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รายงานสถานการณ์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลียประจาปี ๒๕๖๒
ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้การผลิตและการส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียจะลดลงในปี ๒๕๖๓
สาระสาคัญ
การผลิ ต โคและเนื้ อ วั ว ในพื้ น ที่ ผ ลิ ต ที่ ส าคั ญ ของออสเตรเลี ย ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย แล้ ง
อย่างต่อเนื่อง โดยการขาดแคลนอาหารสัตว์ทาให้จานวนโคและสต็อกในปี 2019 ลดลงอย่างมาก รวมถึงมีอัตรา
การฆ่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากจานวนโคที่ลดลง Foreign Agriculture Service (FAS) ประจากรุงแคนเบอร์ราจึง
คาดการณ์ว่าการผลิตเนื้อวัวของออสเตรเลียในปี 2020 จะลดลงร้อยละ 11 จากปี 2019 และการส่งออกจะลดลง
ร้อยละ 15 ซึ่งปริมาณคาดการณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนของฤดูใบไม้ผลิเป็นสาคัญ หากปัญหาภัยแล้งสามารถทุเลา
ลงได้ก็มีแนวโน้มว่าการเลี้ยงโคจะเพิ่ มมากขึ้น แต่ถ้าหากปัญหาภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะทาให้จานวน
โคลดลงต่อไปอีกเช่นกัน
บทสรุปผู้บริหาร
การผลิ ตโคและเนื้ อวัว ในพื้นที่ผ ลิตที่สาคัญของออสเตรเลีย ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากปัญหา
ภัย แล้ ง สภาพอากาศที่แห้ ง แล้ งยั งคงเกิดขึ้น ต่อเนื่องในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐ นิว เซาท์เวลส์ และตอนใต้ของ
รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการผลิต โครวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 ของจานวนโครวมทั้งประเทศ
โดยปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ทาให้จานวนโคและสต๊อคของปี 2019 ลดลงอย่างมาก และส่งผลให้อัตรา
การฆ่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ (และความต้องการเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยธัญพืชจานวนมาก
จากต่างประเทศ) ได้ส่งผลให้จานวนโคเพศเมียในบริเวณพื้นที่ขุนสัตว์เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นสถิติในปี 2019 ซึ่งปริมาณ
การฆ่าที่เพิ่มขึ้นทาให้การส่งออกเนื้อวัวเพิ่มขึ้นในปี 2019 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังจีนใน
เดือนกรกฎาคมที่มีปริมาณส่งออกสูงสุดในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณการฆ่าและการส่งออกดังกล่าวเป็น
ปริมาณที่ไม่ยั่งยืนและคาดว่าจะลดลงในช่วงปลายปี 2019 ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสาคัญให้การผลิตและการส่งออก
เนื้อวัวในปี 2020 ลดลง ทั้งนี้ ระยะเวลาและขอบเขตของการลดลงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนในฤดูใบไม้ผลิเป็น
สาคัญ หากมีฝนตกทั่วทั้งพื้นที่ผลิตก็จะทาให้เกษตรกรเริ่มกลับมาเลี้ยงโคเพื่อสะสมสต๊อกอีกครั้ง ซึ่งนั่นจะทาให้โค
ที่ส ามารถส่ งให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ตเนื้ อ วั ว ได้ ล ดลง แต่ ถ้ าหากปั ญหาภัย แล้ ง ยัง ไม่ห มดไปหรื อมี ปริ ม าณน้ าฝนเพี ยงพอ
แค่ในบางพื้นที่ อาจจะทาให้จานวนโคลดลงต่อเนื่องในพื้นที่แห้งแล้งและอาจจะมีจานวนโคเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับ
น้าฝน ส่วนอัตราการฆ่าโคเพศเมียที่สูงมากในปี 2019 มีแนวโน้มทาให้การเพิ่มจานวนโคเป็นไปได้ช้าลง (อัตรา
การฆ่าโคเพศเมียเฉลี่ย 4 เดือนสูงสุดเป็นสถิติที่ร้อยละ 58 ในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน)
FAS แคนเบอร์ราคาดการณ์ว่า ปริมาณการฆ่าโคจะลดลง 1 ล้านตัว ในปี 2020 ลดลงร้อยละ 12
จากปี 2019 ซึ่งสาเหตุส าคั ญมาจากการฆ่ าโคเพศเมียลดลง ถึง แม้ว่า น้าหนักซากคาดการณ์ของปี 2020
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จะมากขึ้น แต่การฆ่าที่ลดลงมีผลให้การผลิตเนื้อวัว โดยคิดเป็นน้าหนักซากลดลง 250,000 ตัน หรือร้อยละ 11
ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2003 การผลิตเนื้อวัวที่ลดลงนี้จะส่งผลให้การส่งออกลดลงด้วย (ร้อยละ 15)
ด้านการผลิตสุกร จากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับสูงขึ้นและราคาเนื้อหมูที่ ตกต่าจากปัญหาภัยแล้งในปี 2018
และ 2019 ได้สร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ผลิตสุกร ทาให้ปริมาณการผลิตเนื้อหมูของออสเตรเลียในปี 2019 ลดลงและ
การนาเข้าเพิ่มขึ้น FAS แคนเบอร์ราคาดว่าการผลิตเนื้อหมูในปี 2020 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 410,000 ตัน
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) เป็นผลมาจากราคาเนื้อหมูในปัจจุบันมีการปรับเพิ่มขึ้นและราคาอาหารสัตว์ ปรับลดลง (แต่
ยังคงมีราคาสูงอยู)่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตมีผลตอบแทนมากขึ้น
หมายเหตุ: ปีการตลาดคือปีตามปฏิทิน กล่าวคือปีการตลาด 2019 คือปี 2019 ตามปฏิทิน ข้อมูลที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ไม้ได้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของ USDA ซึ่งข้อมูลที่เป็นทางการของ USDA สามารถเข้าถึงได้ที่
https://apps.fas.usda.gov/psdonline
จานวนโค
ปี 2020
จานวนโคในปี 2020 คาดว่าจะมีจานวนค่อนข้างคงที่เมื่อสิ้นสุดปี 2020 ที่ 24.4 ล้านตัว ใกล้เคียงกับ
จานวนโคในช่วงต้นปี หลังจากที่จานวนโคได้ลดลงอย่างมากในปี 2019 แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะ
กลับมาเลื้ยงโคเพิ่มขึ้นหลังจากภัยแล้งได้ทุเลาลงจากปี 2018 และ 2019 แต่การเพิ่มจานวนโคทาได้ช้าลงเนื่องจาก
โคเพศเมียถูกฆ่าจานวนมากในปี 2019 จึงทาให้การผลิตลูกวัวลดลง อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้าฝนในฤดูใบไม้ผลิเป็นสาคัญ หากปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในบางพื้นที่ ก็จะทาให้จานวนโคเพิ่มขึ้น
แต่ในทางกลั บกันหากปัญหาภัยแล้งยั งคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ก็จะทาให้การเพิ่มจานวนโคในพื้นที่เป็นไปได้ช้าลง
ปัจจุบันพยากรณ์อากาศจากสานักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลีย ช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนบริเวณ
รอบพื้นที่ผลิตที่สาคัญมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก การผลิตโคกว่า 2 ใน 3 ของประเทศพบภายในรัฐควีนส์แลนด์และ
นิวเซาท์เวลส์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยแล้ง ทาให้หญ้าอาหารสัตว์ลดลงจานวนมาก (ตาม
ภาพด้านล่าง)
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จากการคาดการณ์การเลี้ยงโคเพื่อสะสมสต๊อกในบางพื้นที่ ตลอดจนจานวนโคเพศเมียและการผลิตลูกวัว
ที่ลดลง คาดว่าจะทาให้จานวนโคที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฆ่าได้ลดลง โดยปริมาณการฆ่ารวมทั้งหมดจะลดลง
1 ล้านตัว (ร้อยละ 12) ในปี 2020 ซึ่งการลดลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลส่วนใหญ่มาจากการลดปริมาณการฆ่าโคเพศเมีย
ลงจากปี 2019 ที่มีอัตราการฆ่าสูงมาก และส่วนหนึ่งมาจากความปรารถนาที่จะกลับมาเลี้ยงโคของเกษตรกร
นอกจากนี้โคเพศเมียยังได้รับการคาดการณ์ว่าจะถูกเลี้ยงสะสมไว้ เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการฆ่าโคเพศเมียคาดว่า
จะลดลง 800,000 ตัว (ร้อยละ 19) นอกจากนี้จานวนโคที่ลดลงยังจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกโคมีชีวิตด้วย
ซึ่งคาดว่าจะลดลง 250,000 ตัว เป็น 900,000 ตัว ในปี 2020
ปี 2019
ปลายปี 2019 จานวนโคคาดว่าจะลดลงกว่า 1.25 ล้านตัว ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการปิดฟาร์มในหลาย
พื้ น ที่ จ ากปั ญ หาภั ย แล้ ง การขาดแคลนหญ้ า อาหารสั ต ว์ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ จ านวนโคลดลงมาก
