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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 

เยอรมนีพบหมูป่าติดโรค ASF ในประเทศ 
เป็นครัง้แรก  

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เยอรมนีได้รายงานการตรวจพบโรค
อหิวาต ์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever (ASF)) เป ็นคร ั ้งแรก 
หลังจากสถาบันวิจัยของรัฐบาลกลางด้านสุขภาพสัตว์ (Friedrich Loeffler 
Institute) ได้ตรวจสอบซากหมูป่า 1 ตัว ในป่าฝั ่งตะวันออกของเมือง 
Spree-Neisse ในรัฐ Brandenburg ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับชายแดนโปแลนด์ 
เยอรมนีจึงได้ประกาศเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวอย่างทันท่วงที ตั้งแต่การออกข้อกำหนดห้ามล่าสัตว์และจำกัดการ
เข้าออกบริเวณที่พบโรค ล้อมรั้วไฟฟ้ารอบพื้นที่เสี่ยง ห้ามจำหน่ายเนื้อสุกร
และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กักกันโรค เร่งติดตาม/ล่าหมูป่า
และนำซากต้องสงสัยส่งไปตรวจสอบ ไปจนถึงเพิ ่มความเข้มงวดของ
มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสุกรในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เยอรมนีได้รายงานการ
ตรวจพบโรค ASF ในหมูป่าเพิ ่มเติมเป็น 32 ครั ้ง โดยเป็นการพบในรัฐ 
Brandenburg ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจพบโรค
ดังกล่าวในสุกรฟาร์ม อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวการระบาดของโรค ASF ได้
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรของเยอรมนีเป็นอย่างมาก โดยหลาย
ประเทศคู่ค้า อาทิ จีน ญึ่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล อาร์เจนตินา แม็กซิโก และ
ฟิลิปปินส์ ได้ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเยอรมนี ทำให้
ราคาเนื้อหมูในประเทศลดลงถึงร้อยละ 14 
ความสำคัญของอุตสาหกรรมสุกรต่อเยอรมนี 
 เยอรมนีสามารถเพาะเลี ้ยงสุกรได้มากที่สุดในสหภาพยุโรป และ
ส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากสเปนและสหรัฐอเมริกา) โดยปี 
2562 เยอรมนีมีผลผลิตสุกรรวม 5.23 ล้านตัน (ลดลง 116,000 ตันเทียบ
กับป ี2561) และส่งออกไปตลาดโลกรวม 1.8 ล้านตัน แบ่งเป็น 
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•ประเทศสมาชิกฯ (1.25 ล้านตัน หรือร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณผลผลิตสุกรที่ส่งออกไปยังตลาดโลกท้ังหมด) ตลาดที่สำคัญ ได้แก่ 
อิตาลี (317,000 ตัน) โปแลนด์ (140,000 ตัน) และเนเธอร์แลนด์ 
(115,000 ตัน) 

• ประเทศที่สาม (556,000 ตัน หรือร้อยละ 31 เมื ่อเทียบกับ 
ปริมาณผลผลิตสุกรที่ส่งออกไปยังตลาดโลกท้ังหมด) ตลาดที่สำคัญ ได้แก่ 
จีน (326,000 ตัน) เกาหลีใต้ (94,600 ตัน) และญี่ปุ่น (34,700 ตัน) 

 ในปี 2562 เยอรมนีส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศท่ี
สามเพิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 24 เม ื ่อเทียบกับสถิต ิการส ่งออกในปี  2561 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการส่งออกไปยังจีนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 81 (จาก 
180,000 ตันในปี 2561 เพิ ่มขึ ้นเป็น 326,000 ตัน) เนื ่องจากตั้งแต่ปี 
2558 จีนได้ประสบปัญหาด้านโรค ASF ทำให้ผลผลิตลดลงถึง 1 ใน 5 จึง
จำเป็นต้องพึ่งพาอุปทานจากประเทศคู่ค้า โดยแหล่งนำเข้าเนื้อสุกรที่
สำคัญของจีน ได้แก่ สเปน (ร้อยละ 17.8) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 19.2) 
และเยอรมนี (ร้อยละ 14) ตามลำดับ 

 ในช่วงครึ ่งแรกของปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563) การ
ส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสมาชิกฯ และประเทศที่สาม
ของเยอรมนีมีการชะลอตัวอย่างมาก เนื่องจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ที่
ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์
สุกรไปจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว (เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2562) 
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มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
 กฎระเบียบองค์กรตลาดร่วม (CMO regulation) ของสหภาพยุโรป 
มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลต่อการ
ผลิตหรือสภาพตลาด โดยสุกรเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของกฎระเบียบองค์กรตลาดร่วม จึงมีความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะ
อนุญาตให้ปรับใช้มาตรการภายใต้กฎระเบียบฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร
เยอรมนีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ASF อาทิ มาตรการ
ช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสินค้าภาคเอกชน (private storage aid)  และ
มาตรการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน (aid for liquidity) เพื่อปรับ
ความสมดุลในตลาด และเสริมสร้างให้เกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผลกระทบจากกระแสข่าวโรค ASF ในเยอรมน ี
1. การค้ากับประเทศที่สาม 

 จีนสั่งห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 12 
กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ ่งจะส่งผลให้การไหลเวียนทางการค้า
เปลี่ยนไป โดยคาดว่าจีนอาจนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ แทน อาทิ 
สหรัฐอเมริกา บราซิล เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน จากเดิมที่
เยอรมนีเป็นแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรที่สำคัญอันดับ 3 ของจีน หรือคิด
เป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1 พันล้านยูโร  
 นอกจากนี้ คาดว่าการประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์
จากเยอรมนีของเกาหลีใต้ ญี ่ป ุ ่น ฟิล ิปปินส์ บราซิล อาร์เจนตินา 
และแม็กซิโกอาจส่งผลให้การส่งออกของเยอรมนีปรับตัวลดลงในอัตรา
ร้อยละ 25 

2. การค้าระหว่างประเทศสมาชิกฯ  
 ภายใต้หลักการ regionalisation ขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) ที่สหภาพยุโรปมีการบังคับใช้กับประเทศสมาชิกฯ 
ได้กำหนดให้ทำการจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเท่านั้น โดย
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก/ผลกระทบต่อการค้าสินค้าจากพื้นท่ี ที่
ไม่ได้รับผลกระทบ  
 กรณีการตรวจพบการระบาดของโรค ASF ในรัฐ Brandenburg 
ของเยอรมนีอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไป
ยังประเทศสมาชิกฯ มากนัก เนื่องจากรัฐ Brandenburg ไม่ใช่แหล่งเลี้ยง
สุกรที ่สำคัญของเยอรมนี โดยฟาร์มส่วนใหญ่จะตั ้งอยู ่ในรัฐ Lower 
Saxony และ North-Rhine-Westphalia อยู่ห่างจากจุดที่ตรวจพบโรค 
ASF หลายร้อยกิโลเมตร และคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 71 ของปริมาณ
การส่งออกเนื้อสุกรทั้งหมดของเยอรมนี 

3. ราคา 
 ราคาสุกรในเยอรมนีลดลงทันทีในอัตราร้อยละ 14 (จาก 1.47  
ยูโร/กก. เหลือเพียง 1.27 ยูโร/กก.) หลังจากที่รัฐบาลฯ ได้ประกาศข่าว
การตรวจพบโรค ASF และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลมา
จากการระงับการนำเข้าของประเทศที่สาม และวิกฤติการณ์ COVID-19  
ทำให้ความต้องการซื้อทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สามลดลง โดย
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานล้นตลาด  


