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(ข)
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเลี้ยง ตนทุน รายได และกําไรของ
เกษตรกรที่เลี้ยงไกไข 2 รูปแบบ คือแบบอิสระและ แบบประกันราคา รวมทั้งคาดคะเนสมการตนทุนผันแปร
เพื่อหาจุดที่ตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดโดยใชขอมูลจากการสํารวจเกษตรกรที่เลี้ยงแมไกไขระบบโรงเรือนปด
(EVAP) อายุตั้งแต 18-78 สัปดาห ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ในเขตพื้นที่ภาคกลางที่
เปนแหลงเลี้ยงไกไขที่สําคัญของประเทศ ไดแก จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อางทอง สระบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา เปนตน
จากการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงแมไกไขทั้ง 2 รูปแบบ เกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระจะลงทุนเองทั้งหมด
ตั้งแตการสรางโรงเรือน อุปกรณการเลี้ยง แรงงานในการเลี้ยง ปจจัยการผลิต การบริหารจัดการฟารม และ
การจําหนายผลผลิต สวนเกษตรกรผูเลี้ยงแมไกไขแบบประกันราคาจะเปนผูลงทุนในการกอสรางโรงเรือน
อุปกรณการเลี้ยง และจัดหาแรงงานในการเลี้ยง สวนปจจัยการผลิต (พันธุไกไข อาหารสําเร็จรูป ยาและ
เวชภัณฑ อุปกรณอื่นๆ) บริษัทคูสัญญาจะเปนผูจัดหาใหตามราคาที่กําหนดและจะหักจากคาผลผลิตที่รับซื้อ
ตามเกณฑราคาและวิธีการที่ตกลงในสัญญา โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทใหคําแนะนําดานวิชาการ และตรวจสอบ
สถานที่เลี้ยง ซึ่งเกษตรกรตองปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
ผลการศึกษา พบวา ตนทุนการผลิตไขไกของเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระและแบบประกันราคา
ประกอบด วย ค าอาหารสั ตว ที่ มี สั ดส วนสู งที่ สุ ดร อยละ 66.10 และ 69.93 ของต นทุ นการผลิ ตทั้ ง หมด
ตามลําดับ รองลงมา ไดแก คาพันธุสัตว มีสัดสวนรอยละ 16.76 และ 15.06 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด
ตามลําดับ เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา มีตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดฟองละ 2.10
และ 2.11 บาท ตามลําดับ สวนตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขแบบอิสระเทากับ 813.53 บาท
ตอตัว หรือ 2.32 บาทตอฟอง ผลพลอยไดตัวละ 76.81 บาท มีตนทุนไขไกหลังหักผลพลอยไดฟองละ 2.10
บาท ส ว นเกษตรกรที่ เ ลี้ ย งไก ไ ข แ บบประกั น ราคามี ต น ทุ น ตั ว ละ 803.74 บาท หรื อ ฟองละ 2.35 บาท
ผลพลอยไดตัวละ 59.54 บาท มีตนทุนไขไกหลังหักผลพลอยไดฟองละ 2.18 บาท สาเหตุเนื่องจากเกษตร
ที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคาไมสามารถตัดสินใจในการจัดการดานการผลิต การตลาดได ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
บริษัทคูสัญญา จึงทําใหตนทุนการผลิตและผลพลอยไดแตกตางกับเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระ ที่สามารถ
เลือกซื้อปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการผลิต และการจําหนายผลผลิตได
การเลี้ยงไกไขทั้ง 2 รูปแบบ มีขอแตกตางทั้งดานตนทุน รายได และดานการจัดการ เกษตรกรจะ
เลือกเลี้ยงแบบใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานๆ เชน เงินทุน การจัดการ และความพรอมของตัวเกษตรกรเอง
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาไมมีความเสี่ยงดานการตลาด และไดรับราคาที่แนนอน
อยางไรก็ตาม การเลี้ยงแบบประกันราคาก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งเกษตรกรควรศึกษาขอมูลใหละเอียด
รอบคอบ สวนการเลี้ยงแบบอิสระจะมีความเสี่ยงดานการตลาด ถาปริมาณผลผลิตออกมากและราคาตกต่ําจะ
ทําใหประสบการขาดทุนได ในทางตรงขามถาผลผลิตมีนอยราคาดีเกษตรกรก็จะมีกําไรมาก และปจจุบันมีการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชมากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีทําใหผลผลิตมีมาก ซึ่งเกษตรกรตองมีการ
บริหารจัดการดานตนทุน ผลผลิตและการตลาด ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และภาครัฐควรเขามาชวยดูแลใน
ดานการผลิต การตลาด และ ดานราคาหากราคาลดลงจนใกลถึงตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดภาครัฐควรเขามา
ดูแล เพื่อใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยูได

(ค)
คํานํา
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษา เรื่อง “การศึกษาตนทุนของการเลี้ยงไกไขแบบ
อิสระและแบบประกันราคา” เพื่อศึกษาเกี่ยวกับตนทุน รายได กําไร และความแตกตางในดานตางๆ
ของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระเปรียบเทียบกับแบบมีสัญญาผูกพันรวมทั้งการศึกษา สมการตนทุน
การผลิ ตของการเลี้ ยงไก ไข ทั้ ง 2 แบบ และต นทุ นผั นแปรเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด จะเป น ข อ มู ล และแนวทางให
เกษตรกรในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไกไข และเปนขอมูลใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการกําหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาการเลี้ยงไกไข
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ที่กรุณาใหความรวมมือในการประสานงานและใหความอนุเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณและครบถวนในการวิจัยครั้งนี้

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
กันยายน 2553

(ง)
สารบัญ

บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
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3.1 สถานการณการผลิตไกไข
3.2 สถานการณการตลาดไขไก
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะหสมการตนทุนการผลิต
4.2 ผลการวิเคราะหตนทุน รายได
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5.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
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(จ)
สารบัญตาราง
ตารางที่

หนาที่

1

อัตราคาตอบแทนใหกับเกษตรกร

18

2

น้ําหนักไขไกซงึ่ บริษัทหรือเอเยนตในพืน้ ที่จะกําหนดเปนราคาประกันตามน้ําหนัก

18

3

เปรียบเทียบการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา

19

4

จํานวนเกษตรกร ไกไข แมไกใหไข ปริมาณการผลิต และอัตราการใหไข
ป 2548-2552

20

5

จํานวนเกษตรกร ไกไข แมไกใหไข ปริมาณการผลิต และอัตราการใหไข
แยกตามรายภาค ป 2552

21
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ปริมาณผลผลิต การบริโภค การสงออกไขไก และจํานวนประชากร
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24

7

ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาขายสง- ขายปลีกตลาด
กรุงเทพฯและราคาสงออก ป 2548-2552

26

8

ปริมาณการสงออกไขไกสด ผลิตภัณฑจากไข และนําเขาผลิตภัณฑจากไข
ป 2548 -2552

27

9

ปริมาณและมูลคาการนําเขาปู–ยาพันธุ (Grand Parent stocks GP) และ
พอ-แมพันธุไ กไข (Parent Stocks PS) ป 2548 - 2552

28

10

ปริมาณและมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑจากไข ป 2548 – 2552

30

11

ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากไข ป 2548 – 2552

31

12

ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ

42

13

ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา

43

14

เปรียบเทียบตนทุนของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา

44

(ฉ)
สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4

หนาที่
เสนตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ทั้งหมด และตนทุนผันแปรทั้งหมด
7
เสนตนทุนการผลิตเพิ่ม เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย และเสนตนทุนคงทีเ่ ฉลี่ย
9
แสดงระดับกําไรและจุดคุมทุนจากการเปรียบเทียบรายรับทั้งหมดและตนทุนทั้งหมด 11
ความสัมพันธระหวางตนทุนเพิ่มและรายไดเพิ่ม
12