โดยปริมาณคาดการณ์การฆ่า โคของปี 2019 ถูกปรับให้เพิ่มขึ้น 600,000 ตัว เป็น 8.5 ล้านตัว เนื่องจากภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ทาให้ปริมาณการฆ่าโคสูงมากในครึ่งแรกของปี 2019 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตามรายงานทางสถิติ
ของ ABS ระบุว่าปริมาณการฆ่า โคมีปริมาณทั้งสิ้น 4.37 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า โดยเกิดจากการฆ่าโคเพศเมียที่เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของ
ปีก่อนหน้า) ผนวกกับการขาดแคลนอาหารสัตว์ที่ทาให้น้าหนักซากลดลง ทั้งนี้ ปริมาณการฆ่าโคเพศเมียคิดเป็น
น้าหนักซากมากเป็นสถิติที่ร้อยละ 58 ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม – มิถุนายน)
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แม้ว่าอัตราการฆ่าจะเริ่มลดลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ปริมาณการฆ่าในปี 2019 คาดว่าจะยังคงสูงกว่า
ในปี 2018 ซึ่งจานวนโคที่ได้รับการขุนคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อ้างอิงจาก Australian Lot Feeders’
Association จานวนโคในเดือนมิถุนายน 2019 ได้สร้างสถิติใหม่ที่ 1.15 ล้ านตัว โดยภาคอุตสาหกรรมระบุว่า
จานวนโคที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ขุนสัตว์เกิดจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์และอาหารสัตว์
ภายในฟาร์มเลี้ยง ทาให้เกษตรกรจาเป็นต้องขายโคให้แก่โรงขุน ปัจจัยที่สองคือต่างประเทศมีความต้องการเนื้อวัว
ที่เลี้ยงด้วยธัญพืชของออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น ตามปกติแล้วโคของออสเตรเลียประมาณร้อยละ 30 จะถูกขุน
ภายในโรงขุน

ปริมาณคาดการณ์การส่งออกโคมีชีวิตสาหรั บปี 2019 ถูกปรับแก้ไขให้เพิ่มขึ้ น 250,000 ตัว เนื่องจาก
การขาดแคลนน้าฝนต่อเนื่องในหลายพื้นที่และความต้องการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้การส่งออกในครึ่งปีแรกของ
ปี 2019 จะเพิ่มขึ้น ปริ มาณการส่ งออกโคมีชีวิตรวมทั้งหมดอยู่ที่ 1.15 ล้ านตัว เท่ากับปี 2018 การส่ งออก
ครึ่งปีแรกของปี 2019 มีจานวนทั้งสิ้น 615,000 ตัว เพิ่มขึ้นกว่า 1 ใน 4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกทั้งหมดถูกส่งไปยังอินโดนีเซีย และตลาดส่งออกที่มีขนาดใหญ่รองลงมา
คือ เวียดนาม และ จีน
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การผลิตเนื้อวัว
ปี 2020
ตามอัตราการฆ่าโคที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากจานวนฝูงสัตว์ที่มีขนาดเล็กและการเลี้ยงโคเพื่อสะสมสต๊อก
ของเกษตรกร ทาให้การผลิตเนื้อวัวในปี 2020 ของออสเตรเลียจะลดลง 250,000 ล้านตัน (น้าหนักซาก) อยู่ที่
2.05 ล้านตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากปี 2019 และนับเป็นปริมาณการผลิ ตที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2003 ทั้งนี้
การคาดการณ์อาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนในฤดูใบผลิที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการผลิตในบางพื้นที่ว่าจะสามารถเพิ่มจานวนโคได้มากขึ้นหรืออาจจะต้องลดจานวนโคลงต่อไปอีก
ปี 2019
ปริมาณการผลิตเนื้อวัวคาดการณ์โดย FAS แคนเบอร์ราถูกปรับแก้ไขเพิ่มขึ้น 100,000 ตัน (น้าหนักซาก)
เป็น 2.3 ล้านตัน คงที่จากปี 2018 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าอัตราการฆ่าและการผลิตเนื้อวัวได้สูงมาก
เนื่องจากการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์และอาหารสัตว์มีราคาสูงจึงนาไปสู่ก ารปิดฟาร์มในหลายแห่ง การผลิต
เนื้อวัวในครึ่งปีแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็น 1.18 ล้านตัน (น้าหนักซาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อนหน้า ซึ่งการผลิตเนื้อวัวที่เพิ่มขึ้นนี้น้อยกว่าปริมาณการฆ่าที่เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) เนื่องจากน้าหนักซาก
