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โครงการศึกษาแนวทางการเปิดตลาดเนื้อเป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ ที่สาคัญ
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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บทสรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านวิ กฤตการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก
และประกาศสถานะเขตประเทศปลอดจากโรคไข้หวัดนกนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ รวมทั้งมีการพัฒ นามาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทาให้ปัจจุบันประเทศไทยคงสถานะเขตปลอดโรคไข้หวัดนกมาเป็นระยะเวลากว่า ๙ ปี
และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงพบอุปสรรคใน
การเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ ที่สาคัญในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โครงการนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเปิดตลาดเนื้อเป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ
ที่ส าคัญ ในประเทศออสเตรเลี ย และนิ วซีแลนด์ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ การผลิ ต
การน าเข้า การส่ งออก รู ป แบบการจ าหน่ายสิ น ค้า และแนวโน้ มความต้องการผลิ ตภั ณ ฑ์สั ตว์ปีกในตลาด
ประเทศออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ รวมทั้ งศึ ก ษากฏระเบี ย บ มาตรฐาน และข้ อ ก าหนดด้ านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
เพื่ อให้ ทราบถึงจุ ดแข็ ง จุ ดอ่อ น โอกาส และอุป สรรคของอุ ตสาหกรรมสั ตว์ปี กไทย นาไปสู่ การเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขขอบกพร่องสาหรับภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้
ดังนี้
๑. ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศออสเตรเลีย
๑.๑ การผลิตและการส่งออก
สั ต ว์ปี กที่ พ บการผลิ ต ในประเทศออสเตรเลี ย ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ไก่ ไก่งวง และเป็ ด ซึ่ง อุต สาหกรรม
การผลิตและแปรรูปไก่นับเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๖๐
การผลิ ต และแปรรู ป ไก่ เนื้ อ ของออสเตรเลี ย ได้ เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า ในปี ๒๕๕๙ ปริม าณการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อรวมทั้งประเทศประมาณ ๑.๒ ล้านตัน ผลผลิตกว่าร้อยละ ๗๐ มาจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ดาเนิน
ธุร กิจ แบบครบวงจร ได้ แก่ บริษั ท Ingham’s Enterprises และ Baiada Poultry โดยปริมาณผลผลิ ตกว่า
ร้ อ ยละ ๙๕ ถู ก บริ โ ภคภายในประเทศ ซึ่ ง ในปี ๒๕๕๙ ที่ ผ่ า นมาออสเตรเลี ย มี ก ารบริ โ ภคเนื้ อ ไก่ เฉลี่ ย
๔๖.๑ กิ โลกรัม /คน/ปี และคาดว่าการบริโภคจะเพิ่ ม สู งขึ้ นเป็ น ๔๙.๒ กิ โลกรัม /คน/ปี ภายในปี ๒๕๖๓
นอกจากนีท้ ั้งภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการผลิตและการส่งออกเพื่อรองรับการบริโภคเนื้อไก่
ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย สาหรับสัตว์ปีกชนิดอื่นที่พบการผลิตมากรองลงมา คือ การผลิตและแปรรูปเนื้อไก่งวง
ที่ มี มู ล ค่ าตลาดประมาณ ๒๐๐ ล้ านเหรีย ญออสเตรเลี ย การบริโภคเนื้ อไก่ งวงในประเทศเฉลี่ ย ประมาณ
๑ กิ โลกรั ม /คน/ปี ขณะที่ ก ารบริ โภคเนื้ อ เป็ ด ภายในประเทศมี เพี ย ง ๐.๕ กิ โลกรัม /คน/ปี อย่ างไรก็ ต าม
จากการศึกษาพบว่าปริมาณความต้องการเนื้อเป็ดในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากรชาวเอเชีย รวมถึงจากผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่นิยมท่อ งเที่ยวในประเทศแถบภูมิภาค
เอเชียจึงมีความคุ้นเคยกับการบริโภคอาหารเอเชีย นอกจากนี้พบว่าผู้ผลิตเป็ดที่สาคัญในประเทศมีเพียง ๒ ราย
เท่ า นั้ น คื อ บริ ษั ท Pepe’s duck Limited และ Luv-a-Duck Proprietary Limited ซึ่ ง ทั้ ง ๒ บริ ษั ท มี
๑

