พุงมังกรกับข้าวไทย
ช่วงนี ้เรื่องข้ าวดูจะเป็ นเรื่องที่คนไทยให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ คนที่ไม่ได้ อยู่ในวงการข้ าว
ก็ยังซึมซับข้ อมูลโครงการรับ จาน าข้ าวและการระบายข้ าวของรัฐบาลไทยกันไม่มาก
ก็น้อย ไม่เว้ นแม้ กระทั่งเพื่อนสนิทคนหนึ่งของผมที่ยังอุตส่าห์ไลน์มาถามเมื่อหลายวัน
ก่อนว่า “ที่มีข่าวว่ าจีนซือ้ ข้ าว 1 ล้ านตันน่ ะ เอาไปทาอะไร?” ซึ่งเล่นเอาผมงงกับ
คาถามนี ้ไปด้ วยอยู่พกั หนึ่ง ใจก็นึกอยู่วา่ เป็ นคาถามคาผวนอะไรเทือกนันหรื
้ อเปล่า หรื อ
เพื่อนผมล้ อเล่นอะไรอยู่หรือเปล่า ผมนึกดีใจที่เพื่อนของผมคนนี ้ ซึ่งไม่ได้ อยู่ในวงการข้ าวหรื อสนใจเรื่ องการเมือง
แบบเข้ าเส้ นเลือด ก็ ยังให้ ความสนใจในปั ญ หาของประเทศและชาวนาในปั จจุบัน ยิ่งกว่านัน้ คาถามดังกล่าว
ก็ทาให้ ผมคิดว่าคงมีคนไทยอีกมากมายที่อยากรู้เรื่องตลาดข้ าวจีน ผมเลยขอรวบรวมข้ อมูลการผลิตและตลาดข้ าว
จีนมาเล่าให้ พวกเราได้ อา่ นกัน ...
การผลิตข้ าวของจีน
พืน้ ที่เพาะปลูก ... ลดใน ขยายนอก ข้ าวนับเป็ นธัญพืชที่สาคัญที่สดุ ในจีน โดยใช้ พืน้ ที่เพาะปลูกราว
ร้ อยละ 27-29 ของพืน้ ที่ก ารเพาะปลูก ธัญ พืช ของจี นโดยรวม และคิดเป็ นสัดส่วนราวร้ อยละ 20 ของพืน้ ที่ก าร
เพาะปลูกโดยรวมของโลก ทังนี
้ ้ พื ้นที่เพาะปลูกข้ าวโดยรวมมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อยในช่วงกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อ
แบ่ งปั น ให้ แ ก่ ก ารเพาะปลูก พื ช ประเภทอื่น ขณะเดีย วกัน หากพิ จ ารณาในรายละเอีย ดก็ พบว่า สัด ส่วนพื น้ ที่
เพาะปลูกข้ าวทางตอนเหนื อ ซึ่ง เป็ นแหล่ง เพาะปลูก ข้ าวเมล็ดสัน้ (Japonica) มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นถึง 3 เท่าตัว จากร้ อยละ 6 เป็ นร้ อยละ 18 ขณะที่ พืน้ ที่เพาะปลูกข้ าว
พัน ธุ์ผสม (Hybrid) ในจีน ก็เ พิ่มขึ ้นอย่ างรวดเร็ว จากร้ อยละ 14 ในปี 2523 เป็ น
ร้ อยละ 50 ในปี 2543 และเพิ่มขึ ้นเป็ นกว่าร้ อยละ 60 ของพืน้ ที่ปลูกข้ าวโดยรวมของ
จีนในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ จีนยังสนับสนุนส่งเสริมให้ ประเทศอื่นๆ เพิ่มพื ้นที่การเพาะปลูกข้ าวพันธุ์ผสมอีกด้ วย โดยนับแต่
ปี 2550 จีนได้ สง่ ออกข้ าวพันธุ์ผสมที่คิดค้ นขึ ้นไปยังต่างประเทศเป็ นจานวนรวมนับแสนตัน อาทิ สหรัฐฯ เวียดนาม
ปากีสถาน และอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเวียดนาม ซึ่งเริ่มนาเข้ าและปลูกข้ าวพันธุ์ผสมนับแต่ปี 2537
การปลูกข้ าวพันธุ์ลกู ผสมให้ ผลผลิตสูงกว่าข้ าวพันธุ์ท้องถิ่นถึงร้ อยละ 20 ทาให้ เวียดนามขยายพืน้ ที่การเพาะปลูก
ข้ าวพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เวียดนามสามารถลดต้ นทุนการเพาะปลูกข้ าว และเปลี่ยนสถานะจากการเป็ น
ประเทศผู้นาเข้ ามาเป็ นผู้สง่ ออกข้ าวรายใหญ่ของโลกอย่างรวดเร็ว
นี่ยงั ไม่นบั รวมถึงการที่รัฐวิสาหกิจจีนออกไปลุยทาแปลงเพาะปลูกธัญพืชขนาดใหญ่ ในต่างประเทศ อาทิ
โครงการเพาะปลูกข้ าวโพดและปศุสตั ว์ของ Xinjiang Construction and Production Corporation ในยูเครน
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ซึ่งนับเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของที่เคยมีมา จนหลายคนคิดว่านี่จะเป็ นยุคใหม่ด้านการเกษตรของ
จีนในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จีนยังใช้ เครือข่ายออกไปจัดหาสินค้ าเกษตรในต่างประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจีนจะ
