สถานการณตลาดขาวโพดและการปฏิรูปนโยบายการรับซื้อขาวโพดของจีน
ชวงหลายปที่ผานมา จีนมีปริมาณขาวโพดคงคลังสูงและไดเพิ่มภาระแกวิสาหกิจและงบประมาณ
ของจีนอยางหนัก ราคาภายในประเทศและตางประเทศมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งนี้ มีความ
กดดันสูงจากการนําเขาสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการแปรรูปและราคาในหวงโซ
อุตสาหกรรมที่ไมสอดคลองกับราคาวัตถุดิบ โดยสถานการณขาวโพดของจีนในปจจุบันมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
การแกปญหาขาวโพดมีแรงกดดันสูง
ปจจุบัน ปริมาณการผลิตของธัญพืชและสต็อกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขาวโพด เนื่องจากในชวง
12 ปที่ผานมาจีนไดมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาวโพดประมาณ 87,5 ลานไร สงผลใหผลผลิต
ขาวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ผลจากการดําเนินนโยบายรับซื้อขาวโพดเขาในสต็อกของรัฐบาล จีนกลายเปนประเทศที่มีพื้นที่
ปลู กขา วโพดมากที่ สุ ดของโลกตั้ งแต ป 2014 เปน ตน มา แตป ญหาที่ เกิดขึ้น ตามมาก็คือปริมาณ
ข า วโพดในสต็ อ กที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให จี น ต อ งใช ง บประมาณในการรั บ ซื้ อ และรั ก ษาจํ า นวนมหาศาล
Mr. Cheng Guoqiang นักวิจัยจาก Development Research Centre of the State Council
คาดการณวา ปจจุบันนี้ จีนมีสต็อกขาวโพดจํานวน 250 ลานตัน ซึ่งแตละปจีนตองแบกรับคาใชจาย
ในการเก็บรักษาสูงถึง 63,000 ลานหยวน
แมวาในป 2015 จีนไดปรับลดราคารับซื้อขาวโพดในสต็อกของรัฐบาลเปนครั้งแรก ซึ่งทําให
ราคาขาวโพดในทองตลาดปรับตัวลดลงตามมา แตราคาภายในประเทศกับราคาตางประเทศยังคงมี
ความแตกตางกันประมาณ 600 หยวน/ตัน ทําใหจีนไมสามารถสงออกขาวโพดไปยังตางประเทศได
เพื่อลดปริมาณขาวโพดในสต็อก ขณะที่การนําเขาขาวบารเลยและขาวฟางซึงเปนธัญพืชที่ทดแทน
ขาวโพดไดมีปริมาณการนํ าเข าที่เ พิ่มมากขึ้ นสงผลใหปญ หาขาวโพดที่ มีกําลังการผลิตส วนเกินอยู
รุนแรงมากขึ้น
จากขอมูลสถิติ ขาวโพดของจีนรอยละ 65 ถูกนําไปใชผลิตเปนอาหารสัตวและอีกรอยละ 30
ถูกนําไปแปรรูป สวนที่ใชเพื่อการบริโภคมีสัดสวนนอยมากซึ่งไมถึงรอยละ 10 Mr. You Fei นักวิจัย
จากสถาบั นเกษตรศาสตรแห งประเทศจีนกลาววา อุ ปทานขาวโพดของจีนมี ปริมาณเพิ่ มขึ้น อยาง
ต อเนื่ อง แต ความต องการภายในประเทศมี จํากัด สาเหตุสํา คัญ คือ 1) ไดรับ ผลกระทบจากข า ว
บารเลยและขาวฟาง ซึ่งเปนธัญพืชที่มีตนทุนต่ําและสามารถทดแทนขาวโพดในการผลิตเปนอาหาร
สัตว 2) ขาวโพดเปนธัญพืชที่นําไปผลิตพลังงานได แตเนื่องจากไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่
ตกต่ํา ทําใหวิสาหกิจที่แปรรูปขาวโพดเปนพลังงานตองลดการผลิต 3) การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
ทั่วโลกทําใหความตองการผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวโพดเชนแบงลดลง
จากการวิเคราะหหวงโซอุตสาหกรรมพบวาหวงโซอุตสาหกรรมขาวโพดมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1) มีอุปทานจํานวนมากในชวงตนน้ํา มีแรงกดดันขาวโพดในสต็อกสูง 2) มีการแขงขันอยางรุนแรง
ในชวงกลางและชวงปลายน้ํา ซึ่งวิสาหกิจสวนใหญมีผลประกอบการบริเวณจุดคุมทุนเทานั้น
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การแกไขปญหาที่ตนเหตุ
เพื่อแกไขปญหาในอุตสาหกรรมขาวโพด คณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปแหงชาติจีน (National