ปริมาณการผลิตรวมกัน ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ตัว/สัปดาห์ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ ผู้ผลิตผลิตภั ณฑ์เป็ดของ
ออสเตรเลียรายหนึ่งซึ่งชี้แจงว่า ยินดีสนับสนุนการนาเข้าผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากประเทศไทยและได้เตรียม
ความพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในการนาเข้าและจัดจาหน่าย เนื่องจากการ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายและต้นทุ นการผลิตสูงกว่าในประเทศไทย ทั้งค่าวัตถุดิบ
ค่าจ้างแรงงานค่า รวมถึงค่าเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต
ด้านการส่งออก ประเทศออสเตรเลียส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เฉลี่ยร้อยละ ๕ ของปริมาณการผลิต โดยมี
ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นตลาดที่สาคัญ เช่น ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู และส่งออก
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ างส่ ว นไปยั งตลาดในทวีป เอเชีย เช่น ฟิลิ ป ปิน ส์ และฮ่องกง ในปี ๒๕๕๙ ปริมาณการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่รวมของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า ๓๗.๙๔ ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไก่งวงนั้ น พบการส่ งออกไปยังประเทศญี่ ปุ่ น แอฟริกาใต้ ซามั ว นาอูรู และฮ่อ งกง
เป็นหลัก ในปี ๒๕๕๙ ออสเตรเลียได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่งวงรวมมูลค่า ๓.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยัง
ส่งออกผลิตภัณฑ์เป็ดจานวนเล็กน้อยไปยังฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์เป็ดตัดแต่งและ
เครื่องในส่วนที่บริโภคได้ มูลค่าการส่งออกรวมในปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๑.๒ มาตรการการนาเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
ประเทศออสเตรเลี ยได้อนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ
เดนมาร์ก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยกาหนดให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถนาเข้าได้ต้องผ่านการให้ความร้อนที่อุณ หภูมิ
ไม่ต่ากว่า ๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๒๕ นาที ทาให้ปัจจุบันไม่มีผู้ส่งออกรายใดสามารถปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดดังกล่าวได้โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังเหมาะสมต่อการบริโภค จึงไม่พบการนาเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก
จากทั้ง ๓ ประเทศ สาหรับผลิตภัณฑ์ไก่จากประเทศนิวซีแลนด์สามารถนาเข้ามายังประเทศออสเตรเลียได้ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปด้วยมาตรการนาเข้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัย พืช สาหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ไก่ที่เข้มงวดของออสเตรเลียนั้น ส่ วนหนึ่ง เชื่อว่าเพื่อปกป้องเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
ตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๐ คณะทางานด้านความมั่นคงทางชีวภาพของออสเตรเลีย ได้ดาเนินการพิจารณา
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ น ของผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ยต่อร่าง Import Risk Analysis ส าหรับ ผลิตภั ณ ฑ์ ไก่งวง
จากสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ได้ ก าหนดอุ ณ หภู มิ ในการให้ ค วามร้ อ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ ต่ ากว่ า ๗๖.๖ องศาเซลเซี ย ส
เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที รวมทั้งได้ประกาศเริ่มพิจารณาการประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุก
จากประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย ๒ ปี ในการ
จัด ท า Import Risk Analysis ฉบั บ ร่ างแล้ ว เสร็จ ประเทศไทยจะสามารถส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไปยั งประเทศ
ออสเตรเลียได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศใช้มาตรการตาม Import Risk Analysis อย่างเป็นทางการ
๑.๓ การสารวจตลาดและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ สัตว์ปีก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและพบวางจาหน่ายในตลาดประเทศออสเตรเลียมากที่สุดคื อผลิตภัณฑ์ไก่สด
และไก่แปรรูป รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ไก่งวง และผลิตภัณฑ์เป็ดได้รับความนิยมเป็นลาดับสุดท้าย ทั้งนี้ พบการ
คาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่งวงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากกลุ่มผู้ บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ
๒

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์เป็ดนั้นพบการจาหน่ายไม่มาก
เมื่อเทีย บกับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์ปี กอื่น ๆ และมีความหลากหลายของผลิ ตภั ณ ฑ์น้ อย โดยมากพบการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็ดบริเวณแหล่งชุมชนชาวเอเชีย เนื่องจากผู้บริโภคชาวออสเตรเลียไม่คุ้นเคยกับการประกอบอาหาร
จากเนื้อเป็ด ดังนั้นผลิตภัณฑ์เป็ดสดจึงถูกจาหน่ายโดยตรงให้กับร้านอาหารจีน รวมทั้งธุรกิจบริการอาหารอื่นๆ
นอกจากนี้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าส่งจานวน ๓ ราย และผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจานวน ๖ ราย
ในนครซิดนีย์ นครเมลเบิร์น กรุงแคนเบอร์รา และเมืองบริสเบน พบว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากไทย รวมทั้งมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากไทยอีกด้วย ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารไทยได้ให้ข้อมูลว่า ปริมาณการใช้เนื้อเป็ดของร้านอาหารไทยเฉลี่ย แต่ละร้านประมาณ ๒๐ – ๘๐
กิโลกรัม/สัปดาห์ ปัจจุบันในประเทศออสเตรเลียมีร้านอาหารไทยตั้งอยู่มีประมาณ ๓,๐๐๐ ร้าน ดังนั้นปริมาณ
การใช้เนื้อเป็ดของร้านอาหารไทยทั้งประเทศเฉลี่ยอาจสูงถึง ๖๐ – ๒๔๐ ตัน/สัปดาห์
๒. ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศนิวซีแลนด์
๒.๑ การผลิตและการส่งออก
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศนิวซีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับที่พบในประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือ
อุตสาหกรรมการผลิตไก่เป็นอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๕๖
ถึง ๒๕๕๙ ประมาณร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผลผลิตเนื้อไก่กว่าร้อยละ ๙๙ มาจากผู้ผลิตรายใหญ่จานวน ๔ ราย
ได้แก่ Tegel Food, Inghams Enterprises, PH Van den Brink และ Turk’s Poultry ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อ
บริโภคภายในประเทศร้อยละ ๙๕ และเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ ๕ โดยมีประเทศใกล้เคียงเป็นตลาด
ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และสาธารณรัฐฟิจิ ในปี ๒๕๕๙ นิวซีแลนด์มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ใน
ประเทศเฉลี่ ย ๓๙ กิ โ ลกรั ม /คน/ปี ทั้ ง นี้ มี ก ารคาดการณ์ ว่ า ปริ ม าณการผลิ ต เนื้ อ ไก่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น
๒๒๐,๐๐๐ ตัน ภายในปี ๒๕๖๔
ในปี ๒๕๕๙ ปริมาณการผลิตเนื้อไก่รวมทั้งประเทศประมาณ ๒๑๔,๐๐๐ ตัน ขณะที่การผลิตไก่งวง
มีปริมาณเพียง ๑,๐๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ ตัน ซึ่งมีผู้ผลิตไก่งวงรายใหญ่ที่สาคัญ ๔ ราย ได้แก่ Tegel Food, Canter
Valley, Turk’s Poultry, Crozier’s Turkey และผู้ผลิตเป็ดที่สาคัญมีเพียง ๑ รายเท่านั้น คือ บริษัท Canter
Valley ปริ ม าณการบริ โภคเนื้ อไก่ งวงเฉลี่ ย น้ อยกว่า ๑ กิ โลกรัม /คน/ปี และการบริโภคเนื้ อ เป็ ดน้ อ ยกว่ า
๐.๕ กิโลกรัม/คน/ปี
๒.๒ มาตรการการนาเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
ปัจจุบันนิวซีแลนด์อนุญาตนาเข้าเพียงผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกจากประเทศออสเตรเลียเท่านั้น และไม่พบ
การจัดทา Import Health Standard สาผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกจากประเทศอื่น อย่างไรก็ตามนิวซีแลนด์ได้จัดทา
Import Risk Analysis ฉบั บ ร่ า งส าหรั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ แ ละเป็ ด
เพื่ อการบริโภค ๑ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดให้ ผ ลิตภัณ ฑ์ ไก่ต้องผ่ านการให้ ความร้อนที่อุณ หภูมิ ไม่ต่ากว่า
๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๓๖๔ นาที ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้ในเชิงพาณิชย์
๑
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๓

