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บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมการแข่งขันและโครงสร้าง

ตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงวิกฤติไข้หวัดนกในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดของอาหารสัตว์โดยรวม อาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร การ
วิเคราะห์ใช้วิธีวัดอัตราส่วนการกระจุกตัวและวิธีดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล โดยการศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 

ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันน้อย(ผู้ขาย
น้อยราย) จากการวัดอัตราส่วนการกระจุกตัว พบว่าช่วงก่อนและหลังการเกิดไข้หวัดนกมีอัตราส่วนการ
กระจุกตัวมากกว่าร้อยละ 67 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ลมีค่า 0.30-0.35 ซึ่งถือ
ว่าโครงสร้างตลาดมีการกระจุกตัวสูง และโครงสร้างเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย ส่วนโครงสร้างตลาดของ
อาหารไก่เนื้อ  มีแนวโน้มอัตราส่วนการกระจุกตัวลดลง แสดงว่าตลาดอาหารไก่เนื้อมีการแข่งขันมาก
ขึ้น และค่า HI มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย แสดงว่าโครงสร้างตลาดมีการกระจุกตัวน้อยลง และ
โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มแข่งขันมากขึ้น ส่วนโครงสร้างตลาดของอาหารสุกร มีค่าอัตราส่วนการ
กระจุกตัวและค่า HI เหมือนเดิม แสดงว่าโครงสร้างตลาดเมื่อเกิดวิกฤติไข้หวัดนกไม่เปลี่ยนแปลง 

ส่วนพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พบว่ามีการแข่งขันทั้งทางด้านราคา
และมิใช้ราคา ทางด้านราคาได้แก่ การให้ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเป้าหมายและส่วยลด
พิเศษ ส่วนพฤติกรรมการแข่งขันที่มิใช่ราคา จะใช้กลยุทธ์พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ 
พฤติกรรมทางด้านเครื่องหมายการค้า และพฤติกรรมทางด้านการส่งเสริมการจำาหน่ายโดยให้
ความสำาคัญกับการแข่งขันที่มิใช่ราคาสูงผ่านทางพนักงานขายของบริษัท 
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Abstract 
 

The objectives of this study are comprised of the analyses on competitive behavior 
and market structure of the animal feed industry during the bird flu epidemic in Thailand. The 
analyses include the animal feed industry as whole, as well as chicken feed and pig feed. The 
study employed the concentration ratio and the Herfindahl index by using both primary data and 
secondary data during 2002-2005. 

The industry concludes that the market structure of the animal feed industry in 
Thailand is Oligopoly market, since the concentration ratio before and after the bird flu crisis 
valued more than 67 percent with a rising trend, while the Herfindahl index has the value of 0.30-
0.35 with an increasing trend. The bird flu crisis lead to an increasing competition , but the market 
structure is still Oligopoly market. The concentration ratio and Herfindahl index of the broiler 
feed experiences lower ratio and lower index, which mean the bird flu lead higher competitive 
market. The flue provides no impact on the pig feed industry.    

The competitive behavior of the feed industry experience both price and non-price 
competition. The price competition includes trade discount, target discount, cash discount and 
special discount, mean while the non-price competition include the competition on product 
design, bran name and promotion programs through the sale forces. 
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บทที่ 1 
   บทนำา 

                                                    
ความสำาคญของปปญขหา 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่นับวันยิ่งจะมี
ความสำาคักกับประเทศเเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูงทั้งกรณีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้าเและความเชื่อมโยงไปข้างหลังเในกรณีความเชื่อมโยงไปข้างหลังจะเห็นได้จากการใช้
ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเป็นจำานวนมากเเชนนข้าวโดดเข้าว่าางเปลาปานเกากถั่วเหลืองเเ
ผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าวเเป็นต้นเสำาหรับการเชื่อมโยงไปข้างหน้าได้แกน อุตสาหกรรมแปรรูปปศุ
สัตว์เเชนนอุตสาหกรรมไกนชำาแหละเหรืออุตสาหกรรมทำาไส้กรอกเเป็นต้นเจากข้อมูลที่ผนานมาดบวนา
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีแนวโน้มขยายตัวเดิ่มขึ้นทุกปีเดังข้อมูลในตารางที่เ 1.1 ดบวนาความ
ต้องการอาหารสัตว์โดยรวมเดิ่มจากเ9.9 ล้านตันในปีเด.ศ. 2540 เป็นเ11.6 ล้านตันในปีเด.ศ. 2548 
สำาหรับความต้องการอาหารไกนเนื้อและความต้องการอาหารสุกรเมีแนวโน้มเดิ่มขึ้นอยนางตนอเนื่องใน
สัดสนวนใกล้เคียงกันเโดยอาหารไกนเนื้อมีแนวโน้มของสัดสนวนสูงกวนาอาหารสุกรเเชนนในปีเด.ศ. 
2546 อาหารไกนเนื้อมีสัดสนวนเป็นร้อยละเ34.13 สนวนอาหารสุกรมีสัดสนวนเป็นร้อยละเ31.25 ของ
ความต้องการอาหารสัตว์ทุกชนิดเในปีเด.ศ. 2546-2547 เกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
และมีการทำาลายสัตว์ปีกเป็นจำานวนมากเทำาให้สัดสนวนปริมาณความต้องการอาหารไกนเนื้อลดลง
เหลือเดียงประมาณร้อยละเ29 และอาหารสุกรเป็นประมาณร้อยละเ36เและสัดสนวนอาหารไกนเนื้อตนอ
อาหารสุกรในปีเด.ศ. 2548 ลดลงเหลือเดียงร้อยละเ26.2 ตนอร้อยละเ36.8 ตามลำาดับเ
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ตารางที่เ1.1  ตารางแสดงประมาณการปริมาณอาหารสัตว์เปีเด.ศ. 2540-2548 
                                           

หนนวยเ: ตันเ
ปีเด.ศ. ปริมาณความต้องการ

อาหารสัตว์ทั้งหมด 
ปริมาณความต้องการ
อาหารไกนเนื้อ 

สัดสนวน 
ร้อยละ 

ปริมาณความ
ต้องการอาหารสุกร 

สัดสนวน 
ร้อยละ 

2540 9,870,960 2,835,000 28.72 3,739,900 37.88 
2541 8,291,407 2,577,120 31.08 2,704,400 32.62 
2542 8,818,037 2,832,000 32.12 2,676,500 30.35 
2543 9,611,140 3,013,920 31.36 2,956,500 30.76 
2544 10,120,335 3,354,302 33.14 3,101,085 30.64 
2545 10,034,036 3,354,302 33.43 3,113,350 31.03 
2546 11,494,927 3,923,700 34.13 3,592,600 31.25 
2547 10,004,041 2,999,568 29.98 3,620,500 36.19 
2548 11,635,623 3,051,400 26.22 4,284,000 36.82 

อัตราเดิ่มเฉลี่ยเ 220,582 27,050 0.95 68,012 1.82 
 
ที่มาเ: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย    

 
สำาหรับข้อมูลปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในประเทศดบวนามีปริมาณเดิ่มขึ้นทุกปีเจากข้อมูล

ในตารางที่เ1.2เซึ่งแสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในประเทศตั้งแตนปีเด.ศ. 2535-2548เดบวนาเปริมาณการ
เลี้ยงไกนเนื้อในประเทศเดิ่มมากขึ้นเจากเ723 ล้านตัวในปีเ2535 เป็นเ957 ล้านตัวเในปีเด.ศ. 2546 
หรือเดิ่มขึ้นเ234 ล้านตัวคิดเป็นร้อยละเ32 แตนในปีเด.ศ. 2547 และเ2548 ได้ลดลงเหลือเ 717 และเ
730 ล้านตัวตามลำาดับเสนวนปริมาณการเลี้ยงสุกรเดิ่มขึ้นจากเ8.67 ล้านตัวปีเด.ศ. 2535 เป็นเ12.0 
ล้านตัวปีเ2547 หรือเดิ่มขึ้นเ3.33เล้านตัวเคิดเป็นร้อยละเ38.41 การเลี้ยงไกนไขนเดิ่มขึ้นจากจำานวนเเ
38.88 ล้านตัวในปีเด.ศ. 2535 เป็นเ68 ล้านตัวในปีเด.ศ. 2548เเหรือเดิ่มขึ้นเ29.12เล้านตัวคิดเป็นร้อย
ละเ74.9 ของปีเด.ศ. 2535 หรือเดิ่มขึ้นประมาณร้อยละเ5.35 ตนอปีเในระหวนางปีเด.ศ. 2535-2548และ
การเลี้ยงโคนมเเดิ่มขึ้นจากเ0.22 ล้านตัวในปีเด.ศ. 2535 เป็นเ0.39 ล้านตัวในปีเด.ศ. 254 8เหรือ
เดิ่มขึ้นเ0.17เล้านตัวหรือคิดเป็นร้อยละเ77.27  
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ตารางที่เ1.2  แสดงปริมาณปศุสัตว์ของประเทศไทยเปีเด.ศ. 2535-2548 
 

ปีเด.ศ. ไกนเนื้อเ(ล้านตัว) ไกนไขนเ(ล้านตัว) สุกรเ(ล้านตัว) โคนมเ(ล้านตัว) 
2535 723 38.88 8.67 0.22 
2536 725 35.24 9.18 0.24 
2537 646 37.42 9.79 0.23 
2538 664 37.79 9.78 0.29 
2539 705 41.00 9.99 0.28 
2540 810 43.60 10.60 0.32 
2541 728 38.60 7.40 0.34 
2542 800 51.82 7.40 0.35 
2543 837 61.83 8.40 0.31 
2544 885 55.05 8.46 0.33 
2545 885 55.05 8.41 0.35 
2546 957 60.37 9.94 0.37 
2547 717 45.88 9.94 0.37 
2548 730 68.00 12.00 0.39 

 
ที่มาเ: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย: 2548 

 
จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เการเลี้ยงสัตว์เอุตสาหกรรมการเชือดและ

ชำาแหละสัตว์เตลอดจนอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นเนื้อแชนแข็งเดื่อการสนงออกเกนอให้เกิด
รายได้แกนประเทศเป็นจำานวนมากเดบวนาประเทศไทยมีมูลคนาการสนงออกเนื้อไกนไปยังตนางประเทศปี
ละหลายหมื่นล้านบาทเลูกค้าสนวนใหกนที่มีการสนงออกเนื้อไกนเป็นประเทศในแถบยุโรปและกี่ปุานเซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่สนงออกแบนงเป็นเนื้อไกนดิบแชนแข็งและเนื้อไกนแปรรูปเจากข้อมูลการสนงออกในตารางที่เ
1.3เเดบวนาประเทศไทยมีการสนงออกไกนเดิ่มขึ้นอยนางตนอเนื่องเโดยประเทศที่สนงเนื้อไกนออกไปขาย
มากที่สุดได้แกนเประเทศกี่ปุานเสหราชอาณาจักรนับตั้งแตนปีเ254 5 -254 7 เป็นต้นมาเเโดยแตนในปีเ
2547 มูลคนาการสนงออกเนื้อไกนของประเทศไทยลดลงจากเ4 0,470เล้านบาทในปีเ2546 เหลือเดียงเ
22,602เล้านบาทเลดลงร้อยละเ44.15 ในปีเ2547 อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกเซึ่ง
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สอดคล้องกับข้อมูลการเลี้ยงไกนในประเทศในตารางที่เ1.2เที่ลดลงจากเ957 ล้านตัวเหลือเดียงเ717 
ล้านตัวเอันเนื่องมาจากการเกิดไข้หวัดนกในประเทศเทำาให้ต้องมีการทำาลายไกนเนื้อเป็นจำานวนมาก 
 
เตารางที่เ1.3 แสดงมูลคนาไกนสนงออกในประเทศไทย  

 
รายการ 

  
มูลคนาเ(ล้านบาท) สัดสนวนเ(ร้อยละ) 

2545 2546 2547 2545 2546 2547 
1. กี่ปุานเ 18,541 19,378 11,070 51.34 47.88 48.98 
2.สหราชอาณาจักรเ 5,786 5,924 5,569 16.02 14.64 24.64 
3.เนเธอร์แลนด์เ 3,364 3,236 2,245 9.32 8.00 9.93 
4.เยอรมันนีเ 3,457 5,222 1,359 9.58 12.90 6.01 
5.ไอร์แลนด์เ 223 352 450 0.62 0.87 1.99 
6.เกาหลีใต้เ 1,658 2,062 675 4.59 5.10 2.99 
7.ฮนองกงเ 628 742 382 1.74 1.83 1.69 
8.สิงคโปร์เ 687 875 339 1.90 2.16 1.50 
9.แคนาดาเ 53 171 128 0.15 0.42 0.57 
10.เบลเยี่ยมเ 159 179 98 0.44 0.44 0.43 
รวม 10 รายการเ 34,561 38,146 22,317 95.71 94.26 98.74 
อื่นๆ 1,549 2,324 284 4.29 5.74 1.26 
มูลคนารวม 36,111 40,470 22,602 100.00 100.00 100.00 

 
ที่มาเ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเโดยความรนวมมือของกรมศุลกากรเ
  

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นวนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมตนอเนื่อง
ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั้งหมดเซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แกนปะเทศไทยเป็นจำานวนมากเ
โดยเฉดาะธุรกิจไกนเนื้อชำาแหละแชนแข็งสนงออกเทำารายได้จากการสนงออกสูงสุดถึงปีละเ40,470 ล้าน
บาทในปีเด.ศ. 2546 แตนเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกปริมาณการสนงออกในปีเด.ศ. 2547 ลดลง
เหลือเดียงเ22,602 ล้านบาทเทนานั้นเซึ่งมีผลให้สัดสนวนของความต้องการอาหารไกนเนื้อลดลงจาก
เฉลี่ยร้อยละเเ31-32 ของอาหารสัตว์ทั้งหมดในระหวนางปีเด.ศ. 2535-2546 แตนสัดสนวนดังกลนาวในปีเ
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ด.ศ. 2547-2548 ลดลงเหลือเดียงร้อยละเ29.98 และเ26.22 เในปีเ2547 และเ2548 ตามลำาดับเ
นอกจากนี้ธุรกิจอาหารไกนเนื้อและอาหารสุกรตกอยูนในมือของบริษัทใหกนเดียงไมนกี่บริษัทเกลนาวคือเ
บริษัทใหกนเดียงไมนกี่บริษัทที่มีสนวนแบนงตลาดมากเเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกทำาให้สัดสนวนใน
ความต้องการอาหารไกนเนื้อและอาการสุกรเปลี่ยนไปเโดยความต้องการอาหารสุกรกลับมามี
สัดสนวนสูงขึ้นและอาหารไกนเนื้อกลับมีสัดสนวนลดลงเการเปลี่ยนแปลงในสัดสนวนดังกลนาวเจะมีผล
ตนอสนวนแบนงตลาดของบริษัทใหกนในธุรกิจอาหารไกนเนื้อและอาการสุกรอยนางไรเและอำานาจผูกขาด
ของบริษัทใหกนๆเเหลนานี้จะลดลงหรือไมนเกลนาวคือสนวนแบนงตลาดจะลดลงหรือไมนเจากการศึกษา
ค้นคว้าไมนดบวนามีผู้เคยศึกษาเรื่องนี้มากนอนเมีแตนเดียงการศึกษาถึงโครงสร้างตลาดและการแขนงขัน
ในภาดรวมเทนานั้นเจึงเป็นเรื่องที่นนาสนใจสำาหรับการศึกษาวนาเเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกใน
ประเทศไทยเจะมีผลทำาให้โครงสร้างตลาดและสนวนแบนงตลาดของบริษัทตนางๆในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์เมีสัดสนวนในการผลิตอาหารไกนเนื้อและสุกรเเปลี่ยนแปลงหรือไมนอยนางไรเ
นอกจากนั้นยังสนงผลกระทบตนอการเลี้ยงของไกนเนื้อและสุกรในประเทศไทยอยนางไรบ้างเเดื่อเป็น
ประโยชน์ตนอการวางนโยบายและมาตรการเเดื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นเ

 
วญตถุประสปค์การศึกษา 

1.  เดื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและสนวนแบนงตลาดของบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ราย
ใหกนของตลาดอาหารสัตว์โดยรวมเอาหารไกนเนื้อและอาหารสุกร 

2.  วิเคราะห์การกระจุกตัวและโครงสร้างตลาดของอาหารสัตว์และวัดการกระจุกตัวเ
3.   เดื่อศึกษาดฤติกรรมการแขนงขันทั้งทางด้านราคาเและมิใชนราคาของผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
4.  ศึกษาถึงอุปสรรคในการเข้าสูนตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

 
องบเอตการศึกษา 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้จะทำาการศึกษาโครงสร้างของตลาดเของอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว์เที่ผลิตอาหารขึ้นเดื่อจำาหนนายและใช้ในการเลี้ยงสัตว์ใน่าร์มของตนเองเโดยแบนง
ประเภทของอาหารสัตว์ที่ทำาการศึกษาเป็นเ3เประเภทได้แกน 

            1.1 เอาหารสัตว์โดยรวมเซึ่งประกอบด้วยเอาหารไกนเนื้อเอาหารไกนไขนเอาหารสุกรเ
อาหารโคเและอาหารเป็ด 

            1.2 เอาหารไกนเนื้อ 
                          1.3  อาหารสุกร 
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 2. โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเตั้งแตนปีเด.ศ. 25 45-2547 โดยศึกษาจากปริมาณการผลิตอาหาร
สัตว์ของผู้ผลิตรายใหกนเ5 กลุนมบริษัทเซึ่งมีสนวนแบนงในตลาดรวมกันมากกวนาเ70% ของอุตสาหกรรม
ทั้งหมดเได้แกนเ 

     2.1  กลุนมบริษัทเจริกโภคภัณฑ์ 
     2.2  กลุนมบริษัทเบทาโกร 
     2.3  กลุนมบริษัทลีดัฒนา 
     2.4  กลุนมบริษัทแหลมทองสหการ 
     2.5  กลุนมบริษัทในเครือเป.เจริกดันธุ์ 
 3.  สมมติให้ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ในแตนละปีจะขายได้หมดในปีนั้นเ

เนื่องจากอาหารสัตว์มีอายุในการเก็บสั้นเประมาณเ3 เดือนเเดื่อใช้ในการคำานวณคนาเอัตราสนวนการ
กระจุกตัวเ(Concentration Ratio : CR) และดัชนีเฮอร์ิ่นดาห์ลเ(Herfindahl Index : HI)  
 
วิธีการศึกษา 

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1.1 ข้อมูลปฐมภูมิเโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เ

แบบเจาะลึกเเดื่อให้ทราบถึงลักษณะและโครงสร้างอยนางละเอียดเได้แกนเข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการ
ผลิตเปริมาณการจำาหนนายเกำาลังการผลิตเและดฤติกรรมการแขนงขันด้านราคาเรวมทั้งในสนวนของกล
ยุทธ์การตลาดเเดื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนงเสริมการขายโดยวิธีการตนางๆเเกษตรกรเเจ้าหน้าที่
ทางด้านการตลาดของบริษัทตนางๆเที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกเ 

         1.2  ข้อมูลทุติยภูมิเได้แกนข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ผลิตเปริมารการผลิตเปริมาณความ
ต้องการใช้อาหารสัตว์เกำาลังการผลิตเราคาจำาหนนายเและโครงสร้างต้นทุนการผลิตเซึ่งได้จากเข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมจากหนนวยราชการและเอกชนเได้แกนเกระทรวงอุตสาหกรรมเกรมปศุสัตว์เกรม
สนงเสริมอุตสาหกรรมเกรมเศรษฐกิจการดาณิชย์เศูนย์วิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทยเสมาคมผู้ผลิตไกนเดื่อการสนงออกไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเดื่อการสนงออกเเดื่อ
ทราบถึงโครงสร้างและดฤติกรรมการแขนงขันของผู้ผลิตรวมถึงนโยบายและมาตรการตนางๆเของ
รัฐบาลที่มีตนออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำามาวิเคราะห์โครงสร้างและดฤติกรรมการแขนงขันใน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เรวมถึงนโยบายและมาตรการตนางๆเของรัฐบาลที่มีผลตนออุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ในประเทศไทย 
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2.1 การวิเคราะห์สภาดทั่วไปของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เโดยการวิธีการ
วิเคราะห์เชิงดรรณนาเ( Descriptive Method ) เดื่อให้ทราบข้อมูลในด้านตนางๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยเเชนนเกำาลังการผลิตเจำานวนผู้ผลิตเ
ปริมาณการผลิตเอุปสรรคการเข้ามาในตลาดและสภาดโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เเเ
ได้แกนเสถานการณ์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์เกระบวนการผลิตเโครงสร้างของต้นทุนการผลิตและ
ความต้องการใช้อาหารสัตว์เเป็นต้น 

2.2 วิเคราะห์โครงสร้างตลาดและสนวนแบนงการตลาดเจะใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเซึ่งใช้ข้อมูลจากสนวนแบนงตลาดและปริมาณการผลิตในการศึกษาครั้งนี้เเโดยใช้วิธีการวัด
อัตราสนวนการกระจุกตัวเ(Concentration Ratio : CR) และใช้ดัชนีเฮอร์ิ่นดาห์ลเ(Herfindahl Index : 
HI) วัดคนาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเซึ่งจะแสดงถึงสนวนแบนงการครองตลาดเและขนาดการ
ผลิตของหนนวยธุรกิจเนอกจากนี้คนาการกระจุกตัวทำาให้ทราบวนาจะแสดงถึงสนวนแบนงการครองตลาดเ
และขนาดการผลิตของหนนวยธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆเถูกครอบงำาด้วยธุรกิจเป็นจำานวนมากน้อย
เดียงใดเและอยูนในโครงสร้างตลาดประเภทใดเ 

2.3  การวิเคราะห์ดฤติกรรมการแขนงขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เจะ
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงดรรณนาเเเดื่อวิเคราะห์วนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้มีดฤติกรรมการแขนงขัน
อยนางไรเโดยทำาการศึกษาดฤติกรรมการแขนงขันของผู้ผลิตทั้งทางด้านราคาเ(Price Competition) และ
ดฤติกรรมการแขนงขันทางด้านที่ไมนใชนราคาเ( Non-Price Competition) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รญบ  

ทำาให้ทราบถึงสภาดทั่วไปเโครงสร้างทางการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์เตลอดจนโครงสร้างและสนวนแบนงในการเลี้ยงไกนเนื้อและสุกรในประเทศไทย ทั้งกนอนและหลัง
การเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกเซึ่งจะเป็นประโยชน์ตนอภาครัฐในการกำาหนดนโยบายหรือมาตรการ
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เตลอดจนภาคเอกชนจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตอาหารสัตว์เเดื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใน
ประเทศได้อยนางมีประสิทธิภาดยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 
       
 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
โครงสร้างตลาด ((Market Structure) 

ปัจจัยสำาคัทท่ใใช้ในาารพจจารณาโครงสร้างทางาารตลาดจะประาบบด้ยยปัจจัยสำาคัท (4 
ประาาร (ได้แา่ 

1.  จำานยนผน้ผลจตและผน้ซ้ซบในตลาด 
2.  ลัา ณะกบงสจนค้าในตลาด (
3.  โบาาสาารสก้าบบาจาาตลาด 
4.  าารสก้าถขงก้บมนลก่ายสารทางาารตลาด ( 
จาาาารพจจารณาส่ยนประาบบดังาล่าย (ทฤ ฎ่สศร ฐศาสตร์จุลภาคแบ่งโครงสร้าง

ตลาดบบาสป็นตลาดแก่งกันสมบนรณ์ ( (ตลาดผน้กายมาาราย ( (ตลาดผน้กายน้บยราย (และตลาดผนากาด 
 

 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Market) (นราทจพย์ (ชุตจยงศ์, 2546 :  172-201) 
ตลาดแก่งกันสมบนรณ์จะประาบบด้ยยลัา ณะต่างๆ (ดังน่ซ 
1. ผน้ซ้ซบและผน้กายจำานยนมาา จนไม่ม่ผน้ใดสามารถาำานนดราคาได้ตามท่ใตนสบง

ต้บงาาร ทุาคนต้บงซ้ซบกายตามราคาตลาด 
2. สจนค้าท่ใซ้ซบกายาันในตลาดม่ลัา ณะสนม้บนาันทุาประาาร 
3. าารสก้านร้บบบาจาาตลาดสป็นไปบย่างสมบนรณ์ 
4. าาราระจายก้บมนลก่ายสารในตลาดสป็นไปบย่างสมบนรณ์ (ผน้ท่ใบยน่ในตลาดได้รับ

ก้บมนลสท่าสท่ยมาันในสยลาสด่ยยาัน ( 
จาาลัา ณะก้างต้นทำาใน้ทุาคนต้บงกายในราคาท่ใาำานนดกขซนโดยาลไากบงตลาดและ

าำาไรส่ยนสาจนจะไม่สาจดกขซน (ตลาดแก่งกันสมบนรณ์จะบยน่ในดุลยภาพในระยะยายาตต่บสม้ใบนน่ยยธุราจจ
ทุานน่ยยบยน่ในดุลยภาพ ((ผลจตด้ยยต้นทุนตใำาสุด (ณ (จุดตใำาสุดกบง (LAC และได้าำาไรปาตจ) ภายใต้
สง้ใบนไกน่ซ (จะไม่ม่นน่ยยธุราจจในม่ๆสก้ามาผลจตนร้บแก่งกันมาากขซน (นร้บไม่ม่นน่ยยธุราจจรายสดจม
ล้มสลจาบบาไป ( (ดุลยภาพในระยะยายกบงนน่ยยบุตสานารรม (แสดงโดยภาพท่ใ (2.1.า (และกบงนน่ยย
ธุราจจโดยภาพท่ใ (2.1.ก ( (จาาภาพ (ณ (ราคา (P0 ซขใงสป็นราคาท่ใสส้นบุปสงค์ตลาดตัดาับสส้นบุปทานตลาด (
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นน่ยยธุราจจจะผลจตด้ยยต้นทุนตใำาสุดและได้รับสพ่ยงาำาไรปาตจ (ซขใง (ณ (ดุลยภาพน่ซ (
LMC=SMC=P=MR สำานรับนน่ยยธุราจจซขใงจะได้าำาไรสนงสุด (ณ (ราคา (P0 บุตสานารรมาตจะบยน่ใน
ภายะดุลยภาพ (สน้ใบงจาาาำาไรท่ใได้รับสป็นสพ่ยงาำาไรปาตจ (ซขใงจะไม่ม่นน่ยยธุราจจรายในม่สก้ามา
นร้บไม่ม่นน่ยยธุราจจรายสา่าบบาไป (และ (ณ (จุดดุลย (ภาพน่ซ (LAC=SAC=P 
      
           

 
ภาพท่ใ (2.1  ดุลยภาพในบุตสานารรมและนน่ยยธุราจจในตลาดแก่งกันสมบนรณ์ 
 
ตลาดผู้ขายมากราย (Monopolistic Competition) (นราทจพย์ (ชุตจยงศ์, 2546 :  226-231) 

ตลาดผน้กายจำานยนมาารายม่ลัา ณะท่ใสำาคัท (ดังน่ซ 
1. ผน้ซ้ซบผน้กายมาารายจนาระทัใงผน้กายรายใดรายนนขใงไม่สามารถโต้ตบบาาร

สปล่ใยนแปลงท่ใสาจดกขซนจาาผน้กายรายใดรายนนขใงได้ 
2. ลัา ณะสจนค้าแตาต่างาันแต่สามารถทดแทนาันได้ในระดับนนขใง 
3. าารสก้าบบาจาาตลาดม่ตัซงแต่ง่ายไปถขงยาา 
4. ก้บมนลก่างสารตลาดในระยะสัซนไม่ทัใยถขง (แต่ก้บมนลก่ายสารตลาดในระยะยาย

สป็นไปบย่างทัใยถขง (
 (ดุลยภาพในระยะสัซนกบงนน่ยยธุราจจ (สม้ใบผลจต (ณ (จุดท่ใต้นทุนนน่ยยสุดท้ายในระยะสัซน (

(SMC) สท่าาับรายรับนน่ยยสุดท้ายในระยะสัซน (และจะม่าำาไรส่ยนสาจนสาจดกขซน (สน้ใบงจาาก้บมนล
ก่ายสารในระยะสัซนไม่สมบนรณ์ (ซขใงกขซนบยน่าับลัา ณะกบงสส้นต้นทุนและบุปสงค์กบงนน่ยยธุราจจ (
ารณ่ท่ในน่ยยธุราจจม่ต้นทุนต่บนน่ยยไม่สนงนัาและสจนค้าท่ใผลจตบบามาจำานน่ายสป็นท่ในจยม
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ค่บนก้างมาา (ทำาใน้สส้นบุปสงค์ม่ระยะน่างจาาแานตัซงมาา (นน่ยยธุราจจม่โบาาสท่ใจะได้รับาำาไรสาจน
ปาตจ (ดังภาพท่ใ 2.2 นน่ยยธุราจจในดุลยภาพ (ณ (จุด (E ผลจตสจนค้าบบาจำานน่าย (OQ นน่ยย (ในราคา
นน่ยยละ (OP บาท และได้รับาำาไรสาจนปาตจทัซงนมดสท่าาับพ้ซนท่ใ (PABC 
 

 
 
 (ภาพท่ใ (2.2  ดุลยภาพในระยะสัซนกบงนน่ยยธุราจจในตลาดผน้กายมาาราย  

 
ดุลยภาพในระยะยายกบงนน่ยยธุราจจ (จะสาจดาารสคล้ใบนไนยกบงนน่ยยธุราจจโดยนน่ยย

ธุราจจจะสปล่ใยนไปใช้กนาดโรงงานท่ใสนมาะสมท่ใสุด (และปรับปรจมาณาารผลจต (ณ (จุดซขใง (LMC = MR 
ถ้านน่ยยธุราจจใดกาดทุนในระยะยายาตจะบบาจาาตลาดไป (าฎย่าม่นน่ยยธุราจจบางนน่ยยยังได้รับ
าำาไรสาจนปาตจ (าตจะม่นน่ยยธุราจจในม่ๆจาานบาตลาดสก้ามาผลจตแก่งกัน (สพ้ใบแบ่งส่ยนแบ่งาำาไรนัซน (
าารสก้ามากบงนน่ยยธุราจจนน่ยยในม่ๆ (ทำาใน้จำานยนนน่ยยธุราจจในตลาดสพจใมมาากขซน (และส่ยนแบ่ง
ตลาดกบงแต่ละนน่ยยธุราจจลดลง (และบุปสงค์จะค่บยๆสล้ใบนลงตใำา (จนในท้ายท่ใสุดลงมาสัมผัสาับ
สส้น (LAC พบด่ (ซขใงนน่ยยธุราจจจะได้รับสพ่ยงาำาไรปาตจ จาาภาพท่ใ (2.3 (จะสนตนย่าาารสล้ใบนลงตใำากบง
สส้นบุปสงค์ (ทำาใน้สส้นบุปทานม่ระดับสนงสพ่ยงสัมผัสาับสส้น (LAC ท่ใปรจมาณาารผลจต OQ และราคา (
OP จะทำาใน้นน่ยยธุราจจได้รับแต่าำาไรปาตจสท่านัซน ( (
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                           ราคา (

 
 ( ( ( ( ( ( ( ( ( (ภาพท่ใ (2.3  ดุลยภาพในระยะยายกบงนน่ยยธุราจจในตลาดาขใงแก่งกันาขใงผนากาด ( 
 
ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) (นราทจพย์ (ชุตจยงศ์, 2546 :  231-253) 

ตลาดผุ้กายน้บยรายม่ลัา ณะสำาคัท (ดังน่ซ 
1. ผน้กายน้บยราย (ม่ตัซงแต่ (2 รายกขซนไป (โดยผน้กายสามารถตบบโต้าารสปล่ใยนแปลงท่ใ

สาจดกขซนจาาผน้กายรายใดรายนนขใงสสมบ 
2. ลัา ณะสจนค้าบาจจะสนม้บนนร้บต่างาันาตได้ 
3. าารสก้าสน่ตลาดค่บนก้างยาา 
4. ก้บมนลก่ายสาราระจายทัใยถขงแต่ไม่สมบนรณ์ (ซขใงนมายคยามย่าผน้กายรายใดรายนนขใง

บาจจะได้รับก้บมนลช้าาย่ารายบ้ใน (
ตลาดผู ้(กายน้บยราย (สามารถแบ่งบบาได้สป็น (2 (ชนจด (ตามลัา ณะกบงสจนค้า (ได้แา่ 
1. Differentiated Oligopoly  (นมายถขงบุตสานารรมท่ใผน้ผลจตม่าารผลจตและาาร

จำานน่ายสจนค้าท่ใม่ลัา ณะแตาต่างาัน ((Differentiated Products) (แต่สามารถทดแทนาันได้ (สช่น (
ผงซัาฟบา (นซำามันพ้ช (สป็นต้น (โดยคยามแตาต่างบาจสป็นคยามแตาต่างท่ใแท้จรจงนร้บคยามแตาต่าง
ซขใงสาจดจาาาารโฆ ณาและคยามสช้ใบถ้บกบงผน้ซ้ซบาตได้ 

2. Pure Oligopoly นมายถขง (บุตสานารรมท่ใม่าารผลจตสจนค้าท่ใม่ลัา ณะสนม้บนาัน 
(Homogeneous Products) ผน้ซ้ซบไม่ม่แรงจนงใจในาารซ้ซบสจนค้ากบงบรจ ัทนนขใงมาาาย่าบ่าบรจ ัทนนขใง (
ยาสย้นทางด้านราคา 

าารแยาพฤตจารรมกบงผน้ผลจตในตลาดผน้กายน้บยราย (โดยดนจาาลัา ณะาารตัดสจนใจ (
าาราำานนดนโยบายกบงผน้ผลจต (สามารถแบ่งได้สป็น (3 (ารณ่ (ได้แา่ (ารณ่ท่ใม่าารรยมตัยาันกบงผน้ผลจต
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บย่างสป็นทางาาร (ารณ่ท่ใม่าารรยมตัยาันกบงผน้ผลจตบย่างไม่สป็นทางาาร (และารณ่ท่ใผน้ผลจตแต่ละราย
ต่างดำาสนจนนโยบายโดยบจสระ ( (
 
แบบจำาลบงกบงผน้ผลจตในตลาดผน้กายน้บยรายภายใต้าารรยมตัยาันบย่างสป็นทางาาร :  

สน้ใบงจาาตลาดผน้กายน้บยรายม่ผน้ผลจตสพ่ยงไม่า่ใราย (และผน้ผลจตม่คยามตระนนัาในคยาม
กขซนบยน่แา่าันระนย่างตนาับผน้ผลจตรายบ้ในๆ (ทำาใน้ปราาฎแนยโน้มท่ใผน้ผลจตจะรยมตัยาันสก้าดำาสนจน
นโยบายสป็นบันนนขใงบันสด่ยยาัน (โดยม่จุดมุ่งนมายท่ใจะลดคยามสส่ใยงในาารแก่งกัน (และา่ดาันาาร
สก้ามาแก่งกันกบงผน้ประาบบาารรายในม่ (สพ้ใบใน้าำาไรสนงกขซน (โดยาารรยมตัยาันน่ซสร่ยาย่า (คาร์สทล (
(Cartel) ซขใงสามารถแบ่งได้บบาสป็นสบงลัา ณะ (ได้แา่ ( 

1. คาร์สทลรยมบำานาจไย้ท่ใบงค์ารส่ยนาลาง ((Centralized cartel) าารตัดสจนใจดำาสนจน
นโยบายาำานนดจำานยนาารผลจต (ราคา (ตลบดจนาารจัดสรรโคยต้าใน้แา่ผน้ผลจตแต่ละราย (จะาระทำา
โดยบงค์ารส่ยนาลาง (โดยม่จุดมุ่งนมายท่ใจะใน้าำาไรรยมกบงาลุ่มสนงสุด ( 

2. คาร์สทลแบ่งส่ยนแบ่งตลาด ((The Market -sharing cartel) (สป็นาารรยมตัยาันบย่าง
นลยมๆ (โดยม่าารตาลงแบ่งส่ยนแบ่งตลาดระนย่างาัน (แต่ยังคงม่บจสระในาาราำานนดนโยบายบ้ในๆ (
สช่นยจธ่าารผลจต (นร้บาจจารรมในาารกายนร้บบ้ในๆ ( (ยจธ่าารแบ่งส่ยนแบ่งตลาดจะม่ (2 ยจธ่ (ได้แา่ (าาร
ตาลงท่ใจะใช้ราคาสด่ยยาัน (และนันไปใช้าารแก่งกันท่ใไม่ใช้ราคาสป็นสคร้ใบงม้บแก่งกัน (และาาร
าำานนดโคยต้า 
 
แบบจำาลบงกบงผน้ผลจตในตลาดผน้กายน้บยรายภายใต้าารรยมตัยาันบย่างไม่สป็นทางาาร :  

รนปแบบาารรยมตัยในลัา ณะน่ซไม่สปิดสผยและไม่สคร่งครัด (และมัาจะม่นน่ยยธุราจจ
นน่ยยใดนน่ยยนนขใงในตลาดสป็นผน้นำาในาาราำานนดราคา ((Price leadership) าารสป็นผน้นำาราคาบาจ
สาจดจาาผน้ผลจตท่ใม่ต้นทุนตใำาสุด (นร้บบาจสาจดจาาผน้ผลจตรายในท่ท่ใม่าำาลังผลจตนร้บฐานะทางธุราจจใน
ระดับสนง (นร้บสาจดผน้ผลจตท่ใม่ประสบาารณ์มาาท่ใสุด ( 
 
าารดำาสนจนนโยบายกบงผน้ผลจตในตลาดผน้กายน้บยรายโดยบจสระ (:  

ผน้ผลจตในตลาดผน้กายน้บยรายท่ใดำาสนจนนโยบายบจสระ (ม่แนยโน้มท่ใจะไม่สปล่ใยนแปลง
ราคาสจนค้าท่ใาำานนดกขซน (พยายามนล่าสล่ใยงาารแก่งกันท่ใจะลดราคา (แล้ยใช้าารแก่งกันท่ใไม่ใช้ราคา
แทน (ได้แา่ (าารปรับปรุงสจนค้าใน้แตาต่างจาาผน้ผลจตรายบ้ในๆ ( (และาารส่งสสรจมาารกาย (าารดำาสนจน
นโยบายกบงผน้ผลจตแต่ละราย (จะาระทำาไปโดยาารคาดคะสนนโยบายกบงฝาายตรงก้าม (แล้ยสล้บา
าระทำาในสจใงท่ใคจดย่าด่ท่ใสุดสำานรับตน (
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ตลาดผูกขาด (Monopoly) (นราทจพย์ (ชุตจยงศ์, 2546 :  202-225) 

