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• สินคาไกเนื้อของไทยผลิตเพื่อปอนตลาดภายในประเทศเปนหลัก โดยมี
สัดสวนราว 70% ของผลผลิตไกทั้งหมดในประเทศ ดังน้ัน การบริโภคใน
ประเทศจึงเปนตัวช้ีวัดสําคัญตอทศิทางการเตบิโตของอุตสาหกรรม สวนที่
เหลืออีก 30% เปนการสงออกไปจําหน�ายยงัประเทศคูคา ซึ่งสวนใหญเปน
ตลาดในภมูิภาคเอเชีย

• การบริโภคเนื้อไกในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนือ่ง ตามการฟนตวั
ของภาวะเศรษฐกิจและการใชจายของผูบริโภคที่เร่ิมกลบัมาเปนปกติมากขึน้ 
ขณะที่ราคาขายปลีกไกสดชําแหละกป็รับตัวเพ่ิมขึ้นสอดรับกับความตองการ
บริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

• ขณะที่การสงออกไกเนือ้ก็ปรับตัวดีขึ้นเชนเดียวกัน โดยการสงออกไกสด
แชเย็นแชแขง็และไกแปรรูปขยายตัวไดดีในเกือบทุกตลาดสงออกหลัก
ของไทย โดยไดรับแรงหนุนจากเศรษฐกิจคูคาทีท่ยอยฟนตัว รวมทั้งอานิสงส
จากนโยบายเปดประเทศ การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานสงออกไกของไทย
และการสงออกเพ่ือทดแทนประเทศผูผลิตอยางมาเลเซียทีร่ะงับการสงออก
ไกช่ัวคราว

Executive
Summary

อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยมีแนวโนมเติบโตดีข้ึนตอเนื่อง 
โดยไดรับปจจัยหนุนจากความตองการบริโภคเนื้อไกทั้งจาก

ตลาดในประเทศและตลาดสงออกที่ขยายตัวดีข้ึนตามการทยอย
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการผอนคลายมาตรการ

ควบคุมโรคในหลายประเทศ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการใชจายตาง ๆ เร่ิมกลับเขาสูภาวะปกติมากข้ึน อยางไรก็ดี 
ยังคงตองเฝาระวังความเสี่ยงจากแนวโนมเศรษฐกิจในปหนา
ที่อาจชะลอลงกวาที่คาดการณ รวมไปถึงอัตราเงินเฟอที่ทรงตัว
อยูในระดับสูง ซึ่งจะกระทบตอแนวโนมการฟนตัวและกําลังซื้อ

ของผูบริโภค

• ในชวงท่ีผานมา ปริมาณการบริโภคเน้ือไกในไทยเตบิโตไดด ีและไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจาก
สถานการณ COVID-19 และความผันผวนตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเนื้อไกจัดเปนโปรตีน
พื้นฐานท่ีมคีวามจําเปนและมีราคาถูกกวาเนือ้สัตวชนิดอ่ืน ๆ โดยสําหรับป 2023 EIC มีมุมมองวา
ปริมาณการจําหน�ายเนือ้ไกในประเทศ ท้ังเนื้อไกแชเย็นแชแข็งและเนื้อไกปรุงสุกมีแนวโนมขยายตัว
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยคาดอัตราการเติบโตท่ี 2.9%YOY ตามการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศและการใชจายของผูบริโภคท่ีจะเริ่มกลับมาเปนปกติมากข้ึนในปหนา

• การสงออกเน้ือไกมีแนวโนมเตบิโตดข้ึีนเชนเดยีวกัน ตามความตองการบริโภคในตลาดโลกท่ีทยอย
ฟนตัวดีข้ึนตอเน่ือง โดยคาดวามูลคาการสงออกไกในปหนาจะสามารถขยายตัวไดใกลเคียงกับชวง 
Pre-COVID ท้ังในสวนของไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป โดยคาดอัตราการเติบโตท่ี 10.5%YOY 

 การสงออกไปญี่ปุนซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับ 1 มีแนวโนมขยายตัวดีข้ึน จากอานิสงสของ
นโยบายเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบต้ังแตวันท่ี 11 ต.ค. 2022 เปนตนไป

 การสงออกไปกลุมสหภาพยุโรป ไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายเปดประเทศ ขณะท่ีการสงออก
ไปอังกฤษ ไดรับอานิสงสจาก Brexit และขอตกลงทางการคา

 การสงออกไปเกาหลีใต ไดรับปจจัยหนุนจากการทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานสงออกไก

 การสงออกไปสิงคโปร ไดรับอานิสงสจากการหาตลาดทดแทนมาเลเซียท่ีระงับการสงออกไก

 การสงออกไปมาเลเซีย ไดรับอานิสงสจากการเรงการนําเขาไกเพื่อแกปญหาขาดแคลน

การจําหน�ายเนื้อไกในประเทศเติบโตดีข้ึน ทั้งในสวนของเนื้อไกแชเย็นแชแข็ง
และเนื้อไกปรุงสุก สอดรับกับความตองการบริโภคภายในประเทศที่ฟนตัว 
เชนเดียวกับการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูปที่ปรับตัวดีข้ึนตาม
ความตองการบริโภคในประเทศคูคา ภายหลังจากที่หลายประเทศเร่ิมมีการ

ผอนคลายนโยบายดาน COVID-19 และเปดประเทศมากข้ึน สงผลให
ความตองการทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคบริการเติบโตสูงข้ึน
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ปจจัยเสี่ยงดานบวก (Upside risks)

• การแพรระบาดของโรค ASF ในสุกร ที่ยังคงยดืเยือ้ในหลายประเทศเปนปจจัย
หนุนสําคัญตอความตองการบริโภคเน้ือไกในฐานะสินคาทดแทนในชวง 1-2 ปน้ี

