สถานการณสินคาเกษตรของจีน
ขาว
สถานการณทั่วไป
เดือนมิถุนายน 2564 กิจกรรมการซื้อขายภาพรวมในตลาดคาขาวเดือนมิถุนายนทรงตัว ธุรกรรมการซื้อขาย
ในตลาดเปน ไปอยางชาๆ พื้น ที่การผลิ ตขาวทางตอนใต ของประเทศกําลั งเผชิญกั บแรงกดดันด านการเก็บเกี่ย ว
ผลผลิตชวงฤดูรอน เนื่องจากคลังเก็บสินคายังระบายสินคาเกาออกไมหมด ทําใหเหลือพื้นที่รับสินคาใหมไมมากนัก
สวนพื้นที่การผลิตขาวทางภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศต องเผชิญกับปญหาฝนชุ ก เนื่องจากโดยทั่วไป
พฤติกรรมเกษตรกรในพื้นที่จะเก็บเกี่ยวขาวไวในที่โลงแจง ซึ่งชวงที่ผานมาเกิดฝนตกบอยครั้ง สงผลใหเกษตรกรตอง
รีบขายผลผลิตเพื่อลดความเสียหายจากภาวะฝนชุก จากปจจัยดานตนทุนการเก็บรักษาขาวที่สูง และจากราคารับซื้อ
ที่ทรงตัวตอเนื่อง สงผลใหสถานการณตลาดคาขาวในภาพรวมยังคงทรงตัวจากเมื่อเทียบกับชวงหลายเดือนที่ผานมา
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุน ายน 2564 ที่ ป ระชุ ม ผูบ ริ ห ารสภาแห งรัฐ ได มีมติ ที่จ ะให เงิน อุดหนุน แบบครั้ง เดีย วแก
เกษตรกรเพื่อตอบสนองตอต นทุนการผลิตสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ตั้งแตตน ป 2564 โดยมีการขยาย
ขอบเขตของการอุดหนุนครอบคลุมถึงการประกันตนทุนและประกันรายไดจากการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงใน
ดานการผลิตและปกปองผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการเพาะปลูก โดยรัฐบาลจัดสรรเงินทุน
จํานวน 20,000 ลานหยวน ในโครงการดังกลาวเพื่อรักษาเสถียรภาพรายไดใหกับเกษตรกร
สํานักขาวจีนหลายแหง อาทิ Sohu และ China Grain (https://www.sohu.com/a/474533409_100032755
และ http://www.ex-grain.cn/island/FX_010202/133389.html) ไดออกขาวเรื่อง COFCO เดินหนารับซื้อขาว
ไทยปริมาณ 20,000 ตัน ตามขอตกลง MOU สินคาเกษตรไทย-จีน กําหนดสงมอบระหวางเดือน มิ.ย. – ก.ค.
เนื้อหาขาวระบุวาจากการกอสรางทางรถไฟไทย-จีน ชวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ที่มีกําหนดกอสรางแลวเสร็จในป
2568 ซึ่งเปนเสนทางที่จะไปเชื่อมตอกับรถไฟ จีน - ลาว มีความคืบหนา COFCO ไดซื้อขาวไทยเพิ่มเติมโดยให
ราคาดีกวาทองตลาด ทั้งนี้กอนหนานี้การรับซื้อขาวจากไทยไดหยุดชะงักลงเนื่องจากราคาขายของไทยที่สูงกวาราคา
ของตลาด ในขณะที่ชวงการกอสรางทางรถไฟไทย – ญี่ปุน ยังคงหยุดชะงัก
แนวโนมสําคัญ
เนื่องจากพื้นที่การผลิตขาวใตกําลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเก็บเกี่ยวและพื้นที่คลังเก็บสินคาและ พื้นที่การ
ผลิตขาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เผชิญกับปญหาฝนตกบอยครั้ง สงผลใหเกษตรกรตองนําผลผลิตออกขาย ซึ่ง
ถึ งแม ว า สองป จ จั ย ดั ง กล า วจะเป น ป จ จั ย กดดัน ราคาในตลาด แต ร าคารั บ ซื้อขั้น ต่ําของรัฐ บาลชว ยพยุ งราคาที่
เกษตรกรขายได และคาดวาผลผลิตจากยุงฉางของเกษตรกรจะทยอยขายเขาโกดังตอเนื่องในชวง 1 – 2 เดือน
ขางหนา
ขาวในสต็อกของรัฐบาล
การประมูลขาวจากสตอกชั่วคราวของรัฐบาลชวงเดือนมิถุนายน รัฐบาลนําขาวออกประมูลปริมาณ 7.08 ลาน

