
ส่องทศิทางตลาดไก่เนือ้ในจีน  

 
ช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา ราคาเน้ือหมูในจีนเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง แต่ราคาเน้ือไก่กลับลดลงต่อเน่ือง                  

โดยขอ้มูลสถิติท่ีประกาศโดยศุลกากรแห่งชาติจีนระบุวา่ เดือนสิงหาคม 2563 ราคาเน้ือไก่ลดลงร้อยละ 1.6 YoY 
ซ่ึงเป็นคร้ังแรกใน 3 ปีท่ีผา่นมา ท่ีราคาเน้ือไก่ลดลง  

คุณ Zhang Li นกัวิจยัส านกัสารสนเทศการเกษตร สถาบนัวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน (Chinese 
Academy of Agricultural Sciences: CAAS ) ได้กล่าวว่า ปีน้ี ราคาเน้ือไก่ เน้ือววั เน้ือแพะเพิ่มได้ข้ึน                
อย่างมาก แต่โดยรวมแลว้ราคาเน้ือไก่ค่อนขา้งต ่า โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นตน้มา ราคาไก่เน้ือ              
มีชีวติไดล้ดลง 18 สัปดาห์ต่อเน่ือง สาเหตุท่ีท าใหท่ี้ผา่นมาราคาเน้ือไก่ในจีนลดลง มี 2 ประเด็น ดงัน้ี  

      (1) อุปทานเน้ือไก่ในจีนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปีท่ีแล้วมีการระบาดของโรคแอฟริกนัสไวน์ฟีเวอร์                
ในหมู(ASF) ท าใหอุ้ปทานเน้ือหมูในจีนต ่าลงมาก จีนจึงเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตเน้ือไก่(สินคา้ทแทนเน้ือหมู) 
แมว้า่ตน้ปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยา่งรุนแรง แต่ปริมาณการผลิตเน้ือไก่
ของจีนยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง  

      (2) ความตอ้งการการบริโภคในตลาดจีนนอ้ยลง  เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบ
ต่อร้านอาหารภตัตาคารและการบริโภคเป็นกลุ่มอย่างมาก ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า                 
7 เดือนแรกของปี 2563 ผลประกอบการของร้านอาหาร/ภตัตาคารลดลง 30% YoY  

            แมว้า่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ราคาเน้ือไก่ก็เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เช่น สัปดาห์ท่ี 4 ของสิงหาคม 2563 
ราคาเฉล่ียของไก่ตวัเป็นๆในตลาด 19.85 หยวน/กิโลกรัม (เพิ่มข้ึน 0.6% เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนหน้า) 
ราคาเน้ือไก่ทั้งตวัเฉล่ียเป็น 21.96 หยวน/กิโลกรัม (เพิ่มข้ึน 0.3% เม่ือเทียบกบัสัปดาห์ก่อนหนา้)  

นอกจากน้ี คุณ Zhang Li  เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมา ราคาเน้ือไก่ในตลาดจีนมีเพิ่มข้ึนบา้งในช่วงเวลาท่ี
ราคาลดลง เน่ืองจาก 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

    (1) ท่ีผ่านมา จีนไดค้วบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอยา่งดี ท าใหเ้ศรษฐกิจจีนไดฟ้ื้นตวั
อีกคร้ัง มีการบริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลไดอ้อกมาตรการกระตุน้การบริโภค เช่น 
การแจกคูปองส่วนลดใหแ้ก่ประชาชน ท าใหไ้ดก้ระตุน้การบริโภคอาหารท่ีร้านอาหาร/ภตัตาคาร 

  (2) เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ราคาเน้ือหมูเพิ่มข้ึนอีกรอบ ซ่ึงท าให้ความต้องการบริโภค           
เน้ือไก่ (สินคา้ทดแทนเน้ือหมู) เพิ่มข้ึน 
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  (3) ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา เน่ืองจากภาคใตข้องจีนประสบภยัน ้ าท่วมจากฝนตกหนกั เส้นทางขนส่ง

ถูกปิดกั้น ส่งผลใหร้าคาเน้ือไก่เพิ่มข้ึนตามตน้ทุนการขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน 
  (4) ราคาอาหารสัตว์ของไก่เน้ือเพิ่มข้ึน 1.5% เม่ือเทียบเดือนก่อนหน้า และเพิ่มข้ึน 5.1 % YoY             

