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ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคไขหวัดนก (Bird Flu)

1. บทนํา

โรคไขหวัดนก (Bird Flu) เปนโรคระบาดที่เกิดขึ้นในไก ท้ังไกเน้ือ และไกไข ท่ีมีเกิดขึ้นต้ังแตป
1985 ท่ีรัฐเพนซิลเวเนีย ตอมาในป 1987 โรคนี้ไดระบาดสูคน เพราะสายพันธุเปลี่ยนเปนสายพันธุ H5N1
โดยมีรายงานครั้งแรกวามีคนตายที่ฮองกง สําหรับการเกิดโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ในประเทศไทยใน
ปจจุบันก็เปนแบบเดียวกัน (แผนภาพที่ 1) ซึ่งระบาดอยางรวดเร็วและปรากฏเปนขาวตามสื่อตางๆ นับตั้งแตช
วงกลางเดือนมกราคมที่ผานมา จากจํานวนของพื้นท่ีเลี้ยงไกตองสงสัยวาไดรับเชื้อ รวมทั้งมีผูเสียชีวิตจากโรค
ดังกลาวเกิดขึ้น ประกอบกับการเกิดโรคดังกลาวในประเทศตางๆ และการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน ไดสราง
ความตื่นตระหนกตอประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก ผลจากการปองกันและระมัดระวังการติดเชื้อของทั้งประชา
ชนและหนวยงานภาครัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงเปนเรื่องปกติ
ท่ีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของโรคไขหวัดนกที่มีตอเศรษฐกิจเริ่มเปนท่ีตระหนักและกลาวถึงในกลุมประชา
ชน ภาครัฐบาล และสื่อมวลชนในชวงเวลานี้ รายงานฉบับน้ีมุงที่จะนําเสนอผลกระทบของโรคไขหวัดนกตอ
ภาวะเศรษฐกิจไทย ท้ังน้ีเปนการวิเคราะหผลกระทบในเชิงทฤษฎี โดยจะนําเสนอเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบ
ของโรคไขหวัดนก และการการคาดการณผลกระทบของโรคไขหวัดท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย โดยจะเปนการ
วิเคราะหความเปนไปไดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระยะตางๆ

2. ผลกระทบของโรคไขหวัดนกที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย

จนถึงปจจุบันทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการกําจัดสัตวปกท่ีตองสงสัยวาจะเปนพาหะ
ในการระบาดของโรคไขหวัดนกไปแลว 25,914,783 ตัว จากจํานวนฟารม 24,955 ฟารม (ขอมูลยอดสะสม ณ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2547) ในเขตพื้นท่ี 24 จังหวัด

อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาวนี้ ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในหลายดานอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ท้ังผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกถือเปนปจจัยการผลิตขั้นกลางที่มี
ความเชื่อมโยงในทั้งสองดาน คือ มีความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมตนนํ้า (Backward linkage) ไดแก การ
ผลิตอาหารสัตว โรงสีขาว ประมงทะเล ไข ขาว การผลิตยา สถาบันการเงิน โรงเลี้ยงสัตวปก การผลิตผลิต
ภัณฑพลาสติก ซอมแซมยานพาหนะ และอื่นๆ ขณะที่มีความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ํา (Forward
linkage) ไดแก การเลี้ยงสัตวปก การฆาสัตว การผลิตปุย บันเทิง และอื่นๆ โดยจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการ
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เลี้ยงสัตวปกน้ัน มีความเชื่อมโยงตออุตสาหกรรมตนนํ้าคือการผลิตอาหารสัตว ซึ่งเม่ืออุตสาหกรรมสัตวปกได
รับผลกระทบจะสงผลทําใหอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวไดรับผลกระทบมากที่สุดประมาณรอยละ 62.74 (คิด
เปนมูลคาประมาณ 14,192.15 ลานบาท) นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวยังมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมตนนํ้าท่ีสําคัญคือ การปลูกขาวโพด ท้ังน้ีเพราะวา ขาวโพดเปนสวน
ประกอบสําคัญในการผลิตอาหารสัตวซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 30.60 (คิดเปนมูลคาประมาณ 4,342.80
ลานบาท) (แผนภาพที่ 1)

ขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมสัตวปกคือ โรงฆาสัตว ซึ่งเม่ืออุตสาหกรรมสัตวปกได
รับผลกระทบจะสงผลทําใหอุตสาหกรรมโรงฆาสัตวไดรับผลกระทบมากที่สุดประมาณรอยละ 98.49 (คิดเปน
มูลคาประมาณ 22,620.58 ลานบาท) นอกจากนี้อุตสาหกรรมโรงฆาสัตวยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ โดยอุตสาหกรรมปลายน้ําท่ีสําคัญคือ ภัตตาคาร ท้ังน้ีเพราะวา ภัตตคารเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผล
กระทบโดยตรงจากการลดลงของการบริโภคอันเน่ืองมาจากโรคระบาดไขหวัดนกในไก ท้ังน้ีเน่ืองจากวา มีการ
ใชเปดและไกเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารเปนสวนประกอบสําคัญซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 59.76
(คิดเปนมูลคาประมาณ 13,313.93 ลานบาท)  (แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1)

