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ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1. สถานการณ์ปี 2555 

1.1 ของโลก  
1.1.1 การผลิต ปี 2551-2555 การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 

3.45 ต่อปี โดยรัสเซียมีอัตราการขยายตัว สูงที่สุด คือ ร้อยละ 12.85 เนื่องจากภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้มี
การขยายการ เลี้ยงไก่เพ่ิมข้ึน และคาดว่าแนวโน้มยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 การผลิตเนื้อไก่ของ
โลกมีปริมาณ 82.42 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 80.66 ล้านตัน ในปี 2554 ร้อยละ 2.18 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ผู้ผลิตราย ใหญ่ทีสุ่ด คือ 16.48 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 13.70 ล้านตัน บราซิล 12.75 ล้านตัน และ
สหภาพยุโรป 9.48 ล้านตัน ตามล าดับ  

1.1.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2551-2555 การบริโภคเนื้อไก่ของโลก มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.33 ต่อปี โดยในปี 2555 การบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีประมาณ 80.99 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
จาก 79.44 ล้านตัน ของปี 2554 ร้อยละ 1.95 โดยจีนเป็นประเทศที่มี การบริโภคเนื้อไก่มากท่ีสุด คือ 13.54 
ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 13.32 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.14 ล้านตัน  

(2) การส่งออก ปี 2551-2555 การส่งออกเนื้อไก่ของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น ในอัตรา
ร้อยละ 4.65 ต่อปี โดยในปี 2555 การส่งออก เนื้อไก่ของโลกมีประมาณ 9.86 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 9.52 ล้าน
ตัน ในปี 2554 ร้อยละ 3.57 ผลจาก การระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 ท าให้บราซิลซึ่งเป็นประเทศ 
ปลอดไข้หวัดนกก้าวขึ้นมา เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกแทน สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2555 บราซิลสามารถ 
ส่งออกเนื้อไก่ได้ ประมาณ 3.48 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 3.21 ล้านตัน สหภาพยุโรป 1.08 ล้าน
ตัน และไทย 0.54 ล้านตัน ซึ่งไทยได้ ก้าวมาเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับที่ 4 ของโลกตั้งแต่ปี 2551 เป็น
ต้นมา  

(3) การน าเข้า ปี 2551-2555 การน าเข้าเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในอัตรา
ร้อยละ 3.73 ต่อปี โดยในปี 2555 การน าเข้า เนื้อไก่ของโลก มีปริมาณ 8.51 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 8.29 ล้าน
ตัน ในปี 2554 ร้อยละ 2.65 โดยในปี 2555 ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้น าเข้าเนื้อไก่ เป็นอันดับ 1 ของโลก คือ 0.86 
ล้านตัน ลดลงจาก 0.90 ล้านตัน ในปี 2554 ร้อยละ 4.44 รองลงมาได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย 0.75 ล้านตัน และ 
สหภาพยุโรป 0.74 ล้านตัน ส่วนประเทศเม็กซิโก ในปี 2555 มีปริมาณการน าเข้า 0.63 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 
0.58 ล้านตัน ในปี 2554 ร้อยละ 8.62 หลังจากพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N3 เมื่อเดือน กรกฎาคม 
2555 ส่งผลให้ฟาร์มสัตว์ปีก เสียหายและถูกท าลายไปกว่า 1.7 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 40 ของ การเลี้ยงสัตว์
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็น มูลค่า ความเสียหายต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก  

1.2 ของไทย  
1.2.1 การผลิต ปี 2551-2555 การผลิตไก่เนื้อของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 2.74 ต่อปี 

โดยในปี 2555 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,055.93 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจาก 994.32 ล้านตัว ในปี 2554 ร้อยละ 6.20 
เนื่องจากการผลิตไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการ ผลิตที่ปลอดภัย ท าให้
ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของไทยทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาด ส่งออกเพ่ิมข้ึน  
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1.2.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2551-2555 การบริโภคเนื้อไก่ของไทย เพ่ิมข้ึน ใน

อัตราร้อยละ 2.77 ต่อปี โดยในปี 2555 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 947,458 ตัน เพ่ิมขึ้น จาก 935,798 ตัน 
ในป ี2554 ร้อยละ 1.25  

(2) ราคา  
- ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2551-2555 ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.49 ต่อปี โดยในปี 2555 ราคา ไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.91 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 46.81 บาท ในปี 2554 ร้อยละ 10.47 เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพิ่มข้ึน เพ่ือให้
รองรับความต้องการ บริโภคเนื้อไก่จาก ต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อปรับตัวลดลง  

