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งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2
ประจำเดื อ น พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

ความเบื้องต้น

“...ประเทศที่มีการให้นำเข้าเนื้อ
สุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน
และเวียดนาม...”
“...ประเทศที่ไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกร
ที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง คือ
รัสเซีย จีน และสหภาพยุโรป
...”

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ และ ดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
สถาบันคลังสมองของชาติ

จดหมายข่ า ว “งานวิ จั ย เชิ ง นโยบายเกษตร” ฉบั บ ที่ 2 (พฤษภาคม สิ ง หาคม 2563) นี้ ยั ง คงนำเสนอผลการศึ ก ษาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย
“การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอด
สารเร่งเนื้อแดง” โดยวัตถุประสงค์ส่วนนี้ คือ นำเสนอสถานภาพของอุตสาหกรรมสุกร
ในต่างประเทศ ทั้ งกลุ่ มประเทศที่ มีการให้ น ำเข้าเนื้ อสุ กรที่ ไม่ป ลอดสารเร่งเนื้ อแดง
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และเวียดนาม และประเทศที่ไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอด
สารเร่งเนื้อแดง คือ รัสเซีย จีน และสหภาพยุโรป โดยพิจารณาถึงข้อมูลความพอเพียง
ของการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ (Self-sufficiency ratio) อัตราการเปลี่ยนแปลง
การผลิต การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ความต้องการบริโภคเนื้อสุกร
ต่อคน ปริมาณการบริโภคในประเทศ และราคาเนื้อสุกรในประเทศ ทำการเปรียบเทียบ
ในช่ ว งก่ อ นและหลั ง การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย ตลอดจนนำเสนอผลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
อุตสาหกรรมสุกรในประเทศดังกล่าว จนถึงปี 2560
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาทางเลือกให้กับประเทศไทย
ถึงผลกระทบที่ เกิด ขึ้น ตลอดจนแนวทางในการปรับตั ว ของอุ ตสาหกรรมสุ กรทั้ งใน
ประเทศที่ไม่มีนโยบายการให้นำเข้าและไม่ให้นำเข้าฯ
สำนักประสานงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจไม่มากก็น้อย 
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“กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุกรของต่างประเทศ:
เปรียบเทียบประเทศที่มกี ารให้นำเข้า และไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง”
ศึกษาโดย เออวดี เปรมัษเฐียร ณัฐพล พจนำประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพรวมสถานการณ์การผลิตและการค้าสุกรโลก

ภาพรวมการผลิตสุกรของโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี
โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขยายกำลังการผลิตในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุ โรป แต่ อย่ างไรก็ ตามในช่ว งปี 2560 มีก ารระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) ใน
ประเทศจีน จึงส่งผลกระทบให้แนวโน้มของการผลิตมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ในขณะที่ประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากราคาเนื้อสุกรที่ลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าอาหารที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้กำลังการผลิตของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีแนวโน้ม
ลดลง พบว่ากำลังการผลิตสุกรของประเทศจีนมีการผลิตสูงสุด มีอัตราการเติบโตคงที่ในช่วงปี
2561 และคาดการณ์ว่าจะใกล้เคียงการผลิตเดิมในปี 2562 ในขณะที่ประเทศที่มีกำลังการผลิต
รองลงมาคือกลุ่มสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยกำลังการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านของการผลิตสุกรมีชีวิต ประเทศจีนมีกำลังการผลิตสูงสุด รองลงมาคือสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา บราซิล และรัสเซียตามลำดับ ในส่วนของการบริโภคนั้น ประเทศจีน เป็นประเทศที่
มีอัตราการบริโภคสูงสุดเช่นกัน ซึ่งมากกว่าการผลิตในประเทศ จึงต้องอาศัยการนำเข้าในบางส่วน
รองลงมาคือสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและ รัสเซีย ตามลำดับ โดยปริมาณการบริโภคในภาพรวม
ของโลก มีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.8 ในช่วงปี 2561 สำหรับประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุ โรปมี การประมาณการว่าจะมีแนวโน้ม การบริโภคที่ล ดลงเนื่ องมาจากการลดกำลั งการผลิ ต
รวมถึงราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาทิ บราซิล ญี่ปุ่น
เวียดนาม เม็กซิโก เกาหลีใต้ มีแนวโน้มของความต้องการบริโภคในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่
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ในส่วนของการค้าและการนำเข้าประเทศผู้นำเข้าหลักคือประเทศจีน รองลงมาคือญี่ปุ่น
เม็กซิโก เกาหลีใต้ ฮ่องกง ตามลำดับ โดยประเทศจีน นำเข้าสูงสุดจากสหภาพยุโรป มากกว่าร้อย
ละ 60 ของปริมาณการนำเข้า รองลงมาคือแคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล ตามลำดับ โดยปริมาณ
การนำเข้าในช่วงปี 2559-2560 มีแนวโน้มลดลง จากผลกระทบของการระบาดของโรค ส่งผลให้
ประชาชนในประเทศจีนเอง ลดการบริโภคเนื้อสุกรลง ในขณะที่ราคาในประเทศลดลงตามไปด้วย
สำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้าหลักเป็นอันดับสองของโลก มีแนวโน้มของการนำเข้าที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศเม็กซิโกที่มีอัตราการนำเข้าเติบโตอย่างเพิ่มขึ้น
ในด้านของการส่งออก ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นประเทศผู้ส่งออกหลัก
มีกำลังการส่งออกมากถึงร้อยละ 35 ของการส่งออกในตลาดโลก รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา ที่มี
กำลังการส่งออกที่ร้อยละ 32 ในขณะที่แคนาดาเท่ากับร้อยละ 16 บราซิลร้อยละ 8 ตามลำดับ
แนวโน้มการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของการ
ส่งออกในประเทศเม็กซิโก ที่เป็ นประเทศส่งออกหลักของสหรัฐอเมริกา รวมถึงญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และแคนาดา