ทาให้ความเป็นไปได้สาหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศนิวซีแลนด์
เป็ น ไปได้ ย าก อย่ างไรก็ ต าม นิ ว ซี แ ลนด์ ได้ อ นุ ญ าตน าเข้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไก่ งวงปรุงสุ ก จากสหรั ฐ อเมริก าและ
ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากประเทศไทยแล้วเมื่อต้นปี ๒๕๖๐
๒.๓ การสารวจตลาดและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ สัตว์ปีก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไก่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ บ ริ โ ภคมากที่ สุ ด พบการวางจ าหน่ า ยทั่ ว ไป
ในประเทศ แต่จากการสารวจตลาดพบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่งวงและผลิตภัณฑ์เป็ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งในนครโอ๊ค แลนด์ และกรุ งเวลลิ งตั น พบเพี ย งผลิ ตภั ณ ฑ์ เป็ ดสดจากบริษั ท Canter Valley วางจาหน่ าย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต Countdown แม้ว่าประเทศนิวซีแลนด์จะอนุญาตนาเข้าผลิตภัณฑ์ไก่งวงจากสหรัฐอเมริ กา
แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พบผลิตภัณฑ์วางจาหน่ายทั่วไปในเมืองที่สารวจ สาหรับผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากไทยนั้น
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ น าเข้า ได้ รั บ ทราบข้ อมู ล ว่าผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ น าเข้าเป็ น ครั้งแรกเมื่ อเดือ นมิถุ นายน ๒๕๖๐
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ ด ปรุ ง สุ ก บรรจุ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ (Bulk packaging) จ าหน่ า ยให้ กั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
บริ การอาหารเป็ น ช่องทางแรก แต่ ผ ลการตอบรับ ยังไม่ เป็ น ไปตามที่ ค าดการณ์ ไว้ เนื่ องจากผู้ บริโภคกลุ่ ม
ดังกล่าวไม่คุ้นเคยกับกลิ่นเครื่องเทศของผลิตภัณฑ์ ทาให้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับลดกลิ่นเครื่องเทศเพื่อให้
ตอบสนองต่ อความต้อ งการของผู้ บ ริ โภค อย่ างไรก็ ตาม สถานเอกอั ครราชทู ตไทยได้จั ดโครงการส่ งเสริม
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในประเทศนิวซีแลนด์ขึ้นในนครโอ๊คแลนด์และกรุงเวลลิงตัน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมงานดังกล่าวมีความสนใจผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกจากไทยอย่างมากด้วย
เช่นกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศนิวซีแลนด์จานวน ๙ ราย พบว่าในแต่ละ
ร้ า นมี ป ริ ม าณ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ เป็ ด ประมาณ ๒๐ – ๖๐ กิ โ ลกรั ม /สั ป ดาห์ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็ดรายใหญ่ของไทยได้วางแผนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เป็ดปรุงสุกรูปแบบอื่นๆ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกเพิ่มอีกภายในปี ๒๕๖๐
๓. การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทย
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยสามารถสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง
ภาคเอกชน
 อุ ต ส า ห ก ร ร ม สั ต ว์ ปี ก ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเป็น
หนึ่ งในผู้ ส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ ปี ก รายส าคั ญ
ของโลก
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ ปี ก ของประเทศไทยได้ รั บ การ
ยอมรั บ จากหลายประเทศว่ า มี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 ผู้ผลิตมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการผลิต
รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการบริโภค
ของชาวเอเชีย
๔

