
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้   โทร. 7048                    1 

 

 

อนาคตของไก่เนื้อไทยในอาเซียน (AEC) 

 อุตสาหกรรมไก่เนื้อเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยปริมาณการส่งออกที่มี
มากกว่าร้อยละ 85 ในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมด  และในปัจจุบันไก่เนื้อ ถือได้ว่ามีช่องทางที่ดีในการส่งออกไป
ยังตลาดอาเซียน จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะการรวมตัวดังกล่าวจะท าให้
เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกันประมาณกว่า 600 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการบริโภค
เนื้อไก่เพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม  AEC  ในปี 2554 พบว่า อัตราการ
เติบโตของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยประเทศพม่า มี
อัตราการเติบโตของ GDP สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 10.4 รองลงมาได้แก่ ลาว (ร้อยละ 8) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 
6.5) และกัมพูชา (ร้อยละ 6.4) ตามล าดับ สะท้อนถึงก าลังซื้อของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพ่ิมขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันเมื่อไทยมีตลาดอาเซียนรองรับการขยายตลาด  ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง
ได้ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังสามารถกระจายการลงทุนการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ การท าธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ตลอดถึงธุรกิจการแปรรูปไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ตามลักษณะ
เด่นของแต่ประเทศ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน  

 และจากการที่ไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เหนือกว่าประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ ทั้งประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจัยการผลิต มาตรฐานการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น 
ส่งผลให้ไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีกว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ในอาเซียน อีกทั้งผลผลิตไก่
เนื้อไทยยังเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิก AEC และประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าตลาดอาเซียนเป็นช่อง
ทางการส่งออกที่ดีส าหรับไทย ในการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าการส่งออกไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งไปยังตลาดอาเซียนยังมีไม่มากนัก แต่เชื่อว่าในอนาคตการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปยัง
ตลาดอาเซียนจะเพ่ิมข้ึนมากกว่าที่ผ่านมา เพราะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนก าลังขยายตัว และไทยเอง
ก็มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เหนือกว่าประเทศสมาชิก AEC อ่ืน ๆ  

 การวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในอาเซียน (AEC) จะวิเคราะห์ถึงความสามารถ 
ในการผลิต แนวโน้มการบริโภค  และตลาดไก่เนื้อของแต่ละประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค
ของแต่ละประเทศในอาเซียนที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางของไก่เนื้อไทยในอนาคตได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยบางประเทศอาจจะเหมาะกับการขยายตลาดไก่เนื้อ บางประเทศอาจจะเหมาะกับการ
เข้าไปเจาะตลาดโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล  บางประเทศอาจจะเหมาะกับการขยาย
ฐานการผลิต โดยการเข้าไปลงทุนท าธุรกิจการผลิตไก่เนื้อตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การท าธุรกิจฟาร์ม
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เลี้ยงไก่เนื้อ ตลอดจนธุรกิจการแปรรูป ตามลักษณะเด่นของแต่ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไก่เนื้อไทย  

การผลิต และการบริโภคไก่เนื้อของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 การผลิต : การผลิตเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราเฉลี่ย  
(ปี 2553-2555) ร้อยละ 5.47 ต่อปี  โดยเวียดนามมีอัตราการขยายตัวของการผลิตสูงที่สุด  คือ ร้อยละ 
17.26  เนื่องจากหลังจากเกิดไข้หวัดนกในปี 2547  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสาขาปศุสัตว์ของ
เวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development : MARD) และกระทรวงสาธารณสุขของ
เวียดนามได้ด าเนินมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก  โดยจัดตั้งจุดตรวจสอบและ
หน่วยกักกันเคลื่อนที่ รวมทั้งประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง ยังริเริ่มโครงการ
ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ปีก ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกให้สอดรับกับแผนพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย (เจาะลึกข้อมูลปศุสัตว์ของเวียดนาม ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย , 2549) จึงส่งผลให้การผลิตของเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ส าหรับปริมาณ
การผลิตเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียน ในปี 2555 เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 (5.34 ล้านตัน)   
ร้อยละ 5.62 มาอยู่ที ่5.64  ล้านตัน  โดยไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 (1.35 ล้านตัน) ร้อยละ 14.81  รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 1.54 ล้านตัน (ร้อยละ 
+1.32, 1.52 ล้านตัน) มาเลเซีย 0.96 ล้านตัน (ร้อยละ +1.05, 0.95 ล้านตัน) ฟิลิปปินส์ 0.79 ล้านตัน 
(ร้อยละ +3.95, 0.76 ล้านตัน) และเวียดนาม 0.74 ล้านตัน (ร้อยละ +4.23, 0.71 ล้านตัน)  ตามล าดับ 