ลัา ณะสำาคัทกบงตลาดผนากาดประาบบด้ยย (4 (ลัา ณะค้บ 
1. ม่นน่ยยธุราจจสพ่ยงนน่ยยสด่ยยผลจตสจนค้าบบาจำานน่าย 
2. ลัา ณะสจนค้าท่ใทำาาารซ้ซบกายในตลาดไม่ม่สจนค้าบ้ในใช้ทดแทนได้ 
3. าารสก้าตลาดไม่บาจทำาได้ (ซขใงบาจสาจดจาาาฎนมายาำานนดไย้ (นร้บบาจจะผนากาด

ทางสทคโนโลย่ (นร้บผนากาดทางภนมจศาสตร์ 
4. ก้บมนลก่ายสารทางาารตลาดาระจายบย่างไม่สมบนรณ์ ( 
ดุลยภาพในระยะสัซนกบงผน้ผนากาดจะสาจดกขซน (ณ (จุดท่ใต้นทุนนน่ยยสุดท้ายกบงผน้ผนากาด

ในระยะสัซน ((SMC) สท่าาับรายรับนน่ยยสุดท้าย (( MR) (ซขใงค้บจุด (E ในภาพท่ใ (2. 4 ผน้ผนากาดจะผลจต
สจนค้าบบาจำานน่ายจำานยน (OQ นน่ยย (และกายในราคานน่ยยละ (OP บาท ผน้ผนากาดม่าำาไรสาจนปาตจ
จำานยน (PABC  

                              ภาพท่ใ (2.4  ดุลยภาพระยะสัซนกบงผน้ผนากาด ( 
   

ดุลยภาพในระยะยายกบงผน้ผนากาด (จะปรับกนาดาารผลจตกบงตนสส่ยในม่ (สพ้ใบใน้
สนมาะสมาับสภาพคยามต้บงาารกบงตลาด ( (สพราะสม้ใบสป็นระยะยายผน้ผนากาดสามารถสปล่ใยนกนาด
กบงโรงงาน (โดยสล้บาใช้โรงงานกนาดใดาตได้ (ปรจมาณาารผลจตท่ใสนมาะสมท่ใสุดในระยะยายกบงผน้
ผนากาดจะบยน่ (ณ (จุดซขใงต้นทุนนน่ยยสุดท้ายในระยะยาย ((LMC) สท่าาับรายรับนน่ยยสุดท้าย ((MR) ดัง
ภาพท่ใ (5 จะสนตนย่าผน้ผนากาดในดุลยภาพระยะสัซน (ณ (จุด (E1 (ซขใงสป็นจุดท่ใ (SMC=MR ผลจตสจนค้าจำานยน (
OQ1 ด้ยยกนาดโรงงาน (SAC1 ได้าำาไรสาจนปาตจจำานยน (P1A1AB1C1 พบสป็นระยะยายผน้ผนากาดจะ
ปรับปรจมาณาารผลจตในม่และบยน่ในดุลยภาพระยะยาย (ณ (จุด (E ซขใงสป็นจุดท่ใ (LMC=MR ทำาาารผลจต
สจนค้าจำานยน (OQ ได้รับาำาไรสาจนปาตจจำานยน (PABC 
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ภาพท่ใ (2.5  ดุลยภาพในระยะยายกบงผน้ผนากาด 
 
การกระจุกตัวของตลาด (Market  Concentration) (ยจทย์ ( (สัตยารัา ์ยจทย์, 2544 : 72-73) 

นมายถขง (ระดับกบงาารผลจตสจนค้าและบรจาารในตลาดนร้บบุตสานารรมนนขใงม่าาร
าระจุาตัยบยน่ในม้บกบงผน้ผลจตรายในท่น้บยราย าารยัดาาราระจุาตัยสา่ใยยก้บงาับปัจจัย (3 ประาาร (
ได้แา่ (ปัจจัยท่ในนขใง (ค้บตลาดกบงบุตสานารมนนขใง (ปัจจัยท่ใสบง (ได้แา่ (จำานยนกบงผน้ผลจตใน
บุตสานารรมนัซน (ปัจจัยท่ใสาม (ค้บ (กนาดโดยสปร่ยบสท่ยบกบงนน่ยยธุราจจ (

ปัจจัยท่ใสป็นสาสนตุทำาใน้สาจดาาราระจุาตัยกบงตลาด  
1. คยามได้สปร่ยบกบงต้นทุนาารผลจต (ซขใงสาจดจาา ( 
- ครบบคลุมสทคโนโลย่าารผลจตท่ใด่าย่า 
- ธุราจจดังาล่ายสป็นสจ้ากบงแต่ผน้สด่ยยกบงทรัพยาารท่ใสำาคัทในาารผลจต 
- ผน้จะสก้ามาในม่ไม่สามารถนาปัจจัยาารผลจต 
- ผน้จะสก้ามาในม่ไม่สามารถนาสงจนทุนท่ใต้บงใช้ในาารลงทุนาจจาารได้สพ่ยงพบ 

2. คยามได้สปร่ยบจาาาารท่ใผลจตภัณฑ์ม่คยามแตาต่างาัน (ซขใงสป็นบุปสรรคแา่ผน้ท่ใจะ
สก้ามาในม่ (ได้แา่ 

    -     ผน้ท่ใบยน่ในาจจาารนัซนแล้ยได้ม่าารจดสจทธจบัตราารบบาแบบผลจตภัณฑ์ท่ใด่าย่าไย้
แล้ย 

   -     ผน้บรจโภคได้สะสมคยามชบบกบงผลจตภัณฑ์กบงนน่ยยธุราจจท่ใบยน่ในาจจาารน่ซมา
า่บน 
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- นน่ยยธุราจจท่ใบยน่ในาจจาารนัซนได้ครบบครบงตลาดนัซนไย้นมดแล้ย 
    -       าารโฆ ณา (าารยจจัยและพัฒนาาลยุทธ์าารตลาด (และสง้ใบนไกสภายาารณ์

ต่างๆ (สบ้ซบประโยชน์ต่บนน่ยยธุราจจท่ใบยน่ในาจจาารนัซนๆ 
3. บุปสรรคจาาาารประนยัดจาากนาด (โดย 

    -     าารประนยัดจาากนาดจรจงๆ (โดยาจจาารนัซนๆทำาาารผลจตถขงกัซนตใำากบงระดับท่ใ
ม่ประสจทธจภาพท่ใแท้จรจง (และม่ประสจทธจภาพสม้ใบสท่ยบาับกนาดทัซงนมดกบงตลาดนัซน 

    -     ประโยชน์ทางาารสงจนสาจดกขซนาับนน่ยยธุราจจท่ใม่บยน่แล้ยสนงาย่านน่ยยธุราจจท่ใจะ
สก้ามาในม่ 
 
ตัยแปรท่ใใช้ในาารยัดาาราระจุาตัย  (รุ่งลายัลย์ (น้บยประสจทธจ์, , 2529 : 84-86) 

1.  มนลค่ายบดกาย ((Sale Revenue) ค้บรายได้ทัซงนมดท่ใได้จาาาารจำานน่ยย (ผลผลจตกบง
นน่ยยธุราจจ สป็นก้บมนลท่ในาได้ไม่ยาา (สพราะสป็นก้บมนลท่ใม่คยามจำาสป็นในาารยางนโยบายด้าน
าารตลาด (และประสมจนงานกบงนน่ยยธุราจจสบง (แต่ม่ก้บสส่ยค้บ (บาจม่าารนับซซำา (นร้บบาจม่าาร
ปรับตัยสลกทางบัทช่ 

2. าำาลังาารผลจต (( Capacity) สป็นก้บมนลท่ใแสดงคยามสามารถในาารผลจตกบงนน่ยย
ธุราจจ (าารใช้ก้บมนลาำาลังาารผลจตมานาาาราระจุาตัย (ม่ก้บด่ท่ใสามารถนาก้บมนลง่ายและสป็นาาร
แสดงคยามสามารถในาารผลจตกบงผน้ผลจตท่ใแท้จรจง ( 

3. มนลค่าสพจใมจาาาารผลจต ((Value-added) สป็นก้บมนลท่ใแสดงถขงคยามแตาต่างระนย่าง
มนลค่ากบงาารกายาับต้นทุนาารผลจตทัซงนมด (ได้แา่ (ยัตถุดจบ (คาจ้าง (แรงงาน (นซำามันสช้ซบสพลจง (และ
สจนค้าคงสนล้บ (ตัยแปรน่ซถ้บสป็นก้บมนลท่ใด่ท่ใสุด ( (แต่ม่ปัทนายาาแา่าารสาตบรยบรยมก้บมนล (โดยสฉพาะ
สม้ใบต้บงาารรายละสบ่ยดสา่ใยยาับต้นทุน (แต่ละกัซนตบนจาานน่ยยธุราจจ ( 

4.  าารจ้างงาน (( Employment ) สป็นตัยแปรท่ใค่บนก้างนาง่ายและสป็นท่ใสปิดสผยสม้ใบ
สท่ยบาับก้บมนลบ้ในๆ ( (แต่ม่ก้บจำาาัดค้บ (สม้ใบคำานขงถขงสทคโนโลย่ท่ในน่ยยธุราจจใช้บยน่ (นน่ยยธุราจจบางท่ใ
บาจใช้แรงงานมาาาย่าบ่านน่ยยธุราจจนนขใงแต่ได้ผลผลจตน้บยาย่า ซขใงแสดงถขงก่ดคยามสามารถใน
าารผลจตกบงนน่ยยธุราจจนัซนๆ 

5.  มนลค่ากบงทรัพย์สจน (( Asset) สป็นก้บมนลท่ใแสดงกนาดกบงนน่ยยธุราจจโดยพจจารณา
จาาจำานยนกบงมนลค่าทรัพย์สจนนร้บทุนประสภทคงท่ใ (แต่มัาจะพบปัทนาาารต่ราคาทรัพย์สจนสป็นตัย
สงจนและยาาแา่าารสปร่ยบสท่ยบ (โดยสฉพาะต่บปี (ทัซงน่ซสพราะราคาทรัพย์สจนบาจแต่ต่างาันตาม
ระยะสยลาาารใช้ 
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6.  าำาไรสจทธจ ((Net Profit) าารใช้ก้บมนลประสภทน่ซในาารนาค่ากบงาาราระจุาตัย (จะได้
ค่าตใำาาย่าคยามสป็นจรจง (ถ้านน่ยยธุราจจไม่ได้นยังาำาไรสป็นสำาคัทแต่มุ่งนยังส่ยนแบ่งตลาด (นร้บ
นน่ยยธุราจจม่าารประสมจนมนลค่าาารกายตใำาสาจนไป 
 
ดัชนีวัดการกระจุกตัว (Concentration Index ) (ยจทย์ ( (สัตยารัา ์ยจทย์, 2544 : 77-83) 

ดัชน่ท่ใใช้ยัดาาราระจุาตัยม่นลายยจธ่ (สำาคัทๆท่ใม่าารใช้มาา (ได้แา่ 
1. บัตราส่ยนาาราระจุาตัย ((Concentration Ratio ; CR) สป็นสคร้ใบงม้บยัดาาราระจุา

ตัยกบงตลาดท่ใม่าารใช้มาาท่ใสุด (โดยยัดส่ยนแบ่งกบงบุตสานารรมนัซนท่ใบยน่ในม้บกบงผน้ผลจตราย
ในท่ท่ใสุดจำานยนนนขใง (บาจใช้สป็นจำานยน (2, 3, 4, 5 นร้บ (6 แน่งกบงนน่ยยธุราจจกนาดในท่สพ้ใบใช้
สป็นตัยประมาณ (สำานรับบำานาจในาารผนากาดคยามสป็นไปได้ในาารรยมาลุ่ม (นร้บาารท่ใ
บุตสานารรมท่ใม่าารตบบสนบงต่บาารสปล่ใยนแปลงด้านสทคนจค (ม่สนตรในาารคำานยณบัตราส่ยนาาร
าระจุาตัย (ดังน่ซ              

 
 
CRn =    



n

i
iS

1
 

 
    
 ( ( (โดยท่ใ               CRn                 =    บัตราส่ยนาาราระจุาตัยกบงนน่ยยธุราจจท่ใ (n นน่ยย 

 Si            =  ( (ส่ยนแบ่งาารครบงตลาดนน่ยยธุราจจท่ใ (i (ในาารศขา าน่ซ (ใช้าาร  
ครบบครบงปรจมาณาารผลจตบานารสัตย์กบงนน่ยยผลจตท่ใ (i นาร
ด้ยยปรจมาณาารผลจตบานารสัตย์ทัซงนมด ( 

 T            =     ยบดกายทัซงนมดกบงบุตสานารรม 
 n              =  จำานยนนน่ยยธุราจจทัซงนมดในบุตสานารรม 

               
ถ้าบัตราส่ยนาาราระจุาตัยกบงนน่ยยธุราจจม่ค่าตใำา (แสดงย่านน่ยยธุราจจจำานยนมาาท่ใ

บยน่ในบุตสานารรมม่าารแก่งกันาันค่บนก้างมาา (ในทางตรงก้ามถ้าบัตราส่ยนาาราระจุาตัยม่ค่าสนง (
แสดงย่านน่ยยธุราจจรายในท่ๆ (ม่าารครบบงำาตลาด (ทัซงทางด้านกนาดกบงนน่ยยธุราจจ (าาราำานนด
ราคา (และาารทำาาำาไร ( 

าารยจสคราะน์ค่า (CR บาศัยจาาก้บาำานนดกบง (Everly and Little (1960 : 511) โดยสาณฑ์
ในาารยัดค่าท่ใได้สามารถต่คยามได้ดังน่ซ (ค้บถ้าค่า (CR ม่ค่าประมาณร้บยละ (67 (นร้บมาาาย่านัซน (

T 
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แสดงย่าบุตสานารรมประสภทน่ซสามารถม่บำานาจผนากาดได้มาา นร้บบุตสานารรมนัซนม่าาราระจุา
ตัยสนง (ทำาใน้สาจดาารผนากาดสนงในระดับบุตสานารรม และม่แนยโน้มใาล้สค่ยงตลาดผนากาดมาาท่ใสุด (
ถ้าค่า CR บยน่ระนย่างร้บยละ (34-66 แสดงย่าธุราจจนร้บบุตสานารรมนัซน (ม่าาราระจุาตัยกนาดปาน
าลาง ( (ม่าารแก่งกันระดับปานาลางและม่แนยโน้มย่าจะสป็นตลาดผนากาดน้บยราย (และถ้าค่า ( CR 
ระนย่างร้บยละ (33 นร้บตใำาาย่านัซน แสดงย่าธุราจจนร้บบุตสานารรมนัซนม่าาราระจุาตัยตใำา (สป็น
บุตสานารรมท่ใม่าารแก่งกันมาา ม่คยามใาล้สค่ยงาับตลาดแก่งกันสมบนรณ์ 

ก้บด่กบงบัตราส่ยนาาราระจุาตัย ( 
สะดยาในาารคำานยณและก้บมนลท่ใต้บงใช้นาได้ไม่ยาา (และสามารถบบาได้คร่ายๆ (ย่า (

บุตสานารรมท่ใศขา า (ม่ลัา ณะตลาดสป็นแบบผน้ผลจตน้บยราย (แบบผนากาด (นร้บแบบาารแก่งกัน
ค่บนก้างสมบนรณ์ 

ก้บจำาาัดกบงบัตราส่ยนาาราระจุาตัย 
าารคำานยณค่า (CR ไม่ได้นำาทุานน่ยยธุราจจสก้ามาพจจารณา (และไม่ได้พจจารณาาาร

าระจายกบงนน่ยยธุราจจทุานน่ยยธุราจจ (สป็นาารพจจารณาสฉพาะส่ยนนนขใงกบงนน่ยยธุราจจ (กขซนบยน่าับ
จำานยนรายกบงผน้ผลจตท่ใจะสล้บาใช้ (นบาจาานัซนบัตราส่ยนาาราระจุาตัยยังไม่ได้สนตนถขงาารสก้ามา
ในม่กบงนน่ยยธุราจจในม่นร้บไม่ (และไม่ใน้ภาพถขงบำานาจตลาดในภนมจภาคสพ่ยงบบาบำานาจใน
ระดับประสทศสท่านัซน ( 

2.  ดัชน่สฮบร์ฟินดาน์ล ((Herfindahl Index) 
สป็นดัชน่ท่ใใช้ยัดาาราระจุาตัยกบงบุตสานารรม (ท่ในาได้จาาาารรยมค่าาำาลังสบงกบง

สัดส่ยนยบดกายกบงแต่ละนน่ยยธุราจจ (สม้ใบสปร่ยบสท่ยบาับยบดกายทัซงนมดกบงบุตสานารรม (ซขใงม่
สนตรในาารคำานยณดังน่ซ ( 
   

  HI   =    
2

1



n

i
iP  

 
 โดยท่ใ ( ( Pi    =    Qi/Q 
  Qi   = ยบดกายนน่ยยธุราจจท่ใ (i 
  Q   =  ยบดกายทัซงนมดกบงบุตสานารรม 
  n   =  จำานยนนน่ยยธุราจจทัซงนมดในบุตสานารรม 
  (Pi)2   =   Pi *  Pi  ส่ยนแบ่งตลาดกบงนน่ยยธุราจจท่ใ i ถ่ยงนซำานนัาด้ยยส่ยน
แบ่งตลาดกบงตัยมันสบง    
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ค่า (HI จะม่ค่าบยน่ระนย่าง (0 ถขง (1 (ถ้าม่ค่าใาล้สค่ยง (1 (นร้บสท่าาับ (1 (าาราระจุาตัยกบง
นน่ยยธุราจจในบุตสานารรมาตจะสนง (ถ้าค่า (HI ใาล้สค่ยง (0 (ธุราจจในบุตสานารรมนัซนๆ (จะม่ลัา ณะ
ใาล้สค่ยงตลาดแก่งกันสมบนรณ์ 

ดัชน่สฮบร์ฟินดาน์ลน่ซสะดยาในคำานยณ (ม่าารสบาจำานยนนน่ยยธุราจจและส่ยนแบ่ง
ตลาดกบงทุานน่ยยธุราจจในบุตสานารรมนัซนสก้ามาพจจารณา (จขงม่าารใช้ดัชน่น่ซในาารคำานยณาาร
าระจุาตัยมาา (และผลท่ใคำานยณได้สบดคล้บงาับทฤ ฎ่ผน้ผลจตน้บยรายสพราะสป็นาารยัดสนม้บนาับ
าารยัดบำานาจาารผนากาด (แต่ม่ก้บบาพร่บงค้บ (สป็นาารใน้คยามสำาคัทแา่ผน้ผลจตรายในท่ (สน้ใบงจาา
าารท่ใยาาำาลังสบง (ยจใงจะทำาใน้ผน้ผลจตรายในท่ท่ใม่ส่ยนแบ่งตลาดมาาบยน่แล้ย (ได้รับาารถ่ยงนซำานนัา
มาากขซนไปบ่า 

 3 .  Size Ratio 
สป็นค่าท่ใแสดงถขงคยามแตาต่างจาากนาดนน่ยยธุราจจในบุตสานารรมนัซนๆ ( (โดยนน่ยย

ธุราจจท่ใดำาสนจนาารบยน่ม่กนาดใาล้สค่ยงาัน (ทุานน่ยยธุราจจจะม่บำานาจในาารคานาันได้ด่ (ไม่ม่นน่ยย
ธุราจจใดม่บำานาจสนน้บนน่ยยธุราจจบ้ในมาานัา (ในทางตรงก้ามถ้ากนาดกบงนน่ยยธุราจจม่คยาม
แตาต่างาันมาา (าตทำาใน้นน่ยยธุราจจท่ใม่กนาดในท่ม่บจทธจพลในตลาดสนง (ซขใงาารยัดม่ยจธ่ดังน่ซ 
 

 
          

3
CU -  C 

 W   =     ________  
        1 - C 

 
โดยท่ใ ( W   =    Size Ratio 
 C    =   Concentration Ratio  =   iE  

                                                        E  
 U    =   จำานยนนน่ยยธุราจจทัซงนมดในตลาด 
 Ei =   ตัยแปรกบงนน่ยยธุราจจในท่ท่ใสุด (3 แน่ง (
ค่ากบง (W ท่ใคำานยณได้ (ถ้าตใำาาย่า (16 แสดงย่าคยามแตาต่างกบงกนาดระนย่างนน่ยย

ธุราจจ (3 นน่ยยธุราจจท่ใในท่สุดาับนน่ยยธุราจจท่ใสนล้บไม่แตาต่างาันมาานัา (ถ้าค่ากบง (W สท่าาับ (
นร้บสนงาย่า (16 แสดงย่ากนาดกบงนน่ยยธุราจจทัซงนมดม่คยามแตาต่างาัน 

4. ดัชน่ฮบร์ยัธ ((The Horvath Index) 
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ดัชน่ตัยน่ซใน้นซำานนัาแา่นน่ยยธุราจจกนาดสลตาท่ใบยน่ในบุตสานารรมนัซนได้รับนซำานนัาท่ใ
ถ่ยงมาาาย่านน่ยยธุราจจท่ใม่กนาดในท่ (ดัชน่น่ซนำาสบาทุานน่ยยธุราจจท่ใบยน่ในบุตสานารรมนัซนสก้ามา
คำานยณดัชน่าาราระจุาตัย (สนตรท่ใใช้ในาารคำานยณม่ดังน่ซ 

 
 CCI   =     j

n

J
ji PPP 



11
2

2  

 
        i   =   1  นน่ยนธุราจจท่ใในท่ท่ใสุด 
        j   =    2  นน่ยยธุราจจท่ใ (n 
      CCI ม่ค่าสนงสุด (= 1 สม้ใบบุตสานารรมนัซนม่สพ่ยงนน่ยยธุราจจสด่ยย (และ 
      CCI ม่ค่าตใำาสุดท่ใ ((3n2 – 3n + 1) / n3 สม้ใบ (n ไม่สท่าาับ (2 

   CCI ไม่สป็นท่ในจยมใช้ในาาราระจุาตัยนัา (ทัซงน่ซสพราะไม่ม่คยามได้สปร่ยบดัชน่ตัยบ้ในๆ (
ทัซงในด้านทฤ ฎ่และาารคำานยณ 

5.   (ดัชน่สบตนทรบฟี ((The Entropy Index) 
สป็นดัชน่ท่ใสพจใงถนาคจดค้นได้ไม่นาน (ม่สนตรในาารคำานยณดังน่ซ 

 
  E    =    

i

n

i
i P
P 1log

1



 

 
E  =  ค้บค่าสัมประสจทธจ์, สบตนทรบฟี (ม่ค่าระนย่าง (0 ถขง (log n  0 ≤ E ≥ Log n 

        Pi   =  ค้บส่ยนแบ่งกบงตลาดกบงนน่ยยธุราจจ (i 
         n   =   ค้บจำานยนรายกบงนน่ยยธุราจจ 

E ใช้ยัดระดับคยามไม่แน่นบนกบงตลาดท่ในน่ยยธุราจจสผชจทบยน่จาาคยามสัมพันธ์าับ
ลนาค้าท่ใสภาพท่ในน่ยยธุราจจม่กนาดในท่พบ (นร้บบุตสานารรมนัซนไม่ม่าาราระจุาตัยในารณ่าาร
ผนากาด ((n=1) สัมประสจทธจ์, สบตนทรบฟีม่ค่าสท่าาับ (0 ซขใงนมายคยามย่าไม่ม่คยามแน่นบนและม่าาร
าระจุาตัยสนงสุด (นร้บค่า (E ม่คยามสัมพันธ์แบบผาผันาับระดับาาราระจุาตัยกบงตลาด ( 

สำานรับในาารศขา าครัซงน่ซจะใช้ดัชน่ยัดาาราระจุาตัยได้แา่ (บัตราส่ยนาาราระจุาตัย (
(Concentration Ratio) และดัชน่สฮบร์ฟินดาน์ล (( Herfindahl Index) สพ้ใบยัดาาราระจุาตัยกบงตลาด (
และส่ยนแบ่งตลาดในบุตสานารรมบานารสัตย์ ตลบดจนสามารถบบาได้ย่าบุตสานารรมน่ซบยน่ใน
ตลาดาารแก่งกันแบบใด ( 
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ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สำานัางานคณะารรมาารพัฒนาาารสศร ฐาจจและสังคมแน่งชาตจ ((สศช.) (2547) ศขา า

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจาการระบาดของไข้หวัดนก ( Avian Influenza) ใน (3 ด้าน (ค้บ
ผลาระทบต่บสศร ฐาจจโดยรยม (ผลาระทบต่บาารส่งบบา (และผลาระทบทางด้านบรจาาร (โดยาาร
ยจสคราะน์จะคำานขงจาาาารทดแทนนร้บาารชดสชยจาารัฐบาล (สำานรับสัตย์ปีาท่ใถนาทำาลาย ( (าาร
ป้บงาันาารระบาดโรค (และาารบรจโภคสน้ซบสัตย์บ้ในทดแทนาารบรจโภคสัตย์ปีา (โดยสฉพาะไา่และ
ไก่ท่ใลดลง (พบย่าผลาระทบท่ใรุนแรงท่ใสุดบยน่ในช่ยงไตรมาสแรากบงปีและได้บรรสทาลงในไตรมาส
ท่ใสบง (ซขใงส่งผลาระทบต่บ (GDP โดยรยมในปี (2547 จะสาจดกขซนประมาณร้บยละ (0.39 ประาบบด้ยย
ผลาระทบทางด้านาารส่งบบา (0.29 (าารส่งบบาไา่โดยรยม (19,000 ล้านบาท) ผลาระทบทางด้าน
าารท่บงสท่ใยย (0.08 (ประมาณ (6,000 ล้านบาท) ส่ยนค่าใช้จ่ายสพ้ใบาารบรจโภคและบุปโภคจะาระทบ
สพ่ยง (0.02  

ปร่ชา (นม้ในประสสรจฐ (และสุภาณ่ (บรรถจจนดา ((2522) ได้ทำาาารศขา าถขงการแข่งขันการ
ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศไทย (โดยยจสคราะน์ลัา ณะาารแก่งกันระนย่างาารผลจต
บานารสัตย์ (พบย่าบรจ ัทในท่จะม่ธุราจจท่ใสา่ใยยก้บงาับบานารสัตย์สช่น (ม่าารสัใงซ้ซบพ่บ-แม่พันธุ์สัตย์ (
าารตัซงฟาร์มสล่ซยงสัตย์ (บรจ ัทผลจตยาสัตย์ (บุปารณ์ท่ใสา่ใยยก้บงาับาารสล่ซยงสัตย์ (โรงฆ่าสัตย์ ( (ทำาใน้
สามารถคยบคุมจำานยน (ต้นทุนในาารสล่ซยงสัตย์ได้ (แต่าตม่ผลสส่ยต่บบรจ ัทท่ใม่กนาดสลตาสน้ใบงจาา
ต้นทุนไม่สามารถสน้าับโรงงานท่ใม่กนาดในท่ได้ ( ( 

ปัททาลัา ณ์ (สุยรรณฯ ((2547) ได้สก่ยนบทคยามสา่ใยยาับ หายนะทางเศรษฐกิจจาก
ไข้หวัดนก (ระบุย่าา่บนปี (พ.ศ. 2547 ไา่สป็นสจนค้าสำาคัทกบงประสทศโดยม่มนลค่าาารส่งบบาถขงปีละ (
5 นม้ในล้านบาท (และม่าารบรจโภคในประสทศปีละประมาณ (8 แสนตัน (ซขใงม่มนลค่ารยมาันสา้บบ (1 
แสนล้านบาท (แต่สม้ใบม่าารระบาดกบงโรคไก้นยัดนา (ตัซงแต่สด้บนมาราคม (2547 ถขงม่นาคม (2547 ทำา
ใน้ต้บงม่าารฆ่าตัดตบนสัตย์ปีา (ได้แา่ (ไา่ (สป็ดและนาาระทาสป็นจำานยนมาา (ประมาณย่าม่าาร
ทำาลายถขง (60 ล้านตัยประาบบด้ยย (ไา่ไก่ (17 ล้านตัย (ไา่สน้ซบ (10 ล้านตัย (ไา่พ้ซนสม้บง (18 ล้านตัย (สป็ด
ไก่ (4 ล้านตัย (สป็ดสน้ซบ (3 ล้านตัย (และนาาระทา (8 ล้านตัย ( (ส่ยนาารระบาดรบบ (2 ระนย่างสด้บน
าราฎาคมถขงตุลาคม (2547 ยบดสัตย์ปีาท่ใถนาทำาลายลดลงสนล้บสพ่ยง (1.6 ล้านตัย ( 
 (จาาาารสาจดไก้นยัดนาในประสทศไทยทำาใน้สาจดคยามสส่ยนายาับสศร ฐาจจบย่างมาา (
ค้บยบดาารส่งบบาลดลงสนล้บ (28,000 ล้านบาทจาา (ปีละ (50,000 ล้านบาท (ทัซงน่ซสน้ใบงจาาไทยไม่
สามารถส่งสา้ซบไา่ดจบแช่แกตงได้ (คงส่งได้สพ่ยงสฉพาะไา่สุาได้สท่านัซน (ราคาาตไม่สามารถาำานนดได้
สตตมท่ใ (สน้ใบงจาาตลาดสป็นกบงผน้ซ้ซบ (าารบรจโภคไา่ภายในประสทศาตลดลง (สนล้บสพ่ยง (5 แสนตัน (
สน้ใบงจาาประชาชนาลัยไก้นยัดนา 
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ดังนัซนสม้ใบยบดาารส่งบบาและาารบรจโภคในประสทศลดลง (ย่บมส่งผลาระทบต่บสน้ใบง
ไปยังธุราจจท่ใสา่ใยยก้บงบย่างแน่นบน (สช่นสา ตรารท่ใปลนาพ้ชสพ้ใบป้บนโรงงานสล่ซยงสัตย์ (าตต้บงสปล่ใยน
พ้ชท่ใปลนา (ประมาณย่าาารสาจดไก้นยัดนาน่ซทำาใน้คนตางานถขง (2 แสนคน 
 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (ยราภรณ์ (สุทธจธัททะลัา ณ์ ((2539) ได้ศขา าถขงโครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย (โดยยจธ่นาจาาบัตราส่ยนาาราระจุาตัย (
(Concentration Ratio) และนาจาายจธ่ยัดกนาดกบงนน่ยยธุราจจ (( Size Ratio) (ในช่ยงปี (พ.ศ. 2528-
2538 โดยใช้ปรจมาณาารผลจตบานารสัตย์กบงผน้ผลจตสป็นสคร้ใบงยัดถขงระดับาาราระจุาตัย (พบย่า
บัตราส่ยนาาราระจุาตัยม่ค่าระนย่างร้บยละ (84-88 กขซนบยน่าับคยามต้บงาารใช้บานารสัตย์และาาร
แก่งกันในแต่ละปี (โดยพบย่าาลุ่มสจรจทโภคภัณฑ์ม่ส่ยนแบ่งในาารตลาดบยน่ระนย่างร้บยละ (45-50 
ส่ยนาลุ่มบรจ ัทในสคร้บ (สบทาโาร (สคร้บารุงไทยบานารสัตย์ (และาลุ่มบรจ ัทแนลมทบงสนาาร (ม่
ส่ยนแบ่งบยน่ร้บยละ (6-9 ต่บาลุ่ม (และถ้าพจจารณาถขงาารยัดาาราระจุาตัย (ด้ยยยจธ่ (Size Ratio สพ้ใบ
แสดงใน้สนตนถขงคยามแตาต่างาันระนย่างกนาดาารผลจตกบงผน้ผลจตรายในท่และผน้ผลจตรายสลตา (ในปี (
พ.ศ. 2528 ถขง (ปี (พ.ศ. 2538 พบย่าม่ลัา ณะผนากาดในบุตสานารรมสนงกขซน (โดยกนาดกบงโรงงาน
ผน้ผลจตระนย่างรายในท่และรายสลตาม่คยามแตาต่างาันมาา (โดยมาาาย่าร้บยละ (80 กบงบุตสานารรม
น่ซมาจาาผน้ผลจตรายในท่สพ่ยง (9 ราย (ดังนัซนบุตสานารรมบานารสัตย์ในประสทศไทยสป็นบุตสานารรม
ท่ใบยน่ในโครงสร้างตลาดผน้กายน้บยราย (( Oligopoly) (ม่คยามกขซนซขใงาันและาัน (( Interdependence) สนง
มาา (ทำาใน้ม่าารระมัดระยังคน่แก่งกันมาา (โดยต่างฝาายต่างม่าารตจดตามาารสคล้ใบนไนยกบงคน่แก่ง
บย่างใาล้ชจด (และพยายามรัา าก้บมนลต่างๆไย้สป็นคยามลับ ( 

พฤตจารรมาารแก่งกันกบงผน้ผลจตในบุตสานารรมน่ซ (สป็นไปตามทฤ ฎ่าารแก่งกันกบง
ผน้ผลจตในโครงสร้างตลาด (ผน้กายน้บยรายประสภทท่ใม่ผน้นำาทางด้านราคา (( Price Leadership) โดยาลุ่ม
บรจ ัทสจรจทโภคภัณฑ์ (แต่สป็นผน้นำาในลัา ณะ (The Barometric Firm Price Leadership ค้บาลุ่ม
บรจ ัทสจรจทโภคภัณฑ์ไม่ม่บำานาจชัาจนงนร้บบังคับใน้บรจ ัทบ้ในมากายในราคาท่ใบรจ ัทาำานนดได้ (แต่
สามารถสล้บาราคาท่ใบรจ ัทบ้ในยบมรับได้ (ซขใงในบุตสานารรมน่ซ (จะใช้พฤตจารรมาารแก่งกันได้แา่ (
พฤตจารรมาารแก่งกันทางด้านราคา, พฤตจารรมาารแก่งกันท่ใไม่ใช่ราคา ((าารแก่งกันทางด้าน
ผลจตภัณฑ์, าารแก่งกันทางด้านสคร้ใบงนมายาารค้า, าารแก่งกันทางด้านาารส่งสสรจมาารกาย (และ
าารแก่งกันโดยใช้ (Tie-in-Sale ซขใงพฤตจารรมาารแก่งกันซขใงไม่ใช่ราคากบงบุตสานารรมน่ซจะม่
บทบาทสนงมาา 
 
เอกสารที่ศึกษาทางด้านโครงสร้างทางการตลาด 
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ธนัย (สท่ยนใส ((2543) ได้ทำาาารยจสคราะน์พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางทะเลในประเทศไทย  (โดยศขา าถขงคยามยาาง่ายในาารสก้ามาแก่งกันในตลาด (
คยามสามารถในาารทดแทนาันกบงบรจาารและคยามใส่ใจต่บปฏจาจรจยากบงคน่แก่ง (โดยาารยจสคราะน์
นาค่าาาราระจุาตัยกบงบุตสานารรมาารกนส่งทางทะสล (พบย่าบัตราส่ยนาาราระจุาตัยบยน่ใน
ระดับสนง (าารแก่งกันในตลาดทำาได้ยาา (ม่คยามสามารถในาารทดแทนาันกบงบรจาารสป็นบย่างด่ (
และม่คยามใส่ใจต่บปฏจาจรจยากบงคน่แก่งสป็นบย่างมาา (รยมถขงม่าารรยมตัยาันกบงสายาารสดจนสร้บ
ต่างๆ (สป็นชมรมสดจนสร้บ (ซขใงสป็นลัา ณะสฉพาะกบงผน้กายน้บยราย (นบาจาานัซนยังพบย่าสายาาร
สดจนสร้บ (ส่ยนในท่ไม่นจยมใช้าารแก่งกันทางด้านราคา ( (แต่บาจจำาสป็นต้บงลดค่าระยางใน้แา่ลนาค้า
บางราย (สพ้ใบรัา าาลุ่มลนาค้ากบงตนไย้จาาาารตัดราคากบงสายาารสดจนสร้บนบาชมรม (โดยาารกาย
ตรงสป็นนลัา (สน้ใบงจาาสามารถสก้าถขงลนาค้าได้โดยตรง (ทำาใน้ทราบถขงคยามต้บงาารและสามารถ
แา้ไกปัทนาใน้แา่ลนาค้าได้ทันท่ (ทัซงยังทำาใน้ทราบถขงปฏจาจรจยากบงคน่แก่งในตลาดได้สป็นบย่างด่ 

ศร่รัตน์ (ปัททาารณ์ ((2539) ได้ศขา าาารยจสคราะน์พฤติกรรมการแข่งขันในตลาดผู้ขาย
น้อยราย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย (จาาาารศขา าพบย่าพฤตจารรมาาร
แก่งกันกบงผน้ผลจตในบุตสานารรมน่ซสป็นไปตามทฤ ฎ่ (โครงสร้างตลาดผน้กายน้บยรายประสภทท่ใม่
าารดำาสนจนนโยบายบจสระ (ผน้ผลจตแต่ละรายม่บำานาจผนากาดสจนค้ากบงตนบยน่พบประมาณ (ม่บจสระและ
ม่คยามคล่บงตัยท่ใจะดำาสนจนนโยบายกบงตนสบง (แต่จะคำานขงถขงผลาระทบในระนย่างาันและาัน (และ
พยายามนล่าสล่ใยงาารแก่งกันาันลดราคา (และนันไปใช้าารแก่งกันท่ใไม่ใช้ราคาแทน บุตสานารรม
ยางรถยนต์ม่าาราระจุาตัยค่บนก้างสนง (พบย่าม่ค่าสฉล่ใยสท่าาับร้บยละ (95 ซขใงทำาใน้ม่ผลต่บโครงสร้าง
ตลาด (ทำาใน้ม่บำานาจในาารผนากาดสนง (และสป็นบุปสรรคท่ใสำาคัทสำานรับผน้ประาบบาารรายในม่ (โดย
าารสก้ามากบงผน้ประาบบาารรายในม่ ((ท่ใไม่ใช่บรจ ัทในสคร้บ) ทำาได้ค่บนก้างยาา (สน้ใบงจาา
ผน้ประาบบาารรายสดจม (ม่คยามสามารถในาารผลจต (โดยสฉพาะจำานยนมาาจนสาจดาารประนยัดต่บ
กนาด (และม่ตลาดสดจมบยน่า่บนแล้ย (นบาจาานัซนบุตสานารรมน่ซยังสป็นาจจาารท่ใต้บงใช้สงจนทุนสนง (ยาา
ต่บาารค้นทุนในระยะสัซน 
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บทที่ 3 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย 
 

ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มแรกที่บุกเบิกการทำาธุรกิจุุตาากกรรมุาการาัต์์

าำาเรจจรูปใในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2494ใโดยเริ่มตั้งบริษัทใเจริญโภคภัณฑ์ใเพืุ่ทำาการผลิตุาการาำาเรจจรูปใซึ่งแต่
เดิมนั้นฟาร์มที่เลี้ยงาัต์์จะผามุาการเุงใโดยมีการผามุาการาัต์์ใช้เุงตามาูตรที่ทางราชการ
ได้มีการคำาน์ณและแนะนำาไ์้ใซึ่ง์ัตถุดิบที่นำามาใช้ในการผามุาการาัต์์กจเป็น์ัตถุดิบเชิงเดี่ย์ที่
าามารถซืุ้กาได้ง่ายตามร้านค้าใได้แก่ใข้า์โพดใกากถั์่เกลืุงใแร่ธาตุใ์ิตามินและุ่ืนๆทำาใก้ใน
ระยะแรกุาการาัต์์าำาเรจจรูปที่ทำาการผลิตและจำากน่ายใก้กับเกษตรกรยังไม่คุ่ยได้รับค์ามนิยม
มากนักใเนืุ่งจากเกษตรกรมีค์ามมั่นใจในุาการที่ผามเุงมากก์่าและ์ัตถุดิบกาได้ง่ายใราคาถูกใ 

การทีุุ่ตาากกรรมุาการาัต์์ได้รับค์ามาำาเรจจและเป็นที่นิยมขุงเกษตรกรที่เลี้ยง
าัต์์ใเริ่มต้นจากการที่บริษัทใเจริญโภคภัณฑ์ใได้ร่์มมืุกับกลุ่มบริษัทตระกูลใรจุกกี้ใเฟลเลุร์ใเปิด
บริษัทใเุเบุร์ใเุเคุร์าใ(ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทย) จำากัดใโดยเป็นการร่์มทุนระก์่างไทยและากรั ุเมริกา
รุ้ยละใ51ใและใ49 ตามลำาดับใโดยบริษัทใุาเบุร์ใเุเคุร์าใเป็นบริษัทที่ดำาเนินการนำาไก่พันธุ์เนืุ้ใ
และพันธุ์ไข่ที่ถูกพัฒนาุย่างเกมาะามกับการการเลี้ยงเชิงการค้าเข้ามาใโดยใช้เทคโนโลยีการ
ค์บคุมพันธุ์ไก่ใเริ่มจากผู้ผลิตใจะคัดเลืุกไก่พันธุ์แท้ใเพสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ผู้และเพสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. เมียใที่มีคุณามบัติครบถ้านตามที่
ตุ้งการใเพืุ่นำาพันธุ์มาผามและค์บคุมพันธุ์ตามที์่างแผนเุาไ์้ใและไก่รุ่นนี้จะถูกเจาะเลืุดเพืุ่
คัดเลืุกเุาลักษณะเด่นประจำาพันธุ์ขุงไก่แต่ละตั์เข้าเครืุ่งคุมพิ์เตุร์ใเพืุ่ใก้ได้่์าไก่ตั์ใดค์ร
ผามกับตั์ใดใเพืุ่ใก้ได้ไก่ที่จะนำามาเลี้ยงในเชิงการค้าใซึ่งเป็นไก่ที่ขายใก้กับเกษตรกรใช้เลี้ยงเป็น
ไก่เพืุ่เุาเนืุ้กรืุเุาไข่ตามาายพันธุ์ใใซึ่งผลจากการพัฒนาพันธุ์ไก่ดังกล่า์นี้โดยการกินุาการ
าำาเรจจรูปที่มีาูตรแน่นุนและโตุย่างร์ดเรจ์จากการเลี้ยงเดิมที่ตุ้งใช้เ์ลาในการเลี้ยงถึงใ9ใเดืุนใ
เกลืุระยะเ์ลาเพียงใ10 าัปดาก์ใเท่านั้นใใใผลจากการนำาพันธุ์ไก่ดังกล่า์เข้ามาเลี้ยงในปะเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. 
นั่นเุงใทำาใกุ้ตุาากกรรมการเลี้ยงไก่ในเชิงการค้าเจริญเติบโตุย่างร์ดเรจ์ใและเนืุ่งจากไก่พันธุ์
ดังกล่า์เจริญเติบโตุย่างร์ดเรจ์ใเมืุ่กุ่นุาการตามาูตรที่กำากนดใจึงเป็นผลทำาใก้เกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ตุ้งพึ่งพิงุาการาัต์์ที่ผลิตจากบริษัทุีกทุดกนึ่งด้์ยใการนำาใPackage Technology ดังกล่า์เข้า
มาใจึงเป็นก้า์าำาคัญขุงค์ามก้า์กน้าใน์งการุาการาัต์์าำาเรจจรูปในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใ 
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การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
จากค์ามาำาเรจจขุงกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ใโดยการนำาใPackage Technologyใเข้ามาใ

จนทำาใก้ธุรกิจขุงตนประาบค์ามาำาเรจจใและเกษตรกรนิยมใชุ้าการาัต์์ผามาำาเรจจรูปในการ
เลี้ยงาัต์ุ์ ย่างก์้างข์างใจึงทำาใก้มีผู้านใจเข้ามาทำาธุรกิจุาการาัต์์เพิ่มมากขึ้นใโดยผู้ที่เข้ามา
านใจและทำาธุรกิจนี้า่์นใกญ่จะเป็นผู้ทีุ่ยู่ใน์งการพืชไร่ที่ค้าขายใข้า์โพดใข้า์ฟาางใปลายข้า์ใ
และกากถั์่เกลืุงใซึ่งเป็น์ัตถุดิบเชิงเดี่ย์ใเพืุ่ใช้เป็นา่์นผามในการทำาุาการาัต์์ที่เกษตรกร
ผามเุงใเมืุ่มีการนำา Package Technologyใเข้ามาใผู้ประกุบการเกล่านี้จึงตุ้งขยายธุรกิจุุกไปใ
เพืุ่ค์ามุยู่รุดขุงธุรกิจใได้แก่ใ 

กลุ่มบริษัทเบทาโกรใกุ่ตั้งในป ใ2510ใโดยถืุกำาเนิดมาจากกลุ่มพุ่ค้าพืชไร่ใซึ่งเดิมเป็น
ค์ามร่์มมืุขุงตระกูลใ“แต้ไพาิ พงษ์” และใ“เลี่ย์ไพรัตน์” ประกุบทั้งาุงมีกิจการร่์มกันใน
บริษัทข้า์ขุงกลุ่มธนาพรชัยมากุ่นใ 

กลุ่มบริษัทแกลมทุงากการใกุ่ตั้งโดยตระกูลใ“ธนาธน์ณิชย์” ซึ่งได้จดทะเบียนครั้ง
แรกเป็นบริษัทประกุบกิจการา่งุุกพืขผลทางการเกษตรใเมืุ่ป ใ2593 และได้ขายกิจการุุกไป
เรืุ่ยๆใในป ใ2506 จึงเริ่มเปิดโรงงานผลิตกระาุบปุใเพืุ่แทนการนำาเข้าและา่งุุกใซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นขุงการพัฒนาเทคโนโลยีใการผลิตุุตาากกรรมภาคการเกษตรใจนกระทั่งป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. .2515 จึง
ได้เริ่มกุ่ตั้งบริษัทผลิตุาการาัต์์เป็นแก่งแรกใ 

กลุ่มบริษัทใป.เจริญพันธ์ใกุ่ตั้งโดยตระกูลใ“สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ริมงคลเกษม” กุ่ตั้งในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2519 ซึ่ง
เดิมุยู่ใน์งการค้าขายพืชไร่ใที่เป็นุาการเชิงเดี่ย์มากุ่น กุ่ตั้งบริษัทผลิตุาการาัต์์ชื์ุ่ า่ใบริษัทใ
กรุงไทยุาการาัต์์ใจำากัดใ

กลุ่มบริษัทเซนทาโกรใบริษัทเริ่มกุ่ตั้งเมืุ่ป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2512  โดยตระกูลใ“เลี่ย์ไพรัตน์” 
และใ“เกล่า์ร์ิทย์” ซึ่งเป็นตระกูลเครืุญาติขุงภรรยาเจ้าขุงกิจการเป็นกลุ่มที่แยกตั์จากกลุ่มเบ
ทาโกรใโดยปัจจุบันกิจการได้เป็นขุงตระกูลใ“เกล่า์ร์ิทย์” ไปเกืุบาิ้นเชิงเมืุ่ตระกูลใ“เลีย์ไพ
รัตน์”ใถุนตัุ์ กุมา 

กลุ่มบริษัทลีพัฒนาใเริ่มกุ่ตั้งเมืุ่ป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2526 โดยนาย์ิาิทธิ์ใลีละสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ธรใใ
จากการที่บริษัทในกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ได้นำา Package Technologyใเข้ามาใทำาใก้เกิด

ค์ามคิดในด้านการจัดการธุรกิจแผนใกม่ใในโครงาร้างการทำาธุรกิจตุ่เนืุ่งในแน์ดิ่งใ( Vertical 
Integration) ซึ่งเป็นปรัชญาที่าำาคัญในการทำางานขุงกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์และเป็นาาเกตุที่ทำาใก้
บริษัทุ่ืนๆใตุ้งจัดการในแน์ทางดังกล่า์ในเ์ลาตุ่มา 
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 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
์ัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตุาการาัต์์โดยทั์่ไปใจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรกรืุเป็น

เสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษเกลืุจากุุตาากกรรมการเกษตรใเช่นใข้า์โพดใรำาละเุียดใปลายข้า์ใกากถั์่เกลืุงใเป็นต้นใโดย
์ัตถุดิบุาการาัต์์จะประกุบด้์ยใ2 า่์นใได้แก่ 

1. า่์นที่มีคุณค่าทางุาการใคืุใโปรตีนใคาร์โบไฮเดรตใ์ิตามินใแร่ธาตุและน้ำาใซึ่ง
เป็นโภชนะที่าัต์์ตุ้งการ 

2. า่์นที่ไม่มีคุณค่าทางุาการใคืุา่์นที่เป็นาารพ์กเยืุ่ใยใกรืุกากที่ร่างกายไม่
าามารถยุ่ยได้ใใกรืุาารพิษที่มีุยู่ในธรรมชาติใเช่นใาารพิษุะฟลาทุกซินใใซึ่งถ้าาัต์์ได้รับ
าารพิษเข้าไปในร่างกายในปริมาณมากใจะา่งผลใก้การเจริญเติบโตลดลงกรืุเป็นุนัตรายตุ่ชีิ์ต
ได้ 

์ัตถุดิบที่ใช้ในการประกุบาูตรุาการาัต์์ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใแบ่งเป็น 
1. ์ัตถุดิบุาการาัต์์ประเภทแป้งใเป็นแกล่ง์ัตถุดิบที่ใก้พลังงานใ( Basal Feed 

Ingredient) ได้แก่ 
- ข้า์โพดใ 
- ข้า์และผลิตภัณฑ์จากการาีข้า์ใได้แก่ใปลายข้า์ใระละเุียดใรำาากัดใ 
- มันาำาปะกลัง 
- ข้า์ฟาาง 

2. ์ัตถุดิบุาการาัต์์ประเภทโปรตีนใ(Protein Supplement) ได้แก่ 
- กากถั์่เกลืุง 
- กากพืชน้ำามัน 
- กากถั์่ลิาง 
- กากเมลจดทานตะ์ัน 
- กากเมลจดงา 
- กากมะพร้า์ 
- กากเรปซีด 
- กากปาล์ม 
- ปลาปาน 
- เนืุ้และกระดูกปาน 
- เนืุ้กมูปาน 
- เนืุ้ไก่ปาน 
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สถานการณ์วัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตอาหารสัตว์ (ธุรกิจุาการาัต์์, 2548: 55-76) 
ข้าวโพด 

ข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ภายในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. มีผลผลิตประมาณป ละใ4-4.5 ล้านตันใคิดเป็นมูลค่าป 
ละใ20,000 ล้านบาทใผลผลิตที่ได้เกืุบทั้งกมดประมาณรุ้ยละใ95 ใช้เป็น์ัตถุดิบกลักในการผลิต
าุการาัต์์ใและใช้เลี้ยงาัต์์ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใโดยมีผู้เกี่ย์ขุ้งกลายฝาายใทั้งเกษตรกรผู้ผลิตใพุ่ค้าใไซโลใ
โรงงานุาการาัต์์ใผู้ประกุบการุาการาัต์์ใและผู้า่งุุกเนืุ้าัต์์ใผลผลิตจะุุกาู่ตลาดพรุ้ม
กันเป็นจำาน์นมากเกินค์ามตุ้งการขุงตลาดในช่์งใ2-3 เดืุนใจึงทำาใก้ผู้ที่เกี่ย์ขุ้งตุ้งบริการ
จัดการปริมาณข้า์โพดใก้เพียงพุกับการใช้ตลุดทั้งป ใใ 
าถานการณ์ข้า์โพดในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทย :  

ข้า์โพดเลี้ยงาัต์์มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณใป ละใ7 ล้านไร่เสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษใและผลผลิตแต่ละป มี
ประมาณใ4-4.5 ล้านตันใปริมาณการผลิตแต่ละป ไม่แน่นุนใขึ้นุยู่กับาภาพภูมิุากาสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใแกล่งผลิตที่
าำาคัญได้แก่ใจังก์ัดเพชรบูรณ์ในครราชาีมาใลพบุรีใาระบุรีในครา์รรค์ใเลยใตากใเชียงรายใพะเยาใ
ุุทัยธานีใชัยภูมิใพิษณุโลกใกำาแพงเพชรใและน่านใซึ่งผลผลิตร์มขุงทั้งประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใาำากรับป ใ
2548/2549 จะมีประมาณใ4.003 ล้านตันใลดลงจากป ใ2547/2548 ที่มีผลผลิตใ4.205 ล้านตันใ 
ค์ามตุ้งการใช้ใ: 

ค์ามตุ้งการใช้ข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ภายในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. มีประมาณรุ้ยละใ95 ขุงผลผลิตทั้ง
ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใใช้เป็น์ัตถุดิบุาการาัต์์ป ละใ4-4.2 ล้านตันใใช้ในุาการไก่ประมาณรุ้ยละใ64  ใช้เป็น
าุการในการเลี้ยงาุกรประมาณรุ้ยละใ34 และใช้ในการเลี้ยงาัต์ุ์ ื่นๆใประมาณรุ้ยละใ2  ค์าม
ตุ้งการใช้ในป ใ2547  มีแน์โน้มลดลงใเกลืุประมาณใ3.317 ล้านตันใเนืุ่งจากได้เกิดปัญกาแพร่
ระบาดไข้ก์ัดนกในาัต์์ป กใทำาใก้การเลี้ยงไก่ลดลงใาำากรับป ใ2548 ค์ามตุ้งการใช้ข้า์โพดเลี้ยง
าัต์์ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ประมาณใ3.687 ล้านตันใ 
ใการนำาเข้า : 

ปัจจุบันข้า์โพดเลี้ยงาัต์์มีค์ามาำาคัญยิ่งตุ่ภาคปสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าัต์์ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใซึ่งมีัุตราา่์น
การขยายตั์าูงขึ้นใใทำาใก้บางช่์งจำาเป็นตุ้งมีการุนุญาตใก้มีนำาเข้ามาจากต่างประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใเพืุ่ใก้
าุดคลุ้งกับค์ามตุ้งการใช้ในแต่ละป ใเพืุ่ไม่ใก้า่งผลกระทบตุ่ระบบการค้าข้า์โพด
ภายในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใและรักษาระดับราคาใกุ้ยู่ในระดับที่เกมาะามใมีเาถียรภาพใเกิดค์ามเป็นธรรมแก่
ทุกฝาายที่เกี่ย์ขุ้ง 
การา่งุุกใ: 

ข้า์โพดเลี้ยงาัต์์าามารถา่งุุกได้เารีไม่ตุ้งเาียภาษีา่งุุกใในุดีตประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทย
าามารถา่งุุกข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ได้มากถึงใ1.2 ล้านตันใ(ป ใ2533) แต่เนืุ่งจากค์ามตุ้งการใช้

DPU



 27 

ภายในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตั์ขุงุุตาากกรรมการเลี้ยงาัต์์ใประกุบกับข้า์โพด
เลี้ยงาัต์์ขุงไทยมีคุณภาพต่ำาใค์ามชื้นาูงใเนืุ่งจากผลผลิตา่์นใกญ่ใุุกาู่ตลาดมากในช่์งฤดู
ฝนใุีกทั้งราคาในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าูงก์่าตลาดโลกใทำาใก้การา่งุุกมีแน์โน้มลดลงใ 
ในโยบายขุงรั  : 

1. นโยบายและมาตรการนำาเข้าข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ใ  
การกำากนดนโยบายและมาตรการนำาเข้าข้า์โพดเลี้ยงาัต์์เป็นุำานาจกน้าที่

คณะกรรมการนโยบายุาการใซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรั มนตรีใโดยใรั มนตรี่์าการกระทร์ง
พาณิชย์ใเป็นประธานใรั มนตรีช่์ย์่าการกระทร์งพาณิชย์ใกระทร์งเกษตรและากกรณ์ใ
กระทร์งการคลังใกระทร์งุุตาากกรรมใและกระทร์งมกาดไทยใเป็นกรรมการใุธิบดีกรมการค้า
ภายในเป็นเลขานุการ 

นโยบายและมาตรการนำาเข้าข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ใป ใ2548 
1.1 ตามขุ้ผูกพันใWTO การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกุงค์การการค้าโลกใ( WTO) 

ปริมาณนำาเข้าต่ำาาุดใ54,700 ตันใุากรนำาเข้าาูงาุดในโค์ต้ารุ้ยละใ20  นุกโค์ต้ารุ้ยละใ73 
1.2  การเปิดตลาดนำาเข้าข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ใป ใ2548 คณะรั มนตรีมีมติเกจนชุบใ

นโยบายและมาตรการนำาเข้าใตามมติคณะกรรมการนโยบายุาการใดังนี้ 
                            1.2.1  การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกและไม่ใช่ามาชิกุงค์การการค้าโลกใ(WTO) 
                                            1.2.1.1 ใในโค์ต้าใกำากนดปริมาณนำาเข้าใ54,700 ตันใุากรนำาเข้าร้ยละใ
20 โดยใกุ้งค์การคลังาินค้าใเป็นผู้นำาเข้าใและกำากนดระยะเ์ลานำาเข้าระก์่าง์ันที่ใ1ใมีนาคมใถึง
์ันที่ใ30 มิถุนายนใ2548 
                                            1.2.1.2 ในุกโค์ต้าใใก้นำาเข้าเารีไม่จำากัดปริมาณใและช่์งเ์ลานำาเข้าใ
โดยการนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกใWTO กำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ73 และค่าธรรมเนียมพิเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษตัน
ละใ180 บาทใและการนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ที่ไม่ใช่ามาชิกุงค์การการค้าโลกใ( WTO) กำากนดุากร
นำาเข้าใกก.ละใ2.75 บาทใและุากรพิเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษุีกรุ้ยละใ10.22 ขุงุากรนำาเข้าใและค่าธรรมเนียมพิเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษ
ตันละใ180 บาทใ 

1.2.2   การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกเขตการค้าเารีุาเซียนใ( AFTA) ใก้นำาเข้าเารี
ไม่จำากัดปริมาณใและช่์งเ์ลานำาเข้าใโดยกำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ5  

1.2.3 ใการนำาเข้าจากกัมพูชาใลา์ใพม่าใตามยุทธสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าาตร์ค์ามใใร่์มมืุทาง
เสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. รษ กิจใใก้นำาเข้าได้เารีไม่จำากัดปริมาณและช่์งเ์ลานำาเข้าใโดยกำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ0 ทั้งนี้
ผู้นำาเข้าทุกรายตุ้งจดทะเบียนและแจ้งปริมาณการนำาเข้าใการใช้ใกรืุจำากน่ายซึ่งตุ้งระบุผู้รับซืุ้ใ
และาตุ๊คข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ที่นำาเข้าเป็นประจำาทุกเดืุนใ 

DPU



 28 

1.2.4   การนำาเข้าตามขุ้ตกลงใFTA ไทย-ุุาเตรเลีย 
                     1.2.4.1 ใใในโค์ต้าใปริมาณนำาเข้าใ5,470 ตันใุาการนำาเข้ารุ้ยละใ20 โดย
ใกุ้งค์การคลังาินค้าเป็นผู้นำาเข้าใและกำากนดระยะเ์ลาการนำาเข้าระก์่างใ์ันที่ใ1 มีนาคมถึงใ์ันที่ใ
30 มิถุนายนใ2548 
                                       1.2.4.2 นุกโค์ต้าใใก้นำาเข้าโดยไม่จำากัดปริมาณใและช่์งเ์ลานำาเข้าใ
าุกรนำาเข้ารุ้ยละใ65.70  

 2.   นโยบายการา่งุุกใ 
การา่งุุกข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใาามารถา่งุุกได้เารีใไม่ตุ้งเาียภาษี

า่งุุก 
3.  นโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาดใ
กระทร์งพาณิชย์ได้กำากนดมาตรการแทรกแซงตลาดมาตั้งแต่ป ใ2537/38 จนถึง

ปัจจุบันโดยในป ใ2547/2548 ได้กำากนดมาตรการการรับจำานำาข้า์โพดเลี้ยงาัต์์ใโดยใก้ใุาค. และใ
ธ.ก.า. รับจำานำาข้า์โพดใเมลจดค์ามชื้นไม่เกินใ30% จากเกษตรกรรายบุคคลใปริมาณใ800,000-
1,000,000 ตันใเพืุ่ใก้เกษตรกรมีทางเลืุกในการจำากน่ายและาร้างุำานาจด้านการตุ่รุงราคา
เพิ่มขึ้นใร์มทั้งาามารถชะลุการจำากน่ายใเพืุ่ราคาที่าูงขึ้นใและได้กำากนดราคารับจำานำาข้า์โพด
เมลจดค์ามชื้นใ14.5 กก.ละใ5 บาทใาูงก์่าราคารับจำานำาในป ที่ผ่านมาใ0.81 บาทใ 

 
กากถั่วเหลือง 

กากถั์่เกลืุงเป็น์ัตถุดิบุาการาัต์์ในกม์ดโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพาูงใมีกรดุะมิ
โนจำาเป็นกลายตั์และมีปริมาณมากที่าุดในโลกใโดยมีผลผลิตเฉลี่ยใ5 ป ยุ้นกลังใ(ป ใ2542/43-
2546/47) ประมาณใ121.70 ล้านตันใกรืุคิดเป็นรุ้ยละใ67.46 ขุงปริมาณการผลิต์ัตถุดิบุาการ
าัต์์กม์ดโปรตีน 
าถานการณ์กากถั์่เกลืุงในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทย : 

กากถั์่เกลืุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงงานากัดน้ำามันถั์่เกลืุงใปัจจุบันมีโรงงาน
ากัดน้ำามันถั์่เกลืุงจำาน์นใ11ใรายใมีกำาลังผลิตร์มป ละใ2.972 ล้านตันเมลจดถั์่เกลืุงใในป ใ2547 
โรงงานากัดน้ำามันถั์่เกลืุงใใช้เมลจดถั์่เกลืุงในการผลิตใ1.341 ล้านตันใผลิตกากถั์่เกลืุงได้
ประมาณใ0.906 ล้านตันใ 
ค์ามตุ้งการใช้ใ : 

ในป ใ2548 กระทร์งเกษตรและากกรณ์ใได้ประมาณค์ามตุ้งการใช้กากถั์่เกลืุงใน
ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าำากรับการผลิตุาการาัต์์ใไ์้ที่ประมาณใ2,246,862 ล้านตัน 
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การนำาเข้า :  
กากถั์่เกลืุงที่ผลิตได้ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไม่เพียงพุกับค์ามตุ้งการใช้ใจึงตุ้งมีการนำาเข้า

จากต่างประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใซึ่งมีการนำาเข้าเฉลี่ยป ละใ 1.5 ล้านตันใในป ใ2547 มีการนำาเข้าจำาน์นใ1,262,261 ตันใ
มูลค่าใ15,897 ล้านบาทใลดลงจากป ใ2546 ซึ่งนำาเข้าจำาน์นใ1,917,874 ตันใมูลค่าใ18,948 ล้านบาทใใ
ผลมาจากการระบาดขุงโรคไข้ก์ัดนกในาัต์์ป กใใา่งผลใก้ค์ามตุ้งการใช้กากถั์่เกลืุงใน
ุุตาากกรรมการผลิตุาการาัต์์ลดลงใแกล่งนำาเข้าที่าำาคัญขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใได้แก่ใบราซิลใุาร์เจน
ติน่าใุินเดียใและุเมริกาใ 
การา่งุุก : 

การา่งุุกกากถั์่เกลืุงขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใตุ้งขุุ นุญาตในการา่งุุกใโดยไม่เาีย
าุกรในการา่งุุกใแต่ในทางปฏิบัติไม่เคยุนุญาตใก้มีการา่งุุก เนืุ่งจากปัจจุบันยังไม่เพียงพุ
ตุ่การใช้ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใ
ในโยบายขุงรั  : 

1. นโยบายและมาตรการการนำาเข้ากากถั์่เกลืุง 
การกำากนดนโยบายและมาตรการการนำาเข้ากากถั์่เกลืุงเป็นุำานาจกน้าที่ขุงุำานาจ

กน้าที่คณะกรรมการนโยบายุาการใซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรั มนตรีใโดยใรั มนตรี่์าการ
กระทร์งพาณิชย์ใเป็นประธานใรั มนตรีช่์ย์่าการกระทร์งพาณิชย์ใกระทร์งเกษตรและากกรณ์ใ
กระทร์งการคลังใกระทร์งุุตาากกรรมใและกระทร์งมกาดไทยใเป็นกรรมการใุธิบดีกรมการค้า
ภายในเป็นเลขานุการ 

นโยบายและมาตรการนำาเข้ากากถั์่เกลืุงใป ใ2548 
1.1  ตามขุ้ผูกพันใWTO การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกใุงค์การการค้าโลกใ

(WTO) ปริมาณนำาเข้าต่ำาาุดใ230,559 ตันใุากรนำาเข้าาูงาุดในโค์ต้าใรุ้ยละใ20 นุกโค์ต้ารุ้ยละใ
133 

1.2  ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยเปิดตลาดนำาเข้ากากถั์่เกลืุงใป ใ2548 คณะรั มนตรีมีมติ
เกจนชุบนโยบายและมาตรการการนำาเข้ากากถั์่เกลืุงป ใ2548 โดยใก้นำาเข้าเารีใไม่จำากัดปริมาณใ
และช่์งเ์ลานำาเข้าใดังนี้ 

1.2.1  การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกุงค์การการค้าโลก(WTO)  
1.2.1.1  กำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ4 และกำากนดใก้ผู้มีาิทธิ์นำาเข้า

ได้แก่ใผู้มีาิทธินำาเข้ารายเดิมใ(ามาคมผู้ผลิตุาการาัต์์ไทยใามาคมผู้ผลิตไก่เพืุ่า่งุุกไทยใ
ามาคมผู้เลี้ยงไก่เนืุ้เพืุ่การา่งุุกใามาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพืุ่การค้าและการา่งุุกใามาคมปสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าัต์์
ไทยใามาคมา่งเาริมการเลี้ยงไก่แก่งประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใและามาคมา่งเาริมผู้ใช้ั์ตถุดิบุาการาัต์์)   
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กากมีผู้ยื่นขุงมีาิทธิ์นำาเข้ารายใกม่ใกุ้ยู่ในดุลยพินิจขุงคณะกรรมการนโยบายุาการใทั้งนี้ผู้มี
าิทธินำาเข้าตุ้งรับซืุ้กากถั์่เกลืุงที่ผลิตจากเมลจดในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ทั้งกมดใขุงโรงงานากัดน้ำามัน
พืชใในราคาไม่ต่ำาก์่าใกก.ละใ9.50 บาทใณใกน้าโรงงานากัดน้ำามันพืชใตลาดกรุงเทพมกานคร
กำากนด 

1.2.1.2  าุกรนำาเข้านุกโค์ต้าใรุ้ยละใ119  
1.2.2ใใใการนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกเขตการค้าเารีุาเซียนใ( AFTA) กำากนด

าุกรนำาเข้ารุ้ยละใ5  
1.2.3  การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไม่ใช้ามาชิกุงค์การการค้าโลกใ(WTO) และ

ไม่ใช่ามาชิกเขตการค้าเารีุาเซียน (AFTA) กำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ6 และค่าธรรมเนียมพิเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษ
ตันละใ2,519 บาทใ 

1.2.4  การนำาเข้าตามค์ามตกลงใFTA ไทย-ุุาเตรเลียใกำากนดุากรนำาเข้า
รุ้ยละใ0 

2.  นโยบายการา่งุุกใ
การา่งุุกกากถั์่เกลืุงขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยใตุ้งขุุ นุญาตในการา่งุุกใไม่เาียุากร

า่งุุก แต่ในทางปฏิบัติไม่เคยุนุญาตใก้มีการา่งุุก เนืุ่งจากปัจจุบันยังไม่เพียงพุตุ่การใช้ใน
ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใ

 
ปลาป่น 

ปลาปานเป็น์ัตถุดิบุาการาัต์์ในกม์ดโปรตีนจากาัต์์ที่มีคุณภาพาูงใมีกรดุะมิโน
ที่จำาเป็นครบทุกชนิดใและยังมีาารใUGF (Un-identified Growth Factor) ซึ่งเร่งการเจริญเติบโตขุง
าัต์์ใมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยยุ้นกลังใ5ใป ยุ้นกลังใ(ป ใ2542/43 – 2546/47) ประมาณ 5.66 ล้านตันใ
กรืุเป็นรุ้ยละใ2.55 ขุงปริมาณการผลิต์ัตถุดิบุาการาัต์์กม์ดโปรตีนใโดยมีโปรตีนและราคา
าูงาุดในบรรดา์ัตถุดิบุาการาัต์์ในกม์ดโปรตีน 
าถานการณ์ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทย : 
   ปลาปานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาาดใและใช้เป็น์ัตถุดิบุาการาัต์์ใโดยทั์่ไปใน
าุการาัต์์จะมีปลาปานประมาณรุ้ยละใ7-10 บางชนิดมีถึงรุ้ยละใ35 เนืุ่งจากตุ้งการเร่งการ
เจริญเติบโตใเช่นใุาการกุ้งกุลาดำา 
การผลิต : 

1.ใ์ัตถุดิบใแกล่งจับปลาขุงไทยจะุยู่บริเ์ณรุบุ่า์ไทยใและทะเลุันดามันใและ
เนืุ่งจากมีการประกาสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. เขตเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. รษ กิจจำาเพาะใ(exclusive economic zone)ใขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. เพืุ่นบ้านใทำา
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ใก้เนืุ้ที่การทำาประมงขุงไทยถูกจำากัดใเขตค์ามก์้างขุงเขตเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. รษ กิจจำาเพาะด้านุา่์ไทยและ
ทะเลุันดามันใเป็นระยะใ200 ไมล์ทะเลจากเา้น านใ์ัตถุดิบที่าำาคัญในการผลิตปลาปานได้แก่ใ 

-ใปลาเป็ดใ( trash fish) เป็นปลาเบญจพรรณที่เกจบโดยเรืุประมงที่ใช้เครืุ่งมืุ
ประเภทุ์นลากใ 

-    ปลากลังเขีย์ใเป็นปลาผิ์น้ำา 
-    เสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษปลาใจากโรงงานุาการทะเลกระปุ๋ง 

2. ใแกล่งผลิตใโรงงานปลาปานา่์นใกญ่จะรับซื์ุ้ ตัถุดิบจากเรืุประมงทั์่ไปใและบาง
โรงงานกจจะมีเรืุเป็นขุงตนเุงใร์มทั้งมีการรับซืุ้ปลานุกน่านน้ำาไทยด้์ยใเพืุ่ใก้มีั์ตถุดิบ
เพียงพุในการเดินเครืุ่งจักรใโรงงานผลิตปลาปานขุงไทยมีดังนี้ใภาคใต้มีใ30 โรงงานใภาคกลางใ27 
โรงงานใ 

3. ผลผลิตใปริมาณการผลิตปลาปานขุงไทยมีประมาณป ละใ4.5-6 แานตันใขึ้นุยู่กับ
ปริมาณการผลิตในป นั้นๆใใโดยปริมาณการผลิตปลาปานมีมากที่าุดที่ใจังก์ัดามุทราาครใประมาณ
รุ้ยละใ27.99 ขุงปริมาณการผลิตทั้งประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใรุงลงมาได้แก่จังก์ัดในครสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. รีธรรมราชใใปัตตานีใ
างขลาใตรังใามุทรปราการใตราดใระยุงใและภูเกจตใโดยปกติการผลิตปลาปานใ1 กิโลกรัมจะตุ้งใช้
ปลาเป็ดประมาณใ3.4-4.5  กิโลกรัม 
ใค์ามตุ้งการใช้ :  

ในป ใ2548 กระทร์งเกษตรและากกรณ์ประมาณค์ามตุ้งการใช้ปลาปานในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. 
าำากรับการผลิตุาการาัต์์ไ์้ประมาณใ589,215 ตันใ 
การนำาเข้า :  

การผลิตปลาปานคุณภาพดีในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยไม่เพียงพุกับค์ามตุ้งการใช้ใจึงตุ้งมีการ
นำาเข้าจากต่างประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใการนำาเข้าลดลงตามลำาดับใจากจำาน์นใ100,650 ตันใมูลค่าใ1,844 ล้านบาทใใน
ป ใ2543 เกลืุจำาน์นใ4,725 ตันใมูลค่าใ118 ล้านบาทใในป ใ2546 แต่กลับเพิ่มขึ้นในป ใ2547 เป็น
จำาน์นใ10,081 ตันใมูลค่าใ247 ล้านบาทใโดยนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใเปรูใพม่าใมาเลเซียใเดนมาร์คใและ
เ์ียดนามใ 
การา่งุุกใ: 

การา่งุุกขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยมีการา่งุุกป ละใ4,000-8,000 ตันเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษใใระก์่างป ใ2542-
45 ปริมาณการา่งุุกเพิ่มาูงขึ้นเป็นประมาณป ละใ10,000 ตันเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษใและในป ใ2547 มีการา่งุุก
จำาน์นใ18,954 ตันใมูลค่าใ436 ล้านบาทใโดยา่งุุกไปยังใไต้ก์ันใจีนใเ์ียดนามใุินเดียใุินโดนีเซียใ
และญี่ปุานใ 
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นโยบายขุงรั ใ: 
1.ใในโยบายและมาตรการการนำาเข้าปลาปาน 
การกำากนดนโยบายและมาตรการการนำาเข้ากากถั์่เกลืุงเป็นุำานาจกน้าที่ขุง

คณะกรรมการนโยบายุาการใซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรั มนตรีใโดยใรั มนตรี่์าการกระทร์ง
พาณิชย์ใเป็นประธานใรั มนตรีช่์ย์่าการกระทร์งพาณิชย์ใกระทร์งเกษตรและากกรณ์ใ
กระทร์งการคลังใกระทร์งุุตาากกรรมใและกระทร์งมกาดไทยใเป็นกรรมการใุธิบดีกรมการค้า
ภายในเป็นเลขานุการ 

นโยบายและมาตรการการนำาเข้าปลาปานป ใ2548 
-  ปลาปานโปรตีนใ60% ขึ้นไปใใก้นำาเข้าได้เารีใและช่์งเ์ลานำาเข้าใ
-  การนำาเขาจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกเขตการค้าเารีุาเซียนใ( AFTA) กำากนดุากรนำาเข้า

รุ้ยละใ5 
- การนำาเข้าจากประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ามาชิกใและไม่ใช่ามาชิกุงค์การการค้าโลกใ( WTO) ร์มทั้ง

ไม่ใช้ามาชิกเขตการค้าเารีุาเซียนใ( AFTA) กำากนดุากรนำาเข้ารุ้ยละใ10 และุากรพิเสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ษุีกรุ้ย
ละใ50  

2. นโยบายการา่งุุกปลาปานใใการา่งุุกปลาปานขุงประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยาามารถา่งุุกได้
เารีใและไม่เาียุากรา่งุุก 
 
 กระบวนการผลิตอาหารสัตว์  
 การผลิตุาการาัต์์ขุงโรงงานขนาดใกญ่ในปัจจุบันใจะมีการนำาเทคโนโลยีที่ทันามัย
จากต่างประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. เข้ามาค์บคุมกระบ์นการผลิตใทำาใก้มีการใช้แรงงานคนนุ้ยลงใโดยมีขั้นตุนใน
การผลิตุาการาัต์์ดังนี้ 

1. การจัดเกจบ์ัตถุดิบใ์ัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเป็นุาการาัต์์จะมีการจัดเกจบที่ถังใ
โดยข้า์โพดที่ใช้ในการผลิตจะตุ้งเป็นข้า์โพดที่แก้งใค์ามชื้นไม่เกินใ14.5 %ใถ้าข้า์โพดมี
ค์ามชื้นมากก์่าใ14.5 % โรงงานจะตุ้งุบข้า์โพดเพืุ่ใก้ค์ามชื้นในเมลจดลดลงใกุ่นที่จะจัดเกจบใ
เนืุ่งจากถ้าจัดเกจบในขณะที่ค์ามชื้นาูงจะทำาใก้เกิดราใทำาใก้ไม่าามารถนำามาใช้ในการผลิตุาการ
าัต์์ได้ใ 

