
5. ไข่ไก่  สถานการณ์การผลิตและการตลาดไข่ไก่ ประจำเดือน มิถุนายน 2563  (จัดทำโดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์) 

 
รายการ 2562 2563* %+/- 

1.ครัวเรือน(ราย) 132,996 146,296 10.00 
2.แม่ไก่ไข่(ล้านตัว) 49.5 50 1.01 
3.ผลผลิตไข่ไก่(ล้านฟอง) 14,996 15,148 1.01 
4.ต้นทุนผลิต(บาท/ฟอง) 2.6 2.60 - 
5.ส่งออกไข่-แปรรูป (ล้านฟอง) 586 400 -31.75 
6.นำเข้าไข-่แปรรูป (ล้านฟอง) 318 334 5.00 
7.บริโภคในประเทศ (ล้านฟอง)   14,728 15,081 2.40 
-เฉลี่ย (ฟอง/คน/ปี) 221 226 2.09 
8.ประชากร(คน) 66,558,935 66,758,612 0.30 

ที่มา: ข้อมูลกรมปศุสัตว์   *ปี 2563 เป็นการพยากรณ์ 
หมายเหตุ : เกษตรกรที่เพิ่มข้ึนเป็นรายย่อยจากโครงการภัยแล้ง  

แผนที่แสดงความหนาแน่นของจำนวนการเลี้ยงไก่ไข ่
รายจังหวัด ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาดการณ์ปริมาณผลผลิต การตลาด และแนวโน้ม ปี 2562 
1) ประมาณการปริมาณผลผลิตไข่ไก่ ปี 2563 คาดว่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.01 เป็น 15,148 ล้านฟอง  ปี 2563  
2) ผลผลิตไข่ไก่เดือนพฤษภาคม เฉลี่ยวันละ 41 ล้านฟอง เพิ่มขึ้น

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.23 จากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในเดือนมีนาคมผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคไข่ไก่
เพิ่มสูงขึ้นทำให้ไข่ไก่มีราคาสูงและขาดแคลน กระทรวงพาณิชย์
จึงห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 มี
ผลทำให้ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการและราคาปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) ราคาไข่ไก่คละ ปี 2563 เดือนมิถุนายน เฉลี่ยฟองละ 2.40 บาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 15.49 เนื่องจากการ
ห้ามส่งออกในช่วง มี.ค. - เม.ย. ทำให้ไข่ไก่เกินความต้องการ
บริโภค 

ราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ 2562 - 2563 

ไข่คละ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
2562 2.60     2.47   2.31     2.51     2.74     2.84  2.94   3.00   3.00   2.99   2.81    2.72     2.74   
2563 2.70     2.60   2.61     2.71     2.44     2.40   2.58  

 +/-(%) 3.85    5.26   12.99   7.97     10.95-   15.49- 6.10-     
  ที่มา : กรมการค้าภายใน 

ปริมาณการส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทย 2562 – 2563 

ล้านฟอง ล้านบาท ตัน ล้านบาท
2562(ม.ค.-พ.ค.) 167.77     435.32     1,991.38  208.83     
2563(ม.ค.-พ.ค.) 59.94      214.06     1,794.48  179.21     
Chg63/62(%) 64.27-      50.83-      9.89-        14.18-      

ไข่ไก่สด ไข่ไก่แปรรูป
ส่งออก

 
   ที่มา :กรมศุลกากร 

3) ศักยภาพการแข่งขัน ฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ของไทยมีศักยภาพผลิต
ได้มาตรฐาน/ส่วนการส่งออกไขไ่กส่ดแข่งขันสูง ต้องลดต้นทุนการผลิต 

 
1)  ราคาอาหารสัตว์สูง วัตถุดิบหลักสูงกว่าราคาตลาดโลก เช่น ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ นโยบายรัฐขอให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อ ณ หน้าโรงงาน 
กก. ละ 8 บาท  

2)  EU ยังไม่รับรองไข่ไก่ และห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีไข่จากไทยผสม  
3)  จากมาตรการห้ามการส่งออกไข่ไก่ ทำให้ไทยสูญเสียตลาด 