ไม่ขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตร เช่น ในปี 2554 คอฟโค้ (COFCO) ได้ จัดเตรี ยมเงินทุนสารองไว้ ราว 10,000
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ สาหรับการออกไปควบรวมกิจการต่างชาติในช่วง 5 ปี หลังจากนัน้ และยังรุกออกไปประมูล
ธัญพืชและสินค้ าเกษตรอื่นจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย บราซิล อาร์เจนติน่า แคนาดา
และออสเตรเลีย รวมทังการจั
้
ดซื ้อข้ าวจากไทย
ผลผลิตมากที่สุดในโลก ... เพิ่มขึน้ แต่ ไม่ พอ จีนนับเป็ นผู้ผลิตข้ าวรายใหญ่สดุ ของโลก โดยมีผลผลิต
เพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่องและมีปริ มาณมากกว่า 140 ล้ านตัน ในปี 2556 คิดเป็ น
สัดส่วนราว 1 ใน 3 ของผลผลิตโดยรวมของโลก ประการสาคัญ จีนสามารถเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื ้นที่ได้ อย่างต่อเนื่องและนับเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีผลผลิต ข้ าวต่อ
พื ้นที่สงู ที่สดุ ในโลก ทังนี
้ ้ ผลผลิตข้ าวของจีนมีสดั ส่วนราวร้ อยละ 45 ของผลผลิต
ธัญพืชของจีนโดยรวมในปั จจุบนั
ในเชิ ง โครงสร้ าง ผลผลิ ต ข้ าวของจี น ได้ เ ปลี่ย นหน้ าตาไปอย่ า งมากในช่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ ผ่านมา
กล่าวคือ ในภาพรวม จีนมีสดั ส่วนผลผลิตข้ าวเมล็ดยาวลดลง ขณะที่ผลผลิตข้ าวเมล็ดสันเพิ
้ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในช่วงทศวรรษ 1980 ผลผลิตเกือบร้ อยละ 90 เป็ นข้ าวเมล็ดยาว ลดลงเหลือราวร้ อยละ 80 ในช่วงทศวรรษ 1990
และเหลือร้ อยละ 70 ในช่วงทศวรรษ 2000 ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับเปลี่ยนขนาดพื น้ ที่การเพาะปลูก โดยจีน
ลดพื ้นที่การเพาะปลูกข้ าวเมล็ดยาว (Indica) และหันไปเพาะปลูกข้ าวเมล็ดสันมากขึ
้
้น
ท่านผู้อา่ นอาจสงสัยว่าทาไมจีนหันไปเพาะปลูกข้ าวเมล็ดสันมากขึ
้
้น ผมคิดว่ามีหลายสาเหตุ
ประการแรก แม้ วา่ จีนจะเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในเชิงภูมิศาสตร์ แต่พื น้ ที่เพาะปลูกมีค่อนข้ างจากัด
บางพืน้ ที่ เป็ นเทื อกเขาบ้ าง ทะเลทรายบ้ าง และแม้ จ ะมีแม่นา้ ขนาดใหญ่ หลายสาย และพัฒนาโครงข่ายการ
กระจายน ้า แต่หลายพื ้นที่ก็ยงั ขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ าวที่ต้องใช้ น ้าในปริมาณมาก
ประการที่สอง จีนต้ องการใช้ พื ้นที่เพาะปลูกธัญพืชหลายประเภทเพื่อป้อนปากท้ องคนและสัตว์ รวมทัง้
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ว่าง่ายๆ แม้ ว่าข้ าวจะเป็ นสินค้ าหลักแต่ก็ ต้องแย่งพืน้ ที่เพาะปลูก ที่มีอยู่อย่าง
จากัดกับธัญพืชอื่นเช่นกัน
ประการที่ส าม ในอดี ต จี นมีพืน้ ที่ ท างตอนเหนื อที่ รกร้ างและไม่ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ขนาดใหญ่ และด้ วย
ข้ อจากัดด้ านสภาพอากาศ ก็ไม่สามารถเพาะปลูกพืชเกษตรอื่นได้ มากนัก แต่สามารถเพาะปลูกข้ าวเมล็ดสันได้
้ ดี
รัฐบาลจีนก็เลยสนับสนุนให้ ใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ทางตอนเหนือเพื่อการเพาะปลูกข้ าว
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ประการสุดท้ าย ในเชิงของการแข่งขัน ประเทศผู้ผลิตข้ าวเมล็ดสัน้ ในภูมิภาคส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่
สูงกว่าหรือมีข้อจากัดด้ านการผลิตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับข้ าวของจีน อาทิ ญี่ ปนุ่ เกาหลีใต้ และมองโกเลีย ข้ าว
เมล็ดสันของจี
้
นจึงมีโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดประเทศใกล้ เคียงในอนาคต