Development and Reform Commission หรือ NDRC) ของจีนไดประกาศยกเลิกนโยบายการรับ
ซื้อขาวโพดเขาในสต็อกของรัฐบาลกลาง และหันมาดําเนินมาตรการใหม ไดแก “การรับซื้อตามราคา
ในตลาดและเงินอุดหนุน” ซึ่งหมายความวาเกษตรกรสามารถจําหนายขาวโพดในตลาดและการคลัง
ของจีนจะใหเงินอุดหนุนจํานวนหนึ่งเพื่อรักษาระดับรายไดของเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกสําคัญ ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญของจีนเชื่อวามาตรการดังกลาวสามารถชวยลดปริมาณการนําเขาขาวโพดหรือผลิตภัณฑ
ทดแทนจากตางประเทศ วิสาหกิจแปรรูปในปลายน้ําอาทิ อาหารสัตว แบง เอทานอล จะไดไมตอง
เผชิญปญหาขาดทุนทุกป
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรของจีนไดผลักดันการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร โดยลด
พื้นที่การปลูกขาวโพดลง ซึ่งไดวางแผนลดพื้นที่ปลูกขาวโพดจํานวน 20.83 ลานไรภายใน 5 ป ซึ่งมี
ผลผลิตประมาณ 21 ลานตัน สงเสิมใหเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดมี
ความตองการ และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปขาวโพดในเชิงลึกขยายหวงโซอุตสหกรรม
ใหยาวขึ้นโดยเปลี่ยนจาก“คลังธัญพืช”เปน“คลังธัญพืช คลังเนื้อ คลังนม คลังน้ําตาล คลังเชื้อเพลิง”
ซึ่งตั้งแตป 2000 เปนตนมา จีนไดนําขาวโพดมาเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล และไดทดลองผสมกับ
น้ํามั นเชื้อเพลิ งในสัด สวนรอยละ 10 ตอรอยละ 90 นํารองใช ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
มณฑลเหอหนานและมณฑลอันฮุย เปนตน ซึ่งสามารถเพิ่มความตองการใชขาวโพดไดประมาณ 4.5
ลานตัน/ป
Mr. Pan Wenbo รองอธิบดีกรมการเพาะปลูก กระทรวงเกษตรจีนไดกลาววา สิ่งที่นาเปนหวง
คือผลตอบแทนจากการเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน เนื่องจากในชวงสองปที่ผานมา
ราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้นทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่การปลูกขาวโพด อาทิ ในมณฑลเฮยหลงเจียง
การปลู กข า วโพดจะมี ผ ลตอบแทนสู งกวา การปลูก ถั่ว เหลือ งประมาณ 480 หยวน/ไร ซึ่ งทํ าให
เกษตรกรคิดวาถาเปลี่ยนไปปลูกถั่วหรือธัญพืชอื่นๆ จะมีผลตอบแทนนอยลง ขณะที่ถั่วเหลืองเปน
ธัญพื ชที่ ขึ้น ลงตามกลไกตลาด และเป นธั ญพืช ที่ความผัน ผวนในราคา จึ งมีความกั งวลวา ธัญพืช ที่
ทดแทนขาวโพดจะจําหนายไดยาก
องคกรดานการเกษตรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกขาวโพด ผูบริหารสหกรณ
ขาวโพดหมูบานหนึ่งในมณฑลเหลียวหนิงเชื่อวา ถาพึ่งพาการจําหนายขาวโพดประเภทเดียวยอมไมมี
หลักประกันผลตอบแทน ตองมีการขยายหวงโซอุตสหกรรมใหยาวขึ้นซึ่งในปนี้ สหกรณมีการสราง
โรงงานแปรรูปขาวโพดและฟารมเลี้ยงแกะเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมจากขาวโพด เนื่องจากราคา
ขาวโพดมีรายไดอยูประมาณ 1.4 หยวน/กิโลกรัม แตถาหากนําขาวโพดมาแปรรูปเปนเม็ดหรือแปง
ขาวโพดแลวจะมีราคาเปน 8-10 หยวน/กิโลกรัม และกวา 20 หยวน/กิโลกรัมตามลําดับ
จากการที่จีนไดลดการสนับสนุนการปลูกขาวโพด จึงมีผูคนคาดการณวาในอนาคต ขาวโพดของ
จีนจะสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศเหมือนถั่วเหลืองหรือไม สําหรับขอสงสัย
ดังกลาว อธิบดีกรมการเพาะปลูก กระทรวงการเกษตรจีนไดกลาววาถามองในระยะยาวแลว ขาวโพด
ยังเปนธัญพืชที่มีความตองการสูงและจะไมเกิดปญหาเหมื่อนกรณีถั่วเหลือง เนื่องจาก
1)