จุดอ่อน
 ประเทศไทยพบการระบาดของโรค Infectious
Bursal Virus Disease ที่ อ อ ส เต ร เลี ย แ ล ะ
นิวซีแลนด์ให้ความกังวล
 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาส่วนใหญ่เป็นการ
เฝ้ าติ ดตาม ควบคุม โรค หรือป้ องกัน โรคที่ เคย
พบประวัติการระบาดในประเทศ หรือพบการ
ระบาดในประเทศใกล้ เ คี ย งเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น
รายงานการเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาของ
โรคอุ บั ติ ใหม่ มี น้ อ ย ท าให้ ไม่ มี ข้ อ มู ล เพี ย งพอ
ต่อการคัดค้านมาตรการนาเข้า
 มาตรฐานบางมาตรฐานถู ก ก าหนดขึ้ น โดย
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง
 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร เป็น
เจ้าของฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟัก รวมทั้งธุรกิจ
ผลิ ต อาหารสั ต ว์ และโรงงานแปรรู ป ท าให้
สามารถค วบ คุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ แล ะ
ผลิตภัณฑ์สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา
 ผู้ผลิตให้การสนับ สนุน ด้านการวิจัยและพัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมการผลิ ต
จึงสามารถสร้างโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปยังต่างประเทศได้
 ผู้ผลิตมีความสามารถและศักยภาพในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของ
ประเทศผู้นาเข้า
 ผู้ผลิตมีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อป้องโรคระบาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ผู้ ผ ลิ ต บ า ง ร า ย ไ ด้ ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 ค่ าใช้ จ่ า ยใน ก ารผลิ ต ต่ าก ว่ า ใน ป ระเท ศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ภาครัฐ
 มาตรการ ข้ อ ก าหนด และหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการ
ผลิ ต ของไทยมี ม าตรฐานเที ย บเท่ า มาตรฐาน
ระดับสากล
 ภาครัฐให้การสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมการ
ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ภ าค รั ฐ ได้ ก าห น ด น โย บ าย ก าร ป้ อ งกั น
โร ค ไข้ ห วั ด น ก ได้ อ ย่ างมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ท าให้ ป ระเทศไทยปลอดจากการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกมาเป็นเวลากว่า ๙ ปี

๕

จุดอ่อน
 แม้ ว่ า จะมี ก ารก าหนดมาตรฐานการผลิ ต จาก
หน่ ว ยงานรัฐ บาล ตั้ งแต่ ในระดั บ ฟาร์ม จนถึ ง
กระบวนการแปรรูป แต่มาตรฐานเหล่านั้นไม่ได้
เป็นมาตรฐานบังคับ
 งานวิ จั ย ที่ จั ด ท าขึ้ น ไม่ ถู ก น าไป ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ เนื่องจากไม่ตรงตามสภาพปัญ หาที่
ต้องการการแก้ไข รวมทั้งอาจไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน
 การน าเทคโนโลยีห รื อ นวัต กรรมใหม่ เพี่ อ ใช้ ใน
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตจากัดอยู่
ในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเงินทุนในการผลิตสูง
 อุต สาหกรรมสั ต ว์ปี ก ไทยต้ อ งพึ่ งพาการน าเข้ า
พ่อแม่พันธุ์และอาหารสัตว์จากต่างประเทศ
 อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไก่ ง วงยั ง คงต้ อ งการ
การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม มาตรฐานการผลิ ต ตั้ ง แต่
ระดับฟาร์ม

ปัจจัยภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

ผลิตภัณฑ์ไก่
 คณะท างานด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพของ
 อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และแป รรู ป ไก่ ใ น
ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศขอความคิดเห็นต่อ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
การทบทวนบทความทางวิชาการของ Buckow et  ผู้ผ ลิ ต ทั้ งสองประเทศมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ปริม าณ
al (2017)๒ เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปไก่ด้วยระบบ
การผลิตและการส่งออก
ความดันสูง (High Pressure Processing: HPP) ซึ่ง  รัฐบาลประเทศออสเตรเลี ย ให้ การสนั บ สนุ น
วิธีดั งกล่าวอาจเป็น มาตรการในการลดความเสี่ย ง
และส่งเสริมอุ ต สาหกรรมสั ตว์ ปี กในประเทศ
ของเชื้ อ ก่ อ โรคให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ เหมาะสมต่ อ การ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
คุ้มครอง
 ประเทศออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ เป็ น เขต
 HPP เป็ นเท คโนโลยี ที่ มี ก ารใช้ ใ นอุ ต สากรรม
ประเทศปลอดโรคในสัตว์ปีกที่สาคัญ ทาให้ ทั้ง
การแปรรูปเนื้อสัตว์ในหลายประเทศ โดยเทคโนโลยี
สองป ระเท ศสามารถ ก าหนดมาตรการ
ดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืขที่เข้มงวด
ประสาทสัมผัสอย่างมีนัยสาคัญ
 วิธีการแปรรูปแบบ HPP ใช้ต้นทุนในการผลิต
 ผลิตภัณฑ์ไก่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศ
สูงมาก
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น  ป ระ เท ศ อ อ ส เต รเลี ย แ ล ะ นิ วซี แ ล น ด์ มี
 อาหารส าเร็ จ รู ป พร้ อ มบริ โภคได้ รั บ ความนิ ย มจาก
ผลิตภัณ ฑ์ไก่หลากหลายรูปแบบวางจาหน่าย
ผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เป็นจานวนมาก


ผลิตภัณฑ์ไก่งวง
 ปริ ม าณความต้ อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ ง วง
 สหรัฐอเมริกาเป็น ผู้ผลิตไก่งวงที่ใหญ่ ที่สุดของ
ในประเทศมีแนวโน้ มความต้องการเพิ่ ม สูงขึ้ น จาก
โลกจึ งเป็ น คู่แข่งส าคัญ ของไทย และมี ความ
กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ
ได้ เ ปรี ย บประเทศไทยทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น และ
 ผลิตภัณฑ์ไก่งวงในประเทศยังมีจาหน่ายน้อย
เทคโนโลยีการผลิต
 รั ฐ บาลออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ พิ จารณ า
 ความต้ องการผลิ ตภั ณ ฑ์ ไก่ งวงในออสเตรเลี ย
การน าเข้ า ไก่ ง วงปรุ ง สุ ก จากต่ า งประเทศ คื อ
และนิวซีแลนด์ยังอยู่ในระดับต่า
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรการนาเข้าที่กาหนดขึ้น เป็น
มาตรการที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติได้
ผลิตภัณฑ์เป็ด
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ ด ที่ ว างจ าหน่ า ยในประเทศมี รู ป แบบ
 ไม่สามารถคาดคะเนชนิดและจานวนโรคที่อยู่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เ ลื อ กน้ อ ย จึ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ข อง
ระหว่ า งการพิ จ ารณ าจั ด ท า Import Risk
ผู้ป ระกอบการในการนาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ แบบใหม่ ๆ
Analysis และความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถ
เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้บริโภค
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ รั ฐ บาลออสเตรเลี ย
 ปริ ม าณความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ ด ในประเทศ
กาหนดเพื่อลดความเสี่ยงในการนาเข้า
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีอยู่สูง