ทีไ่ ด้ลดลงจากอัตราการฆ่าโคเพศเมีย รวมทั้งจากปัญหาการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์และสถานการณ์อาหารสัตว์
ในออสเตรเลีย
การส่งออกเนื้อวัว
ปี 2020
ออสเตรเลียส่งออกเนื้อวัวประมาณร้อยละ 70 และมีการบริโภคภายในประเทศคงที่ ปริมาณคาดการณ์
การผลิตเนื้อวัวในปี 2020 ที่จะลดลงนั้นเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลง โดยการส่งออกเนื้อวัวจะลดลง 250,000
ล้านตัน (น้าหนักซาก) อยู่ที่ 1.4 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 15) ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกที่น้อยที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี
แม้ว่าจะมีความต้องการที่ต่อเนื่องจากตลาดจีน แต่จานวนโคที่สามารถส่งให้กับโรงฆ่าสัตว์ที่ลดลงคือแรงขับเคลื่อน
สาคัญที่ทาให้การส่งออกลดลง
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ปี 2019
ปริมาณการส่งออกเนื้อวัวคาดการณ์โดย FAS กรุงแคนเบอร์ราถูกปรับแก้ไขเพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งออก
ในครึ่งปีแรกเป็นไปอย่างดี โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดจีน โดยการส่งออกเนื้อวัวในปี 2019 คาดว่า จะอยู่ที่
1.65 ล้านตัน (น้าหนักซาก) ใกล้เคียงกับปี 2018 การส่งออกในครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 843,000 ตัน (น้าหนัก
ซาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า รายงานการส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2019 พบว่า
มีปริมาณมากกว่าในเดือนที่ผ่านมา และเป็นปริมาณส่งออกประจาเดือนที่สูงสุดในรอบ 4 ปี นอกจากนี้ค่าเงิน
ออสเตรเลียที่อ่อนลงได้ส่งผลดีต่อการส่งออก โดยในปีนี้การส่งออกไปยังตลาดจีนเท่าที่ผ่านมาเติบโตในเกณฑ์
ที่ดีมาก โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 68 ในช่วงครึ่งปี แรก ซึ่งจีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้น มาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
เป็ น อัน ดับ ที่ 2 รองจากญี่ปุ่ น แม้ว่าการส่ งออกจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดจีน แต่ผ ลกระทบจาก
การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรและความต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่น ๆ ของจีน เป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้การส่งออกของออสเตรเลียไปยังตลาดจีนมีการเติบโต อ้างอิงจากข้อตกลงทางการค้าเสรีจีน – ออสเตรเลีย
สาหรับปี 2019 เมื่อเนื้อวัวของออสเตรเลียจานวน 174,454 ตัน ถูกส่งออกไปยังจีน อัตราภาษีนาเข้าจะเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 6 เป็น ร้อยละ 12 ซึ่งอัตราภาษีดั งกล่าวเกิดขึ้นในกลางเดือนสิ งหาคมและคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ไป
ตลอดปี 2019 แม้ว่าการขึ้นอัตราภาษีนาเข้าจะส่งผลต่อการขาย แต่นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการณ์ว่าอุปสงค์
จากตลาดจีนที่มีมากนั้นจะผลักดันให้เกิดการส่งออกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราภาษีนาเข้าจะสูงขึ้นก็ตาม
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การผลิตเนื้อหมู
ปี 2020
FAS คาดการณ์ว่าการผลิตเนื้อหมูของออสเตรเลียจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2020 โดยมีการผลิตเพิ่มขึ้น
10,000 ตัน (น้าหนักซาก) จากปริมาณคาดการณ์ของปี 2019 เป็น 410,000 ตัน จากปัจจัยราคาสุกรสูงและราคา
อาหารสัตว์ที่ถูกลงในช่วงต้ นปี 2019 เกษตรกรได้รับผลตอบแทนดีขึ้นและเริ่มกลับมาผลิตสุกรเพิ่มขึ้น จึงทาให้
ภาพรวมการผลิตสุกรของออสเตรเลียในปี 2020 คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2019
ปริมาณการผลิตสุกรที่คาดการณ์โดย FAS แคนเบอร์รา สาหรับปี 2019 ได้ปรับแก้ลดลง 20,000 ตัน