ซ่ึงเป็นปัจจยัการสนบัสนุนราคาเน้ือไก่เพิ่มข้ึน ตามตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
  คุณ Zhang Li  มีความเห็นต่อทิศทางราคาเน้ือไก่วา่ ในระยะสั้น คาดวา่ ราคาไก่เน้ือในจีนจะเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากผลกระทบจากการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนตามเทศกาล เช่น วนัชาติจีน (1-8 ตุลาคม 2563) วนัไหว้
พระจนัทร์ (1 ตุลาคม 2563 ) สถานศึกษาทุกระดบัทยอยเปิดเทอมตั้งแต่เดือนกนัยายนเป็นตน้มา  และความ
ตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับการบริโภคเป็นกลุ่ม(หรือ Group buying เป็นการรวมค าสั่งซ้ือของผูซ้ื้อหลายคน
เพื่อได้ราคาพิเศษจากผูข้าย) ประกอบกับราคาเน้ือหมูยงัอยู่ในระดับสูง และตน้ทุนอาหารสัตว์เพิ่มข้ึน  
อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาว อุปทานไก่เน้ือจีนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลใหร้าคาเน้ือไก่จึงยากท่ีจะเพิ่มข้ึน  

 ขอ้มูลเพิ่มเติม : ขอ้มูลจากศุลกากรแห่งชาติจีน ประมวลโดย IHS Markit ระบุวา่ 7 เดือนแรกของปี 
2563 จีนน าเขา้เน้ือสัตวปี์ก (HS Code : 0207 เน้ือและเคร่ืองในสัตวปี์ก ทั้งรูปแบบสด แช่เยน็ แช่แข็ง) 
842,847.813 ตนั (เพิ่มข้ึน 98% YoY) มีมูลค่า 1.998 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึน 98% YoY) โดยน าเขา้
จากบราซิลปริมาณมากท่ีสุด (คิดเป็น 48% ของปริมาณการน าเขา้เน้ือสัตวปี์กทั้งหมดของจีน) รองลงมาคือ 
สหรัฐฯ (20%) รัสเซีย(11%) ประเทศไทย(9%) ตามล าดบั อน่ึง 7 เดือนแรกของปี  2563 จีนน าเขา้เน้ือสัตว์
ปีก(ส่วนใหญ่เป็นเน้ือไก่)จากประเทศไทย 73,368.647 ตนั (เพิ่มข้ึน 70% YoY) มีมูลค่า 221.417 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (เพิ่มข้ึน 75% YoY) ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตวา่ 7 เดือนแรกของปี  2563 จีนน าเขา้เน้ือสัตวปี์กจากประเทศไทย
มีปริมาณและมูลค่าสูงกวา่การน าเขา้เน้ือสัตวปี์กไทยในปี 2562 ทั้งปี    

  ความเห็นของส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน :  ท่ีผ่านมา 7 เดือนแรก
ของปี 2563  การส่งออกเน้ือไก่ไทยไปตลาดจีนให้ภาพเชิงบวก สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศไทยอย่างมหาศาล 
โดยเหตุผลส่วนหน่ึงเกิดจากเม่ือเดือนเมษายน 2563 ศุลกากรแห่งชาติจีนไดป้ระกาศรับรองการข้ึนทะเบียน
โรงงานผลิตและแปรรูปสัตวปี์กไทยเพิ่มเติมอีก 8 แห่ง (รวมเป็น 23 แห่ง) อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาว ยงัมีความ
ทา้ทายต่อการส่งออกไก่ไทยไปจีน เน่ืองจากอุปทานเน้ือไก่ท่ีผลิตในจีนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีความตอ้งการบริโภคในประเทศจีนยงัเพิ่มข้ึนไม่มากนกั จึงอาจท าให้ราคาเน้ือไก่ท่ีผลิตในจีนเร่ิม
ลดลง ซ่ึงอาจจะส่งผลใหร้าคาเน้ือไก่น าเขา้ไม่ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัไก่เน้ือท่ีผลิตในจีนมากนกั ผูน้ าเขา้
จีนอาจจะพิจารณาชะลอการสั่งซ้ือเน้ือไก่จากต่างประเทศ อน่ึง ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีท าให้ราคาเน้ือไก่ท่ีผลิตในจีน
เพิ่มข้ึน เช่น ตน้ทุนอาหารสัตวท่ี์เพิ่มข้ึน ราคาเน้ือหมูในจีนยงัสูงผูบ้ริโภคจีนจึงหนัไปบริโภคเน้ือไก่ทดแทน 
ดงันั้น ผูผ้ลิต/ผูส่้งออกเน้ือไก่ไทยไปยงัตลาดจีนจะตอ้งติดตามสถานการณ์ไก่เน้ือในจีนอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้
สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง  
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