดังกลาวประกอบโดยน้ําตาลที่ผลิต
จากออยจํานวน 5.76 ลานตันและน้ําตาลที่ผลิตจากผักหวานจํานวน 0.42 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวออยของป 2556-2557 แลว มียอดขายลดลงจํานวน 0.67 ลานตัน โดยในชวงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวออยของป 2556-2557 จีนไดจําหนายน้ําตาลตลาดภายในประเทศจํานวน 6.85 ลานตัน ซึ่ง
ประกอบโดยน้ําตาลที่ผลิตจากออยจํานวน 6.40 ลานตันและน้ําตาลที่ผลิตจากผักหวานจํานวน 0.44 ลาน
ตัน

จีน เปน ประเทศที่ บ ริโ ภคน้ํ า ตาลเปน อันดับ สองของโลก โดยในป 2558 จีน ไดนําเขาน้ําตาลจาก
ตางประเทศทั้งหมด 4.85 ลานตัน ซึ่งประเทศนําเขาสามอับดับแรก ไดแก บราซิล ไทยและคิวบา โดยมี
ปริมาณการนําเขาจํานวน 2,741 ลานตัน 602 ลานตันและ 521 ลานตันตามลําดับ แตขณะเดียวกัน พื้นที่
การปลูกออยของจีนกลับลดลง อาทิ มณฑลที่มีพื้นที่ปลูกออยที่ใหญที่สุดของจีนไดแกเขตปกครองตนเอง
กวางสีจวง โดยในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวออยของป 2557-2558 พื้นที่การปลูกออยของเขตปกครองตนเอง
กวางสีจวงมีการลดลงอยางมากโดยลดลงประมาณ 1 ลานหมูหรือ 0.42 ลานไร (1 หมู = 0.416 ไร) จาก
พื้นที่เดิม ซึ่งปจจุบันนี้เขตปกครองตนเองกวางสีจวงมีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 15 ลานหมูหรือ 6.24 ลานไร
(ทั่วประเทศจีนมีพื้นที่การปลูกออย ประมาณ 26 ลานหมูหรือ 10.81 ลานไร) เนื่องจากแรงงานไมพอและ
กําไรที่ลดลงเรื่อยๆ จึงทําใหชาวไรออยเปลี่ยนไปปลูกตนยูคาลิปตัส (Eucalyptus) มันสําปะหลัง กลวย แกว
มังกร ฯลฯ ซึ่งหากคํานวนตามราคาปจจุบันแลวชาวนาปลูกกลวยและแกวมังกรมีรายไดสูงที่สุดโดยเฉลี่ยแลว
ประมาณ 3,000 หยวน/ หมู หรือ 7,200 หยวน/ไร รองลงมาก็คือตนยูคาลิปตัสโดยเฉลี่ยแลวมีรายไดสูงถึง
1,200 หยวน/ หมู หรือ 2,880 หยวน/ไร เนื่องจากการปลูกตนยูคาลิปตัสไมตองดูแลมาก ปลูกทิ้งไวถึง
เวลาก็มีโรงงานมาตัดเก็บโดยเฉพาะซึ่งประหยัดแรงงานและตนทุนอยางมาก และรายไดที่ต่ําที่สุดก็คือการ
ปลูกออยและกลาย อยางเชน ในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวออยของป 2557-2558 ราคาโรงงานของออยคือ
400 หยวน/ตัน สมมติวาพื้นที่ 1 หมูป ลูกออยได 8 ตัน (หรือคิดเปน 19.2 ตัน/ไร) นั้นจะมีรายไดประมาณ
1,167 หยวน/หมู (หรือคิดเปน 2,800.8 หยวน/ไร) เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการเกษตรรายอื่น
แลว การปลูกออยมีรายไดต่ํากวาการปลูกตนยูคาลิปตัสอีก เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูกออยไดขึ้นอยู
กับราคาโรงงานของออยและผลผลิตตอพื้นที่ ซึ่งปจจัยดังกลาวไมคอยมั่นคงจึงทําใหรายไดการปลูกออยก็มี
การเปลี่ยนแปลงตามไป โดยผลตอบแทนจากการปลูกออยสามารถสรุปไดดังรายละเอียดตามตอไปนี้
ผลตอบแทนจากการปลูกออย:
ราคารับซื้อโรงงาน
ของ ออย(หยวน/
ตัน)
ผลผลิต/
475
440
400
380
หนวยพื้นที่
(ตัน/หมู)
4
467
327
167
5
792
617
417
317
6
1,117
907
667
547
7
1,442
1,197
917
777
8
1,767
1,487
1,167
1,007
หมายเหตุ: ถาผลผลิต/หนวยพื้นทีไ่ มถึง 4 ตัน/หมู และราคาโรงงานต่ํากวา 400 หยวน/ตัน ชาวออยจะขาดทุน