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสุกรในประเทศต่างๆ พบว่าเนื้อสุกรยังคงเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญ
ของประชากรโลก ประกอบกับ แนวโน้มของความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของหลายประเทศที่
เติบโตพร้อมกับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ยังคงทำให้อุตสาหกรรมสุกรมีการเติบโตใน
การผลิต โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตมาก มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ลง ทั้งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
เน้นระบบการผลิตสุกรเพื่อการจำหน่ายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในประเทศที่พัฒนา
แล้วยังมีประเด็นของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตที่มากขึ้น เป็นข้อจำกัดและข้อกีดกัน
ทางการค้าประการหนึ่งที่ส่งผลให้การค้าเนื้อสุกรของประเทศต่างๆ ยังมีข้อจำกัด
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมสุกรในประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังการเปิดตลาดจากการ
ปรับเปลี่ยนระบบโควตาการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1988 เป็นการเก็บภาษีภายใต้
ข้อตกลงทางการค้า โดยในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มนำเข้าสินค้าสุกรเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศส่งออกหลักไปของสินค้าเนื้อสุกรไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น แสดงถึงแนวโน้มของการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง และปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลญี่ปุ่นมีการอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างมากรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมสุกร
ในหลายรูปแบบ โดยเน้นการอุดหนุนในราคาตลาดเป็นสำคัญ หลังจากการเปิดตลาดให้นำเข้าเนื้อ
สุกรนับตั้งแต่ปี 1988-1989 ภายใต้การเจรจา U.S. General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT) เป็ น ต้น มา รัฐบาลญี่ ปุ่นได้พยายามใช้มาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางการตลาดเนื้อสุกรไว้ แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการแทรกแซงตลาด ยังไม่มากพอที่จะรักษา
ระดับการผลิตหรือช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศได้ ส่งผลให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
เพื่ออุดหนุนเกษตรกรในประเทศ
มาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพในอุตสาหกรรมสุกร ประกอบไปด้วย 1) การ
อุดหนุนราคาเนื้อสุกรแก่เกษตรกร เมื่อราคาเนื้อสุกรลดลง หรือเพื่อตรึงราคาสุกร โดยการจ่ายเงิน
ชดเชยภายใต้ Regional Pork Production Stabilization Fund 2) การประกันความเสียหายจาก
โรคระบาด การเสียชีวิตและบาดเจ็บของสุกร โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าเบี้ยประกันร้อยละ 40 เพื่อช่วย
ป้องกันความเสียหายแก่ฟาร์มของเกษตรกร 3) มาตรการอัตราภาษีศุลกากร หรือการใช้ Tariffs เพื่อ
เพิ่มราคานำเข้า โดยมีอัตราที่ประมาณ ร้อยละ 4-21.3 และ 4) ระบบ Gate price system เป็น
ระบบที่สำคัญและยังใช้อยู่นับตั้งแต่การเปิดให้มีการนำเข้า และถือว่าเป็น main barrier to pork
imports ของประเทศต่ า งๆ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ร าคานำเข้ า ไม่ ต่ ำ จนเกิ น ไปและส่ ง
ผลกระทบต่อราคาในประเทศ 5) การขอสงวนสิทธิ์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอ Safeguards และ special
safeguards ต่อ WTO เพื่อเพิ่มข้อกีดกันในการนำเข้า และ 6) การห้ามนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศที่
เกิดโรคระบาด Sanitary rules โดยการห้ามนำเข้านี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไต้หวันที่เป็นผู้ส่งออก
หลักจากเอเชีย
“…เครื่องมือในการ
แทรกแซงตลาด ยังไม่
มากพอที่จะรักษา
ระดับการผลิตหรือ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ส่งผลให้ภาครัฐต้อง
ใช้งบประมาณจำนวน
มากเพื่ออุดหนุน
เกษตรกรในประเทศ
...”
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แสดงให้เห็นว่าการเปิดเสรีการให้นำเข้าเนื้อสุกร ส่งผลต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและ
โครงสร้างของการผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศอย่างชัดเจน ทำให้จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้า และการแข่งขันของ
ราคาสุกรที่นำเข้ามามีราคาที่ต่ำ นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจาก
การเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรของประเทศญี่ปุ่นแล้วพบว่า ส่งผลให้ความสามารถในความพอเพียงของ
การผลิ ต ในประเทศ หรื อ Sufficiency Ratio ของการผลิ ต สุ ก รในประเทศมี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลง
จนกระทั่งเท่ากับร้อยละ 59 แสดงถึงภาพรวมของการผลิต การบริโภค ราคา การนำเข้า ส่งออก
และอัตราความพอเพียงของการผลิตในประเทศ

