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ประเทศเคนยากลับมาส่งออกปศุสัตว์ไปยังประเทศโอมานอีกครั้งหลังถูกสั่งห้ามนาน 16 ปี 

 

ภาพ: ลูกจ้างในฟาร์มปศุสัตว์ก าลังตรวจสอบแกะและแพะจ านวน 14,000 ตัว  
เพื่อส่งออกไปยังโอมานทางท่าเรือ Mombasa เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2565 

ประเทศเคนย่ากลับมาส่งออกปศุสัตว์ (แกะและแพะ) ไปยังประเทศโอมานอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 
ที่ผ่านมาหลังจากถูกสั่งห้ามมานานกว่า 16 ปี   

เรือสินค้าบรรทุกแพะและแกะมีชีวิต จ านวนกว่า 14,000 ตัว จากเขตปศุสัตว์ต่างๆ ออกจากท่าเรือมอมบาซ่า 
ประเทศเคนย่า ตอนบ่ายวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เพ่ือส่งสินค้าดังกล่าวไปยังท่าเรือซาลาลาห์ (Salalah Port) 
ประเทศโอมาน เนื่องจากทั้งสองประเทศกลับมาตกลงที่จะส่งเสริมการค้าปศุสัตว์กันอีกครั้ง 

ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันในการส่งออกปศุสัตว์มากกว่า 40,000 ตัว มีมูลค่ากว่า 200 ล้านเคนย่าชิลลิ่ง หรือ
ประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2565 นี้ 

เชค โมฮามเมด ดอร์ (Sheikh Mohammed Dor) เอกอัครราชทูตเคนย่าประจ าประเทศโอมานกล่าวว่า ทาง
ประเทศโอมานได้ให้ความมั่นใจแก่เคนย่าว่า มีความเป็นไปได้อย่างมากที่เคนย่าจะส่งออกปศุสัตว์ได้มากกว่า 
500,000 ตัว ต่อปี เนื่องจากได้รับเปิดตลาดดังกล่าวได้อีกครั้งจากประเทศโอมาน  
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ดร. กาห์ลิบ อัล ไซดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท Al Bashayer Meat Company พบกับ  
เชค โมฮามเมด ดอร์ ณ ท่าเรือมอมบาซ่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 

เขายังกล่าวเสริมอีกว่า เคนย่าจะส่งออกปศุสัตว์ทุกเดือนไปยังโอมานและประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย “วันนี้เรา
กลับมาส่งออกปศุสัตว์ไปยังประเทศโอมานอีกครั้ง และนี่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนอกเหนือจากการส่งออก
พืชสวน ไม้ดอก และสินค้าอื่นๆ” ทั้งนี้ การส่งออกปศุสัตว์ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง  เนื่องจากรัฐบาลเคนย่าได้
ออกมาตรการด้านความปลอดภัยในการส่งออกสินค้าทางปศุสัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่า ปศุสัตว์ที่จะส่งออกนั้นจะ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆ “แผนการการพ ฒนาด้านเศรษฐกิจ อันได้แก่ วิสัยทัศน์เศรษฐกิจเคนย่า 
2573 (Kenya’s Vision 2030) และ แผนปฏิบัติการทางเศรษฐกิจของโอมาน (Oman’s 2040 Big Four Agenda) 
ได้จัดให้ความมั ่นคงทางด้านอาหารเป็นวาระส าคัญ และสิ ่งนี ้สะท้อนถึงความมุ ่งมั ่นร่วมกันในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ” 

ดร. กาห์ลิบ อัล ไซดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท Al Bashayer Meat Company กล่าวว่า ทีมงานงานของ
บริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีปศุสัตว์เพียงพอส าหรับประเทศโอมาน “โอมานเป็น
ศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย โอกาสของการส่งออกปศุสัตว์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการค้าแบบที่
สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย" 
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ขณะนี้รัฐบาลเคนย่าก าลังท างานร่วมกันกับผู้ผลิตท้องถิ่นสองราย ได้แก่  Zuridi Africa และ Najib's Livestock 
International เพ่ือจัดหา รวบรวมจ านวนปศุสัตว์ทั่วประเทศในการส่งออก  