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
ไขไ กเปนแหลงอาหารโปรตีน ที่สําคัญ ชนิดหนึ่งที่มีราคาถูก ทํ าใหมีการเลี้ยงไกไ ขกันอยา ง
แพรหลาย การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแบงการเลี้ยงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การเลี้ยงแบบอิสระ
และการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพัน (รับจางเลี้ยง ประกันราคา) ซึ่งการเลี้ยงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน
เปนการลดความเสี่ยงของเกษตรกรทางดานการตลาด แตการที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแบบ
อิสระเปนการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันนั้นไมใชขึ้นอยูกับเกษตรกรเพียงฝายเดียว แตตองขึ้นกับบริษัท
ที่เกษตรกรจะเปนคูสัญญาดวย ซึ่งสัญญาของเกษตรกรแตละประเภทก็จะแตกตางกันออกไป และเมื่อ
เกษตรกรไดทําสัญญาแลวนั้นจะตองปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด ทั้งในเรื่องของปจจัยการผลิต
แบบแผนการผลิต รูปแบบโรงเรือน และดานการตลาด โดยเกษตรกรที่ทําสัญญาจะไมมีอิสระในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต แตกตางกับเกษตรกรที่เลี้ยงโดยอิสระที่สามารถตัดสินใจดานตางๆ เกี่ยวกับ
การผลิตไดอยางอิสระ ซึ่งอาจทําใหมีขอแตกตางระหวางตนทุน รายได และกําไร ของเกษตรกรทั้ง 2
ประเภทดวย นอกจากนี้ประสิทธิภาพการเลี้ยงไกไขที่กาวหนามากขึ้นสงผลใหปริมาณผลผลิตไขไก
มีมากขึ้น ทําใหไขไกราคาตกต่ําสงผลใหเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน ภาครัฐไดมีมาตรการตางๆ
มาชวยเหลือ อาทิเชน ขอความรวมมือปลดไกไขกอนกําหนด จัดโครงการธงฟา การสงออกมากขึ้น
เพื่อเป นการรักษาระดับราคาในประเทศ แตอยางไรก็ตามเมื่อราคาไขไกต กต่ําลง ณ ราคาที่จุดใด
ที่ภ าครัฐควรเรงมีมาตรการชวยเหลืออยางเร งด วนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหไม ตองประสบภาวะ
ขาดทุนและมีหนี้สิน หรือสามารถดําเนินการผลิตตอไปได
ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับตนทุน รายได กําไร และความแตกตางในดานตางๆ ของเกษตรกร
ที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระเปรียบเทียบกับแบบมีสัญญาผูกพันรวมทั้งการศึกษา สมการตนทุนการผลิตของ
การเลี้ยงไกไขทั้ง 2 แบบ จะเปนขอมูลและแนวทางใหเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการเลี้ ย งไก ไ ข หรื อ ต อ รองในการทํ า สั ญ ญากั บ คู สั ญ ญา และเป น ข อ มู ล ให กั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในการกําหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาการเลี้ยงไกไข ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายในการ
แกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการเลี้ยง ตนทุน รายได และกําไรของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไข
แบบอิสระและแบบประกันราคา
1.2.2 เพื่อคาดคะเนสมการตนทุน ของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา
1.2.3 เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการผลิตไขไก
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ทําการศึกษาเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขระหวางป 2552 และป 2553 โดยแบง ตัวอยางเปน 2
ประเภท คือ เกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระ และเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
1.3.2 เลือกระบบฟารมที่เลี้ยงระบบปด(Evap)ที่เลี้ยงไกสาวอายุตั้งแต 18 สัปดาหขึ้นไป
และขนาดการเลี้ยงตั้งแต 10,000 ตัวขึ้นไป
1.3.3 ทําการศึกษาในเขตพื้น ที่ภาคกลางในจังหวัดที่ เปนแหลงเลี้ยงไกไขที่ สํา คัญ ไดแ ก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม อางทอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
1.4