• ความตองการเนื้อไกจากประเทศคูคามีแนวโนมปรับตัวดีขึน้ จากหลายปจจัย 
อาทิ แนวโนมการสงออกไกทีเ่พ่ิมขึ้นหลัง Brexit, การทยอยรับรองมาตรฐาน
โรงงานสงออกไกของไทย, การฟนฟูความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-
ซาอุดีอาระเบีย เปนตน ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหการสงออกไกของไทยเตบิโตดีขึ้น

ปจจัยเสี่ยงดานลบ (Downside risks) 

• ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอลงกวาคาด ขณะที่อัตราเงินเฟอยังมี
แนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูงตอเนื่อง ซึ่งปจจัยดังกลาวจะกระทบตอแนวโนม
การฟนตัวและกาํลงัซื้อของผูบริโภค ซึ่งอาจสงผลใหการบริโภคชะลอลงได

• ตนทุนของผูประกอบการยังมีแนวโนมอยูในระดับสูงตอเนื่อง ขณะที่การ
สงผานภาระตนทุนที่สงูขึ้นไปยังผูบริโภคทําไดเพียงบางสวน ซึ่งจะทําใหอัตรา
กําไร (Profit margin) ของผูประกอบการลดลง

• ปจจัยเสี่ยงดานลบอื่น ๆ อาทิ มาตรการกดีกนัทางการคาที่มิใชภาษี อาทิ การให
ความสําคญักบัเร่ือง ESG หรือ Animal welfare, การแขงขันจากสนิคาทดแทน
ใหม ๆ เชน โปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based) หรือเน้ือสัตวเทียม (Lab-
grown meat) รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคระบาดตาง ๆ ในสัตวปก เปนตน 

ประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบ
ตอแนวโนมอุตสาหกรรมไกเนื้อ

• การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมไกใหสอดรับกับกฎระเบียบและ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม การผลิตที่ย่ังยืน และสวัสดิภาพ
สัตว เพ่ือลดอุปสรรคทางการคาจากขอกดีกนัทางการคาที่มใิชภาษี โดยอาจพิจารณานํา
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่มคีวามทันสมัย อาทิ เทคโนโลยี Blockchain เขามาชวยในการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไกใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตั้งแต
ตนน้ําจนถึงมือผูบริโภค

• การมองหาตลาดสงออกใหม ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมาก
เกินไปและหลีกเล่ียงการแขงขันในตลาดสงออกดั้งเดิม  โดยผูประกอบการสงออกควร
มองหาโอกาสในการขยายการสงออกสนิคาไกไปยังตลาดเศรษฐกิจเกดิใหมทีม่ีศกัยภาพ
เติบโตสูง เชน กลุมตะวันออกกลาง กลุมประเทศ CLMV อังกฤษและแคนาดา เปนตน 

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อผลิตสินคาอาหารจากเนื้อไกที่มีความแปลกใหมและ
หลากหลาย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางจากสนิคาอื่นในตลาด อีกทั้ง ยังเปนการ
ขยายฐานกลุมลกูคา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแขงขันจากสนิคานวัตกรรมใหม ๆ

Implication ตอผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไกเนื้อ

Executive
Summary



สถานการณอุตสาหกรรมไกเนื้อ
ของไทยในชวงที่ผานมา
ในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยเติบโตดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไดรับปจจัยหนุนจากความตองการ
บริโภคเนื้อไกทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดสงออกที่ขยายตัว ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจิทีท่ยอยฟนตวั
ดีขึ้น รวมทั้งการผอนคลายมาตรการดาน COVID-19 ซึ่งสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ และการใชจาย
ของผูบริโภคเร่ิมกลับมาเปนปกติมากยิ่งขึ้น สะทอนไดจากปริมาณการจําหน�ายเน้ือไกในประเทศทีข่ยายตวัสูงขึ้น
ตอเน่ือง รวมทั้งอัตราการใชกําลังการผลติเฉลีย่ของอุตสาหกรรม ทั้งในสวนของเน้ือไกแชเย็นแชแข็งและเน้ือ
ไกปรุงสุกที่กลบัมาอยูสงูกวาชวง Pre-COVID แลว ขณะที่ราคาขายปลีกไกสดชําแหละเร่ิมเรงตวัสูงขึ้นอยาง
ตอเน่ืองนับตั้งแตชวงไตรมาสสุดทายปที่ผานมา สอดรับกับความตองการบริโภคภายในประเทศทีป่รับตัวดีขึ้น

สําหรับมูลคาการสงออกไกในชวง 8 เดือนแรกป 2022 ขยายตวั 21.2%YOY ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวดีขึ้น
ของปจจัยดานราคาเปนหลัก ในขณะที่ปริมาณการสงออกเตบิโตสูงขึ้นเลก็นอยจากชวงเดียวกันปกอน ทั้งน้ีการ
สงออกไกสดแชเยน็แชแข็งและไกแปรรูปขยายตวัไดดใีนเกอืบทุกตลาดสงออกหลกัของไทย ยกเวนเพียงตลาด
จีนที่มีอัตราการขยายตวัตํ่ากวาตลาดอื่น ๆ ซึ่งเปนผลจากความเขมงวดของนโยบาย Zero COVID รวมทั้ง
มาตรการ Partial lockdown เพ่ือคุมการแพรระบาด และมีสวนทําใหเศรษฐกิจจนีและภาวะการคาปลีก
ในประเทศชะลอลงคอนขางมาก

EIC Industry Insight : Food & Beverage : Chicken



6

EIC Industry insight : Food & Beverage : Chicken

การบริโภคเนื้อไกในไทยชวงที่ผานมาเติบโตไดดี ทั้งในสวนของเนื้อไกแชเย็นแชแข็งและเนื้อไกปรุงสุก สะทอนไดจากปริมาณการ
จําหน�ายในประเทศที่ขยายตัวสูงข้ึนตอเนื่อง ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและการใชจายของผูบริโภคที่เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึน

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลรายงานสถิติอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ขอมูลปริมาณการจําหน�ายเนื้อไกแชเย็นแชแข็งในประเทศ 
หน�วย : ตัน