ในเชิงคุณภาพ จีนมีการพัฒนาด้ านการเพาะปลูก จัดเก็บ และแปรรูปข้ าวที่
มีคณ
ุ ภาพให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้อ่านบางท่านอาจเคยได้ ยินนักธุรกิจไทยที่มาบุก
ตลาดจีนในยุคแรกถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องข้ าวปนกรวดมาแล้ วบ้ าง และเล่าว่า
นัน่ เป็ นหนึ่งในเหตุผลว่าทาไมเราจึงเห็นคนจีนรุ่นเก่าฟั นแตก แต่ผ้ ปู ระกอบการข้ าว
รายใหญ่ ใ นปั จจุบัน ต่างหัน มาใส่ใจกับ ตลาดระดับ กลาง บน และการสร้ างตรา
สินค้ ามากขึ ้น ไม่เพียงแต่เมล็ดข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น แม้ กระทั่งบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวที่จาหน่ายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ตและ
ช่องทางจัดจาหน่ายสมัยใหม่อื่นนับ ว่าได้ รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย เช่น ในรูป ถุงพลาสติกที่มีให้ เ ลือกอยู่
หลายขนาด บางรายไปไกลถึงขนาดทาเป็ นถุง กล่อง หรื อกระป๋ องกระดาษ เพื่อเน้ นในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม แถมยังมี
การออกแบบที่ดี ทังในแง่
้
สีสนั ความสวยงาม ความสะดวกในการขนย้ าย (พร้ อมหูหิว้ ) และการเปิ ดปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และวิธีการหุงข้ าวเสร็ จสรรพ
นโยบายความมั่นคงและอาหารปลอดภัย vs. การพึ่งพาตนเอง โดยที่ข้าวเป็ นธัญพืชหลักของจีน
ดังนัน้ การพิจารณานโยบายธัญพืชโดยรวมของจีนก็สะท้ อนภาพและเชื่อมโยงกับนโยบายข้ าวของจีน ไว้ อย่างแนบ
แน่น โดยนับแต่ปี 2549 จีนได้ กาหนดเป้าหมายระดับการพึ่งพาธัญพืชไว้ ที่ อย่างน้ อยร้ อยละ 95 และต้ องการคง
เป้าหมายดังกล่าวไปจนถึงปี 2563
อย่างไรก็ดี ผลจากนโยบายความมั่นคงด้ านอาหาร (Food Security) และอาหารปลอดภัย (Food
Safety) ที่ดาเนินมาในช่วงหลายปี หลังนี ้ทาให้ รัฐบาลจีนพยายามผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาด้ านอุปทาน โดย
หันมาให้ ความสาคัญในด้ านคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ ้น และปรับลดเป้าหมาย
ผลผลิตลง จนมีกระแสข่าวว่า ผลผลิตธัญพืชภายในประเทศของจีนในบางปี ต่ากว่าระดับ
ร้ อยละ 90 เสียอีก แถมในปี 2556 คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) ของจีนก็ยงั ได้ ปรับ
ลดเป้าหมายการเพาะปลูกธัญพืช ในช่วงปี 2557-2563 ลงเหลือ 550 ล้ านตัน จากเดิม
602 ล้ านตัน
แม้ วา่ นักวิชาการในอีกขัวหนึ
้ ่งมองว่า จีนไม่จาเป็ นต้ องรักษาระดับการพึ่งพาตนเองไว้ สงู นัก เพราะได้ ขยาย
การลงทุนไปเพาะปลูกในต่างประเทศ และกระชับสายสัมพันธ์กับแหล่งซัพพลายธัญพืชกับหลายประเทศแล้ ว ซึ่ง
จะช่วยให้ สามารถจัดสรรพื ้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจากัดไปให้ สินค้ าเกษตรอื่นได้ มากขึ ้น ขณะเดียวกัน โดยที่คน
จีนมีรายได้ เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ ้น และรัฐบาลจีนตังเป
้ ้ าหมายที่จะเพิ่มรายได้ เฉลี่ยต่อหัวเป็ น 10,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
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ต่อปี ภายในปี 2563 รายได้ ที่สงู ขึ ้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน กล่าวคือ ชาวจีนจะบริ โภคธัญพืช
เพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และใส่ใจเรื่องคุณภาพมากขึ ้น
แต่ถึ งกระนัน้ ก็ ตาม ดูเหมือนข่าวผลผลิตที่ ต่ากว่าระดับการพึ่งพาตนเองตามที่
กาหนดไว้ จะปลุกกระแสความกังวลใจในเรื่ องราคาและเสถียรภาพด้ านอาหารให้
