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 บทนํา 

ไกจัดวาเปนหนึ่งในสัตวเศรษฐกิจที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน จากจุดเริม่ตนที่มีการเลีย้ง

แบบพื้นบาน โดยใชไกพันธุพืน้เมือง
1
และปลอยใหคุยเขี่ยอาหารเอง เมื่อถึงอายุที่สามารถขายได จะสง

เขาโรงเชือดและสงเน้ือออกขายยังตลาดสด วิธีการดังกลาวสงผลทาํใหมีเนื้อไกออกสูตลาดนอย ไม

เพียงพอตอการบริโภค ทั้งยังสงผลใหราคาขายปลีกอยูในเกณฑที่สูงกวาเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ  

จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2463 การเลีย้งไกเริม่กลายมาสูการเลี้ยงเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกที่ ฟารมบางเบิด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2

 นับแตนั้นเปนตนมารูปแบบการเลีย้งไกถูกพัฒนาขึ้น โดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาในการเลีย้ง จากรูปแบบการเลี้ยงในครัวเรือน มาสูอุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนฟารม 

เปนอาชีพ จนเกิดการแยกสายพันธุ มีพันธุเนื้อ พันธุไข เปนตน (อภิจิตรา อภิราชจิตร ,2543: 27) 

พัฒนาการเหลานี้สงผลทาํใหมีปริมาณเนื้อไกเพื่อการบริโภคออกสูตลาดมากขึ้น ราคาไก

เนื้อปรับตัวลดลง พรอมกับการเลีย้งไกในระบบฟารมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตอยางไรก็ตามการผลติไกเพื่อการพาณิชยยังคงเปน

การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก จนกระทัง่ในชวงป พ.ศ. 2516 บริษทัเจริญโภคภัณฑ 

จํากัด ไดรวมมือกับบรษิัทตางชาติทดลองสงไกสดแชแขง็ไปประเทศญี่ปุนเปนครั้งแรก ในนามของ

บริษัทกรุงเทพคาสัตว จํากัด นับวาเปนจุดเริ่มตนแรกที่มีการสงออกเนื้อไกเพื่อการพาณิชยไปยงั

ตางประเทศ (อภิจิตรา อภิราชจิตร, 2543: 1) 

พัฒนาการะยะตอมาของอุตสาหกรรมไกเนื้อ พบวามกีารปรับเปลีย่นรูปแบบของการ

สงออกในลักษณะของไกสด มาสูลักษณะของไกแปรรูป โดยเริ่มตนภายใตเปาหมายที่จะแสวงหา

มูลคาเพิม่ของสินคา ซ่ึงเริ่มในป พ.ศ. 2534 และจากจดุนั้นเองอุตสาหกรรมไกเนื้อของประเทศไทยได

กลายมาเปนหนึ่งในสินคาสงออกอันดับตนๆของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ แตอยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดจะพบวา แมปริมาณการผลิตและการสงออกจะมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง แตสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมไกเนื้อกลับมีลักษณะการวิ่งเขาสูลักษณะของการ

ผูกขาดมากขึ้น มีการกระจุกตัวอยูในมือของกลุมบริษัทขนาดใหญที่มีทุนมหาศาล และเหลือพื้นทีใ่หกับ

เกษตรกรรายยอยไมมากนัก และมีแนวโนมวาในอนาคต อุตสาหกรรมไกเนื้อจะมเีขาใกลความเปน

ตลาดผูกขาด (Monopoly) ซ่ึงผลจากสิ่งทีเ่กิดขึ้นนั้นอาจไมสามารถคาดเดาไดวาจะสงผลกระทบ

อยางไรตอวิถีชีวิตของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนือ้ของประเทศ  

กอนที่จะนําไปสูการสรุปสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค

ในการทบทวนวรรณกรรมปรทิัศนและเอกสารทางวิชาการตางๆ อันจะแสดงถึงสถานการณของ

                                                 
1 ไกพันธุพื้นเมืองในระยะแรกที่มีการเลี้ยงไดแก ไกแจ ไกอู และไกตะเภา โดยนําเขาจากประเทศจีน , อางอิง

ขอมูลจากสถาบันอาหาร 2548 ( พัฒนาการของอุตสาหกรรมไกเนื้อในประเทศไทย) หนา 1. 

2 สําหรับฟารมบางเบิดแลว กอตั้งขึ้นโดย หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร โดยเปนฟารมแหงแรกที่ไดสงพันธุปศุสัตว

โดยเฉพาะไกกับสกุรมาเลี้ยงเปนการคา สําหรับไกทีเ่ลีย้งในระยะแรกเปนพันธุเล็กฮอรนขาว หงอนแดง เพ่ือจําหนายไขยังตลาด
กรุงเทพฯ นอกเหนือจากจะเปนฟารมที่เลี้ยงไกเพื่อการพาณิชยเปนแหงแรกแลว ยังมีการเลีย้งหมู วัว การปลูกพืชคลุมดินเปนแหง

แรกของประเทศไทยอีกดวย , อางอิงแหลงขอมูลจาก สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

http://www.aerdi.ku.ac.th/department/sittiporn/Webpage/history.htm  



อุตสาหกรรมไกเน้ือในปจจุบัน และคาดวาจะเปนประโยชนที่จะนําไปสูขอเสนอแนะตออุตสาหกรรมไก

เนื้อตอไปในอนาคต 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

สําหรับรายงานวิจัยฉบับนี้มีขอบเขตการวิจัยหลัก 3 ประการ คือ 

1. ศึกษาภาพรวมโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมไกเนือ้ในประเทศไทย (Production) 
2. ศึกษาหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมไกเนื้อ (Production Chain) 
3. ศึกษาสถานการณการบริโภคและการสงออกไกเนื้อของประเทศไทย (Market) 

สําหรับในสวนที่หนึ่งของการศึกษา จะวิเคราะหภาพอุตสาหกรรมไกเนื้อภายในประเทศ

ไทย เริม่ตนจากในแตละภาคสวนการผลิตที่เก่ียวเนื่อง ตั้งแตอุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรม

ลูกไก อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑสําหรับสัตว อันถือไดวาเปนกลุม backward integration ซ่ึงเปน
องคประกอบของอุตสาหกรรมไกเน้ือ (Broiler Industry)ในที่สุด โดยจะใหภาพกลุมบริษัทตางๆที่

เปนผูนําตลาดในอุตสาหกรรมนี้ และเชื่อมตอไปสูสวนที่สองของรายงานการศึกษา โดยวิเคราะหถึง 

forward integration ซ่ึงวิเคราะหการแปรรูปอุตสาหกรรมไกเนื้อ ระบบโลจีสตติก ระบบการขนสง 

จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค  

ในสวนสุดทายของการศึกษา จะศึกษาสถานการณการบริโภคและการสงออกเนื้อไกของ

ประเทศไทย ในฐานะที่เปนสินคาการเกษตรที่สงออกที่ติดอันดับหนึ่งใน 10 สินคาเกษตรที่สําคัญของ

ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศคูคา ถึงอัตราการขยายตัวและความเปนไปไดในการขยาย

ตลาดไกเนื้อของประเทศไทยตอไปในอนาคต 



บทที่1.  
โครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมไกเน้ือ 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมไกเนื้อจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักวิชาการทีจ่ะตองศึกษาถึงความ

เก่ียวโยงระหวางอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ ซ่ึงจะทําใหทราบถึงบทบาทความสาํคัญ

ของอุตสาหกรรมเหลานั้น เชน อุตสาหกรรมการผลิตลูกไก อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ อุตสาหกรรม

อาหารสัตว เปนตน โดยพบวาแตละภาคสวนเหลานี้ลวนแตมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมไกเนื้อทั้งสิน้ 

ดังนั้นในสวนที่หนึ่งน้ีจะขอกลาวถึง 3 สวนสําคัญ คือ กลุมอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมไก

เนื้อ โครงสรางการผลิตไกเน้ือจําแนกตามลักษณะการประกอบกิจการ และขอมูลปริมาณการผลิตไกเนื้อ

ของประเทศไทย  

1.1 กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไก  

อุตสาหกรรมไกเน้ือ พบวาเปนอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆอยางไม

สามารถหลีกเลีย่งได โครงสรางการผลิตไกเนื้อจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยปจจัยจากอุตสาหกรรมอื่นๆ 

โดยพบวาสามารถจําแนกกลุมอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนื่องไดทั้งสิ้น 4 อุตสาหกรรมสาํคัญ ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตลูกไก อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ และในสวนสุดทาย

คือการสนับสนุนจากภาคการเงิน โดยตนทุนหลักในการผลิตไกเนื้อสวนใหญมาจากตนทุนดานอาหาร

ประมาณรอยละ 65-75 รองลงมาคือ คาลูกไก ประมาณรอยละ 10-15 คาจางเกษตรกร รอยละ 1-2 

ที่เหลือเปนคาวัคซีน และยา ตามลาํดับ
3
  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ จะพบวา 

กลุมบริษัททีม่ลีักษณะการถือครองตลาดการ

ผลิตไกเนื้อ มักจะมีโครงสรางการบริหารจัดการ

ในลักษณะการรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical 
production integration) กลาวคือ บริษัทที่

กุมสวนแบงของตลาดไกเนื้อสวนใหญมักจะมี

บริษัทลูกที่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมที ่

เก่ียวโยงกับการผลิตไกเน้ือดวย เชน จะมีบริษัทลูกทีผ่ลิตอาหารสัตว , บริษัทยอยที่รวมทุนกับ

ตางประเทศในการวิจัยยาและเวชภัณฑ เปนตน
*
 โดยรายละเอียดในสวนนี้จะขอจําแนกตามกลุม

อุตสาหกรรมดงัตอไปนี้ 

                                                 
3 สุธรรม ดีสวัสดิ์. คูมือการเลี้ยงไกเนือ้เชิงธุรกิจ. (ฐานเกษตรกรรม: นนทบุรี, 2544) หนา 49. อางไวใน สุ

คนธา ย้ิมพงษ  (2547). ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไกเนื้อ. วิทยานิพนธหลักสูตร

ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. หนา 24.  

* ความสัมพันธในแนวดิ่ง (Vertical Relationships) นี้มีไดทั้งในลักษณะของการรวมตวัไปขางหลัง 

(Backward integration) ซึ่งหมายความถึงการทีบ่ริษัทหนึ่งหรือธุรกิจหนึ่งดําเนินธุรกิจในการผลิตวัตถุดบิหรือปจจัยการผลิตที่
ใชในการผลิตของบริษัทตนเอง และลักษณะของการรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) ซึ่งหมายความถึงการทีบ่ริษัท
ดําเนินธุรกิจที่ใชสินคาที่ตนเองผลิตนัน้ไปเปนวัตถุดบิในการผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งตอไป โดยในทางปฏิบัติมักพบวาการรวมตวัใน

อุตสาหกรรมไกเนื้อ 

อาหารสัตว 

ลูกไกเนื้อ/ 

พอพันธุแมพันธุ 

ยาและเวชภัณฑ 

ภาคการเงิน 

แผนภาพ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ 



• อุตสาหกรรมผลิตลูกไก 

อุตสาหกรรมการผลิตลูกไก คือ การผลิตลูกไกที่มีอายุ 1 วัน ซ่ึงความซับซอนและความ

ยุงยากของการคัดเลือกสายพนัธุและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการเลีย้งไกเนื้อจึงเปนเหตผุลหน่ึงที่ทําให

บริษัทขนาดใหญที่ดําเนินธุรกจิแบบครบวงจรสามารถดําเนนิการและจัดการไดดีกวาเกษตรกรรายยอย
4
 

โดยพบวา ลูกไกเน้ือผลิตมาจากไกพันธุในระดับ Great Grand Parent Stock (GGPS) ซ่ึงมาจาก 

ปูยาพันธุ (Grand-Parent Stock : GPS) และ พอพันธุแมพันธุ (Parent Stock:PS)5  

จากขอมูลของสมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อ พบวาหากพิจารณาจากกําลังการผลิตลูกไกเนื้อตอ

สัปดาหของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงอยูที่ 16.5 - 17 ลานตัวตอสัปดาหแลว มกีลุมบริษัทใหญ

ที่ถือครองตลาดหลักๆ รวมทั้งสิ้น 6 บรษิัทหลักๆ ไดแก เครือเจรญิโภคภัณฑ สหฟารม เบทาโกร 

แหลมทอง จีเอฟพีที และซันวาเลย ซ่ึงเปนทีแ่นนอนวากลุมเครือเจริญโภคภัณฑ (CPF) เปนกลุมใหญที่
กุมตลาดหลักในสวนนี้ประมาณรอยละ 30 รองลงมาอันดับสองคือ บริษัทสหฟารม อยูทีป่ระมาณรอยละ 

12  บริษัทซันวาเลยเปนอันดับที่สาม มีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 10 ดังขอมูลประมาณการณใน

ตารางตอไปนี ้ 
ตารางที่ 1. ประมาณการณปริมาณการผลิตลูกไกตอสัปดาหจําแนกตามกลุมบริษัทใหญ พ.ศ. 

2550  
รายนามบริษัทผูถือครองตลาด

อุตสาหกรรมการผลิตลูกไก 
ปริมาณการผลิตตอสัปดาห 

(ลานตัว) 
สวนแบงการตลาด

(รอยละ) 

1. เครือเจริญโภคภัณฑ 4.7 28 

2. สหฟารม 2 12 

3. ซันวาเลย 1.6 10 

4. เบทาโกร 1.2 7 

5. จเีอฟพีท ี 1.2 7 

6. แหลมทอง 1.1 6.7 

7. อ่ืนๆ (บริษทัยอย/อิสระ) 4.7 28 

รวมทั้งส้ิน  16.5 100 

 ท่ีมา. จากการสมัภาษณนายกสมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อ ณ วันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตลูกไกเกิดขึ้นภายใตความรวมมือกับบริษัทตางชาติในการ

นําเขาไกสายพนัธจากตางประเทศเขามา ซ่ึงพันธุหลักๆที่มักจะถกูนํามาใชในฐานะการเปนปูยาพันธุ 

หรือพอพันธุแมพันธุ มีดวยกนั 4 สายพันธุหลักๆ ไดแก อารเบอรเอเคอร (Arbor Acres), ฮับบารด 

                                                                                                                                            
แนวดิ่งมักเกิดขึ้นในกลุมบริษัทเครือเดียวกันมากกวาที่จะเปนการดาํเนินการขามเครือขายธุรกิจ ยกตัวอยางเชน เครือเจริญโภค

ภัณฑ , เบทาโกร เปนตน  

4 สุคนธา ย้ิมพงษ  (2547). ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเปนศนูยกลางอุตสาหกรรมไกเนื้อ. 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา. 

22. 
5 ศุภรัตน ปนจินดา(2547). การวเิคราะหผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาของ WTO ที่มีตออุตสาหกรรม

ไกสดแชแข็งของประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 50. 



(Hubbard), ไฮโบร (Hybro) และรอสวัน (Rose I) เหตุผลสําคัญที่ทําใหสายพันธุเหลานี้ไดรับความ
นิยม เนื่องจาก เปนสายพันธุที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เลี้ยงงาย อัตราการแลกเนื้อสูง และ

ทนทานตอโรค
6
 

สําหรับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑไดนําพันธุอารเบอรเอเคอร จากสหรฐัอเมริกาเปนปูยา

พันธในประเทศไทย มาผลิตเปนพอพันธุแมพันธุในประเทศ และผลิตไกรุนลูกสงใหเกษตรกรที่รับจาง

เลี้ยงหรือเลี้ยงแบบ Contract Farming ตอไป7
 สําหรับบรษิัทสหฟารม ซ่ึงถือวาเปนบริษัทเอกชนที่ทํา

ธุรกิจไกครบวงจรเชนเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ ไดนําเขาสายพันธ Cobb จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ในฐานะเปนพอพันธุแมพันธุไกเน้ือเชนเดียวกัน

8
  โดยแหลงที่มาของแตละสายพันธุมีดังตอไปนี้  

ตารางที่ 2. สายพันธุไกเนื้อที่นําเขามาในประเทศไทยและกลุมบริษัทที่นํามาเปนสายพันธุ 

ลําดับที่ ช่ือการคา ประเทศผูนําเขา
* กลุมบริษัทที่นํามาเปนสายพันธุ

** 
1. อารเบอรเอเคอร  

หรือ AA 707 
สหรัฐอเมริกา เครือเจริญโภคภัณฑ 

2. ฮับบารด (Hubbard) เบลเยี่ยม บริษัทแหลมทอง 

3. ไฮโบร (Hybro) ฮอลแลนด  

4. รอสวัน (Rose I) สกอตแลนด เครือเซนตาโก 

หมายเหตุ. *  กองสงเสริมการปศุสัตว กรมปศุสตัว 
             ** อางอิงจากงานศึกษาของพุทธกาล รัชธร. 2524 

ราคาลูกไกเน้ือ ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 

ระหวางป พ.ศ. 2550-2551

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
/1

/2
0
0
7

1
/2

/2
0
0
7

1
/3

/2
0
0
7

1
/4

/2
0
0
7

1
/5

/2
0
0
7

1
/6

/2
0
0
7

1
/7

/2
0
0
7

1
/8

/2
0
0
7

1
/9

/2
0
0
7

1
/1

0
/2

0
0
7

1
/1

1
/2

0
0
7

1
/1

2
/2

0
0
7

1
/1

/2
0
0
8

1
/2

/2
0
0
8

วนัท่ีประกาศ

ร
า
ค
า
:บ
า
ท

Price

แนวโนมราคาลูกไกเนื้อ

ที่มา. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ www. CPFFeed.com 

 
จากแผนภาพราคาลูกไก

เนื้อของบริษัทเครือเจริญโภค

ภัณฑ พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 

จนถึงเดือนกุมภาพันธของป พ.ศ. 

2551 ในปจจุบัน ราคาไกเนื้อมี

แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องตั้งแตกลางปพ.ศ. 2550 

และทรงตัวอยูที่ราคา 14.5 บาท

ตอตัวตั้งแตชวงปลายป พ.ศ. 

2550  

                                                 
6

 สุคนธา , หนา.22. 
7  พุทธกาล รัชธร. 2524. โครงสรางการผูกขาดตลาดไกเนื้อในกรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, หนา 24. 

8 ขอมูลจากงาน VIV Asia 2001 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซ.ี แมนเนจเมนท แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(N.C.C. Management&Development Co., Ltd.) โดยเขาเย่ียมชมฟารมไกเนื้อของบริษัทสหฟารม เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2543 ที่จังหวัดลพบุรี แหลงที่มา. http://www.ryt9.com/news/2000-12-

26/iq721e6d24fb0c31a01bc09510b91e58e1/ [Online]. 



• อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว 

สําหรับอุตสาหกรรมกลุมทีส่องที่มีบทบาทสาํคัญตอการกําหนดราคาไกเนื้อ คือ 

อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว โดยพบวา อาหารสัตวคิดเปนตนทุนหลักของการเลี้ยงสตัวทั้งหมด ซ่ึงมี

สัดสวนถึงรอยละ 70 ของตนทุนการเลี้ยงรวม
9

 ดังนั้นเมื่อสถานการณราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีการ

ปรับตัวสูงขึ้นจึงสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรผูเลี้ยง  

เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ จากขอมูลในป พ.ศ. 2550 พบวาวัตถุดิบที่ใชในการ

ผลิตอาหารสําหรับไกที่สาํคัญประกอบดวย 3 สวน คือ ปลาปน กากถ่ัวเหลือง และ ขาวโพด โดยคิดเปน

รอยละ 3 , รอยละ 30  และรอยละ 62 ตามลําดับ
10

  

แผนภาพสัดสวนวัตถุดิบการเล้ียงสัตวปก (ไก)

ปลาปน, 3

กากถ่ัวเหลือง,

 30

ขาวโพด, 62

ปลาปน

กากถั่วเหลือง

ขาวโพด

จากขอมูลของสมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบ

อาหารสัตว พบวา ปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

ทั้งประเทศ กากถ่ัวเหลือง และปลาปน ถูกนํามาใชผลิต

อาหารสําหรับเลี้ยงไกเนื้อ คิดเปนรอยละ 44.21
11

 , 

รอยละ 43.73
12

 และรอยละ 10.48
13

 ตามลําดบั 

แตอยางไรก็ตามพบวา ปริมาณการผลติพืชเกษตรวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวของ

ประเทศไทยนัน้ มีไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ สงผลทําใหมีการนําเขาบางสวนจาก

ตางประเทศ ยกตัวอยางเชน กากถ่ัวเหลือง ซ่ึงมีแนวโนมการนําเขาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (แผนภาพ

ดานลาง) นับตัง้แตชวงป พ.ศ. 2543 เปนตนมา 

                                                 
9 อดิศักดิ์ จิระวฒุิพงศ (2545). การวเิคราะหตลาดการสงออกไกแชแข็งของไทย. รายงานการศึกษาอิสระ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน , หนา. 14. 
10  สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย “ตารางประมาณการณประชากรสัตว ปริมาณอาหารสัตว และการใชวัตถุดิบ ป 

พ.ศ. 2550 -2551” แหลงที่มา. [Online] http://www.feedusers.com/th/viewnews.php?ArtID=592 แตอยางไรก็

ตาม ผูศึกษาพบวาผลรวมปรมิาณอาหารสัตว (จากการคํานวณผลรวมวัตถุดิบในการผลิต) กลับไมตรงตามตัวเลขปริมาณอาหาร

สัตวที่ทางสมาคมระบุ จึงคาดวาอาจมีวัตถุดิบบางประการที่ไมไดแสดงไวในตารางที่เห็น ซึ่งหายไปคิดเปนจํานวนรอยละ 5 ของ

ปริมาณอาหารสัตวทั้งหมด  

11 สมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว “สถานการณขาวโพดเลี้ยงสัตวไทย พ.ศ. 2549” แหลงที่มา. [Online] 
http://www.feedusers.com/th/viewnews.php?ArtID=517 

12  สมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว “ นโยบายและมาตรการกากถั่วเหลืองของรัฐ ป 2549” แหลงที่มา. 

[Online] http://www.feedusers.com/th/viewnews.php?ArtID=507  
13  ขอมูลในสวนนี้มาจากการประมาณการณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งอางอิงไวใน

สมาคมสงเสรมิผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว “สถานการณและนโยบายปลาปนประเทศไทย ป 2548” แหลงที่มา. [Online] 
http://www.feedusers.com/th/viewnews.php?ArtID=427  



ดวยเหตุดังกลาว จึงสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลกูลดลงจากป พ.ศ. 2549 และเชนเดียวกัน

สําหรับปริมาณการผลิตปลาปนที่ลดลง เนื่องจากปญหาราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลทําให

เรือประมงอวนลากหยุดดําเนนิกิจการบางสวน นําไปสูปริมาณปลาสดที่เปนวัตถุดิบการทําปลาปนที่

ลดลง ในทายทีสุ่ดสงผลทาํใหราคาปลาปนในประเทศปรับตัวสูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม พบวาสําหรับสถานการณในประเทศไทยมทีิศทางที่ตรงกันขามกับ

สถานการณตลาดโลก โดยพบวาจากการศึกษาของ องคการเกษตรและอาหารแหงสหประชาชาติ (FAO) 
และองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ไดประมาณการณวาปริมาณการผลิตขาวโพดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปจะมีการปรับตวัสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความตองการนํามา

เปนวัตถุดิบการผลิตเอธานอล เชนเดียวกันกับการผลิตถั่วเหลืองโดยมเีปาหมายเพื่อผลิตไบโอดีเซล อัน

สงผลทําใหเกิดการขยายตัวของการปลูกพืชทัง้สองประเภท และยังคาดการณตอไปวา ลักษณะการ

ขยายตัวดังกลาวจะกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสรางของราคาธัญพืชของตลาดโลก ทําใหระดับ

ราคาธัญพืชอยูในระดับสูงตอไปนับ 10 ป
15

 

สําหรับในประเทศไทย จากขอมูลของสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

ใน ป พ.ศ. 2546  พบวามโีรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตในการผลิตอาหารสัตว
16

 จํานวนทั้งสิ้น 

576 แหงทั่วประเทศ โดยสามารถจําแนกออกตามพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตวไดเปน 9 เขต จําแนก

ตามภูมิภาคที่ตัง้ของโรงงาน  

                                                 
14 จากการสัมภาษณ คุณ มณฑล เจียมเจริญ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในนิตยสารธุรกิจสัตว

น้ํา ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 แหลงที่มา. 

[Online].http://www.buildboard.com/viewtopic.php/790/5966/90914/0/ 
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 แหลงที่มา. สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย ลงไวในกรุงเทพธุรกิจ “ทิศทางวตัถุดิบอาหารสัตว...แนวโนมปรับตวั
สูงขึ้น” ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 [Online] 
http://www.bangkokbiznews.com/2007/07/31/WW02_0209_news.php?newsid=86923  

16 อางอิงขอมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดของสํานักงานพัฒนาระบบและรบัรอง

มาตรฐานสินคาปศสุัตวที่เผยแพรตอประชาชน  

ยิ่งไปกวานั้น สําหรับ

สถานการณในปจจุบัน สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ไดชี้ใหเห็นถึง

แนวโนมการผลิตที่ลดลงของพืชเกษตร 

อยางถ่ัวเหลือง และขาวโพด อัน

เนื่องมาจากรายไดที่เกษตรกรไดรับจาก

การปลูกพืชดังกลาวไมดึงดูดใจเทากับพืช

เศรษฐกิจอ่ืนๆ
14

 เชน มันสาํปะหลัง หรือ 

ออยโรงงาน 

แผนภาพแสดงปริมาณการนําเขากากถ่ัวเหลืองของประเทศไทย

ระหวาง พ.ศ. 2543-2550
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จํานวนโรงงานผลิตอาหารสัตว จําแนกตามเขตพ้ืนที่ ณ ส้ินกันยายน 2546

เขต1

30%

เขต2

17%
เขต3

8%

เขต4

2%

เขต5

4%

เขต6

2%

เขต7

22%

เขต8

8%

เขต9

7%

จากแผนภาพจะเห็นไดวา 

โรงงานผลิตอาหารสัตวประมาณ 1/3 ของ

จํานวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย จะ

กระจุกตัวอยูในพื้นที่เขต 1 (ภาคกลาง

ตอนลาง) อันไดแก สระบุรี ลพบุรี อยธุยา 

เปนตน รองลงมาคือ เขต 7 (รอยละ 22) 

อยูในเขตพื้นที่ ภาคกลางตอนบน และ

อันดับที่สาม คือ เขต 2 (รอยละ 17) ใน

พื้นที่ภาคตะวันออก เชน ชลบุรี 

สมุทรปราการ ปราจีนบุรี เปนตน  

 กลุมบรษิัทใหญที่กุมสวนแบงการตลาดในอตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัวในประเทศ ที่

สําคัญ ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ , เบทาโกร, แหลมทอง, จีเอฟพีที, สหฟารม เปนตน โดย

โรงงานผลิตอาหารสัตวภายในประเทศที่ไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตว สามารถจาํแนกตามตารางได

ดังตอไปนี้  

ตารางที่ 3 จํานวนโรงงานผลิตอาหารสัตวที่ไดรับการอนุญาต จําแนกตามกลุมบริษัทในวงการธุรกิจ

เกษตรกรรม 

ลําดับ

ที่ 
กลุมบริษัทยักษในวงการ

เกษตรกรรม 
เขต 

1 
เขต 

2 
เขต 

3 

เขต 

4
* 

เขต 

5 
เขต 

6 
เขต 

7 
เขต 

8 
เขต 

9 

จํานวน

โรงงาน 
1 เครือเจริญโภคภัณฑ    -    -  16 
2 เบทาโกร    -    -  10 

3 เครือแหลมทอง    - - -  - - 5 

4 สหฟารม  - - - -  - - - 4 

5 กาวหนาไกสด - -  - - - - - - 3 

6 เซนทาโก  - - - - - - - - 2 

7 ซันกรุป  -  - - - - - - 2 

8 จีเอฟพีที -  - - - - - - - 2 

9 ซันแวลเลย  - - - - - - - - 1 

10 บางกอกแรนซ  - - - - - - - - 1 

11 ศรีไทย - -  - - - - - - 1 

12 ยูสูง -  - - - - - - - 1 

ที่มา. ศูนยสารสนเทศ กรมปศสุัตว ขอมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 

                                                 
*

 หมายเหตุ สาํหรับพื้นที่เขต 4 พบวาเปนพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต อันไดแก พื้นที่จังหวัด 

อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ เปนตน ซึ่งเดิมนั้นเครือเจริญโภคภัณฑไดขยายโรงงานการผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่ง ที่จังหวัด

อุดรธานี แตระยะหลังกรมปศุสัตวพบวาโรงงานดังกลาวไดยกเลิกการประกอบกิจการไป ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตวสวนใหญใน

พื้นที่เขต 4 จะเปนโรงงานขนาดเล็กของกลุมเกษตกร หรือสหกรณการเกษตรเปนสวนใหญ และสําหรบัพื้นที่เขต 8 พบวาสวน

ใหญเปนโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา เชน โรงงานปลาปน จึงไมมีกลุมธุรกิจผลิตอาหารสําหรบัไกเนื้อในพื้นที่ดังกลาว  



จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑนับวาเปนกลุมบริษัทใหญที่

ครองสวนแบงการตลาดมากที่สุดในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว โดยกระจายไปตามภูมิภาคตางๆทัว่

ประเทศไทย รองลงมาคือ บริษัทในเครือเบทาโกร อันไดแก บริษัทเบ็ทเธอรฟารมา, บริษัท บี.ฟูด. โปร

ดักส อินเตอรเนชั่นแนล , บริษัท บีทีจี ฟดมลิล จาํกัด ซ่ึงตามมาในสัดสวนที่ใกลเคียงกนั 

นอกเหนือจากโรงงานผลิตอาหารสัตวในประเทศแลว สําหรับสถานการณการลงทุนใน

ตางประเทศของกลุมบริษัทยักษใหญเหลานี ้ ยังพบวาในดานวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีการนําเขาจาก

ตางประเทศนั้น กลุมบริษัทยักษใหญมีชองทางการนําเขาผานกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ โดยจากการแถลงขาวการประชุมรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและมาตรการการนําเขาวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่จะประกาศใชในปนี้
17

 พบวา ในสวนของขาวโพดซึ่งถือเปนวัตถุดิบหลักสําคัญที่สุดในการ

ผลิตอหารสัตว สามารถนําเขาได 6 ชองทางภายใตกรอบความรวมมือสําคัญๆตางๆ เชน WTO 
AFTA หรือ FTA ระหวางไทย-นิวซีแลนด หรือ ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน โดยมีการกําหนดระดบั

อากรนําเขาในระดับตางๆ ตั้งแต รอยละ 0 ไปจนถึงรอยละ 16  

สําหรับชองทางที่ไมตองเสยีอากรนําเขา (อากรรอยละ 0) กลุมบริษัทสามารถกระทาํได

ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady – Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เทานั้น

18
 ทัง้ในรูปแบบของ

การทํา Contract Farming และ non-Contract Farming โดยผูมีสิทธินําเขาตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียน

ไวกับกรมการคาตางประเทศและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆทีกํ่าหนด พบวาหนึ่งในบริษัทที่
ใชชองทางดังกลาว ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ (CPF) ที่เขาไปมสีวนสาํคัญในการลงทุนอุตสาหกรรม
ขาวโพดในประเทศเพื่อนบานอยางลาว กัมพชูา และพมา โดยใชวิธีการ Contract Farming  

"ความตองการอาหารสัตวบานเราปหนึ่งประมาณ 10 ลานตัน/ป หากคิดมลูคาท่ีกก.ละ 10 บาทมูลคา
ตลาดกแ็สนลานบาท ในจาํนวนนีท้างซีพีเอฟมีสวนแบงตลาดประมาณ 30% ซ่ึงถือเปนอันดับหนึง่ของประเทศ"นายเรวตั ิ

กลาว 
นายเรวัติ หทัยสตัยพงศ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บรษิัท กรงุเทพฯอาหารสัตว จํากัด 

จากบทสัมภาษณสวนหนึ่งในประชาชาตธิุรกิจ เม่ือวันที่ 6 ตลุาคม 2549 

ขณะที่บางบริษทัแมจะไมไดลงทุนในลักษณะ Contract Farming แตวางแผนที่จะตั้ง

โรงงานผลิตอาหารสัตวในประเทศเพื่อนบาน เชน เครือเบทาโกร ซ่ึงสนใจที่จะลงทุนในระดับภูมิภาค

เพิ่มขึ้น และกําลังอยูในระหวางการศึกษาตลาดประเทศเวียดนามในการสรางโรงงานอาหารสัตวใน

อนาคต
19

 ซ่ึงสําหรับบริษัทเบทาโกรและบริษทัสหฟารม ไดใหขอสังเกตถึงทิศทางและความเปนไปไดใน

                                                 
17  ขาวประกาศการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยผูชวยโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี, อางไวในเว็บไซทสมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดบิอาหารสัตว. แหลงที่มา. [Online] 
http://www.feedusers.com/th/viewnews.php?ArtID=587   

18  โครงการดังกลาวเปนโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในป พ.ศ. 2547 

รายละเอียดสามารถอานเพิ่มเตมิไดจาก http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$9/level4/acmecs.doc  

19 แหลงที่มา. “เมินการเมืองรอนลุยธุรกิจ ตั้งเปากําไรปละ 2 พันลาน “เบทาโกร” เดินหนาทุม 2.7 พันลาน
ขยายลงทุน” กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549, หนา 7. [Online] 
http://www.octamemorial.com/p_news/detail.php?ID=217  



ป พ.ศ. 2551  ในทํานองเดียวกันวา ปญหาราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลตอธุรกิจอุตสาหกรรม

ไกเนื้ออยางแนนอน  

“ปจจัยลบของธุรกิจไกปนี้ คือ ราคาวัตถุดิบของอาหารสัตวเพ่ิมสูงขึน้มากประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต 
ทําใหตนทนุผลิตสูงขึน้ตามไปดวย รวมทั้งราคาน้าํมันที่เพ่ิมสูงขึน้ทาํใหตนทนุสงูขึ้น ถาผูประกอบการไมสามารถปรบั

ราคาตามตนทุนทีสู่งขึน้ ก็จะเกิดความเสี่ยงกับธุรกจิ รวมทั้งราคาที่สงูขึ้นอาจจะเปนกรอบจาํกัด ความตองการของการ

บริโภค เนื่องจากราคาหรอืโอกาสสงออกลดลง ผูประกอบการที่มีธุรกิจครบวงจร จึงมีความสามารถในการแขงขันไดสงู
กวารายเล็ก”  

วสิษฐ แตไพสิฐพงษ เครือเบทาโกร กรรมการผูจัดการใหญเครือเบทาโกร 
หนังสือพิมพกรงุเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 

สถานการณลาสุดในเดือนมีนาคมที่ผานมา สมาคมผูผลิตอาหารสัตวแถลงวา ณ ปจจุบัน

ราคาวัตถุดิบที่ใชผลิตอาหารสัตวปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 30 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549 โดยที่ยังไมไดรับ

การอนุมัติจากกระทรวงพาณชิยในการปรับขึ้นราคา ซ่ึงหากสถานการณยังเปนเชนนีต้อไป คาดวาจะ

สงผลตอผูประกอบการบางสวนอาจตองปดกิจการลง เนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนการผลิตตอไป

ได และยังผลตอปญหาการวางงานของแรงงานในกลุมธรุกิจนี้ตอไป
20

 

อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑสําหรับสัตว และเครื่องจักร 

สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลติยา นับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง

ในบรรดาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจไกเนื้อของประเทศ ซ่ึงในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตยาและ

เวชภัณฑสําหรบัสัตว พบวามีลักษณะการดําเนินธุรกิจทีเ่ปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับกรณีในสวนของ

อุตสาหกรรมอืน่ๆ โดยบริษทัที่เขามาถือครองสวนแบงการตลาดดานเวชภณัฑและเคมีภัณฑสําหรับสัตว

มักอยูเครือขายของบริษัทใหญ เชน เครือเจรญิโภคภัณฑ และกลุมบริษัทเบทาโกร เชน บริษัท Better 
Phama เปนตน โดยจากขอมูลของสมาคมผูคาเวชภัณฑและเคมีภัณฑสาํหรับสัตว พบวาปจจุบันมีกลุม

บริษัทที่คาเวชภัณฑและเคมีภัณฑรวมทั้งสิน้ในประเทศไทยกวา 200 บรษิัท ซ่ึงในจํานวนดังกลาวนี้มีการ

จดทะเบียนขึ้นกับสมาคมจาํนวน 88 ราย
21

  

                                                 
20 
สํานักขาวไทย “ผูผลิตอาหารสัตวชี้ อาจตองปดกิจการ หากยังไมไดขึ้นราคา” เมื่อวันที่ 5 มนีาคม พ.ศ. 