จากกรณี ของประเทศญี่ ปุ่ น สะท้อนให้ เห็ นถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมากภายหลังการเปิดตลาดให้มีการนำเข้าเนื้อสุกร ตามข้อตกลงทางการค้า โดย
อุตสาหกรรมสุกรในประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็น
เวลากว่า 30 ปี ที่อุตสาหกรรมสุกรของประเทศญี่ปุ่นลดการผลิตลงและเริ่มคงที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา โดยการนำเข้ายังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของประชากรและอัตราการ
บริโภคเนื้อสุกรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้มีการนำเข้าเนื้อสุกรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น จีน และ
เม็กซิโก โดยการนำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศในสหภาพ
ยุโรป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยในช่วงปี 2014 เป็นต้นมา ปริมาณการนำเข้า
จากประเทศเยอรมั น สเปน และเนเธอร์ แ ลนด์ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก การนำเข้ า จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 9.67 เช่นกัน ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศแคนาดา
และประเทศชิลีมีแนวโน้มที่ลดลง
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรของประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นจากการระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อย ในปี 2011 ทำให้จำนวนสุกรและการผลิตในประเทศลดลงปริมาณมากและรวดเร็ว
ภายในระยะเวลา 3 เดือน จำนวนฟาร์มเลี้ยงสุกรลดลงร้อยละ 33 (ลดลงกว่า 2,000 ฟาร์ม) จำนวน
สุกรลดลงร้อยละ 40 ราคาเนื้อสุกรในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้องมีการนำเข้าเนื้อสุกร
จากต่างประเทศ เพื่อดำรงเสถียรภาพของตลาดจำหน่ายเนื้อสุกรในประเทศ โดยเฉพาะการนำเข้า
จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงประเทศแคนาดา และ
ประเทศสหภาพยุโรป แต่ในทางกลับกันพบว่าเมื่อจำนวนฟาร์มลดลง แต่จำนวนสุกรต่อฟาร์มมีอัตรา
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากโดยเฉลี่ย 1,300 ตัวต่อฟาร์มในช่วงปี 2010 เป็นเฉลี่ย 1,750 ตัวต่อฟาร์ม
ในปี 2013 สะท้อนถึงการปรับปรุงในประสิทธิภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ผลจากความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อสุกร ทำให้เกาหลีใต้สามารถ
ผลิตสุกรได้เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงจำเป็นต้อง
นำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และเกาหลีใต้ก็ยังมีการส่งออก
เนื้อสุกรไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยส่งออกไปยังประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาเป็นฮ่องกง
แม้ว่าชาวเกาหลีใต้นิยมบริโภคเนื้อสุกรที่ผลิตในประเทศเพราะมีความสดมากกว่า แต่ปริมาณ
การนำเข้าเนื้อสุกรก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาเนื้อสุกรนำเข้ามีราคาถูกกว่าเนื้อสุกรที่ผลิตได้เอง และ
พบว่าราคาเนื้อสุกรในประเทศจำหน่ายในราคาทีส่ ูงกว่าราคาเนื้อสุกรนำเข้าถึงสองเท่า
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การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการนำเข้าเนื้อสุกรของประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1987 ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เจรจาข้อตกลงทางการค้าเพื่อลดการกีดกันทางการค้าในสินค้าเกษตร โดยมี
ข้อ ตกลงในการปรั บ เปลี่ ย นจากการไม่ ให้ น ำเข้ า เป็ น ให้ โควตาการนำเข้ า และภายใต้ General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ในปี 1988 จึงทำให้ประเทศเกาหลีใต้เริ่มนำเข้าเนื้อ
สุกรภายใต้ระบบโควตาและปรับ เปลี่ย นเป็ น ระบบภาษีในเวลาต่อมา และในปี 2018 อัตราภาษี
นำเข้าสินค้าสุกรของประเทศเกาหลีใต้ เท่ากับร้อยละ 6.75 และจะลดลงเหลือ 0 ภายในปี 2021
ผลกระทบของการเปิดให้นำเข้าหรือมาจากสาเหตุของโรคระบาดภายในประเทศต่อการให้
นำเข้ า เนื้ อ สุ ก ร ส่ ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมภายในประเทศและโครงสร้ า งของการผลิ ต เนื้ อ สุ ก ร
ภายในประเทศ ที่มีจำนวนเกษตรกรลดลง และการเลิกการผลิต ตลอดจนขนาดของฟาร์มที่มีขนาด
ใหญ่เพิ่มขึ้น สาเหตุอีกประการคือต้นทุนการผลิตที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้า นอกจากนี้ยัง
พบว่ า การเปิ ด ให้ น ำเข้ า ส่ ง ผลให้ ค วามสามารถในความพอเพี ย งของการผลิ ต ในประเทศหรื อ
Sufficiency Ratio ของการผลิตสุกรในประเทศมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2010 ที่เท่ากับร้อยละ 79
ก่อนจะเกิดปัญหากับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจนกระทั่งเท่ากับร้อยละ 72 แสดงถึงภาพรวม
ของการผลิต การบริโภค ราคา การนำเข้า ส่งออก และอัตราความพอเพียงของการผลิตในประเทศ
เกาหลีใต้ แต่อย่างไรก็ตามการผลิตในประเทศยังสามารถผลิตได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น และประกอบกับ
ราคาสุกรที่ผลิตในประเทศแตกต่างอย่างชัดเจนกับเนื้อสุกรที่นำเข้าจึงส่งผลให้จูงใจผู้ผลิตในประเทศ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศไต้หวัน