หมู่ห น่วยงานภาครัฐ และผู้บริ โภคชาวจี น ในวงกว้ างอีก ครัง้ ส่งผลให้ รัฐ บาลจี น
ตัดสินใจหวนกลับมาสูน่ โยบายการพึ่งพาตนเองด้ านธัญพืชอีกครัง้ โดยในรายงาน
ด้ านนโยบายประจาปี หรื อที่ร้ ูจัก กันในชื่อ “Document No. 1” ซึ่งน าเสนอโดย
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิ สต์ และคณะมนตรี แห่งรัฐ เมื่อต้ นปี 2557 ระบุถึงการเพิ่ มระดับ การพึ่งพา
ผลผลิตด้ านการเกษตรของตนเอง โดยตังเป
้ ้ าหมายการ “พึ่งพาธัญพืชภายในประเทศ 100%” ภายในปี 2563
อย่างไรก็ดี หลายฝ่ ายดูจะไม่มนั่ ใจว่าว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ หรือไม่ เพราะเห็นว่าปั ญหา
การขาดแคลนน ้าและการปนเปื ้อนของโลหะหนักในที่ดินเพาะปลูกที่มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 2.5 ของพืน้ ที่เพาะปลูก
โดยรวมของจีนในระยะหลังกาลังกลายเป็ น “ปั ญหาใหญ่ ” และอาจเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพา
ตนเองด้ านการเกษตรในระยะยาว
โดยในส่วนของข้ าว ผลจากการขาดแคลนน ้าก็ทาให้ นกั วิชาการบางส่วนประเมินว่าผลผลิตข้ าวของจีนในปี
2557 จะอยู่ที่ราว 141.5 ล้ านตัน ลดลงถึงร้ อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับของปี ที่ผ่านมาเสียด้ วยซา้ ขณะเดียวกันก็ มี
ข้ อมูลที่ระบุวา่ จีนเป็ นประเทศที่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ เพื่อการเพาะปลูกในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของปริมาณการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ของโลก
ทังที
้ ่ ต้ นพืชสามารถดูดซับปุ๋ยเหล่านันได้
้ เพียงร้ อยละ 25-35 ของปริมาณที่ใช้ เท่านัน้ พฤติกรรมการใช้ ป๋ ยดั
ุ งกล่าว
นอกจากจะทาให้ ต้นทุนการเพาะปลูกสูงโดยใช่เหตุแล้ ว ยังมีผลต่อคุณภาพข้ าว โดย
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 นักวิชาการได้ ตรวจพบข้ าวที่เพาะปลูก ในมณฑลมณฑล
หูหนานและพื ้นที่ทางตอนใต้ ปนเปื อ้ นสารแคดเมียม (Cadmium) ซึ่งเป็ นสารก่อมะเร็ง
ในระดับที่สงู อันเพิ่มความกังวลใจอย่างมากต่อคุณภาพข้ าวที่บริโภคอยู่ในหมู่ชาวจีน
การบริโภคข้ าวในจีน
จีน ... แชมป์กินข้ าว ในอดีต ผมเคยได้ ยินคากล่าวยอดฮิตของคนไทยเชือ้ สายจีนที่ว่า “เรื่ องกินเรื่ อง
ใหญ่ เรื่องตายเรื่องเล็ก” ซึ่งสะท้ อนถึงความสาคัญที่ชาวจีนมีตอ่ เรื่องการบริโภคอาหาร ขณะที่ ท่านเวิน เจียป่ าว
อดีตนายกรัฐ มนตรี คนขยัน ของจีน ก็เคยกล่าวในเรื่ องนี เ้ อาไว้ เช่นกัน ว่า มีเพี ยง 2 เรื่ องที่อาจสร้ างปั ญหาทาให้
รัฐบาลอยู่ไม่ได้ ซึ่งหนึ่งในนัน้ ได้ แก่ เรื่ องปากท้ อง โดยที่ชาวจีนบริ โภคข้ าวเป็ นอาหารหลัก ดังนัน้ ข้ าวจึงนับเป็ น
เรื่ องที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ งยวด เรากาลังพูดถึงผู้บ ริ โภคราว 1,400 ล้ านคน หรื อ กว่าร้ อยละ 20 ของจานวน
ประชากรโลก การปล่อยให้ จีนขาดแคลนข้ าว หรือปล่อยให้ ข้าวมีราคาแพงขึ ้นอย่างไร้ เหตุผลก็อาจส่งผลต่อความ
อยู่รอดของรัฐบาลจีน
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ในเชิ งปริ มาณ ชาวจีนบริ โภคข้ าวมากที่ สดุ ในโลก และยังคงมีแนวโน้ ม เพิ่ มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจากเฉลี่ยปี ละราว 120 ล้ านตัน ในทศวรรษ 1980 เป็ นเฉลี่ยปี ละ
130 ล้ านตันเศษ ในทศวรรษ 1990 และเพิ่มเป็ นเฉลี่ยปี ละราว 140 ล้ านตัน ในทศวรรษ
2000 ทังนี
้ ้ ในปี 2556 จีน บริ โภคข้ าวเพิ่มขึ ้นเป็ น 147 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 14