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดสวนและมูลคาของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสัตวปกป 2547 ในกรณี
สถานการณปกติ

หมายเหตุ : อ่ืนๆ 1/ เปนอุตสาหกรรมตนนํ้า นอกจากการผลิตอาหารสัตว ไดแก โรงสีขาว ประมงทะเล ไข ขาว การผลิตยา
สถาบันการเงิน โรงเลี้ยงสัตวปก การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ซอมแซมยานพาหนะ เปนตน

  อ่ืนๆ 2/ เปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา นอกจากการเลี้ยงสัตวปก ไดแก การฆาสัตว การผลิตปุย บันเทิง เปนตน

�การผลติอาหารสัตว
14,192.15 ลบ.

อื่นๆ/1
8,428.43 ลบ.

�ขาวโพด
4,342.80 ลบ.

อื่นๆ
9,849.35 ลบ.

อื่นๆ/2
341.57 ลบ.

� �โรงฆาสัตว
22,279.00 ลบ.

ภัตตาคาร
13,313.93 ลบ.

อื่นๆ
8,965.07 ลบ.

� �การใชปจจัยการผลิต
30.60%

69.40%

62.74% 37.26%

1.51% 98.49%

59.76%

40.24%

� �สัตวปก
22,620.58 ลบ.

�การขายปจจัยการผลิต
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จากการสถานการณของการกําจัดสัตวปกท่ีตองสงสัยวาจะเปนพาหะในการระบาดของโรคไขหวัดนก
ไปแลว 25,914,783 ตัว จากจํานวนฟารม 24,955 ฟารม (ขอมูลยอดสะสม ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2547) ทาง
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจไดประมาณการถึงผลกระทบตออุตสาหกรรมสัตวปกในประเทศ ซึ่งสรุปได
ดังน้ี

 ผลกระทบตออุตสาหกรรมสัตวปกเองมีมูลคาความเสียหายประมาณ 1,189.50 ลานบาท (คิด
เปนรอยละ 0.018 ของ GDP ป 25471) (แผนภาพที่ 2 และตารางที่ 1)

 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ซึ่งมีความเชื่อมโยงเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าของอุตสาหกรรม
สัตวปก มีมูลคาความเสียหายประมาณ 746.29 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 0.012 ของ GDP ป
2547) (แผนภาพที่ 2 และตารางที่ 1)

 อุตสาหกรรมการปลูกขาวโพด ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว ท้ังน้ีเพราะวา ขาวโพดเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตอาหารสัตว มีมูลคาความ
เสียหายประมาณ 228.36 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 0.004 ของ GDP ป 2547) (แผนภาพที่ 2
และตารางที่ 1)

 อุตสาหกรรมโรงฆาสัตว ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมสัตวปก มีมูลคาความ
เสียหายประมาณ 1,171.53 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 0.018 ของ GDP ป 2547) (แผนภาพที่ 2
และตารางที่ 1)

 ภัตตาคาร อุตสาหกรรมปลายน้ําท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมโรงฆาสัตว มีมูลคาความเสียหาย
ประมาณ 700.11 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 0.0108 ของ GDP ป 2547) (แผนภาพที่ 2และตา
รางที่ 1)

เมื่อพิจารณาถึงมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกําจัดสัตวปกท่ีตองสงสัยวาจะเปนพาหะในการ
ระบาดของโรคไขหวัดนกจํานวน 25,914,78 ตัว นั่นทําใหเกิดมูลคาความเสียหายตอท้ังระบบของอุตสาห
กรรมที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสัตวปกมีมูลคาความเสียหายประมาณ 5,486.28 ลานบาท
(คิดเปนรอยละ 0.08 ของ GDP ป 2547) (แผนภาพที่ 2 และตารางที่ 1)

                                                          
1 จากตัวเลขการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจที่ประมาณการวามีการ
ขยายตัวประมาณ 6,471 พันลานบาท
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แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสวนและมูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวนการฆาไก 25,914,783 ตัว (ขอมูล
ยอดสะสม ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2547)

ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนและมูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวนการฆาไก 25,914,783 ตัว (ขอมูล
ยอดสะสม ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2547)

ปจจัยการผลิตตนน้ํา มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
/GDP

ปจจัยการผลิตปลายน้ํา มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
/GDP

สัตวปก 1,189.49 0.018
- การผลิตอาหารสัตว 746.29 0.012 - โรงฆาสัตว 1,171.53 0.018
- อ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
ผลิตอาหารสัตว 1/

443.20 0.008 - อ่ืนๆ นอกเหนือจาก
การเล้ียงสัตวปก 2/

17.96 0.0003

การผลิตอาหารสัตว โรงฆาสัตว
- ขาวโพด 228.36 0.004 - ภัตตาคาร 700,11 0.0108
- อ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
ผลิตขาวโพด

517.92 0.008 - อ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภัตตคาร

471.42 0.0073

หมายเหตุ : อ่ืนๆ 1/ เปนอุตสาหกรรมตนนํ้า นอกจากการผลิตอาหารสัตว ไดแก โรงสีขาว ประมงทะเล ไข ขาว การผลิตยา
สถาบันการเงิน โรงเลี้ยงสัตวปก การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ซอมแซมยานพาหนะ เปนตน

  อ่ืนๆ 2/ เปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา นอกจากการเลี้ยงสัตวปก ไดแก การฆาสัตว การผลิตปุย บันเทิง เปนตน

�การผลิตอาหารสัตว
13,445.86 ลบ.