ความแตกตางดานการบริหารการนําเขา ตามพันธะที่มีตอ WTO ถั่วเหลืองที่นําเขาจาก
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ตางประเทศไมมีขอจํากัดดานโควตาละมีการเก็บภาษีศุลกากรเพียงแตรอยละ 3 เทานั้น
แตการที่นําเขาขาวโพดมีขอกําหนดดานโควตา ซึ่งแตละปจีนมีโควตานําเขาขาวโพด
เพียง ๗.2 ลานตัน (โดยมีสัดสวนไมถึงรอยละ 4 ของปริมาณการบริโภคในประเทศ)
โดยมรอัตราภาษีในโควตารอยละ ๑ และภาษีนอกโควตารอยละ 65
2)

ความแตกตางของแหลงแปรรูป โรงงานแปรรูปถั่วเหลืองสวนใหญตั้งอยูบริเวณพื้นที่
ชายฝงตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปนพื้นที่ที่ใกลทาเรือ ดังนั้นจะเนนการใชวัตถุดิบนําเขาเปน
หลัก แตโรงงานแปรรูปขาวโพดมีจํานวนมากและสวนใหญตั้งอยูใกลแหลงเพาะปลูก
สําคัญหรือแหลงปศุสัตว วัตถุดิบที่ใชสวนใหญไดมาจากภายในประเทศ

3)

ความแตกตางดานปริมาณผลผลิต ผลผลิตขาวโพดมีสัดสวนในผลผลิตธัญพืชของจีนคิด
เปนรอยละ 36 ขณะที่ผลผลิตของถั่วเหลืองมีสัดสวนไมถึงรอยละ 2 และปริมาณการคา
ถั่วเหลืองของโลกเทากับ 1๑๗ ลานตัน ซึ่งมีปริมาณสูงกวาปริมาณการบริโภคของจีน
แต ป ริ มาณการค า ข า วโพดของโลกมีจํานวน ๑๒๐ ลานตัน คิดเปน รอยละ ๖๐ ของ
ปริมาณการบริโภคขาวโพดของจีน

ทั้งนี้ การปรับโครงสรางการเพาะปลูกขาวโพดจะชวยยกระดับเขตการเพาะปลูกที่มีศักยภาพ
และปรับลดการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม
-----------------------------------------------------สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
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