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 สหรัฐอเมริกาปกธงป 2564 ปแหงการสงออกเนื้อโค 

 

 

จากการท่ีประเทศตางๆ เริ่มผอนคลายมาตรการและขอจํากัดเก่ียวเนื่องกับการระบาดของโควิด-
19 สงผลใหความตองการเนื้อโคของตลาดตางประเทศขยายตัวและไดเริ่มจุดประกายความหวังสําหรับผูผลิต 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซ่ึงคาดวาการสงออกเนื้อโคปนี้จะทําใหสหรัฐฯ ขยับตําแหนงท่ีดีข้ึนในตลาดโลกได เนื่องจาก
คาดวาผลผลิตในออสเตรเลียจะลดลง เชนเดียวกับผลผลิตเพ่ือการสงออกจากอารเจนตินาอยูในภาวะตึงตัว ซ่ึง
คาดวาจะสงผลใหผลผลิตเนื้อโคในตลาดโลกมีจํากัด สําหรับป 2564 คาดการณวา การสงออกเนื้อโคของ
สหรัฐฯ จะสูงเปนประวัติการณท่ีประมาณ 1.5 ลานตัน (น้ําหนักซาก) เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 เม่ือเทียบกับปท่ี
แลว และสูงกวาป 2561 รอยละ 8 (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพท่ี 1  คาดคะเนปริมาณการสงออกเนื้อโคของสหรัฐอเมริกา ป 2564 

 

ท่ีมา: U.S. Census Bureau Trade Data 
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สําหรับการวิเคราะหสถานการณท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงออกเนื้อโคของสหรัฐฯ ในตลาดโลกมี 
ดังนี้ 

 ความตองการของเกาหลีใตชวยเพ่ิมการสงออกของสหรัฐฯ   
นับแตป 2559 เกาหลีใตเปนตลาดสงออกอันดับตนๆ ของสหรัฐฯ และตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนพฤษภาคม 2564 ปริมาณการสงออกไปยังตลาดเกาหลีใตเพ่ิมข้ึนรอยละ 26 เชนเดียวกับมูลคาท่ี
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 ตลาด
เกาหลีใตมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25 ของท้ังปริมาณและมูลคาของตลาดเนื้อโคในตางประเทศของสหรัฐฯ 
เนื่องจากความตองการนําเขายังคงมีมาก เกาหลีใตมีแนวโนมท่ีจะคงสถานะตลาดสงออกในอันดับตนๆ ของ
สหรัฐฯ ตอไปในป 2564 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีปจจัยหนุนสําคัญ ไดแก การแข็งคาของเงินวอนเกาหลีเม่ือ
เทียบกับดอลลารสหรัฐ และขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และเกาหลีใตท่ีจะลดภาษีนําเขาเนื้อโคลงจาก
รอยละ 13 ในป 2564 ใหเปนศูนยภายในป 2569 

 การขยายตลาดในประเทศจีน    

ในป 2561 จีนครองตําแหนงผูนําเขาเนื้อโครายใหญท่ีสุดในโลกแทนสหรัฐฯ ดวยปริมาณการ
นําเขารวม 1.4 ลานตัน (น้ําหนักซาก) คิดเปนมูลคา 4.8 พันลานเหรียญสหรัฐ และในป 2563 จีนนําเขารวม
ท้ังสิ้น 2.8 ลานตัน (น้ําหนักซาก) คิดเปนมูลคา 10.2 พันลานเหรียญสหรัฐ และเนื่องดวยความตองการซ้ือท่ี
ยังคงอยูมาก จีนจึงกําลังจะสรางประวัติการณอีกครั้งดวยปริมาณการนําเขา 1.3 ลานตัน (น้ําหนักซาก) คิดเปน
มูลคา 4.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564  ท้ังนี้ ความตองการนําเขาเนื้อโคของจีนท่ี
คาดวาจะยังคงเติบโตมากกวารอยละ 30 ในชวงทศวรรษหนา จะสงผลใหการสงออกเนื้อโคของสหรัฐฯ มี
ศักยภาพการเติบโตท่ีแข็งแกรงเชนเดียวกัน 

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564 ท้ังการสงออกและยอดจําหนายเนื้อโคของสหรัฐฯ ไป
ยังจีนเพ่ิมข้ึน 13 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ท้ังนี้ เนื้อโคของสหรัฐฯ ไดรับประโยชน
จากขอตกลงทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือท่ีเรียกวา “ขอตกลง
การคาระยะแรก (Phase One Agreement)” ซ่ึงทําใหเนื้อโคของสหรัฐฯ สามารถเขาถึงตลาดจีนไดมากข้ึน
โดยกําจัดอุปสรรคท่ีมิใชภาษีหลายประการท่ีมีมายาวนาน อนึ่ง ในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 จีนไดรับ
การจัดอันดับใหเปนตลาดสงออกท่ีใหญเปนอันดับสามของสหรัฐฯ ท้ังดานปริมาณและมูลคาโดยข้ึนนําท้ัง
เม็กซิโกและแคนาดา ซ่ึงในอดีตไดรับการจัดอันดับในฐานะตลาดสงออกอันดับตนๆ ของสหรัฐฯ มาอยาง
ตอเนื่อง (ภาพท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 รอยละสวนแบงการตลาดนําเขาเนื้อโคของจีน (มูลคา) ป 2019-2021 