วิธีการศึกษา

1.4.1 วิธีการรวบรวม
1) ใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา
2) แหลงขอมูล
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเลือกเกษตรกรตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฟารมกับกรมปศุสัตว โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม
ไดแก เกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระและเกษตรกรที่เลี้ยงไกแบบประกันราคา โดยกําหนดจํานวน
ตัวอยางรอยละ 20 ของจํานวนเกษตรกรตัวอยางผูเลี้ยงไกไขตั้งแต 10,000 ตัวขึ้นไป ทําใหไดจํานวน
เกษตรกรตั วอย า งที่ เลี้ ยงไก ไ ข แ บบอิส ระ 31 ราย และจํา นวนเกษตรกรตัว อย า งที่เลี้ย งไกไ ข แ บบ
มีสัญญาผูกพัน 39 ราย
2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลทางสถิติที่หนวยงานตาง ๆ รวบรวมไว จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว เปนตน
1.4.2 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบงเปน
1) การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการนําขอมูลที่
รวบรวมมาได มาวิเคราะหเพื่ออธิบายถึงสภาพการผลิต การใชปจจัยการผลิต ตนทุน รายได โดย
การวิเคราะหจะใชเครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบาย ในรูปของการหาคาสัดสวนรอยละ และ
วิธีการหาคาเฉลี่ยของขอมูล
2) การวิเคราะหโดยใชสมการตนทุนการผลิตไขไก หาความสัมพันธของตนทุน
การผลิตไขไกกับปริมาณผลผลิตไขไก โดยใชการคาดคะเนสมการตนทุนโดยตรง ซึ่งอาศัยกลุมขอมูล
ตนทุนการผลิตไขไกและกลุมขอมูลปริมาณผลผลิตไขไกที่ทําการเก็บรวบรวมได เพื่อหาความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้งสองกลุม จุดคุมทุน และระดับผลผลิตที่ทําใหตนทุนต่ําสุดเฉลี่ยและระดับราคา ณ จุด
ตนทุนต่ําสุดเฉลี่ย
1.5

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1.5.1 เป น ข อมู ล และแนวทางใหเ กษตรกรในการตั ด สิ น ใจเลื อ กหรื อ ปรับ เปลี่ย นรู ป แบบ
การเลี้ยงไกไข
1.5.2 เปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของใชกําหนดนโยบายและมาตรการ เกี่ยวกับการเลี้ยง
ไกไขทั้ง 2 แบบตอไป