อัตราการใชกําลังการผลิตเฉล่ีย (Capacity utilization rate)
หน�วย : % ของกําลงัการผลิตรวม

120,000

140,000

160,000

180,000

Jan DecFeb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

2019 2020 2021 2022

1,824,851 1,800,463 1,769,342

2019 2020 2021

-1.3% -1.7%

ขอมูลปริมาณการจําหน�ายเนื้อไกสุกปรุงรสในประเทศ
หน�วย : ตัน

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

JulJan Feb Mar JunMay OctApr Aug NovSep Dec

20202019 2021 2022

36,999
42,865 41,958

2019 2020 2021

+15.9% -2.1% YTD222019

65.0%

82.8%

20212020

65.5%

82.7% 80.2%

64.0%

82.1%
74.5%

ไกแชเย็นแชแข็ง ไกสุกปรุงรส

Pre-COVID COVID-19 Pandemic

• ทั้งน้ีจากขอมูลสถติพิบวา ปริมาณการบริโภคเน้ือไกในไทยยังมีแนวโนม

เติบโตไดดี และไดรับผลกระทบเพียงเลก็นอยจากสถานการณ COVID-19 

• อัตราการใชกําลงัการผลิตเฉลีย่ของอุตสาหกรรม (Average capacity 

utilization rate) กลับมาอยูสูงกวาชวง Pre-COVID แลว
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มูลคาการสงออกไกในชวง 8 เดือนแรกป 2022 ขยายตัว 21.2%YOY ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวดีข้ึนของปจจัยดานราคาเปนหลัก 
ในขณะที่ปริมาณการสงออกไกเติบโตสูงข้ึนเล็กนอยจากชวงเดียวกันปกอน
มูลคาการสงออกไกของไทย (รายปและรายเดือน)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ

ปริมาณการสงออกไกของไทย (รายปและรายเดือน)
หน�วย : เมตริกตัน

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย 

2,431 2,594 2,435 2,348

698 800 912 918

20212018 2019 2020

3,129 3,3473,395 3,266

+8.5% -1.4% -2.4%

ไกสดแชเย็นแชแข็ง ไกแปรรูป

560,432 589,967 546,206 550,146

279,051 312,516 349,193 386,721

2018 20202019 2021

936,867
839,483 902,483 895,399

+7.5% -0.8% +4.6%

ไกสดแชเย็นแชแข็ง ไกแปรรูป

1,576 1,951

610
699

YTD22YTD21

2,186
2,650

+21.2%

366,680 443,164

270,476 226,059

YTD21 YTD22

637,156 669,223

+5.0%

100

200

300

400

500

AugJulJan Feb Apr MayMar Jun Sep Oct Nov Dec

2019 2020 2021 2022
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60,000

80,000

100,000

120,000
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การสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูปขยายตัวไดดีในเกือบทุกตลาดสงออกหลักของไทย ยกเวนเพียงตลาดจีนที่ขยายตัวต่ํากวา
ตลาดอื่น ๆ ซึ่งเปนผลจากความเขมงวดของนโยบาย Zero COVID รวมทั้งมาตรการ Partial lockdown เพ่ือคุมการแพรระบาด
มูลคาการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็ง
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ

อัตราการเติบโตในตลาดสงออก 5 อันดับแรกของไทยในชวง 8 เดือนแรกป 2022
หน�วย : %YOY

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย 

มูลคาการสงออกไกแปรรูป
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ

698 800 912 918
610 699

2018 2019 2020 2021 YTD21 YTD22

+14.7% +13.9% +0.6%
+14.5%

39.7%

31.5%

14.1%
Japan

China

4.6%
Malaysia

Hong Kong

Others

3.2%

South Korea

6.9%

2,431 2,594 2,435 2,348
1,575

1,951

20212018 2019 2020 YTD21 YTD22

+6.7% -6.1%
-3.6% +23.8%

50.7%

23.7%

8.6%Netherlands

Japan

UK

3.7%

5.4%

South Korea

Singapore 7.8%
Others

16.2

0.7

14.5

-12.9

88.4

7.2

44.6

88.2
54.3

15.8

UKJapan Netherlands South 
Korea

Singapore

ไกสดแชเย็นแชแข็ง ไกแปรรูป

ChinaJapan Malaysia Hong
Kong

South
Korea

Trading partners Country specific drivers (+/-)

+ Japan นโยบายเปดประเทศ/ ญี่ปุนเตรียมเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ 11 ต.ค. 2022

- China นโยบาย Zero COVID ท่ีมีความเขมงวด และ Partial lockdowns ในบางเมือง

+ Malaysia
เพ่ิมการนําเขาเพ่ือชดเชยการขาดแคลนเนื้อไกสําหรับบริโภคภายในประเทศ
นอกจากนี้ มาเลเซียยังระงับสงออกไกเดือนละ 3.6 ลานตัว ตั้งแต 1 มิ.ย. 2022
เปนตนไป จนกวาราคาเนื้อไกและการผลิตเนื้อไกในประเทศจะมีเสถียรภาพ

+ UK/Netherlands อานิสงสจาก Brexit และขอตกลงทางการคา/นโยบายเปดประเทศ

+ South Korea การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานสงออกไกของไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

+ Singapore การหาตลาดสงออกไกทดแทนมาเลเซียท่ีระงับการสงออก
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นโยบาย Zero COVID ของทางการจีน มีสวนทําใหเศรษฐกิจจีนชะลอลงคอนขางมาก สะทอนไดจากยอดคาปลีก (Retail sales) 
ในประเทศที่ชะลอตัวลง ขณะที่อัตราการวางงานในกลุมแรงงานอายุนอยก็อยูในระดับสูงสุดเปนประวัติการณ

มูลคาและอัตราการเติบโตการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งไปจีน (รายเดือน)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ, %YOY (แกนขวา)