ตัน โดยสวนใหญเปนขาวเมล็ดสั้นที่เก็บเกี่ยวชวงตน กลางและปลายฤดูป 2560-2562 ผูประกอบการประมูลได
ปริมาณ 247,068 ตัน คิดเปนรอยละ 3.48 ของปริมาณขาวที่นําออกประมูล
การนําเขา
จากรายงานสถิติของ Global Trade Atlas เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จีนมีการนําเขาขาวรวม 2.23
ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,035.77 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 131.08 และ
รอยละ 97.54 ตามลําดับ
ไทยเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 5 ของจีนในดานมูลคาและปริมาณ (การนําเขาจากไทยชวงเดือน ม.ค.-พ.ค.64
คิดเปน 1.70 แสนตัน/122.64 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนหนารอยละ 35.46 และรอยละ
16.26 ตามลําดับ) สวนมูลคาและปริมาณการนําเขาอันดับ 1 ไดแก ปากีสถาน (5.75 แสนตัน/252.94 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนหนารอยละ 319.28 และรอยละ 414.35 ตามลําดับ) มูลคาการนําเขาอันดับ 2
ไดแก เวียดนาม (4.47 แสนตัน/236.57 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 34.89
และรอยละ 21.25 ตามลําดับ) มูลคาการนําเขาอันดับ 3 ไดแก เมียนมาร (4.77 แสนตัน/175.22 ลานเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนหนารอยละ 130.16 และรอยละ 149.43 ตามลําดับ)
เนื่องจากเหตุการณลาสุดของการตรวจพบสาร Vanillin ในขาวหอมมะลิไทย โดยหนวยงานกํากับดูแลตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีน (SAMR) สงผลใหผูประกอบการนําเขาขาวไทยหลายรายระงับการนําเขาขาวจากไทย คาด
วาการนําเขาขาวไทยของผูประกอบการจีนสวนใหญจะกลับมาดําเนินการตามปกติอีกครั้งเมื่อสถานการณคลี่คลาย
ลง
การสงออก
จากรายงานสถิติของ Global Trade Atlas เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จีนมีการสงออกขาวรวม 1.05
ลานตัน คิดเปนมูลคา 455.27 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 3.6และมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.50 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอนหนา
ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก (1) เกาหลีใต 1.18 แสนตัน/93.10 ลานเหรียญสหรัฐ (2) ญี่ปุน 3.72 หมื่นตัน/
32.18 ลานเหรียญสหรัฐ (3) ปากีสถาน 0.87 หมื่นตัน/30.34 ลานเหรียญสหรัฐ
มันสําปะหลัง
สถานการณการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังป 2563/64 และแนวโนมป 2564/65
ผลผลิตมันสําปะหลังในภาพรวมป 2563/64 มีคุณภาพต่ํากวาปกอนหนา เนื่องจากปที่ผานมาพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังหลักของจีนมีฝนตกชุก มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ทําใหมันสําปะหลังอมน้ําและมีโรค มันสําปะหลังไม
ทนทานและผลผลิตเนาเสีย คุณภาพจึงต่ํากวาปกอนหนา พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังป 2563/64 คาดการณวาอยู
ที่ 301,856 เฮกตาร และคาดวามีปริมาณผลผลิตป 2563/64 อยูที่ 4.99 ลานตัน สวนในป 2564/65 คาดวามี
ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอยูที่ 305,478 เฮคตาร และคาดวามีปริมาณผลผลิตอยูที่ 5.11 ลานตัน
มาตรการทางการคาและมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับมันสําปะหลัง

มันสําปะหลัง การนําเขามันสําปะหลังสวนใหญเปนการนําเขามันสําปะหลังเสนเพื่อใชในการทําเอทานอล มัน
สําปะหลังไมใชพืชเกษตรหลักของจีน ปจจุบันยังไมมีขอจํากัดหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการนําเขามันสําปะหลังที่
นอกเหนือไปจากมาตรการดานสุขอนามัยพืชที่ใชในการควบคุมการนําเขา ทั้งนี้จีนและไทยอยูระหวางการเจรจาพิธี
สารเพื่อการนําเขามันสําปะหลัง ซึ่งในอนาคตหากพิธีสารมีการเจรจาสําเร็จและนํามาใชบังคับอาจทําใหสินคามัน
สําปะหลังมีมาตรการดานความปลอดภัยอาหารเขามาเกี่ยวของเพิ่มเติม สวนในเรื่องของสิ่งแวดลอมเนื่องจากมัน
สําปะหลังเสนเปนสินคาที่มีฝุนมาก จึงมีการจํากัดทาเรือเพื่อใชในการนําเขาเพื่อการบริหารจัดการดานฝุนละอองที่
เกิดจากการขนถายสินคามันสําปะหลังที่นําเขา
แปงมันสําปะหลัง การนําเขาแปงมันสําปะหลังสวนใหญใชสําหรับการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑยาและ
เคมีภัณฑ เปนตน เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังไมเพียงพอและคุณภาพของแปงมันสําปะหลังของจีนยังไมสามารถ
เทียบกับไทยได ดังนั้นจีนจึงมีความตองการในการนําเขาแปงมันสําปะหลังจากไทยและมีอัตราการเติบโตของการ
นํ าเข า มาอย า งต อเนื่ อ ง ทั้ งนี้ ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี มาตรการทางการคา ใด ๆ เพื่ อใชใ นการจํ ากั ดการนํ าเขา แป งมั น
สําปะหลัง มีเพียงมาตรฐานตามที่ผูนําเขาแตละรายตองการ นอกจากนี้ ปจจุบันยังไมมีมาตรการดานสิ่งแวดลอมเขา
มากํากับสินคาแปงมันสําปะหลังที่นําเขา เนื่องจากแปงมันสําปะหลังเปนสินคาที่มีการแปรรูปและบรรจุในบรรจุ
ภัณฑปด ไมสงผลตอสิ่งแวดลอมในระหวางการขนสง
เอทานอล เนื่องจากเอทานอลถือเปนวัตถุอันตราย ทางการจีนจึงมีการกําหนดกระบวนการในการนําเขา ผู
สงออกจําเปนตองยื่นคํารองตอสํานักงานศุลกากรจีนลวงหนา ภายหลังจากไดรับการอนุมัติแลวจึงสามารถนําเขาได
หลังจากที่สินคาขนสงมาถึงทาเรือแลวจะมีการตรวจสอบสินคาแบบรอยเปอรเซนต ในสวนของดานสิ่งแวดลอมยังไม
มีมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสินคาที่นําเขา มีเพียงมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิต
สินค าดังกล าวเนื่องจากในกระบวนการผลิตเอทานอลจะมีน้ําเสีย และกาซเสียจํานวนมากที่กอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังตองใชน้ําจืดเปนจํานวนมากในการผลิต
บทวิเคราะหโอกาสและความทาทายในการสงออกมันเสน/แปงมันสําปะหลังไปยังตลาดทางตอนใตของจีน
ปจจุบันตลาดมันสําปะหลังเสนและแปงมันสําปะหลังของจีนยังคงเติบโต การนําเขามันสําปะหลังเสนและแปงมัน
สําปะหลังของจีนในชวงไตรมาสที่ 1 ของปนี้เพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา เนื่องจากป
2563 การนําเขาลดลงจากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้คาดวาในชวงครึ่งปหลังการนําเขาจะมี
แนวโนมชะลอตัวลงเนื่องจากมีการเรงนําเขาในชวงตนป และมีแนวโนมที่รัฐบาลจีนจะนําขาวโพดในสต็อกของ
รัฐบาลออกประมูลในราคาที่ไมสูงนักซึ่งเปนไปตามแนวทางการควบคุมวัตถุดิบตนน้ําที่ใชในการผลิตแอลกอฮอล