เป็น 40,000 ตัน โดยการผลิตสุกรในครึ่งปีแรกของปี 2019 มีปริมาณประมาณ 10,000 ตัน ลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2018 (ร้อยละ 5) อัตราการฆ่าที่สูงในปี 2018 (รวมถึงการฆ่าสุกรตัวเมีย) ได้ทาให้จานวนสุกรใน
ประเทศลดลง ประกอบกับ การคาดการณ์ ว่าเกษตรกรจะเลี้ ย งสุ ก รเพื่อสะสมสต๊ อกเพิ่ มขึ้น จึ งส่ งผลให้ สุ ก ร
ที่สามารถส่งไปยังโรงฆ่ามีจานวนลดลง ซึ่งอัตราการฆ่าที่สูงในปี 2018 เกิดจากราคาอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นเกือบ
เท่าตัวจากราคาช่วงระหว่างกลางปี 2017 และกลางปี 2018 โดยเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งของออสเตรเลีย
นอกจากนี้ จากมาตรการด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของออสเตรเลี ย ท าให้ มี ก ารน าเข้ า เมล็ ด พื ช หรื อ
อาหารสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เกษตรกรจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ภายในประเทศเท่านั้น
ดังนั้นเกษตรกรหลายรายต้องถอนตัวออกจากตลาดไป ทั้งนี้ การฆ่าสุกรได้เพิม่ สูงสุดในช่วงกลางปี 2018 เนื่องจาก
ราคาสุกรตอนอยู่ในช่วงราคาตกต่าที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาสุกรได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วนับจากช่วงเวลาดังกล่าว
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การค้าสุกร
ปี 2020
ปริมาณนาเข้าสุกรในปี 2020 คาดว่าจะลดลง 20,000 ตัน (น้าหนักซาก) จากปริมาณคาดการณ์ปี 2019
เป็นปริมาณการนาเข้าที่ 230,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดที่
วางจาหน่ายในออสเตรเลียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น เนื่องจากออสเตรเลียไม่อนุญาตให้มีการนาเข้า
เนื้อหมูสดและเนื้อหมูแช่เย็นตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป เช่น แฮม
เบคอน และอื่น ๆ ผลิตมาจากเนื้อหมูแช่แข็งนาเข้าจากต่างประเทศ
ด้านการส่งออกเนื้อหมูคาดว่าจะมีปริมาณคงที่ที่ 45,000 ตัน (น้าหนักซาก) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วออสเตรเลีย
ส่งออกเนื้อหมูไปยังสิงคโปร์ ฮ่องกง และนิวซีแลนด์ เนื้อหมูส่งที่ออกส่วนใหญ่จะใช้ในการแปรรูป กว่าร้อยละ 50
ของผลิตภัณฑ์เนื้อหมูส่งออกถูกผลิตโดยบริษัทในเครือของผู้ผลิตรายใหญ่ โดยผู้ผลิตเนื้อหมูแบบครบวงจรรายใหญ่
ที่สุดของออสเตรเลียส่งออกผลิตภัณฑ์กว่า 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตน ซึ่งมีสิงคโปร์และญี่ปุ่นเป็นตลาด
หลัก
ปี 2019
ด้านปริมาณคาดการณ์การนาเข้าเนื้อสุกรในปี 2019 ของออสเตรเลียมีการปรับแก้ไขลดลง 20,000 ตัน
(น้ าหนั ก ซาก) เป็ น 250,000 ตั น เนื่ อ งจากมี ก ารส ารวจพบว่ า มี ก ารน าเข้ า สิ น ค้ า จ านวนมากในปั จ จุ บั น
โดยการน าเข้ า ในครึ่ ง ปี แ รกของปี 2019 มี ป ริ ม าณทั้ ง สิ้ น 147,000 ตั น (น้ าหนั ก ซาก) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 25
เมื่อเปรียบเทียบกับช่ว งเวลาเดีย วกันของปีก่อนหน้า จากการลดการผลิตเนื้อหมูในประเทศและราคาเนื้อหมู
ที่ดึงดู ด ในตลาดออสเตรเลี ย ทาให้ ส่ ว นแบ่ งการตลาดของผลิ ต ภัณฑ์ เนื้ อหมูแปรรูปเปิ ดกว้างมากขึ้น ส าหรั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ จ ากต่ างประเทศ โดยผลิ ตภั ณฑ์ เนื้ อหมูน าเข้า ของออสเตรเลี ย ในปี 2019 ที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่เ ป็ น
การนาเข้าจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา
ด้านการส่งออกในปี 2019 คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 45,000 ตัน (น้าหนักซาก) เนื่องจากการส่งออกใน
ปัจจุบันลดลงเล็กน้อยจากปี 2018
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ที่มา :
รายงาน Australia Livestock and Products Annual โดย USDA Foreign Agricultural Service
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20An
nual_Canberra_Australia_9-6-2019.pdf
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