๒

Buckow et al (2017). High pressure inactivation of selected avian viral pathogens in chicken meat homogenate (แหล่งข้อมูล
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516304200)

๖

ปัจจัยภายนอก

โอกาส

อุปสรรค

ผลิตภัณฑ์เป็ด
 ผู้ผลิตที่สาคัญ ในประเทศออสเตรเลียมีเพียง ๒ ราย  ผลิต ภัณ ฑ์ เป็ด ย่างจากร้านชาวจีน สามารถพบ
และประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มี เพี ย ง ๑ ราย ซึ่ ง ไม่ ผ ลิ ต
ได้ทั่วไปในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นที่นิยม
ผลิตภัณฑ์เป็ดแปรรูป
ของผู้ประกอบการร้านอาหารในการเลือกซื้ อ
 ผู้ผลิตท้องถิ่นบางรายสนับสนุนการนาเข้าผลิตภัณ ฑ์
เป็นวัตถุดิบ
เป็ดปรุงสุกของไทย
 บ ริ ษั ท Luv-a-Duck Proprietary Limited
 ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารไทยนิ ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็นผู้ผลิตสาคัญ ของประเทศที่มีการจาหน่าย
เป็ดย่างจากประเทศไทย มากกว่าผลิตภัณฑ์เป็ดย่าง
สิ น ค้ า ทั่ ว ประเทศออสเตรเลี ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
จากร้านอาหารจีน
คุ ณ ภาพดี ได้ ม าตรฐาน และเป็ น ที่ นิ ย มของ
 ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารไทยชื่ น ชอบรสชาติ แ ละ
ผู้บริโภคในประเทศ
มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากไทย
 กระบวนการผลิ ต สาหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม มู ล ค่ า
บางชนิ ด ที่ มี ศั ก ยภาพ ไม่ ส ามารถผลิ ต ให้
สอดคล้องตามข้อกาหนดของ Import Health
Standard ได้ เช่ น เป็ ด รมควั น พาสตรามี่
(Pastrami) หรือผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดชนิดอื่นๆ ที่
มีขนาดชิ้นเล็ก เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิในการ
ผลิตต่า
ทัว่ ไป


ผู้ บ ริ โ ภ คทั้ ง ใน ป ระเท ศออสเตรเลี ย และ
นิ วซี แลนด์ นิ ยมเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต โดย
ประเทศของตน

๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เป็ดและสัตว์ปีกอื่นๆ ที่สาคัญ
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยมีความพร้อมและ
ศักยภาพเพียงพอสาหรับการส่งออก แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยยังคงต้องการการพัฒ นาเพื่อ
แก้ไขจุดบกพร่องที่เป็นอุปสรรค โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การเปิดตลาดผลิตภัณฑ์
สัตว์ปีกในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอแนะแนวทางสาหรับ
ภาครัฐและเอกชนดังต่อไปนี้
๔.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับภาครัฐบาล
๑) ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยหรือการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในสัตว์ปีก เนื่องจากอุปสรรค
ที่ส าคัญอย่างยิ่งของการเปิดตลาดทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกคือ
การที่ป ระเทศไทยเป็ นเขตประเทศที่พบการระบาดของโรคในสัตว์ปีกที่สาคัญ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อหา
แนวทางการป้องกันโรคหรือวิธีการยับยั้งโรคที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลเพียงพอต่อการ
เจรจาเพื่อป้องกันให้มกี ารกาหนดมาตรการที่เข้มงวดเกินความจาเป็น
๗

