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บทที ่4 
 

สภาพทางการตลาดไข่ไก่ทั่วไปและไข่ไก่โอเมก้า  3 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงสถาณการณ์การผลิต สภาพทางการตลาดของไข่ไก่ปกติทัว่ไป รวมถึง

สถานการณ์การน าเขา้และส่งออกไข่ไก่ทัว่ไป และสถานการณ์แนวโนม้การผลิตและการตลาดไข่ไก่

ทัว่ไปโดยรวมภายในประเทศ นอกจากน้ีจะกล่าวถึงสภาพการตลาดไข่ไก่โอเมก้า 3 รวมถึงตลาด

สินคา้โอเมกา้ 3 ในเชียงใหม่ 

 

4.1 การผลติและการตลาดไข่ไก่ทัว่ไป 

ไก่ไขมี่การเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ภูมิภาคของไทย แต่แหล่งเล้ียงขนาดใหญ่ท่ีสุดอยูใ่นพื้นท่ี
ภาคกลาง โดยในช่วง 5 ปี  (2551-2555) มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.61  
ต่อปี เน่ืองจากเกษตรกรมีการจดัการการเล้ียงไก่ไข่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนท าให้ไก่ไข่สามารถให้
ผลผลิตเพิ่มข้ึน จากการประมาณการปริมาณการผลิตไข่ไก่ของศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2555 มีปริมาณการผลิตไข่ไก่อยู่ท่ี 11,022 ลา้นฟอง ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 10,024 
ลา้นฟองจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 9.96 เน่ืองจากเกษตรกรมีการขยายการเล้ียงเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
พนัธ์ุสัตวมี์ราคาลดลง (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

นอกจากน้ีความตอ้งการบริโภคไข่ไก่ร้อยละ 95-99 ใชบ้ริโภคภายในประเทศ โดยการบริโภค
ไข่ไก่เฉล่ียทั้ งประเทศในช่วง 5 ปี (2551-2555) มีการขยายตวัในอตัราร้อยละ  4.65 ต่อปี โดยในปี 
2555 มีปริมาณการบริโภคไข่ไก่เฉล่ีย 10,923.87 ลา้นฟอง เพิ่มข้ึนจาก 9,952.30 ลา้นฟอง จากปี 2554 
คิดเป็นร้อยละ 9.76 เน่ืองจากไข่ไก่มีราคาถูกเม่ือเทียบกบัอาหารโปรตีนชนิดอ่ืน และสามารถปรุง
อาหารไดง่้ายและหลากหลาย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภค โดยได้
ก าหนดให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการรณรงคบ์ริโภคไข่ไก่ เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนหนัมาบริโภค
ไข่ไก่เพิ่มข้ึน (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

ส าหรับราคาท่ีเกษตรกรขายได ้ในช่วง 5 ปี (2551-2555) ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายไดสู้งข้ึนใน
อตัราร้อยละ 4.20 ต่อปี โดยในปี 2555 ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียฟองละ 2.55 บาท กลบัลดลง
จากฟองละ  3.01 บาท จากปี  2554 คิดเป็นร้อยละ  15.28 เน่ืองจากมีการขยายการเล้ียงไก่ไข่
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เพิ่มข้ึน หลังจากการเปิดน าเข้าพนัธ์ุไก่ไข่เสรีตั้ งแต่ปี 2553 ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากอย่าง
ต่อเน่ือง แมว้า่เกษตรกรบางส่วนมีการปรับลดการผลิต หรือปลดแม่ไก่ยืนกรงเร็วข้ึน แต่ระดบัราคาก็
ยงัไม่สูงข้ึนมากนกั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

 
4.2 การน าเข้าและส่งออกไข่ไก่ทัว่ไป 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ระบุถึงการน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไข่
แดงผง ไข่ขาวผง ไข่ผงรวมและไข่เหลวรวม  โดยในช่วง 5 ปี  (2551-2555) ปริมาณการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 0.83 ต่อปี แต่มูลค่าลดลงในอตัราร้อยละ 5.46 ซ่ึงในปี 
2555 มีปริมาณการน าเข้าผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่ 1,256.97 ตนั มีมูลค่า 313.26 ล้านบาท ซ่ึงมีปริมาณ
ลดลงจาก 1,565.75 ตนั และมูลค่าลดลงจาก 333.86 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 19.72 และ
ร้อยละ 6.17 ตามล าดบั ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเขา้มานั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
เช่น ลูกช้ินปลา กุง้ชุบแป้งทอด ไอศกรีม เป็นตน้ รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวผ์ลิตภณัฑ์ท่ี
น าเขา้มากท่ีสุด คือ ไข่ขาวผง โดยน าเขา้มากท่ีสุดมาจากประเทศอิตาลีคิดเป็นร้อยละ 36.70 ของการ
น าเขา้ไข่ขาวผงทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วนการน าเขา้ร้อยละ 21.20 
และร้อยละ 8.80 ตามล าดบั 