เมื่อเทียบกับของปี ที่ผา่ นมา ซึ่งนัน่ หมายความว่า จีนยังปลูกข้ าวไม่เพียงพอสาหรับ ความต้ องการภายในประเทศ
และสถานการณ์น่าจะเป็ นเช่นนีต้ อ่ ไปอีกอย่างน้ อย 5 ปี
ผลผลิตและการบริโภคข้ าวของจีน ระหว่ างปี 2551/52-2556/57
ปี
2551/52
2552/53
2553/54
2554/55
2555/56
2556/57

ปริมาณ (ล้ านตัน)
ผลผลิต
การบริโภค
134.3
133.0
136.6
134.3
137.0
135.0
140.7
139.6
143.0
144.0
141.5
147.0

การบริ โภคข้ า วต่ อ หัว ... ลดลง อย่ างไรก็ ดี การบริ โภคข้ า วต่อหัวของจี น มี
แนวโน้ มลดลงในช่วงหลายปี หลัง ปั จจุบัน ชาวจี น บริ โภคข้ าวเฉลี่ย อยู่ที่ ราว 90
กิโลกรัม ต่อปี โดยการบริโภคข้ าวต่อหัวของคนในเมืองอยู่ที่เพียงครึ่งหนึ่งของคนใน
ชนบทเท่านัน้ ดังนัน้ แม้ วา่ รัฐบาลจีนได้ เริ่ มผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวระลอก
ใหม่ ซึ่งอนุญาตให้ พ่อหรือแม่ที่เป็ นลูกคนเดียวมีลกู ได้ 2 คนแล้ ว แต่การขยายตัวของชุมชนเมืองของจีนที่ดาเนินไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้ คนในชนบทที่ ย้ายเข้ าสู่สงั คมเมืองจะค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาบริ โภคข้ าวน้ อยลง
ส่งผลให้ การบริโภคข้ าวของจีนโดยรวมเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงในระยะยาว
การนาเข้ า-ส่ งออกข้ าวของจีน
การส่ งออก ... มีศักยภาพในระยะยาว การส่งออกข้ าวของจีนมีแนวโน้ มลดลงนับแต่ปี 2550 และอยู่ใน
ระดับราว 0.4 ล้ านตันในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เป็ นข้ าวคุณภาพต่า อย่างไรก็ดี โดยที่ผลผลิตข้ าวต่อพืน้ ที่
ของจีนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น และหากรัฐบาลยังคงให้ ความสาคัญกับการพึ่งพาผลผลิตภายในประเทศในระดับสูง
ก็คาดว่าผลผลิตจะมากกว่าปริ มาณการบริ โภคภายในประเทศราว 10 ล้ านตัน ในปี 2563 ซึ่งหากอุปสงค์และ
อุปทานในจีนเป็ นเช่นนัน้ และคงอยู่จริง ก็คาดว่าจีนจะกลายเป็ นประเทศผู้สง่ ออกข้ าวในอนาคต
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การนาเข้ า ... กลายเป็ นแชมป์โลก ขณะที่การนาเข้ าข้ าวของจีนในยุคก่อนเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก (World Trade Organization) และช่วง 5 ปี แรกหลัง
การเป็ นสมาชิกฯ มีระดับ ค่อนข้ างต่าและผันผวน โดยนาเข้ าเฉลี่ยราว 0.5 ล้ านตัน
ต่อปี การนาเข้ าข้ าวของจีนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่อยมานับแต่ปี 2551 โดยในระหว่างปี
2553-2556 การนาเข้ าข้ าวของจีน เติบโตถึงราว 6 เท่าตัว โดยเพิ่มขึ ้นจาก 0.5 ล้ าน
ตันในปี 2553 เป็ นถึง 3.4 ล้ านตันในปี 2556 ซึ่งทาให้ จีนแซงหน้ าไนจีเรี ย กลายเป็ นประเทศผู้นาเข้ าข้ าวรายใหญ่
ที่สดุ ของโลกไปโดยปริยาย
ประการสาคัญ การน าเข้ าข้ าว 3-4 ล้ านตัน ต่อปี นับ ว่าน้ อยมากเมื่อเที ย บกับ ปริ มาณความต้ องการ
โดยรวมของประเทศ เพราะคิดเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 3 ของการบริ โภคโดยรวมเท่านัน้ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ ที่
ปลอดภัยในมุมมองของเสถียรภาพด้ านอาหาร (จีนนาเข้ าธัญพืชร้ อยละ 2.5 ของปริมาณผลผลิตโดยรวม) แถมจีน
ยังมีพืชทางเลือกอื่นในการบริโภค อาทิ ข้ าวโพด เผือก และมัน กอปรกับตลาดข้ าวระหว่างประเทศก็มีระดับการ
แข่งขันและเสรีมากขึ ้น จึงไม่น่าเป็ นประเด็นที่จีนเกรงว่าจะมีความเสี่ยงในการพึ่งพาข้ าวนาเข้ าแต่อย่างใด
นโยบายคงคลังและเงื่อนไขการนาเข้ าข้ าว
นโยบายคงคลัง ... เพิ่มระดับ จีนนับเป็ นประเทศที่มีการสารองข้ าวคงคลังมาก