2551  

21 ขอมูลจากการสอบถามสมาคมผูคาเวชภัณฑและเคมีภณัฑสําหรับสัตว เมือ่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 , 

[Online] http://www.thaiahpa.com/member.htm  



ตาราง 4 บริษัทจดทะเบียนในสมาคมผูคาเวชภัณฑสําหรับสัตว ที่มีมูลคาทุนจดทะเบียนตั้งแต 100 

ลานบาทขึ้นไป 

ลําดับท่ี รายนามบริษัท มูลคาทุนจดทะเบียน หมายเหต ุ
1 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 7,441,590,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
2 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด 700,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
3 บริษัท เวท อะกรเิทค จํากัด 320,000,000   
4 บริษัท ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จาํกดั 297,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
5 บริษัท โนวารตสี (ประเทศไทย) จาํกัด 250,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
6 บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จาํกัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
7 บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
8 บริษัท อินเตอรเว็ท (ประเทศไทย) จํากัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
9 บริษัท เจริญโภคภัณฑ อิน-เอ็กซ จํากัด 166,650,000   
10 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด 166,650,000   
11 บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด 151,000,000   
12 บริษัท อเมริกัน มารเก็ตติ้ง จาํกัด 131,500,000   
13 บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 105,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
14 บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จาํกดั 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
15 บริษัท โนวัส อนิเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จาํกัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
16 บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จาํกัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ
17 บริษัท โรวไิทย จํากัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาต ิ

ที่มา. ขอมลูกรมพฒันาธุรกิจการคา 

บริษัทที่จดทะเบียนขึ้นกับสมาคมผูคาเวชภัณฑและเคมีภัณฑสําหรับสัตว พบวาจากทั้ง 84 

บริษัททั้งหมด
22

 มีทุนจดทะเบยีนรวมกันสูงถึง 11,566.243 ลานบาท โดยบริษัทที่มีทนุจดทะเบียน

สูงสุดใน 10 อันดับแรก มีบริษัทที่เปนบริษทัขามชาติทีม่าตั้งสาขาในประเทศไทยอยูถึง 7 บริษัท ขณะที่

บริษัทที่เปนสญัชาติไทยที่มีทนุจดทะเบียนในอันดับตนๆ ไดแก บริษัท เวท อะกริเทค , บริษัท เจรญิ
โภคภัณฑ อิน-เอ็กซ, บริษัท แอดวานซฟารมา จาํกัด และ บริษัทเบ็ทเทอรฟารมา จาํกัด โดยสังเกตได

วา กลุมบริษทัยักษใหญของธุรกิจการเกษตรยังคงถือครองสวนแบงในดานเวชภัณฑเชนเดียวกัน เชน 

เครือเจริญโภคภัณฑ และกลุมบริษัทเบทาโกร เปนตน  

ในเครือเจริญโภคภัณฑ พบวา มีบริษทัลูกทีอ่ยูในขายอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ 

ไดแก บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ อิน-เอ็กซ จํากัด, บริษัท กรุงเทพ เวท 

ดรัก จํากัด และสํานักวิชาการเวชภัณฑสําหรับสัตว ซ่ึงเปนศูนยกลางการสงเสริมทางวชิาการ และการ

พัฒนาบุคลากร ของสายธุรกจิ เวชภัณฑสัตวบก
23

 เชนเดียวกันกับกลุมเบทาโกร ซ่ึงพบวาตั้งบริษัทใน

                                                 
22 ขอมูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา ไมพบรายละเอียดของบริษัทที่จดทะเบยีนในสมาคมจํานวน 4 บริษัท ขอมูล

ในที่นี้จึงมีอยู 84 บริษัทเทานั้น จากจํานวนบริษัทที่จดทะเบียน 88 บริษัท 
23 
แหลงที่มา.  http://www.yasat-cp.com/  



เครือ เบทเธอรฟารมา เปนบริษัทผลิตเวชภัณฑ และตั้งบริษัทลูกขึ้นเพื่อทาํหนาทีจ่ําหนายผลิตภัณฑจาก

เบทเธอรฟารมาตอ เชน บริษทัแอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น, บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ จํากัด เปนตน  

บริษัทยาเวชภัณฑที่ถือครองตลาดสวนใหญ มักเปนบริษัทที่มีการถือครองหุนโดยบริษัท

ตางชาติ หรือเปนบริษัทตางชาติที่มาตั้งสาขาที่ประเทศไทย ยกตัวอยางเชน บริษัทอินเตอรเว็ท จํากัด ซ่ึง

บริษัทแมอยูทีป่ระเทศเนเธอรแลนดและนับวาเปนบริษัทยาอันดับสามของโลก โดยถือวาเปนยักษใหญ

ของวงการเวชภัณฑสําหรับสตัวในประเทศไทยดวยเชนกัน ซ่ึงในป พ.ศ. 2549 มียอดขายสูงถึง 610 

ลานบาท
24

 ในจํานวนยอดขายเหลานั้นมาจากสัดสวนของธุรกิจไกและธุรกิจหมู รอยละ 60 และรอยละ 

40 ตามลาํดับ ซ่ึงคิดเปนยอดขายที่มาจากการขายวัคซีนเปนหลักรอยละ 70 และอีกรอยละ 30 มาจาก

การขายยาสาํหรับสัตว
25

  

หนวยงาน/ภาคการเงิน 

ในสวนสุดทายที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ คือ การสนับสนุนจากภาคการเงิน ซ่ึงถือ

วาเปนปจจัยทีส่ําคัญ หนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่เขามามีบทบาทในการสนบัสนุนดานการเงิน 

ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหนวยงานหลักของภาครัฐที่เขามามี

บทบาทในการสนับสนุนเกษตรกร รวมกับ SMEs bank และธนาคารออมสิน รวมไปถึงธนาคาร

พาณิชยบางแหงที่เขารวมการสนับสนุนดานการเงิน เชน ธนาคารกรุงเทพ เปนตน โดยวงเงินที่ปลอยให

เกษตรกรกูยืมนั้นสวนมากแลวอยูในสัดสวน 70 ตอ 30 ซ่ึงหมายความวา ธนาคารหรือหนวยงานทาง

การเงินใหการสนับสนุนรอยละ 70 ของวงเงินที่ขอกู สําหรับอีกรอยละ 30 เกษตรกรจะตองเปน

ผูรับผิดชอบดวยตนเอง หรือในกรณีที่เกษตรกรดังกลาวมีฐานะทางการเงนิ สัดสวนดังกลาวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเปน 50: 50
26

  

จากงานศึกษาในป พ.ศ. 2544 พบวาหากเปรียบเทียบระหวางฟารมขนาดเล็กและฟารม

ขนาดกลางที่เขารวมโครงการเกษตรพันธะสญัญาจะพบวา แหลงเงินกูสวนมากของทั้งสองกลุมจะมาจาก 

ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณการเกษตรคดิเปนสัดสวนสูงกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 

รองลงมาคือกลุมธนาคารพาณิชย และสหกรณ สําหรับกลุมสุดทายที่ถือวามีความสาํคัญเชนกัน คือการกู

ในระบบเครือญาติดวยกัน
27 

ดานความชวยเหลือที่มีใหกับเกษตรกรในภาวะที่ประสบกับปญหาไขหวัดนกระบาดในชวง

ป พ.ศ. 2547-2548 นั้นพบวา ภาครัฐบาลออกนโยบายสําคัญหลายประการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่

ประสบกับปญหาดังกลาว เชน การปลอยเงนิกูดอกเบี้ยต่ํา และพักชําระหนี้เปนระยะเวลา 6 เดือน เพื่อ

ชวยใหผูเลี้ยงไกสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนฟนฟูกิจการ โดยการใชหลักประกันที่มีอยูเดิมมาค้ําประกัน

                                                 
24 แหลงที่มา.  http://www.intervet.co.th/  
25 แหลงที่มา.  “"ฟารมหมู"ติดหนี ้3,000 ลาน"ธุรกิจขายวัคซีน-ยาสัตว"อวม”  ประชาชาตธุิรกิจ ฉบับวันที่ 

19 มีนาคม พ.ศ. 2550 [Online] http://203.157.145.5/pu_content.asp?ContentId=8802  
26 ขอมูลจากการสัมภาษณนายกสมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อ คุณวีระพงษ เมื่อเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคลอง

กับขอมูลการสํารวจในวิทยานิพนธของเสนห เทียนแกว พ.ศ. 2544  

27  เสนห เทียนแกว. 2544. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงไกเนื้อแบบ

รับจางเลี้ยงและแบบประกันราคาของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง. วิทยานพินธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, หนา 38. 



เงินกูพรอมทั้งสิทธิ์ในการผลติไกยังสามารถนํามาแปลงเปนทุนได
28 แตอยางไรก็ตามสืบเนื่องจากรัฐบาล

ตองการใหภาคเกษตรกรเปลีย่นรูปแบบในการเลี้ยงระบบเปด มาสูการเลี้ยงในระบบปด เชนการลงทุน

ระบบอาคารใหไดมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตวกําหนด จึงสงผลทําใหมาตรการดังกลาวไมประสบ

ความสําเร็จ
29

  

รอยละการปลอยสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

เปรียบเทียบระหวางสุกรและสัตวปก ระหวางป พ.ศ. 2546-2549
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ที่มา. รายงานประจําปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2546-2549 

จนกระทั่งในปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรในปจจุบันแมจะพบวา สินเชื่อที่ใหบริการแกเกษตรกรมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบระหวางเมื่อสิ้นเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 โดยมีอัตราการขยายตัวของ

สินเชื่อเพิม่ขึ้นรอยละ 13.55
30

 (กลุมดังกลาวไดแก เงินใหสินเชื่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ซ่ึง

หมายความรวมถึงสินเชื่อเกษตรกรรายยอย สหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกร) แตเมื่อจําแนกตาม

ประเภทผลิตผลแลว การปลอยสินเชื่อเพือ่สัตวปกและไข กลับมีสัดสวนที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง

นับตั้งแตเกิดเหตุการณสถานการณไขหวัดนก ดังแผนภาพที่แสดงใหเห็นขางตน จนกระทั่งชวงป พ.ศ. 

2549 สถานการณการปลอยสินเชื่อเริม่กลับตวัมาสูทิศทางบวกขึ้นเล็กนอย คือ ขยายตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 

9.59 ในป พ.ศ. 2549
* 

                                                 
28 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 “ผูเลี้ยงไกเฮใชสินคาค้ําเงินกู รัฐตั้งเง่ือนไข

รื้อระบบเลี้ยง” 
29 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2547 “ผูเลี้ยงไกเมินกูสินเชื่อชวยพิษหวัดนก” 
30 รายงานประจําปของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ป พ.ศ. 2549 และแนวโนมป พ.ศ. 

2550 , หนา 138. 

* คํานวณจากตารางการจายเงินกูดานเกษตรกร จําแนกตามผลิตผล (สัตวปกและไข) ป บัญชี 2547-2549 จาก

รายงานประจําปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประจําป 2549 หนา 180. 



ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา ในป พ.ศ. 2549 จากสถานการณไขหวัดนกดังกลาว ยังผลักดันให

เกิดการขอบีโอไอมากขึ้นอีกดวย เพื่อนําไปลงทุนในระบบฟารมแบบปด
31

 ซ่ึงพบวาบริษัทที่สามารถขอ

การสงเสริมการลงทุนไดมักเปนกลุมบริษัทขนาดใหญที่มทีุนจดทะเบียนสูง จากฐานขอมูลของกรม

สงเสริมการสงออก พบวาในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับไกเนื้อและไกไข มีบริษัทที่ไดรับการสงเสรมิ

การลงทุนมจีํานวนทั้งสิ้น 99 บริษัท ทั่วประเทศ
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  ซ่ึงประมาณ หนึ่งในสามของจํานวนบริษัทที่ขอรับการ

สงเสริมจะเปนบริษัทยักษใหญในวงการ  

ตาราง 5 รอยละของกลุมบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จําแนกตามทุนจดทะเบียนบริษัท 

กลุมบริษัทจําแนกตามทุนจดทะเบียน จํานวนบริษัทที่ไดรับBOI รอยละ 
นอยกวา 10 ลาน 16 16.3 
ระหวาง 10-50 ลาน 41 41.8 
ระหวาง 51-100 ลาน 7 7.1 
มากกวา 100 ลานบาท 34 34.7 

รวมทั้งส้ิน 98 100.0 

ที่มา. คํานวณจากขอมูลเผยแพรกรมสงเสริมการลงทุน (ธุรกิจเกี่ยวกับไก) 
หมายเหตุ. เนื่องจากบริษัทศรีไทย เปนบริษัทหนึ่งที่ไมมีขอมูลมูลคาทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงละไป 1 ตัวอยาง จาก 99 บริษัท 

เหลือเพียง 98 บริษัทเทานั้น  

ในขณะที่ชองทางสําหรับเกษตรกรรายยอยที่จะสามารถเขาถึงแหลงทุนไดนัน้ คอนขาง

จํากัดวงอยูในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหลัก เนื่องจากระเบียบหรอื

ขอกําหนดของแหลงทุนอ่ืนๆนั้นเอ้ือใหโอกาสกับกลุมทุนขนาดใหญหรือเกษตรกรรายใหญที่มีเงินทุน

ระดับหนึ่งมากกวา เชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SMEs 
bank) นั้นจัดกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรไวในสาขาการผลิต พรอมกําหนดนิยามของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมดวยมูลคาสินทรัพยถาวร โดยกําหนดบริษัทที่มีโอกาสไดรบัการสนับสนุน

จะตองมีมูลคาสินทรัพยถาวรตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป จากขอมูลรายงานงานประจําป ของ ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2549 พบวา มีการปลอยสินเชื่อให

ภาคอุตสาหกรรมสัตวปก ที่ประสบกับปญหาไขหวัดนก ดวยการฟนฟูกิจการและเปลี่ยนระบบวธิีการ

เลี้ยง มีจํานวน 19 ราย ในวงเงินสินเชื่อ 37.21 ลานบาท
33

  

1.2 อุตสาหกรรมไกเนื้อในประเทศไทย 

สําหรับอุตสาหกรรมไกเน้ือในประเทศไทย พบวาสามารถจําแนกตามรูปแบบการประกอบ

กิจการดานไกเน้ือออกเปน 3 กลุมสาํคัญตามลักษณะการเลี้ยงไดแก กลุมฟารมบริษัทขนาดใหญ กลุม

เกษตรกรแบบพันธะสัญญา และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้ออิสระ ซ่ึงจากขอมูลการสาํรวจของ FAO 

                                                 
31 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 “อานิสงสหวัดนกผูเลี้ยงไกแหขอบีโอไอฟารมปด” 
32 อางอิงขอมูลจากกรมสงเสริมการสงออก  ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยสืบคนฐานขอมูลรายชื่อบริษัท

ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน [Online] http://www.boi.go.th/thai/about/search_promoted.asp  
33 รายงานประจําป ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SMEs bank) ป พ.ศ. 

2549, หนา 27 



พบวา
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 การถือครองตลาดระหวางระดับการเลีย้งเปนอุตสาหกรรม การเลีย้งระดับฟารมขนาดใหญ การ

เลี้ยงระดับกลุมฟารมขนาดเลก็/การเลี้ยงไกแบบครัวเรือนมีสัดสวนอยูที ่ 70:20:10 ซ่ึงสําหรับกลุมที่

เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมมสีดัสวนอยูที่รอยละ 70 ขณะทีฟ่ารมขนาดใหญ มีสัดสวนอยูที่ รอยละ 20 

และกลุมสุดทายคือฟารมขนาดเล็กรวมกับผูเลี้ยงแบบครัวเรอืนมีสัดสวนนอยที่สุดที่รอยละ 10  

ในจํานวนดังกลาวนี้เมื่อพิจารณาในแงของจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงไกทั้งหมดในประเทศ

พบวา ผูเลี้ยงไกในระดับอุตสาหกรรมและฟารมขนาดใหญนั้นมีจํานวนผูเลี้ยงรวมคิดเปนสัดสวนเพียง

รอยละ 2 ของจํานวนผูเลี้ยงทัง้หมด ซ่ึงหมายความวาที่เหลอือีกรอยละ 98 นั้นเปนกลุมฟารมขนาดเลก็

และผูเลี้ยงแบบครัวเรือน นัยยะดังกลาวเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงสภาพที่แทจรงิของตลาดไกเนื้อใน

ปจจุบันวา เปนลักษณะที่ใกลเคียงกับความเปนตลาดผูกขาดโดยผูขายนอยรายในอตุสาหกรรมชนิดนี้ ซ่ึง

ผูมีอํานาจในการกําหนดทิศทางของตลาดไมใชกลุมเกษตรกรที่เปนผูเลี้ยงหรือกลุมฟารมขนาดเล็ก แต

ถูกกําหนดเพียงกลุมทุนบางกลุมที่มีอิทธิพลกําหนดราคาสนิคาอยางชัดเจน ตั้งแตการกําหนดราคา

วัตถุดิบอาหารสัตว เวชภัณฑ จนกระทั่งการกําหนดราคาสุดทายกอนถึงมือผูบริโภค  

1.2.1 รูปแบบการเลี้ยงไกเนื้อของบริษัทยักษใหญในธุรกิจไกเนื้อ 

จากที่กลาวมาขางตน จะพบวา ในปจจุบันรปูแบบการเลีย้งไกเนื้อสวนใหญจะอยูในระบบ

การผลิตของอุตสาหกรรมยักษใหญในวงการไกเนื้อ ซ่ึงสวนแบงการตลาดสําหรับในสวนนี้สามารถ

จําแนกออกไดตามกลุมบริษทัยักษใหญตางๆที่เปนที่รูจักกันเปนอยางดี เชน เครือเจริญโภคภัณฑ เบทา

โกร สหฟารม จีเอฟทีพี เซนตาโก เปนตน โดยรูปแบบการผลิตมีทั้งในลักษณะของการเลี้ยงในระบบ

ฟารมปดดวยบุคลากรของบริษัทเอง และในรูปแบบของการเลี้ยงแบบการทําพันธะสัญญากับเกษตรกร

ในพื้นที่ (ซ่ึงสําหรับรายละเอียดการเลีย้งแบบเกษตรพันธะสัญญานั้นจะถูกกลาวถึงโดยละเอียดอีกครั้ง

ในสวนตอไป)  

กลุมบริษัทที่ถือครองตลาดไกเนื้อสวนใหญมีรายนามดังตอไปนี้ 

                                                 
34 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ FAO, อางไวใน ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา และคนอื่นๆ. สุขภาพ

คนไทย 2549. พิมพครั้งที่ 1. นครปฐมฯ:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล, หนา 105. 



 ตาราง 6 แสดงการถือครองตลาดไกเนื้อของกลุมบริษัทยักษใหญของวงการ ตามทุนจดทะเบียน 

บริษัท/กลุมบริษัท ทุนจดทะเบียน 
1. เครือเจริญโภคภัณฑ (ตระกูลเจียรวนนท)  

1.1 เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)    8,206.66 

1.2 ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จาํกดั  2,800.00  

1.3 กรุงเทพ โปรดิ๊วส จาํกัด  600.00 

1.4 กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกัด (มหาชน)  300.00 

1.5 เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน)  300.00 

1.6 รอส บรีดเดอรส สยาม จํากัด  70.00 

2. กลุมสหฟารม (ตระกูลโชติเทวัญ)  

2.1 บริษัท สหฟารม จํากัด  1,789.00 

2.2 โกลเดน ไลน บิสซิเนส จาํกัด  2,325.00 

2.3 ฟูด ฟอร เดอะ เวิลด จาํกัด 1,544.00 

3. จีเอฟพีที (ตระกูลศิริมงคลเกษม)  

3.1 เอ็ม.เอส.เค ฟารม จาํกัด 550.00 

4. ซันแวลเลย (ไทยแลนด) จํากดั  788.64 

5. กลุมเบทาโกร (ตระกูลแตไพสฐิพงษ)  

5.1 อาหารเบทเทอร จาํกัด  250.00 

5.2  บีเอฟไอ บรอยเลอร ฟารม จาํกัด  30.0 

6. กลุมแหลมทอง (ตระกูลคณาธนะวนิชย)  

6.1 แหลมทองฟารม จํากัด  210.00 

7. กาวหนาไกสด (ตระกูลตริยางกูรศรี) 300.00 

8. ไทยโพลทรีย กรุป (นางฉวีวรรณ คําพา)  

8.1 ซี.เอฟ ฟารม 250.00 

9. กลุมบริษัทซนักรุป  

9.1 ซันฟารม จํากัด  141.00 

9.2 ซันฟูด อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด  141.00 

10. เซนทาโก (ตระกูลเหลาวรวทิย)  

10.1 สยามเซ็นทาโกฟารม จาํกัด  137.00 

ที่มา. กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

ดังน้ันจากขอมูลขางตน จะเห็นไดวามีกลุมบริษัทที่เขามามีสวนแบงในอุตสาหกรรมไกเนื้อ

ในปจจุบันอยูถึง 10 กลุมสาํคัญ ซ่ึงเกือบทั้งหมดแลวมีรูปแบบของการเปนธุรกิจในครอบครัว ดังจะเห็น

ไดจากกลุมบรษิัทยักษใหญ เชน เครือเจริญโภคภัณฑ , กลุมเบทาโกร , กลุมแหลมทอง ,กลุมจีเอฟพทีี, 

เซนทาโก เปนตน 



1.2.1.1 โครงสรางธุรกิจในวงการธุรกิจการเกษตร  

ดังน้ันสําหรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทยักษใหญในวงการธุรกิจอาหารเกษตรนั้น จะ

พบวากลุมบริษทัสวนใหญจะมโีครงสรางบริษทัที่แตกสาขาบริษัทยอยหรือบริษัทที่ถือหุนออกไปในแตละ

ภาคธุรกิจ เพื่อสามารถควบคุมตนทุนการผลิตในแตละสวนได ลดการพึ่งพงิจากบริษัทอื่นๆ  

ยกตัวอยางเชน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงถือวาเปนบริษัทอันดับหนึ่งในวงการธุรกิจ

อาหารของประเทศไทย เปนบริษัทที่มเีครือขายธุรกิจที่ครบวงจรในสายอาหาร ทั้งในสวนของธุรกิจสัตว

บก และธุรกิจสัตวน้ํา และตัง้แตธุรกิจเพาะพันธพอพันธแมพันธุ อาหารสัตว เวชภัณฑสําหรับสัตว การ

แปรรูปเนื้อสัตว และตลอดจนกลุมอาหารปรุงสุกพรอมบริโภคดวยชองทางการจาํหนายผานรานสะดวก

ซ้ือที่แพรหลายในทุกสวนของประเทศอยาง 7-eleven   

แผนภาพที่ 1. แสดงโครงสรางธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ 

 

ที่มา. ขอมลูบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  

จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยพบวา CPF มีบริษัทยอยทั้งสิ้น 46 บรษิัท ซ่ึงไมนับรวม

บริษัทที่ทาง CPF และบริษัทยอยเขาไปลงทุนอีกจํานวน 16 บริษทั
35

 ซ่ึงเมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมสัตวบก พบวา มีจํานวนบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการในประเทศอยูถึง 21 บรษิัท 

และมีอยู 4 บรษิัทที่ดําเนินกิจการในตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 บริษัทจากจํานวนทั้งสิ้น 46 บริษัทยอย 

ซ่ึงพิจารณาจากโครงสรางรายไดของบริษัทจะพบวา ธุรกิจสัตวบก เปนธุรกิจหลักทีส่รางรายไดใหแก

บริษัท โดยป พ.ศ. 2549 ทีผ่านมา กิจการในประเทศในสวนของธุรกิจสัตวบกคิดเปนสัดสวนรอยละ 62 

และเมื่อผนวกเขากับกิจการในตางประเทศอีกประมาณรอยละ 8 จะพบวารอยละ 70 ของรายไดหลัก

ของบริษัทมาจากธุรกิจสัตวบก
36

 ดังตารางที่แสดงใหเห็นตอไปนี้  

                                                 
35 ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พ.ศ. 2549 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ สามารถดูรายนามบริษัทใน

เครือ CPF ไดในภาคผนวกทายเอกสาร 
36 อางแลว, แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2549 , สวนที่ 2 หนา 13.  



ตารางที่ 7. โครงสรางรายไดของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. กิจการในประเทศไทย       

1.1 ธุรกิจสัตวบก (1) 
      

  -  อาหารสัตว 16,295 17 19,392 17 22,897 18 

  -  พันธุสัตว 2,026 2 2,710 2 2,649 2 

  -  เนื้อสัตวและอาหาร-จําหนายในประเทศ 27,071 29 33,884 29 36,407 29 

  -  เนื้อสัตวและอาหาร-สงออก 9,923 11 12,182 10 13,310 10 

  -  อื่น ๆ 1,725 2 2,728 2 3,009 3 

รวมรายไดจากธรุกิจสัตวบก 57,040 61 70,896 60 78,272 62 

1.2 ธุรกจิสัตวน้ํา (2) 
      

  -  อาหารสัตว 12,775 14 14,670 13 15,800 12 

  -  พันธุสัตว 1,184 1 1,869 2 1,686 1 

  -  เนื้อสัตวและอาหาร-จําหนายในประเทศ 2,474 3 1,220 1 3,659 3 

  -  เนื้อสัตวและอาหาร-สงออก 3,697 4 9,320 8 9,388 7 

  -  อื่น ๆ  510 0 514 0 746 1 

รวมรายไดจากธรุกิจสัตวน้ํา 20,640 22 27,593 24 31,279 24 

2. กิจการในตางประเทศ  
      

2.1 ธุรกิจสัตวบก 
12,089 13 12,329 11 9,993 8 

2.2 ธุรกจิสัตวน้ํา 
2,021 2 2,556 2 5,387 4 

รวมรายไดจากกจิการในตางประเทศ 14,110 15 14,885 13 15,380 12 

ยอดขายสุทธริวม 91,790 98 113,374 97 124,931 98 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธ ี

สวนไดเสียจากบริษัทรวม 
 

721 

 
1 

 
811 

 
1 

 
763 

 
1 

รายไดอื่น 1,029 1 2,334 2 1,841 1 

รวมรายได 93,540 100 116,519 100 127,535 100 

ที่มา. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป เครือเจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2549  

ดังน้ันจากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาสําหรับเครือเจริญโภคภัณฑนั้น ยังคงเปนบริษัทที่

อาศัยเปาหมายตลาดภายในประเทศเปนหลกั โดยพบวากวา 1/3 ของรายไดบริษัทมาจากการจาํหนาย

เนื้อสัตวในประเทศ  เชนเดียวกันกับกลุมบริษัทสหฟารม ซ่ึงเปนอีกบริษัทขนาดใหญในธุรกิจ

อุตสาหกรรมไกเน้ือ มีโครงสรางธุรกิจตั้งแตตนจนถึงชองทางสงสินคาถึงมือผูบริโภค โดยมีบริษัทสห

ฟารม (ผลิตและจดัจําหนายอาหารไก ฟารมไกและการชําแหละและแปรรูปไก เพื่อการสงออก สงออก
ชิ้นสวนไกสดแชแข็ง)  และกลุมบริษัทในเครอือยู 4 บริษัทหลัก คือ  

(1)  บริษทัฟูด ฟอร เดอะ เวิลด จํากัด (เลี้ยงไกเนื้อ)  
(2)  บริษทัโกลเดน ไลน บิซิเนส จาํกัด (ผลิตยาสาํหรับสตัว สงออกชิ้นสวนไกสดแชแข็ง) 
(3) บริษทั ผลติภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จาํกัด (ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑที่ไดรับจากไก 

กิจการซุปเปอรมารเก็ต)  



(4) บริษัทสหอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จํากัด (ขายอาหารเบ็ดเตล็ด)
*
 ซ่ึงทุนจดทะเบียนของ

บริษัทสหฟารมและบริษัทในเครือทั้ง 4 รวมกันแลว มีมูลคาสูงถึง 5,759 ลานบาท  

แผนภาพที่ 2. โครงสรางธุรกิจของกลุมสหฟารม 

ที่มา. สรุปความจากขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

บริษัทสหฟารมนับวาเปนหนึ่งในบริษัทที่โครงสรางธุรกิจของบริษัทตองปรับเปลี่ยนไปอันมี

เหตุจากสถานการณไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในชวงปพ.ศ. 2546-2547 สาํหรับบริษัทสหฟารมนั้น รายได

สําคัญของบริษัทชวงกอนเกิดสถานการณไขหวัดนก มาจากการสงออกไกสดแชแข็งยังตลาดตางประเทศ 

ซ่ึงพบวา ตลาดหลักของกลุมสหฟารม คือ กลุมประเทศสหภาพยุโรป (รอยละ 30) ตลาดประเทศญี่ปุน 

(รอยละ 45 ) และสวนที่เหลือเปนตลาดกลุมเอเชีย เกาหลีใต และกลุมประเทศมุสลมิ (รอยละ 25)
37

 

และมีสวนแบงการตลาดของไกสดแชแข็งสงออกอยูที่รอยละ 24 (ขอมลูในป พ.ศ. 2546) ซ่ึงในป

ดังกลาวกลุมบริษัทสหฟารมลงทุนในโครงการผลิตภัณฑไกครบวงจร ตั้งแตธุรกิจฟารมไกปู-ยาพันธุ 
ฟารมไกพอ-แมพันธุ โรงฟกฟารมไกเน้ือ ธรุกิจอาหารสัตว ธุรกิจโรงงานแปรรูป การผลิตไกสดแชแข็ง 
เปนมูลคาสูงเกือบหน่ึงหมื่นลานบาท  

แตเมื่อเกิดสถานการณไขหวัดนกขึ้น สงผลทําใหธรุกิจการสงออกไกสดแชแข็งไดรับ

ผลกระทบโดยทันที ซ่ึงพบวาหลังจากมีการการรายงานเรื่องไขหวัดนก สงผลทําใหญ่ีปุนและสหภาพยุ

โรปประกาศยกเลิกการนําเขาไกแชแข็งจากไทย สงผลใหปรมิาณการสงออกหดตัวถึง รอยละ 93 จาก 

388,913 ตันในป 2546 เหลือเพยีง 26,137 ตันในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงสําหรับบรษิัทสหฟารมทีม่ี

                                                 
*

 หมายเหตุ คําอธิบายในเครื่องหมายวงเล็บนั้นมาจากฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา อันแสดงถึง
วัตถุประสงคการกอตั้งบริษัทที่ไดระบไุว  

37 
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 “เครือสหฟารมทุมลงทุนหมื่นลาน” 

[Online]. http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9056  

บริษัท สหฟารม จํากัด 

(ผลิตและจัดจําหนายอาหารไก  
ฟารมไกและการชาํแหละและแปรรูปไก  

เพ่ือการสงออก สงออกชิ้นสวนไกสดแชแข็ง ) 

บริษัท ฟูด ฟอร เดอะ เวิลด จํากัด 

(เลี้ยงไกเนือ้) 

บริษัท โกลเดน ไลน บิซิเนส จาํกัด 

(ผลิตยาสําหรับสัตว สงออกชิน้สวนไกสดแชแข็ง) 

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสขุภาพ จํากัด 

(ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดรับจากไก กิจการซุปเปอรมารเก็ต ) 

บริษัท สหอินเตอรเนชั่นแนลฟูด จํากัด 

(ขายอาหารเบ็ดเตลด็ ) 

โครงสรางธรุกิจของเครือสหฟารม 



เปาหมายหลักในการสงออกไกสดแชแข็งไมอาจพนไปจากวกิฤติการณดังกลาวได ในขณะที่ธุรกิจสงออก

เนื้อไกปรุงสุกของกลุมบริษัทอืน่ๆ กลับมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องโดยพบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

รอยละ 23
38

   

ดังนั้นทางบริษัทสหฟารมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสงออกจากไกสดแชแข็งมาสูการ

สงออกเนื้อไกปรุงสุก  

“สหฟารมตองปรับแผนใหธรุกิจอยูรอดโดยหนัมาจาํหนายไกในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 70% และ
สงออก 30% จากเดิมเนนสงออก 80-90% ซ่ึงหากประเทศตางๆ ไมนาํเขาไกปรุงสกุจากไทยอีกก็คงหนัมาจาํหนาย
ในประเทศ 100%” 

นายปญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการ บริษัท สหฟารม ในฐานะนายกสมาคมผูสงออกไกเนื้อ
39 