 ส าหรับการผลิตไก่เนื้อของไทย พบว่า การผลิตเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัท
อาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 12 บริษัท ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณการผลิตรวมกันมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
การผลิตทั้งประเทศ ได้แก่ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (2) บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (3) บริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (4) บริษัท ซัลเวลเลย์ จ ากัด (5) บริษัท แหลมทอง จ ากัด (6) บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (7) 
บริษัท แกรมเปี้ยน จ ากัด (8) บริษัท ไทยแลนด์พาวทรีย์กรุ๊ป จ ากัด (9) บริษัท ซันฟู้ดส์ จ ากัด (10) บริษัท 
ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด (11) บริษัท เซนทาโกร จ ากัด และ (12) บริษัท อยู่สูงอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งบริษัท
เหล่านี้จะเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดแบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ คือ อุตสาหกรรมการผลิตลูกไก่เนื้อ อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ โรงงานฆ่า
สัตว์และช าแหละเนื้อไก ่และอุตสาหกรรมผลิตเนื้อไก่แปรรูป  

 การบริโภค : ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
อัตราเฉลี่ย (ปี 2553-2555) ร้อยละ 4.73 ต่อปี โดยในปี 2555 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ของประเทศที่
ส าคัญในตลาดอาเซียน มีประมาณ 5.37 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2554  (5.18 ล้านตัน) ร้อยละ 3.67  ซึ่ง
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากที่สุด คือ 1.54 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 (1.52 ล้าน
ตัน) ร้อยละ 1.32 รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 0.99 ล้านตัน (ร้อยละ +1.02, 0.98 ล้านตัน) ไทย 0.93 
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ล้านตัน (ร้อยละ +8.14, 0.86 ล้านตัน) ฟิลิปปินส์ 0.93 ล้านตัน (ร้อยละ +4.49, 0.89 ล้านตัน) และ
เวียดนาม 0.8 ล้านตัน (ร้อยละ +6.67, 0.75 ล้านตัน) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service. April. 2013 
 
จากกราฟที่ 3 จะเห็นว่าประเทศในอาเซียนเกือบทุกประเทศ (ยกเว้นอินโดนีเซีย) มีปริมาณการ

ผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  
แต่ส าหรับไทยนั้นปริมาณการผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภค และยังสามารถผลิตเพ่ือการส่งออกได้อีกด้ว ย 
เนื่องจากไทยมีเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของประเทศ
สมาชิก AEC และประเทศอ่ืน ๆ ส่งผลให้สามารถผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพ่ิมขึ้นได้ดีกว่า
ประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ในอาเซียน  
      ส าหรับประเทศเวียดนาม แม้จะมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตสูง แต่การส่งออกของ
เวียดนามยังมีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน  ขณะเดียวกันเวียดนามยังจ าเป็นต้อง
น าเข้าพันธุ์ไก่เนื้อจ านวนมากในแต่ละปี ดังนั้น ไทยอาจจะขยายฐานการผลิตลูกไก่เนื้อไปยังประเทศเวียดนาม
ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท ซีพี ได้เริ่มต้นขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามแล้ว โดยด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท  
ซีพี เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ซีพีวี) 

การส่งออก และการน าเข้าไก่เนื้อของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 การส่งออก : การส่งออกเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียนไปยังตลาดโลก ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 12.75 ต่อปี โดยในปี 2555 การส่งออกเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียนไปยัง
ตลาดโลก  มีประมาณ 0.57 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของมูลค่าการส่งออกในตลาดโลก เพ่ิมขึ้น
จาก ปี 2554 (0.50 ล้านตัน)  ร้อยละ 14  ซึ่งไทยมีปริมาณการส่งออกเนื้อไก่สูงที่สุดในตลาดอาเซียน 
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