2. การโม่ั์ตถุดิบใเนืุ่งจาก์ัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตุาการาัต์์บางชนิดมีขนาด
ใกญ่ใเช่นใข้า์โพดใมันเา้นใข้า์ฟาางใกากถั์่เกลืุงใตุ้งทำาการโม่ใก้มีจนาดเลจกกุ่นใเพืุ่ใก้การผาม
คลุกเคล้ามีประาิทธิภาพไม่เกิดการแยกชั้นในุกจากนั้นการโม่ยังา่งผลตุ่ประาิทธิภาพการใช้
าุการขุงาัต์์ทำาใก้เกิดประโยชน์ได้มากก์่า 
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3. การชั่งน้ำากนัก์ัตถุดิบใจะค์บคุมโดยโปรแกรมคุมพิ์เตุร์ซึ่งโรงงานใ์ัตถุดิบที่
จะใช้ในการผามเป็นุาการาัต์์จะชั่งตามาัดา่์นตามที่าูตรกำากนดไ์้ใโดยในปัจจุบันการทำาาูตร
าุการาัต์์จะใช้โปรแกรมาำาเรจจรูปในการคำาน์ณ์าุ่าการาัต์์ในแต่ละชนิดและแต่ละระยะ
ตุ้งการพลังงานใโปรตีนใ์ิตามินใและแร่ธาตุจำาน์นเท่าใดใใเพืุ่คำาน์ณ์า่ตุ้งการใช้ั์ตถุดิบแต่ละ
ชนิดเท่าใดเพืุ่ประกุบเป็นาูตรุาการใใก้าุดคลุ้งกับค์ามตุ้งการขุงาัต์์ใใการชั่ง์ัตถุดิบจะ
ค์บคุมโดยโปรแกรมคุมพิ์เตุร์ ซึ่งทำาใก้ใช้พนักงานนุ้ยลง 

4. การผามุาการาัต์์ใจะมีการผาม์ัตถุดิบุาการาัต์์และขุงเกล์ใตามเ์ลาที่
กำากนดในโปรแกรม เพืุ่ใก้ั์ตถุดิบใขุงเกล์และแร่ธาตุผามกันเป็นเนืุ้เดีย์ใ 

5. การเติมไุน้ำาใเพืุ่ใกุ้าการาุกและ่่าจุลินทรีย์ที่เป็นุนัตรายตุ่าัต์์ใเช่นใเชืุ้ใ
Salmonella ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำาใก้าัต์์ที่กินมีุาการทุ้งเาีย 

6. การุัดเมจดใเนืุ่งจากปัจจุบันการเลี้ยงาัต์์จะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์การนำาุาการาัต์์
ที่ผามแล้์ไปุัดเมจดจะทำาใก้การกินได้ขุงาัต์์และการเจริญเติบโตขุงาัต์์าม่ำาเามุใและได้
ประาิทธิภาพตามที่กำากนดในแต่ละาายพันธุ์ ุุณกภูมิที่ใช้ในการุัดเมจดจะุยู่ประมาณใ70-80 
งุสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. าเซลเซียาใ 

7. การทำาใก้เยจนใเนืุ่งจากในกระบ์นการุัดเมจดุาการาัต์์จะมีุุณกภูมิาูงใจึงตุ้ง
ทำาใก้เยจนุย่างร์ดเรจ์ใเพืุ่ปุ้งกันการจับกันเป็นกุ้นขุงุาการและการเกิดเชืุ้รา 

8. การบรรจุใเมืุุ่าการาัต์์ผ่านกระบ์นการผลิตเรียบรุ้ยแล้์ใตุ้งมีการนำามา
บรรจุใก้เกมาะามใเพืุ่รักษาคุณภาพขุงุาการาัต์์ไ์้กุ่นที่จะนำาไปเลี้ยงาัต์์ใซึ่งปัจจุบันุาการ
าัต์์จะมีการบรรจุขายเป็นรถบรรทุกใ( bulk) และบรรจุถุงใโดยแต่ละบริษัทจะมีขนาดถุงบรรจุที่
แตกต่างกันใตั้งแต่ใ10 ถึงใ40 กิโลกรัมใ 
 
โครงสร้างต้นทุนของการผลิตอาหารสัตว์ 
 จากตารางที่ใ3.1ใแาดงถึงต้นทุนในการผลิตุาการาัต์์ใ1 ถุงใขุงโรงงานุาการาัต์์ใ
โดยาามารถจำาแนกตามค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทตุ่ต้นทุนทั้งกมดใดังนี้ 

1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน์ัตถุดิบใเป็นต้นทุนในาัดา่์นที่าูงที่าุดในการผลิตุาการ
าัต์์ถึงรุ้ยละใ87.45 ใขุงต้นทุนทั้งกมดใซึ่งประกุบ์ัตถุดิบที่ใช้ในการประกุบาูตรุาการาัต์์ใ
ได้แก่ใข้า์โพดใกากถั์่เกลืุงใปลาปานใปลายข้า์ใรำาข้า์ใน้ำามันใ์ิตามินใและเกลืุแร่ต่างๆใการ
ประกุบาูตรุาการแต่ละผู้ประกุบการจะตุ้งใก้มีต้นทุนในการผลิตที่คงที่และมีต้นทุนต่ำาใและมี
การใช้ั์ตถุดิบทดแทนในช่์งทีั์่ตถุดิบที่ใช้มีราคาแปรปร์นใเนืุ่งจากุาการาัต์์เป็นาินค้าที่
ค์บคุมราคาทางผู้ประกุบการไม่าามารถที่จะขึ้นราคาเุงได้ใประกุบกับถ้าราคาาูงกจไม่าามารถ
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แข่งขันกับผู้ประกุบการรายุ่ืนได้เช่นกันใด้์ยเกตุนี้ทางผู้ประกุบการแต่ละรายจึงนำาโปรแกรม
าำาเรจจรูปมาใช้ในการคำาน์ณาูตรุาการใเพืุ่ใก้ต้นทุนในการผลิตุาการเกมาะามและาามารถ
เปลี่ยนแปลงาูตรไดุ้ย่างร์ดเรจ์ใเมืุ่เกิดาภา์ะการเปลี่ยนแปลงราคาขุง์ัตถุดิบ 

2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตใเป็นต้นทุนที่มีาัดา่์นาูงเป็นุนัดับาุงใรุงจาก
ต้นทุนด้าน์ัตถุดิบใมีาัดา่์นรุ้ยละใ10.06ใใประกุบด้์ยต้นทุนค่าแรงงานใค่าพลังงานใค่าภาชนะ
บรรจุใค่าเาืุ่มราคาเครืุ่งจักรใค่าซุ่มบำารุงใและค่า์ัาดุาิ้นเปลืุงุ่ืนๆใ 

3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการใเป็นต้นทุนที่มีาัดา่์นรุ้ยละใ1.89ใประกุบด้์ยค่า
เงินเดืุนใค่าดุกเบี้ยและค่าใช้จ่ายุ่ืนๆด้านการบริการ 

4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายใเป็นต้นทุนที่มีาัดา่์นรุ้ยละใ0.6 ประกุบด้์ยค่า
โ่ษณาใและค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  

จากโครงาร้างขุงต้นทุนุาการาัต์์พบ์่าใต้นทุนา่์นใกญ่ในการผลิตุาการาัต์์
ได้แก่ใต้นทุนด้าน์ัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตุาการาัต์์ใดังนั้นผู้ผลิตแต่ละรายจึงตุ้งมีกลยุทธ์ในการ
ซื์ุ้ ตัถุดิบเพืุ่ใช้ในการผลิตุาการาัต์์ในช่์งที่มีผลิตผลุุกาู่ตลาดเป็นจำาน์นมากใและมีราคา
ถูกใเพืุ่เกจบไ์้ในโกดังใกรืุไซโลใกรืุุาจจะมีการนำา์ัตถุดิบทดแทนุื่นๆมาใช้ในการผลิตุาการ
าัต์์ใเพืุ่ใก้ต้นทุนในการผลิตุาการาัต์์ถูกกรืุมีาารุาการใกล้เคียงกับช่์งทีั์่ตถุดิบมีราคาแพงใ
ซึ่งเป็นกลยุทธ์กนึ่งขุงผู้ประกุบการรายใกญ่ที่ใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดใเนืุ่งจาก
ผู้ประกุบการรรายใกญ่ใมีค์ามาามารถในการเกจบ์ัตถุดิบที่มากก์่าผู้ประกุบการรายเลจกใซึ่ง
เาียเปรียบในด้านขุงต้นทุนใ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 35 

ตารางที่ใ3 .1 แาดงโครงาร้างต้นทุนุาการาัต์์ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. .2545 
 
รายการใใใใใใต้นทุนการผลิตุาการาัต์์รุ้ยละ  
 
ค่าวัตถุดิบ      87.45 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต     10.06 
 ดุกเบี้ยจ่ายใใใใใใ 4.47 
ใค่าภาชนะบรรจุใใใใใ 1.46 
 เงินเดืุนใค่าจ้างใและา์ัาดิการใใใใ 1.25 
 ค่าไฟฟ้าใค่าน้ำาประปาใใใใใ 1.02 
 ค่าพลังงานใเชืุ้เพลิงใใใใใ 0.30 
 ค่าซุ่มแซมใใใใใใ 0.22 
 ค่า์ัาดุาิ้นเปลืุงใใใใใ 0.06  
 ค่าเบี้ยประกันภัยใใใใใ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายุ่ืนๆใใใใใ 0.60 
 ค่าเาืุ่มราคาใใใใใใ 0.63 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     1.89 
 เงินเดืุนค่าจ้างใและา์ัาดิการใใใใ 1.07 
 ค่าน้ำามันใใใใใใ 1.02 
 ค่าซุ่มแซมใใใใใใ 0.10 
 ค่าไฟฟ้าใน้ำาประปาใใใใ  0.07 
 ค่าโทรสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. พท์- าืุ่าารใใใใใ 0.06 
 ค่า์ัาดุุุปกรณ์ใใใใใ 0.05 
 ค่าเาืุ่มราคาใใใใใใ 0.23 
 ค่าใช้จ่ายุ่ืนๆใใใใใ 0.26 
ค่าใช้จ่ายในการขาย     0.60 
 ค่าขนา่งใใใใใ  0.56 
 ค่าโ่ษณาและา่งเาริมการขายใใใใ 0.04 
  
 รวม      100.00 
 
ที่มาใ:   ามาคมผู้ผลิตุาการาัต์์ไทย, 2546 
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ประเภทของอาหารสัตว์ 
ใแบ่งุุกเป็นใ2ใประเภทใกญ่ๆใได้แก่ 
1. าุการาัต์์ผามาำาเรจจรูปใเป็นุาการาัต์์ที่าามารถนำาไปเลี้ยงาัต์์ได้ทันทีใเพราะ

มีาารุาการครบถ้์นใคืุใคาร์โบไฮเดรตใโปรตีนใไขมันใเกลืุแร่ใและ์ิตามินใุาการาัต์์ประเภทนี้
มีทั้งชนิดที่เป็นเมจดและผงใแล้์แต่ชนิดขุงาัต์์กรืุค์ามตุ้งการขุงเกษตรกร 

ขุ้ดีขุงุาการาัต์์ผามาำาเรจจรูป ได้แก่ใ
 าุการมีคุณค่าทางุาการครบถ้์นตามค์ามตุ้งการขุงาัต์์ในแต่ละระยะใ 
 ตัดปัญกาเรืุ่งการค์บคุมคุณภาพขุง์ัตถุดิบที่จะนำามาผามเป็นุาการาัต์์ 
 มีค์ามน่ากินและาัต์์จะได้รับาารุาการครบถ้์น 
 ทำาใก้ประาิทธิภาพการใชุ้าการและุัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น 
 ลดปัญกาเรืุ่งฝุานุาการใและปัญการะบบทางเดินกายใจขุงาัต์์ใ

2. กัุ์ าการใกรืุุาการาัต์์เข้มข้นใประกุบด้์ย์ัตถุดิบที่ใก้โปรตีนใไขมันใเกลืุ
แร่ที่จำาเป็นตุ่การเจริญเติบโตขุงาัต์์ใเช่นใปลาปานใใกากถั์่เกลืุงใ์ิตามินใเกลืุแร่ใและยา
ปฏิชี์นะใซึ่งเมืุ่ผู้เลี้ยงจะนำาไปใช้ในการเลี้ยงาัต์์จะตุ้งผามกับ์ัตถุดิบุ่ืนๆใเพิ่มเติมเข้าไปุีกใซึ่ง
เป็นเป็นคาร์โบไฮเดรตใเช่นใข้า์โพดใปลายข้า์ใรำาข้า์ใเป็นต้นใตามาัดา่์นที่แต่ละโรงงานกำากนดใ
าุการาัต์์ประเภทนี้จะเป็นุาการผงทั้งกมดใใ

 ขุ้ดีขุงการใช้กัุ์าการใได้แก่ 
          2.1  มีค์ามคลุ่งตั์ในการเลืุกใช้ั์ตถุดิบที่ตุ้งผามกับกัุ์าการใก้เกมาะาม
กับาภา์ะราคาใและคุณภาพในขณะนั้นๆ 
         2.2   มีค์ามคลุ่งตั์ในการเลืุกใช้ยาใเพืุ่ใก้เกมาะามกับาภาพขุงาัต์์ในแต่ใ
ละระยะ 
          2.3  ช่์ยลดต้นทุนค่าุาการในกรณีทีั์่ตถุดิบที่นำามาผามกับกัุ์าการมีราคาถูก
ก์่าราคาทั์่ไป 

 
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย 
ใเนืุ่งจากการผลิตุาการาัต์์ในปัจจุบันประาบกับปัญกาปริมาณ์ตัถุดิบในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไม่
เพียงพุกับค์ามตุ้งการใช้ใเช่นใกากถั์่เกลืุงใปลาปานใเป็นต้นใามาคมผู้ผลิตุาการาัต์์ไทยจึงมี
การประมาณการค์ามตุ้งการุาการาัต์์ใเพืุ่ประมาณค์ามตุ้งการใช้ั์ตถุดิบที่าำาคัญทั้งที่ผลิต
ได้เุงในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. และค์รนำาเข้าเป็นปริมาณเท่าใดใ์ิธีการประมาณเริ่มจากการกำากนดปริมาณค์าม
ตุ้งการุาการาัต์์ตุ่ตั์าัต์์แต่ละชนิดใแล้์ประมาณการจำาน์นาัต์์แต่ละชนิดที่จะเลี้ยงในรุบ
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ป นั้นใซึ่งผลคุณขุงขุ้มูลทั้งาุงกจจะเป็นปริมาณุาการาัต์์ที่ตุ้งการใแต่ละชนิดในป นั้นใซึ่งเป็น
ตั์เลขปริมาณุาการาัต์์ที่ใกล้เคียงกับตั์เลขค์ามเป็นจริงมากที่าุดใประกุบกับเป็นตั์เลขที่
ได้รับการยุมรับจากบริษัททีุ่ยู่ในุตุาากกรรมุาการาัต์์และกน่์ยงานราชการที่เกี่ย์ขุ้งมาก
ที่าุดใเพราะไม่มีกน่์ยงานใดาามารถาำาร์จกาตั์เลขที่แท้จริงได้ใดังผลการประมาณขุงป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 
2541-2548 ดังขุ้มูลในตารางที่ใ3.2 
ใจากการ์ิเคราะก์ค์ามตุ้งการุาการใชุ้าการาัต์์ภายในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใพบ์่ากม์ดุาการ
ไก่ทุกประเภทร์มกันมีาัดา่์นมากที่าุดประมาณรุ้ยละใใ48-55 ขุงุาการาัต์์ทั้งกมดใใซึ่งพบ์่า
โรงงานุาการาัต์์เกืุบทุกบริษัทมีาัดา่์นการผลิตุาการไก่าูงที่าุดใเนืุ่งจากการเลี้ยงไก่ใน
ประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ไทยมีค์ามเจริญก้า์กน้าไปมากใโดยเฉพาะไก่กระทงกรืุไก่เนืุ้ใจากเกตุผลที่นุกจากมี
การผลิตเพืุ่การบริโภคในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. แล้์ยังมีการา่งุุกเนืุ้ไก่ไปจำากน่ายยังต่างประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. เป็นจำาน์น
มากในแต่ละป  จากตารางที่ใ3.2 พบ์่าใปริมาณการเลี้ยงไก่เนืุ้มีแน์โน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2540-
2546 จากใ810 ล้านตั์เป็นใ957 ล้านตั์ใแต่ในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2547ใเกิด์ิกฤติการณ์ไข้ก์ัดนกทำาใก้ปริมาณ
การเลี้ยงไก่เนืุ้ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ลดลงเกลืุเพียงใ717 ล้านตั์เท่านั้นใาำากรับค์ามตุ้งการใชุ้าการาัต์์
ในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2547 ประเภทไก่เนืุ้มีค์ามตุ้งการเพียงใ2.99 ล้านตันลดลงจากป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2546 ที่มีใ3.9 
ล้านตันใา่์นทางไก่ไข่ใจะเกจน์่าจำาน์นไก่ไข่มีแน์โน้มเพิ่มขึ้นลักษณะเดีย์กับไก่เนืุ้จากที่มีุยู่ใ
38.60 ล้านตั์ในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2541 เพิ่มเป็นใ60.37 ล้านตั์ในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2546 และมีปริมาณไก่ไข่ลดลง
ในช่์งที่เกิดไข้ก์ัดนกใป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2547 เกลืุเพียงใ45.88 ล้านตั์ใทำาใก้ค์ามตุ้งการใชุ้าการไก่ไข่
ลดลงมีเพียงใ0.877 ล้านตันลดลงจากป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2546 ที่มีใ1.16 ล้านตัน  
ใกม์ดุาการาุกรจากตารางที่ใ 3.2 พบ์่ามีาัดา่์นประมาณรุ้ยละใ30-37ใโดยมี
แน์โน้มการเลี้ยงเพิ่มขึ้นในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2541 มีจำาน์นาุกรใ8.08 ล้านตั์ เพิ่มเป็นใ12.8 ล้านตั์ในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 
2548 า่งผลใก้ปริมาณการใชุ้าการาุกรเพิ่มมากขึ้นจากใ2.70 ล้านตันเป็นใ4.28 ล้านตันในป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 
2548 า่์นกม์ดุาการเป็ดและุาการโคใยังมีาัดา่์นปริมาณนุ้ยทั้งด้านปริมาณตั์าัต์์และ
ปริมาณการใชุ้าการจากปริมาณค์ามตุ้งการใช้ทั้งกมดในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ. ใ
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ตารางที่ใ3.2  ประมาณการปริมาณประชากราัต์์ใและปริมาณค์ามตุ้งการุาการาัต์์ในประเทสำเร็จรูป ในปี พ.ศ.  
ใป ใพ.สำเร็จรูป ในปี พ.ศ. . 2541-2548 
 
      ชนิดขุงาัต์์ใใใใใใ                  2541              2542              2543              2544               2545              2546              2547               2548          
 
ปริมาณาัต์์ที่เลี้ยงใ(ล้านตั์) 
ไก่เนืุ้ใใใใใใใใใใใใใใใใ     728.00              800.00           837.20           885.04           885.04            957.00           717.60           730.00 
ไก่พุ่แม่พันธุ์                        8.00                  8.80               9.72             10.28             10.79             12.34               9.26                9.30 
ไก่ไข่เลจกรุ่น                              10.00               21.34              28.65             25.51             25.51             27.97             21.26              32.00 
ไก่ไข่ใก้ไข่                               28.60                30.48             33.18             29.55             29.55             32.40              24.62              36.00 
ไก่ไข่พุ่แม่พันธุ์                        0.84                  0.88               0.48               0.45               0.45               0.49               0.37                 0.40 
กมูขุน                        7.40                  7.40                8.40              8.46                8.41              9.94                9.94              12.00 
กมูพันธุ์                        0.68                  0.65                0.65              0.65                0.68              0.71                0.74                0.80 
เป็ดเนืุ้                                     15.00                15.00              15.00            17.68              17.68            19.00              15.00              18.00 
เป็ดพันธุ์                                     0.19                  0.19                0.19              0.19                0.19              0.20                0.13                0.18 
เป็ดไข่                                        2.45                  2.45                1.90              1.70                1.50              1.50                1.00                1.00 
โคนม                       0.34                  0.35                0.32              0.34                0.35              0.37                0.37                 0.39 
ปริมาณุาการาัต์์ที่ใช้ใ(พันตัน)  
ไก่เนืุ้ใ                 2,577.12          2,832.00         3,013.92        3,354.30        3,354.30       3,923.70         2,999.57          3,051.40 
ไก่พุ่แม่พันธุ์                    360.00             396.00            437.40           462.51           485.55          555.30            416.66             418.50 
ไก่ไข่เลจกรุ่น                           216.67             462.37            620.75           552.65           552.65          606.02            460.57             693.33 
ไก่ไข่ใก้ไข่                          1,144.00          1,219.20         1,327.20        1,181.96        1,181.96       1,296.30            984.96          1,440.00 
ไก่ไข่พุ่แม่พันธุ์                      37.80               39.60              21.60             20.03             20.03            21.96              16.65               18.00 
กมูขุน                  2,072.00          2,072.00        2.352.00         2,496.59        2,480.95       2,923.30         2,932.30          3,540.00 
กมูพันธุ์                     632.40             604.50           604.50            604.50           632.40          660.30            688.20             744.00 
เป็ดเนืุ้                                    126.00             126.00           126.00            148.51           148.51          159.60            126.00             151.20 
เป็ดพันธุ์                                    13.87               13.87             13.87              13.87             13.87            14.60                9.49               13.14 
เป็ดไข่ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ 159.25                59.25           123.50            110.50             97.50            97.50              65.00               65.00 
โคนม                     372.30              383.25           350.40            367.92           386.32          405.15            405.15             427.05 

 
ที่มาใ: ามาคมผู้ผลิตุาการาัต์์ไทย, 2548 
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ความเป็นมาของโรคไข้หวัดนก  
ไข้หวัดนก (อั้กฤษ: avian influenza หรือชื่อสามัญ bird flu) เป็นเชื้อหวัดที่พบในสัตว์

ปีก ค้นพบครั้้แรกในช่ว้ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี(เรียกกันว่าไข้หวัดสเปน) โรคนี้
ระบาดอย่า้หนักทั่วทวีปเอเชีย ปัจจุบันพบกระจายอยู่ทั่วโลก เริ่มระบาดครั้้แรกที่ฮ่อ้ก้ในปี พ.ศ. 
2540 ในครั้้นั้นมีผู้ติดเชื้อ 18 คน เสียชีวิตไป 6 คน และกลับมาระบาดอีกครั้้ ในประเทศไทย 
บริเวณจั้หวัดอยุธยาและปทุมธานี และเมือ้ Chaohu ในประเทศจีน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 
การระบาดขอ้ไข้หวัดนก สร้า้ความเสียหายอย่า้มากให้กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยและเวียดนาม มีการฆ่าสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่ในฟาร์มไปหลายล้านตัว เพื่อระ้ับการ
แพร่กระจายขอ้โรค 

โรคไข้หวัดนก เป็นโรคติดต่อขอ้สัตว์ประเภทนก เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บา้
สายพันธุ์ที่พบในนก ตามปกติโรคนี้ติดต่อมายั้คนได้ไม่่้ายนัก แต่คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็น
โรคอาจติดเชื้อได้ มีราย้านการเกิดโรคในคนครั้้แรกในปี 2540 เมื่อเด็กชายชาวฮ่อ้ก้วัย 3 ขวบ 
เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่อย่า้กระทันหันจากการติดเชื้อไวรัสไก่ ในคราวที่เกิดโรคระบาดขอ้สัตว์
ปีกในฮ่อ้ก้ 

ไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza หมายถึ้ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ใน
ตระกูล Orthomyxoviridae ซึ้่เป็น RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ( Envelope) โดยมี Surface 
Antigens ที่สำาคัญ ได้แก่ Hem agglutinin (H) มี15 ชนิด และ Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด เชื้อ
ไวรัส Influenza แบ่้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่ม A : แบ่้ย่อยเป็นหลาย Subtypes ตามความแตกต่า้ขอ้ H และ N Antigens พบ
ในคนและสัตว์ชนิดต่า้ ๆ ดั้นี้ คน ปกติพบ 3 ชนิดได้แก่ H1N1, H2N2, H3N2 ส่วน H5N1 หรือ
ไข้หวัดนกนั้นเพิ้่พบเป็นครั้้แรกในปี 2540 สุกร พบ 3 ชนิดได้แก่ H1N1, H1N2 และ H3N2 ม้า 
พบ 2 ชนิด ได้แก่ H3N8 และ H7N7 สัตว์ปีก พบทุกชนิดได้แก่ H1-15 และ N1-9 

กลุ่ม B : ไม่มี Subtype พบเฉพาะในคน 
กลุ่ม C : ไม่มี Subtype พบในคนและสุกร 
เชื้อไวรัสนี้มีเปลือกหุ้มจึ้ถูกทำาลายได้่้ายด้วยความร้อน (เช่น ที่อุณหภูมิ 56๐C นาน 3 

ชั่วโม้ ที่อุณหภูมิ 60๐C นาน 30 นาที เป็นต้น) และสารเคมีต่า้ ๆ เช่น สารที่มีคุณสมบัติในการ
ละลายไขมัน ( Lipid Solvents), ฟอร์มาลีน ( Formalin), Betapropiolactone, Oxidizing Agents, 
Sodium Dodecylsulfate, Hydroxylamine, Ammonium Ions และ Iodine Compounds แต่เชื้อนี้
สามารถค้อยู่ได้นานในสิ้่ขับถ่าย เช่น น้ำามูก น้ำาตา น้ำาลาย เสมหะ อุจจาระ เชื้อนี้ยั้สามารถเกิด
การเปลี่ยนแปล้ทา้ Antigenicity ได้่้าย โดยมีการเปลี่ยนแปล้ที่ยีนเพีย้เล็กน้อย ( Antigenic 
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Drift) หรือมีการเปลี่ยนยีนในกรณีที่เซลล์มีการติดเชื้อ 2 Subtype ที่แตกต่า้กัน กลายเป็น Subtype 
ใหม่ (Antigenic Shift) หรือกลายพันธุ์ได้ 
 
ลำาดัเเหุกการ์กการรบเาดของไข้หวัดนก 

 รัฐบาลไทยยอมรับเป็นครั้้แรกว่ามีการระบาดขอ้ไข้หวัดนกในประเทศ เมื่อเดือน
มกราคม 2647 หลั้จากประเทศเวียดนามและประเทศเกาหลีใต้ ได้ประกาศว่ามีการระบาดขอ้
ไข้หวัดนกในประเทศ จากการประกาศครั้้นี้ส่้ผลให้สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น้ดนำาเข้าเนื้อสัตว์ปีก
จากประเทศไทย ในเดือนเดียวกันนั้นพบเด็กชายวัย 6 ปี เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นคน
แรก วันที่ 27 มกราคม 2547 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เรื่อ้ไข้หวัดนก ระหว่า้ประเทศ ปลาย
เดือนมกราคมกรมปศุสัตว์ประกาศเพิ่มพื้นที่พบไข้หวัดนกเพิ่มอีก 4 จั้หวัด คือ แม่ฮ่อ้สอน ตาก 
มหาสารคาม และอุดรธานี  

 ต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ประกาศพื้นที่พบเชื้อไข้หวัดนกใน 
เพชรบุรี พั้้า ลพบุรี ชลบุรี และ เขตลาดกระบั้ กรุ้เทพฯ เพิ่ม หลั้จากนั้นช่ว้กลา้เดือนกรมปศุ
สัตว์ได้ประกาศซ้ำาพื้นที่ที่พบไข้หวัดนก ได้แก่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบุรี กาญจนบุรี 
ชัยภูมิ พั้้า นครปฐม  ให้ทำาลายไก่ในรัศมี 1 ก.ม. และพบจุดใหม่ที่ จ. ร้อยเอ็ด ให้ทำาลายสัตว์ปีก
ในรัศมี 5 ก.ม.พบผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ปี ที่ต้อ้ส้สัยติดเชื้อไข้หวัดนก จั้หวัดกาญจนบุรี และผู้ป่วย
หญิ้อายุ 58 ปี ที่จั้หวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิต  และพบผู้ป่วยเด็กติดเชื้อไข้หวัดนกที่จั้หวัดชัยภูมิ 
ไข้หวัดนกใน วันที่ 3 ก.พ. EU ประกาศห้ามนำาเข้าไก่สดแช่แข็้จากประเทศไทย แต่ยั้ให้นำาเข้า
สินค้าปรุ้สุกได้ กรมปศุสัตว์มีประกาศหากผลการตรวจสอบไก่ Positive จะเข้าไปทำาลายไก่ที่เลี้ย้
ในรัศมี 1 ก.ม. ทันที 18 ก.พ. รัฐบาลจะให้มีการจัดโซนการเลี้ย้ไก่เพื่อการส่้ออกและเพื่อขายใน
ประเทศ ในต่า้ประเทศจีนประกาศพบโรคไข้หวัดใน 10 มณฑล ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฮ่อ้ก้ สั้่
ห้ามนำาเข้าไก่จากอเมริกา  เนื่อ้จากพบไข้หวัดนก  

 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ประกาศมาตรการการล้ลูกไก่ต้อ้เป็นฟาร์ม
มาตรฐาน หรือต้อ้ผ่านการรับรอ้ว่าฟาร์มปลอดเชื้อจากปศุสัตว์จั้หวัด และต้อ้มีใบอนุญาตล้
ลูกไก่รุ่นต่อรุ่น ด้านผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก พบหญิ้อายุ 39 ปีที่ จ. พระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตแล้วเป็น
รายที่ 8  ในต่า้ประเทศพบไข้หวัดนกที่กรุ้โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และฮ่อ้ก้มีประกาศให้นำาเข้า
ไก่แช่แข็้จากประเทศจีนได้  แต่ยั้ไม่อนุญาตไก่มีชีวิต  

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 พบพื้นที่เกิดโรคไข้หวัดนกในจั้หวัดอุตรดิตถ์ ทำาให้
ประเทศไทยไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคไข้หวัดนกได้ ในต่า้ประเทศพบไข้หวัดนกใน
เป็ด ที่ประเทศญี่ปุ่น 
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เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศพร้อม
ทั้้ประกาศให้เ้ินช่วยเหลือเกษตรกรรอบที่ 2 

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือบริษัทต่า้ๆ ให้ผลิตไก่เนื้อ
เพื่อการส่้ออกไม่เกิน 13 ล้านตัวต่อสัปดาห์  เกาหลีอนุญาตให้นำาเข้าไก่ปรุ้สุกจากจีนและไทย ใน
ต่า้ประเทศยั้พบไข้หวัดนกในเวียดนามอยู่อย่า้ต่อเนื่อ้ 

เดือนกรกฏาคม ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์มีประกาศพื้นที่พบการระบาดขอ้ไข้หวัด
นกได้แก่  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย อ่า้ทอ้ สุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี 
กำาแพ้เพชร ชลบุรี ลพบุรี สระบุรี  หนอ้คาย กรุ้เทพฯ  ขอนแก่น นนทบุรี พิษณุโลก เชีย้ราย 
ต่า้ประเทศพบการระบาดที่เกาะชวา อินโดนีเซีย และที่ไซบีเรีย รัสเซีย 

เดือนสิ้หาคม ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ประกาศพื้นที่พบเชื้อไข้หวัดนกรวม 26 
จั้หวัดได้แก่  เชีย้ราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำาแพ้เพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี 
ปทุมธานี อยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี อ่า้ทอ้ กรุ้เทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี หนอ้คาย เลย
ขอนแก่น นนทบุรี ฉะเชิ้เทรา นครนายก นราธิวาส นครศรีธรรมราช และส้ขลา และออก
มาตรการควบคุมการเลี้ย้สัตว์ปีกทุกชนิด เป็นเวลา 5 ปี ด้านกระทรว้สาธารณสุขประกาศไม่มีผู้
ติดเชื้อไข้หวัดในการระบาดรอบสอ้ และออกประกาศห้ามใช้วัคซีนรวมทั้้มีบทล้โทษ  3 ปีเป็น
กฎกระทรว้ รวมทั้้ประกาศกฎกระทรว้ห้ามขายวัคซีนป้อ้กันไข้หวัดนก ต่า้ประเทศยั้พบการ
เสียชีวิตจากผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกและมีการระบาดในสัตว์ปีก เวียดนามอย่า้ต่อเนื่อ้ มาเลเซียพบ
การระบาดที่รัฐกลันตัน  

เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2547 สมาคมไก่ชนเรียกร้อ้ขอให้มีการใช้วัคซีนป้อ้กันไข้หวัด
นก ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ย้ไก่เนื้อประชุมคัดค้านการใช้วัคซีนป้อ้กันไข้หวัดนก รัฐบาลมีประกาศ
ห้ามการใช้วัคซีนในไก่ทุกประเภท ยกเว้นในห้อ้ทดลอ้ในความรับผิดชอ้ขอ้รัฐบาลเท่านั้น กรม
ปศุสัตว์ประกาศพบเชื้อไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นเป็น 30 จั้หวัด  

เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ประกาศพบเชื้อไข้หวัดนกรวม 40 จั้หวัด พบ
เสือที่สวนเสือศรีราชาตาย 23 ตัวจากการกินไก่ที่คาดว่าติดเชื้อไข้หวัดนก ต่า้ประเทศพบไข้หวัด
นกที่เกาะชวา อินโดนีเซีย 

เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์สรุปผลการ X-Ray พื้นที่ไม่พบโรคไข้หวัด
นกเลยมี 26 จั้หวัด พบโรคประปราย 29 จั้หวัด และพื้นที่พบเกิน 5 ครั้้ 21 จั้หวัด  โดย 65% พบ
ในไก่ชนและไก่พื้นบ้าน 12.48%พบในเป็ดไข่ 7.9%พบในเป็ดเนื้อ 2.39%พบในไก่ไข่ และ 2.0% 
พบในไก่เนื้อ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกู้เ้ินเพื่อนำาไก่สดไปขายในต่า้ประเทศ
จำานวน 100,000 ตัน   
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เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์ประกาศพื้นที่เฝ้าระวั้ 19 จั้หวัด และพบนก
ธรรมชาติติดเชื้อไข้หวัดนก 6 ชนิด ได้แก่ นกกระสา นกปากห่า้ นกพิราบ นกระติ๊กขี้หมู นกเขาไฟ 
และนกแซ้แซวหา้ปลา  ต่า้ประเทศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่เมือ้กัมบะ โตเกียว และที่เวียดนาม 

เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548 FAO, กมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทย์ จุฬาล้กรณ์
มหาวิทยาลัย จัดตั้้ศูนย์พยากรณ์ไข้หวัดนกขึ้นที่ จั้หวัดสุพรรณบุรี EU ประกาศยกเลิกการนำาเข้า
สัตว์ปีกจากญี่ปุ่น และเกาหลี  

เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์ประกาศพบพื้นที่ต้อ้ส้สัยเป็นไข้หวัดนก
รวม 7 จั้หวัด ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี อุดรธานี พิษณุโลก นครราชสีมาและพิจิตร 
ในเวียดนามยั้พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกเพิ่มขึ้น 

เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์ประกาศเหลือพื้นที่เฝ้าระวั้อยู่ 7 จั้หวัด ได้แก่ 
พิษณุโลก นนทบุรี สุพรรณบุรี กำาแพ้เพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุตรดิตถ์ ที่เวียดนามพบผู้ติด
เชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลจัดตั้้เครือข่ายการเฝ้าระวั้และควบคุมโรคไข้หวัด
นก โดยแบ่้พื้นที่เป็น 3 ส่วนได้แก่ พบการระบาดเกิน 3 ครั้้ เป็นสีแด้มี 9 จั้หวัด พบการระบาด
เกิน 2 ครั้้เป็นสีเหลือ้มี 42 จั้หวัด และพบการระบาดเกิน 1 ครั้้หรือไม่พบเลยเป็นสีเขียวมี 24 
จั้หวัด  

เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2548 พบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกที่เกาะสุลาเวสี เป็นคนแรก
ขอ้อินโดนีเซีย และที่เวียดนามมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย  

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2548 ที่เวียดนามพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นอีก 8 รายและมี
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย  ในจีนพบว่ามีเป็ดและห่านติดเชื้อที่เมือ้ชา้จิ้ มณฑลซินเจีย้ 

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2548  กรมปศุสัตว์ประกาศการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกต้อ้มี
ใบรับรอ้จากต้นทา้ ส่วนปลายทา้ต้อ้ให้ผู้นำาท้อ้ถิ่นและปศุสัตว์ปลายทา้ยินยอมด้วย ใน
ต่า้ประเทศฟิลิปปินส์มีราย้านว่าพบไข้หวัดนกในเป็ด ที่เมือ้คาลิมบัต กรุ้มะลิลา ญี่ปุ่นพบการ
ระบาดที่เมือ้อิราบากิ รัสเซียพบเชื้อไข้หวัดนกที่ Novosibirok ไซบีเรีย 

เดือนสิ้หาคม ปี พ.ศ. 2548  ยั้พบว่ามีรายการการทำาลายสัตว์ปีกอย่า้ต่อเนื่อ้ใน
จั้หวัดที่พบโรคไข้หวัดนก ในต่า้ประเทศเวียดนามเริ่มใช้วัคซีนไข้หวัดนกในไก่และเป็ด รัสเซียมี
การระบาดเพิ่มที่เมือ้ Kurgan, Omsk , Altani และ Tyumun และแถบเทือกเขาอูลาน คาซัคสถาน
พบการระบาดที่เมือ้ Golubovka อิหร่านประกาศยกเลิกการนำาเข้าอาหารสัตว์จากประเทศที่มี
ไข้หวัดนก  
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เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์ได้รับ้บประมาณในการจัดตั้้ห้อ้ Lab ใน
การจัดการไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเซีย ประมาณ 100 ล้านบาท ต่า้ประเทศพบผู้เสียชิวิตจากการติด
เชื้อไข้หวัดนกที่อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 5 ราย 

เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 ยั้มีการราย้านพบการระบาดขอ้ไข้หวัดนกอย่า้ต่อเนื่อ้
ใน ลพบุรี กำาแพ้เพชร นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ราชบุรี พิษณุโลก กาฬสินฬ์  กระทรว้
เกษตรฯ ออกมาตรการการควบคุมไข้หวัดนก ดั้นี้  

1. มาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก และการพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อป้อ้กัน
ไข้หวัดนก 

2. ห้ามเลี้ย้สัตว์ปีกในพื้นที่พบเชื้อรัศมี 10 ก.ม. เป็นเวลา 90 วัน ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุก 6 
เดือนปรือ ปรับ 10,000 บาท หรือทั้้จำาทั้้ปรับ  

3. สัตว์ปีกที่เลี้ย้อยู่ในรัศมี 10 ก.ม. จากจุดเกิดโรคห้ามเคลื่อนย้ายเป็นเวลา 90 วัน 
แต่หากต้อ้เคลื่อนย้ายต้อ้มีเหตุผลชี้แจ้ต่อสัตวแพทย์ท้อ้ถิ่น   
กรมปศุสัตว์ออกมาตรการ 4 ข้อใหญ่ ดั้นี้  

1. การเลี้ย้ไก่ในพื้นที่ที่พบเชื้อ ทา้ราชการจะจัดทำาโร้เลี้ย้กลา้ให้เกษตรกรใน
พื้นที่ 

2. การเลี้ย้เป็ดไล่ทุ้่ต้อ้เข้าระบบปิด  
3. การเลี้ย้ไก่ชนต้อ้เป็นโร้เลี้ย้อยู่ในพื้นที่ 
4. ต้อ้แยกสัตว์ปีกออกจากการเลี้ย้สุกร  
ส่วนในต่า้ประเทศพบการระบาดครั้้ใหม่ที่เทือกเขาอัลไต รัสเซีย โครเอเซีย โรมา-

เนีย แคนาดาและญี่ปุ่น พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกอี ก 2 ราย ที่เวียดนาม 
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์ประกาศจั้หวัดที่เป็นพื้นที่สีแด้ ได้แก่ 

อ่า้ทอ้ กำาแพ้เพชร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี กาฬสินธ์ นนทบุรี และฉะเชิ้เทรา จีนประกาศห้าม
นำาเข้าสินค้าจากสัตว์ปีกจาก 14 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ไทย กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ โรมาเนีย 
โครเอเซีย คารซัคสถาน อัฟริกาใต้ มอ้โกเลีย ตุรกี รัสเซีย สวีเดน และอินโดนีเซีย  

เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์ประกาศไทยไม่พบไข้หวัดนกครบรอบ 21 วัน 
แต่ยั้มีการเฝ้าระวั้อย่า้เข้ม้วดในพื้นที่ 7 จั้หวัดที่เสี่ย้  

สรุปการเสียชีวิตจากจากไข้หวัดนก ในประเทศไทยจะถึ้สิ้นปี พ.ศ. 2548 ทั้้สิ้น 14 
ราย ประเทศเวียดนาม 44 ราย ประเทศอินโดนีเซีย 11 ราย กัมพูชา 5 รายและประเทศจีน 6 ราย 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงปริมาณการผลิตอาหารสัตว์และส่วนแบ่งตลาดของอาหารสัตว์

โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  และกลยุทธ์ในการทำาธุรกิจอาหารสัตว์ ตลอดจนพิจารณา
สัดส่วนการครองตลาดของผู้ผลิตรายใหญ่รวมทั้งสัดส่วนการถือครองตลาดในอาหารสัตว์โดยรวม
อาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทใน
เครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัทในเครือลีพัฒนาอาหารสัตว์ 
 
วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยรวม 
1.  วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด 

จากตารางที่ 4.1 และ 4.2  พบว่าในช่วงปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540-2546 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์
ของแต่ละกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัด
นกในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ.  ทำาให้ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ของแต่ละบริษัทลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วน
แบ่งในตลาดของแต่ละบริษัท จากข้อมูลพบว่าบริษัทที่มียอดการผลิตอาหารสัตว์มากที่สุด คือ 
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540 มียอดการผลิต 
2,780 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัท ในตลาดถึงร้อยละ 41.21  และมี
แนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 มียอดการผลิตถึง 4,166 พันตันหรือมีส่วนแบ่งใน
ตลาดร้อยละ 51.56 บริษัทในเครือเบทาโกรในช่วง ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540-2547 มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 
2 รองจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540 ผลิตได้ 472.15 พันตันหรือมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 7.00  และในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 เพิ่มการผลิตเป็น 945.64 ล้านตันหรือมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 11.70 บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 3 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540 
ผลิตได้ 404.70 พันตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.00 แต่ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ปริมาณการผลิตกลับ
ลดลงเหลือ 259.20 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ  3.21 เป็นอันดับ 4  บริษัทในเครือแหลม
ทองสหการในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540 มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 4 ผลิตได้ 377.25 พันตันหรือมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 5.60 แต่ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ 3 มีปริมาณการผลิต 288 พันตันหรือมี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.56 ส่วนกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540 มีปริมาณการผลิต 357.73 
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พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.30  ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ปริมาณการผลิตลดลงเหลือ 252 พันตัน
หรือมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือร้อยละ 3.12   
 
ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณการผลิตอาหารสัตว์สำาเรจจรูประหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2540-2547 
 
                    หน่วย (พันตัน) 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ      บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ          อื่นๆ               รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2540               2,780.00                 472.15          377.25     404.70               357.73  2,353.17       6,745.00 
2541      2,690.00 447.86          403.42     420.00               286.03  2,150.69         6,398.00 
2542      2,758.97 480.00          404.75     448.01               314.10  2,264.73       6,670.56 
2543      2,880.41 580.18          447.89     470.17               307.94  2,433.21       7,119.80 
2544     3,310.56  660.75          455.63     565.54                 380.00  2,715.32       8,087.80 
2545     3,885.38  805.36          452.53     672.40               450.76  3,119.34       9,385.77 
2546     4,216.00                1,040.27          489.60     432.00               473.20  2,730.21       9,380.87 
2547     4,166.40  945.64          288.00     259.20               252.00  2,169.34         8,080.58   
 
ที่มา :  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
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ตารางที่ 4.2  แสดงส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 
2540-2547 

            
         หน่วย : ร้อยละ 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ      บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ          อื่นๆ             รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2540               41.22          7.00              5.60                6.00  5.30     34.88       100.00  
2541      42.04      7.00                        6.31     6.56  4.47           33.62       100.00 
2542      41.36          7.20             6.07     6.71         4.71      33.95       100.00 
2543      40.46          8.15                 6.29     6.60  4.33      34.17       100.00 
2544     40.93           8.17                 6.53       6.99         4.70      32.68       100.00 
2545     41.40          8.58              4.82     7.16        4.80      33.24       100.00 
2546     44.94           11.09                 5.22     4.60                   5.04      29.11       100.00 
2547     51.56           11.70             3.56     3.21  3.12                26.85       100.00 
 
ที่มา :    คำานวณจากปริมาณการผลิตของแต่ละบริษัทหารด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมดจากข้อมูลใน  

ตารางที่ 4.1 
 
2.  การวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
     2.1  อัตราส่วนการกระจุกตัว 

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนการกระจุกตัวของกลุ่มบริษัทอาหารสัตว์รายใหญ่จำานวน 5 
ราย ในตารางที่ 4.3 โดยใช้ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ของแต่ละกลุ่มเป็นตัวแปรที่นำามาใช้ในการ
วัดอัตราส่วนการกระจุกตัวในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังการเกิดวิกฤติการณ์
ไข้หวัดนก พบว่าในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .2545 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดไข้หวัดนก อัตราส่วนการกระจุกตัวของกลุ่ม
ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 
41.31 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก (CR2) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 49.87 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับ
แรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกรและกลุ่มบริษัทในเครือ ป.
เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 57.02 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 4 อันดับแรก 
(CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และ
บริษัทในเครือแหลมทองสหการ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 61.96 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่ม
ผู้ผลิต 5 อันดับแรก (CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทในเครือ 
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ป.เจริญพันธุ์ บริษัทในเครือแหลมทองสหการ และบริษัทในเครือลีพัฒนามีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 
66.77  

ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2546 ซึ่งในช่วงปลายปีเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกพบว่า อัตราส่วนการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่า
การกระจุกตัวร้อยละ 44.94 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก ( CR2) คือบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 56.02 ส่วนอัตราการกระจุกตัว
ของกลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับแรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกรและก
ลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการมีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 61.25 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของ
กลุ่มผู้ผลิต 4 อันดับแรก (CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทใน
เครือแหลมทองสหการ และบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 66.30 ส่วนอัตรา
การกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 5 อันดับแรก ( CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทใน
เครือเบทาโกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัทในเครือลี
พัฒนามีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 70.90  

ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกพบว่า อัตราส่วนการกระจุกตัว
ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่าการกระจุก
ตัวร้อยละ 51.56 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก ( CR2) คือบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 63.26 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของ
กลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับแรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกรและกลุ่ม
บริษัทในเครือแหลมทองสหการมีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 66.83 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่ม
ผู้ผลิต 4 อันดับแรก (CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทในเครือ
แหลมทองสหการ และบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 70.03 ส่วนอัตราการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 5 อันดับแรก (CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทา
โกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัทในเครือลีพัฒนามีค่า
การกระจุกตัวร้อยละ 73.15 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนการกระจุกตัว ( CR) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ราย
ใหญ่ 5 อันดับแรก ในช่วงก่อนและเกิดวิกฤตการณ์พบว่า อัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ผลิตราย
ใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่เพิ่มขึ้นอย่างเหจนได้ชัดได้แก่ บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มี
อัตราการกระจุกตัว (CR1) ร้อยละ 41.31 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 เพิ่มเป็น 51.56 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547  ส่วนเมื่อ
พิจารณาอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 2 อันดับแรก ( CR2) มีค่าอัตราการกระจุกตัว
เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 ที่มีค่าร้อยละ 49.87 เพิ่มเป็น 63.26 ใน ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์
รายใหญ่ 5 อันดับแรก พบว่าอัตราการกระจุกตัวมีค่ามากกว่าร้อยละ 67 ตามหลักแนวความคิดการ
กระจุกตัวที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 จึงทำาให้สรุปได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีอำานาจผูกขาดมาก ซึ่ง
ทำาให้มีลักษณะโครงสร้างตลาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย   
 
ตารางที่ 4.3 อัตราการกระจุกตัวของผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก ระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 

2545-2547 
 
                หน่วย : ร้อยละ 
    ปี / CR CR1  CR2  CR3  CR4  CR5 
    2545  41.31  49.87  57.02  61.96  66.77 
    2546  44.94  56.02  61.25  66.30  70.90 
    2547  51.56  63.26  66.83  70.03  73.15 
 
ที่มา : จากการคำานวณ 
 
    2.2   ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล  

จากการวิเคราะห์ค่าการกระจุกตัวในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 โดยใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดัล พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.30 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2546-2547  ซึ่งมีค่าดัชนีเฮอร์ฟินดัลเท่ากับ 0.31 และ 
0.35 ตามลำาดับ  แสดงว่าค่ากระจุกตัวสูงขึ้นและมีลักษณะการผูกขาดเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 

 ตารางที่ 4.4  แสดงดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ลของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก ใน    
ประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 

 
     HI                              ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .  

   2545   2546   2547  
     HI   0.30   0.31   0.35  
 
ที่มา : จากการคำานวณ 
 

DPU



 49 

วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารไก่เนื้อ 
1.  วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด 

จากตารางที่ 4.5 และ 4.6  พบว่าในช่วงปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2546 ปริมาณการผลิตอาหารไก่
เนื้อของแต่ละกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547  ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤติการณ์
ไข้หวัดนกในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ.   ทำาให้ปริมาณในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตอาหารไก่เนื้อของ
แต่ละบริษัทลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งในตลาดของแต่ละบริษัท จากข้อมูลพบว่าบริษัทที่มี
ยอดการผลิตอาหารไก่เนื้อมากที่สุด คือ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 และ 
2546 มียอดการผลิต 1,127.44 และ 1,178.08 พันตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัท 
ในตลาดถึงร้อยละ 33.61 และ 30.02 ตามลำาดับส่วนในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 มียอดการผลิตลดลงเหลือ 
909.23 พันตันหรือมีส่วนแบ่งในตลาดร้อยละ 30.31  บริษัทในเครือเบทาโกรในช่วง ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-
2546 มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 2 รองจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ผลิตได้ 476.25 
และ 55.2 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.20 และ 14.07 ตามลำาดับ และในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 การ
ผลิตลดลงเหลือ 348.12 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือร้อยละ 11.61 บริษัทในเครือแหลม
ทองสหการ มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 3 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2546 ผลิตได้ 278.08 และ 284.40  
พันตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.29 และ 7.25 ตามลำาดับ แต่ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ปริมาณการผลิต
กลับลดลงเหลือ 194.22 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ  6.47  บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ในปี 
พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2546  มีปริมาณการผลิต 192.72 และ 231.60  พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.75 
และ 5.90 ตามลำาดับ แต่ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 กลับลดลงเหลือ182.28 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
6.08 ส่วนกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่มีโรงเชือด ปรมาณการผลิตอาหาร
ไก่เนื้อจึงน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆโดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2546 มีปริมาณการผลิต 22.54 
และ 25.20 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.67 และ 0.64 ตามลำาดับ ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ปริมาณ
การผลิตลดลงเหลือ 12.60 พันตันหรือมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือร้อยละ 0.42   
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ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณการผลิตอาหารไก่เนื้อของผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 รายแรก ระหว่างปี 
พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 

 
                    หน่วย (พันตัน) 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ      บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ        อื่นๆ           รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2545     1,127.44  476.25          278.08     192.72               22.54 1,257.27    3,354.30 
2546     1,178.08                   552.00          284.40     231.60               25.20 1,652.42    3,923.70 
2547      909.23  348.12          194.22     182.28               12.60 1,353.12       2,999.57   
 
ที่มา : จากการสอบถามผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 
           สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงส่วนแบ่งตลาดของอาหารไก่เนื้อของผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 ราย

แรกในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 
            
         หน่วย : ร้อยละ 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ      บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ           อื่นๆ               รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2545     33.61          14.20              8.29     5.75        0.67      37.48         100.00 
2546     30.02           14.07                 7.25     5.90                   0.64      42.12         100.00 
2547     30.31           11.61             6.47     6.08  0.42                44.42         100.00 
 
ที่มา  :   คำานวณจากปริมาณการผลิตของแต่ละบริษัทหารด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมดจากข้อมูลใน

ตารางที่ 4.5 
 
2.  การวัดการกระจุกตัวของอาหารไก่เนื้อ 
     2.1  อัตราส่วนการกระจุกตัว 

จากการวิเคราะห์อัตราการกระจุกตัวของกลุ่มบริษัทอาหารสัตว์เฉพาะอาหารไก่เนื้อ
รายใหญ่จำานวน 5 ราย ในตารางที่ 4.7 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังการเกิด
วิกฤติการณ์ไข้หวัดนก พบว่าในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .2545 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดไข้หวัดนก อัตราส่วนการกระจุก
ตัวของกลุ่มผู้ผลิตอาหารไก่เนื้อรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
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มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 33.61 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก ( CR2) คือ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 47.81 ส่วนอัตราการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับแรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทา
โกรและกลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 56.10 ส่วนอัตราการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 4 อันดับแรก (CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทา
โกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ และบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 
61.85 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 5 อันดับแรก (CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัท
ในเครือลีพัฒนามีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 62.52  

ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2546 ซึ่งในช่วงปลายปีเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกพบว่า อัตราส่วนการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่า
การกระจุกตัวร้อยละ 30.02 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก ( CR2) คือบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 44.09 ส่วนอัตราการกระจุกตัว
ของกลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับแรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกรและก
ลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการมีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 51.34 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของ
กลุ่มผู้ผลิต 4 อันดับแรก (CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทใน
เครือแหลมทองสหการ และบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 57.24 ส่วนอัตรา
การกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 5 อันดับแรก ( CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทใน
เครือเบทาโกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัทในเครือลี
พัฒนามีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 57.89  

ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนกพบว่า อัตราส่วนการกระจุกตัว
ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 (CR1) ในตลาด คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่าการกระจุก
ตัวร้อยละ 30.31 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 2 อันดับแรก ( CR2) คือบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์และเครือเบทาโกร มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 41.92 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของ
กลุ่มผู้ผลิต 3 อันดับแรก (CR3) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกรและกลุ่ม
บริษัทในเครือแหลมทองสหการมีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 48.39 ส่วนอัตราการกระจุกตัวของกลุ่ม
ผู้ผลิต 4 อันดับแรก (CR4) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทาโกร บริษัทในเครือ
แหลมทองสหการ และบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีค่าการกระจุกตัวร้อยละ 54.47 ส่วนอัตราการ
กระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิต 5 อันดับแรก (CR5) คือบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือเบทา
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โกร บริษัทในเครือแหลมทองสหการ บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ และบริษัทในเครือลีพัฒนามีค่า
การกระจุกตัวร้อยละ 54.89 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนการกระจุกตัว ( CR) ของอาหารไก่เนื้อของกลุ่ม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 อันดับแรก ในช่วงก่อนและเกิดวิกฤตการณ์พบว่า อัตราส่วนการ
กระจุกตัวของผู้ผลิตรายใหญ่มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มบริษัท โดย บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ที่มีอัตราการกระจุกตัว (CR1) ร้อยละ 33.61 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 ลดลงเหลือ 30.31 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .2547  
ส่วนเมื่อพิจารณาอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 2 อันดับแรก ( CR2) มีค่าอัตราการ
กระจุกตัวลดลงเช่นกัน จาก ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 ที่มีค่าร้อยละ 47.81 ลดลงเหลือ 41.92 ใน ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของอาหารไก่เนื้อในกลุ่ม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 อันดับแรก (CR5)  พบว่าอัตราการกระจุกตัวมีน้อยกว่าร้อยละ 67 ตาม
หลักแนวความคิดการกระจุกตัวที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 จึงทำาให้สรุปได้ว่าการผลิตอาหารไก่เนื้อใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการแข่งขันในระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 4.7 อัตราการกระจุกตัวของผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก ของอาหารไก่

เนื้อระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 
 
         หน่วย : ร้อยละ 
    ปี / CR CR1  CR2  CR3  CR4  CR5 
    2545  33.61  47.81  56.10  61.85  62.52 
    2546  30.02  44.09  51.34  57.24  57.89 
    2547  30.31  41.92  48.39  54.47  54.89 
 
ที่มา : จากการคำานวณ 
 
       2.2   ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 

จากการวิเคราะห์ค่าการกระจุกตัวในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 โดยใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.28, 0.30 และ 0.31 ตามลำาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเข้า 1จึงสรุปได้ว่าโครงสร้างตลาด
ของอาหารไก่เนื้อ แสดงว่าค่ากระจุกตัวสูงขึ้นและมีลักษณะการผูกขาดเพิ่มมากขึ้นของอาหารไก่
เนื้อในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
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ตารางที่  4.8 แสดงดัชนีเฮอร์ฟินดาหฺ์ล ของอาหารไก่เนื้อของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์ราย
ใหญ่ 5 รายแรก ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 

 
     HI                              ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .  

   2545   2546   2547  
     HI   0.28   0.30   0.31  
 
ที่มา : จากการคำานวณ 
 
วิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารสุกร 
1.  วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด 

จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 พบว่าในช่วงปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ปริมาณการผลิตอาหารสุกร
ของแต่ละกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลพบว่าบริษัทที่มียอดการผลิตอาหารสุกรมากที่สุด 
คือ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 – 2547 มียอดการผลิต 475.46, 527.45 และ
530.84 พันตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัท ในตลาดถึงร้อยละ 15.27, 14.68 และ 
14.66 ตามลำาดับ  บริษัทในเครือเบทาโกร มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 2 รองจากบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ โดยในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ผลิตได้ 185.23, 239.36 และ 236.41 พันตันหรือมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 5.96, 6.66 และ 6.53 ตามลำาดับ บริษัทในเครือลีพัฒนามีปริมาณการผลิตเป็น
อันดับ 3 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547ผลิตได้ 181.44, 196.56 และ 211.68 พันตัน หรือมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 5.83, 5.47 และ 5.85 ตามลำาดับ บริษัทในเครือแหลมทองสหการมีปริมาณการผลิตเป็น
อันดับ 4 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547  มีปริมาณการผลิต 42.92, 48.10 และ 48.39 พันตันหรือมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 1.38, 1.34 และ 1.34 ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ มีปริมาณการ
ผลิตเป็นอันดับ 5 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 มีปริมาณการผลิต 9.76, 11.06 และ 11.13 พันตันหรือมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 0.31 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547  
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ตารางที่ 4.9 แสดงปริมาณการผลิตอาหารสุกรของผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 แรก ระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .
2545-2547 

 
                    หน่วย (พันตัน) 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ        บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ         อื่นๆ              รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2545     475.46  185.23           42.92        9.76               181.44   2,218.54         3,113.35 
2546     527.45                  239.26           48.10      11.06               196.56   2,570.17         3,592.60 
2547     530.84  236.41           48.39      11.13               211.68   2,582.05          3,620.50   
 
ที่มา : จากการสอบถามผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 
           สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงส่วนแบ่งตลาดของอาหารสุกรของผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก

ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 
            
         หน่วย : ร้อยละ 
บริษัท             บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ      บริษัทในเครือ         บริษัทในเครือ    บริษัทในเครือ        อื่นๆ            รวม 
/ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .           เจริญโภคภัณฑ์      เบทาโกร       แหลมทองสหการ      ป.เจริญพันธุ์           ลีพัฒนา 
 
2545     15.27          5.96              1.38     0.31        5.83    71.26      100.00 
2546     14.68           6.66                 1.34     0.31                 5.47    71.54      100.00 
2547     14.66           6.53             1.34     0.31  5.85             71.32      100.00 
 
ที่มา  :   คำานวณจากปริมาณการผลิตของแต่ละบริษัทหารด้วยปริมาณการผลิตทั้งหมดจากข้อมูลใน    

ตารางที่ 4.9 
 
2.  การวัดการกระจุกตัวของอาหารสุกร 
     2.1  อัตราส่วนการกระจุกตัว 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนการกระจุกตัว ( CR) ของอาหารสุกรของกลุ่มผู้ผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ 5 อันดับแรก ในช่วงก่อนและเกิดวิกฤตการณ์พบว่า อัตราส่วนการกระจุกตัว
ของผู้ผลิตรายใหญ่มีแนวโน้มเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดย บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ที่มีอัตราการกระจุกตัว (CR1) ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ร้อยละ 15.27, 14.68 และ 14.66 
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ตามลำาดับ ส่วนเมื่อพิจารณาอัตราการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 2 อันดับแรก ( CR2) มีค่า
อัตราการกระจุกตัวในลักษณะเดียวกันคือ ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 ที่มีค่าร้อยละ 21.22, 21.34 และ 21.19 
ตามลำาดับ 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของอาหารสุกรในกลุ่ม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 อันดับแรก (CR5)  พบว่าอัตราการกระจุกตัวมีน้อยกว่าร้อยละ 34 ตาม
หลักแนวความคิดการกระจุกตัวที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 จึงทำาให้สรุปได้ว่าการผลิตอาหารสุกรใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการกระจุกตัวต่ำาซึ่งมีการแข่งขันมาก 
 
ตารางที่ 4.11 อัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก ของอาหาร      

สุกรระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 
 
                    หน่วย : ร้อยละ 
    ปี / CR CR1  CR2  CR3  CR4  CR5 
    2545  15.27  21.22  27.05  28.43  28.74 
    2546  14.68  21.34  26.81  28.15  28.46 
    2547  14.66  21.19  27.04  28.38  28.68 
 
ที่มา : จากการคำานวณ 
 
     2.2  ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 

จากการวิเคราะห์ค่าการกระจุกตัวในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 โดยใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.54  ทั้งสามปี ซึ่งมีแนวโน้มเข้า 1จึงสรุปได้ว่าโครงสร้างตลาดของอาหารสุกร 
แสดงว่าค่ากระจุกตัวสูงต่ำา มีการแข่งขันสูง 
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ตารางที่ 4.12  แสดงดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล ของอาหารสุกรของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 
5 รายแรก ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 

 
     HI                              ปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. .  

   2545   2546   2547  
     HI   0.54   0.54   0. 54  
 
ที่มา : จากการคำานวณ  
 

สรุปความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการเกิดวิกฤติการณ์ไข้หวัดนก ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 รายแรก ระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 โดยใช้อัตราส่วนการกระจุกตัว พบว่า 
อาหารสัตว์โดยรวม แนวโน้มค่า CR เพิ่มมากขึ้น จาก 66.77ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 เป็น 73.15 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 
2547  แสดงว่า ในภาพรวมการผลิตอาหารสัตว์มีอำานาจการผูกขาดเพิ่มมากขึ้น และมีโครงสร้างเป็น
ตลาดผู้ขายน้อยราย ส่วนอาหารไก่เนื้อ อัตราส่วนการกระจุกตัว แนวโน้มค่า CR ลดลง จาก 62.52
ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 เหลือ 54.89 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547  แสดงว่า อาหารไก่เนื้อมีอำานาจการผูกขาดลดลง 
กล่าวคือมีการแข่งขันมากขึ้น อัตราส่วนการกระจุกตัวปานกลาง มีการแข่งขันในระดับปานกลาง 
และยังถือว่ามีโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย  ซึ่งผลการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาตรงกันข้ามกับอาหารสัตว์ใน
ภาพรวม เนื่องจากในการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาครั้งนี้ไม่ได้นำาปริมาณการผลิตอาหารไก่เนื้อรายใหญ่บางราย ได้แก่ 
กลุ่มบริษัทซัลวัลเล่ย์  กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม มาคิดทำาให้ค่าการกระจุกตัวของอาหารไก่เนื้อน้อยลง 
นอกจากนั้นการกำาหนดขอบเขตการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาในภาพรวมของอาหารสัตว์และแยกตามชนิดของอาหาร
สัตว์แต่ละประเภทอาจจะต้องแยกให้เหมาะสมตามปริมาณการผลิตรายใหญ่ที่เกิดขึ้นจริง ส่วน
อาหารสุกร อัตราส่วนการกระจุกตัว ค่อนข้างคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก พบว่า ค่า CR ในปี 
พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547  มีค่า 28.74,28.46 และ 28.68 ตามลำาดับ แสดงว่า อาหารสุกรมีการกระจุกตัวต่ำา 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง กว่าอาหารไก่เนื้อและเป็นตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงตลาด
แข่งขันสมบูรณ์  ซึ่งการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาครั้งนี้ไม่ได้นำาเอาข้อมูลการผลิตอาหารสุกรของเกษตรกรรายย่อยเข้า
มาพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษา พบว่าสัดส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่มีการผลิตอาหารสุกรเพื่อใช้ในฟาร์มของตนเองมี
เป็นจำานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของอาหารสุกรที่ผลิตทั้งประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ.  
ทำาให้ตัวเลขที่ใช้ในการคำานวณเมื่อเรียงตามลำาดับจากภาพรวมไม่สอดคล้องกับอาหารสุกรที่ผลิต
ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ.  
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของอาหารสัตว์, อาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร 
ของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 รายแรก ระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-4547 

 
                    หน่วย : ร้อยละ 
    ปี / CR อาหารสัตว์ (รวม)   อาหารไก่เนื้อ        อาหารสุกร 

2545          66.77       62.52                                28.74                       
    2546                          70.90                                            57.89                                           28.46 
    2547                          73.15                                            54.89                                           28.68 
 
 

เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล  แนวโน้มค่า HI มากขึ้น จาก 0.30 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 
2545 เป็น 0.35 ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547  แสดงว่า การแข่งขันลดลง ส่วนอาหารไก่เนื้อ อัตราส่วนการกระจุก
ตัว แนวโน้มค่า CR เพิ่มขึ้น จาก 0.28ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545 เป็น 0.31ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2547  แสดงว่า อาหารไก่
เนื้อมีการแข่งขันลดลง  ส่วนอาหารไก่สุกร  อัตราส่วนการกระจุกตัว ค่อนข้างคงที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก พบว่า ค่า HI ในปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547  มีค่า 0.54  การแข่งขันไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลง จากการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาค้นคว้าพบว่าการใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ลไม่เหมาะสำาหรับการวัดการ
กระจุกตัวของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แต่เหมาะสำาหรับการวัดการผูกขาดในตลาดผู้ขายน้อยราย 

ฉะนั้นในการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาเรื่องการวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในภาพรวม
ของอาหารสัตว์, อาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร การใช้อัตราส่วนการกระจุกตัวจึงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องมากกว่าการใช้ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 
 
ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล ของอาหารสัตว์(รวม), อาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร  

ของกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 รายแรก ระหว่างปี พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2545-2547 

          
    ปี / HI  อาหารสัตว์ (รวม)   อาหารไก่เนื้อ          อาหารสุกร 
    2545                          0.30       0.28                                   0.54                       
    2546                          0.31                                              0.30                                               0.54 
    2547                          0.35                                              0.31                                               0.54 
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โครงสร้างด้านการตลาดของอาหารสัตว์ 
ในยุคเริ่มแรกโรงงานอาหารสัตว์เป็นธุรกิจที่ผลิตอาหารสัตว์จำาหน่ายเพียงอย่างเดียว  

ยังไม่มีการทำาฟาร์มของบริษัทเอง รวมทั้งลูกค้าโดยทั่วไปยังมีขนาดเลจกทำาให้ไม่มีการขายตรงเข้า
ฟาร์ม ซึ่งทำาให้การตลาดในช่วงแรกต้องอาพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ยร้านค้าในท้องถิ่นเป็นตัวแทนจำาหน่าย เมื่อ
อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัวขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุน โรงงานขนาดใหญ่จึง
เกิดขึ้น ใช้เงินลงทุนมากขึ้น มีเทคโนโลยีและการจัดการที่ดี ทำาให้เกิดการพัฒนาธุรกิจเป็น
อุตสาหกรรมครบวงจร เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่
นอกจากจะลงทุนทำาฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ในเกษตรกร โดย
การทำาเป็นการขายทั้งโครงการ ( Package of Technology) ตั้งแต่พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ อุปกรณ์การ
เลี้ยง พร้อมทั้งมีสัตวแพทย์หรือสัตวบาล เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยา การจัดการฟาร์ม เพื่อให้
มีตลาดที่แน่นอนในการระบายสินค้า และประกันราคารับซื้อ ปัจจุบันช่องทางในการจำาหน่าย
อาหารสัตว์สามารถแบ่งได้ 3 ช่องทาง ดังแผนภาพที่ 1 ได้แก่ 

1. จำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย 
2. จำาหน่ายโดยตรงให้แก่ฟาร์มของบริษัทในเครือ หรือโครงการของบริษัทที่ส่งเสริม

แก่เกษตรกร 
3. จำาหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ หรือฟาร์มขนาดใหญ่  
ในปัจจุบันพบว่าบทบาทของตัวแทนจำาหน่ายลดลงมาก โดยจะเพิ่มส่วนของการขาย

ตรงให้ให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ และการใช้เองในฟาร์มของบริษัท หรือโครงการของบริษัท โดย
สาเหตุที่การขายผ่านตัวแทนจำาหน่ายลดลง เพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของฟาร์มขนาดใหญ่มากขึ้น 
ขณะที่ฟาร์มขนาดเลจกกจจะเลิกไปหรือไปอยู่เป็นลูกเล้าของฟาร์มขนาดใหญ่ หรือไม่อยู่ในโครงการ
ของบริษัท โดยปัจจุบันสัดส่วนการขายผ่านแต่ละทาง ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 สัดส่วนการจำาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ 

 
ช่องทาง สัดส่วน (%) 

ผ่านตัวแทนจำาหน่าย 10 
บริษัทใช้เองหรือโครงการส่งเสริม 60 
ขายตรงสู่ฟาร์มขนาดใหญ่ 30 
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ภาพที่  4.1  ช่องทางการจัดจำาหน่ายอาหารสัตว์ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป           โรงงานผลิตอาหารสำาเรจรรูป 

 ฟาร์มขนาดใหญ่    ตัวแทนจำาหน่าย ฟาร์มของโรงงาน 

 เลี้ยงเอง    ลูกเล้า    โครงการส่งเสริม    ใช้เองในฟาร์มบริษัท 

 ผู้ค้าช่วง   ผู้เลี้ยงรายใหญ่     ผู้เลี้ยงรายย่อย 
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พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำาทางด้านราคา ( Price 

Leader) เนื่องจากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก่อนกลุ่มอื่นๆ มีจำานวน
โรงงานและส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุด แต่การกำาหนดราคาอาหารสัตว์ แม้ว่าทุกกลุ่มจะยอมรับใน
ความเป็นผู้นำาทางด้านราคา แต่การกำาหนดราคากจต้องมีการอิงกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และความ
เคลื่อนไหวในกลุ่มอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน  

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำาหนดราคาอาหาร
สัตว์พบว่ามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารสัตว์ 
2. ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารสัตว์ของ

ผู้นำาตลาด 
3. อุปสงค์ของตลาด หรือความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาไก่

เนื้อ ราคาเนื้อหมูในตลาด ถ้าราคาดีผู้เลี้ยงมีกำาไร ความต้องการอาหารสัตว์มีสูง ผู้ผลิตกจสามารถตั้ง
ราคาสูงได้ 
 
พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านราคา 

โดยทั่วไปผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย มักไม่นิยมใช้การแข่งขันทางด้านราคา 
เนื่องจากผู้ผลิตในตลาดมีความขึ้นอยู่แก่กันอย่างใกล้ชิด การที่ผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดในตลาดแสดง
พฤติกรรมใดๆออกไป มักได้รับการตอบโต้จากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดเสมอ  

จากการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาพบว่าอาหารสัตว์เป็นสินค้าควบคุม บริษัทอาหารสัตว์จะต้องแจ้งราคา 
(Price List) ผ่านสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยไปสู่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ในการ
อนุมัติการปรับราคา จากการที่การกำาหนดราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านจะเหจนว่าราคาอาหารสัตว์
ของแต่ละบริษัทจึงมีราคาแตกต่างกันไม่มากนัก  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมีการใช้กลยุทธ์
ต่างๆทางด้านราคา ดังนี้ 

1. ส่วนลดปกติหรือส่วนลดการค้า ( Trade Discounts หรือ Functional Discount) 
หมายถึงส่วนลดที่ผู้ผลิตให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำาหน้าที่ทางการตลาด 
ส่วนลดนี้จะคิดราคาจากใบแจ้งราคา กล่าวคือผู้ผลิตจะจำาหน่ายให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายใน
ราคาลดลงจากราคาในใบแจ้งร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 โดยให้เครดิต 7 ถึง 30 วัน โดยทั่วไปส่วนลด
การค้าค่อนข้างแน่นอนไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง การที่ผู้ผลิตในวิธีการตั้งราคาเช่นนี้  ทำาให้ผู้ซื้อไม่
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สามารถเปรียบเทียบราคาจำาหน่ายระหว่างร้านค้าต่างๆ แม่ว่าผู้ซื้อจะมีใบแจ้งราคา เว้นแต่ผู้ซื้อจะ
ทราบว่าอัตราส่วนลดในขณะนั้นของแต่ละร้านเป็นเท่าใด  

2. ส่วนลดเป้าหมายหรือส่วนลดปริมาณ (Target Discounts หรือ Quantity Discount) 
หมายถึงส่วนลดที่ผู้ผลิตให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย เมื่อตัวแทนจำาหน่ายสามารถจำาหน่ายได้ใน
ปริมาณหรือมูลค่าตามที่ผู้ผลิตกำาหนดในระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้แทน
จำาหน่ายสนใจ และเพิ่มความพยายามในการจำาหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยส่วนลดเป้าหมายที่ผู้ผลิต
กำาหนดอาจมีอัตราเดียว หรือกำาหนดเป็นหลายอัตรากจได้ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 1-3% ขึ้นอยู่กับพื้นที่
การขาย ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ และการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ส่วนลดเป้าหมายที่ผู้ผลิตให้แก่ตัวแทน
อาจจะให้เป็นเงินสดหรือคูปองสามารถชำาระแทนเงินสดได้ ผู้ประกอบการนิยมการตั้งเป้ารายเดือน 
หรือรายไตรมาส ทั้งนี้เพื่อสามารถที่จะระบายสินค้า และมีการผลิตออกมาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

3. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึงส่วนลดท่ให้แก่ลูกค้าที่จ่ายเป็นเงินสด 
โดยทั่วไปจะมีการให้เครดิตกับลูกค้าประมาณ 15-45 วัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของลูกค้า โดย
ลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินสดมักจะเป็นลูกค้าที่มียอดการซื้อไม่สูง ซึ่งผู้ประกอบการจะให้ส่วนลดประมาณ
ร้อยละ 3-10 

4. ส่วนลดพิเพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ษ (Special Discounts) หมายถึงส่วนลดพิเพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ษที่ผู้ผลิตจะให้เพิ่มขึ้นจาก 
5. ส่วนลดการค้าและส่วนลดเป้าหมายอีกทีหนึ่ง เพื่อเพิ่มอุปสงค์ในบางช่วงที่ความ

ต้องการของตลาดต่ำา กว่าระดับปกติ เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงหรือเพื่อต้องการขยายตลาด
ออกไป โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 3-10 บาทแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างร้านค้ากับตัวแทนจำาหน่าย โดย
ผู้ผลิตจะคำานึงถึงฐานะการเงินและปริมาณซื้อของร้านค้า รวมถึงเขตการขายในแต่ละพื้นที่ด้วยว่ามี
การแข่งขันมากหรือน้อย  

 
การเปรียบเทียบทางด้านราคาของผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ 

การตั้งราคาจำาหน่ายของผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายที่ทำาการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษา มีดังนี้ 
1. บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะให้ส่วนลดทางการค้าแก่ลูกค้าดังนี้คือ ผู้ผลิตจะ