การส่งออกไข่ไก่แบ่งออกเป็น การส่งออกไข่ไก่สด และผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่ ไดแ้ก่ไข่เหลวรวม 
ไข่แดงเหลว ไข่ผงรวม และไข่ขาวผง การส่งออกไข่ไก่สดเป็นการระบายผลผลิตส่วนเกินเพื่อรักษา
ระดบัราคาในประเทศเท่านั้น ตลาดส่งออกท่ีส าคญั คือ ฮ่องกง และแอฟริกา โดยมีสัดส่วนการส่งออก
ไปยงัฮ่องกงร้อยละ 80-90 ของปริมาณการส่งออกไข่ไก่สดทั้ งหมด ซ่ึงในช่วง 5 ปี (2551-2555) 
ปริมาณการส่งออกไข่ไก่สดลดลงในอตัราร้อยละ 35.64 ต่อปี โดยมีสัดส่วนมูลค่าลดลงในอตัราร้อย
ละ 31.28 ต่อปี เน่ืองจากมีมาตรการชะลอการส่งออกตั้งแต่ปี 2553 และระดบัราคาในประเทศค่อนขา้ง
สูง ท าให้การส่งออกไข่ไก่มีปริมาณค่อนขา้งนอ้ยในปี 2553 และปี 2554 โดยในปี 2555 การส่งออกไข่
ไก่สดมีปริมาณ 99.13 ล้านฟอง มีมูลค่า 271.43 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2554 ซ่ึงส่งออกปริมาณ 
71.70 ลา้นฟอง มีมูลค่า 221.99 ลา้นบาท ซ่ึงปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.26 และร้อยละ 22.27 
ตามล าดบั เน่ืองจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากส่งผลให้ระดบัราคาในประเทศต ่า ท าให้มีการส่งออก
เพิ่มข้ึนเพื่อระบายผลผลิตส่วนเกินในประเทศ และท าให้ระดับราคาในประเทศสูงข้ึน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

ในส่วนของการส่งออกผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่ ในช่วง 5 ปี (2551-2555) เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 
1.73 ต่อปีแต่มูลค่าการส่งออกลดลงในอตัราร้อยละ 3.92 ต่อปี โดยในปี 2555 มีปริมาณการส่งออก
ผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่ 3,208.62 ตนั มีมูลค่า 196.78 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงมีปริมาณ
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การส่งออก 3,481.40 ตนั มีมูลค่า 265.69 ลา้นบาท โดยปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 7.84 และ 25.94 
ตามล าดบั ผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกไดม้ากท่ีสุดคือไข่เหลวรวม ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีสัดส่วน
การส่งออกประมาณร้อยละ 59.50 ของปริมาณการส่งออกไข่เหลวรวมทั้ งหมด รองลงมาได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 22.10 และ 5.80 ตามล าดบั (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

 
4.3 แนวโน้มการผลติและการตลาดไข่ไก่ทัว่ไป ปี 2556 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ไดค้าดคะเนผลผลิตไข่ไก่จากปริมาณการน าเขา้พนัธ์ุไก่
ไข่คาดว่าปี 2556 จะมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ 11,360 ลา้นฟอง เพิ่มข้ึนจาก 11,022 ลา้นฟอง จากในปี 
2555 ร้อยละ 3.07 ซ่ึงเป็นผลจากการน าเขา้พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2553 ท าใหย้งัมีปริมาณพนัธ์ุไก่
ไข่ในระบบอยู่มาก ถึงแม้ว่าผูน้  าเขา้ไก่พนัธ์ุจะมีการปรับการผลิตตามสถานการณ์โดยการลดการ
น าเขา้จากแผนท่ีขอไว ้แต่ผลของการน าเขา้ท่ีลดลงจะส่งผลในช่วงปลายปี 2556-2557 