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย, CEIC และ Bloomberg

The zero COVID policy in China and its related impacts on economy
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218.8 220.3

YTD21 YTD22

+0.7%

คาดการณอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดย EIC
หน�วย : %YOY

GDP growth (%YOY) 2021
2022

2023
Prev Current

World 5.8% 3.2% 3.0% 2.7%

US 5.5% 2.6% 1.7% 1.2%

Euro 5.0% 2.4% 2.6% 0.5%

Japan 1.9% 1.4% 1.4% 1.5%

China 7.8% 3.8% 3.0% 4.8%

India 8.8% 7.2% 7.3% 6.0%

Brazil 4.7% 1.3% 1.9% 1.0%

South Korea 4.0% 2.5% 2.5% 2.0%

Malaysia 3.0% 7.0% 6.5% 4.5%

Philippines 5.0% 7.1% 6.8% 6.2%

Global Inflation 3.7% 7.3% 7.5% 4.9%

• ยอดคาปลีก (Retail sales) 

และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial output) ชะลอตัวลง

• การลงทุนในสินทรัพยถาวร 

(Fixed asset) ตํ่ากวาคาดการณ

• อัตราการวางงานในกลุมแรงงาน

อายุนอย (Youth unemployment) 

อยูในระดับสูงสุดเปนประวัติการณ

เศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวลงมาก
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ราคาขายปลีกไกสดชําแหละเร่ิมเรงตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องนับต้ังแตชวงไตรมาสสุดทายปที่ผานมา สอดรับกับความตองการบริโภค
ภายในประเทศที่ทยอยปรับตัวดีข้ึน กอนจะเร่ิมชะลอลงเล็กนอยในเดือน ก.ค.- ส.ค. ที่ผานมา
ราคาขายปลีกไกสดชําแหละภายในประเทศ
หน�วย : บาทตอกิโลกรัม

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
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+37.4% -4.3%

น�อง สะโพกเน้ือสันใน เน้ืออก

• ราคาขายปลีกเน้ือไกสดชําแหละภายในประเทศมี

แนวโนมทรงตัวในระดับสูง แมวาจะมีทิศทางท่ีชะลอลง

เล็กนอยในชวง 2 เดือนท่ีผานมา เน่ืองจากมีอุปทาน

ออกสูตลาดมากข้ึน โดยแนวโนมราคาที่อยูในระดับสูง

ไดรับปจจัยหนุนจาก 1) ความตองการบริโภคเน้ือไกที่เพิ่ม

สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว 2) อานิสงสจากโรค

ระบาด ASF ในสุกรที่ยืดเย้ือ จึงทําใหผูบริโภคบางสวน

หันมาบริโภคเน้ือไกซึ่งเปนสินคาทดแทน และ 3) ตนทุน

การเลี้ยงไกของเกษตรกรที่อยูในระดับสูง

• ท้ังน้ี EIC คาดวาราคาขายปลีกเฉล่ียเน้ือไกชําแหละในป 

2023 มีแนวโนมเคล่ือนไหวในกรอบ 90-100 บาท/

กิโลกรัม ใกลเคียงกับราคาเฉล่ียในป 2022

แนวโนมราคาขายปลีกเนื้อไกในป 2023



แนวโนมอุตสาหกรรมไกเนื้อ
ในป 2023
สําหรับป 2023 อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตอเนือ่งจากปนี้ โดยในสวนการบริโภค
เนื้อไกในประเทศคาดวาจะไดรับปจจัยหนุนจากความตองการบริโภคทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคบริการ
ที่จะเริ่มทยอยฟนตัวชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากการเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ เน่ืองจากเน้ือไกเปน
อาหารที่จําเปนตอการบริโภค และมีราคาถกูกวาเน้ือสตัวชนิดอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ จึงทําใหผูบริโภคทุกระดับ
รายไดสามารถเขาถงึได สําหรับมูลคาการสงออกเนื้อไกมีแนวโนมเติบโตสงูขึ้นเชนเดียวกัน ตามความ
ตองการในตลาดโลกที่ฟนตัวตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดวาจะสามารถกลบัไปขยายตวัไดใกลเคยีง
กับชวง Pre-COVID ทั้งในสวนของไกสดแชเยน็แชแข็งและไกแปรรูป ขณะที่ในระยะ Medium-term 
ภาพรวมของการสงออกมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น สอดคลองกบัการเตบิโตของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนประชากรโลก

ปริมาณผลผลิตไกเนื้อในป 2023 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนือ่งจากปนี้ สอดคลองกบัความตองการบริโภค
ที่ทยอยฟนตวัดีขึน้ ขณะที่ราคาไกเน้ือที่เกษตรกรขายไดกม็ีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตอเน่ืองเชนกัน สอดคลอง
กับความตองการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น โรคระบาดในสุกรที่ยังคงยืดเยือ้ รวมถึงตนทุนการเลีย้งไกโดยเฉพาะตนทนุ
หลักอยางวัตถดุบิอาหารไกทีค่าดวาจะยงัคงมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูงตอเน่ืองในปหนา

EIC Industry Insight : Food & Beverage : Chicken
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อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องในป 2023 ตามความตองการบริโภคเนื้อไกทั้งจากในประเทศและ
ประเทศคูคาที่คาดวาจะเติบโตดีข้ึน ตามการทยอยฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ

การบริโภคเนื้อไกภายในประเทศและคาดการณ
หน�วย : ลานตัน

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิชย

ประเด็นสําคัญ :
• การผลิตไกเน้ือของไทยเนนผลิตเพื่อปอนตลาด

ภายในประเทศเปนหลัก โดยมีสัดสวนการ
บริโภคในประเทศอยูที่ราว 70% สวนที่เหลืออีก 
30% เปนการสงออก