ในการพัฒนาอุสาหกรรมสุกรของไต้หวัน รัฐบาลได้มีนโยบายและข้อกำหนดหลายประการที่
สนับสนุนเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้าและ
เติบ โตอย่างยั่งยืน ประเทศไต้หวันสามารถผลิตเนื้อสุ กรได้ค่อนข้างเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ โดยมีอัตราการพึ่งพิงตัวเองสูงถึงร้อยละ 91.4 และอัตราการบริโภคเนื้อสุกรก็สูงถึง 35.30
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ประเทศไต้หวันที่มีอัตราการผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2011-2014 และ
เพิ่มขึ้นจนคงที่ที่ประมาณ 752,236 ตันต่อปี โดยทิศทางของการนำเข้าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี
และอัตราความพอเพียงในการผลิตสุกรของประเทศมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.27 ต่อปี แต่
อย่างไรก็ตามการผลิตของประเทศไต้หวันยังคงมีสัดส่วนที่มาก เนื่องจากในช่วงปี 1990 ถึงปี 1997
ประเทศไต้หวัน เป็นประเทศที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศ และส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นตลาดหลัก และภายหลังของภาวะโรคระบาดในปี 1997 ประเทศไต้หวัน มีการ
ปรับตัวของเกษตรกรที่เลิกการผลิตและเน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศมากกว่าเพื่อการส่งออก
ปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรของไต้หวันทำได้อย่างจำกัดนับตั้งแต่มีเหตุการณ์โรคระบาดใน
สุกร ทำให้สุกรเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และประเทศที่คู่ค้าสำคัญต่างยกเลิกการนำเข้าเนื้อสุกรจาก
ไต้หวัน ไต้หวันจึงหันมาเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ผนวกกับการส่งเสริม
จากภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการเลี้ยง และการผลิตเนื้อสุกร จึง
ทำให้ไต้หวันไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศมากนัก
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศเวียดนาม

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ รวมถึงเนื้อสุกรในเวียดนามในช่วงก่อนปี
2010 มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจำนวนฟาร์มภาคครัวเรือนลดลง เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสุกรสูง แต่
ราคาขายไม่เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ทำให้พื้นที่ทำการเกษตร
ลดลง มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น และน้ำเสีย จากการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาด และการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ทำให้การส่งออกเนื้อสุกรเพื่อ
จำหน่ายยังต่างประเทศทำได้จำกัด ราคาเนื้อสุกรนำเข้าต่ำ และคุณภาพดีกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสุกของประเทศเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคใน
ประเทศเป็นหลัก มีการนำเข้าเพียงสัดส่วนที่น้อย และเริ่มมีการขยายการส่งออกมากขึ้น อัตราการ
เติบโตของการส่ งออกมีอัตราที่ เพิ่มขึ้น เฉลี่ ย ร้ อยละ 36.5 ในช่วงปี 2007-2017 ในส่ วนของการ
บริโภคในประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.31 ต่อปี ดังตารางที่ 4.26 นอกจากนี้ ยังแสดง
ให้ เห็ น ว่าแนวโน้ มของการบริโภคเนื้อสุกรยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการบริโภคเฉลี่ ยต่อ
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร โดยที่ค่าสัดส่วนความเพียงพอในการ
ผลิ ตสุ กรเพื่อการบริ โภคในประเทศมีค่ามากกว่าร้อยละ 100 หมายถึงประเทศเวียดนามผลิตได้
มากกว่าการบริโภคในประเทศและนับได้ว่าเกินดุลการค้าในสินค้าเนื้อสุกร โดยในปี 2017 นี้ประเทศ
เวียดนามได้เป็นประเทศผู้ส่งออกในลำดับที่ 10 ของการส่งออกเนื้อสุกรและการค้าในตลาดโลก ซึ่ง
นับได้ว่าประเทศเวียดนามกำลังมีทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมสุกรอย่างมาก
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศจีน

การเปลี่ย นแปลงในอุตสาหกรรมสุ กรของจีนมีการปรับตัวจากการผลิ ตแบบรายย่อยเป็ น
รูป แบบเชิงพาณิ ช ย์ที่ขยายกำลังการผลิ ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามถึงแม้ประเทศจีน
สามารถผลิตสุกรได้มากที่สุดแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ หรืออัตราความพอเพียงของ
การผลิตเพื่อบริโภคเท่ากับร้อยละ 97 และมีแนวโน้มที่ลดลง โดยต้องนำเข้า แต่ปริมาณการนำเข้า
นับเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการบริโภค และการนำเข้าเนื้อสุกรของประเทศ
จีน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ทิ ศทางของการเติ บ โตของการผลิ ต สุ กรในประเทศจีน เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย 2.59 ต่ อ ปี และ
ปริมาณการนำเข้าเติบ โตเพิ่มขึ้นเฉลี่ ยร้อยละ 59 ต่อปี การส่งออกมีแนวโน้มที่ลดลง ทิศทางการ
เติบโตของอุตสาหกรรมสุกรในประเทศจีน ที่มีความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยในการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึง
บทบาทการสนับสนุนของภาครัฐ ที่เน้นอุตสาหกรรมการผลิตสุกรเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น
นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของจีน มุ่งเน้นการปรับปรุงสายพันธุ์ ระยะเวลา
ในการดูแลนั บ ตั้งแต่คลอดจนสามารถขายได้ (breeding and farrowing stage of production)
ปรับ เปลี่ยนระบบโครงสร้างและอุปกรณ์ ที่ใช้ภายในฟาร์มขุนสุกร การให้ เงินสนับสนุน ทั้งทางฝั่ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เช่น ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ยากจนเพื่อซื้อเนื้อสุกร เปิดร้านขายเนื้อสุกร
ราคาถูก เป็นต้น รัฐบาลจีนยังจัดทำโครงการแทรกแซงราคาเนื้อสุกร ‘Hog price alert’ เพื่อรักษา
เสถียรภาพด้านราคาเนื้อสุกร โดยจะทำการรับซื้อเนื้อสุกรมมาเก็บไว้ ในช่วงที่ราคาตกต่ำ เพื่อเพิ่ม
ระดับอุปสงค์ในตลาด และจำหน่ายออกมาในช่วงเวลาที่เนื้อสุกรมีราคาสูง เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อสุกร
ให้เพียงพอ
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อุตสาหกรรมสุกรในประเทศรัสเซีย

อุตสาหกรรมสุกรของประเทศรัสเซียขยายตัวอย่างมาก มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ
นำเข้าลดลงและอัตราความพอเพียงของการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72 ใน
ปี 2008 เป็นร้อยละ 93 ในปี 2017 เห็นได้ว่าการผลิตสุกรมีอัตราการเพิ่มขึ้น จากการผลิตสุกรใน
ประเทศ 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 3.3 ล้านตัน ภายใน 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิต
สุกรยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปได้ว่าประเทศรัสเซียเองจะมีอัตราความ
พอเพียงของการผลิตเพื่อบริโภคมีค่ามากกว่า 100 % ได้ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีและกลายเป็นประเทศผู้
ส่งออก
นอกจากนี้ในด้านของการบริโภคเองยังพบว่า แนวโน้มของประชากรยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ในอัตราที่น้อย แต่อัตราการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.23 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าตลาดเนื้อ
สุกรในประเทศรัสเซียยังเติบโตตามจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และ
ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุก รเพิ่มขึ้น ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ภาครัฐยังมีนโยบายที่
ปกป้องตลาดในประเทศอย่ างมากด้วยข้อกีดกันและมาตรการทางการค้า เพื่อลดการนำเข้าและ
ป้องกันอุตสาหกรรมสุกรในประเทศ
รัฐบาลรัสเซียจึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม และคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศ เพื่อคงระดับ
การพึ่งพิงตัวเอง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในตลาดโลก มีการส่ งเสริมด้านการจัดหาแหล่ ง
เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ โดยมี ก ารปล่ อ ยวงเงิน กู้ ยื ม ระยะยาว 10 ปี สำหรับ โครงการภาค
การเกษตร ซึ่งมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยอีกถึง 36 เดือน
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อุตสาหกรรมสุกรในกลุ่มสหภาพยุโรป