พรอมกับการเปลี่ยนโครงสรางการผลิตของกลุมบริษัทสหฟารมในสายงานไกสด เชน การ

ยกเลิกระบบเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรทั้งหมด โดยทางบริษัทเปนผูเลี้ยงไกเนื้อดวยตนเอง และ

พรอมทั้งเปลี่ยนเปาหมายจากการเปนบริษัทผูสงออกไกสดรายใหญของประเทศมาเปนผูสงออกไกปรุง

สุดทั้งหมด ทั้งหมดนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน
40 

"ปจจุบันกลุมสหฟารม ชําแหละไกวันละ 600,000 ตัว จากกาํลงัผลิตที่สามารถชาํแหละไดวันละ 1 ลาน

ตัว ท้ังหมดเปนไกท่ีเลี้ยงเอง ไมไดคอนแทรก็กับเกษตรกรแตอยางใด ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการควบคุมคุณภาพ โดย

ไกท่ีชาํแหละนํามาปรุงสุกเพ่ือการสงออกจากเดิมสหฟารมสงออกไกสดรอยเปอรเซ็นต แมวาหลงัเหตุการณการระบาด

โรคไขหวัดนกในประเทศไทยผานไปแลวกวา 3 ป และรัฐบาลไทยสามารถจัดการควบคุมการระบาดไดในระดับที่ดี 

กระทั่งมีบางประเทศเชนเวียดนามสั่งนาํเขาไกสดจากประเทศไทย แตนับจากนี้จะใหความสําคัญกับไกปรุงสุก เพราะ

พฤติกรรมผูบรโิภคเปลี่ยนไปดวย โดยหนัมานิยมบริโภคสินคาท่ีบริโภคสะดวกและรวดเร็ว ไมตองใชเวลาปรงุนาน" 
บทสัมภาษณของนายเจษฎา ไกรภัสสรพงษ รองผูจดัการใหญอาวุโสสายตลาดตางประเทศ 

 บริษัทโกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด ในเครือสหฟารมกรุป 

สําหรับบริษัทอืน่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ พบวาบางบริษัทไดรับผลกระทบเชนเดียวกันจาก

สถานการณไขหวัดนก ซ่ึงหน่ึงในบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยและไดรับผลกระทบอีกบริษัทหนึ่งคือ จี

เอฟพีที พบวาโครงสรางของบริษัทเปนลักษณะการผลิตไกครบวงจรเชนเดียวกัน ดังแผนภาพโครงสราง

ธุรกิจตอไปนี้ 

                                                 
38 ธีรมล บัวงาม, “(รายงานพิเศษ) ความมั่นคงทางอาหารกับเชื้อไขหวัดนก”, โดยสํานักขาวประชาธรรม, 

แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่คุณภาพชีวิตที่ด ีมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ,แหลงที่มา. [Online]. 
http://www.thaico.net/b_pnews/49010506.htm 

39 หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 “เสี่ยสหฟารมจากหากอียูหามนําเขาไกสุก ผู

สงออกไทยยอยยับแน ผูนําเขาญี่ปุน-เกาหลีใตแบนตามแน แฉผูเลี้ยงรายยอย-เจาของไกชนเยยรัฐแอบขนยายออกจากพื้นที่” 

แหลงที่มา. [Online] 
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=24/Nov/2547&news_id=98409&cat_id=60
0  

40 หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 2254  20-22 กันยายน พ.ศ. 2550 “ สหฟารม เลกิคอนแท็กตฟารม

มิ่ง+เลี้ยงเองรอยเปอรเซ็นต โฟกัสตลาดฮาลาลทั้งในและตางประเทศ”  



แผนภาพที่ 3.  โครงสรางธุรกิจของบริษัทจีเอฟพีที (ตระกูลศิริมงคลเกษม) 

GFPT

GFFMKS

KT

ธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารแปรรูป

ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเน้ือไก

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไก

FKT ธุรกิจโรงฟกไข
ธุรกิจอาหารสัตวและเลี้ยงไกพอพันธุแมพันธุ

McKeyGP

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ธุรกิจไกปูยาพันธุและซื้อขายวัตถุดิบ

 
ที่มา รายงานประจาํป 2549 บริษัทจีเอฟพีที 

จากรายงานประจําป พ.ศ. 2549 ของบริษัทจีเอฟพีที จะพบวาแหลงทีม่าของรายไดหลกั

รอยละ 53.98 ของบริษัทมาจากธุรกิจการชาํแหละไก และแปรรูปไกจากบริษัทหลักจีเอฟพีที ซ่ึงสาํหรบั

สายการผลิตของ GFPT มเีปาหมายกลุมตลาดครึ่งหน่ึงเปนการผลิตเพือ่สงตอยังพอคาคนกลาง และ
จําหนายตอใหผูบริโภคภายในประเทศ (รอยละ 49.53) รองลงมาคือกลุมบริษัทผูผลติเพื่อการสงออก

ยังตางประเทศ อีกรอยละ 33.46 ของปริมาณที่ผลิตเพือ่ขายในประเทศ สวนที่เหลือจะสงไปยังบริษทั

ยอยเพื่อนําไปผลิตเปนไสกรอกขายตอไป ซ่ึงบางสวนจะสงใหบริษทัแมคโดนัลลภายในประเทศ และ

สงออกยังญ่ีปุนและประเทศแถบเอเชียอื่นๆ 
41 

                                                 
41 แบบรายงานประจาํป พ.ศ. 2549 ในสวนบริษัท GFPT หนา 16  



ตารางที่ 8. โครงสรางรายไดของบริษัท GFPT ณ ส้ินป พ.ศ. 2549 

2549 2548 2547  
สายผลิตภัณฑ 

ดําเนินการ 
โดย 

% 
การถือหุน รายได % รายได % รายได % 

ชําแหละไก/แปรรปู GFPT  3,897.67 53.98 3,898.94 58.89 2,998.13 55.76 

โรงฟกไข FKT 99.99 60.79 0.84 115.41 1.74 172.20 3.20 

ฟารมเลี้ยงไก MKS 99.99 2.17 0.03 1.52 0.02 2.90 0.06 

อาหารสัตว 

ไกพอแมพันธุ 

ลูกไก 

KT 

96.86/ 
96.81/ 

96.76 

2,954.62 

113.61 

40.92 

1.57 

2,297.15 

116.46 

34.69 

1.76 

2,043.37 

- 
 

38.0 

- 

อาหารแปรรปู GFF 99.99 191.41 2.65 191.55 2.90 160.02 2.98 

ปูยาพันธุ GP 99.99 0.31 0.01 - - - - 

รวม   7,220.58 100.00 6,621.03 100.00 5,376.62 100.00 

ที่มา. รายงานประจําป 2549 บริษัทจีเอฟพีที เสนอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สถานการณไขหวัดนกสงผลตอผลบริษัทจีเอฟพีทีอยางชัดเจน เนื่องจากพบวา รายไดสวน

ใหญมาจากการสงออกไกสดแชแข็งและชิ้นสวนผลพลอยไดจากการชําแหละไกสด พบวาผลประกอบการ

ในปพ.ศ. 2547 มีการขาดทุนสูงถึง 502 ลานบาท ในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจีเอฟพีทีไมสามารถ

สงออกไกสดยังตางประเทศได สงผลทําใหปริมาณการสงออกลดลงถึงรอยละ 69 (คิดเปนมูลคาสูงถึง 

1,099 ลานบาท) พรอมกับตนทุนการผลิตลกูไกที่เพิ่มขึ้นจาก อาหารสัตว และวัคซีน และตนทุนในการ

ทําลายไข ลูกไก
42  โดยพบวาจากรายงานประจาํป พ.ศ. 2548 บริษัทจีเอฟพีทีไดทําลายไกเปนจํานวน

ทั้งสิ้นกวา 2.94 ลานตัว
43

  

ผลประกอบการของบริษัทจีเอฟพีที 

ระหวางป พ.ศ. 2543-2549
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หนวย (ลานบาท)

อยางไรก็ตาม ทางบริษทัจี

เอฟพีทีแมจะสามารถสงออกได

เฉพาะไกปรุงสกุเทานั้น แตจากการ

ควบคุมความเสี่ยงตางๆ รวมถึงการ

ควบคุมปริมาณการผลิตลูกไก สงผล

ทําใหในป 2548 จีเอฟพทีสีามารถ

ปรับตัวและมีกําไรจากธุรกิจไกเนื้อ

ได  

                                                 
42 รายงานประจําป 2547 บริษัทจีเอฟพีที , หนา 29-31. 
43 รายงานประจําป 2548 บริษัทจีเอฟพีที หนา 41. 



สําหรับอีกกลุมบริษัทหนึ่งซ่ึงถือวาเปนบริษัทยักษใหญในธุรกิจเกษตรครบวงจร

เชนเดียวกัน แมวาจะไมจดทะเบียนเปนบริษทัมหาชนในตลาดหลักทรพัย แตถือไดวามีอิทธิพลตอวงการ

ธุรกิจไกเน้ือเชนเดียวกัน คือ บริษัทเบทาโกร จํากัด  
จากการศึกษาพบวาเครือขายธุรกิจของเบทาโกรเริ่มตนตั้งแตอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

อุตสาหกรรมเวชภัณฑและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมแปรรูปไกเพื่อสงออก อุตสาหกรรมไกแชแข็ง 

อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณการเลี้ยงสัตว นอกจากนี้ยังมีศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรสาํหรับการคนควาวิจัย

โดยเฉพาะดวย  เมื่อพิจารณาในโครงสรางธุรกิจจะพบวาสามารถจาํแนกกลุมบริษัทในเครือออกเปน

ประเภทตางๆไดดังแผนภาพตอไปนี้
44 

แผนภาพที่ 4. โครงสรางธุรกิจของเครือเบทาโกร 

บริษัท เบทาโกร จํากัด

ธุรกิจสุกร ธุรกิจไก ธุรกิจเครือภูมิภาค

และอาหารสัตว

ธุรกิจอ่ืนๆธุรกิจสุขภาพสัตว

1. บรษิัท บีทีจี ฟดมิลล จํากัด
2. บรษิัท อาหารเบทเทอร จํากัด  
3. บรษิัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด
4. บรษิัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร 
โฟรเซนฟูดส (ประเทศไทย ) จํากัด

1. บรษิัท เบทาโกร อโกร กรุป จํากัด (มหาชน)

2. บรษิัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
 จํากัด
3. บรษิัท เบทาโกรภาคใต จํากัด
4. บรษิัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม  จํากัด

1. บรษัิท เบ็ทเทอรฟารมา  จํากัด
2. บรษัิท บี แอนด ซี พูลาสกี้ จํากัด
3. บรษัิท แอนิเทค โทเทิล โซลูช่ัน จํากัด 
4. บรษัิท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ จํากัด 

1. บรษิัท เบทาโกร ฟูดส จํากัด
2. บรษิํท บี. อินเตอรเนช่ันแนล แอนด เทคโนโลยี จํากัด
3. บรษิัท เพ็ท โฟกัส จํากัด
4. บรษิัท เบทาโกร ไคฟง ฟดมิลล จํากัด 
5. บรษิัท เบทาโกร - ไทยลักซ โฮลดิ้ง จํากัด
6. บรษิัท เบทาโกรแลนด จํากัด
7. บรษิัท บี แอนด ที เรยีลตี้ จํากัด
8. บรษิัท ปาสัก ฮิลล ไซด จํากัด
9. บรษิัทศูนยวิทยาศาสตรเบ ทาโกร จํากัด

 
ที่มา. ขอมลูเกี่ยวกบัเบทาโกร, บริษัทในเครือ, 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา บริษัทเบทาโกรมีการวางเครือขายธุรกจิครอบคลุมในทุก

สาขาการผลิตทีเ่ก่ียวเนื่องกับธุรกิจการเกษตร ซ่ึงเมื่อจําแนกออกตามอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ไกเนื้อ สามารถจําแนกออกไดเปน 7 สาขาที่สําคัญ ดังตอไปนี้  

                                                 
44 แหลงที่มา. “เบทาโกร” [Online]. http://www.betagro.com/  



ธุรกิจไกเน้ือ

พอแมพันธุอาหารสตัว เวชภัณฑ/

เคมภัีณฑ

แปรรูป ปรุงสกุ

เครือเบทาโกร

บีทีจี ฟดมิลล
(200)

อาหารเบทเทอร

(250)

ฟารมเล้ียง

บี.ฟูด อินเตอร
(300)

ในประเทศ สงออก สงออก

อายิโนะโมะโตะ

เบทาโกร

โฟรเซน ฟูดส
(764)

เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

(1,500)
โครงการประกันราคา/

Contract Farming

เบ็ทเทอรฟารมา

(151)

จําหนาย

เบทาโกรฟูด

(140)

ที่มา. สรุปความจากขอมูลเบทาโกร กรุป 
หมายเหตุ. ตัวเลขในวงเล็บแสดงมูลคาทุนจดทะเบียนบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ตั้งแตแรกเริ่มกอตั้งธุรกิจเบทาโกร พบวา บริษัทเบทเทอร จํากัดซึ่งเปนบริษัทรวมทนุกับ

ประเทศญี่ปุนมีเปาหมายหลักของธุรกิจอยูทีก่ารสงออกไกสดแชแข็งไปประเทศญี่ปุน แตภายหลังจาก

สถานการณไขหวัดนกในป พ.ศ. 2547 พบวา เครือเบทาโกรปรับเปลีย่นรูปแบบโครงสรางธุรกิจใหม 

โดยหันมามุงเนนการผลิตไกปรุงสุกเปนหลกั ผานโรงงานผลิต 3 แหง คือ บริษัท บ.ีฟูด โปรดักส, 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซน ฟูดส และบรษิัทอาหารเบทเทอร ซ่ึงมีกําลังการผลิตรวมคิด

เปนรอยละ 15 ของยอดการสงออกของประเทศไทย
45

 พรอมกับหันมาทําการตลาดในประเทศ

เชนเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ ดวยการเปดรานจําหนายผลิตภัณฑประเภทตางๆ บรเิวณตลาดไท โดย
เนนกลุมเปาหมายผูบริโภครายยอย แบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก ไกสดตรา "ไฮมีท" กับไกอนามยั, 
ลูกชิ้น/ไสกรอก/ไกยอตรา "บีฟูดส" และตรา "เบทเทอร" และอาหารปรงุสุกตรา "บีเอฟคิงส"46

 

จนกระทั่งในปจจุบันพบวา รายไดหลักของเครือเบทาโกรในป พ.ศ. 2550 สูงถึง 33,000 

ลานบาท โดยมาจากการจําหนายในประเทศรอยละ 65 และการสงออกยงัตลาดตางประเทศอีกรอยละ 

35
47

  

                                                 
45  วารสารเครือเบทาโกร ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 หนา 6. แหลงที่มา. [Online]. 

http://www.betagro.com/index2.asp  
46 
อางอิงขอมูลจาก FTAWatch, ซี.พี.-เบทาโกร แขงเดือด สมรภูมิตลาดไกในประเทศป"48  แหลงที่มา. 

[Online]. http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=1737  
47  

หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ , วสิษฐ แตไพสิฐพงษ วิถีเบทาโกร 'การกาวยางอยางมั่นคง', ฉบับวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2551,  แหลงที่มา. [Online]. http://www.thaishipper.com/Content/Content.asp?ID=21972  



ดังน้ันจากขอมูลโครงสรางธุรกิจของบริษัทยักษใหญในธุรกจิอุตสาหกรรมไกเนื้อใน

ประเทศไทยจะพบวา สวนมากจะมีลักษณะการขยายตัวในรูปแบบครบวงจร และมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการผลติตอบสนองตามสถานการณและความตองการของผูบริโภค ตั้งแตการเปลีย่นแปลง

เปาหมายการผลิตจากการผลติไกสดมาสูการผลิตไกปรุงสกุ หรือการขยายโรงงาน แมกระทั่งการเปด

สาขาบรษิัทยอยเพื่อทําธุรกิจในดานตางๆ ทีส่นับสนุนตอบริษัทใหญ เปนตน  

แตถึงกระนั้น หนึ่งในตัวแปรสําคัญที่แตละบริษัทใหความสาํคัญในฐานะของหนวยยอยใน

การผลิต คือ กลุมเกษตรกรอิสระที่ประกอบกิจการดานธรุกิจไกเนื้อ ซ่ึงกลุมเกษตรกรเหลานี้ไดเขามาสู

ธุรกิจไกเน้ือของบริษัทยักษใหญในฐานะของแรงงานที่รับจางเลี้ยงไกเนื้อเขาสูระบบ และทั้งในฐานะของ

คูสัญญากับบริษัทยักษใหญเหลานั้น ไมวาจะเปนการเขาสูระบบดวยเหตุผลใดก็ตาม  

1.2.2 รูปแบบการเลี้ยงไกเนื้อของเกษตรกร : อิสระ รับจาง และเกษตรพันธะสัญญา 

รูปแบบการเลีย้งไกเน้ืออีกลักษณะหน่ึงคือ การเลีย้งโดยกลุมเกษตรกรในพื้นที่ ซ่ึงสามารถ

จําแนกประเภทของการเลีย้งของเกษตรกรออกเปน 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ เกษตรกรที่เลีย้งแบบอิสระ 

เกษตรกรที่รับจางเลี้ยงไกเน้ือ และการเลี้ยงภายใตพันธะสญัญาระหวางเกษตรกรกับบริษัท ซ่ึงเหตุและ

ปจจัยของการตัดสินใจเลีย้งไกเน้ือในแตละรูปแบบมีความแตกตางกันไปตามพื้นฐานของเงินทุนและ

ประสบการณของเกษตรกร
48

 โดยสามารถสรปุเปนตารางเปรียบเทยีบไดดังตอไปนี้  
ตารางที่ 9. เปรียบเทียบแสดงความแตกตางของการตัดสินใจเล้ียงอุตสาหกรรมไกเนื้อ 

การเลี้ยงแบบอิสระ การรับจางเล้ียงไกเนื้อ เกษตรพันธะสัญญา 

1.เกษตรกรเปนผูเลี้ยงโดยอาศัยเงินทุน

ของตนเองเปนสําคัญ เปนผูจัดหาอาหาร

สัตว ยา และเวชภณัฑดวยตนเอง ทําให

สามารถเลือกวัตถดุิบที่มีคุณภาพและ

ราคาตามตองการได  

1. เกษตรกรเปนผูรับจางเลี้ยง โดยไม

ตองลงทุนดานอาหาร ยา เวชภณัฑ 

เพราะตวัแทนจะเปนผูลงทุนทั้งหมด  

1. เกษตรกรทําสัญญากับบริษัทในดาน

อาหารสัตว ยา เวชภัณฑ จายคาใชจายให

ทางบริษัท ไมสามารถเลือกวัตถุดิบหรือ

อาหารสัตวเองได ตองอาศัยจากบริษัท

เพียงอยางเดียว  

2. เกษตรกรมีโรงเรือนเปนของตนเอง 2. เกษตรกรกลุมนี้มักจะเปนผูเคย

ประกอบอุตสาหกรรมนี้มาแลว แต

ลมเหลว จึงเปลี่ยนมารับจางเลี้ยง จึงมี

โรงเรือนเปนของตนเอง 

2. เกษตรกรมีโรงเรือนเปนของตนเอง  

3. ผลตอบแทนขึน้อยูกับราคาของตลาด

ไกเนื้อเปนสําคัญ จึงมีความผันผวนมาก 

เชน หากปใดราคาดี เกษตรกรจะมี

รายไดมาก แตหากปใดราคาตก 

เกษตรกรอาจประสบกับภาวะขาดทุน

มากเชนกัน  

3. ผลตอบแทนขึ้นอยูกับจํานวนไกที่รอด

ชีวิต และอตัราการแลกเนื้อ ดังนั้นจึงไม

ประสบปญหาเรื่องความเสี่ยง และราคา

จําหนาย 

3. ผลตอบแทนเปนไปตามสัญญาทีท่าํไว

กับทางบริษัท เกษตรกรจึงไมมีความ

เสี่ยง แตผลตอบแทนจะไมมากเทากับ

กรณีเลี้ยงอิสระหากวาปดังกลาวราคาไก

ดี แตหากปใดตลาดไกเนื้อราคาตก ก็จะ

ไมขาดทุนมากนัก 

สรุป ปจจัยที่ทําใหประสบความสาํเร็จ 

มาจากประสบการณของเกษตรกรผูเลี้ยง 

หากเปนผูที่มปีระสบการณในการเลี้ยง 

จะมีแนวโนมไดรับผลตอบแทนที่ดี  

สรุป เกษตรกรกลุมดังกลาวไมสามารถไดรับผลตอบแทนที่ดึงดูดใจได เนื่องจาก

พิจารณาตามจํานวนไกที่รอดชีวิตหรือตามขอตกลงในสญัญาที่ทําไวกบับรษัิทใหญ 

เทานั้น แตจะไมประสบปญหาความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตลาด  

ที่มา. สรุปความจากสํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2538  
                                                 

48 สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ป พ.ศ. 2538 , อางไวใน ศศิดารา ชูประเสริฐ. 2546. การเปรียบเทียบการ

รับจางเลี้ยงไกเนื้อกับบริษัทและไกเนือ้กับนายทุน. วิทยานิพนธมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, หนา 14. 



ดวยเหตุดังกลาวที่แสดงใหเหน็ขางตน จะพบวา สําหรับเกษตรกรที่มีประสบการณในการ

เลี้ยงไกเน้ือ และมีเงินทุนของตนเองเพียงพอ จะตัดสินใจเลือกเลีย้งไกเนือ้แบบอิสระมากกวาที่จะเลี้ยง

แบบพันธะสัญญา (Contract Farming) ซ่ึงจากขอมูลการสัมภาษณพบวา ลักษณะของการเลี้ยงของ
อุตสาหกรรมไกเน้ือในปจจุบันสามารถจําแนกไดเพียง 2 กลุมเทานั้น คือ การเลี้ยงแบบอิสระ และการ

เลี้ยงในลักษณะของเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ที่ถูกผนวกเขากับบริษัทขนาดใหญที่
ครองตลาดไกเน้ือ  

สําหรับสถานการณของประเทศไทย จะพบวา จากงานศึกษาวิทยานิพนธในป พ.ศ. 2538 

ซ่ึงเปรียบเทยีบลักษณะของการเลีย้งอุตสาหกรรมไกเนื้อ ระหวาง การเลี้ยงแบบอิสระ และการเลี้ยง

ภายใตเกษตรพันธะสัญญา ไดใหขอสรุปวา การเลี้ยงไกเนื้อในลักษณะของผูเลี้ยงอิสระจะใหผลดีตอตัว

เกษตรมากกวาในกรณีที่เปนการเลี้ยงแบบพนัธะสัญญา
49

 ซ่ึงเกษตรกรมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทน

ในอัตราที่สูงกวาการเลี้ยงในลกัษณะอื่นๆ แตขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีแนวโนมที่จะประสบกับภาวะ

ความเสี่ยงมากกวากรณีอ่ืนๆดวยเชนกัน ซ่ึงการศึกษาในลกัษณะเดียวกันในป พ.ศ. 2546 ไดใหขอสรุป

ในทิศทางเดียวกันวา การเลี้ยงในลักษณะอิสระใหผลตอบแทนมากที่สุด
50

  

จากขอมูลสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรในป พ.ศ. 2538 พบวา สัดสวนเกษตรกรใน

ประเทศที่ประกอบธุรกิจการเลี้ยงไกเน้ือแบบเกษตรพันธะสัญญา และ การเลี้ยงแบบอิสระอยูที่ 90:10
51

 

ซ่ึงในเวลาตอมา สัดสวนระหวางการเลีย้งแบบอิสระนั้นคอยๆ ปรับลดลงมาเรื่อยๆอันเนื่องจากผูเลี้ยง

ตองรับผิดชอบตนทุนทั้งหมดดวยตนเอง ทําใหมีความเสี่ยงสูง จนกระทั่งจากการศึกษาในป พ.ศ. 2544 

สัดสวนของผูเลี้ยงอิสระดังกลาวปรับลดลงมาอยูเพยีงที่รอยละ 5-10
52

 เทานั้น 

ดังน้ันในการศึกษาสวนนี้จึงขอจําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน 2 กลุมหลกั คือ เกษตรกรผู

เลี้ยงไกเน้ือแบบอิสระ และเกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้อแบบรับจางเลีย้ง/การเลีย้งแบบประกันราคา  

1.2.2.1 เกษตรพันธะสัญญา: การเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา 

จากที่กลาวมาแลวขางตน เกษตรพันธะสัญญามีรปูแบบการเลีย้งไกเนื้อที่เปนพันธะกับ

บริษัทยักษใหญในวงการ เชน เครือเจรญิโภคภัณฑ เบทาโกร เปนตน สําหรับเหตุผลหลักทีท่าํให

เกษตรกรตัดสินใจเขาสูอุตสาหกรรมไกเน้ือในลักษณะของเกษตรพันธะสญัญารวมกับบริษัทใหญ 

                                                 
49  อรรถวุฒิ ไสยเจริญ. 2538. โครงสรางของตลาดอุตสาหกรรมไกเนื้อในประเทศไทย. วิทยานิพนธ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
50 
วนิดา นิมมานไพโรจน . 2523. วิทยานิพนธ , อางไวใน ศศิดารา ชูประเสรฐิ. 2546. การเปรยีบเทียบการ

รับจางเลี้ยงไกเนื้อกับบริษัทและรบัจางเลี้ยงไกเนื้อกับนายทุนในจังหวัดอุดรธานี ป 2544. วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

หนา 12.  

51  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร. 2538. การผลิต การตลาดไกเนื้อ 

กรุงเทพฯ (เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 50/2538) 

52  สุคนธา ย้ิมพงษ. 2547. ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมไกเนื้อ. 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 

23. ซึ่งอางอิงจากงานของ ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. “อุตสาหกรรมเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย” วารสารสงเสรมิการลงทุน ปที่ 12 

ฉบับที่ 8 โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2544. 



เนื่องมาจากสภาพความผันผวนของราคาตลาดไกเนื้อ
53

 ซ่ึงทําใหเกษตรกรไมสามารถคาดการณถึง

รายไดทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตได ในขณะที่การเลีย้งแบบประกันราคาทําใหเกษตรกรสามารถคํานวณได

แนนอนถึงรายไดที่จะไดรับเมือ่สิ้นสุดระยะเวลาการเลีย้งในแตละรอบ
*
  

จากการศึกษาวรรณกรรมตะวันตกของ John Wilson54
ไดวิเคราะหเหตุปจจัยที่กอใหเกิด

เกษตรพันธะสญัญา  โดยอธิบายวาการทําเกษตรพันธะสญัญาเปนรูปแบบที่ไดรับการสนับสนุนจากธรุกิจ

การเกษตรในฐานะที่เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปลูกพืชผักและเลี้ยงปศุสัตว แตจากงานศึกษา

ดังกลาวใหขอสงัเกตเชนกันวา เกษตรพันธะสัญญาทาํใหเกษตรกรถูกลดทอนอํานาจในการควบคุม

พรอมทั้งเปนการเพิม่ความเสีย่งใหตัวเกษตรกรมากขึ้น ในงานศึกษาน้ีอาศัยแบบจําลองพิจารณาการ

ขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญาซึ่งเนนใหเหน็ถึงปจจัยทางเทคโนโลยีตางๆที่ถูกนํามาใช รวมกับอีก

แบบจําลองหน่ึงที่พิจารณาอรรถประโยชนของการทํา sub-contract ของบรรษัทธรุกิจการเกษตรขนาด
ใหญจาการทําเกษตรพันธะสญัญา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ธุรกิจการเกษตรสวนใหญจะละจากการผลิตแบบ

ครบวงจรมาเปนการใหความสนใจกับการหาเกษตรกรหรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาทําสัญญาในการ

ผลิตสินคาการเกษตรแทน ซ่ึงบริษัทเหลานั้นมักจะพิจารณาการทําสัญญาภายใตเงื่อนไขหลักๆ 

ดังตอไปนี้  

1. ผูดูแลกระบวนการผลิตหรือบริษัทมีเครือขายความสัมพันธกับผูผลิตหรือเกษตรกร  
2. ผูผลิตหรือเกษตรกรจะตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ  
3. ชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตรในทองถ่ินมีไมมาก หรอืชองทางที่มีอยูถูกลดทอนลง 
4. สวนเกินจากการผลิตในระบบฟารมและการออกเครดิตมีสวนตางไมมากนัก 
5. ชาวนาหรือเกษตรกรมีระบบการบริหารจัดการที่ไมดีนัก 
6. การสนับสนุนจากภาครัฐบาลคอนขางออนแอ  

ในสวนทายของรายงานการศึกษาดังกลาวไดใหขอสรุปวา การทาํเกษตรพันธะสัญญาจะ

ยังคงดําเนินอยูตอไปตราบเทาที่ระบบธุรกิจการเกษตรยังคงดําเนินอยู การสนับสนุนจากภาครัฐบาลทีม่ี

ตอเกษตรกรยังคงออนแอ และเกษตรกรยังคงมีความเชี่ยวชาญชํานาญในการทําเกษตร  

ความสําคัญของเกษตรพันธะสัญญาในการพฒันาธุรกิจการเกษตร 

จากงานศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเกษตรพันธะ

สัญญาที่มีตอธรุกิจดานการเกษตรในประเทศไทย ซ่ึงพบวาการขยายตัวของภาคธุรกิจขึ้นอยูกับคุณภาพ

และราคาที่ยอมรับไดของสินคาชนิดนั้นๆ  โดยการทําการตลาดและระบบเกษตรพันธะสัญญานั้น

                                                 
53  พุทธกาล รัชธร. 2524. โครงสรางการผูกขาดตลาดไกเนื้อในกรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, หนา 27. 

* โดยปกติแลวระยะเวลาในการเลี้ยงไกเนื้อในแตละรอบ จะกินระยะเวลา 45 วัน ซึ่งระยะเวลาที่มากกวา 45 วนั 

เกษตรกรจะไมคุมทุนในการเลี้ยง เนื่องจากอาหารที่ใชในการเลี้ยงจะไมไดสงผลตอการเพิม่ขึ้นของน้ําหนักไกแตอยางใด ทําให

อัตราการแลกเนื้อไมดี ทําใหราคาเมือ่จับสงบริษัทไมด ี ซึ่งประเด็นเรื่องของอัตราการแลกเนือ้เปนหนึ่งในปญหาสําคัญที่เกษตรกร

ประสบเมื่อถึงระยะเวลาที่จะตองจับไกสงใหบริษัท และเปนเหตุหนึ่งทําใหเกษตรกรถูกหักรายไดไป 

54John Wilson (1986). The Political Economy of Contract Farming. Review of Radical 
Political Economics, Vol. 18, No.4, PP.47-70. 



สนับสนุนเปาหมายของภาคธุรกิจดังกลาวไดเปนอยางดี ดวยเหตดุังกลาวจึงสงผลทําใหรูปแบบของ

เกษตรพันธะสญัญามีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนาธุรกิจการเกษตรดังประเด็นตอไปนี้ 
55 

1. ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร : เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรใหมๆ ดวย

เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ทันสมัยจากบริษทัหรือฟารมธุรกิจการเกษตร หรือในอีกนัยหนึ่ง 

เกษตรกรที่มีความชํานาญในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตไดดีจะสามารถที่จะผลิตสินคา

ปอนสูบริษัทธุรกิจการเกษตรไดอยางตอเนื่อง 
2. ศักยภาพของการตลาด : ธรุกิจการเกษตรทําสัญญารับซือ้ผลผลิตจากเกษตรกรเปนระยะเวลา

นาน สงผลทําใหเกษตรกรไมมีความเสี่ยงในการทําการตลาด หรือในอีกนัยหนึ่ง ผลผลิตทาง

การเกษตรเหลานั้นจะเปนสินคาสงออกยังตลาดโลกได โดยที่ราคาโดยทั่วไปจะสูงกวา 
3. การสนับสนุนจากภาครัฐบาล : พบวารัฐบาลจะวางเปาหมายในการสนับสนุนกับความรวมมอืใน

ลักษณะดังกลาวของบริษัทธุรกิจการเกษตรทีม่ีตอเกษตรกร พรอมทั้งจัดหาสาธารณูปโภคและ

ปจจัยการผลิตในการกระตุนธุรกิจลักษณะดังกลาว หรือในอีกนัยหนึ่ง พบวา รัฐบาลไดรับรอง

การทําสัญญาเหลานั้นวายุตธิรรมสาํหรับทั้งสองฝาย ในกรณีที่เกิดความขัดแยง พบวารฐับาลจะ

เขามาแทรกแซงดวย  
4. ผลกําไรของเกษตรกรที่ทําสัญญากับกลุมธุรกจิการเกษตร : จากประเด็นที่ หนึ่งและสอง 

เกษตรกรและธรุกิจการเกษตรจะไดรับผลกําไรจากธรุกิจนี้ เชน การถายทอดเทคโนโลยีความรู 

(technological know-how), ปจจัยการผลิต และราคาที่ประกันในเกณฑที่สูงและแนนอน  

กลุมธุรกิจการเกษตรสามารถที่จะทําสัญญาและขายผลผลิตลวงหนาในตลาดโลก และสามารถ

แสวงหาผลกําไรที่สูงจากเกษตรพันธะสัญญาได  

แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏบิัติแลวการทําเกษตรพันธะสญัญาไมไดสงผลดีดังเชนที่กลาว

มาขางตนทั้งหมด ยังคงมีประเด็นปญหาอีกจํานวนมากที่สะทอนถึงความบกพรองหรือจุดบอดที่เกิดขึ้น

ในระบบเกษตรพันธะสัญญา ยกตัวอยางจากกรณีศึกษาในตางประเทศ ซ่ึงพบวา งานศึกษาของ Randi 
Ilyse 56  แสดงใหเห็นถึงปญหาและความอยุติธรรมที่ระบบเกษตรพันธะสัญญากอใหเกิดขึ้น ซ่ึงจากงาน

ศึกษาดังกลาวไดชี้ถึงปญหาความอยุติธรรมทีเ่กิดขึ้นจากระบบเกษตรพันธะสัญญา โดยจะขอหยิบยกขึ้น

มาเพยีง 6-7 ตัวอยางไดแก  

• การบอกเลิกสญัญากับเกษตรกรกอนกําหนด ซ่ึงสําหรับเกษตรกรทีล่งทุนกูยืมเงินมา

กอสรางโรงเรือนในการเลีย้ง มูลคาเงินลงทุนที่ขอกูเงินมาอาจตองใชระยะเวลาในการคืน

ทุนหรือชําระหนี้เปนเวลาอยางนอย 15 ป  ในขณะที่ระยะเวลาของการทาํสญัญาอยู 1 รอบ

การเลีย้ง (ประมาณ 
2
17 สัปดาห) โดยทางบริษทัใหสัญญาดวยวาจาวาจะมีการตอสัญญา

ใหมหากทุกอยางเปนไปดวยดี ซ่ึงบางครั้งบริษัทจะยกเลกิการตอสัญญาเมื่อเวลาผานไป

                                                 
55  ชัชรี นฤทุม(2543). การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันในภาคกลาง: กรณีศึกษากลุมเกษตรผูปลูกหนอไมฝรั่ง 

จังหวัดนครปฐม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “The International Conference on The Chao Phraya 
Delta: Historical Development, Dynamic and Challenges of Thailand’s Rice Bowl”, 12-24 December 
2000, Kasetsart University, Bangkok. หนา. 2. 