• การบริโภคเน้ือไกในประเทศในปหนา (2023) 
มีแนวโนมเติบโตสูงข้ึนจากปน้ี โดยคาดอัตรา
การเติบโตท่ี 2.9%YOY ตามการทยอยฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในสวนของความตองการจาก
ภาคครัวเรือนและภาคบริการ รวมถึงการที่เน้ือไก
ถือเปนอาหารที่จําเปนเพื่อการบริโภค และมีราคา
ถูกกวาเน้ือสัตวชนิดอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ 
จึงทําใหผูบริโภคทุกระดับรายไดสามารถเขาถึงได

• มูลคาการสงออกเน้ือไกมแีนวโนมเติบโตสูงข้ึน
เชนกัน ตามความตองการในตลาดโลกท่ีฟนตัว
ตอเน่ืองตามภาวะเศรษฐกจิ โดยคาดวาจะ
สามารถขยายตัวได ใกลเคียงกับชวง Pre-
COVID ท้ังไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป 
ขณะที่ในระยะ Medium-term ภาพรวมของการ
สงออกมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น สอดคลองกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรโลก
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มูลคาการสงออกไกเนื้อของไทยและคาดการณ
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ

21%

79%

3,395 3,347

82%

20182015

20%

72%

3,129

28%

2022E2021

73%
78%

2020 2023F

3,266

73%

27%

76%

4,282

24%
27%

22%

2017

80%

2,547

2019

18%

3,874

2016

2,405

2,848

9.0%

-2.4%

18.6%

10.5%ไกสด ไกแปรรูป
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ปริมาณผลผลิตไกเนื้อในป 2023 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากปนี้ โดยคาดการณที่ราว 1,610 ลานตัว สอดคลองกับความตองการ
บริโภคที่ทยอยฟนตัวดีข้ึน

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปริมาณผลผลิตไกเนื้อในไทย และคาดการณผลผลิตในป 2023
หน�วย : ลานตัว

• การผลิตไกเน้ือของไทยในป 2023 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนราว 2%YOY 

ตามความตองการบริโภคท่ีคาดวาจะขยายตัวสูงข้ึน ท้ังจากตลาดในประเทศ

และตลาดสงออก สอดคลองกับการทยอยฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ 

โดยคาดวาไทยจะผลิตไกเน้ือไดในปริมาณราว 1,610 ลานตัว

• เกษตรกรผูเล้ียงไกยังมีแนวโนมขยายการเล้ียงไกเน้ือเพื่อเพิ่มอุปทาน

ในตลาดชวงท่ีผูบริโภคบางสวนอาจหันมาบริโภคเน้ือไกทดแทนเน้ือหมู

มากข้ึนในภาวะท่ีเน้ือหมูราคาแพงจากโรคระบาด เน่ืองจากการเพิ่ม

ผลผลิตไกเน้ือสามารถทําไดงายดวยวงจรการเลี้ยงคอนขางสั้น 

โดยปจจุบันไกเน้ือ 1 ตัว จะใชระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 30-35 วัน

• ทั้งน้ีผลผลิตไกเน้ือสวนใหญในไทยราว 90% มาจากผูประกอบการรายใหญ

ที่ดําเนินธุรกิจไกครบวงจร สวนอีก 10% เปนผลผลิตที่มาจากฟารมเลี้ยงไก

ของเกษตรกรรายยอย 

รายละเอียด

1,459.2 1,488.1 1,503.4 1,538.5 1,574.4 1,553.3 1,580.0 1,610.0

2020 2021E2016 2017 2023F2018 2019 2022E

1.9%
1.7% 1.9%
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ขณะที่ราคาไกเนื้อที่เกษตรกรขายได ยังมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่องจากปนี้ สอดคลองกับ 1) ความตองการบริโภคที่เพ่ิมสูงข้ึน 
2) โรคระบาดในสุกรที่ยังคงยืดเยื้อ และ 3) ตนทุนการเล้ียงไกที่คาดวาจะยังทรงตัวในระดับสูงตอเนื่อง

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาไกรุนพันธุเนื้อที่เกษตรกรขายไดหนาฟารม (Farmgate price)
หน�วย : บาทตอกิโลกรัม

38.3 37.3 37.3
34.4

36.9 35.4 34.9

44.5 46.0

20212019 2020 2022E 2023F

+27.6% +3.4%

ในชวงท่ีผานมา ราคาไกเนื้อหนาฟารมท่ีเกษตรกร
ขายไดปรับตัวสูงขึ้นมากจากป 2021 เปนผลจาก
ตนทุนการเลี้ยงไกท่ีเพ่ิมขึ้น โดยราคาขายเฉลี่ย

ในชวง 8 เดือนแรกปนี้อยูท่ี 43.2 บาทตอกิโลกรัม
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ราคาไกรุนพันธุเนื้อ (แกนซาย) ราคาลูกไกเนื้อ (แกนขวา)

Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22

THB/Kg. 39.13 34.35 34.65 33.78 34.79 34.70 34.47 36.02 40.43 42.53

%QOQ -12.2% +0.9% -2.5% +2.9% -0.3% -0.7% +4.5% +12.2% +5.2%



ประเด็นสําคัญและความทาทาย
ที่ตองจับตามองในระยะตอไป
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ตนทุนผูประกอบการ
ยังมีแนวโนมอยูในระดับสูง

โดยภาพรวมอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยยังมีปจจัยหนุนสําคัญหลายดานที่จะชวยสนับสนุนใหมูลคาอุตสาหกรรมเติบโตสูงข้ึนจาก
ป 2022 อยางไรก็ดี อัตรากําไร หรือ Margin ของผูประกอบการ มีแนวโนมนอยลงจากตนทุนของผูประกอบการที่ยังทรงตัวในระดับสูง

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC

การแพรระบาดของโรค ASF ในสุกร ที่ยังคงยดืเยือ้ในหลาย
ประเทศและในเอเชียจะเปนปจจัยหนุนสําคญัตอความตองการ
บริโภคเน้ือไกในชวง 1-2 ปน้ี