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับที่สองของโลก มีการผลิต
สุกรและส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น
ฮ่องกง เกาหลีใต้ การผลิตสุกรของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้อัตรา
ความพอเพียงในการผลิตเพื่อบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.17 ต่อปีในช่วงปี 20072017 แนวโน้มของอัตราความพอเพียงในการผลิตเพื่อบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 109 เป็นร้อยละ
121 ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ในด้านของแนวโน้มการบริโภค พบว่าอัตราการบริโภคเนื้อสุกรของประชากรในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่คงที่ และลดลงในอนาคต โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.37 ประกอบ
กับ แนวโน้ ม ของการเพิ่ มขึ้นของประชากรที่ มีอัต ราการเติ บโตเพี ยงเล็ กน้ อย เฉลี่ ยร้ อยละ 0.20
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในประเทศค่อนข้างคงที่ แต่ในทาง
กลับกันแนวโน้มของการผลิตมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปจึงต้องพยายามขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ให้เพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณเนื้อสุกรที่
เป็นส่วนที่เกินจากความต้องการบริโภคออกไป
การส่งออกของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตลาดส่งออกหลักของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หลักคือประเทศจีน รองลงมาคือประเทศ
ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน
ประเทศสหภาพยุ โรปมี น โยบายและข้ อ กำหนดในการผลิ ต สิ น ค้าเกษตรและปศุ สั ต ว์ ที่ มี
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นๆ นอกจากจะเป็นมาตรฐานที่บังคับใช้กับประเทศใน
กลุ่มสมาชิกเพื่อการพัฒ นาการผลิต คุณ ภาพความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อป้องกันผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้ อ ม ลดผลกระทบที่ เกิ ด กับ สวัส ดิภ าพสั ต ว์ นโยบายภายใต้ ข้อกำหนดของกลุ่ ม ประเทศ
สหภาพยุโรปยังเป็นข้อกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในหลายประเทศ ที่ต้องเผชิญมาตรฐานและ
ข้อกำหนดให้เทียบเท่ากัน หรืออาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยข้อกำหนด
หรื อ นโยบายที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ Agriculture Quality Schemes หรื อ Certification of Animal
Welfare รวมถึงเรื่องของ Hormones and Beta Agonists และ Animal Cloning เป็นต้น

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
นอกจากนี้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปยังมีมาตรฐาน Certification of Animal Welfare ที่
ต้องรั บ รองเพื่ อ ความปลอดภั ย ในอาหารสำหรั บ ประชาชนและเพื่ อปกป้ องสวัส ดิ ภ าพสั ตว์ และ
ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของ Hormones and Beta Agonists ที่เป็นเรื่องที่มีความ
ขัดแย้งในหลายประเทศและส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าสุกรอย่างมาก เนื่องจาก
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรฐานของสินค้าเนื้อสุ กร ที่ปราศจากฮอร์โมนและ Beta
Agonists ที่ไม่สอดคล้องกับ มาตรฐาน Codex ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จึงทำให้ การนำเข้าและ
ส่ งออกเนื้ อสุ กรกับ ประเทศยุ โรป มี ความแตกต่างจากมาตรฐานที่ Codex ได้กำหนดไว้และเป็ น
ประเด็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างว่าเป็นข้อกีดกันทางการค้าและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง WTO
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โดยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรของประเทศกรณีศึกษาที่ผ่านมานี้ มี
ข้อสังเกต ที่น่าสนใจ 2 ประการ กล่าวคือ 1) การเปิดให้นำเข้าสินค้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ ของ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ส่งผลให้สินค้านำเข้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า แข่งขันในด้านราคา และส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ต้องเลิกการผลิตไป เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ จึงทำให้
อัตราความพอเพียงของการผลิ ตเพื่อบริโภคในประเทศ มีแนวโน้มที่ลดลง และ 2) ประเด็นในเรื่อง
ของมาตรการกำหนดเนื้อสุกรที่นำเข้าให้ปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกีดกันทาง
การค้ า ที่ ป ระเทศจี น รั ส เซี ย ไต้ ห วัน และสหภาพยุ โรป โดยที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยทางอาหารแก่ผู้บริ โภค แต่การบังคับใช้มาตรการนี้มีส่วนในการปกป้องอุตสาหกรรมสุกร
ภายในประเทศด้วยเช่นกัน
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