 

ท่ีมา: china Customs Statistics 

แมการนําเขาเนื้อโคของจีนจะมีการเติบโตอยางม่ันคงและตอเนื่อง หากแตเนื้อโคจากสหรัฐฯ 
กลับมีสัดสวนการครองตลาดท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับการนําเขาท้ังหมดของจีน โดยในป 2562 กอนท่ี
ขอตกลงการคาระยะแรกระหวางสหรัฐฯ กับจีนจะมีผลบังคับใช เนื้อโคของสหรัฐฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 1 
ของการนําเขาท้ังหมดของจีนท้ังเชิงปริมาณและมูลคา กระท่ังเดือนพฤษภาคม 2564  สวนแบงตลาดได
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 4 ในเชิงปริมาณ และรอยละ 7 ในเชิงมูลคา อยางไรก็ตาม การสงออกของสหรัฐฯ ยังคงต่ํา
กวาศักยภาพสูงสุดเนื่องจากอุปสรรคท่ียังคงอยู เชน จีนหามใชอาหารสัตวท่ีมีแรคโตพามีน (Ractopamine)   

 สหรัฐฯ ไดสวนแบงการตลาดในจีนเพ่ิมจากออสเตรเลีย    

ความสามารถในการแขงขันของออสเตรเลียซ่ึงเปนคูแขงท่ีสําคัญของสหรัฐฯ ท่ีลดลงเปน
แรงผลักดันสําหรับการสงออกท่ีแข็งแกรงของสหรัฐฯ การผลิตเนื้อโคออสเตรเลียคาดวาจะลดลงในป 2564 
เนื่องจากอยูในชวงการฟนฟูฝูงปศุสัตวหลังผลกระทบจากภัยแลงท่ีเกิดข้ึนติดตอกันหลายป จึงสงผลใหจีน
นําเขาเนื้อโคจากออสเตรเลียในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 ลดลงมากกวารอยละ 50 ซ่ึงรวมถึงเนื้อโคท่ี
เลี้ยงดวยธัญพืช (grain-fed) ท่ีเปนคูแขงโดยตรงกับเนื้อโคจากสหรัฐฯ ดังนั้น สหรัฐฯ จึงไดสวนแบงการตลาด
ในจีนเพ่ิมข้ึนในชวงเวลาดังกลาว  

 อารเจนตินาจํากัดการสงออกเนื้อโค   

การสงออกของอารเจนตินาท่ีลดลงอาจทําใหสวนแบงการตลาดของสหรัฐฯ ในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในตลาดจีน ท้ังนี้ ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐบาลอารเจนตินาประกาศขอจํากัดในการ
สงออกเนื้อโคเปนเวลา 30 วัน เพ่ือลดระดับราคาในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการเพ่ิมอุปทานภายในประเทศ และ
เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน รัฐบาลไดแกไขขอจํากัดการสงออกใหครอบคลุมเฉพาะบางสวนของเนื้อโคและซากโดย
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ใหมีผลไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูสงออกสามารถสงออกเนื้อโคไดเพียงรอย
ละ 50 ของปริมาณการสงออกเฉลี่ยรายเดือนของป 2563 ไปอยางนอยจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
อนึ่ง เนื่องจากอารเจนตินาเปนผูสงออกรายใหญอันดับสี่ของโลกและเปนผูสงออกรายใหญเปนอันดับสองไปยัง
ประเทศจีน จึงคาดวาขอจํากัดการสงออกดังกลาวจะเปดโอกาสใหผูผลิตรายอ่ืนเขาไปมีสวนแบงตลาดเนื้อโค
ในตลาดโลกได 

 มองไปขางหนา   
แมความตองการเนื้อโคจะมีมากในเกาหลีใต การเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศจีน และการลดลง

ของผลผลิตในประเทศคูแขง แตการคาดการณสําหรับป 2565 ของสหรัฐฯ อาจไมสดใสนัก เนื่องจากคาดวา
ผลผลิตของสหรัฐฯ จะลดลงรอยละ 2 ซ่ึงนับเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 7 ป และคาดวาการสงออกจะ
ลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตาม ตลาดตางประเทศจะยังคงฟนตัวจากโรคระบาดอยางตอเนื่องและการชดเชยของ
อุปสงคท่ีคางจากชวงกอน (pent-up demand) อาจเปนปจจัยเก้ือหนุนการสงออกในหลายตลาดได  
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ท่ีมา: https://www.fas.usda.gov/data/banner-year-us-beef-exports-2021 
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