การสงออกสนิคาไปยัง UK มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งสินคาไก 
นอกจากน้ี แนวโนมการสงออกไกในอนาคตยงัอาจไดรับปจจัยหนุน
จากการบรรลุขอตกลงเสรีทางการคา (FTA) รวมกัน

การสงออกสนิคาไกไปยงัประเทศซาอุดอีาระเบียมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น ภายหลังการฟนฟูความสมัพันธทางการคา ซึ่งอาจนําไปสู
การจัดทาํขอตกลงเสรีทางการคา (FTA) ในระยะตอไป

• ทางการจนีไดปลดลอ็กใหผูผลิตและแปรรูปเน้ือสัตวปกและผล
พลอยไดไกแชแข็งของไทยเพ่ิมอีก 5 แหง รวมเปน 20 แหง

• การตรวจประเมินระบบการกํากับดูแลการผลิตสนิคาเน้ือสตัวปก
และผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคของ the Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA)

Animal 
feed Energy Biosecurity

Non-tariff barriers

Chicken demandEconomic activity 
& Consumption

โรคระบาดตาง ๆ ในสัตวปก

การแขงขันจากสินคาทดแทน/
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป

Upside risks Downside risks

Brexit and 
potential FTA

การฟนฟูความสัมพันธ
ทางการคาระหวางไทย-ซาอุฯ

โรค ASF ในสุกรท่ียืดเยื้อ

1

2

3

การทยอยรับรองมาตรฐาน
โรงงานไกของไทย

4

ปจจัยเส่ียงดานตํ่า 
(Downside risks) อื่น ๆ

3

เศรษฐกิจโลกเส่ียงชะลอตัว

1

2
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การแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย จะยังเปนปจจัยหนุน
สําคัญ (Upside risk) ตอความตองการบริโภคเนื้อไกในป 2023

African Swine Fever (ASF) Outbreak Map in Asia (September 2022) รายละเอียด

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ และ Pig Progress website

+

ทั้งนี้จากขอมูลคาดวา ผลผลิตสุกรในภูมิภาคเอเชียและจีนมีแนวโนมกลับเขาสูภาวะปกติในระดับ
เดียวกับชวงกอนเกิดโรค ASF ในป 2023 เปนตนไป ซึ่งปจจัยดังกลาวน�าจะชวยหนุนใหราคาสุกร

ยังมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูงตอเนื่องในชวง 1-2 ปนี้

• โรค ASF เกิดการระบาดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อเดือน ส.ค. 2018
• จนปจจุบันยังคงพบการระบาดของโรค ASF ในหลายประเทศทั่วโลก ลาสุด

เม่ือวันท่ี 9 กันยายนท่ีผานมา ตรวจพบการระบาดในหมูปา (Wild boar) เปน
ครั้งแรกในฮองกง และเกาหลีใตก็เพ่ิงพบการระบาดรอบใหมในปนี้เม่ือตนเดือน
กันยายนเชนเดียวกัน แตยังไมพบการระบาดของโรค ASF ในไทย ขณะท่ีหลาย
ประเทศในยุโรป สถานการณการระบาดยังคงน�าเปนหวงและควบคุมไมได

• สถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาว สงผลใหตนทุนการเล้ียงสุกรในหลายประเทศ
เพ่ิมสูงขึ้นมาก โดยมีรายงานวา ตนทุนการเล้ียงในเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นมาก
ถึงราว 30% จากปกติ

• EIC มองวา ความตองการเนื้อไกน�าจะไดรับประโยชนจากสถานการณนี้มาก
ที่สุด เนื่องจากเปนโปรตีนจากเนื้อสัตวท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในทองตลาด และ
สอดคลองกับกําลังซื้อของผูบริโภคท่ีลดลง ภายใตสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ
ท่ีอยูในภาวะซบเซาจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 ท่ียังคงยืดเยื้อ

1
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ไทยยังคงไดรับสิทธิประโยชนที่เคยไดรับกอน Brexit ครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งโควตาที่ EU จัดสรรใหไทยเปนการเฉพาะ (Country
specific quota) สําหรับการสงออกผลิตภัณฑสัตวปก รวมทั้งอาจไดรับประโยชนเพ่ิมเติมจากการเจรจาทางการคากับ UK ในอนาคต

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.)

Brexit and poultry export outlook +

• EIC มองวา ผูประกอบการไทยจะไดรับประโยชนจากโครงสรางอัตราภาษี
ใหมของสหราชอาณาจักร ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม (Fair 
competition) และสงเสริมใหเกิดการคาระหวางกันมากขึ้น 
(Trade creation)

• สินคาไทยจะไดรับประโยชนจากอัตราภาษีใหมของสหราชอาณาจักร
ที่มีการยกเวนอัตราภาษีเพ่ิมขึ้นจํานวน 732 รายการ จากตารางภาษีเดิม
ของ EU ท่ียกเวนอัตราภาษีจํานวน 792 รายการ ทําใหสินคาไทยไดรับการ
ยกเวนอัตราภาษีรวมทั้งหมด 1,524 รายการ 

• สินคาสําคัญที่ UK นําเขาจากไทยและไดประโยชนจากภาษีนําเขาที่ลดลง 
ไดแก ไกแปรรูป, ถุงมือยาง, รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ, เครื่องเพชร
พลอย, ซอสปรุงรส และอาหารสัตวเล้ียง เปนตน

“UK มีเปาหมายจะมุงหาพันธมิตรทางการคาใหม เพื่อใหครอบคลุม 80% ของสัดสวนการคา
ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ป ตามนโยบายมุงสูภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยเปนหนึ่งในตลาด

เปาหมายในการทําขอตกลงทางการคากับ UK ซึ่งจะปูทางไปสูการเจรจา FTA”

• ไทยยังคงไดรับสิทธิประโยชนตามเดิมเหมือนท่ีเคยไดรับกอน Brexit ครบถวน แต UK 
ไดเปล่ียนมาใช โครงสรางภาษนํีาเขาของตนเอง ซ่ึงภาษีสวนใหญลดลงจากอัตราเดิม
ของ EU ซ่ึงทําใหผูนําเขาสินคาจากไทยจะเสียภาษีในอัตราท่ีต่ําลง ซ่ึงสงผลดีตอแนวโนม
การสงออกไกของไทย