อ่ืนๆ
7,985.22 ลบ.

�ขาวโพด
4,114.43 ลบ.

อ่ืนๆ
9,331.43 ลบ.

อ่ืนๆ
323.61 ลบ.

� �โรงฆาสัตว
21,107.48 ลบ.

ภัตตาคาร
12,613.83 ลบ.

อ่ืนๆ
8,493.65

228.36 ลบ.(0.004%)

517.92 ลบ. (0.008%)

746.29 ลบ. (0.012%) 443.20 ลบ.(0.007%)

17.96 ลบ. (0.0003%) 1,171.53 ลบ. (0.018%)

700,11ลบ.(0.0108%)

471.42 ลบ. (0.0073%)

� �สัตวปก
21,431.09 ลบ.

1,189.49 ลบ. (0.018%)

� � � �สัดสวนและมูลคาของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากจํ  านวนการฆาไก 25 �ลานตัว
� �การใชปจจัยการผลิต

�การขายปจจัยการผลิต
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การประมาณการผลกระทบจากโรคไขหวัดนกที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจไดประมาณการผลกระทบของโรคไขหวัดนกที่มีตอเศรษฐกิจไทย

ภายใตสมมติฐานตางๆ ดังน้ี

1. กรณีท่ี 1 การบริโภคภายในประเทศลดลงประมาณรอยละ 80 60 50 ในเดือนท่ี 1 2 และ 3
ตามลําดับ และเขาสูระดับปกติไดภายในเดือนท่ี 4 ในขณะที่การสงออกไกของไทยไปยังประเทศ
ตางๆ ถูกระงับเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน แตยังสามารถสงออกไกสุกได ในกรณีน้ี จะเกิด
การสูญเสียประมาณ 20,118 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.31 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาย
ในประเทศ

2. กรณีท่ี 2 การบริโภคภายในประเทศจะลดลงประมาณรอยละ 80 60 50 ในเดือนท่ี 1 2 และ 3
ตามลําดับ และคงระดับการบริโภคที่รอยละ 50 ต้ังแตเดือนท่ี 4 ถึงเดือนท่ี 6 และจะกลับเขาสู
ระดับปกติในเดือนท่ี 7 ในขณะที่การสงออกไกของไทยไปยังประเทศตางๆ ถูกระงับเปนระยะ
เวลาประมาณ 6 เดือน แตยังสามารถสงออกไกสุกได ในกรณีน้ี จะเกิดการสูญเสียประมาณ
33,152 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.51 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

3.  กรณีท่ี 3 การบริโภคภายในประเทศจะลดลงประมาณรอยละ 80 60 50 ในเดือนท่ี 1 2 และ 3
ตามลําดับ และคงระดับการบริโภคที่รอยละ 50 จนถึงเดือนท่ี 9 และจะกลับเขาสูระดับปกติใน
เดือนท่ี 10 ในขณะที่การสงออกไกของไทยไปยังประเทศตางๆ ถูกระงับเปนระยะเวลาประมาณ
9 เดือน แตยังสามารถสงออกไกสุกได ในกรณีน้ี จะเกิดการสูญเสียประมาณ 46,186 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 0.71 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประมาณการผลกระทบจากโรคไขหวัดนกที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ความเสียหาย

1 เดือน กรณีท่ี 1
(3 เดือน)

กรณีท่ี 2
(6 เดือน)

กรณีท่ี 3
(9 เดือน)

ตนทุนคงที่
- ผลกระทบจากความเชื่อมโยง (ลบ.) 5,486 5,486 5,486 5,486
ตนุทนผันแปร
- ผลกระทบตอการบริโภคภายในประเทศ 

(ลบ./เดือน)
สัดสวนตอการบริโภคทั้งหมด

- ผลกระทบตอการสงออก (ลบ./เดือน)
สัดสวนตอการสงออกทั้งหมด

- ผลกระทบตอดานอื่นๆ

1,536

0.03
1,806
0.05

1,002.6

5,837

0.11
5,418
0.16

3,376.5

10,445

0.20
10,836

0.33
6,384.3

15,053

0.29
16,254

0.49
9,392.1

ผลรวมมูลคาความสูญเสียท้ังหมด 9,831 20,118 33,152 46,186
สัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 0.15 0.31 0.51 0.71
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