๒) ดาเนิ น การเฝ้ าระวังทางระบาดวิท ยาที่ ค รอบคลุ ม โรคที่ ส าคั ญ และมีค วามเสี่ ยงต่อ การระบาด
ในประชากรสัตว์ปีกของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการเฝ้าระวังทางระบาดวิท ยาที่จัดทาทั่วไปเน้นเฉพาะโรคที่ระบุ
ในพระราชบั ญ ญั ติ โรคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ านั้ น ท าให้ ป ระเทศไทยขาดข้ อ มู ล ด้ านการเฝ้ าระวั ง
ทางระบาดวิทยาของโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคเทมบูซึ ที่พบการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ก็ยังไม่มี
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเพียงพอ
๓) กาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับการผลิตหรือการแปรรูปสัตว์ปีกที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานตามหลัก
ความปลอดภัยอาหาร ซึ่งได้แก่หลัก GMP และ HACCP สาหรับฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป
รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพในทุกฟาร์มเลี้ยงเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคระบาด
ในประชากรสัตว์ปีกของประเทศ
๔) ปัจจุบันไก่งวงเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน แต่การ
เลี้ยงไก่งวงในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงนอกโรงเรือนของเกษตรกร ซึ่งยังขาดมาตรการการป้องกันโรค
และจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่งวง
ตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มฟักไข่ รวมทั้งมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่งวง
๕) สนั บ สนุ น ด้านการวิจั ยด้ านเทคโนโลยีการพัฒ นาพั นธุ์สั ตว์ และอาหารสั ตว์ เพื่อลดการนาเข้า
จากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
๖) ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมสัตว์ปีกด้านอื่นๆ เช่ น หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การใช้แรงงาน
ควบคู่ ไปกั บ หลั ก การด้ านมาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ ส่ งเสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละสร้างความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ
นานาชาติ
๔.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับภาคเอกชน
๑) ปฏิบั ติตามกฏหมาย ระเบี ย บ หรือมาตรฐานที่ท างรัฐ บาลกาหนดอย่างเคร่งครัด และคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการผลิตที่ดี
๒) ควรแจ้งขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออกกับทางรัฐบาลอย่างชัดเจน ก่อนการเสนอขอเปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพิจารณาความเสี่ยงสาหรับมาตรการนาเข้าของประเทศปลายทาง
๓) ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน นอกเหนือจากการให้ความสาคัญ
กับการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงอย่างเดียว
๔) ศึ ก ษาแนวโน้ ม ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคในประเทศที่ ต้ อ งการส่ งออก เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการและวัฒนธรรมการบริโภคของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
๕) ศึ ก ษากฏหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ของประเทศปลายทาง รวมทั้ งให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ
เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการด้านภาษี

๘

Executive Summary
Thailand’s poultry industry has grown rapidly after recovery from avian influenza
outbreak and declared free of the disease in 2008. Since then, poultry farming standards and
disease control programs have been developed to ensure that Thai products remain free from
diseases and possess high quality and safety. As a result, Thailand has been free from Avian
Influenza for almost 9 years and becomes the fourth largest poultry exporter in the world.
However, there are some obstacles for Thailand to access Australia and New Zealand’s
poultry markets.
The objective of this study was to determine market access opportunities for cooked
duck meat and other poultry products from Thailand for Australia and New Zealand. The
study gathered information relating to poultry products which included trade, the current
market situation, market trends, Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Measures) and
concerned regulations. SWOT analysis was used to evaluate strengths, weaknesses,
opportunities and threats of Thailand’s poultry industry. Also, the appropriate strategies to
access Australia and New Zealand poultry market were derived from the analysis. The results
of this study are the following:
1. Australia’s Poultry Industry Overview
1.1 Production and Exportation
There are three major poultry industries in Australia which are chicken meat, turkey
meat and duck meat. The chicken meat is the largest industry compared with other Australian
livestock productions. The study found that Australia’s chicken meat industry has been
growing continuously for the last 5 years. The total production was about 1.2 million tons
in 2016. Approximately 70% of Australian chicken meat is supplied by two large integrated
national companies which are Inghams Enterprise and Biada Poultry. Approximately 95% of
total production is consumed domestically. Per capita consumption of chicken meat was
46.1 kg in 2016 and expected to reach 49.2 kg in 2020. In addition, the production and
exportation have been projected to increase in response to the world consumption trend. The
second largest poultry industry in Australia is Turkey which is valued at $AUD 200 million.
In 2016, the total consumption of turkey meat was 1 kg per capita while per capita
consumption of duck meat was only 0.5 kg. The study found a strong demand for cooked
duck meat products in Australia as a result of growing Asian population. Australian
consumers are also versatile and becoming more familiar with Asian food since Asia is their
common tourism destination. There are only 2 duck processing companies who dominate the
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poultry market in Australia which are Pepe’s Duck Limited and Luv-a-Duck Proprietary
Limited. The production capacities of both companies totaled 180,000 ducks per week.
One of the companies was interviewed during the study. The company expressed its strong
support for Thai cooked duck meat products in Australia market. The company is interested in
being a partnership with one of the Thai exporters in order to import and distribute the
products in Australia. This is due to the fact that production cost in Australia is much higher
in terms of raw materials, wages, equipment and technologies.
Around 5% of Australian chicken meat is exported. Countries in the Pacific islands
such as Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu are Australia’s major export
markets. Some of the products are exported to the Philippines and Hong Kong as well. The
value of chicken meat exports from Australia rose to $US 37.94 million in 2016.
Australian exports a few turkey meat products to Japan, South Africa, Samoa, Nauru
and Hong Kong. The export value of turkey meat was $US 3.5 million in 2016. Apart from
that, Australia also exports a few duck meat products mainly frozen cuts and edible offal to
Hong Kong and United States of America. The export value of duck products in 2016 was
$US 469,000.
1.2 Import conditions and SPS measures
Although Australia has permitted the importation of cooked chicken meat products
from the United States of America, Thailand and Denmark since 2008, these imported
chicken products from approved countries have not been found in Australia. The reason is
that the SPS measures are impractical for commercial production. The products must be
heated to a minimum core temperature of 800C for at least 125 minutes. Thus, the chicken
products from approved countries are not able to meet the specified temperature and time
requirements of Australia’s import conditions. Only chicken products from New Zealand can
be imported to Australia with different import conditions. Australia could be seen as using
SPS measures to protect its own agricultural sector.
Since early 2017, Department of Agriculture and Water Resources has been
considering the stakeholders’ comments on a draft review of cooked turkey meat from the
United States. According to the Import Risk Analysis for such products, the minimum core
temperature requirement is 76.60C for a minimum of 30 minutes. The Department also
announced a commencement of a review for market access for cooked duck meat from
Thailand into Australia on 28th June 2017. The Australian government will probably take
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at least 2 years to release the draft Import Risk Analysis for public comment. After that the
final report will be recommended and then the importation may occur.
1.3 Australia’s Poultry Market
The study found that the most popular poultry meat in Australia is chicken, followed
by turkey meat and then ducks meat. The demand for turkey products was forecasted to
increase among health conscious consumers, particularly aging population. Another finding is
that there are a few varieties of duck meat products in Australia market. The duck meat
products were mostly found in Asian community areas because Australian consumers are not
accustomed to cooking with duck meat. So that fresh duck meat products are directly
distributed to Chinese restaurants and other food services. According to the interview with
3 distributors and 6 Thai restaurant owners in Sydney, Melbourne, Canberra and Brisbane,
they were all interested in cooked duck meat products from Thailand and desired to support
Thai products. The Thai restaurant owners stated that 20 - 8 0 kilograms of roasted duck are
used in the restaurant per week. There are approximately 3,000 Thai restaurants in Australia.
The demand for roasted ducks could be estimated as 60 – 240 tons/week.
2. New Zealand’s Poultry Industry Overview
2.1 Production and Exportation
Poultry industry in New Zealand is similar to Australia. Chicken meat production is
the largest industry. The average annual growth rate of chicken meat industry from 2013 to
2016 is 7.5%. Almost 99% of New Zealand’s chicken meat products is produced by four large
companies which are Tegel Food, Inghams Enterprises, PH Van den Brink and Turk’s
Poultry. 95% of the chicken production is domestically consumed, whereas 5% is exported to
neighboring countries such as Papua New Guinea and Republic of Fiji. The average chicken
meat consumption in 2016 was 39 kg per capita. The production of New Zealand chicken
meat products was forecasted to reach 220,000 tons in 2021.
In 2016, New Zealand produced 214,000 tons of chicken meat. At the same time, only
1,000 to 1,500 tons of Turkey meats were produced. Four largest turkey producers in New
Zealand are Tegel Food, Canter Valley, Turk’s Poultry and Crozier’s Turkey. There is only
one company, Canter valley, who dominates the duck market in New Zealand. The turkey
consumption in the country is less than 1 kg per capita and the duck consumption is less than
0.5 kg per capita.
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2.2 Import conditions and SPS measures
New Zealand has allowed the importation of cooked chicken meat products from
Australia. For other countries, New Zealand has not commenced Import Health Analysis for
chicken meat products yet, but the draft Import Risk Analysis1 was issued in 2013.
The analysis recommended that the chicken meat products must be heated to minimum core
temperature of 80oC for at least 1,364 minutes. The recommendation is impractical for
commercial production. Therefore, it is unlikely that Thailand and other countries will gain
access the New Zealand’s chicken meat market. However, cooked turkey meat products from
USA and cooked duck meat products from Thailand have been recently allowed to import
into New Zealand.
2.3 New Zealand’s Poultry Market
Chicken meat products are the most popular in New Zealand as they were easily found
in the market, whereas there were a few turkey and duck meat products from local producers.
In Wellington and Auckland, only fresh duck meats from Canter Valley were sold in
Countdown supermarket. Moreover, the market survey did not find any poultry products from
United States of America. A New Zealand Importer interviewed that the first consignment of
cooked duck meat products in bulk packaging from Thailand arrived in June 2017 was
distributed to food services but sales volume did not meet their expectation. The product
flavors may not be satisfactory to some consumers. To meet the customer preference, the
products should contain less herbs and spices. However, Thai restaurant owners shown great
interest in these products during the promotions of cooked duck meat from Thailand in
Auckland and Wellington which were organized by Royal Thai embassy in August 2017.
According to the interview with 9 Thai restaurant owners in New Zealand, 20 - 60 kilograms
of duck meat are used in the restaurant per week. In addition, a large Thai producer,
CPF (Thailand) Public Company Limited, will launch new cooked duck meat products in
supermarkets by the end of 2017.