56 Randi Ilyse Roth (1992). Contract Farming Breeds Big Problems for Growers, 
Farmers’ Legal Action Group,Inc. Available [Online]. 
http://www.flaginc.org/topics/pubs/arts/artcf002.pdf  



สามป
*
 ดังนั้นหากสัญญาการเลี้ยงไมไดรับการตอขึ้นใหม ขณะที่เกษตรกรยังมีภาระในการ

จัดการหนี้สินทีกู่ยืมมา เกษตรกรจะไมมีทางเลือกอ่ืนใดในการแกไขปญหานี้ จากงานศึกษา

พบวาอดีตเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกไมสามารถที่จะหาชองทางในการใชโรงเรอืนดังกลาวให

เกิดประโยชนได  สงผลเกษตรกรตองประสบกับปญหาความเสี่ยง 

• บริษัทธุรกิจตองการใหเกษตรกรผูเลี้ยงปรับปรุงการเลี้ยง จากขอตกลงในการเลีย้งสัตวปก
สวนใหญที่ระบุไวมักจะเรียกรองใหเกษตรกรจะตองปรับปรุงสิ่งตางๆตามที่บริษัทกําหนด

โดยตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง ซ่ึงในทางปฏิบัตแิลว บริษัทเหลานั้นจะแสดงให

เห็นวาหากเกษตรกรไมปฏิบัติตามที่เรียกรองแลว การตอสญัญาการเลี้ยงอาจถูกระงับ ซ่ึง

จากขอมูลที่รวบรวมไว จะพบวา คาใชจายในการปรับปรุงจะอยูระหวาง 5,000-30,000 

เหรยีญสหรัฐ ซ่ึงบางครั้งการปรับปรุงดงักลาวก็ไมใชสิ่งทีจ่าํเปน เชน การกําหนดใหติดตั้ง

ระบบทําความเย็น ทั้งที่สภาพอากาศปกติก็ไมไดกอใหเกิดปญหาขึ้น กลุมเกษตรกรคาด

เดาวา ทางบริษัทอาศัยขอกําหนดเหลานั้นในการลดตนทนุการวิจัยและพัฒนา และผลัก

ภาระคาใชจายแกเกษตรกร  

• ปญหาดานการจัดการปจจัยการผลิตของเกษตรกร รายไดของเกษตรกรจะมาจากการ

ควบคุมน้ําหนักของสัตวปกใหไดตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด ซ่ึงทั้งหมดนั้นถูกกําหนดมา

จากอาหารสัตวที่ทางบริษทัเปนผูจัดการให ดวยการกําหนดปจจัยการผลติ เชน อาหารสัตว 

ลูกไก และเวชภัณฑ พบวาเกษตรกรมักจะรองเรียนวา ไดรบัวัตถุดิบที่ไมไดมาตรฐาน และ

สงผลทําใหน้ําหนักต่ํากวามาตรฐาน อันนํามาซ่ึงรายไดที่ลดลง ซ่ึงเกษตรกรบางรายถึงกับ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับลูกไกที่ออนแอ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดของเวชภัณฑที่ทาง

บริษัทกําหนดมา  รวมไปถึงสูตรอาหารสตัวที่ไมเหมาะสม และทั้งหมดนี้นํามาซ่ึงรายได

ของเกษตรกรที่ลดลง 

• ระบบสัญญาที่ไมเปนธรรมตอเกษตรกรอันไมกอใหเกิดผลกําไร เกษตรกรทั้งหมดทีเ่ขา

รวมโครงการเกษตรพันธะสญัญานั้น จะไดรับขอมูลนําเสนอดวยวาจาจากบริษัทวา

เกษตรกรจะไดรับรายไดที่แนนอน จากขอมูลของบริษัทพบวาจะสนับสนนุใหเกษตรกรที่มี

ศักยภาพเปนหุนสวนในผลกําไรที่เกิดขึ้น แตในทางปฏิบัต ิ ขอตกลงในสัญญาสวนใหญจะ
ไมระบุถึงผลกําไรสําหรับเกษตรกร และบอยครั้งที่สัญญาเหลานั้นจะเปนประโยชนตอ

เกษตรกรเฉพาะในชวง 1-2 ปแรก และหลังจากนั้นเกษตรกรมักจะถูกยกเลิกสัญญาหรือ

อาจตองเพ่ิมคาใชจายในการบริหารจัดการไก 

• น้ําหนักที่ต่ํากวามาตรฐาน ปญหาอีกสวนหนึ่งที่เกษตรกรพบคือ มาตรฐานการชั่งน้ําหนักไก 

ซ่ึงมักจะพบวาน้ําหนักที่ทางบริษัทเปนผูวัดนั้นต่ํากวาน้ําหนักจริงที่เกษตรกรเปนผูวัด มี

ตัวอยางหน่ึงที่พบ คือ เกษตรกรไดรองเรียนวาบริษัทแอบใชรถยก forklift กับรถบรรทุก
ที่กําลังอยูบนทีช่ั่งน้ําหนักไก หรือมีการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหนักใหผิดไปจากที่เปนจริง  

                                                 
*

 เรื่องเดียวกัน , การคิดคํานวณดังกลาวมาจากมูลคาเงินลงทุนโดยเฉลี่ยของเกษตรกรตอการลงทุน ที่ 

200,000-400,000 เหรียญสหรัฐ  



• งดเวนการจายคาตอบแทน ลักษณะที่เกิดขึ้นคือ เมื่อบริษัทยอยซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริษัท

แมปรากฏฐานะการเงินวาลมละลาย ทางบริษัทแมจะปฏิเสธภาระหนี้ที่ตองจายใหกับ

เกษตรกร ซ่ึงสําหรับเกษตรกรตางประเทศในสหรัฐอเมริกาสามารถเรยีกรองไดตามพ.ร.บ. 

Packers and Stockyards ซ่ึงมีหนาที่ปกปองเกษตรกรจากสถานการณที่ถูกปฏิเสธการ
จายเงิน แตเกษตรกรจะตองเตรียมเอกสารในการเรียกรองใหทันกําหนดเวลาที่ระบุไว ซ่ึง

ระยะเวลาดังกลาวคอนขางกระชั้นมาก  

• การตอบโตจากบริษัทจากการรองเรียนของเกษตรกร สิ่งหน่ึงที่พบคือเมื่อเกษตรกร

รองเรียนบริษทัเกี่ยวกับปญหาหรือขอปฏิบัติที่ไมเปนธรรม และเมื่อเกษตรกรรวมตัวกัน

เพื่อจัดการปญหาที่ตางพบรวมกัน เกษตรกรเหลานั้นมกัตองประสบกับการตอบโตของ

บริษัทในลักษณะตางๆ ยกตวัอยางเชน กรณีที่พบในชั้นศาลทีส่ั่งใหบริษทัธุรกิจการเกษตร

แหงหน่ึงคืนสิทธิใหกับเกษตรกรผูหนึ่งที่ถูกยกเลิกสัญญาอันเนื่องจากดํารงตําแหนงเปน

ผูนําขององคกรเกษตรกรสาํหรับผูเลี้ยงสัตวปก
*
  

ดังน้ันจากสภาพปญหาดังกลาวที่ดํารงอยู ยอมจะเปนภาพสะทอนอีกดานของระบบเกษตร

พันธะสัญญาไดเปนอยางดีนอกเหนือจากขอดีตางๆที่ระบบเกษตรพันธะสัญญาไดแสดงใหเกษตรกรผู

หวังจะเขารวมโครงการไดรับรู ปญหาตางๆทีย่ังคงดําเนินอยูจากการกระทําของบริษัทยักษใหญนั้น

สามารถพบเหน็ไดจากรายงานการศึกษาจํานวนมาก ทั้งในตะวันตกและตะวันออก ทั้งในประเทศที่

พัฒนาแลวและในประเทศที่กําลังพัฒนา  

                                                 
*

 เรื่องเดียวกัน, สถานการณดังกลาวเปนคดีความระหวาง บริษัท Baldree v. Cargill และ นายอาเธอร แกส
กินส (Arther Gaskins) ผูเปนประธานขององคกร Northest Florida Broiler Growers’ Association. หนา. 5. 



 

การเกษตรแบบตีตรวน (Contract Farming) 

บริษัทไทเสิน้ฯยังมีชื่อสียงในดานการทําเกษตรแบบตีตรวน บางคนเรียกวา เกษตรพันธสัญญา 

(contracting farming) ไมแพบริษัทเดล มองเต และบริษัท มอนซานโต แมแตบริษัทเปปซ่ี และบริษัทยูนลิีเวอร ก็

ยังกระโดดเขามาทําการเกษตรแบบตีตรวน ใหปลูกมะเขือเทศ ในรัฐโอรสิสา รัฐปญจาบ และมหารัชตรา และทําให

เกษตรกรตองฆาตัวตายเพราะมีหนี้สนิลนพนตัว เกษตรกรในอเมริกาก็เผชิญภาวะเชนเดียวกัน ดังกรณตีัวอยางนี ้

นายจิมมี่ จอหนสนั อดีตพนกังานบริษัท อาร เจ เรโนลด ผูผลิตบุหรี่รายใหญของโลก เขาเปนชาวชนบท

และมีท่ีดินอยู 59 เอเคอร ในรัฐนอรทแคโรไลนา แหลงผลิตไกแชแข็งใหญรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมรกิา 

บริษัทไทเสิน้ฯมีโรงงานชําแหละและบรรจุไกอยูในรัฐนี้ 3 แหง แตไมยอมเปนเจาของฟารมเอง 

โดยทั่วไปเกษตรกรที่ตองการเขารวมโครงการของบริษัท ซ่ึงมีอยูประมาณ 50 บริษัท จะตองกูเงนิมาลงทุนเอง แตบริษัท

อาจจะค้ําประกันให 2 แสนเหรยีญตอหนึง่โรงเลี้ยงไก 

นายจิมมี่ จอหนสัน ไดทําสัญญากับบริษัท เพอดู ฟารม (Purdue Farm) และตดิกับดักจนหนี้สนิลน
พนตัว เพราะวาไดลงทุนไปเกือบ 1 ลานเหรียญ ตองสูญบานที่ผอนจนหมดแลว ในที่สุดก็ยิงตัวตายดวยปนลูกซองในโรง
เลี้ยงไกของตนเอง 

วิธีการที่ติดกับดักคือ บริษัทจะเรยีกรองใหตองปรบัปรุงคุณภาพของไกและโรงเลีย้งใหสงูขึ้นตลอดเวลา 

เชน การติดพัดลมระบายอากาศ ระบบทอสงอาหาร ระบบพนละอองน้ําใหความเย็นเพ่ือรักษาอุณหภูมิในเลาใหอยูใน
ระดับ 85 องศาฟาหเรนไฮต หรอื 33 องศาเซลเซียสตลอดป ตองติดตั้งระบบคอมพิวเตอรมาควบคุมอุณหภูมิในเลา 
หากปลอยใหอุณหภูมิสูงกวานี ้ไกท้ังเลาอาจจะตายไดภายในเวลา 15 นาท ี

ระบบเก็บไข ระบบการขน และการบรรจ ุ ซ่ึงลวนตองลงทนุสงูและตองกูเงินมาดําเนินการ หากไมทํา 

หรือไมปรับปรุง บริษัทที่ทําสัญญาดวยก็ไมรับซ้ือไก หรือใหราคาต่ํา มารก เจนเนอร (Mark Jenner) ท่ีปรึกษาของ 
the American Farm Bureau Federation ใหสัมภาษณวา โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรผูเลี้ยงไกจะมีรายไดเพียง 1 

เพนนี หรือ 40 สตางค ตอน้ําหนักไก 1 ปอนด (4ขดี ของ 1 กิโลกรมั ) 

ที่มา. คอลัมน เดินคนละฟาก  โดย กมล กมลตระกูล  ประชาชาติธุรกิจ วนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ปที่ 30 ฉบับที่ 

3821(3021) 

จากกรณีศึกษาตางประเทศ สูกรณีศึกษาประเทศไทย  

จากกรณีศึกษาตางๆในตางประเทศที่ปรากฏจะพบวา สถานการณปญหาที่พบในประเทศ

ไทย บางสวนมีความละมายคลายคลึงกับผลการศึกษาปญหาที่พบจากตางประเทศ ยกตัวอยางเชน 

ประการแรก ประเด็นเรื่องความคุมทุนที่เกษตรกรจะตองเผชิญจากการลงทุนเพื่อทําเกษตรแบบประกัน

ราคากับบริษัทใหญ ซ่ึงบริษัทธุรกิจการเกษตรมักสนับสนุนใหเกษตรกรเขารวมโครงการดวยการกูยืมเงิน

ลงทุนจากธนาคารพาณิชย และสนับสนุนใหเหตุผลวา การลงทนุดังกลาวจะนําไปสูความคุมทุนใน

อนาคต แตขณะเดียวกันมีงานศึกษาในประเทศที่ชี้ใหเห็นวา สถานการณดังกลาวไมเปนความจริงเสมอ

ไป ยกตัวอยาง จากงานศึกษา พ.ศ. 2547
57

 สนับสนุนความเห็นที่วา ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุนของ

การกูยืมเงินมาเลี้ยงไกเน้ือ ทัง้ประเภทฟารมขนาดเล็ก (นอยกวา 9,000 ตัว) และฟารมขนาดกลาง 

(มากกวา 9,000 ตัว) ตางมีระยะเวลาการคุมทุนทีเ่กินกวาอายุโครงการที่กําหนดทั้งสิ้น ซ่ึงงานชิ้น
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ดังกลาวไดสรุปความเห็นไววา สําหรับฟารมในลักษณะเล็กและกลางนัน้ไมเหมาะที่จะดําเนินการกูยมื

ธนาคารมาเพื่อลงทุนในแบบประกันราคา 

นอกเหนือปญหาดังกลาวแลว ยังพบวา สถานการณปญหาของเกษตรกรไทยทีเ่ผชิญกับ

ระบบเกษตรพนัธะสัญญา ยังคงมีความคลายคลึงอยางเห็นไดชัดกับปญหาที่เกษตรกรในตางประเทศ

ตองประสบ โดยพบวาปญหาที่ตรงกันของเกษตรกรไทยจากงานวิจัยหลายชิ้น คือ  

• ปญหาเรื่องตนทุนการเลี้ยงที่แพง
58

 พบวา คาลูกไกมีราคาแพง อุปกรณการเลีย้งมีราคาสงู 

อีกทั้งยังมีตนทุนการซอมโรงเรือน ตลอดจนอาหารสัตว และกลุมยาเวชภัณฑวัคซีนที่มี

ราคาแพงเชนกัน  ซ่ึงจากการใหขอมูลของกลุมเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ไดอธิบาย

ถึงตนทุนการเลี้ยงไกเน้ือของเกษตรกรที่ปรบัตัวสูงขึ้นหลังจากสถานการณไขหวัดนก 

ประกอบกับทางบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญตางกําหนดใหเกษตรกรผูเลี้ยงระบบ

ประกันราคาเปลี่ยนรูปแบบการเลีย้ง ทําใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยง

ในระบบเปดมาสูระบบการเลีย้งแบบปด พรอมกับตองลงทุนสรางโรงเรือนใหม ซ้ือวัสดุ

อุปกรณจากบรษิัทมาใช
59

  

จากการสมัภาษณขอมูลจากเครือขายเกษตรกรทางเลือกภาคอีสาน
60

 พบวา 

การเลีย้งในระบบโรงเรือนปด ตนทุนการเลีย้งไดปรับตัวสูงขึ้นเปนสิบเทา อันมาจากการ

กอสรางโรงเรือน การติดพัดลมระบายอากาศ ตลอดจนอุปกรณตางๆ ยกตัวอยางวา หาก

เปรียบเทียบตนทุนในการเลีย้งในระบบเปดเดิมอยูที่ประมาณ 50,000 บาท สาํหรับฟารม

ขนาดกลาง เมื่อตองเลี้ยงในระบบปด คาใชจายในการกอสรางโรงเรือนทาํใหตนทุนสูงขึน้

เปน 500,000-600,000 บาท ซ่ึงเปนภาวะบังคับที่เกษตรกรจําเปนตองลงทุนเพิ่ม เพื่อ

รักษาจํานวนไกเน้ือตามสัญญาที่ระบุไวกับทางบริษัท  

ในขณะที่ถาเปรียบเทยีบในสวนของความคุมทุนที่เกษตรกรไดรับจากการ

เปลี่ยนแปลงรปูแบบการผลิต พบวาเกษตรกรไมคอยไดรับประโยชนมากนักจากการลงทุน

ในลักษณะดังกลาว โดยผลการศึกษาในป พ.ศ. 2544 มีขอมูลที่สนบัสนุนความเห็น

ดังกลาว พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการรับจางเลีย้งไกกระทงดวยเรือนปรับอากาศ 

(EVAP) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด 

มหาสารคาม กาฬสินธุ และยโสธร นั้น การปรับปรุงโรงเรือนจากระบบเกาเปนระบบปรับ

อากาศ (EVAP) ซ่ึงเปนระบบปดสงผลทําใหเกษตรกรตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และ

ตองมีภาระคาใชจายตาง ๆ เชน คาไฟฟา คาดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงจากรายงานผลตอบแทน
ของทางบริษัท พบวา เกษตรกรจะไดรับเงินเปนคาตอบแทนเฉลี่ยรุนละ 18,265 บาท แต
เมื่อนํามาวิเคราะหกับจํานวนเงินที่เกษตรกรตองจายออกไปแลว พบวารายไดที่ไดรับไม
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60  สัมภาษณนายก. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และ

ขอนแกน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  



เพียงพอกับรายจายภายในครวัเรือน ซ่ึงนําไปสูภาระหนี้สิน ในขณะที่ บริษัทผูวาจางและ

เจาของโครงการรับจางเลีย้งจะมีขอดีคือ ไมตองมีภาระคากอสรางโรงเรือน และสามารถที่
จะขยายขนาดฟารมออกไปไดในภาวะทางการตลาดที่กําลังการซื้อสูง หรอืสามารถลดกําลัง
การผลิตไดอยางรวดเร็วในภาวะทางการตลาดที่ตกต่ํา

61
 

แตกระนั้นก็ตาม การตัดสินใจที่จะออกจากระบบการเลีย้งแบบประกันราคาเมื่อ

เกษตรกรไดลงทุนไปแลวก็ยังไมสามารถกระทําไดดังที่ปรารถนา โดยพบวาเกษตรกร

บางสวนไมปรารถนาที่จะยกเลกิสัญญา เนื่องจากเกษตรกรไมมีเงินหมุนเวียนในระบบ ไมมี

เงินใชหนี้ที่กูยมืมาเพื่อการสรางโรงเรือนในระยะแรก
62

  

 

• ปญหาเรื่องคุณภาพอาหารสําเร็จรูป พบวานอกจากประเด็นเรื่องอาหารสําเร็จรูปมรีาคา

แพงแลว ในบางครั้งเกษตรกรยังพบวาอาหารสําเร็จรูปทีบ่ริษัทสงมอบนั้นไมไดมาตรฐาน 
หรือเปนอาหารเกาจากฟารมอ่ืน

63  และเกษตรกรบางสวนไดตั้งขอสังเกตวา อาหาร

สําเร็จรูปทีไ่ดจากบริษัทอาจมกีารเปลีย่นแปลงสูตรหรือสวนผสมตามราคาวัตถุดิบอาหาร

สัตว ทําใหเกษตรกรไมสามารถทราบไดวาการเปลีย่นแปลงดังกลาวมีผลตออัตราการสราง

เน้ือของไกหรือไม
64 (อัตราการแลกเนื้อมีผลตอรายไดทีเ่กษตรกรจะไดรับ) 

บทสัมภาษณเชิงลึก : สถานการณของเกษตรพันธะสัญญา 
‘คอนแทรค ฟารมิ่ง มันเปนอยางท่ีเขาวา เกษตรนายทุนครบวงจร เกษตรกรครบวงจน จริงๆ” 

อุบล อยูหวา  
จากเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สรุปรวบยอดความหมายของคอนแทรค ฟารม่ิง 

ในฐานะที่ทํางานรณรงคดานเกษตรอินทรยีกับเกษตรกรในภาคอีสานมายาวนาน เขาเลาสถานการณใน

พ้ืนที่วา เกษตรกรจะมีพันธะสัญญากับบริษัทในการเลี้ยงไกเสียเปนสวนมาก โดยเกษตรกรจะเปนผูลงทุนในโรงเรือน 

สวนบริษัทใหญจะให ‘เชื่อ’ ลกูเจี๊ยบ อาหารไก และเวชภัณฑตางๆ ซ่ึงจะนํามาหกัลบกลบหนีก้ันตอนขายไกใหบริษัท 

ซ่ึงในการขายไกนัน้ มีเงื่อนไขวา ไกฝูงนั้นตองมีอัตราการตายไมเกิน 5% ของไกท้ังหมด และมีอัตราการแลกเนือ้ 

(น้ําหนักไกท้ังหมดเทียบกับอาหารที่ใชเลี้ยงไกท้ังหมด) ตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด  

“ปญหาคือ น้ําหนักไกมันขึ้นกับอาหารของบริษัท ถาบริษัทจะกดราคากส็งอาหารที่มีโปรตีนต่ํามาให 

ชาวบานไมมีทางรู แลวขอตกลงเองก็ไมชัดเจน บริษัทจะใหไกรุนใหมมาเลี้ยงเมื่อไหร เกษตรกรกาํหนดไมไดเลย ซ่ึง

ตั้งแตมีไขหวัดนก ชาวบานกไ็มไดเลี้ยงไกมานานแลว โรงเรอืนที่ลงทุนก็กลายเปนโรงเรือนราง เพราะบริษัทไมสง

ลูกเจี๊ยบมาให โดยไมไดคาชดเชยอะไรทั้งนั้น” อุบลกลาว 

ที่มา. เว็บไซทประชาไท. “รายงานพิเศษ : ‘คอนแทรค ฟารมิ่ง’ เมื่อ ‘นายทุน’ อาสามาแกจน” 
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• ปญหาเรื่องคาตอบแทนการเลี้ยงไกเนื้อ เกษตรกรจํานวนมากที่ประสบกับการถูกหัก

คาตอบแทนในการเลีย้ง อันเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน อัตราการแลกเนื้อที่ไมเปนไปตามที่

ทางบริษัทกาํหนด หรือในประเด็นอ่ืนๆ ที่ทางบริษัทไมไดมีการชี้แจงอยางละเอียดเมื่อครั้ง

ทําสัญญา อีกทั้งประเด็นในสวนที่ทางเกษตรกรไมสามารถเก็บตัวสําเนาของสัญญาที่ทํา

รวมกับบริษัทไวได ทําใหเมื่อประสบกับปญหาจึงไมสามารถจัดการทางคดีความใดได 

• ปญหาเรื่องอํานาจตอรองกับสัญญาของบริษัทธุรกิจการเกษตร
*
 พบวาเกษตรกรไมมีอํานาจ

ในการตอรองกับบริษัทยักษใหญได สถานการณของปญหาดังกลาวสอดคลองกับงาน

วิทยานิพนธในป พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65

 ซ่ึงพบวา จากการเก็บ

ขอมูลเกษตรกรที่อยูในโครงการเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา สวนใหญกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรทั้งหมดไมสามารถเจรจาตอรองกับทางบริษทัในการปรับแกไขตัวสัญญาได 

ซ่ึงจากการสัมภาษณเครือขายเกษตรกรทางเลอืกไดใหคําตอบวา ในกรณีที่เกษตรกรขอ

ตอรองกับทางบริษัท ทางบริษัทอาจจะไมยอมลงนามในสัญญาเลย หรือเปลี่ยนไปหา

เกษตรกรที่อ่ืนที่ไมขอตอรองในการทําสัญญา ดังนั้นจึงเรยีกไดวา เกษตรกรอยูในฐานะที่

ไมมีอํานาจตอรองใดๆ
66

  

• ปญหาความเสีย่งอื่นๆ นอกเหนือจากปญหาที่กลาวมาขางตนแลว แมวาเกษตรกรจํานวน

หนึ่งจะยอมรับกับความจําเปนในการปรับปรุงฟารมเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่บริษัท

ตองการ แตเมื่อไขหวัดนกกลับมาระบาดใหมอีกครั้งในป พ.ศ. 2547 สงผลทาํให

เกษตรกรที่เลี้ยงในระบบรับจางเลี้ยงจากบริษทัตองเผชิญกับปญหาอีกครั้งเน่ืองจาก บริษทั

หรือผูประกอบการที่จางเลีย้งตางพากันปดตัวลง ดวยเหตผุลตางๆ เชน บริษัทขาดทนุ  

ไขหวัดนกยังไมหยุดระบาด ตลาดไมกระเตือ้ง ขณะที่เกษตรกรเหลานั้นก็ตองชําระเงินกูให

ธนาคารจากการกูเงินมาปรับปรุงระบบโรงเรือน กลายเปนปญหาหนีส้ินที่เกษตรกรตอง

เปนผูแบกรับภาระตอไป ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวเปนที่วิพากษวิจารณกันมาก 

วา เปนการแกไขปญหาที่มแีนวโนมเอ้ือประโยชนชวยเหลือกลุมบริษัทที่มีเงินทุนในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต พรอมกับกีดกันกลุมเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรขนาด

กลางใหออกจากตลาดธุรกิจนี ้และเปดโอกาสใหบริษทัขนาดใหญเขามาควบคุมการผลิตได

อยางครบวงจรมากขึ้น
67

  

                                                 
*

 ตัวอยางสัญญารับจางเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา แนบไวในภาคผนวกทายเอกสาร 
65 
ศศิธร ทรงประโคน. 2547. ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดําเนินงานสงเสริมและการใหบริการการเลี้ยง

ไกเนื้อลักษณะที่มีสัญญาขอผูกพันโดยบริษัทธุรกิจเอกชนในจังหวัดอุดธานี. วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 79-83. 

66 อางแลว, การสมัภาษณตัวแทนเครือขายเกษตรกรทางเลอืกภาคอีสาน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

67 
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 “ ผูเลีย้งไกรายยอยสูญพันธุ รัฐเอื้อบริษัท

ใหญรุกกินรวบ”  



 

ตัวอยางระบบเกษตรพันธะสัญญา : การเลี้ยงไกเนื้อ 

กรณีท่ี 1.  

“จากการทํางานเรื่องเกษตรพันธะสัญญาในภาคอสีาน ของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอสีาน 
โดยมีเปาหมายเพื่อการสรางความปลอดภัยในการใชแรงงานและการมีสุขภาพที่ด ี และเพ่ือเปนการพัฒนากลุมองคกร

เกษตรพันธะสัญญาใหมีความเขมแข็งในการสรางทางเลือกและการตอรอง อันจะนาํไปสูการผลักดนันโยบายที่เอือ้ตอ

เกษตรกร โดยไดเขาไปทํางานกับ กลุมผูเลี้ยงไก กลุมผูเลี้ยงปลาในกระซัง กลุมผูปลูกออย ท้ังนีจ้ากการเขาไปทํางานกับ
กลุมเกษตรพนัธะสัญญาเหลานี ้ ทําใหพบปญหาทีมี่ผลกระทบอยางมาก ตอเกษตรกร ถามวาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
“ทําไมรัฐตองสนบัสนนุใหมีนโยบายเกษตรพันธะสญัญา” 

กรณีพ้ืนทีไ่ก เกษตรกรตองแบกรบัเรื่อง การสรางโรงเรือน จัดหาอปุกรณและ แรงงาน การดูแลรกัษา 

คาไฟฟา โดยบรษิัทจะรับซ้ือผลผลิต จัดหาลูกไกและอาหารไก ใหสนิเชื่อ และกาํกับควบคุมดูแลการผลิตอยางใกลชิด 
ขณะที่ปญหาที่เกดิขึ้นคือ เกษตรกรแบกรับความเสีย่งเรื่องไกตาย บางรายลงทุนไปแลว แตบริษัทกลบัไมใหเลีย้งตอ การ
ใชสารเคมีในฟารมและสถานการณไขหวัดนกซึ่งเสีย่งตอสุขภาพของเกษตรกรและเสี่ยงตอการเลี้ยงไก การถูกบังคับให

เปนระบบฟารมปด ซ่ึงตองลงทุนเพ่ิมขึ้นอยางมาก”68 

กรณีท่ี 2.  
“ตัดสินใจลงทุนดวยเงินเกือบ 1 ลานบาท ถือวาเปนครั้งใหญท่ีสุดของชีวิต แตกลับตองพาชีวิต

ครอบครัวลมเหลว เพราะหลังจากไขหวัดนกกลับมาระบาดในรอบใหม บริษัทหรือผูประกอบการที่เคยสงลูกไกใหเลีย้ง 

และซื้อกลับตางกพ็ากันปดตัวลง อางเพียงวาทําไปก็ขาดทุน ไขหวัดนกไมหยุดระบาด ตลาดไมกระเตือ้ง ไมคุมทุน แต

ไมไดคิดวาเกษตรกรทีล่งทุนไปเปนเงินจํานวนมาก จะเปนอยางไร” นางพรทิพย ชสู ี เกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อจังหวัด

อุตรดิตถ  
“ ไดกูเงินจาก ธกส. มาปรับปรงุโรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อระบบปด จํานวน 4 แสนบาท รวมกับเงินที่เก็บ

ออมมา 2 แสนบาท และเงินกูจากสหกรณเพ่ิมเติม 1.5 แสน แตจนถงึปจจุบนัยังไมไดเลี้ยงแมแตรุนเดียว เพราะไมมี

ตลาด จนรูสึกเหมือนถกูลอยแพ โดยทุกวันนี้ตองนํารถยนตท่ีมีอยูออกรับจางท่ัวไป สวนภรรยาไปขายของตามตลาด

นัด” นายชาตชิาย ดีคํา เกษตรกรผูเลี้ยงไก อ. ทาปลา จังหวัดอุตรดติถ
69 

กรณีท่ี 3.  
“กลุมเลี้ยงไก ต. บานผือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแกน เลี้ยงไกในลักษณะทําสัญญารับจางเลี้ยงไกรุน ไก

เนื้อ และไกไข โดย ทําการรับจางเลี้ยงไกรุน กับบริษัท ศรีวิโรจน รับจางเลี้ยงไกเนือ้ กบับริษัทเบทาโกร และเลี้ยงไกไข
แบบประกันราคากับบริษัท ศรีวิโรจน 

 เกษตรกรที่เลีย้งไกเนื้อลดลงจาก 18 ราย เหลอื 3 ราย ภายใน 4 ป เนื่องจากเกิดปญหาไขหวัดนก 
และตองปรับเปลีย่นมาเลี้ยงไกในระบบปด ซ่ึงตองเพ่ิมตนทุนในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต และไมมีความมั่นคง
เนื่องจากบรษิัทสามารถยกเลิกการทําสัญญาไดทุกเม่ือและหนวยงานของรัฐ เชน ปศุสัตว ท่ีเขามาดูแลควบคุมเฉพาะ

                                                 
68 ขอมูลจากเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน. 2551. “เกษตรพันธะสัญญา” การผลติภายใตอุงมือ

บริษัทและผลกระทบตอเกษตรกร ภาคอีสาน 
69 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548 “ผูเลี้ยงไกหนี้สินทวม จากนโยบายฟารมปด” 

หนา. 28. 