ตั้งราคาจำาหน่ายอาหารสัตว์ตามใบแจ้งราคาและจะให้ส่วนลดการค้าร้อยละ 10 และร้อยละ 3 โดยมี
ระยะเวลาการชำาระเงิน 7 วัน เงื่อนไขทางการค้าของกลุ่มนี้ค่อนข้างแขจง เนื่องจากสินค้าติดตลาด
และกลุ่มลูกค้ากจเป็นลูกค้ารายเดิมรวมทั้งการทำาธุรกิจแบบครบวงจร แต่ปัจจุบันการแข่งขันด้าน
อาหารสัตว์ค่อนข้างรุนแรง ระยะเวลาการชำาระเงินทางบริษัทเริ่มยืดหยุ่นให้กับลูกค้าจากเดิม 7 วัน 
เป็น 10-15 วัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของลูกค้า ส่วนการตั้งราคาขายยังขึ้นกับราคา
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วัตถุดิบโดยจะมีการตั้งราคาขายเป็นราคาสุทธิขึ้นลงตามภาวะราคาวัตถุดิบ ที่จะปรับเปลี่ยนราคา
ทุกๆ 10 วัน  

2. กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร วิธีการให้ส่วนลดทางการค้าจากราคาที่แจ้งไว้ในใบ
แจ้งราคาเท่ากับร้อยละ 15 โดยให้ระยะเวลาการชำาระเงินหรือเครดิตเท่ากับ 30 วัน และร้านค้าหรือ
ตัวแทนจำาหน่ายที่ชำาระเงินสด จะให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 นอกจากนี้ยังมีการเสนอขายอาหาร
สัตว์โดยตั้งราคาขายตามราคาวัตถุดิบ ซึ่งตั้งเป็นราคาขายสุทธิที่จะปรับเปลี่ยนราคาทุกๆ 10 วัน 

3. บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ จะให้ส่วนลดทางการค้าจากราคาที่แจ้งไว้ในใบแจ้ง
ราคาเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ 3 และร้อยละ 3 โดยที่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายชำาระเป็นเงินสดจะให้
ส่วนลดเป้าหมายอีก ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 กรณีที่ร้านค้าสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่กำาหนด 
อาจจะให้ส่วนลดเพิ่มอีกถุงละ 3-5 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่การขายหรือในช่วงที่มีการแข่งขันกันสูง ใน
เรื่องระยะเวลาการชำาระเงินหรือเครดิตที่ผู้ประกอบการจะให้แก่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายจะให้นาน
สุดถึง 45 วัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของลูกค้า นอกจากนี้ปัจจุบันกจยังมีการเสนอ
ขายอาหารสัตว์ที่มีการตั้งราคาขายตรมราคาวัตถุดิบเช่นเดียวกับกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
เครือเบทาโกร ที่จะปรับเปลี่ยนราคาทุกๆ สัปดาห์หรือทุกๆ 15 วัน 

4. กลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการ วิธีการให้ส่วนลดทางการค้าจากราคาที่แจ้ง
ไว้ในใบแจ้งราคาเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ 3 และร้อยละ 3 สำาหรับร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายที่ชำาระ
เป็นเงินสด  และจะให้ส่วนลดเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 กรณีที่ร้านค้าสามารถขาย
ได้ในปริมาณที่กำาหนดไว้ ส่วนระยะเวลาในการชำาระเงินหรือเครดิต จะให้อยู่ระหว่าง 15-30 วัน 
ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของลูกค้า นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการเสนอราคาขายที่มีการ
ตั้งราคาขายตามราคาวัตถุดิบ โดยจะขายเป็นราคาขายเป็นราคาขายสุทธิที่จะปรับเปลี่ยนทุกๆ
สัปดาห์ หรือทุกๆ 15 วัน 

5. กลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนา วิธีการให้ส่วนลดทางการค้าที่แจ้งไว้ในใบแจ้งราคา
เท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 สำาหรับร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายที่ชำาระเป็นเงินสด และจะ
ให้ส่วนลดเป้าหมายอีก 3 ถึง 10 บาท ในกรณีที่ร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายสามารถขายได้ตามเป้าที่
กำาหนด ระยะเวลาการชำาระเงินให้นานที่สุด 30 วัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของ
ลูกค้า และยังให้ส่วนลดพิเพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ษในกรณีที่ลูกค้าสามารถชำาระเงินได้เรจว กว่ากำาหนดของบริษัทจะได้
ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2  คิดเป็นจำานวนวันตามที่จ่ายเรจว  นอกจากนี้กจยังมีการเสนอขายอาหา
สัตว์โดยการปรับราคาตามราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะตั้งราคาเป็นราคาสุทธิที่จะปรับเปลี่ยนราคาทุกๆ 15 
วัน เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทอื่นๆ 
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พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านที่มิใช่ราคาของผู้ผลิตรายใหญ่ 
การแข่งขันที่มิใช่ราคาของผู้ประกอบการ เป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

โดยทั่วไปอาหารสัตว์ที่ผลิตขึ้นจากโรงงานต่างๆ ในประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ไทยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.พบว่าในช่วงปี พ.ศ. . 2525 คือ กำาหนดอัตราส่วนของโปรตีน ไขมัน กาก 
และความชื้น ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีสูตรอาหารมากมายหลายชนิด แยกตาม
ประเภท และอายุของการเลี้ยง แต่เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่มองด้วยสายตาแล้วไม่เหจนความ
แตกต่าง ผู้ซื้อจึงมีแนวโน้มที่เชื่อว่าอาหารสัตว์สำาเรจจรูปของผู้ผลิตแต่ละรายสามารถทดแทนกันได้
โดยสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ผลิตแต่ละรายจึงพยายามทำาให้อาหารสัตว์ที่ผลิตขึ้นมีความแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้แล้วผู้ผลิตยังแข่งขันทางด้านการให้บริการแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ใช้
อาหารผสมสำาเรจจรูปของตนด้วย  จากผลการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาด้านโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ ทำาให้ทราบว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีลักษณะโครงสร้างเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งทำา
แข่งขันที่มิใช้ราคาของผู้ประกอบการให้มีพฤติกรรม การแข่งขันด้านมิใช่ราคาเป็นสำาคัญ ซึ่งได้แก่
การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ การแข่งขันด้านช่องทางการจำาหน่าย การแข่งขันด้านการส่งเสริม
การตลาด   
1.  พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์  

1.1 การเพิ่มจำานวนสูตรอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมสำาเรจจรูปที่ผลิตจากโรงงานต่างๆ จะมีอยู่ 3 
ประเภท ได้แก่ หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สำาเรจจรูปชนิดผงและอาหารสัตว์สำาเรจจรูปชนิดเมจด 
หัวอาหารสัตว์เป็นอาหารที่มีความเข้มข้น อาหารสัตว์แต่ละประเภทจะผลิตขึ้นเป็นสูตรต่างๆตาม
ระยะเวลาการเจริญเติบโตและตามชนิดของสัตว์ ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ จะมี 3 ประเภท คือ ไก่เนื้อ
ระยะแรกอายุ 0-3 สัปดาห์ ไก่เนื้อระยะที่สองอายุ 3-6 สัปดาห์ และไก่เนื้อระยะสุดท้าย  อาหารไก่ไข่
จะมี 4 ประเภท ได้แก่ ไก่ไข่เลจก ไก่ไข่รุ่น ไก่ไข่ก่อนไข่ ไก่ระยะไข่ อาหารหมูมี 8 ประเภท ได้แก่ 
หมูนม หมูเลจก หมูรุ่น หมูใหญ่ หมูเลจก หมูพันธุ์ระยะตั้งท้อง และหมูพันธุ์ระยะให้นม โดยบริษัท
ต่างๆจะพยายามคิดสูตรอาหารเพื่อให้ได้จำานวนสูตรมากที่สุด เพื่อที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ 

1.2 ทางด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะคิดรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสันสวด
งามเหจนเครื่องหมายการค้าชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจดจำาเครื่องหมายการค้าได้งาย และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการฉีกขาดของบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันผู้ประกอบการแต่ละรายมีการนำาถุงพลาสติก
มาใส่อาหารแทนถุงกระดาษ ส่วนขนาดของบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันมีหลายขนาด ได้แก่ 10 กิโลกรัม, 20 
กิโลกรัม และ 30 กิโลกรัม บนถุงบรรจุภัณฑ์จะบอกชื่อของอาหารสัตว์ตามสูตรต่างๆ  และมีภาพ
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บนถุงเพื่อบอกชนิดของอาหารสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งข้อความและสรรพคุณบนถุงจะต้องได้รับ
อนุญาตจากกองควบคุมอาหารสัตว์ กรมปพบว่าในช่วงปี พ.ศ. สัตว์ 
2.  พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านเครื่องหมายการค้า 

2.1 จากการพบว่าในช่วงปี พ.ศ. กษาสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความแตกต่างกันไม่มาก  บริษัทต่างๆจึง
พยายามสร้างสินค้าชนิดใหม่ออกมาในตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง เพื่อจะได้เป็นทางเลือกแรก
ให้กับลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัท เพราะการทำาให้สินค้าแตกต่างกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนใน
การกำาหนดโครงสร้างตลาดด้วยการปิดกั้นการเข้ามาแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่ การสร้างความ
แตกต่างในธุรกิจอาหารสัตว์นี้เพื่อสร้างความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาด  โดยเน้น
สินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากในธุรกิจนี้บริษัทใดนำาเสนอสินค้าออกขายก่อนและได้รับการ
ยอมรับจากตลาดหมายถึงส่วนแบ่งตลาดที่จะเพิ่มมากขึ้น 

พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านเครื่องหมายการค้า เป็นพฤติกรรมที่ผู้ผลิตรายใหญ่ใน
อุตสาหกรรมใช้แข่งขันในกรณีที่เขตการค้าเดิมไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ หรือต้องการขยายตลาด
ออกไป โดยไม่ให้ตัวแทนรายใหม่ไปแย่งลูกค้าจากตัวแทนรายเดิม  นอกจากนี้ยังทำาให้ลูกค้ามี
โอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ผู้ผลิตรายใหญ่จึงมักสร้างเครื่องหมายการค้าให้มี
มากกว่า 1 ชนิด โดยเครื่องหมายการค้าแต่ละชนิดจะระบุไว้ว่า ใช้สำาหรับสูตรอาหารสัตว์ประเภท
ใด  เพื่อสร้างเครื่องหมายการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนให้หลากหลายจึงเป็นข้อได้เปรียบสำาหรับ
ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรม เนื่องจากลูกค้ายอมรับในชื่อเสียงและประสบการณ์ที่มีมานาน ทำา
ให้ผู้ผลิตสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการคือผู้จัดการฝ่าย
การตลาดของบริษัทต่างๆ มีดังนี้ 

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ : 
ซึ่งเป็นกลุ่มดั้งเดิมในอุตสาหกรรม มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานทำาให้ปัจจุบันมี

เครื่องหมายการค้าถึง 7 แบบ ได้แก่  
1. ไฮโปรไวท์ เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารไก่ ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ สูตร

อาหารเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ 
2. แอนไวโปร เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารไก่ ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ 

สูตรอาหารเป็ดไข่ 
3. ฮอกโกนัล เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหับสูตรอาหารสุกร 
4. ไฮโกร เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสุกร 
5. ซี พี เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารทุกสูตร ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ 

สูตรอาหารสุกร สูตรอาหารเป็ด สูตรอาหารโคเนื้อ สูตรอาหารโคนม 
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6. สตาร์ฟีด เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร ซึ่งผลิตโดยบริษัท
ในเครือ คือ บริษัท บี พี อาหารสัตว์ จำากัด 

7. โนโว เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร ซึ่งผลิตโดยบริษัท 
กรุงเทพโภคภัณฑ์ จำากัด 

กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร : 
มีเครื่องหมายการค้า 6 แบบ ได้แก่ 
1. เบทาโกร เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
2. เพิ่มพูน เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
3. ฟาร์ม เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
4. บาลานซ์ เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
5. เบ-แลจก เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารลูกสุกร 
6. เบ-มัม เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารแม่สุกร 
กลุ่มบริษัทในเครือ ป.เจริญพันธุ์ : 
มีเครื่องหมายการค้า 4 แบบ ได้แก่ ป.เจริญพันธุ์, กรุงไทย, จีเอฟ และ ทจอปมิก เป็น

เครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
กลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนาอาหารสัตว์ : 
มีเครื่องหมายการค้า 3 แบบได้แก่ ลี, วิน และ แมจก เป็นเครื่องหมายการค้าสำาหรับสูตร

อาหารสัตว์ทุกสูตร 
กลุ่มบริษัทในเครือแหลมทองสหการ : 
มีเครื่องหมายการค้า 2 แบบ ได้แก่ แหลมทอง และสามเหลี่ยม เป็นเครื่องหมายการค้า

สำาหรับสูตรอาหารสัตว์ทุกสูตร 
3.  พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านการส่งเสริมการจัดจำาหน่าย (Promotion) 

การส่งเสริมการขายเป็นสิ่งจำาเป็นในการขายสินค้าและบริการ และนับวันยิ่งมี
ความสำาคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นการผลิตแบบจำานวนมาก เพื่อให้สินค้า
สามารถไปถึงลุกค้าให้เรจวที่สุด จึงต้องมีการส่งเสริมการจัดจำาหน่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดของการส่งเสริมการจัดจำาหน่ายดังนี้ 

1. การให้บริการพอเพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ษควบคู่ไปกับสินค้า 
โดยให้พนักงานขายติดต่อกับตัวแทนจำาหน่ายหรือลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นมาก และเป็น

การส่งเสริมการจัดจำาหน่ายวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดจำาหน่าย โดยพนักงานขายสามารถช่วยให้
คำาปรึกษาในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขายให้กับบริษัทได้ด้วย นอกจากนั้นในบริษัท
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ใหญ่ๆ ยังมีทีมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ สัตวแพทย์ของบริษัทออกไป
แนะนำาวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร การให้น้ำาการให้แสงสว่าง การป้องกันโรคหรือความรู้อื่นๆ กับ
เกษตรกรหรือลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหรือซื้ออาหารสัตว์มี
ความมั่นใจในการเลี้ยงของตน เพื่อให้การเลี้ยงได้ผลดีและทำารายได้ให้กับผู้เลี้ยงมากที่สุด 

2. พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านการโฆษณา (Advertising)  
การโฆษณาในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ

ได้มากนัก  เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นจึงมีการใช้โฆษณาค่อนข้าง
น้อย มีการโฆษณาในนิตยสาร วารสารต่างๆ เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์, สัตว์เพบว่าในช่วงปี พ.ศ. รษฐกิจ เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีติดแผ่นป้านโฆษณาตามร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายด้วย สำาหรับข้อความในการ
โฆษณา จะต้องเป็นข้อความที่ได้รับการตรวจสอบจากกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กรมปพบว่าในช่วงปี พ.ศ. สัตว์ 
และได้รับอนุญาตแล้วแต่รูปแบบในการจัดภาพและสีสรรขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท การโฆษณาของ
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากจะลงในหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับปพบว่าในช่วงปี พ.ศ. สัตว์แล้ว บางบริษัทอาจ
แทรกใบโฆษณาลงในหนังสือ หรือคู่มือทางวิชาการที่บริษัทแจกฟรี เพื่อแนะนำาสินค้าของบริษัท 

3. การส่งเสริมการขาย  
การส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้นจะเน้นเพิ่มยอดขาย โดยการ

ส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ถ้าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคได้กจจะช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอาหารสัตว์
จะมีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก จะแตกต่างกันตรงช่วงเวลาการส่งเสริมการขายเท่านั้น ซึ่ง
สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 

 การส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายหรือฟาร์มขนาดใหญ่โดยแต่ละ
บริษัทมีนโยบายจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของตน โดยเมื่อซื้อสินค้าถึงเป้าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 
ฟรี เช่นกลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเมื่อลูกค้าซื้ออาหารไก่ไข่ในปริมาณ 500 ตันต่อ
เดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนกจมีสิทธิวจะได้ไปเที่ยวยุโรป และสำาหรับลูกค้าใหม่เมื่อซื้ออาหารสุกร
ครบ 100 ตันต่อเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนกจมีสิทธิวไปเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

  การส่งเสริมการขายโดยร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย ซึ่งนิยมออกค่าใช้จ่ายกัน
คนละครึ่งกับบริษัทโดยการจัดทำาของแจกหรือของแถมให้กับลูกค้า ในช่วงที่มีการแข่งขันในตลาด
สูง 

 การแจกสินค้าตัวอย่าง เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถ
ทราบผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเรจว ซึ่งจะสังเกตได้จากยอดขาย การแจกสินค้า
ตัวอย่างส่วนมากจะใช้เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมักจะจัดร่วมกับการสัมมนาทางวิชาการหรือ
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การประกวดสัตว์ เช่นบริษัทในเครือลีพัฒนาอาหารสัตว์ ผลิตอาหารไก่ชนออกขาย โดยบริษัทได้นำา
สินค้าตัวอย่างออกแจกในงานการประกวดไก่ชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า เป็นต้น 

4. Tie-in-Sale  
 Tie-in-Sale หมายถึงการทำาสัญญากับผู้เลี้ยงสัตว์ หรือเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ ที่

ต้องการซื้อลูกไก่จากบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ ผูกมัดในการที่ต้องรับซื้ออาหารสัตว์จากโรงงานด้วย 
โดยแต่ละบริษัทจะสร้างความผูกพันระหว่างบริษัทและผู้เลี้ยง ดังนี้ 

 สัญญาจ้างเลี้ยงไก่เนื้อ (หมูขุน) เป็นวิธีการผูกพันที่บริษัทจะจ้างเกษตรกร
ให้เลี้ยงสัตว์ให้กับบริษัท โดยเกษตรกรจะต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง เมื่อเกษตรกรต้องการจะเลี้ยง
ไก่หรือหมูกับบริษัท ทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ให้ โดยยินดีเป็นผู้รับรอง
เกษตรกร เกษตรกรจะต้องเอาที่ดินของตนจำานองไว้กับธนาคาร จากนั้นเกษตรกรจะมีเงินจากการกู้
เพื่อสร้างโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ ต่อจากนั้นบริษัทจะจัดส่งลูกไกหรือลูกหมู อาหารสัตว์ ยารักษา
โรค และจัดสัตวบาล สัตวแพทย์แนะนำาการเลี้ยงให้ เมื่อไก่หรือหมูโตเตจมที่บริษัทจะมารับซื้อคืน 
โดยบริษัทจะคำานวณรายได้จากการขาย หักดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องชำาระคืนในแต่ละงวดกับ
ธนาคาร รายได้ที่เหลือเกษตรกรจะเป็นผู้รับไป ในที่สุด เมื่อส่งเงินกู้ให้ธนาคารครบแล้ว โรงเรือน
และที่ดินกจจะเป็นของเกษตรกรไป 

 สัญญาประกันราคา คือผู้ผลิตอาหารสัตว์มีสัญญากับเกษตรกรว่าจะขาย
เชื่อลูกไก่หรือลูกหมู อาหารสัตว์ ยาสัตว์ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสัญญาจะซื้อคืนในราคาประกันที่
ได้ตกลงกันไว้ โดยทางผู้ผลิตอาหารสัตว์จะหักชำาระค่าซื้อไก่หรือหมูคืนกับหนี้ค่าลูกไก่หรือลูกหมู 
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่ค้างอยู่ ซ่างสัญญาดังกล่าวจะทำาให้ผู้ผลิตอาหารมีตลาดรองรับอาหารสัตว์ที่
แน่นอน ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกจมีตลาดสำาหรับรับซื้อที่แน่นอน และราคาที่ค่อนข้างคงที่ 

 การให้วงเงินสินเชื่อ สำาหรับกิจการฟาร์มปพบว่าในช่วงปี พ.ศ. สัตว์ขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ม
ที่ดินหรือหลักทรัพย์มาค้ำาประกันค่าลูกไก่หรือลูกหมูอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ที่ทางผลิตอาหารสัตว์จะ
ขายเชื่อให้แล้ว ทางผู้ผลิตอาหารสัตว์จะตั้งวงเงินสินเชื่อให้แก่ฟาร์มดังกล่าว เมื่อเกษตรกรสามารถ
ขายสัตว์ที่เลี้ยงโตเตจมที่แล้ว จึงจะนำาเงินมาชำาระค่าหนี้ลุกไก่หรือลูกหมู อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ที่ค้าง
อยู่ โดยทางเกษตรกรผู้เลี้ยงมีอิสระที่จะขายสัตว์ที่โตแล้วให้ผู้ซื้อรายใดกจได้ โดยไม่จำาเป็นต้องขาย
คืนให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ให้วงเงินสินเชื่อ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องซื้อลูกไก่หรือลูกหมู 
อาหารสัตว์ และยาสัตว์จากผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ให้สินเชื่อเท่านั้น 

ปัจจุบันวิธีการทำาสัญญากับผู้เลี้ยงสัตว์ พบในผู้ผลิตรายใหญ่เกือบทุกราย เนื่องจากมี
ตลาดรองรับอาหารสัตว์ที่แน่นอน และทำาให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตอาหารสัตว์ได้ 
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อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด  
จากการสอบถามผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายใหญ่ 5 กลุ่มบริษัท พบว่าปัญหาและ

อุปสรรคในการเข้ามาดำาเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.   การประหยัดจากขนาด  

เนื่องจากต้นทุนการผลิตจะลดต่ำาลงเมื่อปริมาณการผลิตขยายตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนคงที่ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ได้ถูกเฉลี่ยไปตามจำานวนของสินค้าที่
มีการผลิตมากขึ้น ทำาให้อุตสาหกรรมที่มีขนาดการผลิตใหญ่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าที่
ผลิตต่ำา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยที่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีบริษัทในเครือที่มีธุรกิจต่อเนื่องกันจะมีอัตราการใช้แรงงานเพื่อการผลิตสูงกว่าโรงงาน
ขนาดเลจกหรือขนาดกลางที่ไม่มีบริษัทในเครือที่มีธุรกิจต่อเนื่อง โดยโรงงานที่มีขนาดใหญ่จะมีการ
ผลิต 24 ชั่วโมงทำางานต่อวัน ส่วนโรงงานที่มีขนาดกลางหรือขนาดเลจกจะมีการผลิตเพียง 8-16 
ชั่วโมงต่อวัน ทำาให้โรงงานขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้มากกว่าโรงงานที่มี
ขนาดเลจก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตต่ำา 

นอกจากนั้นโรงงานขนาดใหญ่ยังมีความได้เปรียบในการซื้อวัตถุดิบได้คราวละมากๆ 
ซึ่งทำาให้ราคาที่ซื้อต่ำากว่าราคาปกติ ส่วนในช่วงที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารเช่น ข้าวโพด กาก
ถั่วเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ผู้ประกอบการรายใหญ่กจสามารถเกจบวัตถุดิบในช่วงที่มี
ราคาถูกได้เป็นจำานวนมาก เนื่องจากมีไซโลและโกดังขนาดใหญ่ ด้านอาหารเสริมที่ต้องใส่ใน
อาหารผู้ประกอบการรายใหญ่ยังสามารถติดต่อกับผู้ขายจากต่างประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. ได้โดยตรง ทำาให้ได้ราคา
ถูกและเป็นจำานวนมากโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจำาหน่าย เกิดความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนอีก
ด้วย 
2.   การขยายธุรกิจแบบครบวงจรของผู้ผลิตรายใหญ่ 

ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจปพบว่าในช่วงปี พ.ศ. สัตว์จะมีรูปแบบในการทำาธุรกิจแบบครบวงจร และ
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ.  ซึ่งต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าสามารถควบคุม
การผลิตได้ทุกขั้นตอน สามารถควบคุมให้สินค้ามีต้นทุนต่ำา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับรายอื่นๆ ได้ โดยมีธุรกิจหลักที่สำาคัญได้แก่  

- ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์ 
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
- ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อหรือหมูขุนหรือมี contact farm 
- โรงานผลิตสารเสริมหรือยาสัตว์ 
- โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์ม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 
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- โรงงานชำาแหละ 
- โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์หรือโรงงานปรุงสุก 
จากการที่มีการขยายธุรกิจแบบครบวงจรของผู้ประกอบการรายใหญ่ จึงทำาให้เป็น

อุปสรรคในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการจะมีการทำาสัญญาในการเลี้ยงกับเกษตรกร ตั้งแต่การขายลูกไก่/หมู ขายอาหารสัตว์ 
ยาต่างๆในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนถึงการนำาสัตว์เข้าโรงงานชำาแหละ ซึ่งรูปแบบในการทำาสัญญาจะ
เป็นการทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการประกันราคาหรือมีการจ้างเลี้ยง โดยการประกันราคาจะมี
การซื้อไก่/หมูคืนในราคาที่บริษัทกำาหนด ส่วนการจ้างเลี้ยงเป็นการจ้างเกษตรกรให้เลี้ยงไก่หรือหมู
แล้วคิดค่าเลี้ยงให้กับเกษตรกรตามน้ำาหนักของสัตว์ตามที่บริษัทกำาหนด ซึ่งรูปแบบในการทำาธุรกิจ
ครบวงจรปัจจุบันมีเฉพาะบริษัทใหญ่เท่านั้น 
3.   การประหยัดอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่สะสม 

เนื่องจากองค์กรที่มีการดำาเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ได้พบปัญหาและข้อบกพร่อง
ต่างๆ ซึ่งทำาให้ต้นทุนอาหารสัตว์สูง ฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปกจได้มีการดำาเนินการแก้ไขในสิ่งต่างๆที่
บกพร่อง ทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง เกิด
โอกาสที่ได้เปรียบด้านต้นทุนอันเกิดมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้มากว่านักลงทุนรุ่นใหม่ 
เพราะนักลงทุนรุ่นใหม่ยังไม่เคยพบปัญหาที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นเก่าประสบมาไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ผลิต ด้านการตลาด ด้านการขาย ด้านการวิจัย เป็นต้นโดยปัจจัยที่สำาคัญซึ่งมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ได้แก่ 

3.1  ปัจจัยด้านความแม่นยำาในด้านข้อมูลสภาวะการผลิตและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจาก
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นสอนค้าที่มีราคาขึ้นลง และมีความไวต่อ
อุปสงค์และอุปทานทั้งภายในและต่างประเทพบว่าในช่วงปี พ.ศ. เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ผลิตรายเดิมที่มีประสบการณ์
ย่อมสามารถเข้าใจสภาวะกรผลิต และราคาของวัตถุดิบได้ดี เกิดการวางแผนการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
หรือซื้อในช่วงราคาที่เหมาะสม 

3.2 ข้อมูลทางการตลาด เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมมีการเกจบข้อมูลมาอย่างยาวนาน และมีการใช้
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพนักงานที่ทำางานมีความชำานาญ ทำาให้มีข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ ส่งผลให้มีโอกาสน้อยที่จะตัดสินใจผิดพลาด 
4.   ความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (Bran Royalty)   

เป็นอุปสรรคสำาคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งในตลาดกับ
ผู้ประกอบการรายเดิม ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมอยู่ในตลาดมา

DPU



 70 

นาน สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีกับตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในความรู้สึกของลูกค้าแล้ว 
5. อุปสรรคโดยผ่านตัวแทนจำาหน่าย 

พบว่าการให้ผลประโยชน์โดยการให้ส่วนลดแก่ตัวแทนจำาหน่ายที่มีความสัมพันธ์กัน
มาอย่างยาวนาน ประกอบกับสินค้ามีผู้รู้จักเป็นอย่างดี  ทำาให้การขายเป็นไปอย่างง่าย ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 
 
  
  

 
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

 
ปริมาณและส่วนแบ่งตลาดของอาหารสัตว์ 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์
โดยรวมมากที่สุด โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 50  อาหารไก่เนื้อร้อยละ 30 และอาหารสุกรร้อย
ละ 14  อันดับสองได้แก่กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร ทั้งในอาหารสัตว์โดยรวม, อาหารไก่เนื้อและ
อาหารสุกร   
โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

ผลการศึกษาด้านโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างตลาด  3 ด้านด้วยกันคือ  การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด และพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิต ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

1.   ผลจากการวัดระดับการกระจุกของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อัตราส่วนการกระจุก
ตัว (Concentration Ratio) โดยใช้ปริมาณการผลิตหรือส่วนแบ่งตลาดมาเป็นข้อมูลในการคำานวณ 
พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ประกอบการ 5 รายแรก (CR5) มีการอัตราส่วนการกระจุกตัว
มากกว่าร้อยละ 67 ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 แสดงว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการกระจุกตัวสูง
และมีโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย ส่วนระดับการกระจุกตัวหาด้วยวิธีการหา
ดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล มีค่าอยู่ที่ระดับประมาณ 0.30-0.35 ซึ่งถือว่าระดับการกระจุกตัวที่สูงมาก แต่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าค่าการกระจุกตัวของทั้งอัตราส่วนการกระจุกตัวและดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล 
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทำาให้แสดงว่าโครงสร้างในอุตสาหกรรมเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย 

ส่วนผลจากการวัดระดับการกระจุกตัวของอาหารไก่เนื้อ ด้วยอัตราส่วนการกระจุกตัว 
(Concentration Ratio) โดยใช้ปริมาณการผลิตหรือส่วนแบ่งตลาดมาเป็นข้อมูลในการคำานวณ 
พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ประกอบการ 5 รายแรก (CR5) มีการอัตราส่วนการกระจุกร้อย
ละ 54-62 ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 แสดงว่าอุตสาหกรรมอาหารไก่เนื้อมีการกระจุกตัวปานกลาง มี
แนวโน้มจะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย ส่วนระดับการกระจุกตัวหาด้วยวิธีการหาดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล มี
ค่าอยู่ที่ระดับประมาณ 0.28-0.31 ซึ่งถือว่าระดับการกระจุกตัวที่สูงมาก แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะ
เห็นว่าค่าการกระจุกตัวของทั้งอัตราส่วนการกระจุกตัวมีแนวโน้มลดลงและดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล มี
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แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าโครงสร้างตลาดของอาหารไก่เนื้อในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเข้าใกล้เป็น
ตลาดผู้ขายน้อยราย 

ส่วนผลจากการวัดระดับการกระจุกตัวในอาหารสุกร ด้วยวิธีหาอัตราส่วนการกระจุก
ตัว (Concentration Ratio) โดยใช้ปริมาณการผลิตหรือส่วนแบ่งตลาดมาเป็นข้อมูลในการคำานวณ 
พบว่าอัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ประกอบการ 5 รายแรก (CR5) มีการอัตราส่วนการกระจุกร้อย
ละ 28 ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการ
กระจุกตัวปานกลาง ส่วนระดับการกระจุกตัวหาด้วยวิธีการหาดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล มีค่าอยู่ที่ระดับ
ประมาณ 0.54 ซึ่งถือว่าระดับการกระจุกตัวปานกลาง แต่มีแนวโน้มคงที่ จะเห็นว่าค่าการกระจุกตัว
ของทั้งอัตราส่วนการกระจุกตัวและดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล มีแนวโน้มคงที่แสดงว่าโครงสร้างตลาด
ของอาหารสุกรมีแนวโน้มว่าจะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
 
ผลการวิเคราะห์การเข้าตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

ผลการวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีการวัดการกระจุกตัวได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในโครงสร้างผู้ขายน้อยรายจึงทำาให้อำานาจในการครองตลาดเป็น
ของผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย  การเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องพบกับอุปสรรค
จากผู้ผลิตรายเดิม  

1. การประหยัดจากขนาด บริษัทที่มีขนาดใหญ่จะได้เปรียบในเรื่องนี้ เนื่องจากอัตรา
การใช้แรงงานของเครื่องจักรสูงกว่า ทำาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำากว่าผู้ผลิตรายเล็ก 

2. การขยายธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทขนาดใหญ่จะมีการทำาสัญญาในการเลี้ยงสัตว์
กับเกษตรกรตั้งแต่ ลูกไก่หรือลูกสุกร อาหาร ยา รวมถึงการนำาสัตว์เข้าโรงชำาแหละ ทำาให้
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้ยาก 

3. การประหยัดจากประสบการณ์ที่สะสม เนื่องจากบริษัทใหญ่จะมีการดำาเนินธุรกิจ
มาอย่างยาวนาน ทำาให้พบข้อบกพร่องและสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้ง
ทางด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการขายและด้านการวิจัย 

4. ความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมอยู่
ในตลาดมานานสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือในความรู้สึกของลูกค้าได้
มากกว่า 

5. อุปสรรคโดยผ่านตัวแทนจำาหน่าย โดยการให้ส่วนลดแก่ตัวแทนจำาหน่ายที่มี
ความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและสินค้าเป็นที่รู้จัก  
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พฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีลักษณะโครงสร้างตลาดเป็นผู้ขายน้อยราย จาก

การศึกษา พบว่ากลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้นำาทางด้านราคา แต่ไม่มีอำานาจในการชัก
จูงหรือบังคับให้บริษัทอื่นๆ  ขายในราคาที่ตนเองกำาหนดได้ และจากผลการศึกษาสามารถแบ่ง
พฤติกรรมการแข่งขันที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้มีสองลักษณะ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านราคา ได้แก่ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเป้าหมาย 
ส่วนลดเงินสดและส่วนลดพิเศษ นอกจากนั้นก็มีการตั้งราคาขายตามราคาขึ้นลงของวัตถุดิบโดย
ประกาศทุก 10-15 วัน 

2. พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านที่มิใช่ราคา เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่มอง
ด้วยสายตาไม่เห็นความแตกต่าง ผู้ซื้อจึงมีแนวโน้มที่เชื่อว่าอาหารสัตว์ของแต่ละบริษัทสามารถ
ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์  ผู้ผลิตแต่ละรายจึงต้องพยายามให้สินค้ามีความแตกต่างจากผู้อื่น 
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีลักษณะโครงสร้างเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย การแข่งขันทางด้าน
ที่มิใช้ราคาจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่  

 พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การเพิ่มสูตรอาหารและ
ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำาได้ง่ายและป้องกันการฉีกขาด 

 พฤติกรรมทางด้านเครื่องหมายการค้า โดยแต่ละบริษัทพยายามสร้างสินค้า
ชนิดใหม่ออกมาในตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภค
ภัณฑ์จะมีเครื่องหมายการค้ามากที่สุดถึง 7 แบบ 

3. พฤติกรรมการแข่งขันทางด้านการส่งเสริมการจัดจำาหน่าย การโษษณาใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าได้มากนัก เนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ค่อยติดจามโษษณามากนัก วิธีการส่งเสริมการขาย
ของผู้ประกอบการอาหารสัตว์มีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ประกอบด้วย การให้บริการ
พิเศษควบคู่กับสินค้า การส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย การส่งเสริมการขายให้กับ
ตัวแทนจำาหน่ายหรือฟาร์มขนาดใหญ่ การแจกสินค้าตัวอย่าง หรือการทำา Tie –in-Sale กับผู้เลี้ยง
สัตว์หรือเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ที่ต้องการซื้อลูกไก่จากบริษัท 
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ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาผลกระทบของไข้หวัดนกต่อโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร

สัตว์กรณีศึกษาในไก่เนื้อและสุกร จะแบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
และข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ที่จะทำาการศึกษาครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยง
กับภาคการเกษตรและภาคการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนอุตสาหกรรมในการแปรรูปเนื้อสัตว์ ดังนั้นรัฐบาล
ควรเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์มี
ความเจริญเติบโตขึ้น 

2. จากการศึกษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พบว่าต้องการใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรเป็นจำานวนมากทำาให้ผลผลิตในประเทศบางชนิดไม่เพียงพอต่อการใช้ เช่นกากถั่ว
เหลือง ฉะนั้นรัฐบาลควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ 

3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาดในประเทศทำาให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ฉะนั้นรัฐบาลควรกำาหนดแนวทางในการเฝ้าระวังการเกิดโรค
ระบาดต่างๆ หรือมีมาตรการในป้องกัน ตลอดจนแนวทางในการช่วยเหลือป้องกันอย่างรวดเร็ว เพื่อ
มิให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 
 
ข้อแนะนำาในการศึกษาครังงต่อไป 

1. จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างตลาด
ของอาหารไก่เนื้อและอาหารสุกร เท่านั้น ฉะนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะทำาการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น โครงสร้างอาหารปลา เป็นต้น  

2. จากการศึกษาด้านโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในอาหารสัตว์แต่
ละประเภท จำานวน 5 รายที่ศึกษา อาจไม่ครอบคลุมผู้ผลิตรายใหญ่ของอาหารสัตว์บางประเภท 
ฉะนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่จะทำาการศึกษาอาจจะแบ่งจำานวนรายของผู้ผลิตรายใหญ่ในแต่ละ
ประเภท ซึ่งจะทำาให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น 
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ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ ราคาวัตถุดิบและราคาอาหารสัตว์ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 1  รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมสำารรจรรูป และหัวอาหารสัตว์ป  2548 
 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
1.     บริษัท กรุงรทพค้าสัตว์ รำากัด            ชลบุรี  
2.     บริษัท กรุงรทพผลิตผลอุตสาหกรรมการรกษตร รำากัด (มหาชน)     ลำาพูน 
3.     บริษัท กรุงรทพรภคภัณฑ์ รำากัด         กรุงรทพฯ  
4.     บริษัท กรุงรทพฯอาหารสัตว์ รำากัด         สมุทรปราการ  
5.      บริษัท รรริญรภคภัณฑ์อาหาร รำากัด (มหาชน)       สระบุรี  
6.      บริษัท รรริญรภคภัณฑ์อาหาร รำากัด (มหาชน)       สงรลา  
7.      บริษัท รรริญรภคภัณฑ์อีสาน รำากัด (มหาชน)       นครราชสีมา  
8.      บริษัท รรริญรภคภัณฑ์อุตสาหกรรม รำากัด        พิษณุรลก  
9.      บริษัท บี พี อาหารสัตว์ รำากัด        สระบุรี  
10.      บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ รำากัด          ราชบุรี  
11.      บริษัท กรุงรทพรปรดิวส์ รำากัด (มหาชน)       นครราชสีมา  
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร 
12.     บริษัท รบทารกร อรกรกรุ๊ป รำากัด (มหาชน)          สมุทรปราการ  
13.     บริษัท รบทารกร อรกรกรุ๊ป รำากัด (มหาชน)          นครราชสีมา  
14.     บริษัท รบทารกร อรกรกรุ๊ป รำากัด (มหาชน)          นครป ม  
15.     บริษัท รบทารกร อรกรกรุ๊ป รำากัด (มหาชน)          ลพบุรี  
16.     บริษัท รบทารกรภาครหนือรกษตรอุตสาหกรรม รำากัด        นครราชสีมา  
17.     บริษัท รบทารกรภาคใต้ รำากัด            นครป ม  
18.     บริษัท บี ที รี ฟ ดมิลล์ รำากัด          ลพบุรี  
 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริษัทในเครือคาร์กิลล์สยาม 
19.     บริษัท คาร์กิลล์สยาม รำากัด         ะะรชิงรทรา  
20.     บริษัท คาร์กิลล์สยาม รำากัด         นครราชสีมา  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
21.     บริษัท คาร์กิลล์สยาม รำากัด            นครป ม  
22.     บริษัท คาร์กิลล์สยาม รำากัด            พิษณุรลก  
23.     บริษัท ซันแวลรลย์ ( ทยแลนด์) รำากัด             สระบุรี  
 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มบริษัทกรุงไทยอาหารสัตว์ 
24.     บริษัท กรุง ทยอาหารสัตว์ รำากัด (มหาชน)          สมุทรปราการ  
25.     บริษัท ป.รรริญรภคภัณฑ์ รำากัด           สมุทรปราการ  
 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มบริษัทในเครือแหลมทอง 
26.     บริษัท แหลมทองรกษตรภัณฑ์ รำากัด        สมุทรปราการ  
27.     บริษัท แหลมทองสหการ รำากัด           พระนครรรีอยุธยา  
28.     บริษัท แหลมทองรกษตรภัณฑ์ รำากัด           นครราชสีมา  
 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มบริษัทในลีพัฒนา 
29.     บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ รำากัด (มหาชน)       รพชรบุรี  
30.     บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ รำากัด           สระบุรี  
 