ความต้องการบริโภคปี  2556 คาดว่าปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนจากปี 2555 เน่ืองจากไข่ไก่
สามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลากหลายและสะดวก ประกอบกบัราคาสุกรและไก่เน้ือคาดวา่จะมี
ราคาสูงข้ึนราคา ในปี 2556 คาดว่าราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียทั้งประเทศจะค่อนขา้งทรงตวั
หรือปรับตวัสูงข้ึนเล็กนอ้ยจากปี 2555 เน่ืองจากเกษตรกร สหกรณ์ ภาคเอกชน ไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัใน
การวางแผนการผลิตท่ีรัดกุมข้ึน และมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ดา้นการส่งออกปี 2556 
คาดว่าการส่งออกไข่ไก่สดและผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่จะเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับปี 2555 เน่ืองจากต้อง
ระบายผลผลิตส่วนเกินในประเทศ เพื่อรักษาระดบัราคาในประเทศ รวมทั้งเป็นการรักษาและขยาย
ตลาดการส่งออก นอกจากน้ีการน าเขา้ในปี 2556 คาดวา่การน าเขา้ผลิตภณัฑ์จากไข่ไก่จะทรงตวัหรือ
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากโรงงานแปรรูปในประเทศมีนอ้ย รวมทั้งไม่สามารถผลิตผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่
ประเภทต่างๆ ได้อย่างเพียงพอเพราะความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากไข่แตกต่างกัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
 
4.4 การผลติและการตลาดไข่ไก่โอเมก้า 3 

ในปัจจุบันมีความต่ืนตัวในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มีสินค้าทาง

การเกษตรอย่างเช่นไข่ไก่โอเมก้า 3โดยมีความพิเศษตรงท่ีมีโอเมก้า 3 รวมอยู่ภายในไข่แดงซ่ึงเป็น

ตวัเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกบริโภค และมีการวางจ าหน่ายอยูใ่นร้านคา้โมเดิร์นเทรด อยา่งเช่น เทส

โกโ้ลตสั โลตสั-เอ๊กซ์เพรส บ๊ิกซี เป็นตน้ โดยมีผูผ้ลิตรายใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชน อาทิ บริษทัเจริญ

โภคภณัฑ์ ในช่ือโอเมกา้พลสั และบริษทัควอลิต้ีมีท ในช่ือดอกเตอร์เฮน็น์ ซ่ึงมีการวางจ าหน่ายหลกัๆ
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ในขนาดบรรจุภัณฑ์  4 ฟอง 10 ฟอง และ  12 ฟอง ในส่วนของไข่ไก่สด ตราซีพีโอเมก้า พลัส  

สยามธุรกิจ (2557) ไดร้ายงานวา่บริษทัซีพีเอฟไดก้ล่าวถึงตลาดไข่ไก่โอเมกา้ พลสันั้นเติบโตเพิ่มข้ึน

กว่าเท่าตวั โดยมียอดจ าหน่ายท่ีประมาณ 8 ลา้นฟอง จาก 3-4 ลา้นฟองในช่วงก่อนหน้าน้ี ซ่ึงคาดว่า

เป็นเพราะการเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดในสินคา้ดงักล่าว โดยมองวา่ตลาดไข่ไก่

สดในไทย ยงัคงขยายตวัไดอี้กมาก จึงคาดวา่จะรณรงคเ์พิ่มการบริโภคในประเทศอยา่งจริงจงัไดอี้ก 

 

4.5 ตลาดสินค้าโอเมก้า 3 ในจังหวดัเชียงใหม่ 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรท่ีติดฉลากระบุวา่มีโอเมกา้ 3 ท่ีสามารถพบและซ้ือ

หาได้ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่สามารถเลือกซ้ือได้ตามห้างโมเดิร์เทรด ซ่ึงจากการ

ส ารวจพบว่าสินคา้ท่ีมีโอเมก้า 3 ได้แก่สินคา้จ าพวกนมผง อาทิ ตราเนสเล่ ตราดูแมก ตราแอนมมั 

ตราไฮคิว ตราเอส 26 ตรามิทจอร์นสันและตราซิมิเลก เป็นตน้ ในส่วนของนมโคพร้อมด่ืมท่ีมีโอเมกา้ 