กราฟที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภคของ
ประเทศที่ส าคัญในตลาดอาเซียน ปี 2555 

ปริมาณการผลิต (พันตัน) ปริมาณการบริโภค (พันตัน) 
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ประมาณ 0.54 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.39 ของมูลค่าการส่งออกในตลาดอาเซียน รองลงมาได้แก่ 
ฟิลิปปินส์  0.012 ล้านตัน (ร้อยละ 2.11) มาเลเซียและสิงคโปร์ 0.01 ล้านตัน (ร้อยละ 1.75) ตามล าดับ 

 ส าหรับการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียน ในปี 2555  พบว่า ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไก่สด
แช่เย็นแช่แข็งไปยังลาวมากที่สุด ร้อยละ 75.05 ของมูลค่าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 24.48) ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน (ร้อยละ 0.47) 
ตามล าดับ ส่วนไก่แปรรูป ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังสิงคโปร์มากที่สุด ร้อยละ 98.56 ของมูลค่าการ
ส่งออกไกแ่ปรรูปไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 0.73) เวียดนาม (ร้อย
ละ 0.28) และประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน (ร้อยละ 0.43) ตามล าดับ 

 การน าเข้า : การน าเข้าเนื้อไก่ของประเทศที่ส าคัญในอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราเฉลี่ย  
(ปี 2553-2555) ร้อยละ 13.2 ต่อปี โดยในปี 2555 มีการน าเข้าเนื้อไก่ปริมาณ  0.39 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.56 จากปี 2554 (0.36 ล้านตัน) ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้น าเข้าเป็นอันดับ 1 คือ 0.15 ล้าน
ตัน รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ 0.14 ล้านตัน เวียดนาม 0.06 และมาเลเซีย 0.05 ล้านตัน  ตามล าดับ  

ส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยในตลาดอาเซียน  

 สินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง : HS 0207 ประเทศในอาเซียนที่มีการน าเข้าไก่สดแช่เย็น 
แช่แข็งจากไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์1 มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละ
ประเทศ ดังนี้ 

 ฟิลิปปินส์ : ปี 2555 ฟิลิปปินส์น าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเป็นอันดับที่ 20  
มีมูลค่าการน าเข้า 20 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในฟิลิปปินส์ เพียงร้อยละ 0.02 
เท่านั้น ส าหรับประเทศท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดในฟิลิปปินส์มากท่ีสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ร้อยละ 51.93 รองลงมา ได้แก่ แคนาดา ร้อยละ 16.29 และบราซิล ร้อยละ 11.78 
ตามล าดับ 

 มาเลเซีย : ปี 2555 มาเลเซียน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเป็นอันดับที่  2 มีมูลค่า
การน าเข้า 32,689  พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในมาเลเซีย  ร้อยละ 30.03 
ส าหรับประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในมาเลเซียมากที่สุด ได้แก่ จีน  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  
ร้อยละ  58.43 รองลงมาอันดับ 3 ได้แก่ เดนมาร์ก ร้อยละ  4.91  และเนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 3.78 
ตามล าดับ 

 กัมพูชา : ปี 2553 กัมพูชาน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเป็นอันดับที่ 4 มีมูลค่า 
การน าเข้า 104 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกัมพูชา ร้อยละ 15.95 ส าหรับ

                                                           
1 ส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยในฟิลิปปินส์ ปี 2555 มีสัดส่วนน้อย เนื่องจากฟิลิปปินส์ เพิ่งยกเลิกมาตรการหา้มน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และ
ไก่แปรรูปจากไทย เมื่อวันที ่14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา หลังจากที่หา้มน าเขา้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูปตั้งแต่ ปี 2547  เพราะไทย
ประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก  
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ประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกัมพูชามากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 
ร้อยละ  32.36  รองลงมา ได้แก่ จีน ร้อยละ  32.06  และมาเลเซีย ร้อยละ 19.48 ตามล าดับ 

 ลาว : ปี 2555 ลาวน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่าการน าเข้า 
74,771 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในลาว ถึงร้อยละ 95.88 ส าหรับประเทศ 
ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดรองลงมา ได้แก่ ตุรกี ร้อยละ  3.28  และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.67  
ตามล าดับ  