กลุ่มที่ 7 กลุ่มบริษัทเซนทาโกร 
31.     บริษัท รซนทารกรอาหารสัตว์ รำากัด        ปทุมธานี  
32.     บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารรซนทรัล รำากัด          ปทุมธานี  
 
กลุ่มที่ 8 กลุ่มบริษัทสหฟีดมิลล์ 
33.     บริษัท สหฟ ดมิลล์กรุงรทพฯ รำากัด        ลพบุรี  
34.     บริษัท สหฟ ดมิลล์กรุงรทพฯ รำากัด        ลพบุรี   
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
กลุ่มที่ 9 กลุ่มบริษัทในเครืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย 
35.     บริษัท อาหารสัตว์ ทยสระบุรี รำากัด        สระบุรี  
36.     บริษัท อาหารสัตว์สวนหลวง รำากัด           สมุทรสาคร  
37.     บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทย รำากัด            นครป ม  
 
กลุ่มที่ 10 กลุ่มบริษัทในเครือท็อป ฟีด มิลล์ 
38.     บริษัท ทจอป ฟ ด มิลล์ รำากัด           ปทุมธานี  
39.     บริษัท ทจอป ฟ ด มิลล์ รำากัด           ชลบุรี  
 
กลุ่มที่ 11 กลุ่มบริษัทในเครือ เอส ที ซี 
40.     บริษัท รอส ที ซี รำากัด          ะะรชิงรทรา  
41.     บริษัท รอส ที ซี รำากัด          รพชรบุรี  
 
กลุ่มที่ 12 กลุ่มบริษัทในเครือ โพดเทคเตอร์นิวทรีชั่น 
42.     บริษัท รปรรทครตอร์นิวทรีชั่น (ประรทร ทย) รำากัด       ะะรชิงรทรา  
43.     บริษัท รปรรทครตอร์นิวทรีชั่น (ประรทร ทย) รำากัด     รพชรบุรี  
 
กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ผลิตรายอื่นๆ 
 ภาคกลาง 
44.     บริษัท ประวิทย์อาหารสัตว์ รำากัด         กรุงรทพฯ  
45.     บริษัท รคนมอาหารสัตว์ รำากัด         นครนายก  
46.     บริษัท รบจทรทอร์ รพรดักส์ แอนด์ รทครนรลยี รำากัด     นครป ม  
47.     บริษัท รพื่อนวัว รำากัด         นครป ม  
48.     บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์มหานคร รำากัด        นครป ม  
49.     บริษัท หนองราม ฟ ดมิลล์ รำากัด         นครป ม  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
50.     บริษัท สหกิรอาหารสัตว์ (1993) รำากัด      นครป ม  
51.     สหกรณ์รคนมกำาแพงแสน รำากัด        นครป ม  
52.     บริษัท  ทยฟาร์มี ฟาร์ม รำากัด         นครป ม  
53.     บริษัท รหรียญทองฟ ด (1992) รำากัด         นครนายก  
54.     บริษัท รอจน รอส รว๊ท ซัพพลาย รำากัด       นครป ม  
55.     บริษัท ฮูพินอินรตอร์รนชั่นแนล ( ทยแลนด์) รำากัด      ปทุมธานี  
56.     บริษัท กาญรนาอาหารสัตว์ รำากัด         ราชบุรี  
57.     บริษัท รอจน รค อาหารสัตว์ รำากัด         ราชบุรี  
58.     บริษัท รอส พี รอจม อาหารสัตว์ รำากัด         ราชบุรี  
59.     บริษัท รอส อาร์ ซี ฟ ดมิลล์ รำากัด        ราชบุรี  
60.     บริษัท วี ซี รอฟ กรุ๊ป รำากัด          ราชบุรี  
61.     ฟาร์ม ก. ก่           ราชบุรี  
62.     สหกรณ์รคนมหนองรพราชบุรี        ราชบุรี  
63.     นายรหงียน  นายะสุนทรกุล        ราชบุรี  
64.     บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ รำากัด       ลพบุรี  
65.     บริษัท สหฟาร์ม รำากัด          ลพบุรี  
66.      นายสุภิญรญ   ปาลรันทร์        ลพบุรี  
67.      นายสมปอง   รำารนตร        ลพบุรี 
68.     บริษัท รอส ดับบลิว ที รำากัด        สมุทรปราการ  
69.     บริษัท ซี รอจน พี อาหารสัตซ์ รำากัด       สมุทรสาคร  
70.     บริษัท รอฟรวอร์สตอง แอนนิมอลรฮลท์ รำากัด      สมุทรสงคราม  
71.     สหกรณ์รคนมมวกรหลจก          สระบุรี  
72.     นายสำาราญ   รันทรลก        สระบุรี  
73.     นางรพลินพิร   วงษ์ธนสุภรณ์       สระบุรี  
74.     นายอภิรมย์   สีกงพลี        สระบุรี  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
75.     นายอำาพล   หิรัญพานิช        สระบุรี  
76.     นายะัตรชัย    วงษ์ธนสุภรณ์        สระบุรี  
77.     นายระลิมพันธ์   ปทุมหิรัญรักษ์       สระบุรี  
78.     นายรพจญทิพย์   รชาว์สนิท (ฟาร์มทรพร)      สระบุรี  
79.     นางสาวธัญมาร   กรกิ่งมาลา       สระบุรี  
80.     รรงงานอาหารสัตว์สงค์สะอาด        สระบุรี  
81.     บริษัท ซันฟ ด รำากัด        สระบุรี  
82.     บริษัท ยู นรตจด ฟ ดมิลล์ รำากัด        สระบุรี  
83.     บริษัท สินรกษตรอาหารสัตว์ รำากัด         สระบุรี  
84.     องค์การส่งรสริมกิรการรคนมแห่งประรทร ทย     สระบุรี  
85.     บริษัท บางกอกแร้นซ์ รำากัด (มหาชน)      สิงห์บุรี  
86.     บริษัท ชัยชินวัฒน์ รำากัด         สุพรรณบุรี  
87.     ห้างหุ้นส่วนรำากัด ซีซี ฟูดแลนด์         สุพรรณบุรี  
 
 ภาคตะวันออก 
88.     บริษัท  ทย รวจท ฟ ด รำากัด          ะะรชิงรทรา  
89.     รอส พี ฟ ดลิล์         ะะรชิงรทรา  
90.     บริษัท อินฟินิท รวท รำากัด         ะะรชิงรทรา  
91.     บริษัท ยู รค ฟ ดมิลล์ รำากัด          ะะรชิงรทรา  
92.     บริษัท รกลรด้น รพลทรี ฟาร์ม รำากัด         ชลบุรี  
93.     บริษัท พนัสรภคภัณฑ์ รำากัด        ชลบุรี  
94.     บริษัท ฟาร์มชัยอารีย์ รำากัด         ชลบุรี  
95.     บริษัท ยู่สูงอาหารสัตว์ รำากัด         ชลบุรี  
96.     บริษัท รรีราชาอาหารสัตว์ รำากัด         ชลบุรี  
97.     บริษัท รรีราชาฟาร์ม รำากัด          ชลบุรี  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
98.     บริษัท รอ รอฟ อี รำากัด         ชลบุรี  
99.     บริษัท รรี ทยปรุสัตว์ รำากัด         ปรารีนบุรี  
100.     บริษัท บิ๊กรกลด์อาหารสัตว์ รำากัด         สระแก้ว  
101.     บริษัท รพิ่มพูนอุตสาหกรรมการรกษตร รำากัด     สระแก้ว  
102.     สหกรณ์รคนมวังนงำารยจน         สระแก้ว  
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
103.     บริษัท ชิรก้- ทย แพลนรตชั่น รำากัด (มหาชน)      กาฬสินธ์  
104.     บริษัท รรีวิรรรน์ฟาร์ม รำากัด         รอนแก่น  
105.     บริษัท ชัยภูมิฟาร์มผลิตภัณฑ์การรกษตร รำากัด       ชัยภูมิ  
106.     นายยุทธ   อ่อนรคกสูง        นครราชสีมา  
107.     นายสมาน   รหลจงหงาน        นครราชสีมา  
108.     มหาวิทยาลัยรทคดนรลยีสุรนารี       นตรราชสีมา  
109.     นายอนุสรณ์   ลิงมชูวงร์        นครราชสีมา 
110.     บริษัท รชคชัยแลนด์ รำากัด        นครราชสีมา  
111.     บริษัท สมบูรณ์การค้าอาหารสัตว์ รำากัด       นครราชสีมา  
112.     สหกรณ์การรกษตรด่านรุนทด         นครราชสีมา  
113.     ห้างหุ้นส่วนรำากัด พงรธร วัตถุดิบ กรุ๊ป         นครราชสีมา  
114.     ห้างหุ้นส่วนรำากัด  ทยรสรีพืชผลปากช่อง      นครราชสีมา 
115.     บริษัท รชคชัยแลนด์ รำากัด        นครราชสีมา  
116.     บริษัท สมบูรณ์การค้าอาหารสัตว์ รำากัด       นครราชสีมา  
117.     บริษัท รอฟรฟ็มฟูดส์ (ประรทร ทย) รำากัด       นครราชสีมา  
118.     นายระวียน   รพธิ์รรีอุ่น          มหาสารคาม  
119     นายชวน   บุตราช            มหาสารคาม 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 
ลำาดับที่          ชื่อรรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์                                        รังหวัดที่ตังง  
 
120.     นายปรารมทย์   อ่วมพันธ์รรริญ         รรีสะรกษ  
121.     นายสมชาย   ชินสุรรสริม           อุดรธานี 
122.     นายประรสริ    ด้วงก้อม          หนองคาย  
123.     บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รำากัด      อุบลราชธานี 
 
 ภาคเหนือ 
124.     นายอำานาร   สิทธิมงคล          รชียงราย  
125.     นายสาคร   รุมปูสม         รชียงราย 
126.     บริษัท รชียงใหม่ฮิวรสท์ รำากัด         รชียงใหม่  
127.     บริษัท วี พี รอฟ กรุ๊ป รำากัด         รชียงใหม่  
128.     บริษัท อาร์ พี รอจม ฟาร์ม แอนด์ ฟ ด รำากัด       รชียงใหม่  
129.     รรงงานน่านอาหารสัตว์          น่าน  
130.     บริษัท รรนธุรกิรอุตสาหกรรม รำากัด       ลำาพูน  
131.     บริษัท  บ รอ – รรน ฟ ดมิลล์ รำากัด        ลำาพูน  
132.     บริษัท พี รอจม ฟ ดมิลล์ รำากัด         ลำาพูน  
133.     บริษัท สินรกษตรอุตสาหกรรมรภคภัณฑ์ รำากัด      ลำาพูน  
134.     บริษัท รร ที รรริญ ทย รำากัด         อุตรดิตถ์  
135.     ห้างหุ้นส่วนรำากัด รกษตรบัญชา        อุตรดิตถ์  
136.     ห้างหุ้นส่วนรำากัด รสภณธัญญกิร         นครสวรรค์  
 
ที่มา  :   กรมปรุสัตว์, 2548 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  ราคาร้าวรพดอาหารสัตว์ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2533-2548 
 
         หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2533 3.35 3.55 3.72 3.62 3.51 3.44 3.09 2.99 2.79 2.90 3.07 2.98 3.25 
2534 3.31 3.22 3.53 3.48 3.44 3.30 3.28 3.40 3.23 3.24 3.26 3.36 3.32 
2535 4.00 3.91 3.94 4.02 4.05 4.06 4.11 4.06 3.48 3.21 3.24 3.08 3.76 
2536 3.14 3.09 3.04 3.01 3.01 2.99 3.17 3.63 3.39 3.21 3.17 3.18 3.17 
2537 3.55 3.64 3.82 3.76 3.81 3.79 3.69 3.86 3.19 3.08 3.21 3.57 3.58 
2538 4.17 4.45 4.49 4.74 5.08 5.68 4.85 4.18 4.09 4.67 4.97 4.98 4.70 
2539 5.07 5.14 5.45 5.59 5.77 5.50 4.85 4.34 4.44 4.55 4.39 4.19 4.94 
2540 4.25 4.33 4.38 4.64 4.83 4.68 5.09 5.26 5.18 5.04 4.73 4.77 4.77 
2541 5.55 5.83 5.63 5.46 5.59 5.80 5.60 4.71 4.21 4.03 3.86 4.02 5.02 
2542 4.31 4.31 4.47 4.59 4.94 5.04 4.94 4.40 4.29 4.57 5.03 5.21 4.68 
2543 5.31 5.30 5.45 5.53 5.30 4.51 4.28 4.02 4.12 4.57 4.61 4.57 4.80 
2544 4.55 4.36 4.31 4.37 4.41 4.32 4.20 4.31 4.36 4.49 4.45 4.31 4.37 
2545 4.38 4.48 4.85 4.95 5.12 5.03 4.81 4.44 4.40 4.54 4.63 4.56 4.68 
2546 4.75 4.90 5.07 5.06 4.99 4.96 4.96 4.95 4.77 4.73 4.97 4.93 4.92 
2547 4.88 4.68 5.40 6.94 7.16 7.16 6.06 4.91 4.59 4.74 5.07 5.38 5.58 
2548 5.52 5.54 5.53 5.54 5.49 5.48 5.58 5.49 5.41 5.53 5.57 6.36 5.52 
           
ที่มา :  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทย 
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ตารางภาคผนวกที่ 3  ราคากากถั่วรหลือง (ภายใน) ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2533-2548 
 
              หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2533 8.49 8.46 8.76 8.66 9.00 9.24 9.25 9.03 9.33 9.07 8.61 8.58 8.87 
2534 8.74 8.92 8.61 8.38 8.334 8.36 8.39 9.24 9.87 9.06 8.81 9.14 8.82 
2535 9.30 8.92 8.63 9.07 9.14 8.95 8.87 9.03 9.00 8.84 8.93 8.90 8.97 
2536 8.92 8.85 8.86 8.42 8.38 8.64 9.09 9.36 9.45 9.05 9.50 9.49 8.99 
2537 9.74 9.93 9.47 8.63 8.68 8.86 8.70 8.51 8.47 8.54 8.37 8.05 8.83 
2538 8.40 8.48 8.21 8.13 8.64 8.61 8.60 8.77 8.85 9.18 9.12 9.12 8.68 
2539 9.74 10.12 10.09 10.37 10.49 9.61 9.63 9.71 10.52 10.56 9.93 0.64 10.03 
2540 9.74 9.74 9.95 10.20 10.17 9.96 10.10 10.10 10.10 12.80 12.35 13.05 10.69 
2541 15.86 15.86 15.86 11.82 11.51 11.45 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.36 
2542 11.00 11.00 11.00 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.88 
2543 9.50 9.50 9.50 9.50 9.73 9.75 9.75 9.75 9.78 10.14 10.59 10.95 9.87 
2544 11.10 11.23 11.17 11.13 11.05 10.92 11.01 11.05 10.81 10.57 10.29 10.08 10.87 
2545 10.37 10.45 10.26 10.14 10.25 10.24 10.48 10.48 10.55 10.38 10.34 10.59 10.38 
2546 10.65 11.06 11.25 11.39 11.47 11.58 11.49 11.15 11.15 11.59 13.20 13.04 11.58 
2547 13.74 13.94 15.29 16.53 15.90 14.17 13.63 12.75 11.75 11.29 11.40 11.70 13.51 
2548 11.19 11.41 12.08 12.22 12.07 12.35 12.08 11.60 11.26 11.18 11.11 10.82 11.61 
           
ที่มา :  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทย 
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ตารางภาคผนวกที่ 4   ราคากากถั่วรหลือง (นำารร้า) ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2533-2548 
 
             หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2533 7.91 7.86 8.07 8.20 8.44 8.67 8.52 8.11 8.18 7.97 7.67 7.66 8.11 
2534 7.73 7.84 7.70 7.64 7.63 7.67 7.69 8.18 8.73 8.38 8.11 8.24 7.96 
2535 8.32 8.17 8.02 8.24 8.33 8.17 8.00 8.12 7.95 8.06 8.28 8.17 8.15 
2536 8.07 7.95 7.80 7.64 7.64 7.82 8.32 8.49 8.63 8.26 8.22 7.98 8.07 
2537 7.89 8.13 8.08 7.81 7.98 8.22 8.05 7.62 7.72 7.63 7.44 7.46 7.84 
2538 7.94 7.97 7.66 7.66 8.02 8.01 7.99 8.12 8.20 8.49 8.61 8.75 8.12 
2539 9.55 9.88 10.02 9.79 9.83 9.44 9.23 9.74 10.18 10.39 9.70 9.27 9.75 
2540 9.44 9.48 9.51 9.88 9.76 9.42 10.68 11.02 11.86 12.22 11.81 12.71 10.65 
2541 15.66 14.80 13.45 11.34 10.13 10.17 9.78 8.98 8.61 7.82 7.65 7.60 10.50 
2542 7.53 6.90 6.65 7.56 7.93 7.45 7.30 8.06 8.47 8.35 8.26 8.09 7.71 
2543 8.31 8.41 8.17 8.50 9.07 9.25 9.21 9.65 9.84 10.03 9.97 10.05 9.21 
2544 10.40 10.61 10.87 11.60 11.16 10.90 10.60 10.37 10.35 10.34 10.55 10.60 10.70 
2545 10.51 10.45 10.34 10.18 10.10 9.74 9.81 10.01 9.86 9.90 10.48 10.31 10.14 
2546 10.65 11.06 11.25 11.38 11.43 11.58 11.49 11.15 11.15 11.46 13.18 13.00 11.57 
2547 13.00 13.28 14.78 16.31 15.83 15.10 15.22 16.20 16.05 14.28 12.83 12.39 14.61 
2548 11.57 11.44 11.35 11.26 11.36 12.09 12.40 12.57 12.80 12.50 12.20 11.49 11.92 
           
ที่มา :  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทย 
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ตารางภาคผนวกที่ 5   ราคาปลาป่น (60%) ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2533-2548 
 
              หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2533 13.27 13.24 13.84 11.80 12.31 13.29 14.13 14.88 15.20 15.67 14.55 14.75 13.91 
2534 14.64 14.04 14.18 13.87 13.62 13.24 13.98 15.18 15.42 14.89 15.02 14.95 14.42 
2535 15.50 14.94 13.86 12.95 13.22 13.03 13.57 14.71 15.52 14.81 15.39 15.39 14.41 
2536 15.20 14.49 12.89 12.59 12.90 13.25 14.65 15.98 15.61 15.01 14.92 14.32 14.32 
2537 14.37 13.79 13.42 13.06 12.82 13.22 14.02 15.11 14.71 14.35 14.14 13.70 13.89 
2538 14.01 14.13 13.72 14.00 14.04 14.38 14.31 15.53 16.64 17.42 17.97 18.13 15.36 
2539 18.45 18.76 18.83 16.97 17.32 17.55 16.07 17.06 17.20 15.75 15.58 15.05 17.05 
2540 15.43 15.13 15.42 15.32 16.59 16.68 18.20 19.30 20.75 21.20 21.66 21.69 18.11 
2541 25.83 25.83 20.52 17.97 19.30 21.44 21.71 22.42 21.70 24.91 25.36 23.70 22.47 
2542 19.20 16.48 18.22 17.30 18.45 18.15 18.55 21.07 20.93 17.13 16.50 16.60 18.22 
2543 15.71 14.27 14.81 15.89 16.75 18.52 17.09 16.81 18.79 16.37 16.70 17.33 16.59 
2544 18.78 19.60 19.60 19.79 20.40 22.69 24.02 21.15 20.33 18.64 17.60 17.95 20.05 
2545 20.50 22.48 22.51 21.61 20.13 19.83 19.73 20.52 21.86 18.87 18.02 17.50 20.30 
2546 17.54 20.13 19.90 19.90 19.80 20.07 19.68 20.96 20.33 19.73 21.43 20.52 20.00 
2547 19.90 17.62 21.61 23.46 23.73 24.93 25.34 25.75 26.07 22.22 21.43 22.55 22.88 
2548 22.03 20.40 21.09 23.06 21.50 21.32 21.80 21.28 22.18 21.60 21.80 23.08 21.76 
           
ที่มา :  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทย 
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ตารางภาคผนวกที่ 6   ราคาอาหารผสม ก่รนืงอ ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2531-2547 
 
              หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2531 6.20 6.38 6.66 6.68 6.89 6.99 7.00 6.79 6.96 6.50 7.13 6.99 6.78 
2532 7.12 7.23 7.27 7.22 7.27 7.40 7.57 7.58 7.34 7.20 7.00 6.90 7.26 
2533 6.86 6.73 6.70 6.80 6.93 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.90 6.89 
2534 6.90 6.89 6.89 6.89 6.89 6.90 6.89 6.89 7.06 7.06 7.06 7.06 6.95 
2535 7.06 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.31 
2536 7.33 6.98 6.98 6.91 6.81 6.72 6.81 6.98 7.16 7.11 7.11 7.11 6.99 
2537 7.11 7.11 7.17 7.17 7.10 7.10 7.10 7.24 7.11 7.11 7.03 7.10 7.12 
2538 7.02 7.25 7.27 7.27 7.66 7.66 7.27 7.37 7.19 7.18 7.63 7.63 7.38 
2539 7.63 7.69 7.82 7.82 8.57 8.57 7.84 7.83 7.83 7.83 7.83 7.93 7.93 
2540 7.67 7.77 7.77 7.92 7.92 8.04 8.45 8.64 8.69 8.69 8.91 9.06 8.29 
2541 9.56 9.99 10.48 10.25 10.00 10.00 10.00 9.77 9.28 9.78 8.50 8.38 9.58 
2542 8.09 7.92 7.93 7.79 7.74 7.81 7.81 8.13 7.98 7.98 7.91 7.03 7.92 
2543 8.02 8.27 8.26 8.36 8.36 8.42 8.49 8.41 8.25 8.15 8.20 8.31 8.29 
2544 8.49 8.49 8.65 8.65 8.76 8.90 8.90 8.90 8.50 9.15 9.15 9.15 8.81 
2545 9.01 9.01 9.01 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.02 
2546 9.00 9.00 8.97 8.97 8.97 8.97 8.95 8.95 8.50 8.50 8.82 8.82 8.86 
2547 9.44 9.45 9.37 9.45 9.48 9.50 10.02 10.05 10.86 10.86 9.33 9.33 9.66 

           
ที่มา :  สำานักวิรัยรรรษ กิรการรกษตร, 2548 
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ตารางภาคผนวกที่ 7  ราคาอาหารผสม ก่ ร่ ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2531-2547 
 
              หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2531 5.53 5.39 5.29 5.49 5.34 6.22 6.42 5.37 5.26 5.22 5.23 5.13 5.49 
2532 5.12 5.49 5.36 5.98 6.05 5.97 5.62 5.55 5.38 5.40 5.61 5.47 5.58 
2533 5.40 5.68 5.78 5.85 5.63 5.13 5.08 5.10 5.40 5.30 5.12 5.01 5.37 
2534 5.24 5.31 5.04 5.07 5.10 4.96 5.19 5.51 5.13 5.08 5.15 5.16 5.16 
2535 5.27 5.25 5.28 5.37 5.56 5.61 5.79 5.90 5.61 5.55 5.29 5.01 5.46 
2536 5.14 5.15 4.88 4.85 4.98 5.02 5.25 5.57 5.46 5.29 5.13 4.99 5.14 
2537 5.33 5.23 5.13 4.99 5.49 5.62 5.72 5.73 5.34 5.31 5.28 5.42 5.38 
2538 5.75 5.79 5.78 5.97 5.81 6.24 5.94 5.77 5.87 5.96 5.80 5.83 5.88 
2539 6.24 6.45 6.62 6.62 6.45 6.26 6.00 5.75 6.03 6.17 6.05 5.97 6.22 
2540 5.95 5,57 5.68 6..08 6.76 6.62 6.91 7.23 7.13 7.49 7.16 7.59 6.68 
2541 7.93 8.16 8.41 8.27 8.12 8.17 7.93 7.70 7.38 6.62 6.14 6.06 7.57 
2542 6.47 6.31 6.32 6.32 6.44 6.43 6.54 6.51 6.36 6.34 6.26 6.44 6.40 
2543 6.71 6.69 7.08 6.70 6.71 6.38 5.95 5.75 5.82 6.02 6.21 6.33 6.36 
2544 6.62 6.62 6.61 6.61 6.66 6.68 7.50 7.44 7.43 7.51 7.46 7.39 7.04 
2545 7.20 7.20 7.20 7.37 7.37 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.50 7.39 
2546 7.48 7.45 7.45 7.48 7.38 7.38 7.40 7.40 7.40 7.43 7.43 7.38 7.42 
2547 7.16 7.17 7.18 7.45 8.28 8.37 7.84 7.28 7.01 6.81 7.04 6.81 7.36 
           
ที่มา :  สำานักวิรัยรรรษ กิรการรกษตร, 2548 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DPU



 92 

ตารางภาคผนวกที่ 8  ราคาอาหารผสมสุกร ระลี่ยรายรดือน ป  พ.ร. 2531-2547 
 
              หน่วย :  บาท/ก.ก. 
ป  ม.ค. ก.พ. มี.ค. รม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ระลี่ย 

2531 5.13 5.28 5.30 5.34 5.38 5.45 5.48 5.48 5.46 5.48 5.52 5.55 5.40 
2532 5.50 5.38 5.39 5.88 5.95 5.57 5.53 5.55 5.57 5.50 5.35 5.19 5.53 
2533 5.01 5.14 5.35 5.28 5.05 4.90 4.91 5.02 5.06 5.14 5.97 4.80 5.05 
2534 4.94 5.18 5.06 5.12 5.15 5.03 5.07 5.31 5.52 5.45 5.38 5.24 5.20 
2535 5.40 5.38 5.29 5.28 5.40 5.39 5.43 5.51 5.58 5.67 5.71 5.62 5.47 
2536 5.40 5.44 5.31 5.22 5.22 5.16 5.18 5.26 5.36 5.42 5.48 5.42 5.33 
2537 5.32 5.22 5.19 5.21 5.30 5.39 5.51 5.62 5.69 5.72 5.71 5.68 5.46 
2538 5.68 5.66 5.65 5.69 6.13 6.32 6.55 6.82 7.00 7.22 7.23 7.20 6.43 
2539 7.31 7.36 7.41 7.39 7.39 7.27 7.16 7.01 6.97 6.95 6.96 6.96 7.18 
2540 6.99 7.00 7.01 7.00 7.08 7.13 7.24 7.49 7.81 8.12 8.34 8.42 7.47 
2541 8.55 8.71 8.78 8.81 8.88 8.71 8.56 8.38 8.28 8.19 8.08 7.87 8.48 
2542 7.84 7.56 7.42 7.23 7.15 7.11 7.21 7.42 7.56 7.58 7.56 7.46 7.43 
2543 7.28 7.17 7.16 7.15 7.20 7.17 7.11 7.02 6.95 6.90 6.92 6.98 7.08 
2544 7.08 7.20 7.24 7.28 7.34 7.33 7.44 7.50 7.57 7.57 7.50 7.37 7.37 
2545 7.50 7.50 7.50 7.90 7.90 7.96 7.96 7.96 7.88 7.85 7.85 7.85 7.80 
2546 7.77 7.77 7.70 7.70 7.67 7.67 7.67 7.65 7.65 7.68 7.64 7.64 7.68 
2547 7.84 7.88 8.05 8.47 9.00 9.53 9.94 10.04 9.76 9.26 8.86 8.68 8.94 
           
ที่มา :  สำานักวิรัยรรรษ กิรการรกษตร, 2548 
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ภาคผนวก ข 
มาตรการการควบคุม,กาารการการควบคุม,กำจัดและ 
ช่วยเหกือเกษตรกรรากไข้หวกานก 
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ไข้หวัดนกสายพันธ์ H5N1 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 โดยพบ
การระบาดในรอบแรกรวม 181 แห่งใน 41 จังหวัด และการระบาดในระลอกที่สอง ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2547 ทําให้มีการทําลายสัตว์ปีก ทั้งสองรอบไปประมาณ 60 ล้านตัว การระบาดของ
ไข้หวัดนก ได้นําความสูเเสียอย่างใหเ่หลวงมาสู่เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากไทยเราส่งออก
ไก่มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล มีมูลค่าการส่งออกมาถึงปีละ 
40,000-50,000 ล้านบาท หรือในราว 3,300-4,100 ล้านบาทต่อเดือน ประมาณการสูเเสียทาง
เศรษฐกิจ จากการทําลายไก่ การบริโภคในประเทศที่ลดลง การยกเลิกการนําเข้าไก่ในประเทศคู่ค้า
รายใหเ่ชั่วคราว คิดเป็นเงินประมาณ 6-8 หมื่นล้านบาท  
 
การติดเชื้อในสัตว์ปีก ((Avian Influenza)  

แบ่งออกเป็น 
1. Apathogenic and Mildly Pathogenic Avian Influenza เป็นชนิดที่ไม่แสดงอาการ 

และที่ทําให้มีอาการปววยเพียงเลกกน้อย พบได้ในประเทศต่าง   ทั่วโลกอาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิด H1-
15 

2. Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) หรือเดิมเรียกว่า Fowl Plague เป็นชนิด
ที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงมากมีอัตราการตายสูง มีรายงานการระบาดในบางประเทศเท่านั้น เช่น 
สหรัฐอเมริกา เมกกซิโก ประเทศยุโรป ออสเตรเลีย ฮ่องกง และปากีสถาน ในประเทศไทยไม่เคยมี
การระบาดของโรคนี้ แม้ว่าจะเป็นโรคในพระราชบัเเัติโรคสัตว์ พ.ศ.2499 กกตาม 

ความแตกต่างของ Basic Amino Acids (Lysine, Arginine) ระหว่างเชื้อชนิดไม่รุนแรง
และชนิดรุนแรงมาก ทําให้ความสามารถในการเจริเเติบโตของเชื้อในร่างกายสัตว์แตกต่างกัน เชื้อ
ชนิดไม่รุนแรงสามารถเจริเได้ในเซลล์ของทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารเท่านั้น แต่เชื้อชนิด
รุนแรงมากสามารถเจริเในเซลล์อวัยวะอื่น   ได้ จึงทําให้เกิดอาการปววยอย่างรุนแรง การแพร่เชื้อ
จากสัตว์ที่ติดเชื้อทางสิ่งขับถ่ายต่าง   โดยเฉพาะทางอุจจาระของนกเป็ดน้ํา ซึ่งมักเป็นตัวอมเชื้อแต่
ไม่แสดงอาการ (หรือที่ศัพท์วิชาการเรียกว่า “แหล่งรังโรค”) ทําให้มีเชื้อปนเปืออนอยู่ในแหล่งน้ําได้
เป็นเวลานาน ซึ่งจากการระบาดครั้งใหเ่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1983-1984 ได้มีรายงานการพบ
เชื้อทั้งที่เปลือกไข่และภายในไข่จากแม่ไก่ที่ติดเชื้อ 

การติดต่อในสัตว์เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง โดยการสัมผัสกับสัตว์ปววยและสิ่งขับถ่ายจาก
สัตว์ปววย และทางอ้อมจากเชื้อที่ปนเปืออนในน้ํา อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า พาหนะ และอื่น   ระยะการ
ฟักตัวของโรคอาจสั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนถึง 3 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ วิธีการที่ได้รับเชื้อ จํานวน
เชื้อ และชนิดของสัตว์ ส่วนอาการของโรคจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดสัตว์ อายุ สภาวะ
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ความเครียด โรคแทรกซ้อน และอื่น   เชื้อที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงในสัตว์ปีกชนิดหนึ่งอาจไม่ทํา
ให้เกิดอาการใด   ในสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่ง 

อาการที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ซูบผอม ซึมมาก ไม่กินอาหาร ขนยุ่ง ไข่ลด ไอ จาม 
หายใจลําบาก น้ําตาไหลมาก หน้าบวม หงอนมีสีคล้ํา อาจมีอาการของระบบประสาท และท้องเสีย 
รายที่รุนแรงจะตายกระทันหันโดยไม่แสดงอาการ (อัตราตายอาจสูงถึง 100%) ส่วนลักษณะผิดปกติ
ที่พบ จะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ ชนิดสัตว์ และปัจจัยอื่น   เช่นเดียวกัน ในรายที่รุนแรงและตายทันที
อาจไม่พบลักษณะผิดปกติใด   ลักษณะผิดปกติที่มักพบในไก่และไก่งวง ได้แก่ซากผอมแห้ง มีการ
บวมน้ําใต้ผิวหนังที่ส่วนหัวและคอ ตาอักเสบบวมแดง และอาจมีจุดเลือดออก หลอดลมอักเสบ
รุนแรงมีเมือกมาก มีจุดเลือดออกที่กระเพาะแท้ โดยเฉพาะตรงรอยต่อกับกึ๋น มีการลอกหลุดและจุด
เลือดออกที่ผนังของกึ๋น ไตบวมแดงและอาจพบยูเรตที่ท่อไต  

สําหรับโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกัน มีดังนี้ อหิวาต์ไก่ชนิดรุนแรง นิวคาสเซิล กล่อง
เสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ การติดเชื้อมัยโคพลาสม่า และแบคทีเรียชนิดอื่น   นอกจาก
นกเป็ดน้ําแล้ว สัตว์รังโรคโดยธรรมชาติ กกได้แก่บรรดานกอพยพ และนกตามธรรมชาติทั้งหลาย
นั่นเอง ส่วนเป็ด ไก่ในฟาร์มและในบ้านสามารถติดเชื้อและแสดงอาการปววยได้ 
 
วิธีการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน 

 คนสามารถติดเชื้อจากสัตว์ได้ทั้งทางตรงจากการสัมผัสสัตว์ปววยโดยตรง และ
ทางอ้อมจากการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ที่เป็นโรคเช่นอุจจาระ น้ํามูก น้ําตา น้ําลายของสัตว์
ปววย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการติดต่อโรคนี้ระหว่างคนสู่คน  
 
การควบคุมการระบาดของโรค ( ( ( 

 1.  มาตรการสําหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง 
1.1  ควบคุมการเข้า-ออก ของคน สัตว์ ไม่ให้ยานพาหนะและคน โดยเฉพาะรถรับ

ซื้อไก่ รถรับซื้อไข่ รถรับซื้อขี้ไก่ รวมถึงคนรับซื้อไก่ ไข่ หรือ ขี้ไก่เข้ามาในฟาร์ม หรือบริเวณบ้าน  
1.2  งดซื้อไก่จากพื้นที่อื่น   เข้ามาเลี้ยง  
1.3  รักษาความสะอาดในโรงเรือน ทําโรงเรือนแบบปดด หรือใช้ตาข่ายคลุม และ

กําจัดเศษอาหาร เพื่อปอองกันไม่ให้สัตว์อื่น รวมทั้งนก หนูเข้ามาในโรงเรือน เพราะอาจนําเชื้อโรค
เข้ามาในฟาร์ม  

1.4  ไม่ใช้น้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะเช่นแม่น้ําลําคลอง เลี้ยงไก่ หากจําเป็นให้ผสม
ยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน  

DPU



 

 

96 

1.5  หากมีไก่ปววยหรือตายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
ทันที ไม่นําไก่ที่ปววยหรือตายออกมาจําหน่าย อย่าทิ้งซากสัตว์ลงในแหล่งน้ํา หรือที่สาธารณะ ต้อง
กําจัดทิ้งโดยการเผา หรือฝังในหลุมลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร ณ จุดเกิดโรค รวมทั้งมูลไก่ ไข่ และ
อาหารสัตว์ด้วย แล้วราดด้วยด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  

1.6  ก่อนเข้าไปในฟาร์ม สัมผัสสัตว์ปววย ซากสัตว์ที่ตาย หรือทําลายสัตว์ ควรสวม
ผ้าพลาสติกกันเปืออน ผ้าปดดปาก จมูก ถุงมือ หมวก หลังเสรกจงานรีบอาบน้ําด้วยน้ําและสบู่ให้สะอาด 
เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว พลาสติก หรือผ้ากันเปืออน ผ้าปดดปากจมูก ถุงมือต้องถอดทิ้ง 
หรือนําไปซักหรือล้างให้สะอาดก่อนนํามาใช้อีก  

1.7  ทําลายเชื้อโรคในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคใน
บริเวณฟาร์ม กรง เล้า พื้นคอก และรอบ   เช้า เยกน ทุกวัน  

 2.  มาตรการสําหรับฟาร์มไก่เนื้อและไก่ไข่ 
2.1 ห้ามนํายานพาหนะต่าง   โดยเฉพาะรถส่งอาหารไก่ รถรับซื้อไก่ รถรับซื้อไข่ 