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี
2.1 การตรวจเอกสาร
สุภาพร อิสริโยดม และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาระบบตลาดขอตกลงสินคาสัตวปก
ในประเทศไทย กรณีศึกษา ไกเนื้อ-ไกไข พบวา ตนทุนการผลิตไขไกแบบประกันราคาอายุระหวาง
18-76 สัปดาห ของเกษตรกรที่เลี้ยงดวยระบบโรงเรือนปด จํานวน 43 ฟารม มีตนทุนเฉลี่ยตัวละ
721.71 บาท เปนตนทุ นผั นแปรตัวละ 702.02 บาท หรือร อยละ 97.29 ตนทุนคงที่ เฉลี่ยตัวละ
19.69 บาท หรือรอยละ 2.73 ตนทุนการผลิตสวนใหญเปนคาอาหาร คิดเปนรอยละ 64.99 ของ
ตนทุนการผลิตทั้งหมด รองลงมาไดแกคาพันธุสัตว คาเสียโอกาสในการลงทุน และคาแรงงาน คิดเปน
รอยละ 16.91 7.35 และ 3.33 ตามลํ า ดับ เมื่อหักผลพลอยไดจากการเลี้ยง (ขายแมไ กไ ขปลด
ขายมูลไก และถุงอาหารเปลา) เฉลี่ยตัวละ 63.20 บาท ทําใหตนทุนการผลิตอยูที่ตัวละ 658.51 บาท
และมีอัตราใหไขเฉลี่ยรอยละ 85.53 ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตไขไกเฉลี่ยฟองละ 1.90 บาท
ในขณะที่ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ยฟองละ 1.88 บาท สงผลใหเกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยฟองละ 0.02
บาท โดยมูลคาผลผลิตไขไกที่บริษัทรับซื้อในแตละเดือน บริษัทจะคิดหักคาใชจาย เชน คาพันธุสัตว
คาอาหารสัตว คายาและเวชภัณฑ และคาอุปกรณการเลี้ยง ที่ผูเลี้ยงเครดิตมาใชในชวงระหวางการเลี้ยง
ในแตละเดือน โดยบริษัทจะหักเงินรายเดือนที่ผูเลี้ยงไดรับเอาไวกอน สวนที่เหลือจึงจะเปนคาใชจาย
รวมทั้งบริษัทจะรับซื้อไขไกตามที่ระบุไวในสัญญา คือ ไขดีแยกกับไขบุบ สวนราคาแมไกปลด บริษัทจะ
รับ ซื้อ ไกมีชีวิต ที่ มี สภาพร างกายแข็งแรงดี ไมมีโรคระบาด นอกจากนี้บ ริษั ทจะจ ายใหผู เลี้ ยงเปน
รายเดือน โดยพิจารณาจากอัตราการใหไขของไกที่ผูเลี้ยงเลี้ยงได เทียบกับอัตราการใหไขมาตรฐานที่
บริษัทกําหนดไว ซึ่งบริษัทจะคิดรายไดใหผูเลี้ยงจากจํานวนตัวแมไกที่เขาเลี้ยงตามจํานวนตัว
อัศริยา สอนบุญลา (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบการเลี้ยง
ไกเนื้อครบวงจร และการเลี้ยงไกเนื้อฟารมเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษา คือ เพื่อศึกษาระบบเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกเนื้อ รูปแบบการเลี้ยง ตลอดจนปญหาและ
อุ ป สรรคในการเลี้ ย งไก เ นื้ อ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บต น ทุ น การเลี้ ย งไก เ นื้ อ ระหว า งฟาร ม ของ
บริษัทผูผลิตไกเนื้อสงออกครบวงจรและฟารมของเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท โดยศึกษาจาก
ขอมูลของบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจไกเนื้อเพื่อการสงออกครบวงจร โดยแบงประเภทของฟารมเปน 3
ประเภท คือ ฟารมของบริษัท ฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา และฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบรับจาง
เลี้ยง การวิเคราะหขอมูล โดยรวบรวมตนทุนทั้งหมด (Total Cost) จากตนทุนคงที่ (Fixed Cost)
รวมกับตนทุนผันแปร (Variable Cost) ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตป 2541-2543 โดยศึกษาฟารม
เลี้ยงไกเนื้อทุกฟารมที่ทําสัญญาไวกับบริษัทที่ทําการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,471 ฟารม ผลการศึกษาตนทุน
การเลี้ยงไก เนื้ อ
พบว า ฟารมบริษัทมีตน ทุน การเลี้ยงไกเนื้อ ต่ํา ที่ สุด เมื่ อเที ย บกับ ฟาร ม ของ