 เวียดนาม : ปี 2553 เวียดนามน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเป็นอันดับที่ 9  
มีมูลค่าการน าเข้า 20 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเวียดนาม เพียงร้อยละ 0.03 
เท่านั้น ส าหรับประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเวียดนามมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา   
ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  ร้อยละ  81.88  รองลงมา ได้แก่ บราซิล ร้อยละ 7.86  และเกาหลี ร้อยละ 
6.93 ตามล าดับ 

สินค้าไก่แปรรูป : HS 1602 ประเทศในอาเซียนที่มีการน าเข้าไก่แปรรูปจากไทย ได้แก่ 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และบรูไน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละประเทศ 
ดังนี้ 

 ฟิลิปปินส์ : ปี 2555 ฟิลิปปินส์น าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 20 มีมูลค่า 
การน าเข้า 4 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในฟิลิปปินส์ เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น 
ส าหรับประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในฟิลิปปินส์มากที่สุด ได้แก่ จีน ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  
ร้อยละ  55.14 รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ  27.68  และเดนมาร์ก ร้อยละ 4.73 ตามล าดับ 

 มาเลเซีย : ปี 2555 มาเลเซียน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 17 มีมูลค่า 
การน าเข้า 2 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในมาเลเซีย เพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้น 
ส าหรับประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในมาเลเซียมากที่สุด ได้แก่  จีน  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  
ในมาเลเซีย ร้อยละ  71.88 รองลงมา ได้แก่ ฝรั่งเศส ร้อยละ  17.12  และเดนมาร์ก ร้อยละ 4.42 
ตามล าดับ 

 สิงคโปร์ : ปี 2555 สิงคโปร์น าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่  1  มีมูลค่าการน าเข้า 
59,350 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสิงคโปร์ ร้อยละ  44.20 ส าหรับประเทศ
ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสิงคโปร์รองลงมา ได้แก่  จีน  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ  18.83 
มาเลเซีย ร้อยละ  14.00  และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 9.85 ตามล าดับ 

 กัมพูชา : ปี 2554 กัมพูชาน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่าการน าเข้า 
83 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกัมพูชา ถึงร้อยละ 85.57 ส าหรับประเทศ 
ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดรองลงมา ได้แก่ ฝรั่งเศส  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 11.34 และ
ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 2.06 ตามล าดับ 
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 ลาว : ปี 2555 ลาวน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่าการน าเข้า 260  
พันเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในลาว ถึงร้อยละ 91.87 ส าหรับประเทศ 
ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดรองลงมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ร้อยละ  7.77  และฝรั่งเศส ร้อยละ 0.35  
ตามล าดับ  

 เวียดนาม : ปี 2553 เวียดนามน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 7 มีมูลค่า 
การน าเข้า 22 พันเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเวียดนาม ร้อยละ 2.28 ส าหรับ
ประเทศที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเวียดนามมากที่สุด ได้แก่ เดนมาร์ก ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  
ร้อยละ  40.06  รองลงมา ได้แก่ ฝรั่งเศส ร้อยละ 19.15  และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 14.91 ตามล าดับ 

 บรูไน : ปี 2549 บรูไนน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับที่ 9 มีมูลค่าการน าเข้า 
เพียง 1 พันเหรียญสหรัฐฯ  เท่านั้น  ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในบรูไน  ร้อยละ 0.04 ส าหรับ
ประเทศท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดในบรูไนมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย  ครองส่วนแบ่งทางการตลาด  ร้อยละ  
65.23  รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ ร้อยละ 14.33  และจีน ร้อยละ 10.58 ตามล าดับ โดยในปัจจุบันไทย 
ไม่สามารถส่งออกไก่แปรรูปไปยังบรูไนได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขการน าเข้า คือ ต้องเป็นไก่ฮาลาล  
ที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น 

ทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในอาเซียน (AEC)   