3 นั้นได้แก่ ตราเอนฟาโกร ตราแอนมมั ตราดชัมิลล์ ตราโฟโมสต์  และยงัมีในส่วนของน ้ านมถั่ว

เหลืองอย่างเช่น ตราไวตามิลล์ ตราแอนมมั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบในอาหารกระป๋องจ าพวกปลา

กระป๋องในตรายีห่อ้ต่างๆ เช่นตรานอติลุส ตราปุ้มปุ้ย ตราอะยมั ตราทีซีบี ตราไฮคิว และตราโรซ่าเป็น

ตน้ นอกจากส่วนท่ีกล่าวมาแลว้ยงัพบโอเมกา้ 3 ในน ้าขา้วกลอ้งงอก ตราทิปโก ้และโจก๊ขา้วกลอ้งตรา

เกษตรอีกดว้ย 

เม่ือพิจารณาในส่วนของโอเมกา้ 3 ท่ีมีในสินคา้ขั้นต ่า 200 มิลลิกรัมต่อ 1 หน่วยการบริโภค จาก

การส ารวจพบวา่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นอาหารจ าพวกปลากระป๋อง โดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ

รสเผด็ตราปุ้มปุ้ยจะมีโอเมกา้ 3 อยู ่1,043 มิลลิกรัมจ าหน่ายในราคากระป๋องละ 19.5 บาท ปลาแมคเคอ

เรลในซอสมะเขือเทศเขม้ขน้ตราปุ้มปุ้ยจะมีโอเมกา้ 3 อยู่ 957 มิลลิกรัมจ าหน่ายในราคากระป๋องละ 

19.5 บาท ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราอะยมัจะมีโอเมกา้ 3 อยู ่2,310 มิลลิกรัมจ าหน่ายใน

ราคากระป๋องละ 29.5 บาท ทูน่าชนิดกอ้นในน ้ ามนัพืชตราทีซีบีจะมีโอเมกา้ 3 อยู่ 0.11 กรัมจ าหน่าย

ในราคากระป๋องละ 39 บาท ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราไฮคิวจะมีโอเมกา้ 3 อยู ่0.633 กรัม

จ าหน่ายในราคากระป๋องละ 15.5 บาท ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราโรซ่าจะมีโอเมกา้ 3 อยู ่

0.132 กรัมจ าหน่ายในราคากระป๋องละ 16.5 บาท  เป็นตน้ ส าหรับโอเมกา้ 3 ขั้นต ่า 200 มิลลิกรัมต่อ 1 

หน่วยการบริโภคในนมผงประกอบดว้ยนมผงตราซิมิแลก เกรนพลสัจะมีส่วนผสมของโอเมกา้ 3 250 

มิลลิกรัมต่อการบริโภค 270 มิลลิลิตร โดยจ าหน่ายในราคา 360 บาทต่อขนาด 700 กรัม นอกจากน้ีใน
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น ้านมถัว่เหลืองยเูอสที ตราแอมมนั มาเทอร์น่ามีส่วนผสมของโอเมกา้ 3 จ  านวน 272 มิลลิกรัมต่อการ

บริโภค 190 มิลลิลิตร โดยจ าหน่ายในราคา 47 บาทต่อ 3 กล่อง และไวตามิลล์แชมป์ รสช็อกมอลล์มี

ส่วนผสมของโอเมกา้ 3 จ  านวน 201 มิลลิกรัมต่อการบริโภค 180 มิลลิลิตรหรือ 1 กล่องโดยจ าหน่าย

ในราคา 30 บาทต่อ 4 กล่อง (จากการส ารวจ, 2557) 

ในการส ารวจท าให้ทราบวา่สินคา้ท่ีมีโอเมกา้ 3 เกือบทั้งหมดจะอยูใ่นรูปของสินคา้เกษตรแปร

รูปโดยผ่านวิธีการถนอมอาหารแล้ว ซ่ึงหากผู ้บริโภคท่ีต้องการสินค้าท่ี มีความสดใหม่และมี

สารอาหารโอเมกา้ 3 ก็สามารถเลือกไข่ไก่โอเมกา้ 3 มาบริโภคทั้งยงัสามารถบริโภคไดทุ้กเพศและทุก

วยั 