5
เกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัททั้งสองประเภท คือ ฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา และรับจาง
เลี้ยง ตนทุนการเลี้ยงไกเนื้อฟารมของบริษัท ฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา และฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
แบบรับจางเลี้ยง ในป 2541 เทากับ 29.77 29.99 และ 30.49 บาท/กก.ตามลําดับ ในป 2542
เทากับ 25.70 25.91 และ 26.18 บาท/กก. ตามลําดับ และในป 2543 เทากับ 25.22 25.68 และ
26.12 บาท/กก.ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอตนทุนการเลี้ยงไกเนื้อมากที่สุดของการเลี้ยงไกเนื้อฟารม
ของบริษัทและแบบรับจางเลี้ยง คือ ราคาอาหารไก รองลงมา คือ ราคาลูกไก และในสวนของการเลี้ยง
แบบประกันราคาปจจัยที่มีผลตอตนทุนการเลี้ยงมากที่สุดคือ ราคาประกันของบริษัทที่ทําสัญญาไวกับ
ผู เ ลี้ ย ง และเมื่ อ คํ า นวณค า ใช จ า ยในการตรวจสอบทางวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ หาการปนเป อ นของเชื้ อ
นิวคลาสเซิลในเนื้อไกที่บริษัทตองจายเพื่อใหเปนไปตามกฎของ EU ซึ่งเปนผูซื้อเนื้อไกรายใหญของ
ธุรกิจสงออกไกเนื้อ ผลการศึกษาพบวา คาใชจายฟารมของบริษัทต่ํากวาฟารมของเกษตรกรที่มีสัญญา
ผูกพันถึง 10 เทา
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องการผลิตและการตลาดไขไก
เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการเลี้ยงไกไข การผลิตและโครงสรางตลาด การตลาดไขไก วิถีการตลาด
และตนทุนการตลาด พบวา แหลงเลี้ยงไกไขขนาดใหญอยูในเขตภาคกลาง ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ราชบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งผลผลิตไขไกคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของ
ผลผลิตทั่วประเทศ ตนทุนในการเลี้ยงเฉลี่ยฟองละ 1.26 บาท ในขณะที่ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได
เฉลี่ ย ฟองละ 1.48 บาท และอั ต ราการให ไ ข ร อ ยละ 70.67 ส ว นทางด า นการตลาดพบว า ต น ทุ น
การตลาดระหวางเกษตรกรและพ อคาขายสงเฉลี่ ยรอยฟองละ 12 บาท ระหวางพอคา ขายสงและ
พอคาขายปลีก เฉลี่ยรอยฟองละ 31 บาท และถากําหนดใหราคาขายปลีกเทากับ 100 คาใชจายที่
มากที่สุดคือคาขนสงและคาแรงงาน คิดเปนรอยละ 1.72 สวนผลตอบแทนที่เกษตร พอคาขายสงและ
พอคาขายปลีกไดรับ คิดเปนรอยละ 13.22 4.56 และ 8.36 ตามลําดับ
สุ ช าดา บุ ญ แสง (2538) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการวิ เ คราะห ท างเศรษฐกิ จ ของฟาร ม
ไกไข โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ในสวนแรกวิเคราะหเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน ของการ
เลี้ ย งไก ไ ข โ ดยอาศั ย ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ โดยคั ด เลื อ กตั ว อย า งจากอํ า เภอสองพี่ น อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง จํานวน
55 ตัวอยาง ซึ่งกําหนดรูปแบบการทําฟารมเปนฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดกลาง และฟารมขนาดใหญ
นอกจากนี้ในแตละขนาดยังแบงออกตามวิธีเลี้ยงไกอีกเปน 2 กรณี คือกรณีเลี้ยงไกอายุ 1-75 สัปดาห
และกรณีเริ่มเลี้ยงไกอายุ 23-75 สัปดาห จากการศึกษาพบวา กรณีเลี้ยงไกอายุ 1-75 สัปดาห แยก
เป น ฟาร ม เลี้ ย งไก ข นาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ต น ทุน การเลี้ย งไกมี คา เท า กั บ 359.01
382.24 และ 356.88 บาทตอตัว ตามลําดับ สําหรับผลตอบแทนจากการเลี้ยงไกเทากับ 400.27
413.90 และ 421.00 บาทตอตัว ตามลําดับ กรณีเลี้ยงไกอายุ 23-75 สัปดาห แยกเปนฟารมเลี้ยงไก
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตนทุนการเลี้ยงไกมีคาเทากับ 338.65 342.86 และ 352.83
บาทตอตัว ตามลําดับ สําหรับผลตอบแทนจาการเลี้ยงไกเทากับ 399.42 416.80 และ 425.08
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บาทตอตัว ตามลําดับ ในการวิเคราะหสวนที่สองไดศึกษาถึงความเปนไปไดของโครงการลงทุนเลี้ยง
ไกไขโดยเลือกตัวอยางจากอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ซึ่งจากการศึกษาพบวา การลงทุนทํา
ฟารมเลี้ยงไกมีความเปนไปไดในการลงทุน โดยมีคา NPV เทากับ 2.653 ลานบาท B/C เทากับ 1.03
และ IRR เท ากั บรอยละ 43.84 นอกจากนี้ยังไดศึก ษาถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรรายไดและ
คาใชจายที่สําคัญคือคาอาหาร คาใชจายรวม และรายไดรวม ซึ่งพบวา โครงการยังยอมรับไดในกรณีที่
รายจายรวมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 หรือรายไดรวมลดลงไมเกินรอยละ 5 ในสวนที่สามไดวิเคราะห
หาตนทุนอาหารไก พบวามีความเปนไปไดในการผสมสูตรอาหารที่เหมาะสมและมีตนทุนต่ําสุดสําหรับ
ไกเล็ก ไกรุน และไกไข โดยจะมีตนทุนเทากับ 4.85 4.28 และ 4.64 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ
2.2 แนวคิดทฤษฎี
1) ทฤษฎีตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต เชน คาปจจัยการผลิต
ตางๆ ตลอดจนคาบริการที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต (ศรัณย, 2539) นั่นคือตนทุนในการผลิตสินคา
จํานวนหนึ่งๆ จะประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่ผูผลิตจายออกไปเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยการผลิตตางๆ
(นราทิพย, 2542) ไดแบงการวิเคราะหตนทุนการผลิตออกเปนตนทุนการผลิตในระยะสั้นและตนทุน
การผลิตในระยะยาว
ตนทุนการผลิตในระยะสั้นประกอบดวยตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร เนื่องจากในระยะสั้น
ปจจัยการผลิตที่ใชแบงออกไดเปนสองประเภท คือ ปจจัยคงที่และปจจัยผันแปร แตในระยะยาวผูผลิต
สามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตไดทุกชนิด ปจจัยการผลิตที่ใชจึงมีแตปจจัยผันแปร ตนทุนการผลิต
ในระยะยาวจึงประกอบดวยตนทุนผันแปรแตเพียงอยางเดียว
ตนทุนคงที่ (Fixed Cost: TFC) หมายถึง คาใชจายที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลิตผล
หรือแมแตไมทําการผลิตเลยก็ตองจายเปนปริมาณเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง โดยตนทุนคงที่เกิดจากการ
ใชปจจัยคงที่ ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่ปริมาณไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ทําการผลิต ตนทุนคงทีจ่ งึ เปน
อิสระกับปริมาณผลผลิต
ตนทุนผันแปร (Variable Cost: TVC) หมายถึง คาใชจายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ผลิตผลที่ผลิต ซึ่งก็คือคาใชจายในการซื้อปจจัยผันแปร
ตนทุนทั้งหมด (Total Cost: TC) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดในขบวนการผลิต ตนทุนทั้งหมด
ในระยะสั้น คือ ผลรวมของตนทุนผันแปรทั้งหมดกับตนทุนคงที่ทั้งหมด ซึ่งสมการตนทุนเขียนเปน
สัญลักษณไดดังนี้
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TC = TFC + TVC
โดยที่ TC คือ ตนทุนทั้งหมด (Total Cost)
TFC คือ ตนทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost)
TVC คือ ตนทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost)
C