หรือ รถรับซื้อขี้ไก่ เข้ามาในฟาร์ม หรือบริเวณบ้านโดยไม่จําเป็น หากต้องเข้าฟาร์มต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ
โรคฉีดพ่นยานพาหนะทุกครั้งก่อนเข้า และออกจากฟาร์ม  

2.2 ปอองกันเชื้อโรคที่ปนเปืออนคนที่เข้าออกฟาร์ม โดย 
2.3 ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าฟาร์มโดยไม่จําเป็น  
2.4 บุคคลที่ต้องเข้า-ออกฟาร์ม ต้องจุ่มน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม และให้เปลี่ยน

รองเท้าของฟาร์มที่เตรียมไว้ 
2.5 ไม่ควรเข้าไปในฟาร์มอื่นเพื่อปอองกันการนําเชื้อโรคจากฟาร์มอื่นเข้ามาใน

ฟาร์ม  
2.6 รักษาความสะอาดในโรงเรือน ทําโรงเรือนแบบปดด หรือใช้ตาข่ายคลุม และ

กําจัดเศษอาหาร เพื่อปอองกันไม่ให้สัตว์อื่น   รวมทั้งนก หนูเข้ามาในโรงเรือน เพราะอาจนําเชื้อโรค
เข้ามาในฟาร์ม  

2.7 ปอองกันเชื้อโรคที่ปนเปืออนไข่ และถาดไข่ในฟาร์มไข่ไก่โดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่
ไข่และถาดไข่ทุกครั้งที่นําเข้าฟาร์ม  

2.8 หากมีไก่ปววยหรือตายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
ทันทีเพื่อรับซื้อไก่ที่เหลือในฟาร์มและปฏิบัติตามคําแนะนําของปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อปอองกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อมาสู่สัตว์อื่น ไม่นําไก่ที่ปววยหรือตายออกมาจําหน่าย อย่าทิ้งซากสัตว์ที่ตาย
ลงในแหล่งน้ํา หรือที่สาธารณะ ต้องกําจัดทิ้งโดยการเผา หรือฝังในหลุมลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร ณ 
จุดเกิดโรค รวมทั้งมูลไก่ ไข่ และอาหารสัตว์ แล้วราดด้วยด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  
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3.  ผู้รับซื้อสัตว์ปีก  
     3.1  ต้องฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ตัวรถ ล้อรถ และกรงใส่สัตว์ปีกให้ทั่วถึงทุกซอก

ทุกมุม หลังจากนําสัตว์ปีกส่งโรงฆ่าแล้ว 
     3.2  เมื่อซื้อสัตว์ปีกที่ใดแล้ว ไม่ควรแวะซื้อที่อื่นอีก หากจําเป็นไม่ควรควรนํา

ยานพาหนะเข้าไปในฟาร์ม และต้องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อที่เสื้อผ้า รองเท้าและตัวคนจับสัตว์ปีก  
     3.3  อย่าซื้อสัตว์ปีกที่ปววยหรือตาย หรือสัตว์ปีกจากฟาร์มที่มีสัตว์ปีกตายมาก   

ผิดปกติ  
4. โรงฆ่าสัตว์ปีก  
     4.1  ต้องงดซื้อสัตว์ปีกปววยเข้าฆ่า 
     4.2  ถ้ามีสัตว์ปีกตายให้ทําลายด้วยการฝัง เผา ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่บริเวณโรง

ฆ่า ทุกซอกทุกมุมหลังเสรกจสิ้นการฆ่าสัตว์ปีกทุกครั้ง  
 4.3  หากพบสัตว์ปีกหรือเครื่องในมีความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยเรกว  

 
วิธีการทำาาาเเชื้อ ( 

1. ยานพาหนะ 
    1.1  ใช้น้ําฉีดแรงดันสูงเพื่อทําความสะอาดของยานพาหนะ 

             1.2   พ่นยาฆ่าเชื้อบนรถและล้อรถด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อกลุ่มฟอร์มัลดีไฮด์ กลุ่มกลูตา
ราลดีไฮด์ กลุ่มควอเตอร์นารีแอมโมเนียม กลุ่มฟีนอล หรือสารประกอบคลอรีน  
         2. วัสดุอุปกรณ์ต่าง   ในโรงเรือน แช่อุปกรณ์ต่าง   ในน้ํายาฆ่าเชื้อกลุ่มคลอรีน กลุ่ม
ควอ-เตอร์นารีแอมโมเนียม กลุ่มฟีนอลหรือกลุ่มกลูตาราลดีไฮด์  
          3. โรงเรือน ฉีดพ่นบริเวณโรงเรือนและรอบโรงเรือนทุกวัน เช้า-เยกน ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ
เช่นเดียวกับที่ใช้ฉีดพ่นยานพาหนะ  
                         4. ถาดไข่  
              4.1  แช่ถาดไข่ในน้ํายาฆ่าเชื้อกลุ่มน้ําสบู่เข้มข้น ผงซักฟอก สารประกอบคลอรีน 
สารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนียมหรือสารประกอบฟีนอล เป็นระยะเวลานาน 10-30 นาที 
หรือ 
              4.2  รมควันถาดไข่ในห้องแบบปดด หรือใช้ผ้าพลาสติกคลุม โดยใช้ฟอร์มาลีน 40 
% ผสมกับด่างทับทิม ในอัตราส่วนฟอร์มาลีน 50 มล. ต่อ ด่างทับทิม 10 กรัม ในพื้นที่ขนาด 2 x 2 x 
2 เมตร เป็นระยะเวลา 24 ชม.  
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5. ไข่  
               5.1  จุ่มไข่ในน้ํายาฆ่าเชื้อกลุ่มไฮโปคลอไรด์ หรือสารประกอบฟีนอล 
               5.2  รมควันโดยใช้วิธีเดียวกับถาดไข่  
 
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ( 

ไม่เคยปรากฏหลักฐานว่ามีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในอดีตที่ผ่านมา แต่นักการแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หากเชื้อไข้หวัดนกในคนเกิดการกลายพันธุ์อันเนื่องมาจากการผสมสาร
พันธุกรรมกับไข้หวัดที่พบในคน (Reassortment) กกอาจจะเกิดการติดต่อจากคนสู่คนได้ ซึ่งมีโอกาส
ที่จะเกิดการระบาดใหเ่ไปทั่วโลก ( Pandemic) จึงได้มีมาตรการทางด้านการเฝอาระวังโรค โดย
กําหนดกลุ่มเปอาหมายของการระวังโรคเป็น 3 ระดับดังนี้ 

1.  ผู้ปววยที่สงสัย (Suspect) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ 
 -  ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38OC) ร่วมกับ  

              -   อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ, ไอ, หายใจผิดปกติ (หอบ, 
ลําบาก), แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นปอดบวม ร่วมกับ  
              -   ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ปววย/ตาย โดยตรงในระยะ 7 วันที่ผ่านมา หรือมีการ
ตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ เช่น ในหมู่บ้าน ในตําบล หรือตําบลใกล้เคียง 

2.  ผู้ปววยที่น่าจะเป็น ( Probable) ได้แก่ ผู้ปววยที่สงสัยตามนิยามข้างต้นร่วมกับการ
ตรวจดังต่อไปนี้ 
              - ความผิดปกติของปอดที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลง แม้จะให้
การรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ (Broad Spectrum Antibiotics) ร่วมกับ  
              - ได้ทําการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้ออื่นที่จะอธิบายอาการปววยได้ 
         3. ผู้ปววยที่ยืนยัน (Confirm) ได้แก่ ผู้ปววยที่น่าจะเป็นและมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
ต่อไปนี้สนับสนุน 
             -  เพาะเชื้อพบ Influenza A ที่ไม่ใช่ H1 หรือ H2 หรือ H3  
              -  ตรวจ PCR ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานยืนยันว่าเป็น Influenza A ที่ไม่ใช่ H1 
หรือ H2 หรือ H3 
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แนวทางปฏิบัติสำาหรับประชาชนเืืออป้องกันโรคไข้หวัดนก ( ( 
1.  ผู้บริโภคไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ 

เพื่อปอองกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร การ
บริโภคเนื้อสัตว์ รวมทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่ โดยทั่วไปจึงควรรับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น 
เนื่องจากเชื้อโรคต่าง   ที่อาจปนเปืออนมา ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทําลายไป
ด้วยความร้อนรับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกเท่านั้น งดการประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ 
เลือกรับประทานไข่ที่ปรุงสุกอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัเหาโรคระบาดในไก่ 
2.  ผู้ประกอบอาหาร  

2.1  ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน หรือ
ร้านค้าประจํา และเลือกซื้อไก่สดที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ว่าอาจตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น มีเนื้อมีสีคล้ํา มี
จุดเลือดออก เป็นต้น สําหรับไข่ ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเปืออนที่เปลือกไข่ ก่อน
ปรุงควรนํามาล้างให้สะอาด 

2.2  ไม่ใช้มือที่เปืออนมาจับต้องจมูก ตา และปาก และหมั่นล้างมือบ่อย   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจับต้องเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปืออน 

2.3  ควรแยกเขียงสําหรับหั่นเนื้อไก่ และมีเขียงสําหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือผัก 
ผลไม้ โดยเฉพาะไม่ใช้เขียงเดียวกัน 
3.  ผู้ชําแหละไก่ 

ผู้ชําแหละไก่อาจมีความเสี่ยงจากการติดโรคจากสัตว์ จึงควรระมัดระวังขณะ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

3.1  ต้องไม่ซื้อไก่ที่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อ เช่น ซึมหงอย ขนฟู หน้า หงอน 
หรือเหนียงบวมคล้ํา มีน้ํามูก หรือขี้ไหล เป็นต้น หรือไก่ที่ตายมาชําแหละขาย  

3.2  ไม่ขังสัตว์ปีกจําพวก ไก่ เป็ด ห่าน ฯลฯ ที่รอชําแหละไว้ในกรงใกล้   กัน เพราะ
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เชื้อโรคกลายพันธุ์ จนอาจเกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่   ที่เป็นอันตรายทั้งต่อคนและ
สัตว์ได้ 

3.3  ควรทําความสะอาดกรงและอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ ด้วยน้ําผงซักฟอก และนําไป
ผึ่งกลางแดดจัด   นอกจากนั้นอาจราดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อเดือนละ 1- 2 ครั้ง 

3.4  หากสัตว์ที่ชําแหละมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีจุดเลือดออก มีน้ําหรือเลือดคั่ง หรือ
จุดเนื้อตายสีขาวที่เครื่องใน หรือเนื้อมีสีผิดปกติ ต้องไม่นําไปจําหน่าย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
มาตรวจสอบทันที่ เพราะอาจเป็นโรคระบาด 
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3.5  ต้องล้างบริเวณชําแหละสัตว์ให้สะอาดด้วยน้ําผงซักฟอก และควรราดน้ํายาฆ่าเชื้อ
โรคทุกครั้งหลังเสรกจสิ้นการชําแหละไก่ 

3.6  ผู้ชําแหละไก่ควรดูแลระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ปอองกัน
ร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากันเปืออน ผ้าปดดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ท และต้องหมั่นล้าง
มือบ่อย    

3.7  รีบอาบน้ําชําระร่างกายด้วยน้ําและสบู่ให้สะอาด และต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง
หลังปฏิบัติงานเสรกจ ส่วนเสื้อผ้าชุดเดิม พลาสติกหรือผ้ากันเปืออน ผ้าปดดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา ควร
นําไปซักหรือล้างให้สะอาด และผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อีกครั้ง 
4.  ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก 

ผู้ขนย้ายสัตว์ปีกควรระมัดระวังตนเองไม่ให้ติดโรคจากสัตว์ และปอองกันการนําเชื้อ
จากฟาร์มหนึ่งไปยังแพร่ยังฟาร์มอื่น   จึงควรเน้นการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โดย 

4.1  งดซื้อสัตว์จากฟาร์มที่มีสัตว์ตายมากผิดปกติ 
4.2   เมื่อขนส่งสัตว์เสรกจในแต่ละวัน ต้องรีบล้างทําความสะอาดรถให้สะอาดด้วยน้ํา

ผงซักฟอก สําหรับกรงขังสัตว์ควรราดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 
4.3   ควรดูแลระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ปอองกันร่างกาย เช่น ผ้าปดด

ปากจมูก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท และต้องหมั่นล้างมือบ่อย    
4.4   รีบอาบน้ําชําระร่างกายด้วยน้ําและสบู่ให้สะอาด และต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง

หลังปฏิบัติงานเสรกจ ส่วนเสื้อผ้าชุดเดิมและเครื่องปอองกันร่างกาย ควรนําไปซักหรือล้างให้สะอาด 
และผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อีกครั้ง 
5.  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่  

เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ รวมทั้งผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ใน
ฟาร์มที่มีการะบาด เป็นกลุ่มประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

5.1  เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ ต้องปอองกันไม่ให้สัตว์อื่น   รวมทั้งนกทุกชนิด 
และสัตว์พาหะนําโรค เช่น หนู เป็นต้น เข้ามาในโรงเรือน เพราะอาจนําเชื้อโรคเข้ามาแพร่ให้ไก่ได้ 
นอกจากนั้นจะต้องรักษาความสะอาดในโรงเรือนให้ดีอยู่เสมอ และหากมีไก่ปววยหรือตายไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ต้องไม่นําไก่ปววยหรือตายออกมาจําหน่าย และ
ทําการกําจัดทิ้งตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เช่น อาจฝังให้ลึกแล้วราดน้ําด้วย
น้ํายาฆ่าเชื้อหรือปูนขาว หรือนําไปเผา เพื่อปอองกันการแพร่เชื้อมาสู่สัตว์หรือคน  
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5.2  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์หรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์มที่มีการระบาด ไม่ว่าจากสาเหตุ
ใด ควรดูแลระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ปอองกันร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากัน
เปืออน ผ้าปดดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ท และต้องหมั่นล้างมือบ่อย   โดยเฉพาะหลังจับต้อง
สัตว์ปววย หรือซากสัตว์ที่ตาย  

5.3  รีบอาบน้ําชําระร่างกายด้วยน้ําและสบู่ให้สะอาด และต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง
หลังปฏิบัติงานเสรกจ เสื้อผ้าชุดเดิม พลาสติกหรือผ้ากันเปืออน ผ้าปดดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา ควร
นําไปซักหรือล้างให้สะอาด และผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อีกครั้ง 
 
มาตรการควบคุมแาะกำาัักโรคไข้หวัดนก 
ระเะทีอ (1 การดําเนินการขณะที่มีการระบาด กรมปศุสัตว์ กําหนดมาตรการการควบคุมและกําจัด
โรคไข้หวัดนก ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการดังนี้ 

1. มาตรการการทําลายสัตว์และเชื้อโรค 
2. มาตรการการระวังโรคและสอบสวนทางระบาดวิทยา 
3. มาตรการการควบคุมโรค 
4. มาตรการควบคุมการย้ายสัตว์และซากสัตว์ 
5. การประชาสัมพันธ์ 

1.  มาตรการการทำาาาเสัตว์แาะเชื้อโรค 
1.1 การทําลายสัตว์  เกณฑ์การทําลายสัตว์ปีก  จะแบ่งพื้นที่เป็น 3 ขอบเขต คือ 

1.1.1  ในฟาร์มหรือจุดที่เกิดโรค หากพบสัตว์ปีกปววยให้เกกบตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ  เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที หากผลการตรวจวินิจฉัยพบโรคไข้หวัดนก  หรือระหว่างรอ
ผลจากห้องปฏิบัติการ มีเหตุอันเชื่อได้ว่าสัตว์ปววยด้วยไข้หวัดนก  ให้ทําลายสัตว์ปีกทั้งหมดใน
ฟาร์มนั้นทันที หรือเรกวที่สุด เพื่อปอองกันการแพร่ระบาดของโรค 

1.1.2  ห้องปฏิบัติการยืนยันว่าสัตว์ปีกในฟาร์ม หรือจุดที่เกิดโรคนั้นเป็นโรค
ไข้หวัดนก  ให้ทําลายสัตว์ปีกทั้งหมดที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดที่เกิดโรคนั้น เพื่อปอองกันการ
กระจายของเชื้อโรค 

1.1.3  สัตว์ปีกในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดที่เกิดโรค  ซึ่งเป็นเขตสํารวจและเฝอา
ระวังโรคอย่างเข้มข้น  หากพบว่าปววยด้วยโรคไข้หวัดนก ให้ทําลายสัตว์ปีกทั้งฝูง 

วิธีการทําลายสัตว์ปีก 
- การชกอตด้วยไฟฟอาโดยการจุ่มในน้ํา  
- การดึงคอ 
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- การรมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
- การใช้ถังสูเเากาศ 

ชนิดของก๊าซที่ใช้ทําลายสัตว์ปีก  
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1.75 กก. / 1000 ม3 รมในสถานที่ปดด

เป็นเวลา 30 นาที 
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 8 กก. / 1000 ม3 รมในสถานที่ปดดเป็น

เวลา 30 นาที 
- ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) 3 กก. / 1000 ม3 รมในสถานที่ปดด

(ก๊าซนี้มีพิษรุนแรงจึงต้องดําเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาเเท่านั้น 
ยาที่ใช้ในการทําลายสัตว์ปีก กรณีเป็นฝูงขนาดใหเ่ 

- Alfa Chloralose ใช้ผสมในอาหารให้มีความเข้มข้น 2-6% ยาจะทําให้
สัตว์สลบ หลังจากนั้นทําให้สัตว์ตายโดยการใส่ลงใน ถุงพลาสติก วิธีนี้เหมาะกับการใช้ในกรณีที่
สัตว์ยังกินอาหารได้ 

- Sodium Fenobarbital ใช้ละลายน้ําให้สัตว์กิน ในขนาด 80 มก. ใน 55 
มล. สัตว์จะสลบในเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนําใส่ในถุงพลาสติกเพื่อให้สัตว์ตาย 

1.2 การกําจัดซากสัตว์ 
การฝัง โดยการขุดหลุมให้มีขนาดลึกอย่างน้อย 5 เมตร วัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการฆ่า

เชื้อ  ต้องฝังพร้อมซากสัตว์ด้วย ซากสัตว์ต้องโรยด้วยปูนขาว ( Calcium Hydroxide) และกลบพูน
ดินให้สูงขึ้นอย่างน้อย 40 เซนติเมตร 

1.3 การทําลายเชื้อโรค 
1.3.1  ยาฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) น้ํายาที่เหมาะสมกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ ได้แก่ 

- สารที่เป็นกรดหรือด่างเข้มข้น เช่น ปูนขาว 
- Formaldehyde หรือกลุ่ม Aldehyde Compound 
- Ammonia หรือกลุ่ม Quatenary Ammonium Compound 
- น้ํายาไอโอไดด์ หรือกลุ่ม Iodine 
- น้ํายา Lysol หรือกลุ่ม Phenolic Compound 

1.3.2  หลักในการทําลายเชื้อโรคไข้หวัดนก  
- เชื้อชนิดนี้โดยส่วนใหเ่จะมีความไวต่อยาฆ่าเชื้อเกือบทุกชนิด และ

สามารถทําให้อ่อนกําลังลงได้โดยใช้ความร้อนและความแห้ง 
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- ใช้ยาฆ่าเชื้อทําลายเชื้อโรค ควบคุมมิให้มีการปนเปืออนอุจจาระไปกับ
ยานพาหนะ  

- ล้างวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะด้วยผงซักฟอกและยาฆ่าเชื้อ 
1.3.3 การทําลายเชื้อโรคในโรงเรือน 

1.3.3.1  ฆ่าเชื้อโรคโดยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วบริเวณฟาร์มหรือทุกโรงเรือน
จนชุ่ม  อย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน  

1.3.3.2  กําจัดอาหารสัตว์ที่เหลือ สิ่งปูนอน มูลสัตว์ปีก ขน และผลิตภัณฑ์จาด
สัตว์ปีกในฟาร์ม ด้วยการเผาภายในบริเวณหรือฝังกลบ ให้ลึกจากผิวดินอย่างน้อย 2 เมตร 
         1.3.3.3  ควรเกกบกักน้ําเสีย-ของเสีย ที่เกิดขึ้นไว้ภายในฟาร์มขณะมีโรคเกิด 
ทั้งนี้เพื่อปอองกันการกระจายของเชื้อโรค และดําเนินการปรับปรุงน้ํา เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย แล้ว
จึงปล่อยออกไปนอกฟาร์มได้ 

1.3.3.4ฆ่าเชื้อที่คน สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้า-ออก
ฟาร์ม 

1.3.4 การทําลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง 
ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดหรือพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคหรือพื้นที่ในรัศมี 

50 กิโลเมตร จากจุดที่คาดว่ามีการนําสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจุดเกิดโรคมา ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อพ่น
ฆ่าทําลายเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์ปีก และบริเวณที่สัตว์ปีกหากินอยู่ของทุกครัวเรือน โดย
ดําเนินการเป็นระยะหรือทุกสัปดาห์จนกว่าโรคจะสงบ  
1.2  มาตรการการเฝ้าระวังโรคแาะสอบสวนทางระบาด 

เพื่อที่จะค้นหาโรคไข้หวัดนกให้เรกวที่สุด ให้ทําการค้นหาสัตว์ปีกที่มีอาการดังต่อไปนี้
ทุกบ้านที่มีสัตว์ปีก 

1.2.1  มีอาการปววยทางระบบหายใจ คือ ไอ จาม หายใจลําบาก น้ําตาไหลมาก หน้า
บวม หงอน-เหนียง-หน้าแข้งบวม หรือมีสีคล้ําเข้ม หนังตาบวมหรือตาปดด 

1.2.2 อาจมีอาการทางระบบประสาท และท้องเสีย หรือสัตว์ขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร
ซูบผอม ไข่ลดหรือไข่มีลักษณะผิดปกติ 

1.2.3 หรืออาจไม่พบไก่มีอาการผิดปกติ แต่ตายกระทันหันเกือบ 100%  หรืออาจมี
อัตราการตายสะสมประมาณ 40% ภายในช่วงระยะเวลา 3 วัน   
1.3  มาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก ( 

1.3.1  การเฝอาระวังและควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัทใหเ่ 
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ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์จะประสานงานขอความร่วมมือจากบริษัทสัตว์ปีก
นั้น  หรือสมาคมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก เพื่อแจ้งไปยังฟาร์มสัตว์ปีกทุกฟาร์มในความ
รับผิดชอบทั่วประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงเพื่อดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1) ทําการเฝอาระวังการเกิดโรคภายใน และพื้นที่รอบฟาร์มตลอดเวลา 
2) ทําการควบคุมคน สัตว์ สิ่งของ และยานพาหนะเข้า-ออกฟาร์มอย่างเข้มงวด 
3) ใช้มาตรการการสุขาภิบาลฟาร์มอย่างเข้มงวด 
4) กรณีที่พบสัตว์ปีกปววยด้วยอาการที่สงสัยตามลักษณะอาการที่กําหนด ให้

ดําเนินการ 
- ห้ามนําสัตว์ปีกออกจากฟาร์มทุกกรณี 
- เกกบตัวอย่างซากสัตว์ปววยที่ตายใหม่  ใส่ถุงแล้วแช่น้ําแขกง หรือสัตว์ปววย

ใกล้ตายส่งไปยังห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์หรือที่ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที พร้อมทั้งแจ้งปศุ
สัตว์จังหวัดพื้นที่ทราบ 

- หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นโรคไข้หวัดนก หรือขณะรอผลจาก
ห้องปฏิบัติการมีเหตุอันเชื่อได้ว่าสัตว์ปววยเป็นโรคระบาดชนิดนี้ ให้ทําลายสัตว์ปีกหมดทั้งฟาร์ม 
รวมทั้งกําจัดทําลายอาหารสัตว์ สิ่งปูนอน มูลสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และผลิตผลทุกชนิดจากฟาร์ม
แห่งนั้น 

5) ทําการฆ่าเชื้อโรคที่ฟาร์มหรือจุดเกิดโรคนั้นทุกโรงเรือนให้ทั่วบริเวณ รวมถึง
ยานพาหนะ 

6) ระงับการเข้า-ออกฟาร์มทุกชนิด หรือ ควบคุมให้เหลือน้อยที่สุด และจัดทํา 
บันทึกการเคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะ ที่เข้า-ออกฟาร์มนั้น 

1.3.2 กรณีพบโรคระบาดในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค กรมปศุสัตว์จะ
ดําเนินมาตรการทําลายสัตว์ปีกทั้งหมด 

1.3.3 ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค หากพบสัตว์ปีกปววยด้วยโรคระบาดชนิด
ดังกล่าว กรมปศุสัตว์จะทําลายสัตว์ทั้งฝูง 

1.3.4 ในกรณีมีโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่สําคัเของประเทศ กรมปศุ
สัตว์อาจมีความจําเป็นต้องพิจารณาขยายขอบเขตรัศมีการควบคุมโรคเป็น 60 กิโลเมตร เพื่อดําเนิน
มาตรการการค้นหาโรค เฝอาระวัง ควบคุมการเคลื่อนย้าย และทําลายสัตว์ ตามความเหมาะสม    
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1.4  มาตรการควบคุมการเคาืออนเ้าเสัตว์แาะซากสัตว์ 
1.4.1 ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค หน่วยเฉพาะกิจสารวัตรกรมปศุสัตว์จะตั้งจุ

ตรวจ ห้ามสัตว์ปีกเคลื่อนย้ายเข้า-ออกทั้งหมด แต่จะอนุเาตให้นําสัตว์ปีก ไข่ หรือผลิตภัณฑ์จาก
พื้นที่ไม่มีโรคระบาดเข้าไป เพื่อการบริโภคภายในได้ 

1.4.2  การอนุเาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตร จาก
จุดเกิดโรค ต้องไม่มีสัตว์ปีกปววยเกิดขึ้นในระยะเวลาอย่างน้อย 21 วัน นับจากวันแรกที่ไม่พบสัตว์
ปววย  

1.4.3 การควบคุมในฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเอกชน 
ปศุสัตว์จังหวัดต้องประสานงานทุกฟาร์มรายย่อย เพื่อขอความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
มาตรการการควบคุมโรค โดยการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างให้ใช้ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในแต่ละพื้นที่ 

1.4.4  การควบคุมในเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์ปีกไม่เป็นลักษณะฟาร์ม ปศุสัตว์
จังหวัดต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานควบคุมโรคในทุกครัวเรือน ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก 
มาตรการการประชาสัมพันธ์ 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักลักษณะอาหารของโรค
ไข้หวัดนก วิธีปฏิบัติที่ระมัดระวังไม่สัมผัสเชื้อโรค และปอองกันการนําโรคเข้ามายังสถานที่เลี้ยง
สัตว์ปีก โดยมุ่งเน้นมาตรการทางสุขาภิบาล การฆ่าเชื้อโรคที่โรงเรือน ยานพาหนะและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในฟาร์ม การควบคุมยานพาหนะและคนเข้า-ออก ประชาสัมพันธ์ในเกษตรกรทราบว่าการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทุกครั้งต้องขอใบอนุเาตจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานฆ่า
สัตว์ปีก ให้งดรับสัตว์ปีกที่ไม่มีใบอนุเาตเคลื่อนย้ายสัตว์มาเข้าฆ่าที่โรงงาน 
ระเะทีอ (2 การเฝอาระวังหลังโรคสงบ 

เป็นการเฝอาระวังเพื่อยืนยันภาวะปลอดโรคตามข้อกําหนดของ OIE แผนการดําเนินการ 
สุ่มตัวอย่างจากสัตว์ปีกทั่วประเทศที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เพื่อตรวจแยกเชื้อไข้หวัดนก หากพบ
สัตว์ปีกในฟาร์มใดให้ผลบวก กรมปศุสัตว์จะดําเนินการทําลายสัตว์ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ และดําเนิน
มาตรการต่าง ที่จําเป็น เพื่อควบคุมและกําจัดโรค 
ระเะทีอ (3 การเฝอาระวังในระยะยาว 

เป็นการตรวจสอบติดตาม เฝอาระวังโรคไข้หวัดนกในประชากรสัตว์ เพื่อให้มั่นใจใน
ภาวะปลอดโรคนี้ในสัตว์ปีกของประเทศ  แผนการดําเนินการ สุ่มตัวอย่างจากสัตว์ปีกทั่วประเทศที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เป็นประจําทุกปี เพื่อตรวจแยกเชื้อไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกในฟาร์มใด
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ให้ผลบวก กรมปศุสัตว์จะดําเนินการทําลายสัตว์ ฆ่าเชื้อในพื้นที่ และดําเนินมาตรการต่าง ที่จําเป็น 
เพื่อควบคุมและกําจัดโรคทันที  

 
แนวทางความช่วเเหาือแาะชดเชเ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือ และชดเชยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ซึ่ง
ประสบภาวะโรคระบาด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีสาระดังนี้  
1. แนวทางการช่วยเหลือและชดเชยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

แนวทางและหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือและชดเชย 
1)  ให้มีการชดเชยแก่เกษตรกรที่ถูกทําลายสัตว์ปีก เนื่องจากมาตรการปอองกันโรค

ระบาด ตามความเป็นจริง โดยให้มีทางเลือกในการชดเชยให้เป็นเงินสด หรือขอรับเป็นปัจจัยการ
ผลิต 

2)  ให้มีการผ่อนผันการชําระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปอองกันโรคระบาด 

3)  ให้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
สูเเสียรายได้ในระหว่างการเฝอาระวัง เพื่อปอองกันโรคระบาด 

วิธีดําเนินการและเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
1)  กรณีที่เกษตรกรกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเฉพาะ หนี้ที่เกิดจากการ

ลงทุนเลี้ยงสัตว์ปีก และได้รบความเสียหายจากภาวะโรคระบาด จะขอพักการชําระดอกเบี้ยและ
ขยายเวลาในการชําระเงินต้นออกไป 6 เดือน โดยรัฐจะชดเชยเงินให้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

2)  ให้มีการตรวจสอบสถานภาพของเกษตรกรว่ามีสัตว์ปีกที่ถูกทําลายจํานวนเท่าไร 
รวมทั้งต้องการความช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์หรือเงินสด โดยระบบขึ้นทะเบียน เพื่อให้เกษตรกร
แสดงความจํานงด้วยตนเอง 

3) กรณีที่เกษตรกรต้องการที่จะปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบเปดดเป็นโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์แบบปดด จะติดต่อหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้ 

4) เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
ไก่ไข่ ช่วยเหลือเป็นพันธุ์ไก่ไข่ อายุประมาณ 18 สัปดาห์ หรือเงินสดในราคาตลาด 

พร้อมค่าชดเชย จํานวนตัวละ 40 บาท 
ไก่เนื้อ ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าเท่ากับราคาไก่เนื้ออายุ 22 วัน พร้อมค่าชดเชยตัว

ละ 20 บาท 
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ไก่พื้นเมืองหรือไก่ลูกผสม ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าเท่ากับราคาไก่อายุ 2 เดือน 
พร้อมค่าชดเชยตัวละ 40 บาท 

ห่าน ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าเท่ากับราคาห่านอายุ 2 เดือน พร้อมค่าชดเชยตัวละ 
40 บาท 

เป็ดเนื้อ ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าเท่ากับราคาไก่เนื้ออายุ 45 วัน พร้อมค่าชดเชย
ตัวละ 20 บาท 

เป็ดไข่ ช่วยเหลือพันธุ์เป็ดไข่อายุประมาณ 45 วัน หรือเงินสดในราคาตลาดพร้อม
ค่าชดเชยตัวละ 20 บาท 

นกกระทา ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าเท่ากับราคานกกระทาอายุ 45 วัน พร้อม
ค่าชดเชยตัวละ 5 บาท 

ไก่งวง ช่วยเหลือพันธุ์ไก่งวงอายุประมาณ 2 เดือน หรือเงินสดในราคาตลาด พร้อม
ค่าชดเชยตัวละ 40 บาท 

นกกระจอกเทศ ช่วยเหลือเป็นเงินสดมูลค่าตังละ 2,500 บาท พร้อมค่าชดเชยตัวละ 
100 บาท 

   5)  กรณีที่เกษตรกรทําลายสัตว์ปีกเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้สั่งทําลาย หลังวันที่ 1 
มกราคม 2547 และกรณีที่สัตว์ปีกของเกษตรกรตายหรือเกษตรกรทําลายเอง เนื่องมาจากภาวะโรค
ระบาด ในช่วงเดือนธันวาคม 2546 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทกจจริง 
เพื่อให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
2.  มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัเหาไข้หวัดนกระบาด ของกระทรวงแรงงาน 

ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกครอบคลุมแรงงานส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระบบ ดังนี้ 

1)    กลุ่มปลุกพืชผลปออนโรงงานอาหารสัตว์ 
2) กลุ่มประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ 
3) กลุ่มเลี้ยงสัตว์ระบบปดดในฟาร์ม 
4) กลุ่มโรงฆ่าและชําแหละสัตว์ปีก 
5) กลุ่มโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร แช่แขกง อาหารสําเรกจรูป 
สถานประกอบการที่อยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

จําแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก มีสถานประกอบการ 1,031 แห่ง ลูกจ้างผู้ประกันตนและเกษตรกร
ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 151,042 คน ได้แก่กลุ่มเลี้ยงสัตว์ระบบปดดในฟาร์ม และกลุ่มโรงงานฆ่าและ
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ชําแหละสัตว์ปีก นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอื่น  ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์และฆ่าสัตว์รายย่อย กลุ่มกิจการขนส่ง และกิจการต่อเนื่อง เป็นต้น  

กระทรวงแรงงานได้กําหนดกรอบแนวคิดหลักและแผนการดําเนินการการแก้ปัเหา
ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย ดังนี้ 

1. ใช้มาตรการชะลอการเลิกจ้าง หยุดงาน โดยยังคงสถานะความเป็นลูกจ้าง และให้
ได้รับค่าจ้างบางส่วน และปรับลดสวัสดิการบางส่วนของนายจ้าง โดยรัฐเข้าไปให้ความเยียวยาจ่าย
ค่าชดเชยให้บางส่วนตามความจําเป็น 

2. ใช้กลไกด้านจัดสร้างเครือข่ายตลาดแรงงาน และการจัดหางานให้ทํา โดยเฉพาะ
ในกลุ่มแรงงานระดับล่างที่พ้อมปับเปลี่ยนเข้าสู่งานใหม่ที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงมาก 

3. ส่งเสริมการทํางานในพื้นที่ โดยเป็นการทํางานในอาชีพเสริมสาขาใกล้เคียงกัน 
หรืองานในท้องถิ่น ผลิตสินค้าพื้นฐานจําหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ 

4. ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยใช้เครื่องจักร วัสดุฝึกภายในสถาบัน /ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการทีให้ความร่วมมือ และจัดชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่เข้าไปใน
พื้นที่เปอาหมาย โดยรัฐสนับสนุนค่ายังชีพในระหว่างที่เข้ามาฝึกงาน และขาดรายได้จากงานเดิม  

5. ใช้มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งฝวายนายจ้างและลูกจ้าง โดยการพักการส่งเงิน
สมทบประกันสังคม แต่ยังคงได้รับสิทธิและคุ้มครองต่อไป และเพิ่มสิทธิพิเศษด้านการให้ความ
คุ้มครองช่วยเหลือ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว และได้รับค่าทดแทนหลังออกจากงาน 

 
มาตรการการร่วมแก้ไขปัเหาโรคระบาดไข้หวดนก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางการเงินเพื่อ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจรากหเ้า โดยธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับสํานักงาน
บริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

กําหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ดังนี้ 
1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทันทีจากการทําลายสัตว์ปีก 

- พักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
- ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ 

มาตรการการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและโรงฆ่า/ชําแหละสัตว์ปีก 
ประกอบด้วย 

- สินเชื่อฟือนฟูกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก  
- สินเชื่อปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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- สินเชื่อยกระดับโรงฆ่า/ชําแหละสัตว์ปีก  
สินเชื่อฟือนฟูกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก  

วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ร้อยละ 2 ปีที่ 3 ขึ้นไป 
เริ่มต้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยปีที่ 1 ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบรอบปี ปีที่ 2 ชะระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ปีที่ 3 
เป็นต้นไปชําระดอกเบี้ยทุกเดือน หากผิดนัดชะระหนี้โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะคิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก 
3% ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด หากภายใน 2 ปีผู้กู้ยังไม่สามารถ ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ
ใบรับรองระบบการเลี้ยงขอองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 3 เพิ่มอีก 3% 
สินเชื่อปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก 

วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ร้อยละ 2 ปีที่ 3 ขึ้นไป 
เริ่มต้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยปีที่ 1 ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบรอบปี ปีที่ 2 ชะระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ปีที่ 3 
เป็นต้นไปชําระดอกเบี้ยทุกเดือน หากผิดนัดชะระหนี้โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะคิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก 
3% ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด หากภายใน 2 ปีผู้กู้ยังไม่สามารถ ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ
ใบรับรองระบบการเลี้ยงขอองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 3 เพิ่มอีก 3% 
สินเชื่อยกระดับโรงฆ่า/ชําแหละสัตว์ปีก 

วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีชําระดอกเบี้ยทุกเดือน 
หากภายใน 2 ปี ผู้กู้ยังไม่สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ให้ปรับ
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 3 เพิ่มอีก 3% 
 
มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานฆ่าและชําแหละสัตว์ปีก 

มาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานและผู้เกี่ยวข้องตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 

1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตามพระราชบัเเัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
 ช่วยเหลือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานจํานวน 5 ปี ในปี พ.ศ. 2547-

2551 
 ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุเาตประกอบกิจการโรงงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2547-2551 
 ช่วยเหลือยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เพื่อใช้ในการ

แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อนําไปใช้ขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
 ให้ความร่วมมือกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจสอบ

เอกสารใบนําเข้าสัตว์ปีก และส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของผู้ประกอบการกิจการ 
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2. มาตรการให้การสนับสนุน โดยผ่าน SMEs Bank ดังนี้ 
 ยืดเวลาในการชําระหนี้คืน 6 เดือน โดยไม่คิดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับ (มูลค่า

ประมาณ 300 ล้านบาท) 
 ให้วงเงินสินเชื่อผุ้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในการสร้างระบบ EVAP เพื่อ

ปอองกันเหตุที่จะเกิดต่อไปในภาคหน้า 
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