7 – 13 ตุลาคม 2562
ออสซี่ตรวจเข้มหลังโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูระบาด
ภายหลังมีรายงานการตรวจพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (African Swine Fever :
ASF) ในหลายประเทศทั่วโลก (อาทิ จีน เบลเยี่ยม สโลวาเกีย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม
และฟิลิปปินส์) ส่งผลให้สัดส่วนของหมูประมาณ ร้อยละ 25 ของประชากรหมูทั่วโลกถูกกาจัดเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค ASF ในวงกว้าง ส่งผลให้เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประมาณกว่า 20 ล้านตันจะ
หายไปจากตลาดโลก และมีผลกระทบทาให้ราคาเนื้อหมูและเนื้อสัตว์อื่นๆ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการตรวจพบการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค ASF ในออสเตรเลียก็ตาม
(ซึ่งที่ผ่านมาออสเตรเลียไม่เคยพบการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศ) แต่การแพร่ระบาดดังกล่าว
ครั้งนี้ได้ขยายวงกว้างเข้าใกล้ออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากล่าสุดมีรายงานยืนยันว่า พบการแพร่ระบาด
ของโรค ASF ในติมอร์-เลสเต ซึง่ ตัง้ อยู่ห่างจากเมืองดาร์วิน (ทางภาคเหนือของออสเตรเลีย) เพียงแค่ประมาณ
650 กิโลเมตร เท่านั้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้กับ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ออสเตรเลียเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวเข้ามาในออสเตรเลีย
ที่ผ่ านมาออสเตรเลีย เป็ น ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบมาตรการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เข้มงวดอย่างมาก เพื่อเฝ้ าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในออสเตรเลีย ซึ่งจากการ
หารือของหน่วยงานออสเตรเลียที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า สนามบินนานาชาติในออสเตรเลียจะเป็ นช่องทางที่โรค
ดังกล่าวสามารถเข้ามาระบาดในประเทศได้ง่ายที่สุด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินนานาชาติที่เมืองดาร์วินซึ่งมี
เที่ยวบินเข้าออกจากเมือง Dili ของติมอร์-เลสเต) จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
และเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออสเตรเลียที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด และได้ประกาศห้าม
นาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมูจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค ASF
โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เจ้าหน้าที่ศุลกากรออสเตรเลียสามารถตรวจพบและยึดสินค้าและ
ผลิ ตภัณฑ์ ที่ท าจากหมูที่ ลั ก ลอบหรื อน าเข้ามาโดยผู้ โ ดยสารระหว่างประเทศได้มากถึง 27 ตั น ในขณะที่
ทรัพยากรบุคลากรและอุปกรณ์ในการดาเนินการดังกล่าวมีอยู่อย่างจากัด โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จานวน
สุนัขดมกลิ่นที่ใช้งานในการตรวจหาของลักลอบนาเข้าผิดกฎหมายในสนามบินต่างๆ ทั่วออสเตรเลียมีจานวน
ลดลงอย่ างมากจากในปี 2555 มีจ านวน 80 ตั ว ปัจ จุบัน เหลื อ เพียง 36 ตัว เท่ านั้น (โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
สนามบินนานาชาติที่เมืองดาร์วิน ซึ่งไม่มีสุนัขดมกลิ่นไว้ใช้งาน) ทั้งนี้ หน่วยงานออสเตรเลียได้ขอความร่วมมือ
√

√

Thai Trade Center

Phone: +66 2 9241 1075

Level 21, 56 Pitt Street,

Fax: +66 2 9251 5981
e-Mail: thaitradesydney@gmail.com

Sydney, NSW 2000

จากสายการบินระหว่างประเทศต่างๆ อธิบายให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออสเตรเลียทราบถึงความสาคัญและให้
ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นและคัดกรองต่างๆ ที่สนามบิน ตามกฎหมาย The Biosecurity Act
2015 ซึ่งหากมีการตรวจพบว่า มีการกระทาที่ฝ่าฝืน แจ้งข้อมูลและเอกสารเท็จเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการ
นาเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงทางชีวภาพสูงจะมีความผิด ทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจถูก
พิจารณายกเลิกวีซ่า
ผลกระทบที่สาคัญอีกอย่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว คือ ราคาเนื้อหมูในออสเตรเลียมี
แนวโน้ ม จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากออสเตรเลี ย น าเข้ า เนื้ อ หมู ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากหมู เ พื่ อ บริ โ ภค
ภายในประเทศถึงร้อยละ 80 โดยอนุญาตให้นาเข้าได้จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ สวีเดน อิตาลีและสเปน แต่
สาหรับหมูแดดเดียว (Pork Jerky/Pork Biltong) อนุญาตให้นาเข้าจากประเทศที่ปลอดจากโรคปากและเท้า
เปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) จานวน 45 ประเทศ แต่เมื่อมีการระบาดของโรค ASF
ออสเตรเลียได้ยกเลิกการนาเข้าและกาหนดให้เป็นสินค้าในกลุ่ม High Biosecurity Risk ทั้งนี้ ออสเตรเลียยัง
ไม่อนุญาตให้นาเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูจากประเทศไทย
Australian Pork Association รณรงค์ให้ ผู้บริโภค
ออสเตรเลียบริโภคและเลือกซื้อเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู
ที่ผ ลิ ตภายในประเทศ ซึ่งเนื้อหมูม ากกว่าร้ อยละ 30 ที่ผ ลิ ตได้ใ น
ประเทศจะน าไปท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ประเภท แฮมและเบคอน
นอกจากนี้ ผู้บริโภคออสเตรเลียบางส่วนเกิดความกังวลในการบริโภค
เนื้อหมู (แม้ว่าจะมีการยืนยันว่าโรค ASF ไม่สามารถติดเชื้อจากหมูสู่
คนได้) ทาให้ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อและบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ
(วัว ไก่ แกะ และปลาแซลมอน) และพืชที่ให้โปรตีนทดแทนเนื้อหมู
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทดแทนดังกล่าวมีราคา
สูงขึ้นตามไปด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลดี ทั้ ง ในเรื่ อ งราคาและปริ ม าณการส่ ง ออกเนื้ อ หมู
ออสเตรเลี ย ไปยั งตลาดต่ างประเทศเนื่ องจากคุณภาพในการเลี้ ยงและผลิ ตสิ นค้าที่มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย (ซึ่งปัจจุบัน ยัง ไม่พบการแพร่ระบาดในออสเตรเลีย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งออกไปยังจีนที่
ต้องการนาเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศจานวนมาก
Source: www.abc.net.au/ www.agriculture.gov.au/www.bicon.agriculture.gov.au
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