TC

TVC

TFC

0

Y

ภาพที่ 1 เสนตนทุนทั้งหมด ตนทุนคงที่ทงั้ หมด และตนทุนผันแปรทัง้ หมด
ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลผลิตจะแสดงถึงตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อมีการผลิตผลผลิตเปลี่ยนแปลง ซึ่งตนทุนการผลิตในรูปของผลผลิตเขียนเปนสมการไดดังนี้
TC = f (Y)
โดยที่ Y คือ ปริมาณผลผลิต
จากความสัมพันธดังกลาวสามารถหาตนทุนเฉลี่ยและตนทุนหนวยสุดทายหรือตนทุนเพิ่มได
ดังนี้
ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost: AVC) หมายถึง ตนทุนคิดเฉลี่ยตอหนึ่งหนวยของผลผลิตที่ผลิต
ไดนั่นคือนําตนทุนมาหารดวยจํานวนผลผลิต นั่นคือ
ATC =

TC
Y
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AFC =

TFC
Y

AVC =

TVC
Y

โดยที่ ATC คือ ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย (Average Total Cost)
AFC คือ ตนทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost)
AVC คือ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost)
ตนทุนเพิ่ม (Marginal Cost: MC) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มการผลิตผลผลิต
ขึ้นไปอีกหนึ่งหนวยหาไดจากการนําเอาการเปลี่ยนแปลงในตนทุนทั้งหมดหารดวยการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณผลผลิต
MC =