- ราคาส่งออก ปี 2555 ราคาส่งออกไก่สดแช่แข็งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.01 บาท 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากกิโลกรัมละ 63.36 บาท ในปี 2554 ร้อยละ 1.03 ส่วนราคาส่งออกเนื้อไก่ แปรรูปในปี 
2555 เฉลี่ย กิโลกรัมละ 139.02 บาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ 137.26 บาท ในปี 2554 ร้อยละ 1.28  

(3) การส่งออก ปี 2551-2555 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ของไทยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในอัตราร้อยละ 7.67 ต่อปี โดยในปี 2555 ไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ได้รวม 500,000 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 63,189 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 466,845 ตัน มูลค่า 60,293 ล้านบาท ของปี 2554 ร้อยละ 
7.10 และ 4.80 ตามล าดับ ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 39.48) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 38.70) 
กลุ่มประเทศในอาเซียน (ร้อยละ 11.33) และประเทศอ่ืนๆ (ร้อยละ 10.49) ด้านการส่งออกไก่สดแช่แข็ง ในปี 
2555 ส่งออกปริมาณ 75,000 ตัน คิดเป็น มูลค่า 4,801 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 51,260 ตัน มูลค่า 3,248 
ล้านบาท ของปี 2554 ร้อยละ 46.31 และ 47.81 ตามล าดับ เนื่องจากสหภาพยุโรปได้อนุญาตให้ไทยส่งออกไก่
สดแช่เย็นแช่แข็งได้อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งได้
เพ่ิมข้ึน ตลาดส่งออกไก่สด แช่แข็ง คือ กลุ่มประเทศในอาเซียน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศสปป.ลาว และมาเลเซีย 
(ร้อยละ 52.77) ตลาดอื่นๆ ในอาเซียน (ร้อยละ 1.54) แอฟริกา (ร้อยละ 10.22) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
เช่น สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน (ร้อยละ 9.81) รัสเซีย (ร้อยละ 9.95) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 8.74) และ
ประเทศ อ่ืนๆ (ร้อยละ 6.97) ด้านการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปในปี 2555 ส่งออกจ านวน 420,000 ตัน คิดเป็น 
มูลค่า 58,388 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 415,585 ตัน มูลค่า 57,045 ล้านบาท ในปี 2554 ร้อยละ 1.06 และ 2.35 
ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน โดยตลาดส่งออก ไก่แปรรูป หลักท่ีส าคัญคือ ญี่ปุ่น (ร้อย
ละ 46.15) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 45.41) กลุ่มประเทศใน อาเซียน (ร้อยละ 3.04) และประเทศ อ่ืนๆ (ร้อยละ 
5.04)  

 
2. แนวโน้ม ปี 2556  

2.1 ของโลก  
2.1.1 การผลิต ปี 2556 คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ของโลกจะมีปริมาณ 83.54 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน

จาก 82.42 ล้านตัน ในปี 2555 ร้อยละ 1.36 ถึงแม้ว่าการผลิตไก่เนื้อของโลกมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่มีอัตรา การ
เติบโตลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

2.1.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2556 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีประมาณ 

81.75 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 80.99 ล้านตัน ในปี 2555 ร้อยละ 0.94 ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดคือ จีน โดยคาดว่า
จะมีการบริโภคเท่ากับ 13.95 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 13.23 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.21 
ล้านตัน ตามล าดับ  
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(2) การส่งออก ปี 2556 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่ของโลกจะมีประมาณ 10.05 ล้าน
ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 9.86 ล้านตัน ในปี 2555 ร้อยละ 1.93 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และแอฟริกา ผู้ผลิต
รายเดิม (บราซิล สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป) ยังคงเป็นผู้ครองตลาด ในขณะที่ ผู้ผลิตรายเล็กมีส่วนแบ่งตลาด 
ที่เพ่ิมขึ้น และบราซิลยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่สูงสุดคือ 3.58 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 3.48 ล้านตัน ในปี 
2555 ร้อยละ 2.87 รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และไทย ตามล าดับ ซึ่งไทยยังคงเป็น ผู้ส่งออก
อันดับ 4 ของโลก  