ที่สดุ ในโลก โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นเกือบร้ อยละ 45 ของปริมาณสารองข้ าวคงคลังรวม
ของโลก ทังนี
้ ้ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา จีนมีแนวโน้ มเพิ่มระดับการสารองคงคลัง ข้ าว
เพิ่มขึ ้นจากราว 38.6 ล้ านตันในปี 2552 เป็ นกว่า 46 ล้ านตันในปี 2557
สารองคงคลังข้ าวของจีน ระหว่ างปี 2551/52-2556/57
ปี
2551/52
2552/53
2553/54
2554/55
2555/56
2556/57

ปริมาณ (ล้ านตัน)
38.6
40.5
42.6
45.0
46.6
46.4

โควตาข้ าว ... กลเม็ดคุมการนาเข้ า คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่ารัฐบาลจีนสร้ างเงื่อนผูกปมการนาเข้ า
ข้ าวไว้ อย่ างแยบยล นับ แต่ปี 2537 จี น มีพัน ธะสัญ ญาผูก พัน กับ องค์ก ารการค้ าโลกในสิน ค้ าข้ าวในลัก ษณะ
“โควตาภาษี ” (Tariff Rate Quota: TRQs) โดยกาหนดปริ มาณไว้ ที่ 5.32 ล้ านตัน จาแนกเป็ นข้ าวเมล็ดสันและ
้
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เมล็ดยาวอย่างละครึ่ง โดยข้ าวในโควตาเสียอากรนาเข้ า (In-quota tariff) ในอัตราร้ อยละ 1 ของราคา CIF ขณะที่
ข้ าวนอกโควตาเสียอากรนาเข้ า (Out-of-quota tariff) ในอัตราร้ อยละ 65 ของราคา CIF เพื่อปกป้องผู้ผลิตข้ าวทัง้
สองประเภท
ต่อประเด็นคาถามว่าทาไมรัฐบาลจีนจึงต้ องกาหนดโควตานาเข้ าข้ าวเมล็ดสันและยาวไว้
้
อย่างละครึ่งนัน้
ผมเห็นว่า การกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็ นการลดระดับการนาเข้ าข้ าวเมล็ดสัน้ เพราะจีนมีผลผลิตมากพอและ
สามารถแข่งขันด้ านราคาได้ นอกจากนี ้ ยังทาให้ โควตาข้ าวเมล็ดยาวลดน้ อยลงไปโดยปริยาย (เมื่อกาหนดสัดส่วน
ไว้ อย่างละครึ่ง) ซึ่งช่วยให้ สามารถจากัดปริมาณการนาเข้ าข้ าวโดยรวมไปพร้ อมกัน
โดยที่อตั ราอากรนาเข้ าของข้ าวนอกโควตาที่สงู ดังกล่าวทาให้ จีนไม่เคยนาเข้ าข้ าว
เกิ น กว่า ปริ ม าณที่ ผูก พัน ไว้ นอกจากนี ้ ในทางปฏิ บัติ ผู้น าเข้ า ข้ า วยัง ต้ อ ง มี
คุณ สมบัติ แ ละยื่ น ขอรั บ โควตาการน าเข้ า เป็ นคราวๆ ไป (เอกสารแนบ) ซึ่ ง
กลายเป็ นปั ญหาอุปสรรคด้ านการนาเข้ าข้ าวในอีกชัน้ หนึ่ง โดยการจัดสรรข้ าวใน
โควตาดังกล่าวในปั จจุบนั กระจายไปยังรัฐวิสาหกิจจีนในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 ของปริมาณการนาเข้ าข้ าวใน
แต่ละปี ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ แก่กิจการเอกชน ทัง้ นี ้ รัฐบาลจีนยังยืนยันในข้ อผูกพันกับองค์การการค้ าโลกในปี
2557 ในเงื่อนไขเดิม ซึ่งปริ มาณโควตาภาษี ดังกล่าวมีสัดส่วนคิดเป็ นราวร้ อยละ 14 ของปริ มาณข้ าวที่ ซือ้ ขาย
ระหว่างประเทศโดยรวม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราว 38 ล้ านตัน
ประการสาคัญ ประเด็นปั ญหาที่กลายเป็ น “ทอร์ คออฟเดอะทาวน์ ” ในบ้ านเรา ก็คือ การซื ้อขายข้ าวตาม
สัญญาแบบรัฐต่อรัฐ หรือ “จีทูจี” กับสองรัฐวิสาหกิจยักษ์ ใหญ่ในวงการสินค้ าเกษตรของจีนอย่าง “เป่ ยต้ าฮวง”
(Beidahuang) จากมณฑลเฮยหลงเจียง และ “คอฟโค้ ” ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเกษตรจากกรุงปั กกิ่ง ซึ่งสร้ างความ
ปวดเศียรเวียนเกล้ าให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องและประชาชนที่สนใจ เพราะจากการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากการกาหนด
โควตานาเข้ าข้ าวดังกล่าวในพันธะสัญญากับ WTO แล้ ว จีนยังสร้ าง “คอขวด” โดยซ่อนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ว่า
ในการซื ้อขายข้ าวแบบจีทจู ีนนั ้ รัฐบาลจีนได้ มอบหมายให้ คอฟโค้ ซึ่งรัฐบาลถือหุ้นอยู่ราวร้ อยละ 60 ของทัง้ หมด
