
ส่องสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของตลาดสัตว์ปีกในประเทศจีน 

 

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก 
โดยในปี 2014 จีนมีปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกปริมาณมากถึง 17.51 ล้านตัน และในปี 2019 ได้ขยับเพ่ิมขึ้น
เป็น 22.39 ล้านตัน และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ พบว่า เนื้อสัตว์ปีกหลักคือเนื้อไก่และเนื้อเป็ด 
โดยปัจจุบันเนื้อไก่ครองส่วนแบ่งในตลาดจีนสูงที่สุด ขณะที่เนื้อเป็ดมีส่วนแบ่งในตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเนื้อสัตว์ปีกมีโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ ไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปยังเป็นอาหารบริโภคง่าย และมีการพัฒนารูปแบบให้รับประทานสะดวกมากขึ้น จึงทำให้
เนื้อสัตว์ปีกที่นอกจากจะเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันแล้ว ยังค่อยๆ ยกระดับกลายเป็นอาหารว่างที่ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคชาวจีน   

ความนิยมในการรับประทานเนื้อสัตว์ปีกในตลาดจีน ทำให้มีการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกในอนาคตที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้น โดยในประเทศจีนตั้งแต่ปี 
2004 เป็นต้นมา หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไขหรือประกาศกฎระเบียบต่างๆ อาทิ กฎหมาย
ความปลอดภัยด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมสารเติมแต่งอาหาร
สัตว์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญมากขึ้นในประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้
การดูแลและการลงโทษสำหรับการละเมิดความปลอดภัยของอาหารยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ มีการยกระดับ
ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในประเทศจีนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. จีนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังคงมีอนาคตสำหรับการเจริญเติบโตของการบริโภค
สัตว์ปีก แม้ว่าปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกของจีนจะมีขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารของประชากรยังคงมีช่องว่างในการเติบโตได้อีกมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประกอบ
กับการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ง่ายต่อการรับประทาน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
มากขึ้น โดยเนื้อสัตว์ปีกในตลาดจีนปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่สามารถนำไปปรุงหรือประกอบอาหารเป็น
อาหารจานหลักได้เท่านั้น แต่ยังสามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง หรือของทานเล่นได้  ทำให้โอกาสของการ
ขยายตัวของการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกของจีนยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก 
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3. การบริโภคเป็ดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อเป็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเนื้อเป็ด

เป็นเนื้อสัตว์ทีม่ีวิตามินเอมากกว่าเนื้อหมูและเนื้อแกะประมาณ 2.5 – 7 เท่า และยังมีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อหมู
และเนื้อไก่ ทำให้เนื้อเป็ดมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดการบริโภคเนื้อสัตว์ของจีน ขณะที่หลายปีที่ผ่านมานี้  
การบริโภคเนื้อสัตว์ในตลาดจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เนื้อสตัว์
ประเภทต่างๆ อย่างเนื้อเป็ดมากขึ้น จึงทำให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อเป็ดออกสู่ตลาด และเริ่ม
ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย 

4. ประเทศจีนจะมีการผลักดันการเพาะเลี้ยงฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีระบบมากขึ้น เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของฟาร์มขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก จะพบว่าฟาร์มขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตสูง มีมาตรฐานสูง และมีระบบการบริหารจัดการดูแลและการรักษาความสะอาดดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลายปีที่ผ่านมานี้ พบว่ากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกของจีนมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ก่อให้เกิด
มาตรฐานที่ดีข้ึน และมีผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จำนวนและรูปแบบการพัฒนาฟาร์มสัตว์ปีกขนาดใหญ่ในจีนยังอยู่ในระดับต่ำ จึงยังเป็นช่องว่างและโอกาสที่จะ
สามารถผลักดันให้เกิดการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกในฟาร์มขนาดใหญ่ในตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้น 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

หลายปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยู่ในแถวหน้าของโลก ขณะทีร่ายได้ของประชาชนก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคอาหาร
ประเภทต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศก็ได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้อง
กับรายได้ของประชาชนที่สูงขึ้น การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร กระแสรักสุขภาพ และการ
เลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่มีโปรตีนสูง มีไขมัน คอเรสเตอรอล 
และแคลอรี่ต่ำ แต่มคีุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารทีไ่ด้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

จากรายงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ปีกนอกจากจะเป็นอาหารหลักบนโต๊ะอาหารแล้ว ยัง
เริ่มได้รับความนิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหารว่างมากยิ่งขึ้น โดยในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่าเนื้ออกไก่ต้ม
กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่รักสุขภาพ และผู้ที่นิยมออกกำลังกายและลดน้ำหนัก ทำให้
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหลายรายได้หันมาให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น และริเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารว่างจากเนื้ออกไก่ที่มีโปรตีนสูง จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก และ
เพิ่มกล้ามเนื้อควบคู่กันไป โดยปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพประเภทเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคจีนมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่ทำจากเนื้ออกไก่ เนื้อวัว  และเนื้อปลา ตามลำดับ และ
โดยทั่วไปในบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง 1 ซองจะมีเนื้อสัตว์ 1 ชิ้นขนาดประมาณ 100 – 150 กรัม และส่วนใหญ่จะ
เก็บไว้รับประทานได้ประมาณ 90 – 180 วัน  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากเนื้อไก่ 

 
                     เนื้ออกไก่แท่ง                                               ลูกชิ้นเนื้ออกไก่ 

นอกจากนี้ สถิติจากบริษัท CBNData บริษัทวิจัยการตลาดของจีน ยังเปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวจีน
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนในอาหารมากขึ้น โดยในปี 2018 พบว่า ผู้บริโภคชาวจีนกว่า
ร้อยละ 47 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวจีนยังใส่ใจด้านคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารที่รับประทานเป็นอย่างมาก โดยมีผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 86 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากการ
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก โดยคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง มีแคลอรี่ต่ำ และมีเกลือน้อย เป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารและการบริโภคดังกล่าวของผู้บริโภคชาวจีนดังกล่าวถือ เป็นโอกาส
สำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดอาหารที่ผลิตจากสัตว์ปีก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพจากเนื ้อสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดจีน เนื่องจากจะมีโอกาสส่งออกเข้าสู่ ตลาดจีนได้มากกว่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไก่โดยเฉพาะที่จะต้องมีขั้นตอนในการขออนุญาตและตรวจสอบโรงงานผลิตตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของรัฐบาลจีน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและอาหารว่างจาก
เนื ้อสัตว์ปีกเข้าสู ่ตลาดจีน ผู ้ประกอบการไทยก็ยังคงต้องคำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย การให้ความปลอดภัยต่อการควบคุมมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสะดวก
ต่อการรับประทานและพกพา เนื่องจากผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์อาหารว่างเหล่านี้ มักจะเป็นผู้บริโภคหนุ่ม
สาวชาวจีนยุคใหม่ทีใ่ห้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถเปิดรับประทานได้ง่าย มีความทันสมัย และมีขนาด
พกพาสะดวกเป็นสำคัญ 

 แหล่งที่มา: https://www.askci.com/news/chanye/20201204/1528361302440_2.shtml 
https://new.qq.com/omn/20201204/20201204A0AQ0T00.html 

https://news.21food.cn/12/2840503.html 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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