โปแลนด์ นั่งแท่ นผู้นำกำรส่ งออกเนื้อสั ตว์ ปีกของสหภำพยุโรปปี 2559
ในปี 2558 และ 2559 ชาวโปแลนด์บริ โภคเนื้ อสัตว์ปีกเฉลี่ย 28.5 กิโลกรัมต่อคน/ปี โดยเนื้ อสัตว์ปีก
ถือเป็ นแหล่งโปรตีนสาคัญเนื่ องจากมีราคาถูก ดังนั้น การผลิตจึงเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับทั้งการ
บริ โภคในประเทศและการส่ งออก ในปี 2559 โปแลนด์ได้กา้ วขึ้นเป็ นผูส้ ่ งออกเนื้ อสัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดของ
สหภาพยุโรป โดยมีปั จจัย เกี่ ยวกับ ผลผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้ นและการอ่อนค่าของเงิ นสว๊อตตี้ เมื่ อเที ยบกับ ยูโรและ
เหรี ยญสหรัฐฯ สนับสนุ น ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดื อนแรกของปี 2559 โปแลนด์ส่งออกเนื้ อสัตว์ปีกและเครื่ องใน
สัตว์ปริ ม าณรวม 803,000 ตัน เพิ่ ม ขึ้ นจากช่ วงเดี ยวกันของปี 2558 ถึ งร้ อยละ17 โดยการส่ งออกขยายตัว
เพิ่มขึ้ นในหลายประเทศ เช่ น สหราชอาณาจักร (เพิ่มขึ้นร้ อยละ 25 คิดเป็ นปริ มาณการส่ งออกรวม 76,000
ตัน) และเยอรมนี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 คิดเป็ นปริ มาณการส่ งออกรวม 130,000 ตัน) การที่อุตสาหกรรมสัตว์ปีก
โปแลนด์ขยายและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปโดยรวมและในตลาดโลก ส่ งผล
ให้ราคาเนื้อไก่ลดลง ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญระบุวา่ ราคาไก่กระทงที่ขายจากฟาร์ มต่ากว่าในปี 2558 ประมาณร้อยละ 5
โดยราคาเริ่ มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 จนถึงปลายปี 2559

อย่างไรก็ดี การระบาดของไข้หวัดนกอาจส่ งผลลบต่อผูผ้ ลิ ตโปแลนด์ เนื่ องจากพบการระบาดใน
ฟาร์ มถึง 22 แห่ งทัว่ ประเทศตั้งแต่ตน้ เดือนธันวาคม 2559 โดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตจังหวัด Lubelskie ทางภาค
ตะวันออกของโปแลนด์ซ่ ึ งมีฟาร์ มขนาดใหญ่อยูห่ ลายแห่ง ซึ่ งอาจส่ งผลด้านลบต่อการส่ งออกเนื้อสัตว์ปีกทั้ง
ในและนอกสหภาพยุโรป โดยโครงสร้ างการส่ งออกปั จจุ บ นั เนื้ อสั ตว์ปี กของโปแลนด์ร้อยละ 80 มี ก าร
ส่ งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปโดยมีเยอรมนีเป็ นตลาดหลัก
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ความเห็น/ข้อสังเกต
1. จากการที่ Ministry of Agriculture and Rural Development โปแลนด์ค าดการณ์ ว่า การสู ญ เสี ย
จากการระบาดของไข้หวัดนกในครั้งนี้อาจมีมูลค่าถึง 10 ล้านสว๊อตตี้ (ประมาณ 100 ล้านบาท) ซึ่ งรัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว กรณี ดงั กล่าวอาจส่ งผลให้ศกั ยภาพการผลิตลดลง
ซึ่ งย่อมกระทบต่อการส่ งออกเนื้ อสัตว์ปีกของโปแลนด์ไปยังประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรป ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดโอกาสของสิ นค้าจากไทยที่จะขยายตัวเข้าสู่ ตลาดดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
2. ผูผ้ ลิตและส่ งออกเนื้อสัตว์ปีกที่มีศกั ยภาพของไทยสามารถขยายการเข้าสู่ ตลาดสหภาพยุโรปโดย
ร่ วมทุนกับผูผ้ ลิตท้องถิ่นในโปแลนด์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้และวิธีบริ หารจัดการด้านการผลิต และการ
ควบคุ มป้ องกันไข้หวัดนกในระบบการผลิ ตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยโปแลนด์มีจุดแข็งในเรื่ องต้นทุนการ
ผลิ ตต่ า มี ค วามพร้ อมในเรื่ องของวัตถุ ดิบ ตลอดจนข้อได้เปรี ยบในเรื่ องการไม่ มี อตั ราภาษี น าเข้าในการ
ส่ งออกสิ นค้าที่ ผ ลิ ตในโปแลนด์ไ ปยังประเทศสมาชิ ก สหภาพยุโรป ซึ่ งล่ าสุ ด ซี พี เอฟเล็ งเห็ นถึ งโอกาส
ดัง กล่ า วและได้ต ัด สิ น ใจร่ ว มทุ น กับ SuperDrob ของโปแลนด์ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า การลงทุ น 49.5 ล้า นยู โ ร
(ประมาณ 1,872 ล้านบาท)
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