มาตรฐานโรงเรือนแตไมไดเขามาเกี่ยวของในการเจรจาตอรองที่จะสรางความมัน่ใจใหเกษตรกร  
พบวาปจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงไกไขเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีเงินทุนคอนขางสูง สวนการเลี้ยง

ไกเนื้อนั้นเกษตรกรบางสวนมีความเห็นวามีความยุงยากมากขึ้นเนื่องจากบริษัทไมไดทําการจับไกใหหมดในครั้งเดียวแต

จะเลือกจับไกในขนาดและจาํนวนตามความตองการตลาดซึ่งทําใหเกดิปญหาไกตายได”70 

กรณีท่ี 4.  
กลุมเลี้ยงไก อ. กระสัง จ. บุรีรัมย 
การเลีย้งโดยใชโรงเรือนแบบปด แบบรับจางเลีย้ง และประกันราคา เกษตรกรทําการผลิตระบบพันธะ

สัญญากับบริษัทขนาดใหญ 3 แหง ใน 2 รูปแบบ ไดแก การเลี้ยงแบบประกันราคากบับริษัทซันนิค และการเลี้ยงแบบ
รับจางเลี้ยงกับบรษิัทซี.พี และบรษิัทเบทาโกร จากสถานการณไขหวัดนกที่ระบาดหนักตั้งแตป 2544 ทําใหฟารมเลีย้ง

ไกทุกแหงตองปรบัระบบการผลิตเขาสูระบบโรงเรอืนปด (E-VAP) ซ่ึงเกษตรกรแตละรายยงัไมมีความเขาใจกลไก

ของโรงเรือนปด สภาพอากาศไมไดเปนปญหาในการจัดการ เนื่องจากในระบบปดสามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้

ไดแตจําเปนตองมีทุนจัดการที่สงู การจดัการของเกษตรกรตองพ่ึงพิงเทคโนโลยีโรงเรือน ปจจัยการผลิต(พันธุ อาหาร 
เวชภัณฑ) และการตลาดจากบรษิัท ในขณะที่บริษัทไดประโยชนจากที่ดนิ โรงเรอืน ทุนหมนุเวียน และความรู

ประสบการณของเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรยงัเผชิญความเสี่ยงสูงในกรณขีองไฟฟาดับ และตนทุนคาไฟที่เพ่ิมขึ้น

เปนปจจัยหลักของการตัดสนิใจของเกษตรกรและความยั่งยืนของระบบ 

กรณีท่ี 5.  
กลุมเลี้ยงไก ต. บานพราว อ. ปาพะยอม จ. พัทลุงประกอบอาชีพเลี้ยงไกเนื้อ รวมกบัอาชีพอืน่ๆ

มากกวารอยละ 95 มีสมาชิกรวม 33 รายทําสัญญาเลี้ยงกับ 4 บริษัทในเครือ ซีพี และเบทาโกร ไดแก ณ. ศิริฟารม
และเพ่ือน เกษตรฟารม ภาคใตฟารมและ สุพิศฟารม ซ่ึงเกษตรกรสลับสับเปลี่ยนทําสญัญาตามความพอใจในเงื่อนไข
ของบริษัท ระบบพันธะสัญญามีสองระบบ เปนแบบรับจางเลี้ยง ระบบเกษตรพันธะสญัญามีสองระบบ ไดแก ประเภท
แรกเปนระบบจางเลี้ยงโดยเกษตรกรจัดเตรยีมโรงเรือนเพียงอยางเดยีว สวนบริษัทรับภาระดานพันธุไก อาหาร และ
เวชภัณฑ และใหผลตอบแทนเปนรายตัวๆ ละประมาณ 3 บาท เกษตรกรไมมีความเสี่ยง รายไดขึน้อยูกับความอยูรอด
ของไก ดังนัน้ ถาเกษตรกรเปนผูใฝรูก็สามารถสรางประสบการณและความรูจากการรบัจางเลี้ยงไกเนื้อตัวละ 3 บาทเปน
การพัฒนาสมรรถนะในระยะแรกกอนที่จะปลกีตัวเปนผูเลี้ยงอสิระ 

ประเภทที่สองเปนระบบประกันราคา โดยเกษตรกรทําธุรกจิกับบรษิัทและรับภาระดานพันธุไก อาหาร

เวชภัณฑและโรงเรือน บริษัทประกันราคาไกเนื้อกอนการเลี้ยง และรับซ้ือในราคาประกัน ผลตอบแทนเชงิธรุกิจของ

เกษตรกรขึน้อยูกบัขีดความสามารถดานความรูและเทคโนโลยกีารเลีย้ง การบรหิารจัดการฟารม และวิธลีดอัตราการตาย
ของสัตวปก เกษตรกรที่มีความสามารถและเชื่อม่ันกับวิธีการของตนเองก็จะเลือกเลี้ยงประเภทที่สอง ผลการศึกษาพบวา
การเลีย้งไกเนื้อรวมกับบริษัท ณ ศิริฟารม ซ่ึงผูจัดการเปนนายสัตวแพทย ติดตามการทํางานของเกษตรกรอยางใกลชดิ 
มีความผูกพันเชิงสังคมและวิชาการ ไดรับความเชือ่ถืออยางกวางขวางในกลุมสมาชกิ ความสาํเร็จของกลุมเลี้ยงไกบาน

พราวเปนกรณีท่ีแสดงใหการทํางานรวมรับผิดชอบของผูประกอบการ เกษตรกร และองคกรบริหารสวนทองถิ่น ใน

อนาคตประเด็นดานอาชีวอนามัย การเฝาระวังการระบาดของไขหวัดนก และการปรับปรุงสิง่แวดลอมเปดโอกาสท่ีจะ

นําเขาสูวาระการพัฒนาระดับตําบล เนื่องจากมีเครือขายความสัมพันธทางวิชาการ ธรุกิจ71
 

 

 

                                                                                                                                            
70 บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ ชอผกา มวงสุข และประทานทพิย กระมล, เกษตรพันธะสัญญากับ

โอกาสการพัฒนาของเกษตรกรรายยอย, ภายใตแผนงานสรางเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคเกษตร, สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หนา 100.  

71 เรื่องเดิม หนา. 101-102. 



1.2.2.2 เกษตรกรอิสระ: การเลี้ยงไกเนื้อแบบอิสระ 

สําหรับกรณีเกษตรกรที่เลีย้งไกเนื้อแบบอิสระ สถานการณดูจะแตกตางกันออกไป เมื่อ

เปรียบเทียบดานสัดสวนเกษตรกรอิสระตอเกษตรกรที่เลีย้งในลักษณะของเกษตรพันธะสญัญา โดย

พบวามีสัดสวนถือครองตลาดที่ลดต่ําลงอยางตอเนื่อง เกษตรกรที่เลี้ยงไกเนื้ออิสระนั้น จะลงทุนใน

กิจการของตนเองทั้งหมด มีอํานาจการตัดสนิใจในการผลติ การจัดการ และมีอิสระในการจําหนายไก ใน

ปจจุบันพบวาเกษตรกรกลุมนี้มีความเสี่ยงจากสถานการณตางๆ มากขึ้น
72

 ทั้งความเสี่ยงทีม่าจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว และราคาขายไกเนื้อของตลาด การแขงขันกับบริษัทขนาดใหญที่ยึด

ครองตลาด และยิ่งไปกวานั้นอาจยังตองประสบกับสถานการณความเชื่อถือของผูบริโภคโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในชวงปญหาไขหวัดนกระบาดอีกดวย  

จากงานศึกษาในป พ.ศ. 2539
73

 พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระสวนใหญในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมและลําพูนกวารอยละ 53 รับซื้อลูกไกจากเครือเจริญโภคภัณฑ รองลงมาคือ ลูกไกใน

เครือบริษัทแหลมทอง และบริษัทเครือ ป. เจริญภัณฑ รอยละ 28 และรอยละ 9 ตามลาํดับ พรอมกัน

นั้นเกษตรกรผูเลี้ยงอิสระในพืน้ที่ดังกลาวไดอาศัยแหลงความรูจากเอกสารสิ่งพิมพเปนสาํคัญ รองลงมา

คืออาศัยคําแนะนําจากบริษัทตางๆ ที่ซ้ือสินคาหรือวัตถุดิบการเลีย้ง ขณะที่การเขาถึงคําแนะนําจาก

เจาหนาที่ของรฐั มีสัดสวนที่นอยมากไมถึงรอยละ 10  

ปญหาหลักๆ ของเกษตรกรอิสระเหลานี้มีอยู 4-5 ประเด็นที่นาสนใจ
74

 อันดับแรก คือ 

ปญหาดานการปองกันโรค อันเนื่องจากเกษตรกรไมสามารถจัดระบบปองกันโรคไดดีนัก เพราะตอง

อาศัยเงินทุนสนับสนุนรวมถึงสถานที่ในการปองกันโรค รองลงมาคือปญหาเรื่องพันธุไก ความแข็งแรง

ของลูกไกที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความเสยีหายไดงายจากกรณีลูกไกตายหรือเปนโรคติดตอขึ้น อันดับ

สามคือปญหาการขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงไกเนื้อ และอันดับที่สี่ คือ ปญหาดานการบริหารจัดการ

และการตลาดสําหรับไกกระทง ซ่ึงสาเหตุมาจากการขาดความรูในการเลี้ยงดู และความผันผวนไม

แนนอนของราคาไกเน้ือในตลาด 

ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา จากสถานการณไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2547 นอกเหนือจาก

จะสงผลทําใหปริมาณการผลติไกเน้ือลดลงแลว ยังสงผลทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงรายยอยอิสระสวนใหญ

เลิกกิจการ เน่ืองจากประสบปญหาขาดทนุและขาดเงินทนุหมุนเวียน
75

 นอกจากนี้ยังพบวาจากกงาน

ศึกษาในป พ.ศ. 2550 ไดประมาณการณอนาคตของเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงอิสระหลงัจากสถานการณ

ไขหวัดนกไววา
76

 ความไดเปรียบของเกษตรกรรายยอยบางสวนที่มาจาก การมีตนทุนการลงทุนที่ต่าํ 

                                                 
72  
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หรือผลไดที่สูงจากกรณีที่ราคาไกเน้ือปรับตัวสูงขึ้นนั้น หรือกรณีที่สามารถอาศัยมูลไกเปนอาหารใหปลา

ในบอเลี้ยงนั้น อาจสิ้นสุดลงเมื่อเกษตรกรรายยอยเหลานัน้จําเปนตองยกระดับโรงเรือนมาสูการเลีย้งใน

ระบบ EVAP เพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากไขหวัดนก  

1.2.2.3 บทสรุป  

ดังน้ันจากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา การเลีย้งแบบประกันราคา หรือการเลี้ยงแบบ

อิสระนั้น ถาพิจารณาแบบผิวเผินอาจเห็นวาเกษตรกรที่เลี้ยงระบบประกันราคาและเกษตรกรที่เลี้ยงแบบ

อิสระจะมีขอไดเปรียบเสียเปรยีบที่แตกตางกันไป ซ่ึงจากการสรุปความของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ระบุไวในตารางขางตน จะเห็นไดวาการตดัสินใจเลี้ยงไกเนื้อในแตละรูปแบบจะมีความ

เหมาะสมแตกตางกันไปตามประสบการณ เงินทุน และขอจํากัดอื่นๆของเกษตรกรแตละบุคคล 

ดังน้ันจากสถานการณที่ผันผวนตางๆและอิทธิพลจากสถานการณไขหวัดนก ทําใหการ

วิเคราะหความไดเปรียบเสียเปรียบของการเลี้ยงในแตละรปูแบบจําเปนตองขยายกรอบการวิเคราะหให

มากขึ้น ดวยการนําประเด็นการเลีย้งในระบบโรงเรือนปดหรือที่เรียกวาระบบ EVAP เขามารวม

พิจารณาดวย ซ่ึงประเด็นในการพิจารณามีตัง้แตตนทุนการเลี้ยงที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนความเชื่อมั่นใน

คุณภาพของเนื้อไก 

ตารางที่ 10. ปจจัยเส่ียงอ่ืนๆที่เกษตรกรประสบที่นอกเหนือจากความเสี่ยงดานราคา  
ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ หลังสถานการณไขหวัดนก 

ประเภทการเลีย้ง ปญหาการเลี้ยงไกเน้ือระบบโรงเรือนปด (EVAP) 

การเลีย้งแบบอสิระ เกษตรกรอิสระสามารถที่จะปรับเปลีย่นการเลี้ยงของตนเองใหเหมาะสมได ไมมีขอกําหนดใดที่บัญญัติ

วาจะตองเล้ียงในระบบโรงเรือนปด แตอยางไรก็ตาม เกษตรกรอาจตองประสบกับปญหาในการนําสงเขา

สูการชําแหละเนื้อไก เนื่องจากจะไมไดรับการยอมรับจากผูบริโภค จึงมีแนวโนมที่ตองปรับสูระบบปด

โดยปริยาย 

การรับจางเลีย้งไกเน้ือ/

เกษตรพันธะสัญญา 

ตนทุนการเลี้ยงในระบบโรงเรือนปด เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดสาํหรับการเลี้ยงไกระบบเกษตรพันธะ

สัญญา เนื่องจากทางบริษัทจะเปนผูเขามากําหนดมาตรฐานการเลี้ยงเพื่อปองกันความเสียหายจากเชื้อ

ไขหวัดนก และเปนการการประกันคณุภาพของสินคา เกษตรกรตองลงทุนระบบดวยตนเอง หรือทาง

บริษัทอาจเขามาชวยเหลือใหกูเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน แตในชวงที่สถานการณการตลาดไม

แนนอน อาจสงผลทําใหแมจะติดตั้งระบบโรงเรือนปด แลว แตหากบริษัทไมนําสงลูกไกให หรือปดตัว

ลงจากปญหาไขหวดันก เกษตรกรอาจตกอยูในภาวะจํายอมรับภาระหนี้สนิที่เกิดขึ้น 

ดวยเหตุดังกลาว เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบสถานการณในปจจุบันจะเห็นไดวา ประเด็นขอ

ไดเปรียบของเกษตรกรอิสระที่ไดรับอาจตองหมดไปเมื่อระบบการเลีย้งในปจจุบันมีแนวโนมที่จะตอง

ปรับมาสูการเลีย้งระบบปด ตนทุนคาใชจายที่ปรับตัวสูงขึ้น ยอมสงผลตอความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ที่หายไป พรอมกันนั้นสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงในลักษณะการประกันราคาเองก็จําเปนตองปรับตัวมาสู

การเลีย้งในระบบปดเชนเดียวกัน ไมวาเหตุผลนั้นจะกระทําเนื่องจากความสมัครใจหรือการเรยีกรองของ

บริษัทธุรกิจการเกษตรที่กําหนดใหกระทําก็ตาม อีกทั้งยังตองประสบกับปญหาในลักษณะเดิมเชน 

ตนทุนการเลี้ยงที่แพง ปจจัยการผลิตเชนอาหารสัตวที่ตองใชจากบริษัทคูสัญญา เปนตน  

                                                                                                                                            
 



แตอยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกันก็พบวา จากมุมมองของบริษัทยักษในวงการธุรกจิ

การเกษตร ก็มีแนวโนมที่จะถูกระบบขอบังคับจากตางประเทศที่เปนประเทศคูคามากขึ้นเชนเดียวกัน 

พบวาจําเปนตองอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ

นํามาสูการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตอันมาจากระบบการเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนระบบ EVAP 

ตลอดจนอาจนํามาสูการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรพันธะสัญญามาสูการเลีย้งไกเนื้อแบบครบวงจรที่

มากขึ้น
77
ซ่ึงทางบริษัทจะตองเปนผูเลี้ยงไกเนือ้ดวยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพของไกเนื้อมากขึ้น (ดังจะ

เห็นไดจากตัวอยางของบริษัทสหฟารม) โดยเหตุผลทีส่นับสนุนแนวโนมดังกลาว มีดวยกัน 2 ประการ

หลักที่สาํคัญ คือ  

• เพื่อสนองตอบตอขอกําหนดทางการคาที่ยกมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งในดานความ

ปลอดภัยของอาหาร และสวัสดิภาพสัตว ยกตัวอยางเชน ขอกําหนดจากประเทศคู

คาในการรับซื้อผลผลิตจากการผลิตในโรงเรอืนปดที่มีการควบคุมคุณภาพได

ดีกวา หรือขอกําหนดดานสวัสดิภาพสัตวจากประเทศคูคาอยางเชน EU เปนตน 

• เหตุผลจากสถานการณการระบาดของเชื้อไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2547 

อันสงผลทําใหระบบการเลีย้งในระบบเปดตองหยุดชะงักไป ที่ทําใหการสงออกไก

สดแชแข็งตองถูกระงับ บริษัทผูนําดานการสงออกตองเปลี่ยนมาสูการสงออกไก

ปรุงสุก ขณะที่บริษัทขนาดยอยตองอาศัยระยะเวลาปรับตัวระยะหนึ่ง และ

เปลี่ยนแปลงตามบริษัทผูนําตลาด 

ดังน้ันจากทั้งหมดที่กลาวมาในบทที่ 1 สามารถสรุปโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมไก

เนื้อเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้
78

 ซ่ึงรวบรวมอุตสาหกรรมทัง้หมดทีเก่ียวเนือ่ง และกระบวนการตางๆ 

จนกระทั่งนําสงยังโรงฆาและชาํแหละไกเนื้อ ซ่ึงกระบวนการแปรรูปเนื้อไกจะถูกกลาวถึงในบทตอไป 
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2542. การวิเคราะหอุปทานและอปุสงคไกเนื้อของประเทศไทย 



  

แผนภาพแสดงโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมไกเนื้อ 

 

 

 



บทที่2.  
กระบวนการแปรรปูไกเน้ือของประเทศไทย 

จากที่กลาวมาแลวในบทที่ผานมา จะพบวาเครือขายอุตสาหกรรมไกเนือ้มีอุตสาหกรรม

จํานวนมากที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตไกเน้ือในประเทศไทย แตสําหรับกระบวนการภายหลังจากการผลิต

ไกเนื้อแลวยังพบวา กระบวนการอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญเชนเดียวกันในอุตสาหกรรมไกเนื้อ คือ 

กระบวนการแปรรูปไกเน้ือ จากโรงเชือด จนกระทั่งมาในรูปอาหารปรุงสุกถึงมือผูบริโภค  

ในสวนบทที่ 2 นี้จึงนําเสนอกระบวนการแปรรูปไกเนื้อ ในแตละขั้นตอน โดยจะแบงกรอบ

การศึกษาออกเปน 2 สวนสําคัญ โดยสวนที่ 1 จะกลาวถึงกลุมธุรกิจหลักๆที่เก่ียวของในอุตสาหกรรม

การแปรรูปไกเน้ือของประเทศไทย ตั้งแตธรุกิจโรงเชือด การชําแหละ การตัดแตง การแขแข็ง การปรุง

สุก ตลอดจนธรุกิจที่นําสงไกเน้ือในรูปของอาหารปรุงสุกพรอมรับประทานถึงมือผูบริโภค และในสวนที่

สอง จะนําเสนอรูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมผูผลิตในธุรกิจการแปรรูปกับกลุมธุรกิจการผลิตไก

เนื้อ  

2.1 อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อไกในประเทศไทย 

ตั้งแตอุตสาหกรรมการเลีย้งไกเนื้อเปนตนมาจนถึงการแปรรูปไกเนื้อ พบวามีกระบวนการ

ตางๆ มากมาย ตั้งแตการ ชําแหละไกเน้ือ การตัดแตง การสงออกไกสด การสงออกไกแชแข็ง ไกปรุงสุก 

และการนําสงไกปรุงสุกถึงมือผูบริโภค พบวากระบวนการตางๆเหลานี้ลวนแตมีกลุมบรษิัทเก่ียวของเปน

จํานวนมาก ซ่ึงสําหรับการแบงขั้นตอนกระบวนการแปรรูปเนื้อไก สามารถแสดงใหเหน็เปนแผนภาพ

ดังตอไปนี้
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ทีมา. สถาบันอาหาร 
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จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดวา จาํนวนไกเนื้อทั้งหมดที่มีอยูในตลาดจะถูกนําเขา

โรงชําแหละเนื้อไก โดยจากขอมูลในป พ.ศ. 2548 พบวา สามารถจําแนกโรงชําแหละเนื้อไกออกเปน 2 

กลุม คือ โรงชําแหละขนาดเลก็ และโรงชําแหละเนื้อไกมาตรฐาน หลังจากชําแหละแลวจะแยกออกตาม

กลุมตลาด คือ ตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ และในกลุมตลาดตางประเทศยังคงจําแนก

ออกเปน 2 กลุมเชนกัน คือ กลุมอาหารปรุงสุก และกลุมไกสด (ไกสดแปรรูปและไกสดแชแข็ง) 

2.1.1 อุตสาหกรรมโรงฆาและชําแหละไกเนื้อ 

จากขอมูลของสํานักงานปศุสตัว ระหวางป พ.ศ. 2545-2550 พบวา มีการขยายตัวของ

การตั้งสถานประกอบการณโรงฆาสัตวปกเพิ่มสูงขึ้น โดยพบวา ในป พ.ศ. 2547 เปนปที่มีการตั้งโรงฆา

สัตวปกสูงขึ้นถึง 7 เทาเมื่อเปรียบเทยีบกับป พ.ศ. 2546  

จํานวนสถานประกอบการโรงฆาสัตวปก ระหวางป พ.ศ. 2545-2550
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ที่มา. กรมปศุสัตว 

 
 
เหตุผลของการ

ขยายตัวของโรงฆาสัตวปก

ในป พ.ศ. 2547 พบวาจาก

สถานการณไขหวัดนก

ระบาดสงผลทาํใหเกิดการ

ปรับปรุงในดานมาตรฐาน

ตางๆรวมไปถงึการขึ้น

ทะเบียนโรงฆาสัตวปก

เชนกัน   

จากสถานการณไขหวัดนกสงผลทําใหมีการวางกรอบยุทธศาสตรการเลี้ยงไกและสัตวปก ป 

2547-2551 โดยกําหนดใหโรงฆาสัตวปก ตลอดจนโรงงานแปรรูปจะตองขึ้นทะเบียนและปรับเขาสู

เกณฑมาตรฐานทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2548
80

 ดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลทําใหโรงฆาสัตวปกแตเดิมที่ไม

มีการรายงานจาํเปนตองแจงขอมูล จึงสงผลทําใหตัวเลขโรงฆาสัตวในป พ.ศ. 2547 ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึง

มาตรฐานดังกลาวไมเฉพาะแตกับสัตวปกเชนไกเนื้อเทานั้น หากแตรวมถึงปศุสัตวทั้งหมด เชน สุกร เปด 

โค กระบือ เปนตน ดังน้ันจึงไมนาแปลกใจวาขอมูลสถิติสถานประกอบการมีการปรับสูงขึ้นในทุก

ประเภทสัตว  

แตอยางไรก็ตาม ในสวนของมาตรฐานของโรงฆาสัตวแลว จะพบวาจากขอมูลของสํานกั

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวใหขอเท็จจรงิวา โรงฆาสัตวปกสวนใหญยังไมไดเขาสู
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ระบบมาตรฐาน
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 จากขอมูลที่มีอยูในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2550 พบวา มโีรงงานฆาสัตว

ภายในประเทศที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว (ฆจส.2) ในสวนของสัตวปก

อยูเพียง 36 รายทั่วประเทศเทานั้น จากจํานวนโรงฆาที่ไดรับใบอนุญาตทั้งสิ้น 586 ราย 
82

  

นอกจากโรงฆาสัตวที่มีการขึ้นทะเบียนแลว ยังพบวาจากฐานขอมูลของกรมปศุสัตวมีโรงฆา

สัตวที่ไดรับใบอนุญาตสามารถสงออกเน้ือสัตวยังตางประเทศได มีจํานวนทั้งสิ้น 23 บริษัท
83

 โดยจะเห็น

ไดวา สวนใหญแลวลวนแตเปนบริษัทนยักษใหญในธุรกิจอุตสาหกรรมดวยกันทั้งสิ้น  

ตารางที่ 1. รายนามบริษัทที่ไดรับอนุญาตสงออกเนื้อไกยังตางประเทศ จําแนกตามกลุมกิจกรรม 

NO. รายนามโรงงานอตุสาหกรรม (เจาของ) โรงฆา ชําแหละ แชแข็ง แปรรูป 

1 CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD.      
2 LAEMTHONG FOOD PRODUCTS CO., LTD.     

3 CENTRAL POULTRY PROCESSING CO.,LTD.      
4 BETTER FOODS CO.,LTD.     

5 GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED.      

6 CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD.      
7 BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC  CO.,LTD.     

8 SUN FOOD INTERNATIONAL CO.,LTD.     
9  SUN VALLEY ( THAILAND ) LTD.     

10 GRAMPIAN FOODS SIAM LTD.     
11 SAHA FARMS CO., LTD.     
12 B.FOODS  PRODUCT  INTERNATIONAL CO.,LTD.     

13 KAONA POULTRY CO.,LTD.      

14 YOO SOONG INDUSTRY CO., LTD.     
15 GRAMPIAN FOODS SIAM  LIMITED     

16 LAEMTHONG POULTRY CO.,LTD.     
17 PANUS  POULTRY CO., LTD.     

18 THAI POULTRY GROUP CO.,LTD.     
19 THAI  FOODS  POULTRY INTERNATIONAL  CO., LTD.     
20 GOLDEN  LINE  BUSINESS  CO.,LTD.     
21 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY     

22 F&F FOOD CO., LTD.     
23 SUN  VALLEY (THAILAND)  LTD. - KORAJ     

ที่มา. สรุปความจากขอมูลกรมปศสุัตว ปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 
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1 สิงหาคม พ.ศ. 2549. แหลงที่มา. [Online]. 
http://news.cedis.or.th/detail.php?id=3275&lang=en&group_id=1  
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สิ่งหน่ึงทีส่ังเกตเห็นไดคือ สถานการณไขหวัดนกเปนเหตุที่สงผลทาํใหเกิดการตื่นตัวในการ

ปรับปรุงมาตรฐานตั้งแตระบบการเลีย้ง จนกระทั่งการนําสงไกเนื้อเขาสูโรงเชือด ชําแหละตัด และสวน

อ่ืนตอไป ซ่ึงภาคธนาคารไดเริ่มเขามาสนับสนุนการเปลีย่นแปลงดังกลาวดวยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีส่นับสนุนการใหสินเชื่อแกผูประกอบการโรง

ฆาสัตวทั้งในดานการปรับปรุงโรงฆาสัตวเดมิ หรือการกอสรางโรงฆาสัตวใหมภายใตวงเงินกู 5,000 ลาน

บาท
84 

ในขณะที่โรงฆาสัตวปกทั่วไปที่ไมใชของธุรกิจขนาดใหญนั้นมักพบวา มีปญหาและอุปสรรค

ภายในหลายประการ เชน ไมมีใบอนุญาต ไมมีเจาหนาที่พนักงานตรวจโรค ผูปฏิบัติงานขาดความรู ขาด

ประสบการณในการวางแบบแปลนโรงงาน และรวมไปถึงไมมีการวางระบบตรวจสอบยอนกลับ ซ่ึง

ทั้งหมดนั้นมักรวมไปถึงปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการกอตั้งโรงเรือนใหไดมาตรฐานดวย
85

  

สําหรับกระบวนการในอุตสาหกรรมการชําแหละไกในแตละขั้นตอนสามารถแสดงเปน

แผนภาพอธิบายไดดังตอไปนี้  

กระบวนการผลิตเนื้อไกชําแหละ

บริเวณพักไกมีชีวิต ลานขนสงไก แขวนไก ทําใหสลบดวยไฟฟา

เชือดและเอาเลือดออกลวกขนและถอนขนลางซาก

ตรวจสัตวกอนฆา ตรวจสัตวกอนฆา

ANIMAL WELFARE 3 นาที

ลวงเอาเครื่องในออก

ตรวจซากหลังฆา
แชเย็นซากในถงัน้ําเย็น

(core temp <= 4 C )

เลาะกระดูกและตัดแตง

ลางซากภายใน

และภายนอก

บรรจุถงุ

ตัดหัว/ตัดขา

ตรวจจับโลหะ

แชแข็ง 

(core temp <= -18 C )

บรรจุกลอง

เเชเย็นในหองแชเย็น

(core temp <= 4 C )

เก็บในหองเย็น

(core temp >=  - 18 C )
สงออก

 
ที่มา. ปรบัปรุงจาก แนวทางพัฒนาโรงฆาสัตวปก, โดยสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว 

2.1.2 อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก 

หลังจากผานกระบวนการชําแหละเนื้อไกแลว จะพบวาเนื้อไกที่ผานการชําแหละจะถูกสงไป

ยังตลาดสาํคัญ 2 กลุม อันไดแก ตลาดภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ จากการวิเคราะห

                                                 
84 ขอมูลดังกลาวมาจาก โครงการสินเชื่อสนับสนุน Food Safety จากฟารมปศุสัตวสูผูบริโภค. แหลงที่มา. 

[Online]. http://www.smebank.co.th/service_cradit_9_7.php  
85 นายสัตวแพทยสมบัติ ศุภประภากร. แนวทางพัฒนาโรงฆาสัตวปก, โดยสํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคาปศสุัตว กรมปศุสัตว แหลงที่มา. [Online]. 
http://www.dld.go.th/region1/knowledge%20Center/stard.ppt  



ของสถาบันอาหาร อางอิงขอมูลในป พ.ศ. 2548 พบวา ตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอก

ประเทศมีสัดสวนในเกณฑ 60: 40 โดยชิ้นสวนไกที่ผานการชําแหละจะถกูแยกตามกระบวนการออกเปน 

2 สวน ตามรูปแบบการผลิต คือ การชําแหละไกสด และการแปรรูปเนื้อไกในลักษณะตางๆ  

สําหรับตลาดภายในประเทศ ชองทางการผลิตเนื้อไกกอนเกิดสถานการณไขหวัดนก

สวนมากรูปแบบการบริโภคจะโนมเอียงไปในกลุมไกสดชําแหละ มากกวาไกแปรรูป แตเมื่อเกิด

สถานการณไขหวัดนกขึ้น สงผลทําใหรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปโดยหันมาใหความสนใจกับ

ไกแปรรูปปรุงสุกมากขึ้นกวาเดิม
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 ในขณะที่รูปแบบความตองการไกเนื้อสําหรับตลาดตางประเทศสวน

ใหญจะอยูในรปูของไกสดแชแข็งควบคูกับไกแปรรูป แตภายหลังจากเกิดไขหวัดนก สงผลทําให

โครงสรางการสงออกหันไปสูไกเน้ือปรุงสุกเปนหลัก โดยอาจอยูในรูปอาหารพรอมปรุง (Ready to 
Cook) หรืออาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat)  

ดังน้ันจากที่กลาวมาขางตน ในสวนนี้จึงขออธิบายรูปแบบการแปรรูปเนื้อไกออกเปน 2 

ลักษณะ พรอมจําแนกกลุมบรษิัทหลักทีเ่ก่ียวเนื่องในธุรกิจการแปรรูปไกเนือ้ของประเทศไทย 

2.1.2.1 ไกสดชําแหละ 

สําหรับการแปรรูปไกเน้ือโดยการชําแหละและบริโภคภายในประเทศจะพบวา แหลงผูผลิต

ไกสดชําแหละที่สําคัญสามารถแยกออกตามภูมิภาค สําหรบัตลาดกรุงเทพฯ ไกสดจะมาจาก 2 แหลง

ใหญ คือ โรงฆาและชําแหละของบริษัทอาหารสัตว แหลงที่สองคือ ตลาดคลองเตยหรอืตลาดเยาวราช 

ซ่ึงเปนตลาดกลางของพอคาขายไกชําแหละ ในขณะที่ตลาดตางจังหวัดจะมาจากพอคาปลีกชําแหละ

ทองถ่ิน และบางสวนมาจากพอคาขายสงซ่ึงรบัซื้อจากบริษัทธุรกิจขนาดใหญ
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ในกรณีของตลาดตางประเทศ จะพบวา กอนประสบกับปญหาไขหวัดนก การสงออกไกสด

แชแข็งของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยตลาดหลักของประเทศไทยคือ ประเทศญี่ปุน และ

กลุมประเทศยุโรป แตภายหลังจากประสบกับปญหาสงผลทําใหยอดรวมการสงออกลดลงโดยทันที 

สําหรับกลุมบรษิัทหลักทีเ่ดิมมีเปาหมายการสงออกไกสดแชแข็งอันดับหนึ่งยังตางประเทศ เชน 

บริษัทสหฟารม ก็ไมพนไปจากปญหาดังกลาวนี้เชนกัน โดยจะเห็นไดวาทางบริษัทจําเปนตองปรับ

โครงสรางการผลิตใหม ดวยการหันมามุงเนนการผลิตไกปรุงสุกยังตางประเทศ (ดังรายละเอียดที่กลาว

มาแลวในบทที ่ 1) และเชนเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยอยาง บริษทั GFPT ที่มี
เปาหมายสงออกไกสดแชแข็งเชนเดียวกัน พบวาตางก็ไดรับผลกระทบในลักษณะที่ไมตางไปจาก

บริษัทสหฟารม โดยสะทอนปญหาใหเหน็ในลักษณะของราคาหุนที่ปรบัลดลงอยางเหน็ไดชัดในชวง

วิกฤติไขหวัดนก 

จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออกพบวา ณ ปจจุบัน (ปพ.ศ. 2551) มีบริษัทที่จด

ทะเบียนสงออกไกแชแข็งยังตางประเทศ จาํนวนทั้งสิ้น 18 บริษัท ซ่ึงสวนมากก็เปนกลุมบริษัททีเ่ปนที่
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สถาบันอาหาร ,สถานการณการบริโภคเนื้อไกภายในประเทศ. หนา 4. 

87 
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. 2547. ขอมูลเพื่อการวางแผนดานยุทธศาสตรอุตสาหกรรมอาหารไทย. 

