16 – 22 พฤษภาคม 2565
สถานการณ์การส่งออกข้าวสาลีออสเตรเลีย
International Monetary Fund ปรั บ ลดคาดการณ์ ก ารเติ บ โตของ GDP โลกลงที ่ ร ้ อ ยละ 3.6
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครน การใช้มาตรการคว่ำบาตรและการสั่งห้ามส่งออกสินค้า
ของประเทศต่างๆเพื่อกักตุนไว้บริโภคในประเทศ ทำให้สินค้าอาหาร พลังงานและวัตถุดิบในตลาดโลกขาด
แคลนและเกิดปัญหาเงินเฟ้อในทุกประเทศทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิต ผู้ ประกอบการและ
ผู้บริโภค (ด้านต้นทุนและค่าครองชีพสูง) ออสเตรเลียแม้ว่าจะได้รับอานิสงค์จากการเป็นผู้ส่งออกสินค้า
พลังงานและสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้า High demand ทำให้ออสเตรเลียได้ดุลการค้าต่อเนื่องแต่ก็ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกถดถอย เนื่องจากต้องพึ่งพาสินค้าห่วงโซ่การผลิตอื่นๆ อีกทั้ง ปัญหา
การส่งออกสินค้าเกษตรที่ไม่สามารถส่งไปยังประเทศคู่ค้าหลักที่ถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรและยังไม่สามารถหา
ตลาดส่งออกทดแทนได้จึงต้องจำหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศในราคาถูกหรือฝังกลบ ส่งผลให้ความ
ต้องการนำเข้าสินค้าอาหารที่ออสเตรเลียสามารถผลิตได้เองลดลง
1. การผลิตและการบริโภคข้าวสาลีออสเตรเลีย
ออสเตรเลียผลิตข้าวสาลีเพื่อการส่งออกมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 72 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
ธัญพืชออสเตรเลียทั้งหมดและเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีมากอันดับ 7 ของโลก) มีฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงเดือน
เมษายน-มิถุน ายนและเก็บ เกี่ย วช่ว งเดือนตุล าคมและธันวาคม และปลูกมากในรัฐ Western Australia
รั ฐ New South Wales รั ฐ South Australia รั ฐ Victoria และ Queensland ปี 2564 ผลผลิ ต ข้ า วสาลี
ออสเตรเลียมีปริมาณ 36.3 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 27.5 ล้านตันและ 8.5 ล้านตันใช้ในการแปรรูปเพื่อการ
บริโภคในประเทศและเป็นอาหารสัตว์ ในขณะที่ความต้องการบริโภคในตลาดโลกมีประมาณ 787.4 ล้านตัน
2. การส่งออก
สินค้าธัญพืชเป็นสินค้าส่งออกติดอันดับ Top 5 ที่สร้างรายได้ให้กับออสเตรเลียในแต่ละปี ปี 2564
มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 9,824 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 160 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับปี 2563 ผลจากสถานการณ์ COVID-19) เป็นการส่งออกข้าวสาลีและเมสลินมากที่สุด มีมูลค่า
7,107 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักเพื่อการแปรรูป ได้แก่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น
อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย แอฟริกาใต้ อิตาลีและตะวันออกกลาง
การส่งออกผลผลิ ต ข้ าวสาลี อ อสเตรเลีย ส่ว นใหญ่ เป็น ผลผลิ ต จากรั ฐ Western Australia และ
รัฐ New South Wales มากที่สุดสำหรับผลผลิตข้าวสาลีจากรัฐอื่นๆจะใช้เพื่อการบริโภคในประเทศและเป็น
อาหารสัตว์เป็นหลัก
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ช่วง 3 เดือนแรกปี 2565 การส่งออกข้าวสาลีและเมสลินออสเตรเลียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ความต้องการนำเข้าของจีน อินโดนีเซียและประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง นิวซีแลนด์ ซูดาน ตะวันออกกลางและ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมีมูลค่าการส่งออก 2,596 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9
3. ปัจจัยที่มผี ลต่อการส่งออก
3.1 ปัจจัยบวก
การส่งออกข้าวสาลีออสเตรเลียได้ รับอานิส งค์จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ การ
ส่ ง ออกข้ า วสาลี ซึ่ง มี สัด ส่ ว นรวมกัน ประมาณร้อ ยละ 30 ของผลผลิ ตในตลาดโลกลดลง ในขณะที่ ความ
ต้องการบริโภคมีสูงกว่าความสามารถในการส่งออกของผู้ผลิตในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ
20 ประกอบกับผลผลิตข้าวสาลีของอินเดียประสบกับ สภาพอากาศที่แห้งแล้ง รัฐบาลอินเดีย ได้สั่งห้ามการ
ส่งออกข้าวสาลี (เริ่ม 13 พฤษภาคม 2565) เพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตต่ำกว่าการคาดการณ์ อันอาจกระทบต่อ
การบริโภคและราคาภายในประเทศ ผลักดันให้ข้าวสาลีจากออสเตรเลียขึ้นเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของประเทศ
อินโดนีเซีย จีนและอียิปต์ (ผู้นำเข้าข้าวสาลีเพื่อการแปรรูปรายใหญ่ ) แทนการนำเข้าจากรัสเซียและยูเครน
ที่เป็นคู่แข่งสำคัญ (ด้านราคา)
3.2 ปัจจัยลบ
- สงครามระหว่างรัส เซีย กับ ยูเครนและการห้ามใช้ปุ๋ยจากจีน ทำให้ ราคาต้นทุนการผลิต
(Inputs) ในภาคการเกษตร (ปุ๋ย สารเคมีและราคาน้ำมัน) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจีนและรัสเซียเป็นผู้ส่งออกปุ๋ย
ไนโตรเจนรายใหญ่ มีผลให้เกษตรกรออสเตรเลียลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีจาก 13 ล้านเฮกตาร์มาที่ 12.4
ล้านเฮกตาร์ อีกทั้ง ผลผลิตยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝน) คาดว่า ปี 2565
ออสเตรเลียจะมีผลผลิตข้าวสาลีอยู่ที่ 27.9 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 20) และส่งออกข้าวสาลีประมาณ 21 ล้านตัน
(ลดลงร้อยละ 17)
- ขีดความสามารถในการรองรับของท่าเรือขนส่งสินค้า ในรัฐ Western Australia ค่อนข้าง
จำกัด ทั้งที่เป็นท่าเรือหลักในการส่งออกสินค้า Iron ore และข้าวสาลี (แม้ว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณมูลค่า
332 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพื่อ Upgrade และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือขนส่ง โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2569) ส่งผลให้ไม่สามารถขยายความสามารถในการส่งออกเพิ่มขึ้น
Source: www.awe.gov.au/www.abc.net.au / www.afr.com
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