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ราคาไขไกสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นจากการแพรระบาดไขหวัดนก

เนื้อหาสาระขาว สภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird
Flu) ในสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลทำใหจำนวนไกในอุตสาหกรรมปศุสัตวสหรัฐฯ ตายไปเปนจำนวน
มาก โดยลาสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผานมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture หรือ
USDA) พบจำนวนสัตวปกในสหรัฐฯ ที่ติดเชื้อและตายจากเชื้อไวรัสไขหวัดนกแลวเปนจำนวนทั้งสิ้นกวา 17.27
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ลานตัว โดยปจจัยดังกลาวสงผลใหราคาสินคาไขไกและสินคาผลิตภัณฑเนื้อสัตวปกในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
เห็นไดชัด
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานวา การแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสหรัฐฯ ครั้งนี้
ถือวามีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 7 ป โดยไดสงผลกระทบตอกลุมผูประกอบการเลี้ยงไกในสหรัฐฯ โดยเฉพาะใน
เขตพื ้ น ที ่ ต อนกลางของสหรั ฐ ฯ เช น บริ ษ ั ท Tyson Foods Inc. และ Hormel Foods Corporation ได รั บ
ผลกระทบรุนแรง มีไกไขในอุตสาหกรรมติดเชื้อและตายไปแลวเปนจำนวนกวา 11 ลานตัวหรือคิดเปนรอยละ 3
ของจำนวนไกไขทั้งหมดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังพบวาไกงวงในสหรัฐฯ ที่ติดเชื้อไวรัสดังกลาวแลวเปนจำนวน
กวา 2 ลานตัวอีกดวย
บริษัท Urner Barry ผูวิจัยและเก็บขอมูลการตลาดในสหรัฐฯ ระบุวา ราคาไขไกจำหนายปลีกใน
สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนโหลละ 2.88 ดอลลารสหรัฐ หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 52 เมื่อเทียบกับราคาจำหนายปลีก
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธที่ผานมาซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดรับรายงานการตรวจพบการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
ไขหวัดนกในสหรัฐฯ เปนครั้งแรกนับตั้งแตที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงเดือนมีนาคม 2563
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีปจจัยในเรื่องของการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดนก ปจจัยความตองการ
ไขไกสำหรับกิจกรรมเทศกาลอีสเตอร และปจจัยการเพิ่มปริมาณการกักตุนสินคาไขไกของภาคอุตสาหกรรมใน
สหรัฐฯ จะสงผลทำใหราคาจำหนายปลีกไขไกปรับตัวสูงมากขึ้น แตในเบื้องตนคาดวาสถานการณนาจะยังคงอยูใน
ระดับที่ยังสามารถควบคุมไดและไมนาจะสงผลทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนไขไกอยางรุนแรงในสหรัฐฯ
Mr. Brian Earnest นักเศรษฐศาสตรของธนาคาร CoBank ใหขอคิดเห็นวาปจจัยการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสไขหวัดนกสงผลกระทบใหปริมาณไขไกในตลาดลดลงจากปริมาณที่เคยผลิตไดทั้งสิ้น 340 ลานฟองใน
เดือนเมษายน 2563 เหลือเพียง 322 ลานฟองในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา จึงมีความเปนไปไดที่ผูประกอบการ
จะตองปรับเพิ่มราคาสินคาไขไกขึ้นเพื่อสะทอนสถานการณในตลาดในปจจุบัน ทั้งนี้ จากปจจัยดังกลาวคาดวาราคา
สินคาไขไกในตลาดสหรัฐฯ จะทรงตัวอยูในระดับสูงตอเนื่องไปจนกระทัง่ ปลายปนี้
Mr. Dolph Baker ประธานกรรมการบริหารบริษัท Cal-Maine Foods ผูผลิตไขไกรายใหญใน
สหรัฐฯ มีสำนักงานใหญตั้งอยูที่เมือง Ridgeland รัฐมิสซิสซิปปกลาววา ขณะนี้ยังไมพบรายงานการแพรระบาด
ของเชื้อไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไกไขของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทจะใหความรวมมือและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของสมาคมไขไกและหนวยงานภาครัฐอยางเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัสดังกลาว
ภายในอุตสาหกรรม
Mr. Russ Whitman ตำแหนง Senior Vice President บริษัท Urner Barry กลาววา ราคา
จำหนายปลีกเนื้ออกไกงวงในตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดมาตั้งแตการแพรระบาดรอบที่ผานมาเมื่อป 2558
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ราคาเฉลี่ย 4.45 ดอลลารสหรัฐตอปอนด ซึ่งภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกในครั้งนี้นาจะสงผลทำให
ราคาเนื้ออกไกงวงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนที่ผูบริโภคชาวอเมริกัน
มักจะมีความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้น
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสหรัฐฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นในระหวางที่ราคาจำหนายปลีก
สินคาอาหารในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากปจจัยการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว และคาแรงงานในตลาด นอกจากนี้ ปจจัยจากสงครามระหวางยูเครนกับรัสเซียก็สงผลกระทบตอตนทุนการ
ผลิตอาหารสัตวก็สงผลตอตนทุนการเลี้ยงสัตวใหปรับตัวสูงขึ้น จึงยอมสงผลกระทบทำใหราคาเนื้อสัตวในตลาด
ปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย
ในชวงที่ผานมาสหรัฐฯ สามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดนกภายในประเทศได
คอนขางมีประสิทธิภาพภายหลังจากที่เกิดการแพรระบาดครั้งใหญในป 2558 ซึ่งมีสัตวปกตายไปเปนจำนวนทั้งสิ้น
กวา 50 ลานตัว โดยสหรัฐฯ ไดดำเนินมาตรการคุมเขมการดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมรวมถึงการนำเขาสินคา
สัตวปกจากตางประเทศอยางเครงครัดเพื่อลดโอกาสในการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โดยการแพรระบาดครั้งนี้
หนวยงานรัฐภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการ
ดำเนิ น มาตรการรักษาความปลอดภั ย ในอุ ต สาหกรรมเพาะเลี้ย งสัตวป กเพื่อควบคุมความเสียหายที่จะมีตอ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวปกภายในประเทศ เชน การหามเคลื่อนยายเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ระหวางฟาร ม การทำความสะอาดฆาเชื ้ อโรคภายในฟาร ม การดำเนิน มาตรการควบคุมความสะอาดเสื ้ อผ า
เครื่องนุงหมของแรงงานที่ทำงานภายในฟารม เปนตน นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐยังไดจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อจายชดเชยใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวปกที่จำเปนตองทำลายสัตวปกกลุมเสี่ยงอยางเหมาะสมดวย
บทวิเคราะห: เนื้อสัตวปกและไขเปนวัตถุดิบที่ชาวอเมริกันใชเพื่อการบริโภคเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑจากสัตวประเภทอื่นๆ จากขอมูลกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พบวา ในป 2564 ชาวอเมริกันบริโภค
ผลิตภัณฑจากไขสูงที่สุดคิดเปนจำนวนเฉลี่ย 286.54 ฟองตอคนตอป รองลงมา ไดแก เนื้อสัตวปก 113.45 ปอนด
ตอคนตอป และสัตวเนื้อแดง 111.81 ปอนดตอคนตอป ตามลำดับ โดยสหรัฐฯ มีฐานอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว
ปกและไขคอนขางใหญและเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศรวมถึงการสงออกคิดเปนมูลคาตลาดทั้ งสิ้น
ประมาณ 3.55 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ แบงเปน เนื้อไกเปนมูลคาทั้งสิ้น 2.17 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ
61.05) ไขเปนมูลคาทั้งสิ้น 8.66 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 24.35) และเนื้อไกงวงเปนมูลคา 5.19 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ (รอยละ 14.60) ตามลำดับ
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตไขไกนั้น สหรัฐฯ สามารถผลิตไขไดเปนปริมาณทั้งสิ้น 9.69
หมื่นลานฟองในป 2564 ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาเนื่องจากมีจำนวนไกไขในอุตสาหกรรมลดลง โดย
รัฐที่เปนฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ ไดแก รัฐไอโอวา รัฐโอไฮโอ รัฐอินเดียนา รัฐเพนซิลวาเนีย รัฐเท็กซัส รัฐ
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จอรเจีย รัฐอารคันซอร รัฐนอรทแคโรไลนา รัฐมิชิแกน และรัฐแคลิฟอรเนีย ในสวนของการคาระหวางประเทศนั้น
แมวาสหรัฐฯ จะมีอุตสาหกรรมการผลิตไกและไขไกขนาดใหญภายในประเทศแตก็ยังคงมีความตองการนำเขาเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศพอสมควร โดยในป 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเนื้อไก (HS Code 0207 และ HS Code
160232) คิดเปนมูลคานำเขาทั้งสิ้น 705.47 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีแหลงนำเขาหลักจากแคนาดา (รอยละ
55.56) ชิลี (รอยละ 40.78) เม็กซิโก (รอยละ 2.05) เกาหลีใต (รอยละ 0.81) และอิสราเอล (รอยละ 0.76)
ตามลำดับ สวนสินคาไข (HS Code 0407) คิดเปนมูลคานำเขาทั้งสิ้น 74.37 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีแหลงนำเขา
หลักจาก แคนาดา (รอยละ 47.71) สหราชอาณาจักร (รอยละ 26.39) เนเธอรแลนด (รอยละ 8.34) จีน (รอยละ
4.94) และฝรั่งเศส (รอยละ 4.25) ตามลำดับ
ทั้งนี้ เปนที่นาเสียดายที่สหรัฐฯ ไมอนุญาตใหนำเขาผลิตภัณฑเนื้อไกและไขไกจากประเทศไทย
อันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรคในปศุสัตวที่เขมงวดทำใหไทยไมสามารถใชโอกาสนี้
ขยายตลาดสงออกสินคาไกและไขไกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่นาจะมีความตองการนำเขามากขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณที่
ขาดหายไปในอุตสาหกรรมจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกในประเทศ อยางไรก็ตาม แนวโนมการ
ขาดแคลนสินคาไกและไขไกที่เกิดขึ้นนาจะสงผลทำใหผูบริโภคในตลาดหันไปเลือกบริโภคอาหารโปรตีนจาก
เนื้อสัตวประเภทอื่น รวมถึงอาหารทะเลและอาหารโปรตีนจากพืชทดแทน เชน ไขจากพืช และเนื้อไกจากพืช เปนตน
ซึ่งใหประโยชนตอสุขภาพและเปนที่สนใจในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกัน ดังนั้น จึงนาจะยังเปนโอกาสสำหรับ
ผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออกสินคาโปรตีนทางเลือกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในอนาคต

“ตัวอยางสินคาไขจากพืชแบรนด Just Egg และไกจากพืช แบรนด Beyond Chicken
ที่ไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกัน”
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในภาพรวม ปจจัยการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสหรัฐฯ
นาจะสงผลทำใหสินคาไกและไขไกในตลาดสหรัฐฯ ขาดแคลนและทำใหราคาสินคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้นไป
จนกระทั่งปลายปนี้ อีกทั้ง ปจจัยดานมาตรการตอบโตรัสเซียตอกรณีการกอสงครามในยูเครนของสหรัฐฯ ยังนาจะ
สงผลกระทบตอการนำเขาสินคาอาหารทะเลที่สหรัฐฯ นำเขาจากรัสเซียเปนมูลคากวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐใน
แตละปอีกดวย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ผูบริโภคสหรัฐฯ จะพิจารณาหันไปเลือกบริโภคสินคาโปรตีนประเภทอื่นทดแทน
ซึ่งจะเปนโอกาสสำหรับการขยายตลาดสงออกสินคาอาหารทะเลของไทยไปยังสหรัฐฯ ไดมากขึ้นตอเนื่องจากปที่
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ผานมา ซึ่งปจจุบันไทยเองมีสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ อยูแลวมากพอสมควร ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ของไทยควรใหความสำคัญกับการเรงแกไขปญหาการใชแรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงไทยอยางจริงจัง
และการนำระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceable System) เชน การติดตั้งระบบการติดตามเรือประมงไทย มาใช
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลไทยเพื่อลดโอกาสการถูกดำเนินมาตรการกีดกันทางการคาสินคาอาหารทะเล
จากไทยในอนาคต
นอกจากนี้ ในสวนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไกและไกไขของไทยที่มีขนาดอุตสาหกรรม
คอนขางใหญและมีกำลังขีดความสามารถในการผลิตสูงควรที่จะดำเนินมาตรการควบคุมและระมัดระวังการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่สามารถแพรกระจายไดทั้งในกลุมสัตวปกและมนุษยอยางเขมงวดเพื่อปองกันไมให
เกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไกและไกไขภายในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมสงออกที่มีมูลคาสูง
ของไทย ขณะที่ในปจจุบันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเองก็ยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
ทั้งนี้ หากผูประกอบการในอุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับ การเพาะเลี้ย งและมาตรการ
ปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพในระดับสากลเปนที่ยอมรับของสหรัฐฯ ประกอบกับภาครัฐใหการสนับสนุนยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไกในประเทศรวมถึงการหาแนวทางเพื่อเจรจาเปดตลาดกับทางสหรัฐฯ ใน
การอนุญาตใหนำเขาสินคาไก ชิ้นสวนจากไก และไขไกของไทย ก็นาจะชวยเพิ่มโอกาสในการสงออกสินคาไกและ
ไขไกไปยังสหรัฐฯ ไดในอนาคต
*********************************************************
ที่มา: The Wall Street Journal
เรื่อง: “Egg Prices Jumps as Bird Flu Hits Poultry Flocks”
โดย: Patrick Thomas
สคต. ไมอามี /วันที่ 5 เมษายน 2565
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