ก่อนหน้านี้ภาคปศุสัตว์ของเคนย่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคปากเท้าเปื่อย ในสัตว์ที่ลุกลามเป็นวงกว้าง 
อย่างไรก็ดี รัฐบาลเคนย่าได้ให้การสนับสนุนสถาบันการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ในการจัดหาวัคซีนที่
ราคาถูกลงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือท าให้สัตว์ปลอดโรคติดต่อเพ่ือการส่งออกต่อไป 

รัฐบาลและการบริหารงานส่วนภูมิภาคก าลังร่วมกันปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปศุสัตว์เพื่อช่วยให้เกษตรกร ใน
ระยะยาวจะช่วยให้เกิดการจดทะเบียนปศุสัตว์เพ่ือรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายปศุสัตว์ได้เป็นจ านวนมากเพ่ือขจัด
พ่อค้าคนกลางออกจากการผลิตและท าก าไรได้มากข้ึน  

ประเทศเคนย่าได้ลงนามในข้อตกลงการส่งออกปศุสัตว์กับประเทศต่างๆ ในแถบตะวันออกกลางแล้ว เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เคนย่ามีแผนที่จะให้ท่าเรือลามู  
(Lamu Port) เป็นท่าเรือแห่งใหม่ในการส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งท่าเรือลามูนี้มีความ
เหมาะสมอย่างย ิ ่งส  าหรับการส ่งออกปศุส ัตว ์เน ื ่องจากอยู ่ ใกล ้ก ับพื ้นที ่ผล ิตปศุส ัตว ์ท ี ่ส  าค ัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  

ความเห็นของ สคต. 

การที่หลายประเทศในตะวันออกเริ่มมองหาแหล่งน าเข้าสินค้าปศุสัตว์และอาหารจากทางแอฟริกาโดยเฉพาะ
แอฟริกาตะวันออกมากขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่า ประเทศในแอฟริกาตะวันออกเริ่มมีความพร้อมและการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเกษตรและอาหารมากขึ้นตามล าดับ ดังจะเห็นได้จากการตกลงระหว่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่จะน าเข้า
เนื้อวัวจากแทนชาเนีย และการที่โอมานเปิดตลาดปศุสัตว์ให้กับเคนยาดังกล่าว ท าให้มองได้ชัดว่า ประเทศใน
ตะวันออกกลางก าลังหาแห่งน าเข้าในแอฟริกาอยู่  จากสถานการณ์การค้าดังกล่าว นั่นท าให้ประเทศไทยที่เป็นผู้
ส่งออกไก่ ตลอดจนสินค้าปศูสัตว์ไปยังตลาดตะวันออกกลาง ต้องควรศึกษาผลกระทบที่อาจมีขึ้นจากการแย่งตลาด
ของประเทศในแอฟริกาที่อาจส่งผลให้ไทยส่งออกได้ลดลงในอนาคตก็เป็นได้ โดย สคต. มองว่า ประเทศในแอฟริกา
แม้จะมีการพัฒนาในด้านนี้ น้อยกว่าไทย แต่เนื่องด้วยมีระยะทางที่ใกล้กว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนในการส่งออก 
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สินค้าน่าจะมีค่าขนส่งที่น้อยกว่า และอาจจะกลายเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดดังกล่าวได้ในอนาคต ซึ่งผู้ส่งออกไทย
ควรอาจใช้โอกาสนี้ ขยายการลงทุนร่วมธุรกิจกับผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวในแอฟริกามากขึ้นก็เป็นได้ ทั้งนี้ สคต. มองว่า  
ผลกระทบในเรื่องนี้ จะเริ่มมีผลมากขึ้นในอีก 5-10 ต่อจากนี้ ซึ่งผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องควรเร่ง
การศึกษาและมองแอฟริกาในมุมมองใหม่ๆ มากขึ้นตามล าดับต่อไป 
 
นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกท่ีมีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกาตะวันออก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The EastAfrican 

 
  

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/