(3) การน าเข้า ปี 2556 คาดว่าการน าเข้าเนื้อไก่ของโลก มีประมาณ 8.66 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจาก 8.51 ล้านตันในปี 2555 ร้อยละ 1.76 ประเทศผู้น าเข้าเนื้อไก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 
ซาอุดิอาระเบีย และสหภาพยุโรป โดยในปี 2556 คาดว่าประเทศดังกล่าวจะมีปริมาณ การน าเข้า เนื้อไก่ 0.84 
0.75 และ 0.75 ล้านตัน ตามล าดับ  

 
2.2 ของไทย  

2.2.1 การผลิต ปี 2556 คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัว เพ่ิมข้ึนสอด รับกับ 
จ านวน ประชากรและการส่งออกท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากหลังจากเริ่มส่งออก ไก่สดแช่แข็งใน หลายประเทศ โดย
ในป ี2556 คาดว่าไทยจะสามารถผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 1,067.35 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจาก 1,055.93 ล้านตัว ใน
ปี 2555 ร้อยละ 1.08   

2.2.2 การตลาด  
(1) ความต้องการบริโภค ปี 2556 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยมีประมาณ 

953,107 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 947,458 ตัน ในปี 2555 ร้อยละ 0.60 โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 65.14 ของปริมาณ การผลิตทั้งหมด  

(2) ราคา  
- ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2556 คาดว่าราคาไก่เนื้อที่เกษตรกร ขายได้เฉลี่ย 

กิโลกรัมละ 44.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.91 บาท ของปี 2555 ร้อยละ 4.99 เนื่องจากราคาไก่เนื้อ
ปรับตัวสูงขึ้น ตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และค่าแรงงาน อีกท้ังความ
ต้องการบริโภค ของตลาด (ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ) ที่เพ่ิมข้ึน  

- ราคาส่งออก ปี 2556 ราคาส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งและเนื้อไก่แปรรูป ในปี 2556 
คาดว่าจะ สูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555  

(3) การส่งออก ในปี 2556 คาดว่าการส่งออกเนื้อไก่ของไทยจะ ขยายตัว เพ่ิมข้ึน
ตามปริมาณ ความต้องการบริโภคของตลาด ทั้งตลาดญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นตลาด ส่งออกหลักของไทย และตลาด
สหภาพ ยุโรป คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของไก่สดแช่เย็น แช่แขง็ ที่อนุญาตให้ไทยสามารถส่งออก ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคาดว่าในปี 2556 จะสามารถส่งออกได้ตามโควตาภาษีไก่สด ของสหภาพ
ยุโรป จ านวน 97,710 ตันต่อปี และโควตา น าเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทย 160,033 ตันต่อปี แม้ว่าปริมาณ 
ความต้องการเนื้อไก่ของไทยในตลาด สหภาพยุโรปมีสูงกว่าโควตาที่ไทยได้รับ อนุญาต และเนื้อไก่ยังเป็น 
เนื้อสัตว์ที่มีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ ประเภทอ่ืน โดยในปี 2556 คาดว่าไทย สามารถส่งออกเนื้อไก่รวมได้ปริมาณ 
510,000 ตัน มูลค่า 65,400 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 500,000 ตัน มูลค่า 63,189 ล้านบาท ในปี 2555 
ร้อยละ 2 โดยแยกเป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็ง ปริมาณ 80,000 ตัน มูลค่า 5,200 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปริมาณ 75,000 ตัน มูลค่า 4,801 ล้านบาท ในปี 2555 ร้อยละ 6.67 และ 8.31 ตามล าดับ และเป็นการ
ส่งออก เนื้อไก่แปรรูปปริมาณ 430,000 ตัน มูลค่า 60,200 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ 420,000 ตัน มูลค่า 
58,388 ล้านบาท ในปี 2555 ร้อยละ 2.38 และ 3.10 ตามล าดับ  
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2.3 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตหรือการส่งออกของไทย  

2.3.1 ปัจจัยด้านบวก  
(1) จากรายงานขององค์การสหประชาชาติที่คาดการณ์ว่า ในขณะนี้ประชากรโลก 

เพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 7,000 ล้านคน ท าให้ความต้องการบริโภคอาหาร โปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ ปรับตัว
เพ่ิมข้ึน  