กรุงเทพฯ: สถาบนัอาหาร  



รูจักกันดี เชน เครือเจริญโภคภัณฑ, แหลมทอง, สหฟารม, จีเอฟพีที, โกลเดน โพลทรีย ,ซันฟูด, 

ซันแวลเลย เปนตน นอกเหนือจากนั้นก็เปนกลุมบริษัทขนาดกลางรวมอยูดวย
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แผนภาพ ปริมาณการสงออกเน้ือไกจําแนกตามประเภท ระหวางป พ.ศ. 2533-2550
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มูลคา (ลานบาท)

ไกสดแชแข็ง

ไกแปรรูป

ไก

 

ที่มา. กระทรวงพาณิชย  

2.1.2.2 ไกแปรรูป (ผลิตภัณฑอาหารพรอมปรุง/ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน) 

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปพบวา เปนกลุมที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงเวลา

10 ปที่ผานมา ซ่ึงสนองตอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดนอกประเทศ โดยรูปแบบผลิตภัณฑแปรรูป

สามารถจําแนกไดในหลายรูปแบบ ตั้งแต การแปรรูปเปนผลิตภัณฑพรอมปรุง และผลิตภัณฑพรอม

รับประทาน  จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม
*
 ณ สิน้ป พ.ศ. 2550 พบวามีจํานวนบริษัทที่ขึ้น

ทะเบียนโรงงานแปรรูปจํานวนทั้งสิ้น 67 ราย ซ่ึงมีเงินลงทนุรวมตั้งแต 60,000 บาทจนถึง 2,600 ลาน

บาท มีผูขึ้นทะเบียนในฐานะบุคคลและนิติบุคคลอยางบริษัทยักษใหญในวงการธุรกิจการเกษตร  

บริษัทอันดับหนึ่งที่มีเงินลงทนุสูงสุด ไมพนไปจากกลุมธรุกิจเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึง คือ 

บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) ที่มีทุนสูงถึง 2,676 ลานบาท รองลงมาคือ บริษัทบางกอก

แรนซ และบริษัทโกลเดน ไลน บิสซิเนส ในกลุมสหฟารม ซ่ึงจากขอมูลที่แสดงใหเหน็จะพบวา เกือบ

ครึ่งหนึ่งของจํานวน 20 บริษัทที่มีสวนแบงในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก เปนบริษัทที่มีอุตสาหกรรมโรง

ฆาสัตวปกเปนของตนเองอีกดวย  
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อางอิงจาก สถาบันอาหาร, โรงงานผลิตอาหารแชแข็งสงออก โดยรายนามบริษัทและผลิตภณัฑจะอยูในภาคผนวก

ทายเอกสาร 
*

 คัดเลือกเฉพาะจากกลุมโรงงานประเภท 4 ในกลุมยอย 00401-00407 , ฐานขอมูลปรับปรุงลาสุด วันที่  11  

มกราคม พ.ศ. 2551 



ตารางที่ 2. แสดงรายนามบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก 20 อันดับแรก เรียงตามมูลคาเงินลงทุนรวม (โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มกราคม 2551) 
 ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ เงินลงทุนรวม 

1 บริษัท กรงุเทพโปรดิ๊วส จาํกัด (มหาชน) ฆาและชําแหละสตัวปก และทําอาหารสาํเร็จรูปจากสัตวปกแชแข็งและหองเย็น 2,675,799,609 

2 บริษัท บางกอกแรนซ จํากัด ฆาสัตวปก ทําลูกชิ้น ไสกรอก อบขนสัตวปก หองเย็น ผลิตภัณฑอาหารสาํเรจ็รูปจากสตัว และบรรจหุอสินคาหรอืผลิตภัณฑ 2,607,904,270 

3 บริษัท โกลเดน ไลน บสิซิเนส จํากดั แปรรูป ผลิตภัณฑเนื้อไก แชแขง็ 1,551,000,000 

4 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกัด อาหารเสริมซุปไก ซุปรังนก และบรรจุอาหารสําเรจ็รปู อาหารกึ่งสําเรจ็รูป รับจางตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหาร 1,376,881,000 

5 บริษัท แกรมเปยน ฟูดส สยาม จํากัด ฆา และชําแหละเนื้อไก และผลิตอาหารสําเรจ็รูป เชน ไกทอด 1,274,086,533 

6 บริษัท ซันแวลเลย (ไทยแลนด) จาํกัด ฆาชําแหละไกแปรรูป ผลิตอาหารสําเรจ็รูปพรอมบริโภคแชแข็ง 1,261,968,418 

7 บริษัท พนสัโพลทรี่ จาํกัด ฆา และชาํแหละสตัวแชเยือกแข็ง ทําผลิตภัณฑอาหารสาํเรจ็รูป และกึ่งสาํเร็จรูปจากเนื้อสัตว 1,113,550,000 

8 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จาํกดั (มหาชน) ฆาไก แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว 939,000,000 

9 บริษัท สหอนิเตอรฟูดส ทําผลิตภัณฑอาหารสาํเรจ็รูปจากเนื้อสัตว เชน  ไกยาง  ไกทอด  ไกคลุกแปง 622,476,195 

10 บริษัท ซี เอฟ พี จํากัด ผลิตอาหารปรุงสกุจากเนื้อไก แชแข็งและหองเย็น 535,000,000 

11 บริษัท บี. ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาหารสําเรจ็รูปจากเนื้อไก 486,000,000 

12 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ฆาไก แชแขง็ไกสด ผลิตอาหารกึ่งสําเรจ็รูปและสาํเร็จรูปจากเนือ้ไก 484,778,100 

13 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑอาหาร จาํกัด ผลิตเนื้อไกปรุงสกุแชแข็ง 200,000,000 

14 บริษัท ซันนีอ่ินเตอรฟูด จาํกัด ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเนื้อไก 191,200,000 

15 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จาํกัด หมักไก และทําผลิตภัณฑอาหารสาํเร็จรูปจากเนื้อสตัวปก 162,035,087 

16 บริษัท ศรไีทยฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) ฆาและชําแหละไกสด ผลิตอาหารลูกชิน้ ไสกรอกและผลิตภัณฑอาหารกึ่งสาํเร็จรูป เชน ไกชุบแปงทอด ไกปง 132,000,000 

17 บริษัท สกายฟูด จํากัด แปรรูปเนื้อสัตวใหเปนอาหารกึ่งสาํเร็จรูปและการแชแข็ง เชน ไกทอดแชแข็ง 100,000,000 

18 บริษัท อาหารเบทเทอร จํากัด ฆาไกและชําแหละเนื้อไกแชเย็น ทําลูกชิ้นหมู ไสกรอก 85,000,000 

19 บริษัท ไทยซัมมิท มารเก็ตติง้ จาํกดั บรรจุเนื้อไก ในภาชนะที่ผนกึและอากาศเขาไมได 48,000,000 

20 บริษัท สกอต อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตอาหารสาํเร็จรูป เชน ซุปไกสกดั รังนกบรรจุขวดและผลิตลูกอม 45,000,000 



สําหรับเกษตรกรรายยอยหรอืธุรกิจขนาดกลางทีเ่ขารวมในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก มี

ความแตกตางไปจากกลุมบริษทัใหญขางตนอยางเห็นไดชัด โดยพบวาสวนใหญแลวธุรกิจการแปรรูปของ

กลุมเกษตรกรรายยอยจะถูกจัดไวในกลุมโรงงานประเภทที ่ 2 ซ่ึงหมายความวา เปนโรงงานที่มีการใช

กําลังเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา และมจีํานวนคนงานไมเกิน 50 คน ซ่ึงไมใชฟน ขีเ้ลือ่ยหรอืแกลบเปน

เชื้อเพลงิ
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 จากเกณฑดังกลาวจัดไดวากลุมธุรกิจของเกษตรกรรายยอยสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลาง 

และโดยเฉลี่ยแลวแตละแหงมเีงินลงทุนรวมประมาณ 1.8 ลานบาท
*
 และผลผลิตสวนมากเปนลักษณะ

การผลิตลูกชิ้น ไกยอ และไสกรอกไก เพื่อบริโภคภายในประเทศเปนหลกั 

ดังนั้นสามารถแสดงแผนภาพความเกี่ยวพันในกระบวนการแปรรูปไกเนื้อไดดังตอไปนี้  

 
ที่มา. สถาบันอาหาร , อางอิงจากศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร (2542:40) 

2.2. ความสัมพันธระหวางธรุกิจแปรรูปและธุรกิจผลิตไกเนื้อ 

จากขอมูลทั้งหมดที่แสดงใหเห็นในขางตน ไดสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางความสัมพันธ

ระหวางกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมแปรรูปและกลุมธรุกิจการผลิตไกเนื้อวา โดยมากแลว บริษัทสวนใหญมี

การประกอบธุรกิจในลักษณะครบวงจร ตั้งแตอุตสาหกรรมผลิตพอพันธุแมพันธุ อุตสาหกรรมยาและ

                                                 
89 คําอธิบายดังกลาวสามารถอานไดเพ่ิมเติมจากขอมลูประเภทโรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

* ตัวเลขดังกลาวคิดคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมของกิจการแปรรูปไกเนื้อของธุรกิจขนาดกลางที่ถูกจัดไวใน

กลุมโรงงานประเภทที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น  21 ราย  



เวชภัณฑ อุตสาหกรรมผลติอาหารสัตว จนกระทั่งมาถึงอุตสาหกรรมการเลีย้งไกเนื้อเพื่อสงตอยัง

อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อไก โดยมีเปาหมายเพื่อการเพิม่มูลคาเพิม่ของเนื้อไกใหสูงขึ้น  

ลักษณะการประกอบการสามารถจําแนกออกไดเปน 3 วิธีการคือ  

1. จดทะเบยีนบริษัทขึ้นมาประกอบธุรกิจดานแปรรูปโดยเฉพาะ 

2. แยกสวนการผลิตภายในบริษัทแม โดยกลาวรวมประเภทธุรกิจวา เปนธุรกิจครบวงจร 

3. ผสมผสานธรุกิจครบวงจรกับการจดทะเบยีนบริษัทใหมเพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ   

จะพบวาสําหรบักลุมบริษัทยกัษใหญแลว มักจัดอยูในกลุมประเภทที่ 3 คือ มีการจดัตั้ง

บริษัทในลักษณะครบวงจร และตั้งบริษัทยอยขึ้นมาเพื่อดแูลเปนการเฉพาะ ยกตัวอยางเชน กลุมเครือ

เจริญโภคภัณฑ กลุมเบทาโกร เปนตน  

สําหรับกรณีกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ พบวาถือครองสวนแบงตลาดสูงที่สุดในดานธุรกิจ

การเกษตร มีการแตกสายเครอืขายออกไปในทุกดาน โดยในสวนของอุตสาหกรรมไกเนือ้พบวามีโรงงาน

สงไกเนื้อปอนเขาสูการแปรรูปโดยตรง และรวมไปถึงการผลิตและชองทางจัดจําหนายอาหารสาํเรจ็รูป

จากการแปรรูปเนื้อสัตวอีกดวย ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากมูลคาเงินจดทะเบียนในกลุมนี้ คิดเปนมูลคารวมสงู

ถึง 4,080 ลานบาท 

CPF Food
(2800M)

ธุรกิจไกเน้ือครบวงจร

BKP
(600M)

ธุรกิจไกเน้ือครบวงจร

CPY
(350M)

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

CPF Trading
(330M)

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

อาหารสําเร็จรูปจากการแปรรูปเน้ือสัตว

ธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑในธุรกิจการแปรรูป

 
ที่มา. จากขอมลูกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ และทะเบียนธุรกิจ ในกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หมายเหตุ. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง มูลคาเงินทุนจดทะเบียนบริษัท  
อักษรยอ: CPF=บจ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร , BKP=บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส, CPY=บจ. ซีพี-โยเนะคิว
และ CPF Trading ชื่อเดิมคือ บรษัิท วีฟูดผลิตภัณฑอาหาร 

เชนเดียวกันกับกลุมเบทาโกร ซ่ึงแมจะมีการแบงสายงานของธุรกิจออกเปน 5 สายงาน

สําคัญแลวก็ตาม แตสําหรับเครือเบทาโกรนั้น มีรูปแบบการประกอบธุรกิจทั้งในลักษณะธุรกิจครบวงจร 

และธุรกิจการแปรรูปเนื้อไกไปพรอมๆ กัน ถึงแมวาขนาดของทุนจดทะเบียนเมื่อเทยีบกับเครือเจริญโภค

ภัณฑแลวจะตางกันมากก็ตาม  



ธุรกิจกลุมเบทาโกรในธุรกิจการแปรรูป

Better Food
(250M)

ธุรกิจไกเน้ือครบวงจร

B.Food
(300M)

ธุรกิจไกเน้ือครบวงจร

Ajnomoto Betagro
Frozen Foods

(764M)
แปรรูปเน้ือไกสงออก

 
ที่มา. เบทาโกร,แนะนําองคกร 

ในสวนของเบทาโกรสามารถจาํแนกบริษัทในเครือที่รับผิดชอบในดานการผลิตและแปรรูป

เนื้อไกได 3 บรษิัทสําคัญ คือ  
1. บริษัท บ.ีฟูด โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล  
2. บริษัทอาหารเบทเทอร  
3. บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซน ฟูดส  

บริษัทสองแหงแรกนั้นเปนบริษัทที่ดําเนินธรุกิจอาหารอยางครบวงจร โดยจะพบวา บริษทั 

บี.ฟูด จะผลิตอาหารมุงตอบสนองความตองการของลูกคาตางประเทศเปนหลัก โดยกลุมอาหารที่สงออก

จะอยูในกลุมอาหารแปรรูปไกปรุงสุก อาหารพรอมปรุง เปนตน เชนเดียวกันกับบริษัทอาหารเบทเทอร

ซ่ึงดูแลดานการแปรรูปอาหารโดยตรง เชน ลูกชิ้น ไสกรอก เปนบริษัทที่ตอบสนองทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ  สําหรับบริษัทสุดทายอยาง อายโินะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซน 

ฟูดส จะเปนบริษัทซ่ึงดูแลเฉพาะในสวนของธุรกิจผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุกแชแข็ง เพื่อการสงออกเทานั้น  

สําหรับในอีก 2 กลุมที่เหลือ คือ กลุมบริษัทที่แยกบริษทัสาขาออกมาเพื่อดําเนินกิจการ

ดานการแปรรปูโดยเฉพาะ กับกลุมที่ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร จะพบวาเห็นไดโดยทั่วไปในธุรกิจ

ลักษณะนี้ โดยตัวอยางกลุมบริษัทที่แยกบรษิัทมาประกอบกิจการโดยตรง ที่เห็นไดชัดเจน คือ บริษัท

โกลเดน ไลน บิสซิเนส ซ่ึงอยูในกลุมสหฟารม ซ่ึงเปนการแยกบริษัทออกมาเพื่อดําเนินกิจการโดยเฉพาะ

เพื่อการแปรรปูเนื้อไก หรือตัวอยางกรณีของบริษัทที่ดําเนินกิจการแบบครบวงจร เชน บริษัทจเีอฟพีที 

จํากัด (มหาชน) ที่ดําเนินการผลิตแบบครบวงจร ดวยการแปรรูปเนื้อไกจากไกเนื้อที่อยูในสายการผลติ

ของตนเอง เปนตน  



บทที่ 3  
ตลาดอุตสาหกรรมไกเน้ือ  

ในสวนสุดทายของการวิเคราะหอุตสาหกรรมไกเนื้อในที่นี้ จะศึกษาถึงภาพรวมระบบอื่นๆ

ที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมไกเน้ือ โดยจําแนกออกเปน 3 สวนสําคัญ ไดแก ภาพรวมของระบบโลจิ

สติกสโครงสรางตลาดไกเน้ือ และสวนสดุทายคือ สถานการณตลาดโลกและแนวโนมในอนาคตของ

อุตสาหกรรมไกเน้ือ  
สําหรับในสวนที่หนึ่ง จะเปนการรวบรวมวรรณกรรมทีเ่ก่ียวเนื่องกับระบบโลจีสติกสใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซ่ึงแมจะไมเปนสวนหนึง่ของภาคการผลิตอุตสาหกรรมไกเนื้อโดยตรง 

หากแตมีความสําคัญในฐานะของการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพ โดยพบวาเปนสวนที่มี

ความสําคัญตอไปในในอนาคต  
สวนที่สอง จะเปนการอธิบายจําแนกภาพรวมของโครงสรางตลาดในอุตสาหกรรมไกเนือ้ 

ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑไกเนื้อที่

ตอบสนองตอความตองการของกลุมผูบริโภคที่แตกตางกัน และในสวนสดุทาย จะอธิบายถึงสถานการณ

ตลาดโลกในปจจุบัน ประเทศคูแขงทางการผลิต ตลอดจนแนวโนมของอุตสาหกรรมไกเนื้อของประเทศ

ไทยในอนาคต 

3.1 ภาพรวมของระบบโลจิสติกส: จากฟารมสูผูบริโภค 

หนึ่งในกระบวนการที่มคีวามสําคัญตอผูผลิตในปจจุบันไปไมแพไปจากเรือ่งการควบคุม

การผลิต หรือการผลิตผลิตภัณฑใหตรงความตองการของลูกคาหรือกลุมตลาด คือ เรื่องระบบการวาง

แผนการบริหารจัดการสินคา โดยกลุมบริษัทที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถลด

ตนทุนการผลิต การสูญเสีย หรือสามารถแสวงหากําไรเพิม่ขึ้นไดจากการวางระบบที่ดี 
ระบบโลจีสติกสนั้นเปนที่กลาวถึงในหลายความหมาย ทั้งในความหมายที่แคบ คือ การ

บริหารจัดการกิจกรรมดานการขนสงสินคา หรือ ในความหมายอยางกวางคือ กระบวนการซึ่งเปนสวน

หนึ่งของระบบหวงโซอุปทาน 
แตอยางไรก็ตาม สําหรับในงานศึกษาน้ี จะอาศัยความหมายที่มีการบัญญัติโดย Council 

of Supply Chain Management ซ่ึงใหความหมายไววา “การบริหารจดัการโลจิสติกสเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทาน ซ่ึงรวมเรื่องของการวางแผน การดําเนินการ การควบคุม การ

ไหลเวียน และการจัดเก็บสินคา บริการ และสารสนเทศ อยางมีประสทิธภิาพและมีประสิทธิผล จาก

จุดเริ่มตนจนถึงจุดของการบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค”90
  

                                                 
90 ที่มา.  http://www.logisticsclinic.com/web/content/view/667/101/  



3.1.1 ระบบโลจิสติกสกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ 

จากงานศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรพบวาตนทุนของระบบโลจิสติกสตอมูลคา 

GDP ของไทย อยูในเกณฑเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 19  
ซ่ึงตนทุนสวนใหญมา

จากดานสินคาคงคลัง รอยละ 8.8 

ตนทุนดานการขนสงรอยละ 7.8 และ

ตนทุนในการบริหารจัดการอีกรอยละ 

2.3
91

 แตอยางไรก็ตาม งานศกึษา

เก่ียวกับระบบโลจีสติกสใน

อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทย 

ยังไมมีการศึกษามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับงานศึกษาดานโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ
*
  

การทําความเขาใจกับระบบกระบวนการโลจิสติกสเปนสิ่งทีจ่ําเปน เพื่อสามารถวิเคราะห

การบริหารจัดการเรื่องโลจสิติกสของกลุมบริษัทธุรกิจการเกษตรตางๆได โดยสามารถอธิบายไดดัง

แผนภาพตอไปน้ี  

แผนภาพ กระบวนการโลจิสติกส 

 
ที่มา. Logistics and Supply Chain Management Institute 

                                                 
91 แหลงที่มา. [Online]. http://www.logisticsclinic.com/web/content/view/671/113/1/1/  
*

 จากการคนควาฐานขอมูลวทิยานิพนธยอนหลังของประเทศไทย จากสถาบันการศึกษาจํานวน 76 แหง พบวา 

การศึกษาที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการโลจิสติกสมักอยูในกลุมอุตสาหกรรมหนัก เชน เหลก็ ยานยนต  อิเล็กทรอนิกส กระดาษ 

น้ํายาง เปนตน มากกวาจะใหความสําคัญกับภาคเกษตร  



จากแผนภาพทีแ่สดงขางตน จะเห็นไดวา แทจริงแลวกระบวนการโลจิสติกสเกิดขึ้นในทุก

สวนของธุรกิจการผลิต ตั้งแตจุดเริ่มตนการผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจภุัณฑ สินคาคงคลัง 

กระบวนการกระจายสินคา จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค  

สําหรับอุตสาหกรรมไกเน้ือจะพบวาระบบการบริหารจัดการดานโลจิสติกสเขามามีบทบาท

อยางมากสาํหรบับริษัทที่มีการผลิตไกเน้ือปริมาณมากสูตลาด ซ่ึงแตกตางจากการผลติของเกษตรกรราย

ยอยซึ่งไมมีระบบการบริหารจัดการจากฟารมสูผูบริโภคมากนัก เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกร

รายยอยมุงเนนสงตลาดภายในทองถ่ินมากกวาจะผลิตเพื่อสงยังพื้นที่หางไกล โดยจากแผนภาพที่ระบุ

ดานลางนี้แสดงถึงชองทางการสงตอไกเน้ือ ในลักษณะตางๆ จากขอมูล ป พ.ศ. 2539 ของสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร พบวา สวนใหญพอคาขายสง และพอคารวบรวมจะเปนผูมารับไกมีชีวิตจากฟารม

ดวยตนเอง และสงตอเปนทอดๆ ยังพอคาขายปลีก จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค   

แผนภาพแสดงวิถกีารตลาดไกเนื้อประเภทอิสระ 

เกษตรกรผูเลี้ยงไกเนื้ออิสระ

พอคาขายสงไกเนื้อ

ชําแหละทองถ่ิน

พอคารวบรวมไกเนื้อ

มีชีวิตทองถ่ิน

พอคาขายสงไกเนื้อ

ชําแหละ กทม.
ตัวแทนบริษัท

พอคาขายปลีกไกเนื้อ

ชําแหละทองถ่ิน

พอคาขายปลีกไกเนื้อ

ชําแหละ กทม.

โรงฆาและชําแหละ

กทม.

ผูบรโิภคทองถ่ิน ผูบรโิภคกทม.

 
ที่มา. สถาบันอาหาร, อางอิงจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2539 

แตสําหรับการผลิตอุตสาหกรรมไกเนื้อของบริษัทขนาดใหญจะไมเปนเชนนัน้ เนื่องจาก

บริษัทสวนใหญจะมีลักษณะการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแตการเลี้ยงไกเนื้อ การชําแหละในโรงฆาของ

ตนเอง การแปรรูปเปนอาหารกึ่งปรุงสุก อาหารปรุงสุก การบรรจุภัณฑ จนกระทั่งการขนสงถึงผูบริโภคที่

กระจายอยูทั่วประเทศและรวมถึงการสงออกยังตลาดตางประเทศดวย การสงไกเนื้อมชีีวิตเขาโรงฆาและ

ชําแหละ จึงมีทั้งจากกลุมเกษตรพันธะสญัญา/กลุมรับจางเลี้ยง และการเลี้ยงในระบบฟารมปดขนาด

ใหญของทางบริษัทเอง  



แผนภาพแสดงวิถกีารตลาดไกเนื้อประเภทประกันราคา/รับจางเล้ียง 

เกษตรกรผูเลีย้งไกเน้ือประกันราคา/รับจางเลีย้ง

พอคาขายปลกีไกเน้ือ

ชําแหละ กทม.
พอคาขายปลกี และพอคาขายสง
ไกเน้ือชําแหละ ตางจังหวัด

โรงงานแปรรูปเน้ือไก

สงออก

ผูบริโภค กทม. ผูบริโภค ตางจังหวัด

โรงฆาและชําแหละของบริษัท

ตัวแทนบริษัท บริษัท

 
ที่มา. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2539 

ดังนั้นจากความสําคัญของระบบโลจิสติกสดงักลาว จึงทาํใหกลายเปนตนทุนสวนสําคัญของ

ภาคธุรกิจการแปรรูปไกเน้ือ และการจําหนายสูผูบริโภค การวางแผนระบบจึงเปนหัวใจสําคัญของการ

ประสบความสาํเรจ็หรือความสามารถในการแขงขันกับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการตัดสินใจเลือก

พื้นที่การตั้งโรงงาน การพิจารณาสาธารณูปโภคตางๆ การใหความสําคัญกับระบบการประหยัดเชื้อเพลิง

ในโรงงาน การสรางคลังสินคา หรือแมแตการขนสงอาหารแชแข็ง ทุกสวนลวนแตเก่ียวของกับระบบโลจิ

สติกสทั้งสิ้น  

3.1.2 พฤติกรรมของบริษัทธุรกิจการเกษตรในดานโลจิสติกส  

จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนัน้ การวิเคราะหระบบโลจสิติกสในอุตสาหกรรมไกเนื้อจงึ

จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ ดานสินคาคงคลัง ดานการขนสง และดานการบริหารจัดการ  

1. ดานสินคาคงคลัง 

ความสําคัญของดานสินคาคงคลังถือไดวาสําคัญเปนอันดับหนึ่งในระบบโลจิสติกส ซ่ึง

สินคาคงคลังน้ันมีความหมายตั้งแต การพิจารณาวัตถุดิบในการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา ปริมาณ

สินคาใหเพียงพอในแตละวัน ซ่ึงสวนใหญการควบคุมสินคาคงคลังกลุมบริษัทมักใชวิธีการทําเกษตร

พันธะสัญญากับเกษตรกร
92

 ซ่ึงจะทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาไดตามความตองการของ

บริษัท ตั้งแตการกําหนดปริมาณการเลี้ยงไกในระบบเกษตรพันธะสัญญา ซ่ึงจะมีผลตอไปยังการควบคุม

ปริมาณอุปทานของไกในตลาดไดอีกดวย การควบคุมคุณภาพเน้ือไกผานสูตรอาหารสัตวที่บริษัท

                                                 
92 กุลศิริ กลั่นนุรักษ และคณะ , 2549. ระบบโลจิสติกส กับภาคการเกษตร. บทความกรมวิชาการการเกษตร , 

ผลิใบ ปที่ 9 ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2549 แหลงที่มา. [Online]. 
http://www.doa.go.th/th/ShowArticles.aspx?id=2601  
 



กําหนดใหเกษตรกรในระบบซื้อดวยวิธีการใชเครดิตลวงหนา การกําหนดน้ําหนักไกหนาฟารมที่ให

เกษตรกรเลีย้งเพื่อเปนการคดัขนาดไก เปนตน 

นอกเหนือจากการใชระบบเกษตรพันธะสัญญาในการควบคุมคุณภาพของไกเนื้อแลว 

เทคโนโลยีทันสมัยในการควบคุมไดถูกนํามาใชเชนเดยีวกัน ยกตัวอยางเชนกรณีเครือเจริญโภคภัณฑได

อาศัยดาวเทียมในการพิจารณาควบคุมฟารมระยะไกล และชวยใหบรษิัทสามารถรูตนทุนการเลีย้งได

ชนิดวันตอวัน และสามารถคํานวณผลกาํไรขาดทุนของการเลี้ยงแตละครั้งได โดยไมตองเดินทางถึงฟารม

93
 ยิ่งไปกวานั้น นอกจากจะมีการควบคุมคุณภาพสินคาจากผูผลิตสูผูบริโภคแลว บริษัทยกัษใหญหลาย

แหงยังวางระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ถึงที่มาและกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ

เหลานั้นดวยวาเปนไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพในระดับสากล ไมวาจะเปนบริษัทเครือเจริญโภค

ภัณฑ หรือบรษิัทเบทาโกร   

กรณีบริษัทเบทาโกร จํากัด 

นายสหสั รัตนะโสภณชยั ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยดานอาหารและประกันคณุภาพกลาง เครอื  

เบทาโกร ในฐานะรับผิดชอบเรือ่งระบบตรวจสอบยอนกลับโดยตรง ไดใหรายละเอยีดกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความ

พรอมดานระบบตรวจสอบยอนกลับของเครอืเบทาโกร วาจากการที่คูคาและลกูคาไดใหความสาํคัญเกี่ยวกับระบบ

ตรวจสอบยอนกลับ แมวาเครือเบทาโกรไดใหความสําคัญมานานแลว แตอยูในรูปแบบของเอกสารและใชเวลาตรวจสอบ
นาน จึงไดทําการศึกษาทําอยางไรใหสามารถตรวจสอบยอนกลับสนิคาไดอยางรวดเรว็และแมนยํา จึงไดพัฒนาระบบ

จัดเก็บขอมูลโดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวย หรือท่ีเรียกวา E-Traceability โดยเริ่มตนที่สายธุรกจิไกเพ่ือ
การสงออกกอน 

เบทาโกรไดใชเวลาพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบยอนกลับในสายธุรกจิไกเปนเวลาประมาณ 3 ป 

วันนี้เรียกไดวาสายธุรกจิไกสามารถตรวจสอบยอนกลับไดทุกขัน้ตอน ขอมูลจากทุกหนวยธุรกจิถูกเชือ่มโยงเขาดวยกัน

ตั้งแตฟารมไกพอแมพันธุ โรงฟกไข ฟารมไกเนือ้ โรงงานอาหารสัตว เวชภัณฑ โรงงานแปรรูป จนถึงการกระจายสนิคา 
มีระบบตรวจสอบคุณภาพ การเกบ็ขอมูลท่ีสามารถใชเวลาตรวจสอบไดอยางรวดเร็วไมถึง 2 นาท ี ในการคนหาขอมูล

เบื้องตนที่สาํคัญในการตรวจสอบยอนกลับ...
94  

2. ดานการขนสงสินคา 

ถึงแมวาความสําคัญของตนทุนดานการขนสงสินคาจะมาเปนอันดับสองสําหรับระบบโลจิ

สติกส แตไมไดมีความสําคัญยิ่งหยอนไปกวาประเด็นดานการควบคุมคุณภาพสินคาเทาใดนัก ซ่ึงจากงาน

ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
95

 พบวา ตนทุนดานการขนสงขยับตัวเปนสัดสวนที่สูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องเมื่อเปรียบเทยีบกับตนทุนดานอื่นๆ ที่มีแนวโนมปรับตัวลดลง เหตุผลหน่ึงที่อาจนํามาอธิบายได

คือ การขยับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนปจจัยการผลิตทีส่ําคัญสําหรับทกุ

ภาคอุตสาหกรรม  

                                                 
93 
เอกสารสรุปการดงูานบริษัทในเครือ CPF จังหวัดสระบรุี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยวิทยากร 

นายอภัยชนม วัชรสินธุ ในโครงการนักบริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง รุนที่ 29 แหลงที่มา. [Online]. ....... 
94 
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ , E-Traceability ตรวจสอบยอนกลับไมถึง 2 นาที ระบบเพิ่มขดีแขงขัน'เบทา

โกร', ฉบับที่ 2268 ประจําวันที่ 08 พ.ย. – 10 พ.ย. 2550  

95 แหลงที่มา. [Online].  http://www.logisticsclinic.com/web/content/view/672/115/  



แผนภาพ สัดสวนตนทุนดานการขนสงตอมูลคาจีดีพีประเทศไทย 
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ที่มา. Centre for Logistics Research (CLR) 

ดวยเหตุที่ตนทุนดานการขนสงมาจากราคาน้าํมันเชื้อเพลิงเปนหลัก ดังนั้นจึงสงผลทําให

บริษัทตางตองมีการวางแผนในทุกขั้นของการดําเนินการเพือ่ใหสามารถลดตนทุนการผลิตใหไดมากทีส่ดุ 

ตั้งแตจุดเริ่มตนของการผลิต เชน  การหาพื้นที่ตั้งโรงงานแปรรูปสินคา หรือความพยายามของบริษัทใน

การพัฒนาและแสวงหาวิธีการประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงภายในโรงงานของบริษัท  หรือในบางกรณทีี่

ทางบริษัทไมตองการบริหารจดัการดวยตนเอง อาจใชทําสญัญารวมกับบริษัทอื่นที่มีความชํานาญ โดย

มอบหมายภาระในการขนสงสนิคาภายใตหลกัการลดตนทุนการขนสงใหนอยที่สุด  

ดังนั้น การพิจารณาดานตนทุนการขนสง สามารถวิเคราะหแยกไดเปน 2 สวน คือ การ

จัดการจากภายในบริษัท และ การจัดการจากบริษัทอื่นภายนอก เปนตน  

ตัวอยางการบริหารตนทุนการขนสง : จากภายในบริษัท 

การจัดการดานตนทุนการขนสงจากภายในบรษิัท สามารถกระทําไดหลายวิธีการ ตั้งแต 

การกําหนดพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัท ไปจนถึงการแสวงหาวิธีการประหยดัพลังงานภายในบริษัทเอง  

สําหรับในสวนการกําหนดพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัทนั้น สิ่งที่สังเกตไดประการหนึ่งคือ 

บริษัทสวนใหญจะตั้งโรงงานแปรรูปไกเน้ืออยูในบริเวณจังหวัดที่มีการเลีย้งไกเนื้ออยางหนาแนน ซ่ึงเมื่อ

นําฐานขอมูลโรงงานแปรรูปจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบเขากับแผนที่ความหนาแนนของการ

เลี้ยงไกเน้ือ (ดูแผนภาพไดในภาคผนวก) สามารถแสดงใหเห็นไดดังรูปตอไปนี้ 



 

แผนภาพเปรียบเทียบความหนาแนนของการเลี้ยงไกเนื้อภาคกลางและการตั้งโรงงานแปรรูป 

 

 โรงงานเครือสหฟารม 

โรงงานเครือเบทาโกร 

โรงงานเครือเจริญโภคภัณฑ 

โรงงานบริษัทจีเอฟพีที 

 

โรงงานแหลมทอง  
ที่มา. ขอมลูจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การเลือกที่ตั้งโรงงานในพื้นทีท่ี่มีความหนาแนนของการเลี้ยงไกเนื้อ ทําใหการขนสงเปนไป

โดยงายและประหยัดระยะเวลา ตลอดจนคาใชจายในการเดินทางขนสง คาเชื้อเพลิง และทําใหบริษัทมี

ความไดเปรียบมากกวาบริษัทอื่นๆ ที่มีระยะทางระหวางฟารมและโรงฆาชาํแหละทีห่างไกล 

จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา บริษัทสวนใหญจะตั้งโรงงานในบริเวณใกลเคียงกับแหลง

ฟารมไกเน้ือของประเทศ ยกตัวอยางเชน ในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี เปน

จังหวัดที่มีความหนาแนนของการเลีย้งไกเนือ้อยูในเกณฑสูง จึงเห็นไดวาทางบริษัทขนาดใหญหลาย

บริษัทไดเขาไปตั้งโรงงานในพื้นที่ดังกลาว ไมวาจะเปน เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทสหฟารม หรอื

บริษัทเบทาโกร  

  



 

ตัวอยางพฤติกรรมของบริษัทไกครบวงจร: สหฟารม และ เบทาโกร 

“สหฟารมพยายามปรับลดตนทุนทุกแนวทาง โดยการมีโรงงานแปรรูปและฟารม ตั้งอยูในบริเวณใกลกัน
และอยูในแหลงท่ีผลิตวัตถุดิบ คือ จังหวัดลพบุร ีทําใหมีขอไดเปรียบบริษัทอื่นที่มีตนทนุการขนสงนอย” 

บทสัมภาษณ นายแพทยปญญา โชติเทวัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทสหฟารม จาํกัด
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“สําหรับการลงทนุเครือเบทาโกร ยังคงมีการจัดสรรงบไวลงทุนอยางตอเนื่องทุกป ซ่ึงปนี้คาดวาจะใช
งบประมาณ 4,000 ลานบาท ในหลายโปรเจ็กตดวยกัน เชนสายไก มีโครงการตัง้โรงงานแปรรูปอาหารขนาดยอมเพ่ือ
สนองกลุมธุรกิจจาํหนายอาหารในประเทศ จากปจจบุันโรงงานแปรรปูของเครือเบทาโกรจะเปนโรงงานขนาดใหญผลิต
เพ่ือการสงออกเปนหลกั สวนที่เหลือจากการสงออกจึงนํามาจําหนายในประเทศ แตปจจุบันชองทางการจาํหนายใน
ประเทศมีเยอะมาก รวมไปถงึรานสะดวกซ้ือดวย จึงมีโครงการตั้งโรงงานแปรรูปขนาดยอมขึ้นมาเพื่อสนองธุรกจิกลุมนี ้ 

ขณะเดียวกันไดตระหนักถึงเรือ่งโลจิสติกส การบริหารจัดการ เพ่ือลดตนทุน การที่ใหความสําคัญกับ

ธุรกจิภายในประเทศ จึงมีแนวคิดจะสรางกลุมโรงงานที่ใกลกับตลาด ซ่ึงอาจจะตั้งยานกรุงเทพฯตอนบน อยุธยา วังนอย 

เปนโรงงานเล็กๆ ขนาด 200-300 ลานบาท” 

วสิษฐ แตไพสิฐพงษ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฎิบัตกิารกลุมธรุกิจเครอืเบทาโกร97 

นอกจากประเด็นเรื่องการตั้งโรงงานในพื้นที่ใกลแหลงฟารมไกเนื้อแลว ยังพบวามีความ

พยายามในการหาพลังงานรูปแบบใหมในการผลิต เพื่อลดการพึ่งพิงน้ํามนัดีเซล เชน การผลิตน้ํามันไบ

โอดีเซลข้ึนใชภายในโรงงานอตุสาหกรรมของตนเอง ดังเชนตัวอยางที่เหน็จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 

กรณีบริษัทซีพเีอฟ จํากัด 

วิโรจน คัมภีระ รองกรรมการผูจดัการอาวุโส บรษิัท เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากดั (มหาชน) คํานวณ
ตนทุนในการทาํไบโอดีเซลจากน้าํมันทอดไกให "ผูจัดการ" ฟงคราวๆ ระหวางการนัดพบกับเขา ณ โรงงานปกธงชัย 