 
• ปี 2563  Egg Board กำหนดแผนการนำเข้า P.S. 460,000 ตัว 

 G.P. 3,800 ตัว 
• กิจกรรมที่กรมปศสุัตว์ดำเนินการในปี 2563 

ดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากปี 2562 และปรับตามความเหมาะสม 
(ก.พ. – 13 มี.ค. 63) 
- เพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่ 5.478 ล้านฟอง 
- ปลดแมไ่ก่ยืนกรงก่อนกำหนด 452,950 บาท 
• มาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำตามมติ Egg Board เมื่อวันที ่

25 พฤษภาคม 2563 
- ให้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการส่งออกไข่ไก่จำนวน 200 ล้านฟอง (ใช้

เงิน คชก.100 ล้านฟอง เอกชนสมทบ 100 ล้านฟอง) ส่งออกจำนวน 
16.79 ล้านฟอง(ข้อมูล ณ 19 มิ.ย. 63) 

- ให้กรมปศุสัตว์เร่งปลดแม่ไก่ยืนกรงอายุไม่เกิน 75 สัปดาห์ จำนวน 3 ล้านตัว  
ปลดจำนวน 2..1 ล้านตัว (ข้อมูล ณ 19 มิ.ย. 63) 

- ให้กระทรวงพาณิชย์จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เป้าหมาย 15 ล้าน
ฟอง  ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

- การงดการนำเข้าไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เข้าฟัก กรมปศุสัตว์จะมีการประเมินอีก
ครั้งหลังจากมีการดำเนินมาตรการการส่งออกและปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภค 

   
 

• COVID-19 : ระยะสั้น ความต้องการบริโภคไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับ
การบริโภคในปัจจุบันและสำรองไว้กรณีมีการปิดสถานที่เสี่ยง ระยะปาน
ก ล า ง  ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร บ ร ิ โ ภ ค ไ ข ่ ไ ก ่ ไ ด ้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ น ้ อ ย 
ยังคงมีความต้องการบริโภคเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก สะดวกใน
การปรุงอาหาร อาจมีปัญหาความล่าช้าในการขนส่งไข่ไก่จากฟาร์มสู่ตลาด 
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เคยมีประสบการณ์จากปัญหาระบาดของโรค
ไข้หวัดนกเมื ่อปี 2545 จึงพัฒนาระบบการเลี ้ยงให้มีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมและสถานที่จำหน่ายที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต ปริมาณการผลิตไข่ไก่จึง
เพียงพอต่อการบริโภค 
•  ภัยแล้ง : ระยะสั้น ไม่ส่งผลกระทบ ระยะกลาง ส่งผลให้ต้นทุนการ

ผลิตไข่ไก่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ลดลงจากภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
และ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง 

 

- ฟาร์มมาตรฐาน 1,485 ฟาร์ม (59%) ของ 
2,524 ฟาร์ม =ปริมาณไก่ 70.69 ล้านตัว 
 (กปศ.62) 

- ศูนย์รวบรวมไข่ไก่ ข้ึนทะเบียน 202 แห่ง 
(35.27 ล้านฟอง/วัน)      

    ได้ GMP 39 แห่ง (9.61 ล้านฟอง/วัน)   
       ส่งออก 9 แห่ง (7.76 ล้านฟอง/วัน) 
-โรงงานแปรรูปไข่ไก่ จำนวน 15 โรง 

 
5.1 การผลิตและการตลาดไข่ไก่ของไทย ปี 2562-2563 
 

 5.2 สถานการณ์ปัจจุบัน/ทิศทางแนวโน้ม 
 

 5.3 ปัญหาอุปสรรค  
 

 5.4 ดำเนินการในปี 2563  
 

 5.5 อุปสรรค / โอกาส จาก COVID-19 และภัยแล้ง 

แหล่งผลิตท่ีสำคัญ 
ฉะเชิงเทรา 15.54 % 
นครนายก 10.32 % 

  ชลบุรี  8.17 % 
นครปฐม 6.65 % 

อยุธยา 6.19 % 