(2) จากการที่ไทยโดนระงับการส่งออก ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปยัง สหภาพยุโรป เป็น 
ระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่การเกิดไข้หวัดนก แต่คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหาร และสุขภาพสัตว์ได้มีมติ 
ยกเลิกการห้ามน าเข้าไก่สด จากประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่า 
ในป ี 2556 จะส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งได้ตามโควต้า 97,710 ตันต่อปี จึงส่งผลให้การส่งออกเนื้อไก่ ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็น การสร้างความเชื่อม่ัน ในคุณภาพการผลิต เนื้อไก่ของไทย แล้ว 
ยังจะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดส่งออก เนื้อไก่ไทย ไปยังตลาดโลกเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่เนื้อ
ของไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย  

(3) ฟิลิปปินส์ได้ประกาศยกเลิกการห้ามน าเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ปีก 
จากไทย ตั้งแต่ช่วงปี 2547 ที่มีการระบาดของไข้หวัดนก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ซึ่งทาง
ฟิลิปปินส์ได้ให้กรมปศุสัตว์ยื่นหนังสือขอรับการรับรองสถานที่ผลิตต่อ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ก่อนจะเริ่ม 
ส่งออกได้อีกครั้ง 

(4) อิหร่าน มีความต้องการที่จะน าเข้าไก่สดจากไทย เพ่ือทดแทนการน า เข้าจาก 
บราซิล  

(5) การด าเนินการเรื่อง Compartment และ Traceability สามารถสร้าง ความ
มั่นใจ ให้ประเทศคู่ค้ายอมรับและเป็นโอกาสที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออก ไก่สดได้ เพ่ิมขึ้น  

2.3.2 ปัจจัยด้านลบ  
(1) ประเทศไทยต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์

สัตว์ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ  
(2) วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อสูงขึ้น  
(3)ขาดแคลนแรงงานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ส่งผลต่อการจัดการ และต้นทุนด้าน

แรงงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อไก่  
(4) ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา และจีน  
(5) แม้ปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 กันยายน 2555) ไม่มีรายงานการพบ โรคไข้หวัดนก ใน

ประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน 11 วัน นับจากวันที่ท าลาย สัตว์ปีกตัวสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2551 แต่ประเทศคู่ค้าบางส่วนยังมีมาตรการห้ามน าเข้า เนื้อไก่สดจากไทย ซึ่งต้องใช้ระยะ เวลานานในการ
ขอให้แต่ละประเทศพิจารณายกเลิกการห้าม น าเข้าเนื้อไก่จากไทย ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นกลุ่ม ประเทศแรกที่ได้
อนุญาตให้น าเข้าไก่สดจากไทยได้ โดยเริ่มส่งออกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 (6) การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ยุโรป เมื่อพิจารณา ประเทศในกลุ่ม PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, and Spain) ที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ แต่ไทยส่งออกไก่แปรรูป ไปยังประเทศกลุ่มนี้น้อยมาก เพียงร้อยละ 3.42 ดังนั้นการส่งออก เนื้อไก่
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากสินค้าเนื้อไก่เป็นอาหาร ที่จ าเป็นเพื่อการบริโภค อีกท้ังราคาเนื้อไก ่ ยังถูก
กว่าเนื้อสัตว์ ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อสกุร เนื้อโค เป็นต้น และ คาดว่าความ ต้องการบริโภคจะไม่ลดลง นอกจากนี้ 
สินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งด้านคุณภาพและ ราคา แต่ด้านราคาส่งออกเนื้อไก่ไม่สามารถ ปรับ
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ราคาข้ึนได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้นที่เกิดจากการปรับขึ้น ค่าแรงงานและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่สูงขึ้น จากการที่
สหภาพยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงยังคงมีการต่อรองด้านราคากันอยู่ (ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร) 
 
 3.สถานการณ์ไก่เนื้อในพื้นทีส่ านักงานปศุสัตว์เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) 

3.1 ด้านการผลิต  
3.1.1จ านวนไก่เนื้อแยกรายจังหวัดในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต5 

                       ในปี 2555  พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีจ านวนไก่เนื้อท้ังหมด 3,115,910 ตัว    
เกษตรกร  3,483 ราย  เฉลี่ย 894.60 ตัว/ราย  พ้ืนที่เลี้ยงไก่เนื้อ  พบว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีการเลี้ยงมากที่สุด  
มีจ านวน  798,974 ตัว  คิดเป็น 25.64%  รองลงมา คือ จังหวัดล าพูน  740,723 ตัว   คิดเป็น  23.77%   
และจังหวัดล าปาง  636,345 ตัว  คิดเป็น 20.42%  และการเลี้ยงไก่เฉลี่ยต่อราย  พบว่า  จังหวัดเชียงรายมี
จ านวนมากที่สุด คือ เฉลี่ยรายละ 4,673.22 ตัว ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่  รองลงมาคือ จังหวัดล าพูน  
1,527.26 ตัว และจังหวัดล าปาง 1,136.33 ตัว  ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 644.85 ตัว ส่วนใหญ่การเลี้ยงเป็นฟาร์ม
ขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนไก่เนื้อในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2555 
 