โรงงานตนแบบอกีแหงหนึ่ง ท่ีกําลงัจะเริ่มใชน้าํมันทอดไกเติมในรถขนสงอาหารสัตวท้ังหมดกวา 14  คันในเร็ววันนี้วา  

"ตนทุนการผลติจริงๆ อยูท่ีลิตรละ 20 บาท เราซื้อน้ํามันทอดไกจากโรงงานของ ซี.พี.เองลิตรละ 14 
บาท และเสียคาใชจายในการผานกระบวนการจนมาเปนไบโอดีเซลอีก 5 บาท ขณะที่น้ํามันดีเซลปจจบุันราคาลิตรละ
ประมาณ 27-28 บาท และมีแนวโนมจะสงูขึ้นอยางตอเนื่องในเร็ววันนี้ หากนับงายๆ เราใชน้ํามันประมาณ 4,500 ลิตร 
เฉพาะโรงงานปกธงชยัอยางเดียวทีมี่รถไซโลถงึ 14 คัน นั่นเทากับวาเราใชน้าํมันมากถงึ 63,000 ลิตรตอเดือน และจะ
ประหยัดคาน้าํมันไดเกือบครึ่งลานบาทตอเดือนเลยทีเดียว” 

บทสัมภาษณหนงัสือพิมพผูจัดการ
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96 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ , "เบทาโกร-สหฟารม"มั่นใจอุตสาหกรรมไกปนี้สดใส, ฉบับวันที ่8 มกราคม 

พ.ศ. 2551 
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หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ , 'เบทาโกร' ทารบเศรษฐกจิปชวด ตั้งเปารายได 45,000 ลาน/โตกวา 30%, 

ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัที่ 2285 06 ม.ค. -09 ม.ค. 2551 
98 
นิตยสารผูจัดการ , ประหยัดพลังงานในแบบ CPF, ตุลาคม พ.ศ. 2549 แหลงที่มา.[Online].  

http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=52424  



ตัวอยางการบริหารตนทุนการขนสง : โดยการจางบริษัทอ่ืน 

การขนสงสินคาถือวาเปนหัวใจสําคัญของความสามารถในการแขงขันและการขยายตลาด

สินคาของกลุมบริษัท หากบริษัทตองประสบกับปญหาการขนสงอาจไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได

หรือไมสามารถขยายกิจการของตนเองไปยังพื้นที่อ่ืนได 

ตัวอยางสถานการณบริษัทไทสัน ฟูด 
ตลอด 3 ปท่ีผานมา เจมส ไรซ หัวหนาฝายปฏิบัติการประจาํประเทศจีนของบริษัทไทสนั ฟูดส เจนตากบั

ภาพการขนไกแชแข็งท่ีถูกถลกขนออกเรียบรอยแลวนับตันๆ ใสบนหลงัรถบรรทุกและใชผาคลุมไวอกีชั้นภายใตอณุหภูมิ
ระอุของฤดรูอน เพ่ือเดินทางไกลสูจุดมุงหมายตางๆ ท่ัวประเทศจีน 

"มันเปนจุดออนของผม" ไรซขยายความวา การไมมีอะไรเลยทั้งรถบรรทุกควบคุมอุณหภูม ิ โกดังเกบ็
สินคา ท้ังยังขาดความสามารถในการแชเย็นสนิคาลวนเปนตัวจํากัดใหธุรกิจของไทสันหยุดอยูแคในเมืองหลักของ

จีนเทานั้น "ผมสามารถขายไดเพียงในพื้นท่ีท่ีผมทราบวามีรถบรรทุกท่ีสามารถเก็บสินคาของผมภายใตอุณหภูม ิ -

12 องศาไดเทานั้น" 

การขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีคนในวงการเรียกวา "ระบบลูกโซความเย็น" (Cold Chain) นั้น ได
สรางปญหาอยางมากสาํหรับบริษทัจีนและตะวันตก ซ่ึงแสวงหาโอกาสจากตลาดทีมี่ผูบริโภคมากถึง 1,300 ลานคน 
เพราะการไมมีระบบลูกโซความเยน็ ทําใหสามารถขนสงอาหาร ยา และผลิตภัณฑอื่นๆ ไดในระยะทางสัน้ๆ เทานัน้ 
โดยเฉพาะอยางยิง่จีนอาจเผชิญกับความยากลาํบากในการพฒันาภาพลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารดวย" 

คัดลอกสวนหนึ่งจาก “จีนกระอักสงอาหารทางไกลไมรอดเหตุขาดตูแชเย็น”,Logistic Digest 

ดวยเหตุดังกลาว บริษัทที่ไมสามารถบริหารดานการขนสงได บริษัทนั้นอาจมอบหมายให

บริษัทอื่นรับผิดชอบหนาที่ดานการขนสง บริษัทนั้นจะรับหนาทีใ่นการรับผิดชอบตนทุนการขนสง

เชนเดียวกัน โดยอาจมีนําเสนอวิธีการขนสงที่ประหยัดตนทุนใหมากทีสุ่ด ยกตัวอยางเชน กรณีบริษัทเบ

ทาโกร ทาํการจัดจางบริษัท ซิเมนตไทยโลจสิติกส จาํกัด ซ่ึงเปนหนึ่งในผูใหบริการโลจสิติกสรายใหญ

ของประเทศไทย  และเปนหนึ่งบริษัทในเครือปูนซิเมนตไทย เปนบริษัทที่ดูแลดานการขนสงสินคาของ

บริษัท  

บริษัท ซิเมนตไทยโลจสิติกส จํากัด ประสบความสําเร็จอยางมากในการนําเอาเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) มาใชในการจัดการรถบรรทุกของซัพ
พลายเออร เพือ่แกไขปญหาดานเอกสารจํานวนมากและเพิม่ประสิทธิภาพในการขนสง ซ่ึงระบบดังกลาว

จะสามารถชวยแกไขปญหาความบกพรองของการนําสง สรางความแมนยําใหกับการขนสงมากขึ้น พรอม

ทั้งประหยัดระยะเวลาการเดินทางอีกเชนกัน 



   

“ลูกคาภายนอกประมาณ 30 เปอรเซ็นต ประกอบดวย กระทิงแดง แอมเวย น้ําตาลมิตรผล ดัชมิลล 

เชลลน้ํามันเครื่อง อนาคตเราจะกาวไปสู consoledated และ multi drop multi pick ลูกคาบางรายเราก็อาจ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสงไปบางเชน เบทาโกร เดิมเขาขนทางรถยนตไปทางใต (ลพบุรีไปถึงหาดใหญ) เราไปเปลี่ยน

เขา เปนทางเรือและรถ จากลพบุรีขนทางรถไปทาเรืออยุธยา จากเรือสงไปทางใต แลวไปสงท่ีโรงงานที่หาดใหญ 

เพื่อใหตนทุนลดลง” 
สวนหนึ่งจากบทสัมภาษณ ภาณุมาศ ศรีศุข 

กรรมการผูจดัการบริษัทซิเมนตไทยโลจิสตกิส จํากดั
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3. ดานการบริหารจัดการ  

ระบบการวางแผนบริหารจัดการเปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสาํคัญตอระบบโลจิสติกส ไมตาง

ไปจากดานตนทุนการขนสง หรือตนทุนดานการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงในดานการบริหารจัดการนั้น

ครอบคลุมจนถึงการบริหารจัดการชองทางการนําสงสินคาถึงมือผูบริโภค โดยบริษัทขนาดใหญตาง

พยายามแสวงหาชองทางในการนําสงสินคาจากโรงงานถึงมือผูบริโภคไดสะดวกที่สุด ไมวาจะผานรานคา

ขนาดยอม หรอืบนชั้นวางของในหางสรรพสนิคา 
แนวทางหนึ่งทีม่ักจะพบเห็นบริษทัเหลานั้นนําสงสินคา คือ การหาพื้นที่ของตนเองในการ

วางสินคา เชน การตั้งหางสรรพสินคาของบริษัทสหฟารมเพื่อวางขายผลติภัณฑแปรรูปของตนเอง หรือ

การตั้งรานสะดวกซื้อขึ้นในเครือบริษัทของตนเอง ดังเชน กรณีการวางอาหารกึ่งปรุงสุกของบริษัทซีพีเอฟ 

ในราน 7-eleven ทั่วประเทศ, ราน CP-Fresh mart ทีเ่ปลีย่นจากราน CPF Mart ซ่ึงเปนจดุจาํหนาย
สินคาสด

100  หรือ การตั้งรานเบทาโกร มีท มารท ของกลุมเบทาโกรเปนชองทางจําหนายอาหารกึ่งปรุง

สุกเชน เนื้อหมหูรือเนื้อไก เปนตน 
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ตัวอยางการขยายกิจการรานสะดวกซื้อเพื่อเพิ่มชองทางการจาํหนายผลิตภัณฑ 
กรณีบริษัท ซีพเีอฟ จํากัด 

“การจัดการชองทางจัดจําหนายก็เปนอีกสิง่หนึ่งท่ีมีความสําคัญที่ตองทําควบคูกันไป โดยชองทางหลักท่ี
มีอยูคือ โมเดิรนเทรดและตลาดแบบดั้งเดิม ในสวนของโมเดรินเทรดไดมีการเจรจากนัเรียบรอยแลวและพรอมที่จะนาํ
สินคาออกวางในจุดขาย 350 จุดที่มีอยูไดทันท ีสวนในชองทางตลาดแบบดั้งเดิมก็ไดมีการวางแผนทีจ่ะปรับอิมเมจจุด
ขายผลิตภัณฑ CPF ใหดูทันสมัยและเหน็ชัดเจนยิง่ขึ้น นอกจากนี้ยงัจะปรับเปลี่ยนรานคา CPF Mart ท่ีเปนราน
จําหนายสนิคาสดของ CPF มาเปน CP Fresh Mart และตั้งเปาจะเพ่ิมจํานวนขึน้เปน 200 สาขา ภายใน 3 ป จาก
ปจจุบันที่มีอยูเพียง 5 สาขา  

"การเปลี่ยนชือ่เปน CP Fresh Mart ก็เพ่ือสะทอนถึงความสด และจะไดเชือ่มโยงกับตัวแบรนด CP 
ดวย นอกจากนี้หนารานที่มีอยูตามออฟฟศในท่ีตางๆ กจ็ะปรับใหเปนเหมือน CP Fresh Mart ท่ีกําลังจะทํา 
เพราะฉะนั้นจุดขายในอนาคตของ CPF ท้ังในกรงุเทพฯ และตางจังหวัด ก็จะมีความชัดเจน มีกิจกรรมการตลาดที่

ชัดเจน" 
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กรณีบริษัทเบทาโกร จํากัด 

“นายสัตวแพทยนพพร วายุโชติ รองกรรมการผูจัดการใหญ เครือเบทาโกร เปดเผย "ประชาชาติธรุกจิ" 
วา ในเร็วๆ นี้ทางเครือเบทาโกรกําลังจะเปดใหบริการรานคาปลีกขายผลิตภัณฑเนื้อหมู เนื้อไกอนามยั และผลิตภัณฑ

แปรรูปตางๆ บรเิวณยานชุมชนตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนอาศยัอยูจาํนวนมาก ภายใตชื่อราน "เบทา

โกร มีท มารท" เพ่ือใหสามารถบรกิารเขาถึงลูกคารานอาหารใหไดมากท่ีสุดตามนโยบายอาหารปลอดภัย (foodsafety) 
โดยที่ผานมามีความตองการหมูอนามัยมาก แตใหบริการไดไมท่ัวถึง 

เบทาโกร มีท มารท จะเริ่มเปดรานสาขาแรกบริเวณหมูบานสัมมากร หลังจากนัน้จะเปดใหบริการเพ่ิมอีก 
3 แหงภายในปนี ้โดยรานคาท้ัง 4 แหงจะเปนโครงการนาํรองเพ่ือทดลองรูปแบบรานคา และการบรหิารงาน รวมถึงดู
ความตองการของผูบริโภควาตองการรานคาแบบใด หลังจากนั้นในป 2550 มีแผนทีจ่ะขยายบรกิารใหครอบคลุมอีก
หลายจุดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาการดาํเนินงานไว 2 แนวทาง ระหวางการขยายสาขาเพิ่ม กับการใหบริการ
จัดสงถึงบาน ท้ังหมดคงตองรอดผูลการเปดเบทาโกร มีท มารท ท้ัง 4 แหงกอน” 

3.2 โครงสรางตลาดผลิตภัณฑไกเนื้อ 

ในงานศึกษาชิ้นนี้นอกจากจะศึกษาขอมูลการประกอบธุรกิจไกเนื้อของบริษัทยักษใหญใน

วงการธุรกิจการเกษตร ดังเชนรายละเอยีดในบทที่ 1 และ 2 ที่ผานมา อันเปนการพิจารณาอุตสาหกรรม

ไกเนื้อในระดับจุลภาคแลว ในงานศึกษาชิ้นนี้ยังจะกลาวศึกษาสถานการณของอุตสาหรรมไกเนือ้ใน

ระดับมหภาคอีกดวย ซ่ึงครอบคลุมทั้งการศกึษาขอมูล ตลาดการซื้อขายผลิตภัณฑไกเนื้อภายในประเทศ 

และตลาดการสงออกสินคาไกเน้ือยังตางประเทศอีกดวย 

ตารางที่ 1. ปริมาณการผลิตไกเนื้อของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 และประมาณ

การณป พ.ศ. 2551 

ไกเน้ือประเทศไทย 2547 2548 2549 2550 2551* 

1. ผลผลิต (ลานตัว) 694.36 817.24 849.88 884.68 935.11 

(พันตัน) 873.23 1,027.76 1,068.81 1,112.57 1,175.99 

2. การใชภายในประเทศ (พันตัน) 672.43 788.31 809.11 825.57 845.99 

3. การสงออก - ปริมาณ (ลานตัน) 0.200 0.239 0.261 0.297 
0.031 

(ม.ค. 51) 

- มูลคา (ลานบาท) 22,602 28,147 29,607 33,172 
3,704 

(ม.ค.51) 

4. ตนทุนการผลติ (บาท/กก.) : สศก. 
(* ประมาณการโดยสมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อ) 

25.83 31.09 32.24 33.02 
36.75  

(มี.ค.51) 

5. ราคาไกมีชีวิต หนาโรงฆา กทม. 
(บาท/กก.) 24.54 32.30 28.17 33.16 

36.55 
(ก.พ.51) 

ที่มา. กรมการคาภายใน สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร 
หมายเหตุ * ขอมูลป พ.ศ. 2551 เปนขอมูลจากการประมาณการณ  

 



3.2.1 ตลาดภายในประเทศ  

สําหรับสถานการณตลาดภายในประเทศ พบวาขอมูลสถาบันอาหารไดอธิบายกระบวนการ

นําสงผลิตภัณฑ ซ่ึงปริมาณการผลิตไกเน้ือทัง้หมดในประเทศไทยหลังออกจากโรงฆาและชําแหละเนื้อไก

แลว จะถูกสงขายยังตลาดภายในประเทศเปนจํานวนรอยละ 60 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
*
 ใน

ลักษณะตางๆ ทั้งในลักษณะไกสดทั้งตัว ไกชําแหละ หรือไกแปรรูปเปนอาหารกึ่งปรุงสุกตางๆ หรือการ

แปรรูปเนื้อไกในลักษณะลูกชิ้นหรือไสกรอก การทําไกยาง เปนตน  

• ผลิตภัณฑไกเนื้อจําหนายภายในประเทศ 

จากขอมูลของสถาบันอาหารในป พ.ศ. 2547 พบวา ลักษณะการจําหนายไกสด

ภายในประเทศไทย (คิดเปนรอยละ 55 ของปริมาณการผลติไกเนื้อทั้งหมด) สามารถจําแนกออกไดเปน 

3 กลุมหลักทีส่ําคัญ คือ ไกสดชําแหละไมแยกเครื่องใน, ไกสดทั้งตัวแยกเครื่องใน และไกชําแหละ

ชิ้นสวน ( หัว คอ ขานอง ปก อก และเครื่องใน) ในขณะที่ผลิตภัณฑไกปรุงสุกที่จาํหนายโดยกลุมธุรกจิ

เอกชนซึ่งคิดเปนสัดสวนที่นอยกวา (คิดเปนรอยละ 5 ของปริมาณการผลิตไกเนื้อทั้งหมด) มักอยูใน

ลักษณะอาหารกึ่งสุก หรืออาหารพรอมรับประทาน เชน ไกยาง ลูกชิ้น ไสกรอก เปนตน 

ราคาขายปลีกเฉลี่ยไกสดแยกเครื่องในและไมแยกเครื่องใน 

ระหวางป พ.ศ. 2539-2551
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ที่มา. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

จากขอมูลการสํารวจของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยไดจําแนกการจําหนายไกสด

ชําแหละชิ้นสวนภายในประเทศออกเปน 9 ลักษณะ ไดแก  

                                                 
* แตอยางไรกต็าม แมปรมิาณผลิตภัณฑไกเนื้อที่ออกสูตลาดภายในประเทศจะมสีัดสวนสูงเกินครึ่งหนึ่งของ

จํานวนการผลิตทั้งหมด แตจากงานศึกษาบางชิ้นไดระบุวา คุณภาพไกเนื้อที่สงบริโภคภายในประเทศกับตางประเทศมีความ

แตกตางกัน โดยกลุมบริษัทจะคัดเลือกไกเนื้อทีไ่ดคุณภาพดีสงขายยังตางประเทศในลักษณะตางๆ ขณะที่ไกเนื้อที่คุณภาพ

รองลงมาจะถูกขายภายในประเทศ ผานชองทางตางๆ ทั้งตลาดสด และรานอาหารฟาสตฟูดตางๆ ที่ตั้งสาขาในประเทศไทย  



 

1. ขาไก ตีนไก  
2. หนังไก 
3. ปกบนไก 

4. ปกไก 
5. เน้ือลวนถอดกระดูก 
6. สันในไก 

7. นองไก สะโพก 
8. โครงไก 
9. เครื่องในไก 

สําหรับประเดน็ราคาของไกเนื้อจะพบวา เปนที่ทราบกันดีวา สินคาเกษตรเปนสินคาที่มี

ลักษณะคอนขางออนไหวกับสถานการณตางๆ ซ่ึงไกเนื้อก็เปนหนึ่งในสินคาที่มีลักษณะดังกลาวดวย

เชนเดียวกัน โดยสังเกตไดจากสถานการณปญหาไขหวัดนกที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอราคาไกสดของ

ประเทศไทย พบวาราคาไกเน้ือ(ตอกิโลกรัม) มีการแกวงตัวตามสถานการณไขหวัดนก แตเมื่อ

สถานการณปญหาไดถูกแกไข ราคาไกเนือ้ไดปรับตัวกลับมาสูทิศทางบวกอีกครั้งหน่ึง ดังแผนภาพที่

แสดงใหเห็นตอไปนี้  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกไกสด ในป พ.ศ. 2540-2551
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ที่มา. คํานวณจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

จากแผนภาพขางตนแสดงถึงตัวอยางราคาไกเนื้อในป พ.ศ. 2548 ซ่ึงหลังจากที่รัฐบาลมี

การแกไขสถานการณปญหาไขหวัดนก สงผลทําใหความเชือ่มั่นของกลุมผูบริโภคกลับคืนมา และทําให

ราคาไกสดปรบัตัวสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามในปตอมา พ.ศ. 2549 ราคาไกเนื้อมีการปรบัตัวลดลงอีกครั้ง

หนึ่ง สืบเนื่องจากสาเหตุตนทนุการเลีย้งไกเนื้อปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแตวัตถุดิบอาหารสัตว สงผลทําใหรายได

เกษตรกรปรับลดลง พรอมกับการกลับมาอีกครั้งของสถานการณไขหวัดนกซึ่งระบาดในกลุมเกษตรกรผู

เลี้ยงไกชนและไกพื้นเมือง สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและตลาดตางประเทศ และรวมไป

ถึงการแขงขันกับประเทศคูแขงในอุตสาหกรรมไกเนื้อ เชน ประเทศบราซิล และจีน สงผลทําใหระดับ

ราคาไกเน้ือภายในประเทศมกีารชะลอตัวลงอีกครั้งหน่ึง
102

 ซ่ึงสถานการณดงักลาวนี้เกิดขึ้นกับทั้งระบบ

อุตสาหกรรมไกเน้ือภายในประเทศ โดยมีการปรับตัวลดลงของราคาไกเนื้อในทุกลักษณะ ไมวาจะเปน 

ไกสดทั้งตัว หรอืไกชําแหละชิน้สวนก็ตาม 

                                                 
102 สถาบันอาหาร, อางอิงจาก ไพบูลย ฟูวัฒนศิลป, 2549. “ขอมูลเศรษฐกจิและสังคม”  



 

ตารางที่ 2. ราคาเฉลี่ยไกสดทั้งตัวและไกสดชําแหละชิ้นสวน (บาท/กิโลกรัม) ของตลาดภายในประเทศ  
ระหวาง ป พ.ศ. 2539-2551 

ประเภทไกสด และไกชําแหละชิ้นสวน 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ไกสดทั้งตัว (รวมกระดูก รวมเครื่องใน) 42.78 44.01 46.87 45.73 44.78 47.94 45.15 44.98 45.78 52.46 48.72 53.22 55.54

ไกสดทั้งตัว (รวมกระดูก ไมมีเครื่องใน) 48.30 48.86 54.25 53.63 54.75 57.83 52.50 52.60 51.40 57.05 53.72 55.63 59.05 
ไกชําแหละชิ้นสวน

ขาไก 25.99 26.6 27.63 28.25 28 27.94 29.47 29.75 28.19 38.18 39.78 50.15 52.13

เครื่องใน 48.76 50.75 51.78 51.14 50.43 50.05 49.42 48.49 50.56 62.91 61.23 64.79 64.67 
โครงไก 13.34 13.65 16.01 17.67 17.02 16.36 16.52 16.38 18.60 22.80 20.00 22.22 23.22 
หนงัไก 22.65 21.16 23.55 24.68 25.50 25.50 25.50 24.07 23.86 30.73 30.31 31.40 32.60 
ปกบนไก 56.40 58.96 58.80 59.05 57.53 57.74 56.08 55.67 52.77 62.41 54.47 63.92 67.54 
ปกไก 57.15 57.23 57.99 56.63 55.91 57.32 56.11 55.70 52.73 62.40 54.47 63.92 67.54 

เนือ้ลวนถอดกระดูก n.a. n.a. 71.20 71.02 67.58 73.80 66.95 63.38 58.62 68.08 66.60 70.59 84.62 
สันในไก n.a. 77.11 77.86 78.36 77.43 83.11 74.28 69.81 63.59 70.98 69.72 74.83 84.62 

สะโพก นอง 57.18 57.27 59.20 56.91 55.68 58.02 55.61 55.84 50.27 56.75 51.39 57.40 60.77 

ที่มา. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  
หมายเหตุ. ราคาเฉลี่ย ของ ป 2551 คิดคํานวณ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2551  

• สัดสวนการบริโภคเนื้อไกของคนไทยโดยเฉลี่ยในแตละป 

นอกจากความสําคัญของปริมาณการผลิตไกเนื้อ ลักษณะไกสดชําแหละประเภทตางๆทีส่ง

ขายภายในประเทศแลว ในดานปริมาณการบริโภคไกเนื้อตอหัวประชากรก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ

เชนกันพบวา ไกเน้ือเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีความสาํคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก จากขอมูลการศึกษา

ของ FAO พบวา สัดสวนการผลิตไกเนื้อของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะทวีความสําคัญเพิ่มสูงขึ้นเมือ่
เปรียบเทียบกบัเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ เชนเดียวกันกับแนวโนมการบริโภคตอปของประชากรไทยซึ่ง

พบวา มีแนวโนมหันมาบริโภคเนื้อไกมากขึ้น ในอัตราที่สูงกวาเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ  

ตารางที่ 3. แนวโนมการบริโภคเนื้อสัตว น้ํานม และไขไก รายป ของประเทศไทย 
ป อัตราการเพิ่มรายป (%) 

ประเภทผลิตภณัฑ 
1980 1990 2000 2002 1980-1990 1990-2000

เนื้อสัตว  869.8 1166.5 1512.6 1639.4 3.0 2.6 

วัว และควาย 275.2 315.8 216.0 234.7 1.4 -3.7 

แกะ และแพะ 0.4 1.3 1.0 1.3 13.8 -2.5 

สุกร 266.9 336.0 473.3 505.7 2.3 3.5 

ไก 327.3 513.3 822.3 897.7 4.6 4.8 

น้ํานม  87.8 208.1 780.5 338.5 9.0 14.1 

ไขไก 332.4 571.0 614.6 599.0 5.6 0.7 

ที่มา.  FAO STAT DATA.103  

                                                 
103 FAO. AGAL. Livestock Sector Brief: Thailand, July 2005, p. 10. 



จากฐานขอมูลการศึกษาของ USDA เมื่อป พ.ศ. 2550 ไดสํารวจปริมาณการบริโภคสตัว

ปกในแตละประเทศ ซ่ึงสําหรับประเทศไทยพบวา ปริมาณการบริโภคสัตวปกตอหัวประชากรไทยมี

แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นภายหลงัสถานการณไขหวัดในในป พ.ศ. 2547 เชนเดียวกับสถานการณการ

บริโภคในอีกหลายประเทศซึ่งเปนตลาดสงออกเนื้อไก โดยจากขอมูลป พ.ศ. 2550 ไดชี้ใหเห็นวา 

ประเทศไทยมกีารบริโภคเนื้อไกรวม คนละ 12.1 กิโลกรัมตอป ซ่ึงเมื่อเทยีบกับปริมาณการบริโภคของ

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแลวพบวาอยูในเกณฑไมสูงนัก  

ตารางที่ 4. ปริมาณการบริโภคสัตวปกของหัวประชากรตอป 
หนวย: กิโลกรัม 

ปริมาณการบริโภคสัตวปกตอหัวประชากร 2546 2547 2548 2549 2550(p) 2551(f) 
ประเทศไทย 12.1 10.1 11.9 12.4 12.1 12.8 

ประเทศอื่นๆ        

สหรัฐอเมริกา 43.2 44.6 45.4 46.2 45.4 46.1ๆ 

จีน 7.7 7.6 7.7 7.9 8.3 8.7 

ญ่ีปุน 14.5 13.5 14.8 15.2 15.1 15.0 

ฮองกง 31.1 37.6 38.8 38.8 38.7 38.5 

มาเลเซีย 37.7 37.2 38.5 38.3 38.0 38.0 

ไตหวัน 27.8 28.5 27.5 28.7 26.7 27.2 

เกาหลีใต 10.7 9.6 12.2 11.3 11.6 11.5 

ที่มา. USDA-FAS 
หมายเหต:ุ (p) Preliminary: ตัวเลขเบื้องตน ; (f) Forcast : ตัวเลขประมาณการ 

3.2.2 ตลาดตางประเทศ 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 จะพบวาโครงสรางตลาดตางประเทศในอุตสาหกรรมไกเนือ้

ของประเทศไทย สามารถจาํแนกออกตามกลุมประเภทผลิตภัณฑที่สงออกไดเปน 2 กลุม ซ่ึงจากขอมูลที่

ผานมาแสดงใหทราบวา โครงสรางการสงออกของประเทศไทยในกลุมธุรกิจไกเนื้อมีการปรับเปลี่ยนไป

จากการสงออกไกสดแชแข็งมาสูการสงออกไกแปรรูปมากขึ้น แตถึงกระนั้นก็ตาม แมวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงลกัษณะสินคาที่สงออก แตตลาดหลักของประเทศไทยยังไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก

นัก  
ประเทศไทยมกีารสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกยังตลาดตางประเทศเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 

2516  โดยกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงในสมัยดังกลาวใชในชื่อบริษัทกรุงเทพคาสัตว จํากัด ใน

ลักษณะของไกสดแชแข็ง ประเทศแรกที่เปนตลาดผลิตภัณฑไกเนื้อที่สําคัญของไทยคือ ประเทศญี่ปุน 

โดยยังคงเปนประเทศที่มีสัดสวนการนําเขาเนื้อไกจากประเทศไทยเปนอันดับแรกตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน สําหรับไกแปรรูปหรอืกลุมอาหารกึ่งปรุงสุกพรอมรับประทานนั้นเปนตลาดสนิคาใหมทีเ่ติบโต

ขึ้นภายหลังจากการนําสงไกสดแชแข็ง โดยเกิดขึ้นในชวงปลายของทศวรรษที่ 1990 และเติบโตสูงขึ้น

อยางเห็นไดชัดเจนหลังจากการเกิดสถานการณไขหวัดนกระบาด 



• ประเภทผลิตภัณฑสงออก  

ดังน้ันหากจําแนกตามกลุมผลติภัณฑที่ประเทศไทย สงออกจะพบวาสามารถจาํแนก

ออกเปน 2 กลุม คือ การสงออกไกสดแชแข็ง และการสงออกไกแปรรูป ซ่ึงเมื่อเทียบสดัสวนกันแลวจะ

พบวาในป พ.ศ. 2548 การสงออกไกแปรรูปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 98 ของมูลคาการสงออกไกทั้งหมด 

ขณะที่การสงออกไกสดแชแข็งมีสัดสวนเพียงรอยละ 2 เทานั้น
104

 

• ไกสดแชแข็ง (Frozen Chicken) : ปริมาณการสงออก ตลาดสงออก 

กอนเกิดวิกฤติสถานการณไขหวัดนก ไกสดแชแข็งเปนสินคาสงออกในอันดับตนๆของ

ประเทศไทย และเปนหนึ่งในสินคาที่ไดรับความนิยมอยางมากในประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือวาเปนตลาดหลัก

ของการสงออกไกสดแชแข็งตั้งแตชวงแรกของการสงออกในป พ.ศ. 2516 การขยายตัวของการสงออก

ไกสดแชแข็งนั้นถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนจากมูลคาการสงออก และปริมาณการสงออกที่ขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงปจจัยสาํคัญที่สงผลทําใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในการสงออกไกสดแชแข็งคือ ตนทุน

การผลิตที่ต่ํากวา โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนดานแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชําแหละไกสดแช

แข็ง รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑไกเนื้อที่เปนที่ยอมรับของตลาดสงออก
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ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลทาํใหอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกไกเนื้อของ

ประเทศไทยขยายตัวอยูในอัตราสูง โดยพบวา ระหวางชวงป พ.ศ. 2521-2535 อัตราการขยายตัวของ

มูลคาการสงออกในชวงเวลาดังกลาวเฉลี่ยสงูถึงประมาณรอยละ 37 ตอป
*
 จนกระทั่งหลังป พ.ศ. 2535 

เปนตนมา มูลคาการสงออกมีการปรับตัวลดลง จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2550 อัตราการขยายตัวเฉลีย่ของ

การสงออกไกสดแชแข็งเหลือเพียงรอยละ 2.54 ตอปเทานั้น 
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สถาบันอาหาร, การผลิตเนื้อไกแปรรูปของไทย อางจาก สุธาสินี คูแกว, 2547. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ

การสงออกเนื้อไกแปรรูปแชแข็งของไทยไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป, การศึกษาคนควาอสิระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อภิจิตตรา อภิราชจิต. 2543. ศักยภาพการสงออกไกสดแชแข็งของประเทศไทย, วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร, หนา 1. 
*

 คํานวณจากอัตราการขยายตัวของมลูคาการสงออกระหวางป พ.ศ. 2521-2535 อาศัยขอมูลจากสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  



อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกไกสดแชแข็งของประเทศไทย

ระหวางป พ.ศ. 2521-2550
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อัตราการขยายตัว (Y-o-Y)

ไกสดแชแข็ง

ที่มา. ขอมลูระหวางป พ.ศ. 2520 -2531 มาจาก อภิจิตตรา อภิราชจิตร อางจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ 
        ขอมูลระหวางป พ.ศ. 2532-2550 มาจาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความ

รวมมือจากกรมศลุกากร 

ตลาดสงออกสนิคาไกสดแชแข็งที่สําคัญของประเทศไทย ยังคงอยูที่ประเทศญี่ปุนเปนหลัก 

โดยพบวาในชวงทศวรรษ 2530 ญ่ีปุนเปนตลาดสงออกไกสดแชแข็งที่สาํคัญที่สุด ถือครองกวารอยละ 

60-80 แตหลังจากนั้นสัดสวนการตลาดของประเทศญี่ปุนกลับปรับลดลงอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป 

พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2550 สัดสวนการสงออกไปยังประเทศญี่ปุนปรับลดลงเหลือเพียงรอยละ 47 

และรอยละ 13 ตามลําดับ  
ไมเพียงแตประเทศญี่ปุนเทานัน้ที่ปรับลดปริมาณไกสดแชแข็งนําเขาจากประเทศไทย กลุม

ตลาดหลักและตลาดรองอีกหลายประเทศตางมีการปรับลดเชนเดียวกัน เชน ประเทศเยอรมัน 

เนเธอรแลนด เกาหลีใต และสหราชอาณาจกัร เหตุผลสวนหนึ่งที่มีนําไปสูการปรับลดปริมาณการนําเขา

เนื่องจากการตรวจพบสารตกคางในเน้ือไก พรอมกับการเพิ่มคาความเขมขนของเกลือในสินคาไก

มากกวารอยละ 2 ทําใหการสงออกในตลาดสหภาพยุโรปลดลง
106 
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ศุภรัตน ปนจินดา. 2547. การวิเคราะหผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาของ WTO ที่มีตออุตสาหกรรม
ไกสดแชแข็งของประเทศไทย, วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 

หนา, 63. 