 บรูไน 

 เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในบรูไนแล้ว พบว่า บรูไนเป็นประเทศที่ต้องการน าเข้าสินค้าเกษตร
หลายรายการ รวมทั้งเนื้อไก่ด้วย เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน  
ก็มีอุปสรรคที่ว่า บรูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อย ตลาดจึงมีขนาดเล็ก ประกอบกับมีข้อจ ากัดทางการค้า  
ที่เคร่งครัดมาก เกี่ยวกับการก าหนดข้อบังคับในการน าเข้าเนื้อไก่ ซึ่งจะต้องเป็นไก่ฮาลาลที่ผลิตถูกต้อง 
ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยโรงฆ่าช าแหละแต่ละราย ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางศาสนาอิสลาม  
ทั้งในประเทศผู้ผลิต และหน่วยงานของบรูไน อีกทั้ง รัฐบาลบรูไนยังมีมาตรการปกป้องอุตสาหกร รม 
การเลี้ยงไก่ในประเทศ โดยก าหนดให้ผู้น าเข้ารับซื้อไก่จากฟาร์มในประเทศในสัดส่วนที่รัฐบาลก าหนด  
โดยกระทรวงเกษตรบรูไนจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้  
 ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในบรูไน ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าไปเจาะตลาดเนื้อ
ไกใ่นบรูไน โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่บรูไนจัดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการสมัครรับบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพ่ือให้ได้รับการประทับตรา 
Brunei Premium Halal Brand เพ่ือขยายตลาดส่งออกไปยังบรูไนในอนาคต เพราะปัจจุบันเนื้อไก่ไทยยัง
ไม่ได้รับการรับรองด้านฮาลาลจากรัฐบาลบรูไน และตราเครื่องหมายฮาลาลของไทยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับใน
บรูไน  ดังนั้น เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง หรือไก่แปรรูปที่มีตรามาตรฐานสินค้าฮาลาลของไทยแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
มีตราฮาลาลของประเทศบรูไนก ากับด้วย จึงจะสามารถส่งออกไปยังบรูไนได้  นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรสร้าง
ช่องทางติดต่อกับรัฐบาลบรูไน หรือบริษัทน าเข้าท้องถิ่นของบรูไน เพ่ือให้การเปิดตลาดเนื้อไก่ในบรูไนท าได้ง่ายขึ้น  
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   ฟิลิปปินส์ 
เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในฟิลิปปินส์แล้ว พบว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความต้องการ

บริโภคเนื้อไก่ และเนื้อสัตว์อ่ืนๆ ค่อนข้างสูง เนื่องจากประชากรมีจ านวนมาก และนิยมบริโภคเนื้อสัตว์
โดยเฉพาะเนื้อไก่และเนื้อหมู ซึ่งนิยมรับประทานกับข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ทั้งนี้การผลิตเนื้อไก่ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ยังมีไม่เพียงพอกับการบริโภค ส่วนโอกาสด้านการลงทุน พบว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ในปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเมื่อเดือนมิ.ย.55 BOI ฟิลิปปินส์ ได้ออกประกาศ 
Investment Priorities Plan 2012 ส่งเสริมการลงทุน 13 สาขา ซึ่งมีสาขาธุรกิจการเกษตรและประมง
รวมอยู่ด้วย อีกทั้ง ฟิลิปปินส์จะมีเขต free port zone ท าให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนท าฟาร์มไก่เนื้อใน
เขตดังกล่าวมากขึ้น เพราะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  

ส าหรับอุปสรรคของไก่เนื้อไทยในฟิลิปปินส์ พบว่า การน าสินค้าไก่เนื้อเข้ามาในฟิลิปปินส์จะมีความ
ยุ่งยาก เนื่องจากความเข้มงวดในการตรวจรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย อีกทั้ง รัฐบาลยังมีมาตรการปกป้อง
สินค้าเกษตรในประเทศให้สามารถแข่งขันทางด้านราคากับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งฟิลิปปินส์
เคยใช้มาตรการห้ามน าเข้าสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูปจากไทย ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากปัญหา
โรคระบาดไข้หวัดนก แต่ล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้ว เมื่อ 15 สิงหาคม 55 ที่ผ่านมา  

ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในฟิลิปปินส์ ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าสู่ตลาด 
ทั้งการค้าและการลงทุน โดยด้านการค้าผู้ประกอบการไทยต้องรักษาระดับมาตรฐานการผลิตไก่เนื้อให้ได้ 
ตามมาตรฐานที่ฟิลิปปินส์ต้องการ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีโอกาสทางการค้าสูง เพราะฟิลิปปินส์มีประชากร
จ านวนมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อไก่ด้วย ส่วนด้านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยควรเข้าไป
ลงทุนท าธุรกิจไก่เนื้อตั้งแต่การเลี้ยง การช าแหละ ตลอดจนถึงการแปรรูป โดยสร้างจุดเด่นในลักษณะของการ
เลี้ยงไก่เนื้อปลอดโรค ซึ่งมีโอกาสท าได้สูง เพราะฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นเกาะท าให้สามารถเลี้ยงไก่เนื้อ  
ปลอดโรคได้ ซึ่งขณะนี้บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ได้เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์แล้ว  ภายใต้ชื่อ  
“CPF Philippines Corporation” แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าด้านการค้ายังมีอุปสรรคในเรื่องของมาตรการ
ปกป้องสินค้าเกษตรในประเทศของฟิลิปปินส์อยู่ ดังนั้น ในระยะแรกผู้ประกอบการไทยควรเน้นการเข้าไป
ลงทุนในฟิลปิปินส์มากกว่าการค้า 

 มาเลเซีย 

 เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในมาเลเซียแล้ว พบว่า อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยเป็นอุตสาหกรรม  
ที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในตลาดมาเลเซีย เนื่องจากชาวมาเลเซียมีความนิยม และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
เนื้อไก่ของไทยมาก อีกทั้ง มาเลเซียยังมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลก เพราะมี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการสื่อสาร และเครือข่ายโลจิสติกส์ รวมทั้งมีนโยบายที่เอ้ือแก่  
ภาคธุรกิจ และสามารถเข้าถึงตลาดโลกมุสลิมผ่าน FTAs ต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบ ASEAN และคู่เจรจา  
ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีบริษัทต่างชาติสนใจเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศมาเลเซียแล้ว รวมทั้งบริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ของไทยด้วย นอกจากนี้ มาเลเซียยังขาดแคลนวัตถุดิบ ต้องน าเข้าวัตถุดิบ 
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และสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือการส่งออก อีกทั้งยังขาดผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ปีกด้วย  

 ส่วนอุปสรรคของสินค้าไก่เนื้อไทยในมาเลเซีย พบว่า มาเลเซียไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทย 
(รถ 10 ล้อ) เข้าไปส่งสินค้าในมาเลเซีย โดยอ้างว่ารถไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าให้ผู้ส่งออกไก่เนื้อ  
ของไทยต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นรถมาเลเซียที่บริเวณชายแดนท าให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง ในขณะที่
อุตสาหกรรมฮาลาลยังมีอุปสรรคในประเด็นของการจดทะเบียนรับรองสินค้าฮาลาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่จูงใจ
ในการรับรองเป็นฮาลาล 

 ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในมาเลเซีย ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าสู่ตลาด
มาเลเซียทั้งทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมไก่เนื้อฮาลาล เพราะถึงแม้ว่ามาเลเซียจะขาดแคลน
วัตถุดิบ แต่ไทยสามารถน าเข้าวัตถุดิบต่างๆ เช่น กากถั่วเหลือง ฯลฯ เข้ามาในมาเลเซียได้ โดยไม่ต้องจ่ายภาษี 
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยได้ อีกทั้ง 
มาเลเซีย ยังมีโอกาสทางการตลาดอีกด้วย เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของไก่เนื้อไทย ส่วนการ
ที่มาเลเซียขาดแคลนแรงงาน ไทยก็สามารถน าแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
สัตว์ปีกเข้าไปท างานในมาเลเซียได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไก่เนื้อไทยต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือขยายความ
ร่วมมือโดยใช้ประโยชน์และโอกาสจากการที่มาเลเซียเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลก ตลอดจน  
ร่วมเป็นแกนน ากับมาเลเซียในการขยายความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อฮาลาลไปสู่ระดับ
อาเซียนด้วย  
 ส าหรับแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคข้างต้น ในส่วนที่มาเลเซียไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทย 
(รถ 10 ล้อ) เข้าไปส่งสินค้าในมาเลเซีย ไทยควรจะเจรจาให้มาเลเซีย ตระหนักถึงความส าคัญของแผนแม่บท
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน ที่เน้นการปรับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเสรี และอ านวย
ความสะดวกทางการค้า บริการ และการขนส่ง เพ่ือกระตุ้นให้มาเลเซียยกเลิกกฎระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วน
ของการจดทะเบียนรับรองสินค้าฮาลาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง รัฐบาลไทยควรประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การ
รับรองมาตรฐานฮาลาลให้ลดค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล   พร้อมทั้งให้การสนับสนุนใน
ด้านงบประมาณและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการไก่เนื้อไทย เพ่ือจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการไก่เนื้อไทยเข้ามาจดทะเบียนรับรองสินค้าฮาลาลมากขึ้น 