จังหวัด จ านวนไก่เนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) เฉลี่ยต่อราย 
เชียงใหม่ 798,974 1,239 644.85 
ล าพูน 740,723 485 1,527.26 
ล าปาง 636,345 560 1,136.33 
แพร่ 276,363 304 909.08 
น่าน 108,908 483 225.48 
พะเยา 54,245 167 324.82 
เชียงราย 495,362 106 4,673.22 
แม่ฮ่องสอน 4,990 139 35.89 

รวม 3,115,910 3,483 894.60 
 
                     3.1.2 ข้อมูลจ านวนไก่เนื้อ  ระหว่างปี 2550 ถึง  ปี 2555 
                      - จ านวนไก่เนื้อในปี 2550 มีมากถึง 3,546,285 ตัว  ปี 2551 มีจ านวนคงท่ี และเริ่มลดลงใน
ปี 2553  และตั้งแต่ปี 2554 เกษตรกรเริ่มมีการเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน   
                      - จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ มีจ านวนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  เฉลี่ยมีผู้เลี้ยงไก่เนื้ออยู่ที่ 
3,291 ราย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนไก่เนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ตั้งแต่ปี 2550 - 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.3 จ านวนฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อในพ้ืนที่เขต 5 ปี 2555  
- จ านวนฟาร์มไก่เนื้อในพ้ืนที่มีทั้งหมด  468 ฟาร์ม ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 399 

ฟาร์ม คิดเป็น 85.25 %  โดยมีจังหวัดที่ผ่านการรับรองฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน  100% คือ จังหวัดเชียงราย  
ล าพูน  รองลงมาคือ จังหวัดล าปาง  97.22 % และจังหวัดแพร่ 95.45% (ดังแผนภูมิที่ 2 , 3) 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนฟาร์มไก่เนื้อที่ผ่านมาตรฐาน ปี 2555 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของฟาร์มไก่เนื้อที่ผ่านมาตรฐาน ปี 2555 
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การวิเคราะห์ SWOT Analyses ไก่เนื้อ 
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 
จุดแข็ง 
     1.  เกษตรกรทุกรายเป็น contact farming กับบริษัทฯ ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจ าหน่าย 

2. ระบบการควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ 
3. เนื้อไก่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยทางอาหาร 
4. ระบบมาตรฐานฟาร์มมีประสิทธิภาพ 

 
จุดอ่อน 

1.  เทคโนโลยีการผลิต พึ่งพาการน าจากต่างประเทศ  เคมีภัณฑ์  เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ฯลฯ 
2. ปัจจัยการผลิตน าเข้าจากต่างประเทศ พันธุ์สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ฯ 
3. ต้นทุนการผลิตสูง เช่น อาหาร อุปกรณ์การเลี้ยง โรงเรือน แม่พันธุ์ 
4. เกษตรกรรายย่อย ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 
5. แรงงานมีจ านวนลดลง  ค่าแรงสูง 
6. เงินทุนในการวิจัยมีน้อย  ขาดการวิจัยที่ต่อเนื่อง 
7. การบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ยังไม่เข้มงวด  เช่น การควบคุมโรคระบาด การควบคุมการฆ่าสัตว์และ

จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หรือการควบคุมมลภาวะจากฟาร์มสัตว์ปีก 
8. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีก  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
9. การผลิตสัตว์ปีก  ยังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ้ืนที่ 

 
โอกาส 

1. ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่แปรรูปในตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่องตามจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากขึ้น 

2. สามารถพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดได้ 
3. มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อได้ 
4. เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ  มีความต้องการการบริโภคผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อสูง 
5. ในปี 2558 เริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และยังมีเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ

เข้ามายังจังหวัดในพ้ืนที่  ท าให้โอกาสในการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านมีมากขึ้น 
6. ผู้บริโภคให้ความสนใจกับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 