1

Import Risk Analysis : Chicken and duck meat for human consumption (Draft for public consultation) August 2013
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3. SWOT Analysis of Thailand’s poultry industry
The results of the analyses are given in the table below.
Strengths

Weaknesses


Entrepreneur sector


Thailand’s poultry industry has been
growing continuously and has become







are

diseases that have been detected in

Thai

are

country. Thailand does not have

internationally recognized as high

sufficient information and reported

quality and safe.

incidents of emerging diseases to

Thai

poultry

products

producers

Asian

possess

vast

culture

and

oppose unjustified import conditions


consumer

There

are

various

government

agencies having jurisdiction and many
regulations are enforced.

Most of Thai producers are integrated
companies.

They

own



breeders,

plants. So that they can control and

A number of good farming practices,
managements

hatcheries, feed mills and processing

and

standards

are

available but not mandatory.


Researches conducted are not demand

minimize production costs. Moreover,

driven or not applicable for actual

their products are traceable to sources

production nor market investment.


of raw materials.
Thai

producers

are

dedicated

to

technologies and innovations. These

Thai producers have abilities to ensure
that their product qualities are in
compliance with the regulations of
importing countries.
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advanced

technologies

and

larger business.


can increase opportunities to export
their products to overseas countries.

New

innovations are only affordable by

research and development of new



surveillances

the world.

preference.



Epidemiological

usually conducted to monitor the

of

Internal factors

found in Thailand.

one of the largest poultry exporters in

experiences and good understanding



Infectious Bursal Disease has been

Thailand needs to import breeders and
animal feeds from overseas.



Turkey industry in Thailand needs to
be developed.

Strengths


Thai

producers

have

Weaknesses
abilities

to

develop the effective preventions and
managements of poultry diseases.


Thai producers also place importance
on

social

responsibility

to

sustainability.


