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20 – 26 เมษายน 2563 

ความม่ันคงทางอาหารของออสเตรเลียในช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้แหล่งห่วงโซ่อุปทานหลายแห่งทั่วโลก 

รวมถึงออสเตรเลียต้องอยู่ในสภาวะหยุดชะงักลง รวมถึงประชาชนออสเตรเลียมีการกักตุนสินค้าจ าเป็นต่างๆ 

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้สินค้าบางประเภทในออสเตรเลียประสบภาวะขาดตลาด เนื่องจากความ

ต้องการสินค้าของผู้บริโภคออสเตรเลียเพ่ิมสูงขึ้นอย่างผิดปกติ อย่างไรก็ตาม สภาวะการณ์ดังกล่าวเป็นไป

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ของ

ออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียมีขีดความสามารถและศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเป็น

จ านวนมาก 

ออสเตรเลียนับได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกที่มีก าลังการผลิต

จ านวนมาก ทั้งนี้ จากการรายงานข้อมูลของ Australian Bureau of Agricultural and Resource 

Economics and Sciences (ABARES) พบว่า ออสเตรเลียส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

การผลิตทั้งหมด (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของออสเตรเลีย) อาทิ เนื้อ

วัว เนื้อแกะ น้ าตาล และธัญพืช ในขณะที่ผลผลิตพืชสวน ผลิตภัณฑ์เนยนม เนื้อหมูและสัตว์ปีกที่ผลิตได้ใน

ออสสเตรเลียส่วนใหญ่จ าหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

ออสเตรเลียสามารถผลิตสินค้าได้เกินความต้องการบริโภคในประเทศได้จ านวนมาก โดยออสเตรเลียน าเข้า

สินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าอาหารแปรรูปและ

เครื่องดื่ม (ผักแช่แข็ง อาหารทะเล เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้นอกฤดูกาล) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคออสเตรเลียที่ต้องการความหลากหลายของรสชาติและประเภทอาหาร รวมไปถึงการน าเข้าสินค้า

เกษตรเพื่อน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

ดังนั้น จากก าลังการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้จ านวนมากประกอบกับมีมาตรฐานความสะอาด

และปลอดภัยของสินค้าเป็นที่ยอมรับ จึงท าให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมส าคัญในห่วง

โซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain :GVC) เนื่องจากรูปแบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไปใน

รูปแบบของระบบการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods) และสินค้าขั้นสุดท้าย (Final 

Goods) ต่อไป ซึ่งออสเตรเลียส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นปฐมภูมิ (Primary 

Goods) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าข้ันต่อไป  
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โดยสิ นค้ า เกษตรและอาหารที่

ออสเตรเลียส่ งออกมากกว่าการบริ โภค

ภายในประเทศ ได้แก่ น้ าตาล (ร้อยละ 86) 

เนื้อวัว (ร้อยละ 75) เนื้อแกะ (ร้อยละ 73) 

Canola (ร้อยละ 72) และข้าวสาลี (ร้อยละ 

52) เป็นต้น ทั้งนี้ ออสเตรเลียยังเป็นแหล่ง

ผลิตสินค้าห่วงโซ่การผลิตส าคัญให้กับจีนและ

สหรัฐอเมริกาในการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือการบริโภคและผลิตสินค้าส่งออกต่อไป 

 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

หากไม่นับเหตุการณ์ที่ประชาชนแห่กักตุนสินค้าเป็นจ านวนมากจนเป็นเหตุให้สินค้าบางอย่างขาด

ตลาดชั่วคราว ถือได้ว่าการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น แทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้า

เกษตรและอาหารออสเตรเลียแต่อย่างใด เนื่องจากขีดความสามารถและศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารและ

วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องมีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียไม่ได้เป็นประเทศต้อง

พ่ึงพาการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียได้ร่วมมือกับ National 

Farmers Federation (NFF) ก าหนดให้ภาคผลิตทางการเกษตรและอาหารเป็น Essential Service ซึ่งท าให้

ภาคธุรกิจและแรงงานในภาคการผลิตดังกล่าวได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดต่างๆ จากกฎระเบียบและมาตรการใน

การควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการและสามารถผลิตสินค้า

ได้อย่างเต็มที่ เช่น การอนุญาตให้บุคลากรในภาคผลิตทางการเกษตรและอาหารสามารถท างานได้ตามปกติ และ

การผ่อนปรนส าหรับการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าที่เกี่ยวข้องในกรณีเดินทางข้ามรัฐหรือเข้าพ้ืนที่ควบคุม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาคการขนส่งสินค้าภายในประเทศถูกจัดให้เป็น Essential Service ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีบทบาท

ส าคัญในการสนับสนุนภาคผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้สามารถขนส่งและกระจายสินค้าให้ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 

อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรและการผลิตอาหารได้รับผลกระทบในด้านการส่งออก เนื่องจากเท่ียวบิน

ผู้โดยสารถูกยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดซึ่งสินค้าเกษตรและอาหารสด (อาทิ สินค้าอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก

และผลไม้) ต้องพ่ึงพาช่องทางการขนส่งทางเครื่องบินเป็นหลักเนื่องจากเป็นสินค้าที่มี Shelf live ที่สั้นและ

ผู้บริโภคต้องการความสดใหม่ในการบริโภค  

Source : ABARE 
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ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือส่งออกสินค้าเกษตรและน าเข้าสินค้าจ าเป็นกลับเข้า

ประเทศในเที่ยวบินขากลับ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ stock สินค้าเกษตรที่ต้องส่งออก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี

บริการ Air Cargo Flight ในบางเส้นทางแต่ยังไม่เพียงพอต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญ 

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย 
แม้ว่าออสเตรเลียจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้มากเกิน

ความต้องการบริโภคในประเทศ แต่ด้วยความหลากหลายด้านเชื้อชาติของประชากรในประเทศ ท าให้ความ
ต้องการสินค้ามีความหลากหลายตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าอาหารเอเชีย ดังนั้น ความต้องการน าเข้าสินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารแปรรูปและผลไม้นอกฤดูกาลของออสเตรเลียจึงมีแนวโน้มขยายตัวได้
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

อีกทั้ง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ออสเตรเลียมีความต้องการน าเข้าสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มทีจ่ าเป็น อาทิ ข้าว ซอสและเครื่องปรุงรส เส้นก๋วยเตี๋ยวและอาหารแปรรูปต่างๆ จากไทยเพ่ิมข้ึน และ
หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย
ก็ยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าว ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด มะม่วง ซึ่งมีฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่ตรงกัน) 
เครื่องปรุงรสและเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยมีความต้องการรสชาติและประเภทอาหารที่หลากหลายของผู้บริโภค
ออสเตรเลียและการเริ่มเปิดให้บริการของภาคธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆ เป็นแรงขับเคลื่อน 

Source : Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics 
and Sciences 
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