 
อุปสรรค 

1.  ราคาวัตถุดิบสูงอาหารสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ้น 
2. ยังมีความเสี่ยงจากโรคระบาดสัตว์ปีก เช่น โรคไข้หวัดนก  เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือน

บ้านที่ยังมีรายงานการเกิดโรค  และมีความเสี่ยงในเรื่องโรคสัตว์อุบัติใหม่ 
3. พ้ืนที่มีปัญหาภัยธรรมชาติ ท าให้สัตว์เจ็บป่วย ล้มตาย 
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ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตไก่เนื้อคุณภาพมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ส าหรับก าหนดแผนการผลิตร่วมกับผู้ประกอบการ และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 

2. พัฒนาการผลิต อบรมให้ความรู้ ทักษะการจัดการฟาร์มท่ีถูกต้องและใช้เวชภัณฑ์ ได้เหมาะสม 
 3. ตรวจรับรองระบบฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ 

4. การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 
5. วิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
6. พัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการตรวจสอบและรับรองฟาร์มคุณภาพปัจจัยการผลิต (เวชภัณฑ์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ส่วนผสมใช้ในการแปรรูปเนื้อไก่ และอาหารส าเร็จรูป) 
7. ยกระดับฟาร์ม และการแปรรูปเนื้อไก่ให้มีความหลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
8. ก ากับดูแลโรงฆ่า/ช าแหละ สนับสนุนให้มีการจัดการขนส่งซากเนื้อไก่สดและ สถานที่จ าหน่าย 

ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค ์
1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตปศุสัตว์ที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัย  ปราศจากสารตกค้าง  ได้มาตรฐานทางด้านสุขอนามัย   
 3. พัฒนากระบวนการผลิตทั้งวงจรให้เข้มแข็ง 

4. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจาการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ 
 
เป้าหมาย  

1. สามารถผลิตไก่เนื้อที่มคีุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไก่เนื้อ 
2. เพิ่มศักยภาพการตลาดไก่เนื้อ 
3. สร้างความเชื่อม่ันผู้บริโภค 

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไก่เนื้อ 
-    ปรับปรุงระบบการเลี้ยง  (ฟาร์ม) เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
-    พัฒนา ปรับปรุงโรงฆ่าภายในประเทศ โรงฆ่าเพื่อส่งออก 

2. เพิ่มศักยภาพการตลาดไก่เนื้อ 
- พัฒนา ปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดค้าปลีก(ตลาดสด) 
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- พัฒนาเชื่อมโยงการตลาด 
3. สร้างความเชื่อม่ันผู้บริโภค 

- ผลักดันให้เกิด Traceability เพิ่มความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
- สร้าง แบรนด์สินค้าไก่เนื้อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
- ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 
               -   โครงการส ารวจและลงทะเบียนฟาร์มไก่เนื้อ 
               -   โครงการฝึกอบรม(ทบทวน) ผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์ม 
               -   โครงการตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ 
               -   โครงการตรวจติดตามฟาร์มไก่เนื้อ 

     -   โครงการประกวดฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อดีเด่น 
กลยุทธ์ : พัฒนา ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
     -   โครงการส ารวจและลงทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ปีก 
     -   โครงการฝึกอบรม(ทบทวน) ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีก 
 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สร้าง/ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน 
      -   โครงการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีก 
     -   โครงการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ปีก 
 
กลยุทธ์ : พัฒนาปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด 

    -   โครงการส ารวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด 
     -   โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการเจ้าของตลาดและสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ ในตลาดสด 

    -   โครงการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด 
     -   โครงการตรวจติดตามสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด 
     -   โครงการประกวดสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด มาตรฐานล้านนา 
กลยุทธ์ :  ผลักดันให้เกิด Traceability เพิ่มความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
               -  โครงการขึ้นทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลตลาดสด/สถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ในตลาดสด 
               -  โครงการเก็บตัวอย่างเนื้อไก่ ตรวจวิเคราะหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ 
               -  โครงการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่ สะอาด ปลอดภัย 
กลยุทธ์ : สร้างแบรนด์สินค้าไก่เนื้อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
                -  โครงการไก่เนื้อมาตรฐานล้านนา 
      -  โครงการประกวดอาหารเมนูอาหารพื้นเมืองจากไก่เนื้อ 
      -  โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าไก่ที่มีคุณภาพ 

     -  โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ซื้อเนื้อไก่ปลอดภัย 
 

 
 
 