Production costs in Thailand are much

Internal factors

lower than in Australia and New
Zealand
Government sector


Thai standards and regulations are
equivalent to international standards.



The

government

encourages

entrepreneurs to implement voluntary
standard and strictly comply with
concerned regulations.


The government successfully enforced
laws

and

regulations

of

poultry

diseases control. Thus, Thailand has
been free from Avian Influenza for
almost 9 years.
Opportunities

Threats

External factors

Chicken Products


Department of Agriculture and Water  Australia and New Zealand’s chicken
Resources has invited stakeholder to

meat industries are growing.

provide comments on High Pressure  Production
Processing of chicken meat2 as an

and

exportation

are

expected to increase in both countries.

equivalent risk management measure  Australia government supports their
to the requirements in Import Risk

poultry industry in terms of funds,

Analysis for chicken meat product.

research and development.

2

Buckow et al (2017). High pressure inactivation of selected avian viral pathogens in chicken meat homogenate ( Source :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516304200)
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Opportunities

Threats

Chicken Products (Continued)






High pressure processing has been
used in meat processing in some

from many poultry diseases, and tend

countries and does not adversely affect

to

sensory properties of the products.

measures.


Chicken meat is the most popular meat
in Australia and New Zealand.



Australia and New Zealand are free

regulate

High

more

restricted

Pressure

SPS

Processing

technologies are expensive.


Demand for ready-to-eat products is

There are a wide variety of chicken

significantly increased in Australia

meat products available in Australia

and New Zealand.

and New Zealand Markets.
Turkey Products

External factors









The demand for turkey meat is

USA is the world’s largest turkey

forecasted to increase from consumers

producer and allowed to export its

who concern about health benefits.

products into Australia and New

There are very few turkey producers in

Zealand. USA has advantages over

Australia and New Zealand.

Thailand in terms of production cost

Australia and New Zealand have

and technologies.


allowed the importation of cooked

The demand for turkey meat in

turkey meat from USA. Thailand is

Australia and New Zealand is still very

likely to meet the import conditions set

low.

force by these countries.
Duck Products




Existing duck products available in the  Diseases of critical concern and import
market are not diversified. There are

conditions are still unknown pending

opportunities to introduce new and

the Australia’s 2-year risk analysis time

innovative products to better suit

frame. The condition imposed may not

consumer’s lifestyle.

be practical eventually.

There is a strong demand for cooked  There are many Chinese roasted duck
duck meat products in Australia and

suppliers

New Zealand.

Zealand.
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in

Australia

and

New

Opportunities

Threats
Duck Products (Continued)



External factors



There are very few duck processing  Luv-a-duck Proprietary Limited has
companies who dominate the poultry

been dominating cooked duck meet

market in Australian and New Zealand.

supplier in Australia. Luv-a-duck’s

A local duck processing company in

products are easily found in Australia’s

Australia supports the importation of

market.

cooked duck meat products from  Some potential and high value products
Thailand.




Thai

restaurant

cannot be offered to New Zealand
owners

in

New

market due to impractical time and

Zealand prefer Thai roasted duck to the

temperature

requirements

such

as

Chinese one.

smoked duck breast, cooked duck

Thai restaurant owners trust in the

breast in sauce, pastrami duck, etc.

quality of Thai products.
In general


Australia

and

New

Zealand’s

consumers prefer local products to
imports.
4. Australia and New Zealand’ Poultry Market Access Strategies
The results of SWOT analysis, as mentioned above, showed that Thailand has the
potential and the opportunity to export its products to Australia and New Zealand but that
there were obstacles and weaknesses that could be eliminated and improved upon by the
cooperation between governments and entrepreneurs. The appropriate strategies are provided
in the following:
4.1 Suggestions for Thai government
1. The government should support academic researches or scientific researches
relating to concerned poultry diseases. The main obstacle for Thai poultry products to access
Australia and New Zealand is that Thailand has experienced some outbreaks of major poultry
diseases. Research studies on inactivation of some pathogens in poultry products do not
available. Thus, Thailand is not likely to have sufficient scientific evidences to counteract
unjustified SPS measures if enforced.
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2. Surveillance should be conducted for the poultry diseases that will possibly affect
Thai poultry population. In these day, only the diseases listed in Animal Epidemics ACT,
B.E. 2558 (2015) have a surveillance report while the surveillance report of emerging
diseases including Tembusu Virus is not available.
3. GMP and HACCP for poultry farming, abattoir and processing plant should be
mandatory. Poultry producers should be convinced to implement biosecurity system or
compartmentalization in their farming management.
4. The demand for turkey meat has slightly increased especially from neighboring
countries. In Thailand, most turkeys are grown in backyard without proper disease control and
farm management. The government should improve the turkey farming standards including
breeding farms, hatcheries, and grow-out farms.
5. The government should support the research and development in genetic
improvement and animal feed, in order to reduce the importation and production costs
6. The government should promote the implementation of animal welfare standards
and labour practices to promote the image of poultry farming in Thailand.
4.2 Suggestions for Thai entrepreneurs
1. Entrepreneurs should strictly implement food safety standards and comply with
concerned regulations to maintain high quality of the products.
2. Entrepreneurs should discuss with the government to confirm and finalize the scope
of the product prior to launching market access request. This is to prevent unnecessary delay
in negotiation and prolonged consideration.
3. Entrepreneurs should concern not only about the quality and safety of the product,
but also the environmental issue, animal welfare and social responsibilities.
4. Entrepreneurs should study the market trend in importing countries and develop the
products suitable for individual country’s culture and preference.
5. Entrepreneurs should keep abreast with updated information on laws, regulations,
standards and requirements of importing countries and work closely with the Thai
government to prevent non-tariff trade barriers.
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