 สิงคโปร์ 

เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในสิงคโปร์แล้ว พบว่า สิงคโปร์มีการน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็น
อันดับ 1 และถือได้ว่าไก่แปรรูปของไทย เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดสิงคโปร์ โดย NTUC Fairprice 
ซุปเปอร์มาเก็ตของสิงคโปร์ที่มีเครือข่ายทั่วเกาะ มีความต้องการสินค้าไก่แปรรูปที่มีคุณภาพจากไทย เพ่ือขาย
ให้กับลูกค้าตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับกลางอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไก่แปรรูปของไทยยังมีอุปสรรคที่ว่า 
สิงคโปร์มีการน าเข้าไก่แปรรูปจากบริษัท CPF และ Golden Line เท่านั้น เนื่องจากมีมาตรฐานและคุณภาพ
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สอดคล้องกับกฎระเบียบของสิงคโปร์ ซึ่งสิงคโปร์มีกระบวนการน าเข้าที่เข้มงวดและจัดท าในระดับมาตรฐาน
ของโลก หากไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ จะมีการส่งกลับทันที 

ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในสิงคโปร์ ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเป็นพันธมิตร 
ทางการค้าระหว่างกัน เพราะไก่แปรรูปของไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดสิงคโปร์ และไทยควรรักษา
คุณภาพการผลิตไก่แปรรูปของไทยให้ได้มาตรฐานของสิงคโปร์ อีกทั้ง ควรปรับปรุงมาตรฐานการผลิต 
ของบริษัทอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพเพ่ือให้สามารถส่งออกไปยังตลาดสิงคโปร์ได้เช่นกัน 

 อินโดนีเซีย 

 เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในอินโดนีเซียแล้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80-85 
ของอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม และมีรายได้น้อย จึงนิยมบริโภคเนื้อไก่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูก 
ประกอบกับตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากไม่ต่ ากว่าร้อยละ  20 ต่อปี  
ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค ส่วนด้านการลงทุน พบว่า อินโดนีเซีย มีกฎหมายส่งเสริมการลงทุน  
โดยก าหนดให้เป็นบริษัทร่วมทุนที่ไทยสามารถถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 95 แต่ต้องใช้แรงงานอินโดนีเซียเท่านั้น  
อีกทั้ง เมื่อ พ.ค.54 ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย  
ปี 2011-2025 (MP3EI) เพ่ือเร่งแก้ไขข้อจ ากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าว
มีวิสัยทัศน์ให้อินโดนีเซียเป็นเขตเศรษฐกิจ 1 ใน 10 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปี 2025 มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ในเศรษฐกิจสาขาหลักของอินโดนีเซีย โดยแบ่งเป็น 6 ระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor) และ 11 อุตสาหกรรม  
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเมืองสุลาเวสี ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ 
ปศุสัตว์ และเกษตรอาหารด้วย ส าหรับอุปสรรคของไก่เนื้อไทยในอินโดนีเซีย พบว่า ด้านการค้าระหว่างกันนั้น 
ไทยไม่สามารถเปิดตลาดเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่มีชีวิตในอินโดนีเซียได้ เพราะปัญหาการระบาด  
ของไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2547  

 ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในอินโดนีเซีย ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าไปลงทุน  
ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อฮาลาล เพราะอินโดนีเซียยังไม่เปิดตลาดเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่มีชีวิตให้กับไทย 
แต่ด้านการลงทุนนั้น อินโดนีเซีย มีกฎหมายการลงทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม 
การผลิตไก่เนื้อ อีกทั้ง ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียยังมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกาสดี  
ของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมไก่เนื้อแบบครบวงจร 

 กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) 