ภายในประเทศ รวมถึงราคาที่มีแนวโนมปรับตัวลดลง มันสําปะหลังที่นําเขาสวนใหญใชในการผลิตเอทานอล มณฑล
ที่มีการใชมันสําปะหลังในปริมาณมาก ไดแก มณฑลซานตง มณฑลเจียงซู มณฑลอานฮุย และเขตปกครองตนเอง
กวางซีจวง ซึ่งปจจุบันจีนยกเวนภาษีนําเขามันสําปะหลังจากไทย ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ขณะที่
ภาษี MFN ของมันสําปะหลังเสนอยูที่รอยละ 5 และแปงมันสําปะหลังอยูที่รอยละ 10 จึงถือเปนแตมตอทางการคา
ของไทยในการสงออกมันสําปะหลังมายังประเทศจีน รวมทั้งปจจุบันความตองการพลังงานทางเลือกของจีนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง จึงเปนปจจัยหนุนใหไทยสามารถสงออกมันสําปะหลังมายังจีนไดเพิ่มมากขึ้น และจากการที่จีนมีการเปลี่ยน
พื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการพาณิชยมากขึ้น จากการขยายตัวของเขตเมืองอันเปนผลจาก

การพัฒนาดานเศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใตและภาคตะวันตกของจีนซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกมัน
สํ า ปะหลั ง ที่ สํ า คั ญ ของประเทศจะส ง ผลให จี น อาจต อ งการนํ า เข า มั น สํ า ปะหลั ง มากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนผลผลิ ต
ภายในประเทศที่มีแนวโนมลดลง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในสวนของมาตรการทางการคาของสินคาขาวโพดนั้น เนื่องจากขาวโพดเปนสินคาธัญพืชที่สําคัญของจีน เพื่อ
ปกปองผูผลิตภายในประเทศจึงกําหนดใหเปนสินคาโควตาภาษีโดยมีการกําหนดภาษีในโควตาและนอกโควตาเพื่อ
กํากับการนําเขาสินคาทั้งสองชนิด ในป 2564 สินคาขาวโพดกําหนดโควตาการนําเขาจํานวน 7.2 ลานตัน โดยมีภาษี
อากรนําเขาในโควตาอยูที่รอยละ 1 และนอกโควตารอยละ 65 นอกเหนือไปจากมาตรการดานสุขอนามัยพืชที่ใชใน
การควบคุมการนําเขา และยังไมมีมาตรการที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมเขามาควบคุมการนําเขาสินคาดังกลาว
ราคารับซื้อขาวโพดในเดือนมิถุนายน 2564 อยูที่ 2,828.1 หยวน/ตัน ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 37.36 เมื่อ
เทียบกับราคาซื้อขายเฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ราคาซื้อขายขาวโพดในชวงครึ่งปหลังมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากความตองการจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว และการขยายพันธุเพิ่มขึ้นของจํานวนสุกรที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องตั้งแตชวงตนปที่ผานมาสงผลใหความตองการภายในประเทศยังคงขยายตัว ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกชุก
กวาปกติชวงในชวงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ปนี้ อาจสงผลใหผลผลิตบางสวนไดรับความสเสียหาย รวมทั้งมาตรการจํากัด
โควตาการนําเขา ซึ่งภาษีนอกโควตาสูงถึงรอยละ 65 สงผลใหราคาภายในประเทศยังคงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได
ตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
*********************************
สพต. ณ กรุงปกกิ่ง
กรกฎาคม 2564

