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เนื้อสัตว์ของแทนซาเนียดึงดูดผู้ซื้อในประเทศแถบตะวันออกกลาง

ภาพ : คนงานกาลังเตรียมเนื้อวัวที่ โรงงานของคณะกรรมาธิการด้านเนื้อสัตว์ที่เคนยา
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะผู้แทนจากซาอุดิอาระเบีย นาโดย Ahmed Alhajouj ผู้ตรวจการองค์การอาหารและยาของราชอาณาจักร
เดินทางมาที่แทนซาเนียเพื่อตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และพูดคุยกับสานักมาตรฐานแทนซาเนีย ในขณะที่กาลังมองหาผู้ผลิตเนื้อวัวราย
ใหม่
ตามการประชุมเจรจาระหว่างประธานาธิบดีแทนซาเนีย Samia Suluhu และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย
เจ้าชาย Faisal bin Farhan ที่ผ่านมาใน Dar es Salaam ทีว่ ่าด้วยผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เป็นหัวข้อลาดับแรกในวาระการประชุม
Tan Choice โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่อียิปต์เป็นเจ้าของกิจการ ได้ลงทุน ในภาคส่วนนี้เป็นมูลค่า 10 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี
ความสามารถที่จะเชือดวัว 1,000 ตัว และ แพะกับแกะรวมกัน 4,500 ตัวต่อวัน และผลิตเนื้อวัว 100 ตันต่อวัน สาหรับส่งออกไป
ยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และ มาเลเซีย นอกนั้น ก็จะเป็นราย
อื่นๆ เช่น Al-Kaffir แห่งโอมาน และ Tanzania Meat Company ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ ตั้งอยู่ที่ Dodoma มีความสามารถในการเชือด
วัว 400 ตัว และ แพะกับแกะรวมกัน 6,000 ตัวต่อวัน
โรงงาน Chobo ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ Mwanza ลงทุนเปิดในปีที่ผ่านมามีศักยภาพในการเชือดวัว 600 ตัว และ แพะ 920 ตัวต่อวัน
ประเทศแทนซาเนียมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากธุรกิจปศุสัตว์จากปัจจุบัน 7.4% ให้เป็น 15 %
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แทนซาเนียผลิตเนื้อสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นปริมาณ 581,804 ตันต่อปี โดย 96% สาหรับบริโภคในประเทศ
ข้อมูลจากกระทรวงปศุสัตว์ ระบุว่า จานวนปศุสัตว์ของแทนซาเนียมีมากเป็นอันดับ 3 ของทวีปแอฟริกา โดยมีโคมากกว่า 30 ล้าน
ตัว โดย 98% เป็นพันธุ์พื้นเมือง มีแพะ 16.7 ล้านตัว และ แกะ 8 ล้านตัว
ความเห็นของ สคต.
สคต. มองว่า การที่แทนซาเนียผลิตเนื้อสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นจานวนมาก ย่อมมีโรงงานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ที่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมอยู่เสมอ สิ่งที่น่าสนใจส าหรับผู้ส่งออกสินค้าไทย คือ
ประการแรก ไทยมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น เครื่องจักร เหล็ก โลหะ เป็นต้น อาจเป็นสินค้าที่ประเทศไทย
จะส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังแทนซาเนียได้มากขึ้น ประการที่สอง ไทยควรต้องหันมามองโอกาสในการเข้ามาลงทุนในแอฟริกาใน
สาขาดังกล่าวมากขึ้น เพราะหากในอนาคตที่ประเทศในแอฟริกา เช่ น แทนซาเนีย นั้น เปลี่ยนสภาพจากผู้ชื่อมาเป็นผู้ส่งออกมาก
ขึ้นแล้ว การส่งออกมาโดยใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันได้ ประการที่ 3 ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตอาหารสัตว์ควร
หาข้อมูลและลู่ทางในการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ เพราะน่าจะมีความต้องการ อาหารสัตว์เหล่านี้มากขึ้น ส่วน
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนหรือร่วมทุนด้านโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในแทนซาเนีย ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณา แต่
อาจจะต้องเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสุขอนามัย ด้วยเช่นกัน ประการสุดท้าย ผู้ส่งออกที่ท าการส่งออกแม่พันธ์วัวไป
ต่างประเทศ น่าจะให้ความในใจในการขยายการส่งออกแม่พันธ์วัว หรือ แกะ แพะ ตามความต้องการแม่พันธ์ที่น่าจะสูงมากขึ้นใน
อนาคต ตามลาดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของแทนชาเนียที่น่าจะมีมากขึ้นตามลาดับต่อไป
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email: ของสานักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke
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