 เมื่อประเมินโอกาสสินค้าไก่เนื้อไทยในกลุ่มประเทศ CLMV แล้ว พบว่า มีลักษณะคล้าย ๆ กัน  
คือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิต
ไก่เนื้อ ประกอบกับอัตราการจ้างงานยังอยู่ ในระดับต่ า และมีแรงงานจ านวนมาก ท าให้สามารถผลิตเนื้อไก่ 
และผลิตภัณฑ์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง ส่วนด้านการลงทุน พบว่า กลุ่มประเทศ CLMV จัดเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร หรือ GSP จากประเทศต่างๆ ได้แก่ EU ญี่ปุ่น แคนาดา และ
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ออสเตรเลีย สินค้าส่งออกจากกลุ่มประเทศ CLMV จึงได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากร ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อในประเทศ CLMV ได้ อีกทั้ง รัฐบาลของกลุ่มประเทศ 
CLMV มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเน้นด้านการเกษตร จึงเอ้ือต่อการเข้าไปลงทุน  
ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อแบบครบวงจรในกลุ่มประเทศเหล่านี้  นอกจากนี้ ยังพบว่าเทคโนโลยีการผลิต  
ของกลุ่มประเทศ CLMV ยังล้าสมัย ระบบการจัดการฟาร์มยังไม่ได้มาตรฐาน และต้องพ่ึงพาการน า เข้า 
พ่อ-แม่พันธุ์ไก่เนื้อจากไทยอีกด้วย ส าหรับประเทศลาว ไทยมีการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปยังลาวมากที่สุด
ในกลุ่มอาเซียน สะท้อนว่าลาวยังมีความต้องการน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศักยภาพและโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในลาวมีสูงกว่ากัมพูชา พม่า และเวียดนาม ส่วนอุปสรรคของไก่เนื้อไทย 
พบว่า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกลุ่มประเทศ CLMV ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ส่งผลให้ต้นทุน
สาธารณูปโภคอย่างน้ า และไฟฟ้าค่อนข้างสูง    

 ดังนั้นทิศทางในอนาคตของไก่เนื้อไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าไป
ลงทุนขยายฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV แล้วส่งผลผลิตเนื้อไก่ไปขายต่อยังประเทศที่ 3 เนื่องจาก 
กลุ่มประเทศ CLMV มีต้นทุนถูกทั้งในแง่วัตถุดิบ และแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว เป็นโอกาสส าคัญของธุรกิจไก่เนื้อไทย นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ CLMV ยังมีโครงสร้างการลงทุน 
ที่ไม่ซับซ้อน จ านวนคู่แข่งยังมีน้อย อีกทั้ง รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการลงทุนด้านการเกษตรอีกด้วย 
ประกอบกับไทยมีศักยภาพการผลิตเนื้อไก่เหนือกว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
และมีระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล การเข้าไปลงทุนของไทยจึงเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มประเทศ 
CLMV เนื่องจากไทยสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อไก่ให้กับกลุ่มประเทศ CLMV ได ้

  จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นว่า อนาคตของไก่เนื้อไทยในกลุ่มอาเซียนจะมีทั้งการเข้าไปลงทุน
ขยายฐานการผลิต การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการผลิต และการเป็นพันธมิตร
ทางการค้า อีกทั้ง ยังมีบางประเทศที่ยังไม่เปิดตลาดไก่เนื้อให้กับไทย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันผลักดันการลงทุน และการส่งออกไก่เนื้อไปยังตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพ รวมถึง
เจรจาเปิดตลาด เพ่ือผลักดันการส่งออกไก่เนื้อไปยังประเทศที่ยังไม่เปิดตลาดให้กับไทย ช่วยลดการพ่ึงพา  
การส่งออกไปยังตลาดหลักส าคัญอย่าง EU และญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ จากการที่การผลิตไก่เนื้อของไทยเกือบทั้งหมด
อยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัทอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 12 บริษัท ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณการผลิตมากกว่า
ร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ โดยบริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดแบบครบวงจร
ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอยู่แล้ว บทบาทของภาครัฐ จึงควรเป็นไปในลักษณะของการให้การ
สนับสนุนด้านการค้า และการลงทุนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ รวมทั้งร่วมกับภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาทางการค้าสินค้าไก่เนื้อด้วย 
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