เป็ นผู้นาเข้ าข้ าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งปริมาณข้ าวส่วนนี ้มีสดั ส่วนราวครึ่งหนึ่งของปริมาณโควตาที่กาหนดไว้
นัน่ เท่ากับว่า การนาเข้ าข้ าวอยู่ในมือของรัฐบาลจีนเกือบสมบูรณ์ เพราะในส่วนของการนาเข้ าข้ าวของรัฐ
ก็ใช้ คอฟโค้ เป็ นหน่วยงานนาเข้ าจุดเดียว ขณะที่การนาเข้ าข้ าวของเอกชนก็ต้องขอรับการจัดสรรโควตาจากรัฐบาล
อยู่ดี
ดังนัน้ จีนจะนาเข้ าข้ าวมากหรือน้ อยในแต่ละปี ขึ ้นอยูน่ โยบายของรัฐบาลจีนเป็ นสาคัญ
เช่น หากปี ใดที่ ผลผลิตข้ าวภายในประเทศมีอยู่มาก จี นก็ อาจไม่จัดสรรโควตาการ
นาเข้ าข้ าวมากนัก หรื อหากจีนมีนโยบายเพิ่มปริ มาณสารองสินค้ าเกษตร เนื่องจาก
เกรงปั ญหาภัยแล้ ง ภัยสงคราม หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กบั ประเทศที่ต้องการ

8
จัดซื ้อสินค้ าจีน ก็อาจจัดสรรโควตาหรืออาจให้ คอฟโค้ ไปจัดซื ้อข้ าวแบบจีทจู ีมากขึ ้น
ในทางกลับกัน เงื่อนไขที่ผกู ล็อกให้ คอฟโค้ เป็ นผู้นาเข้ าแบบจีทจู ีแต่เพียงผู้เดียว ก็เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้
สัญญาซื ้อขายข้ าวระหว่างกรมการค้ าต่างประเทศและเป่ ยต้ าฮวง ซึ่งลงนามซื ้อขายข้ าวจานวน 1.2 ล้ านตัน ไปเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิก ายน 2556 ต้ องมีอนั ยกเลิก ไป เพราะผู้ที่เกี่ ยวข้ องเกรงว่าจะโดนควันหลงจากการตีความของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เห็นว่า การลงนามซื ้อขายข้ าวแบบรัฐต่อรัฐกับ
จีนต้ องกระทากับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลางเท่านัน้
ทาไมจีนต้ องซือ้ ข้ าวไทย
ข้ าวไทย ... เหมาะสาหรับการบริโภค สาหรับผู้อา่ นหลายท่านอาจสงสัยว่า ในขณะที่จี นเป็ นผู้ผลิตราย
ใหญ่ที่สดุ ของโลก ทาไมจีนเป็ นผู้นาเข้ าข้ าวรายใหญ่สดุ ของโลกดังที่ปรากฏในปี 2556 เหตุผลประการแรก ก็คือ จีน
เป็ นประเทศที่มีจานวนประชากรมากและบริโภคข้ าวเป็ นอาหารหลัก ทาให้ มีความต้ องการข้ าวจานวนมหาศาลใน
แต่ละปี ซึ่งขีดความสามารถในการผลิตข้ าวของจีนยังไม่เพียงพอในเชิงปริมาณ ประการ
ถัดมา โดยที่ ชาวจี นฐานะดีขึ ้น และหันมาใส่ใ จด้ านความปลอดภัยมากขึ ้น (แถมยัง
บริ โภคน้ อยลง) จึงต้ องการเลือกบริ โภคข้ าวคุณภาพดี ซึ่ง ข้ าวจีนไม่อาจตอบสนองได้
มากพอทังในเชิ
้
งปริมาณและภาพลักษณ์ จีนจึงนาเข้ าข้ าวจานวนมากในแต่ละปี
ข้ าวไทยนับเป็ นข้ าวคุณภาพดี ยิ่งพอเป็ นข้ าวหอมมะลิด้วยแล้ วยิ่งมีภาพลักษณ์
และชื่อเสียงที่ดีมากในตลาดจีน ไม่ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือด้ านคุณภาพ
ของข้ าวไทยปล่อยออกมาอย่างไรก็ตาม ประการสาคัญ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า
ต่างประเทศก็มีการกาหนดมาตรฐานและการตรวจสอบข้ าวส่งออกที่ได้ รับการยอมรับ
ในทางกลับกัน รัฐบาลจีน โดย AQSIQ ก็ทาหน้ าที่กาหนดมาตรฐานและกากับตรวจสอบ
มาตรฐานข้ าวนาเข้ าอย่ างเป็ นระบบ ดังนัน้ ข้ าวไทยที่ ผ่านการตรวจสอบและส่งมาจ าหน่ายที่ตลาดจี นจึงไม่ มี
ประเด็นในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
ต่อประเด็นที่วา่ “จีนนาเข้ าข้ าวไทยจานวน 1 ล้ านตันไปทาอะไร?” ผมก็ขอเรียนว่า โดยที่ข้าวไทยเป็ น
ที่ต้องการของตลาด มีคณ
ุ ภาพและภาพลัก ษณ์ ดี รวมทัง้ ยังมีราคาสูงกว่าข้ าวของคู่แข่งขันอย่างเวียดนามและ
อินเดีย ดังนัน้ คอฟโค้ และรัฐวิสาหกิจอื่น ซึ่งล้ วนเป็ นกิจการที่ทาธุรกิจค้ าข้ าวกับไทยมาเป็ นหลายสิบปี และมีความ