สัดสวนตลาดการสงออกไกสดแชแข็งของประเทศไทย
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เยอรมัน
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เกาหลีใต

ที่มา. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

แตตลาดที่นาจบัตามองตอไปในอนาคต คือ การขยายตลาดไกสดแชแข็งในประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงกอนหนาปพ.ศ. 2545 ประเทศเวียดนามไมเคยเปนตลาดสงออกไกสดของประเทศไทย

เลย แตหลังจากป พ.ศ. 2545 เปนตนมา เวียดนามถือครองมูลคาการสงออกไกสดแชแข็งที่เพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2550 เวียดนามกลายเปนตลาดสงออกไกสดแชแข็งอันดับแรกของประเทศ

ไทยแทนที่ประเทศญี่ปุนซ่ึงปรับตัวลงเปนอันดับสอง 

สัดสวนตลาดสงออกไกสดแชแข็งไทยยังประเทศเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 2544-2550
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• ไกแปรรูป (Process Chicken): ปริมาณการสงออก ตลาดสงออก 

สําหรับผลิตภัณฑไกแปรรูปสงออกนั้นก็อีกผลิตภัณฑหนึ่งทีส่ามารถแสวงหามูลคาเพิ่มจาก

ไกสดไดเปนอยางดี ซ่ึงลักษณะผลิตภัณฑสงออกนั้นสามารถแยกออกเปนลักษณะตางๆตามความพงึ

พอใจของลูกคาในแตละประเทศ โดยหากแยกตามลักษณะวัฒนธรรมแลว สามารถแยกไกปรุงสุกไดเปน 

2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑตอบสนองตลาดตะวันตก และผลิตภัณฑตอบสนองตลาดตะวันออก
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 ผลิตภัณฑตลาดตะวันตก ยกตัวอยางเชน การสงออกเบอรเกอรไก อกไกทอด นักเก็ต

ไก และอกไกทอดสอดไสชีส เปนตน ซ่ึงสวนใหญจะถูกสงออกยังประเทศสหภาพยุโรป  

 ผลิตภัณฑตลาดตะวันออก ยกตัวอยางเชน ลูกชิ้นไก ไกคาราเกะ ยากิโทร ิไกหอหมก

กะหล่ําปลี เปนตน ซ่ึงผลิตภัณฑนี้สวนใหญจะถูกสงขายยังประเทศเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลใีต เปนตน 
วิธีการในการแปรรูปไกในลักษณะดังกลาวสวนใหญจะอยูในรูปการทอด การนึ่ง และการ

ยางเปนหลัก โดยอาศัยเครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศรอยละ 70 ซ่ึงมักจะอาศัยเทคโนโลยขีอง

ประเทศญี่ปุนและประเทศสหภาพยุโรปเปนหลักกวารอยละ 90   
ขณะที่ประเทศไทยนําเขาเครือ่งจักรในการผลิตไกแปรรูปจากประเทศญี่ปุนและสหภาพยุ

โรป ในทางตรงกันขาม ประเทศทั้งสองน้ันตางเปนตลาดสงออกไกแปรรูปที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย

เชนเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนถือครองปริมาณไกแปรรูปสงออกของไทยเปนอันดับหนึ่งมา

ตลอด รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด ตามลาํดับ (ดังแผนภาพดานลาง) 

แผนภาพ ตลาดสงออกไกแปรรูปที่สาํคัญของประเทศไทย 

ระหวางป พ.ศ. 2544-2550
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อางแลว, สถาบันอาหาร, การผลิตเนื้อไกแปรรูปของไทย อางจาก สุธาสินี คูแกว, 2547.  



 
ซ่ึงเชนกันกับกรณีตลาดไกสดแชแข็ง ซ่ึงพบวามีแนวโนมการนําเขาไกแปรรูปลดลงในกรณี

ประเทศญี่ปุน และประเทศเนเธอรแลนด ในขณะที่มีแนวโนมการนําเขาไกแปรรูปมากขึ้นในประเทศส

หราชอาณาจักร  

แตอยางไรก็ตามสิ่งหน่ึงทีส่ังเกตไดคือ สถานการณไขหวัดนกที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอดาน

ไกสดแชแข็งเทานั้น แตสถานการณดังกลาวนั้นไมไดสนับสนุนใหอัตราการขยายตัวของการผลิตไกแปร

รูปขยายตัวอยางรวดเร็วนัก จากแผนภาพดานลางแสดงถึงอัตราการขยายตัวของไกสดแชแข็งและไกแปร

รูป  
สังเกตไดวาสถานการณไขหวัดนกที่เกิดขึ้นสงผลอยางชัดเจนตออัตราการขยายตัวของการ

สงออกไกสดแชแข็งใหปรับตัวในทิศทางลบอยางรวดเร็วทัง้จากมูลคาการสงออกที่ปรับลดจาก 24,767 

ลานบาท ในป พ.ศ. 2546 เหลือเพยีง 1,749 ลานบาทในป พ.ศ. 2547 เทานั้น และอัตราการขยายตัว

ในป พ.ศ. 2547 ที่ติดลบรอยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2546 ในขณะที่การสงออกไกแปรรูป

มทีิศทางในทางบวกอยางตอเนื่อง และแมในขณะที่ประสบกับปญหาสถานการณไขหวัดนก อัตราการ

ขยายตัวของการสงออกไกแปรรูปไมไดปรับลดลง แตในขณะเดียวกันก็ไมมีการขยายตวัสูงขึ้นมากนัก  

แผนภาพ เปรียบเทียบมูลคาการสงออกไกสดแชแข็งและไกแปรรูป

฿0

฿5,000

฿10,000

฿15,000

฿20,000

฿25,000

฿30,000

฿35,000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
ป พ.ศ.

มูลคาการสงออก : ลานบาท

-120.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

อัตราการขยายตัว (y-o-y)

ไกสดแชแขง็

ไกแปรรูป

อัตราการขยายตัวของไกสดแชแข็ง

อัตราการขยายตัวของไกแปรรูป
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3.3 สถานการณตลาดไกเนื้อของโลกและแนวโนมในอนาคต  

จากสถานการณของประเทศไทย สูการวิเคราะหภาพของอุตสาหกรรมไกเนื้อของโลก จะ

พบวา ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของระบบการคาโลก ซ่ึงในดานอุตสาหกรรมการผลิตไกเนื้อนั้น 



ประเทศไทยถอืวาเปนหนึ่งในผูผลิตไกเน้ือสูตลาดโลกที่สาํคัญประเทศหนึ่ง โดยสําหรบัอุตสาหกรรมไก

เนื้อของโลกนั้น กลุมประเทศผูผลิตไกเน้ือที่สาํคัญของโลกไดแก สหรัฐอเมริกา จีน บราซลิ เปนตน 

3.3.1 สถานการณภาพรวมตลาดไกเนื้อของโลก  

จากการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจโลก การสงออกไกเนื้อถูกประมาณการณวาจะมี

แนวโนมการขยายตัว อยางตอเนื่องอีกอยางนอยรอยละ 4 ตอป มูลคาการสงออกที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเปน

การสะทอนความตองการไกเน้ือของตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงจากอัตราการเติบโตของรายได

ประชาชาติเปนอีกปจจัยหนึ่งทีส่นับสนุนตอการขยายตัวของการบริโภคไกเนื้อโลก
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ตารางที่ 5. ประเทศผูผลิตไกเนื้อที่สําคัญของโลก จําแนกรายประเทศ  
หนวย: พันตัน 

ลําดับ ประเทศผูผลิต 2546 2547 2548 2549 2550(p) 2551(f) 

1 สหรัฐอเมริกา 14,696 15,286 15,870 16,043 16,076 16,536 

2 ประเทศจีน 9,898 9,998 10,200 10,350 10,850 11,400 

3 บราซิล 7,645 8,408 9,350 9,355 10,105 10,550 

4 สหภาพยุโรป 7,916 7,852 8,169 7,803 8,035 8,090 

5 เม็กซิโก 2,290 2,389 2,498 2,592 2,656 2,722 

6 อินเดีย 1,500 1,650 1,900 2,000 2,200 2,400 

7 รัสเซีย 560 650 900 1,180 1,350 1,500 

8 อารเจนตินา 750 910 1,030 1,200 1,300 1,400 

9 ญี่ปุน 1,127 1,124 1,166 1,227 1,235 1,225 

10 ประเทศไทย 1,340 900 950 1,100 1,050 1,150 

11 แคนาดา 929 946 977 971 995 1,005 

12 อ่ืนๆ 6,226 6,230 6,635 6,717 7,067 6,426 

 รวมทั้งโลก 54,877 56,343 59,645 60,538 62,919 64,404 

ที่มา. USDA-FAS 
หมายเหต:ุ (p) Preliminary: ตัวเลขเบื้องตน ; (f) Forcast : ตัวเลขประมาณการ 

 
ประเทศผูผลิตที่สําคัญของโลกในอุตสาหกรรมไกเนื้อ ไดแก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือครอง

สัดสวนเปนอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศผูผลิตไกเนื้อ รองลงมาคือ ประเทศจีน บราซิล สหภาพยุโรป 

และเม็กซิโก โดยอันดับของประเทศไทยในเวทีอุตสาหกรรมไกเนื้อจัดอยูในอันดับที่ 10 ของโลก ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบสถานการณในป พ.ศ. 2548 จะพบวาประเทศไทยถูกเปลี่ยนอันดับจากอันดับ 7 ของโลก

ลงมาอยูอันดับที่ 10  
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สรุปความจากเอกสารการวิจัยของ USDA , 2007 



การขยายตัวของการผลิตไกเนือ้โลกในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมาเห็นไดในประเทศผูผลิตราย

ใหญของตลาด เชน ประเทศจนี บราซิล อินเดีย เปนตน ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะถือครอง

สวนแบงการผลิตที่สูงทีสุ่ดของโลกกลับลดปริมาณการผลิตไกเนื้อเพื่อสงออกลดลง  

แผนภาพแสดงสัดสวนการผลิตไกสงออกทั่วโลก ป พ.ศ. 2550

อื่นๆ , 11.2

สหรัฐอเมริกา, 25.6

จีน, 17.2

บราซิล, 16.1
สหภาพยุโรป, 12.8

เม็กซิโก, 4.2

อินเดีย, 3.5

รัสเซีย, 2.1

อารเจนตินา, 2.1

ญ่ีปุน, 2.0

ประเทศไทย, 1.7

แคนาดา, 1.6

ที่มา. USDA-FAS 

 
ทางดานตลาดผลิตภัณฑสงออก และตลาดการนําเขาไกเนื้อของโลกนั้น พบวา กลุม

ประเทศที่เปนประเทศผูสงออกไกเน้ือสวนใหญจะเปนกลุมที่มีปริมาณการผลิตภายในประเทศที่สูง 

ยกตัวอยางเชน  สหรัฐอเมริกา บราซิล กลุมประเทศสหภาพยุโรป ประเทศจีน และประเทศไทยซึ่งถูกจัด

อยูในอันดับที่ 5 ของโลก ในขณะที่ประเทศที่มีความตองการนําเขาไกเนื้อมากเปนอันดับหนึ่งของโลก 

ในป พ.ศ. 2550 คือ ประเทศรัสเซีย รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุน จีน สหภาพยุโรป และประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ตามลําดับ   
ตารางที่ 6. ประเทศผูสงออก และนําเขาไกเนื้อ จัดลําดับตามมูลคา ป พ.ศ. 2550 (p)  

ประเทศผูสงออก ปริมาณการสงออก ประเทศผูนําเขา ปริมาณการนําเขา 
1. บราซิล  2,905 1. รสัเซีย 1,180

2. สหรัฐอเมรกิา 2,480 2. ญ่ีปุน 675

3. สหภาพยุโรป 700 3. สหภาพยุโรป 550

4. จีน 353 4. จีน 513

5. ประเทศไทย 315 5. ซาอุดิอาระเบีย 440

ที่มา. USDA-FAS 
หมายเหต:ุ (p) Preliminary: ตัวเลขเบื้องตน 

จากการวิเคราะหของ USDA ไดเสนอความเห็นไววา สถานการณการผลติและการสงออก
ไกเนื้อของโลกในป พ.ศ. 2551 นี้ มีแนวโนมวาจะมีการสงออกไกเนื้อในปริมาณทีสู่งขึ้น จากประเทศ



บราซิล และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ปริมาณการนําเขาของประเทศคูคาที่สําคัญในแตะละประเทศจะมีการ

ปรับเปลี่ยนการนําเขา  

สําหรับประเทศจีน มีการพยากรณลวงหนาวาการนําเขาจะขยายตัวสูงขึ้นอีกรอยละ 9 อัน

เนื่องมาจากสถานการณราคาไกเน้ือที่ถูกกวาราคาเนื้อหมูโดยเฉลี่ย ซ่ึงสนิคาทั้งสองกลุมนี้เปนสินคาที่

สามารถใชแทนกันได โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคจะเปนไปตามราคาและปริมาณ

ผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดโดยเปรียบเทยีบ ซ่ึงจากการจํากัดปรมิาณการผลิตหมูภายในประเทศจีนจะสงผล

ในเชิงบวกตอโอกาสของการขยายตัวของการนําเขาไกเนื้อจากตางประเทศ อีกทั้งยังมาจากการกระตุน

จากการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคที่จัดที่ประเทศจีนในปนี้อีกดวยที่เปนแรงกระตุนความตองการนําเขา

ใหสูงขึ้น  

ในขณะที่ประเทศรัสเซีย แมจะเปนประเทศที่มีความตองการนําเขาเนื้อไกจากตางประเทศ

ในปริมาณทีสู่งที่สุดของโลกก็ตาม แตหากพิจารณาการขยายตัวของการนําเขาแลวกลบัพบวา อยูใน

เกณฑที่ไมเปลีย่นแปลงไปจากป พ.ศ. 2549 สักเทาใดนัก อันมีเหตุผลมาจากการปรับขึน้ราคาขั้นต่ําของ

เนื้อสัตวปกจากตลาดประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมูลคาการนําเขาไกเนื้อของรสัเซียจากทั้งสอง

ประเทศนั้นคิดเปนปริมาณกวารอยละ 90 ของการนําเขาไกเนื้อในรัสเซียทัง้หมด  

ในกรณีของประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือวาเปนตลาดสําคัญในการสงออกของประเทศไทย พบวา 

การนําเขาไกเน้ือมีแนวโนมปรับตัวลดลงเล็กนอย โดยเฉพาะอยางยิง่การลดการนําเขาจากประเทศ

บราซิล และหนัมานาํเขาเน้ือไกจากประเทศจีนแทน ดวยเหตุผลเดียวกันกับประเทศรัสเซียในเรื่อง การ

ปรับขึ้นราคาไกเน้ือของบราซิลและปญหาอัตราแลกเปลีย่นทีสู่ง จึงเปนเหตทุําใหหันไปใหความสนใจกับ

การนําเขาไกเน้ือจากตลาดในประเทศจีนมากขึ้น ในขณะที่กลุมสุดทายทีน่าสนใจอยางประเทศสหภาพยุ

โรป จะพบวา มีการปรับลดการนําเขาไกจากประเทศบราซิลเชนเดยีวกัน เนื่องจากขอกําหนดปริมาณ

ความเขมขนของเกลือในเนื้อไกจากบราซิล ที่มีผลบังคับใชในปลายป พ.ศ. 2550 จึงเปนผลทําใหการ

นําเขาจากบราซิลลดลง
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3.3.2. บทสรุปและแนวโนมอุตสาหกรรมไกเนื้อในอนาคต 

สําหรับแนวโนมทิศทางอุตสาหกรรมไกเนื้อตอไปในอนาคต พบวาจากการประมาณการณ

ของ FAO ถึงแนวโนมสถานการณดานอาหารในอนาคตพบวา ในสวนของอุตสาหกรรมไกเนื้อมี

แนวโนมที่จะเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงสําหรับประเทศไทย ทาง FAO ไดประมาณการณการ
ผลิตและการสงออกลวงหนาจนถึงป พ.ศ. 2560  

                                                 
109 USDA, 2007. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. November 2007. 



ขอมูลการประมาณการผลิตไกเน้ือของประเทศไทย 

ระหวางป ค.ศ. 2006-2017
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ที่มา. UN/FAO. 

แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่นาเปนกังวลเก่ียวกับอุตสาหกรรมไกเนื้อในประเทศไทย คือ ปญหา

วัตถุดิบการผลิตอาหารสัตวที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งที่เปนเหตุอันนําไปสูปญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตวมาจาก กระแสการใหความสาํคัญกับพืชพลังงานตางๆ เชน ขาวโพด 

ถ่ัวเหลือง โดยเห็นไดจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นทีก่ารเพาะปลูกของเกษตรกร หรือกลุมบรษิัท

ขนาดใหญที่หนัมาสงเสรมิการปลูกพืชพลังงานทดแทน เนือ่งจากมีผลตอบแทนที่นาดึงดูดใจมากกวา ไม

วาจะเปนกรณีตัวอยางจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนแหลงผลติขาวโพดที่เปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรม

อาหารสัตว โดยในปจจุบันพบวา สหรัฐอเมริกาลดพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตวและหันไปใหความสําคัญ

กับพืชพลังงานทดแทน  

ในขณะที่สถานการณของประเทศไทยยังคงตองอาศัยวัตถุดิบจากตางประเทศในการผลิต

อาหารสัตวเลี้ยงสุกรและไกจํานวนมาก เมื่อวัตถุดิบอาหารสัตวปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตอเนื่องถึง

ราคาไกและสุกรหนาฟารม จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ดังนั้นแมประเทศไทยจะเปนประเทศเกษตรกรรม 

แตหากราคาไกเน้ือซ่ึงถือวาเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีความสาํคัญกับประชาชนในระดับลาง ถูกปรับราคาให

เพิ่มสูงขึ้น อาจสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ยากจนทีอ่าจไมสามารถซื้อโปรตีนราคาถูกอยางเชนเนื้อ

ไกมาบริโภคก็เปนได ซ่ึงประเด็นนี้เริ่มไดรับการวิพากษวิจารณและรวมแสดงความคิดเห็นในเวทีวิชาการ

มากขึ้น  

สําหรับคําถามที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ไมเพียงแตบริษทัขนาดใหญในตางประเทศทีห่ัน

ไปใหความสําคัญกับพืชพลังงาน แตในประเทศไทยจะเห็นไดวา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงดานหนึ่ง

เปนบริษัทที่มธีรุกิจดานอาหารครบวงจร ใชระบบเกษตรพันธะสัญญาในการกํากับดูแลคุณภาพ

ผลิตภัณฑ แตในอีกดานหนึ่งบริษัทไดลงทุนดานพืชพลังงานเชนเดียวกันในประเทศเพื่อนบานผาน

โครงการสําคัญตางๆ ที่ไดรบัการสนับสนุนจากภาครัฐบาล  



ดังนั้นหากพิจารณาใหละเอียดจะพบวา ในอนาคตเมื่อราคาตลาดของพืชพลังงานปรับตัว

สูงขึ้น บริษัทจะไดรับผลกําไรจากการลงทุนดานพืชพลังงานทดแทน และสามารถกําหนดราคาวัตถุดิบ

อาหารสัตวในระดับที่สูงขึ้นไดพรอมกันดวยเหตุที่วาวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวมีไมเพียงพอ ซ่ึง

สถานการณดังกลาวยิ่งเปนการซ้ําเติมเกษตรกรที่ไมมีทางเลอืกในการใชวัตถุดิบใหจําตองยอมรับราคา

ตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน ระบบเครดิตลวงหนาที่เปนระบบที่ชวยประกันความเสีย่งใหกับบริษัทดวยการตัด

ตนทุนอาหารสตัว ยา และวัคซีนทันทีที่สงมอบไกใหทางบริษัท  

อํานาจการตอรองในระบบเดิมๆที่ไมเทาเทยีมกัน ระหวางระบบธุรกิจขนาดใหญ กับ

เกษตรกรรายอย สะทอนชัดเจนไดจากปญหาระบบเกษตรพันธะสัญญา
*
 แมกระทั่งเกษตรกรรายยอย

อิสระที่แมจะไมเขารวมในระบบเกษตรพันธะสัญญาก็ไมอาจพนไปจากปญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว

ของตลาดที่ถูกกําหนดจากบรษิัทยักษใหญ พรอมกับการกําหนดระบบการเลีย้งไกเนื้อโดยสนับสนุนการ

เลี้ยงในระบบโรงเรือนปดที่มมีาตรฐานจากภาครัฐ ยิ่งเปนการกันกลุมเกษตรกรรายยอยที่ไมสามารถ

แสวงหาทุนมาตอเติมฟารมของตนเองตองออกจากระบบไป  

ดังนั้นหากจะสรุปปญหาและสถานการณที่เกษตรกรกําลังเผชิญหรือมีแนวโนมตองเผชิญ

ตอไปรุนแรงขึ้นในอนาคตเปนขอๆ ไดดังตอไปนี้ 

1. ปญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตวปรับตัวสูงขึ้น และผลกระทบจากพืชพลังงาน 

2. ปญหาระบบกฎเกณฑการคาโลกที่มีผลตอการสงออกไกเนื้อของประเทศ 

3. ปญหาชองวางของอํานาจทีไ่มเทาเทียมกัน: บรรษัทธุรกิจ เกษตรกร และภาครัฐบาล  

แตจะเห็นวาสถานการณปญหาที่ดําเนินอยูในปจจุบัน และกําลังเปนไปในอนาคตอันใกล

เปนปญหาที่นาหนักใจและซ้ําเติมเกษตรกร แตแนวทางในการแสวงหาทางออกสําหรับเกษตรกรรายยอย

ก็ไมไดหมดไปเสียทีเดียว ชองทางหนึ่งที่มงีานศึกษาและไดพิสูจนแลววา สามารถเปนชองทางสําหรับ

เกษตรกรรายยอยใหสามารถดํารงอาชีพเกษตรกรของตนเองตอไปได คือ การรวมกลุมในรูปของ

สหกรณและวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสที่จะสรางความเปนธรรมกับเกษตรกรไดมากกวา ยกตวัอยางจาก

กรณีระบบการผลิตการตลาดขาวอินทรียของกลุมขาวอินทรียนาโส อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร หรือใน

กรณีกลุมเกษตรกรขาวโพดหวานบานธารเกษม อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี เปนตน  

การรวมกลุมกวา 100 ครัวเรือนในพื้นที่อําเภอพระพุทธบาทดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อจัดระบบ

การผลิต ควบคุมปริมาณการผลิตและคุณภาพใหตรงตามความตองการของบริษัทแปรรปูอาหาร มีการ

เจรจาตอรองกับบริษัท ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมตกลงปริมาณการซื้อขายไดแนนอน ทําใหเกษตรกร

มีรายไดที่เปนธรรมและเพียงพอตอการใชจายในที่สุด
110

  

                                                 
*

 ปญหาความไมเทาเทียมกันของระบบเกษตรพันธะสญัญานั้นไดรับการยอมรับจากกองนิติการ กระทรวงเกษตร
และสหกรณที่รับผดิชอบดานดังกลาว โดยบันทึกเอกสารนั้นสามารถอานไดในภาคผนวกทายรายงาน  

110 พฤกษ ยิบมันตะสริิ, มิติใหมที่ทาทายกับการพัฒนาความยั่งยืนของระบบเกษตรและวิถีชุมชนชนบท, 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม , หนา 70-72. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก. 

ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไกเนื้อ



แผนที่แสดงพื้นที่การเลี้ยงไกเน้ือของประเทศไทย 

ที่มา. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2550 
 



 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางหนังสือสัญญาซื้อขายไกกระทงประกันราคา 

และเอกสารประกอบประเด็นเกษตรพันธะสัญญา 



ตัวอยางเอกสารสัญญาซื้อขายไกกระทงประกันราคา
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111 ที่มา. คดัลอกมาจาก วีระยุต สุวรรณเจษฎาเลิศ. 2547.  







 



 



 

 



สําเนาเอกสารราชการในประเด็นเกษตรพันธะสัญญา 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
รายนามสมาคมและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไกเนื้อ
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        TEL: 0-2463-9664-2, 0-2817-5101-3         FAX: 0-2817-5104 
        E-MAIL: sucobma@feedusers.com 
11.   บริษัท จารุกิจฟด จํากัด 
        โดยนายสมชาย  จารุศิริพิพัฒน และนายชูชาต ิ จารุศิริพิพัฒน 
        505 ถนนเทศา ตําบลพระประโทน อาํเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 7300 
        TEL: 0-3425-4008-12, 0-3425-0368         FAX: 0-3425-1379 
        E-MAIL: jarukit@feedusers.com 
12.   บริษัท เฟดมารท จํากัด. 
        โดยนายนรศิ  ศิริรักษ และนางวัฒนาภรณ  ศิริรักษ 
        264/15 สขุุมวิท 71 คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 
        TEL: 0-2391-3980, 0-2381-9860, 0-2711-1130-1         FAX: 0-2391-5855 
        E-MAIL: fedmart@feedusers.com 
13.   บริษัท คอม-อินเตอร จํากดั. 
        โดยนายสมเกียรต ิ เทิดทูลทวีเดช  
        321/26 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
        TEL: 0-2678-0400-3, 0-2678-2101-8         FAX: 0-2678-2176, 0-2285-4896 
        E-MAIL: cominter@feedusers.com 
14.   บริษัท สยามอโกรเทรด จํากัด. 
        โดยนายวิศษิฎ  ลีรัณยกุล และนายนิโรจน  จํารูญรัตน 
        2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250 
        TEL: 0-2741-5906-7, 0-2332-7167         FAX: 0-2332-9803 
        E-MAIL: noblegrain@feedusers.com 
15.   บริษัท กรงุเทพฯอบพืชและไซโล จํากัด. 
        โดยนายศรชัย  ศรีวันยงค และนายมนตร ี บุญวัชร ี
        56 หมู 6 ถนนเพชรหงึส ตาํบลบางยอ อําเภอพระประแดง 
        จังหวัดสมทุรปราการ 10130 
        TEL: 0-2461-0752-3, 0-2461-0771-2         FAX: 0-2461-0163 
        E-MAIL: bangkok@feedusers.com 
16.   บริษัท ทัฟเฟอร อินเตอรเนชั่นแนล-เอเชยี(ประเทศไทย) จํากัด. 
        โดยนายเดนพงษ  ชินรุงโรจน และนายวุลฟแกง เฮล็ม 
        ชั้น 10 อาคารไทยวา 21/24 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
        เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
        TEL: 0-2285-0704-7       FAX: 0-2285-0232 
        E-MAIL: toepfer@feedusers.com 



17.   บริษัท อารที อะโกร จํากัด 
        โดยนายสุรศักดิ ์ จํารสัผลเลศิ และนางศศิธร  จํารัสผลเลิศ 
        32/2  ซอยเจริญรัถ18  ถนนเจริญรถั  แขวงคลองตนไทร 
        เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
        TEL: 0-2862-0897, 0-2437-7795         FAX: 0-2862-1972 
        E-MAIL: rtf_imex@feedusers.com 
18.   บริษัท บี เอ็น ที เทรดดิ้ง จาํกัด 
        โดยนายธรีเดช  ปรีดาวุฒิ และนายไพรชั  พ่ึงชัยประเสริฐ 
        30/62 หมู5 ซ.สกลุตั้งพัฒนา ถ.เลียบคลองเทพกาญจนา 
        ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 
        TEL: 034-832-056,8                FAX: 034-832-059 
        E-MAIL: tdp@feedusers.com 
19.   หางหุนสวนจํากัด ศรีนคร ฟด. 
        โดยนายสมเกียรต ิ ธิติศักดิส์กลุ และนายวิเชยีร  ธิติศักดิส์กลุ 
        247/50-51 หมูท่ี 1 ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 
        กรุงเทพฯ 10140 
        TEL: 0-2427-5917, 0-2871-3716-8         FAX: 0-2428-2341 
        E-MAIL: srinakorn@feedusers.com 
20.   บริษัท เครเมอร เอเชยี เทรด จํากัด 
        โดยนายวิเชียร  ผูพ่ึงธรรมคณุ และนางสาวพรทิพย  เตชะวิทยากุล 
        3241 อาคารบอสสทาวเวอร ชั้น 4 หอง 402 ถนนพระรามที่ 4 
        แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
        TEL: 0-2661-3210-14                FAX: 0-2661-3215 
        E-MAIL: cremer@feedusers.com 
21.   บริษัท เอช. แอนด ซี มลัติเทรด จํากัด 
        โดยนายณรงคศักดิ ์ มุนินทรพงศ 
        2029/45 ชั้น 3 ตึก เอช.พี. ทาวเวอร ถนนเจริญกรุง 
        วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120 
        TEL: 0-2675-0534-5, 0-2675-0922 
        FAX: 0-2675-0923 
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        E-MAIL: hc@feedusers.com 
22.   บริษัท เอฟเวอรไชนนิ่ง อนิเกรเดยีน จํากดั 
        โดยนายหวัง ฟา เฉียนและนายอํานวย  เอื้ออารีมิตร 
        80/362 หมู 6 หมูบานปริญลักษณ พระราม 2 ถนนเอกชยั - บางบอน 
         แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน กทม.10150 
        TEL : 0-2417-0641-4              FAX: 0-2417-0640 
        E-MAIL: evershining@feedusers.com 

 
 

Update: 18 ธนัวาคม พ.ศ  .2550  
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สมาคมผูคายาและเวชภัณฑสําหรับสัตว 
 

ลําดับที ่ รายชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน ลักษณะการถือครอง 
1 บริษัท กิสส มารเก็ตติ้ง จํากัด 5,000,000  
2 บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จํากัด 1,000,000  
3 บริษัท แกรนดสยาม จํากัด 5,000,000  
4 บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิชิน จํากัด 3,000,000  
5 บริษัท เคมิน อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด 2,000,000  
6 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไปโอเทค จํากัด 5,000,000  
7 บริษัท เจเจ-เดกุสซา เคมีคอล (ที) จํากัด 60,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
8 บริษัท เจริญโภคภัณฑ อิน-เอ็กซ จํากัด 166,650,000  
9 บริษัท ชนะพันธ อุตสาหกรรม จํากัด 5,000,000  
10 บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จํากัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
11 บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จํากัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
12 บริษัท ซินบิส จํากัด 5,000,000  
13 บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ (ประเทศไทย)จํากัด 2,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
14 บริษัท เซนทาแล็บจํากัด 10,000,000  
15 บริษัท ซี.ยู.อะกรีเวท (ไทยแลนด)จํากัด 10,000,000  
16 บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
17 บริษัท ดีวีเอ็ม อินเตอรเทรด จํากัด 5,000,000  
18 บริษัท ทีที แอนด ดี โปรดักซ จํากัด*  
19 บริษัท ทีม เว็ต จํากัด 3,601,000  
20 บริษัท ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จํากัด 297,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
21 บริษัท ไทยเวทนิวทริเทค จํากัด 2,000,000  
22 บริษัท นานา เว็ท โปรดักซจํากัด 3,000,000  
23 บริษัท นัคนันทน แอนด เฟรนด จํากัด 5,000,000  
24 บริษัท นิวทรีเว็ต จํากัด 20,000,000  
25 บริษัท นิวทรีเมด จํากัด *  
26 บริษัท นิวโวเทค จํากัด 10,000,000  
27 บริษัท นูตริเคมส  จํากัด 10,000,000  
28 บริษัท นีโอเทค อิมเพกซ  จํากัด 4,000,000  
29 บริษัท นิวตริ-แคล จํากัด 17,644,500  
30 บริษัท โนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด 250,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
31 บริษัท โนวัส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
32 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด 700,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
33 บริษัท บี.เอฟ.ฟด. จํากัด 15,000,000  
34 บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด 151,000,000  
35 บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 105,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
36 บริษัท เบสทอะโกร จํากัด 5,000,000  
37 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส จํากัด 63,875,000  



106 

38 บริษัท ไบโอเท็ค แอ็กกริ-บิซเน็ส จํากัด 20,000,000  
39 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 7,441,590,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
40 บริษัท ปเตอร แฮนด (ประเทศไทย) จํากัด 10,000,000  
41 บริษัท พรีเมอร จํากัด 12,000,000  
42 บริษัท พี. ยูนีไทย จํากัด 10,000,000  
43 บริษัท พี.เว็ต. จํากัด 25,000,000  
44 บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ จํากัด 33,000,000  
45 บริษัท ฟารมาเทค เอฟ.ซี. จํากัด 5,000,000  
46 บริษัท ฟอรท ดอดจ แอนิมัล เฮ็ลธ(ไทยแลนด) จํากัด 8,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
47 บริษัท ฟลลิปส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 7,500,000  
48 บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 68,333,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
49 บริษัท ภูมิสมบูรณการเกษตร จํากัด 8,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
50 บริษัท มาทอง อะโกร จํากัด 3,000,000  
51 บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
52 บริษัท ยูนิเว็ต จํากัด 4,000,000  
53 บริษัท ยูเนียน อกรีฟาร จํากัด 6,000,000  
54 บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 5,000,000  
55 บริษัทโรวิไทย จํากัด 100,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
56 บริษัท รีไลแอนด เวท ดรัก จํากัด *  
57 บริษัท แลบ อินเตอร  จํากัด 50,000,000  
58 บริษัท วิคก้ี โปรวิเมด จํากัด 2,000,000  
59 บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท จํากัด 1,000,000  
60 บริษัท เวทเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,000,000  
61 บริษัท เวท เรคคอมเมนด จํากัด 14,000,000  
62 บริษัท เวท อะกริเทค จํากัด 320,000,000  
63 บริษัท เวท อินเตอร ฟารมา จํากัด 9,000,000  
64 บริษัท เว็ท อินเตอร บิสสิเนส จํากัด 7,500,000  
65 บริษัท เวอรแบค (ประเทศไทย) จํากัด 3,400,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
66 บริษัท ไวตา จํากัด 57,000,000  
67 บริษัท อกริไทย แอนด คอนซัลแทนต  จํากัด 15,000,000  
68 บริษัท อโกรเทค เอเชีย จํากัด 5,000,000  
69 บริษัท อโกรเมด จํากัด 10,000,000  
70 บริษัท อโกรฟารมา จํากัด 12,000,000  
71 บริษัท อดิสสิโอ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จํากัด 2,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
72 บริษัท อเมริกัน มารเก็ตติ้ง จํากัด 131,500,000  
73 บริษัท อัลฟาเวท จํากัด 8,000,000  
74 บริษัท อัลฟารมา ฟารมาซูติคอลส (ประเทศไทย) จํากัด 3,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
75 บริษัท ออคตา เมมโมเรียล จํากัด 5,000,000  
76 บริษัท ออลเวท จํากัด 24,000,000  
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77 บริษัท อินโนเว็ท คอรปอเรชั่น จํากัด 15,000,000  
78 บริษัท อินเตอรเว็ท (ประเทศไทย) จํากัด 200,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
79 บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อ้ิงค สาขาประเทศไทย *  
80 บริษัท เอ เอฟ อี จํากัด 12,000,000  
81 บริษัท เอ ไอ พี จํากัด 15,000,000  
82 บริษัท เอ็ม.จี. ฟารมา จํากัด 6,000,000  
83 บริษัท แอคอินเทล จํากัด 6,000,000  
84 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด 166,650,000  
85 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 25,000,000  
86 บริษัท แอนนีมอล เฮลท โปรดักส  จํากัด 3,000,000  
87 บริษัท เฮลมมหาบุญ จํากัด 7,000,000 ถือหุนโดยตางชาติ 
88 บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จํากัด 15,000,000   

ที่มา. สมาคมผูคา 