• สําหรับในอนาคต ตองจับตาการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-EU และ
ไทย-UK ซ่ึงจะมีการเจรจาท้ังการขอเพ่ิมโควตาและลดภาษี

2
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จับตาการเจรจาฟนความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและซาอุดีอาระเบียในรอบ 30 ป ผานการจัดต้ังคณะกรรมการรวมทางการคา 
(Joint Trade Committee : JTC) เพ่ือปูทางสูการเจรจา FTA ในอนาคตตอไป

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ และ Pig Progress website

แนวทางฟนฟูความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและซาอุดีอาระเบีย+

• ซาอุดีอาระเบียเปนหนึ่งในตลาดเกาที่จะฟนฟูการสงออกใหกลับมามีมูลคา
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะชวยขบัเคล่ือนใหภาพรวมการสงออกสินคาของไทยไปยังภูมิภาค
ตะวันออกกลางขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต

• สินคาสงออกที่มีแนวโนมเติบโตสูงไดแก สินคาในกลุมเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ โดยต้ังเปาเนน “ขาว-ไก” และ “สินคาฮาลาล” เปนพิเศษ

• ปจจุบันซาอุดีอาระเบียนําเขาไกปละ 5.9 แสนตัน โดยเปนการนําเขาจากบราซิล 
70% อีก 30% นําเขาจากยูเครนและฝรั่งเศส ซึ่งผลจากการอนุญาตในครั้งนี้ 
ไทยจะมีโอกาสเขาไปมีสวนแบงการตลาดในซาอุดีอาระเบียไดเพ่ิมขึ้น

• 14 มี.ค. 2022 :  รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไฟเขียวให 11 โรงงานไกของไทยสามารถสงออกไป

ขายยังตลาดซาอุฯ ไดแลว โดยใหมีผลทันที

• สินคาที่จะไดรับประโยชนคือ ไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป

• ไทยเตรียมดําเนินการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งและไกแปรรูป โดยใหคํานึงถึงปริมาณไกใน

ประเทศ โดยจะตองไมกระทบตอความเพียงพอของการบริโภค และระดับราคาไกในประเทศ 

ความเคลื่อนไหวลาสุด

• 1) GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

• 2) Bangkok Ranch PUBLIC co, Ltd

• 3) Sky food co. ltd

• 4) CENTRAL POULTRY PROCESSING co, Ltd

• 5) SUN FOOD INTERNATIONAL CO., LTD และ 

6-11) เปนโรงงาน ภายใต CPF (Thailand) Public Company

รายชื่อ 11 โรงงาน ท่ีไดสิทธิสงออกไกไปซาอุดีอาระเบีย

3
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การทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตและแปรรูปไกของไทย และแนวโนมการเปดตลาดสงออกใหม ๆ ทําใหไทยมีโอกาสขยายตลาด
สงออกไกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4

ประเทศคูคาทยอยใหการรับรองมาตรฐานโรงงานไกของไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง+

• จีนไฟเขียวใหไทยสามารถสงออกเน้ือไกไดต้ังแตวันท่ี 6 มี.ค. 2018 เน่ืองจากเห็นวาการ
ผลิตไกเน้ือของไทยมีมาตรฐานในระดับสากลตลอดทั้งกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตโรงงาน
อาหารสัตว ฟารมเลี้ยง จนถึงโรงงานผลิตและแปรรูปเน้ือไก

• ลาสุดเมื่อปลาย ก.ค. 22 ที่ผานมา ทางการจีนไดปลดล็อกใหผูผลิตและแปรรูปเน้ือสัตวปก
และผลพลอยไดไกสดแชเย็นแชแข็งของไทยเพิ่มอีก 5 แหง สงผลใหปจจุบันมีโรงงานผลิต
และแปรรูปเน้ือไกของไทยสามารถสงออกไปยังตลาดจีนไดรวมท้ังสิ้น 20 แหง

ทางการจีนทยอยรับรองมาตรฐานโรงงานไกของไทย

• The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เขาตรวจประเมนิระบบการ
ตรวจสอบการผลิตเน้ือสัตวปกและผลิตภัณฑของประเทศไทย (1-11 ส.ค. 2022)

• ในการตรวจประเมินคร้ังน้ีจะมีการเขาตรวจโรงงาน (On-site) ท้ังสิ้น 6 แหง 
ประกอบดวย โรงเชือดเปด 2 แหง โรงเชือดและโรงงานแปรรูปเปด 1 แหง โรงเชือด
และโรงงานแปรรูปไก 2 แหง และโรงงานแปรรูปเน้ือสัตวปก 1 แหง เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่
สงออกจากไทยสอดคลองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของแคนาดา

• ปจจุบันโรงเชือดและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวปกของไทยที่ไดรับการรับรองจาก CFIA 
มีจํานวน 35 โรงงาน ซ่ึงการตรวจประเมินโรงงานคร้ังน้ีจะเปนการเพิ่มโอกาสใหกบัผู
สงออกไทยในการสงออกเน้ือสัตวปกของไทยไปยังตลาดแคนาดาไดมากข้ึน

โอกาสขยายการสงออกสัตวปกไปยังตลาดแคนาดาเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการดาน
คุณภาพมาตรฐาน และ
มาตรการควบคุมปองกัน
การปนเปอนของเชื้อโรค 
COVID-19 ในกระบวนผลิต
สินคาปศุสัตวมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองตามระเบียบและ
ขอกําหนดของจีน
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แมวาอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยจะมีปจจัยที่สนับสนุนแนวโนมการเติบโตหลายประเด็น แตยังคงตองเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดานลบตาง ๆ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่อาจสงผลกระทบตอแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC

ปจจัยเสีย่งดานลบ (Downside risks) สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมไกเนื้อ

Immediate & Short-term risks Ongoing & Medium to Long-term risks

ขอกีดกันทางการคา
ที่มิใชภาษี (NTBs)

โรคระบาดในสัตวปก
สินคาทดแทน 

และพฤติกรรมผูบริโภค
ตนทุนผูประกอบการ

ที่อยูในระดับสูง
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

• ตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
โดยเฉพาะตนทุนหลักอยางวัตถุดิบ
อาหารสัตว เชน ขาวโพด ขาวสาลี 
และกากถั่วเหลือง ท่ีแพงขึ้นจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครน

• ตนทุนราคานํ้ามันท่ีกระทบตอคา
ไฟฟา คาขนสง และคาระวางเรือ

• ตนทุนปจจัยการผลิตอื่น ๆ
• ตนทุนในการปองกันโรคและ 

Farm biosecurity

• ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
ชะลอลงจากเดิม จากหลายปจจัย
เส่ียงท่ีกดดันการฟนตัว

• เศรษฐกิจจีน มีแนวโนมเติบโตดีขึ้น
แตยังต่ํากวาการเติบโตในอดีตมาก 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากนโยบาย 
Zero COVID และการชะลอตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย ซ่ึงสงผล
กระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจ
จีนและกําลังซ้ือผูบริโภค

• Animal welfare ประเด็นเรื่อง
มาตรฐานสวัสดิภาพสัตวในฟารม
เลี้ยงไกจะมีความสําคัญมากขึ้น
เรื่อย ๆ ซ่ึงตองเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังไกเนื้อท่ีบริโภคใน
ประเทศและสงออกตางประเทศ

• ESG and sustainability issue 
การบริหารจัดการฟารมไกและ
กระบวนการผลิตจะตองเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและยั่งยืน เชน ใช
พลังงานสะอาด เปนตน

• ไทยยังตองเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของโรคในสัตวปก
อยางตอเน่ือง เพราะเคยมีการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกในไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฟารมเลี้ยง
ไกแบบอิสระ 

• นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกชนิด
รุนแรงในประเทศแถบอาเซียน
ทําใหไทยยังมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคระบาดในสัตวปกได

• แนวโนมการแขงขันจากสินคา
ทดแทนเน้ือไกมีแนวโนมรุนแรง
มากขึ้น เพ่ือตอบโจทยความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทรนดการลด
การบริโภคเนื้อสัตวตาง ๆ สงผล
ใหสินคานวัตกรรมใหม ๆ เริ่มเขา
มาในตลาดมากขึ้น เชน โปรตีน
ทางเลือกจากพืช (Plant-based)
หรือเนื้อสัตวเทียม เปนตน  
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นัยตอภาคธุรกิจ

ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC

การปรับกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือรับมือกับความทาทายดานตาง ๆ รวมท้ังตอบโจทยผูบริโภคและสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อไกที่มีความแปลก
ใหมและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรับมือกับแนวโนม

การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น

มองหาตลาดสงออกใหม ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาตลาดใดตลาดหน่ึงมากจนเกินไป และหลีกเลี่ยง
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดสงออกดัง้เดิม

พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิต
ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแขงขันและลดอุปสรรคทางการคาดานตาง ๆ

 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไกจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การยกระดับมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนตั้งแต
ตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า อาทิ มาตรฐานดานแรงงาน สิ่งแวดลอม 
และความปลอดภัย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
อาหารปลอดภัย (Food security) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูบริโภคท่ัวโลก
กําลังใหความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง

 นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยมุงเนนในเรื่อง
ความยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการปลอยคารบอน 
รวมถึงการใหความสําคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว (Animal 
welfare) ก็เปนสิ่งท่ีผูประกอบการไมควรมองขาม เพ่ือลด
อุปสรรคจากขอกีดกันทางคาท่ีมิใชภาษี (NTBs) ท่ีมีแนวโนม
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน

 ผูประกอบการสงออกเน้ือไกและผลติภัณฑควรพยายามมองหา
ลูทางในการขยายตลาดสงออกใหม ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมฐานลูกคา
ในตางประเทศ และลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการสงออกไปยัง
ตลาดสงออกเดิม ๆ ท่ีความตองการบริโภคอาจเริ่มเขาสูภาวะ
อิ่มตัว หรือเริ่มมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น

 ท้ังนี้ตลาดสงออกไกท่ีน�าสนใจและมีศักยภาพการเติบโตท่ีน�าจับตา
มองในอนาคต ตัวอยางเชน ตลาดตะวันออกกลาง (Middle east) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงลาสุดเพ่ิงมีการฟนฟู
ความสัมพันธทางการคาระหวางรัฐบาลท้ังสองประเทศ หรือแมแต
ตลาดอังกฤษและแคนาดา ซ่ึงไทยยังมีสวนแบงในตลาดเหลานี้
นอยอยู และเรามีโอกาสไดรับอานิสงสและแตมตอทางการคาจาก
การจัดทําขอตกลงทางการคารวมกันในอนาคต

 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูปและนําเสนอผลิตภัณฑจากเนื้อไกท่ีมีความหลากหลาย 
และตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โดยอาจเนนไปท่ีการนําเสนอผลิตภัณฑในลักษณะพรอมทานหรือ
พรอมปรุงมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีตอบโจทย
ความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ
ความแตกตางจากสินคาอื่นในตลาด นอกจากนี้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑไกท่ีหลากหลายยังเปนการชวยขยายฐานกลุมลูกคาและ
รับมือกับการแขงขันจากสินคานวัตกรรมทางเลือกใหม ๆ เชน 
เนื้อสัตวเทียมหรือโปรตีนทางเลือกจากพืช ซ่ึงปจจุบันเริ่มมีการ
ทยอยผลิตออกมาจําหน�ายในตลาดมากขึ้นอีกดวย
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