เชี่ยวชาญข้ าวไทยและการทาตลาดในจีนเป็ นอย่างดี คงไม่มีเหตุผลในการที่จะนาเอาข้ าวไทยไปทาเป็ นอาหารสัตว์
หรือทาลายให้ ขาดทุนเล่นแต่อย่างใด
ประการสาคัญ เราอาจนึกสงสัยว่าทาไมบริ ษัทจีนที่มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนเหนือของจีนซึ่งนิยม
บริโภคข้ าวเมล็ดสันจึ
้ งนาเข้ าข้ าวไทยซึ่งเป็ นข้ าวเมล็ดยาว คาตอบก็คือ “โอกาสทางธุรกิจ” ข้ าวที่นาเข้ ามาจาก
ไทยไม่จาเป็ นต้ องส่งไปทาตลาดในพืน้ ที่ทางตอนเหนือเสมอไป เฉกเช่นเดียวกับการที่ผ้ ปู ระกอบการไทยนาเข้ า
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สินค้ าจากต่างประเทศก็มิใช่เพื่อจาหน่ายในไทยเสมอไป เหล่านี ้พอช่วยตอบคาถามของเพื่อนผมได้ วา่ “จีนซือ้ ข้ าว
ดังกล่ าวมาจาหน่ ายเพื่อการบริโภคนั่นเอง”
อย่างไรก็ดี โดยข้ อเท็จจริงแล้ วก็อาจพบว่า ข้ าวหอมมะลิไทยยังมีกรณี ปัญหาการถูกปลอมปนและละเมิด
ทรัพย์สิน ทางปั ญญา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเครื่ องหมายการค้ า “HOM MALI” ที่ เป็ น “ตรารวงข้ าวสีเขียว” อยู่
ค่อนข้ างมาก ทาให้ ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีนสูญเสียมาตรฐาน มีภาพลักษณ์ ที่ด่างพร้ อย และขาดเสน่ห์ของ
ความหอมกรุ่ นไปไม่มากก็ น้อย จนท าเอาผู้บริ โภคชาวจี นจ านวนมากมักบ่ นว่าข้ าวที่ เราน าเอามาจัด กิจ กรรม
ประชาสัมพันธ์แจกชิมในจีนมีรสชาติและความหอมกว่าข้ าวหอมมะลิที่พวกเขาซื ้อหามาบริโภคมาก
ดังนัน้ ไทยจึงจาเป็ นต้ องกากับตรวจสอบเข้ มสินค้ าข้ าวส่งออก และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของจีนใน
การตรวจสอบคุณภาพข้ าวไทยที่จาหน่ายในตลาดจีน รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ ตอกยา้ “สถานะ” ด้ านมาตรฐาน
คุณภาพของข้ าวไทยเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้บริ โภคจีน ขณะเดียวกัน ตลาดข้ าวในจีนก็เริ่ ม “สลับซับซ้ อน”
มากขึ ้น การที่ผ้ บู ริ โภคในเมืองซึ่งมีฐานะความเป็ นอยู่ดี และมีแนวโน้ มบริ โภคข้ าว
น้ อยลง จึงเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิด โดยหันมามองหาและยินดีจ่ายเงินซือ้ “ข้ าว
คุณภาพ” มาบริ โภคมากขึ ้น จุดนีเ้ องที่อาจเป็ นโอกาสของตลาดข้ าวหอมมะลิและ
ข้ าวพิเศษที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงประเภทใหม่ของไทยในตลาดจีน
นอกจากนี ้ โดยที่จีนยังคงจะเป็ นตลาดข้ าวของไทยที่สาคัญในอนาคต กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศยัง
อาจใช้ เวทีการประชุมทวิภาคีด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนนาเสนอเพื่อขอให้ รัฐบาลจีนเพิ่มรายชื่อผู้นาเข้ าข้ าว
แบบรัฐต่อรัฐให้ มีค วาม “ยืดหยุ่น” แก่การน าเข้ าข้ าวไทยมากขึ ้น โดยอาจเพิ่มเติมรายชื่อรัฐวิสาหกิจ ในระดับ
มณฑล แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กบั คอฟโค้ เพียงรายเดียว เพราะปั จจุบนั รัฐวิสาหกิจจีนในระดับมณฑลก็เป็ นกิจการ
ขนาดใหญ่และมีความพร้ อมในการที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการนาเข้ า และเป็ นช่องทางกระจายข้ าวและสินค้า
เกษตรอื่นๆ ในตลาดจี น แถมหากพิ จารณาจากความเป็ นรัฐวิสาหกิ จ คอฟโค้ เองก็ ยัง มีสัดส่วนการถื อหุ้นของ
ภาครัฐต่ากว่าของหลายรายในจีน
แม้ นว่าคาว่า “ทานาบนหลังคน” จะเสียดแทงความรู้สกึ ของเรามากน้ อยเพียงใด แต่หลังของชาวนาก็ยัง
เป็ นพื ้นที่ที่เย้ ายวนใจนักการเมืองและนายทุนอยู่เสมอ ...
ที่มา: บทความจากศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
(http://www.thaibiz.net/th/news/15816/99/)