ตามขอมูลจาก Wanda Futures เมื่อป 2557 เขตปกครองตนเองกวางสีจวงมีพื้นที่ปลูกตนยูคาลิปตัส
สูงถึง 30 ลานหมู (12.48 ลานไร) โดยพื้นที่ดังกลาวมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 50 ในพื้นที่ทั่วประเทศจีน ใน
ขณะเดีย วกัน พื้ นที่ การปลู กส มของเขตปกครองตนเองกวางสีจวงก็มีการเติบ โตอยางรวดเร็ว และเมื่ อป
2558 เขตปกครองตนเองกวางสีจวงมีพื้นที่ปลูกสมสูงถึง 5 ลานหมู (2.08 ลานไร) ถึงแมวาการปลูกตนยูคา

ลิปตัสและสมมีระยะเวลาการเติบโตที่ยาวนาน ซึ่งตองใชเวลาในปลูก 2-4 ปถึงจะมีรายไดเขามา และตองมี
เทคโนโลยีในการเพาะปลูกที่ดีพอสมควร แตเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางกันแลว ชาวนาตางเลือกที่
จะไปปลูกผลิตภัณฑสินคาประเภทอื่นๆ แตจะไมปลูกออยหรือลดพื้นที่การปลูกออยลงมา โดยในชวงเวลาการ
เก็บเกี่ยวออยของป 2558-2559 พื้นที่การปลูกออยของเขตปกครองตนเองกวางสีจวงลดลงอยางตอเนื่อง
ซึ่งมีการลดลงประมาณรอยละ 10-20 ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญของจีนจึงคาดการณวาในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวออย
ของป 2558-2559 จีนจะผลิตน้ําตาลทั้งหมด 9.3 ลานตัน ซึ่งตามขอมูลที่ประกาศ ณ สิ้นเดือนมกราคม
2559 จีนมีผลผลิตน้ําตาลจํานวน 4.21 ลานตันและมีการจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ 1.95 ลานตัน
แลว โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกสินคาแตละประเภทสามารถสรุปไดดังรายละเอียดตาม
ตอไปนี้
ผลตอบแทนจากการปลูกสินคาแตละประเภท
ตนยูคา
สม
ลิปตัส
คาเชาที่ดิน
450
ตนทุนเมล็ดพันธุ
40
50
ตนทุนปุย
455
2,700
ตนทุนแรงงาน
410
2,000
ผลผลิตตอป
4,550
7,000
(หยวน)
รายไดตอป
3,195
2,250
(หยวน)
(แหลงที่มา: Wanda Futures)
หมายเหตุ: 1 หมู = 0.416 ไร

หนวย: หยวน/หมู
มันสําปะหลัง
ออย

กลวย

องุน

1200
200
875
1,500
6,250

800
400
600
1,200
6000

150
250
300
1,250

140
320
560
1,680

2,475

3,000

550

660

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนไดออกมาตรการตางๆ เพื่อจํากัดการนําเขาน้ําตาลดิบจากตางประเทศและสนับสนุน
การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมน้ํ า ตาลจี น อาทิ กระทรวงพาณิ ช ยจี น และสํานั กงานศุล กากรจี น ไดรว มกัน ออก
ประกาศ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เปนตนมาวาการนําเขาน้ําตาลจากตางประเทศตองดําเนินการขอ
โควตาการนําเขาจากกระทรวงพาณิชยจีน ซึ่งรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการนําเขาสามารถตรวจสอบได
จากเว็บไซดของกระทรวงพาณิชยจีน คือ www.mofcom.gov.cn และเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปน
ตนมา จีนเริ่มเขาสูชวงการเก็บเกี่ยวออยของป 2558-2559 และไดมีการประกาศวาราคารับซื้อโรงงานของ
ออยไดเริ่มปรับขึ้นมาเปน 440 หยวน/ตัน โดยมีราคาสูงกวาชวงการเก็บเกี่ยวออยในปที่ผานมา ทั้งนี้ การ
ปรับราคาของออยใหสูงขึ้นสามารถเพิ่มแรงจูงใจใหชาวไรออยกลับมาปลูกออยเหมือนเดิมและเพิ่มผลผลิต
ของออยใหมีปริมาณมากขึ้นเพื่อเปนหลักประกันวาโรงงานของจีนสามารถผลิตน้ําตาลไดเพียงพอ
----------------------------------------------------------สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
2 มีนาคม 2559