ΔATC
ΔY

หรือ

dATC
dY

โดยที่ MC คือ ตนทุนเพิ่ม (Marginal Cost)
ความสัมพันธระหวาง AVC และ MC สามารถพิสูจนไดดังนี้

dATC
dY

d

=

d

=

TVC
Y
dY

TVC
Y − TVC dY
dY
dY
Y2

ณ จุดตํ่าสุดของ AVC จะไดวา
TVC
Y

dAVC
dY

=

= 0 ดังนั้น

dTVC
dY

AVC = MC ณ จุดตํ่าสุดของ AVC

9
จากลักษณะความสัมพันธระหวาง MC AVC AFC และปริมาณผลผลิต นํามาสรางกราฟ
แสดงความสัมพันธจะไดลักษณะของเสน AVC จะมีลักษณะเปนรูปตัวยู (U-shape) นั่นคือ AVC
คอยๆ ลดลงในตอนแรกจนถึงระดับตํ่าสุดแลวคอยๆ สูงขึ้น ในขณะที่เสน AFC จะเปนเสนที่ลาดชัน
จากซายลงมาทางขวามีคาความชันเปนลบทั้งนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตทําใหตนทุนคงที่
เฉลี่ยลดลงโดยตลอด สําหรับเสน MC จะคอยๆ ลดลงในตอนแรกจนถึงระดับตํ่าสุดแลวคอยๆ สูงขึ้น
เชนเดียวกับเสน AVC แตในขณะที่ AVC ลดลงนั้น MC จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไดแตตองอยู
ตํ่ากวา AVC เสมอ เมื่อ AVC ถึงจุดตํ่าสุดนั้น AVC จะเทากับ MC พอดี หลังจาก AVC เพิ่มขึ้นนั้น
MC จะเพิ่มขึ้นดวย แต MC จะอยูสูงกวา AVC เสมอ ดังภาพที่ 2
ตนทุน
MC

AVC

AFC

ปริมาณ
ผลผลิต

0

ภาพที่ 2 เสนตนทุนการผลิตเพิ่ม เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย และเสนตนทุนคงที่เฉลี่ย
2) ฟงคชั่นตนทุน (Cost Function)
ฟงคชั่นตนทุน หมายถึง ฟงกชั่นที่แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตกับปริมารผลผลิต
C = f (Y)
C = ตนทุนการผลิตทั้งหมด
Y = ปริมาณผลผลิตทั้งหมด
การหา Cost Function ทําได 2 วิธี วิธีแรก คือ คาดคะเนโดยตรงจากตนทุนการผลิตของ
ตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง วิธีที่สอง คํานวณหา Cost Function จาก Production Function ซึ่งลักษณะ
ของ Cost Function จะขึ้นอยูกับลักษณะของ Production Function(ศรัณย, 2539) ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้จะใชวิธีการคาดคะเนโดยตรงจากตนทุนในการหา Cost Function
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3) แบบจําลองที่ใชในการศึกษา
แบบจําลองตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ
TC1
TC1
Y1
A1
b,c,d

เมื่อ

= A1 + bY1 + cY21 +dY31
= ตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ
= ผลผลิตไขไกแบบอิสระ
= คาคงที่ที่ไดจากการคาดคะเนสมการตนทุนการผลิต
= คาสัมประสิทธิ์ของ Y1, Y21 และ Y31 ตามลําดับ

แบบจําลองตนทุนการผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน
TC2
TC2
Y2
A2
e,f,g

เมื่อ

= A2 + eY2 + fY22 +gY32
= ตนทุนการผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน
= ผลผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน
= คาคงที่ที่ไดจากการคาดคะเนสมการตนทุนการผลิต
= คาสัมประสิทธิ์ของ Y2, Y22 และ Y32 ตามลําดับ

จากสมการตนทุนที่ไดสามารถนําไปหาระดับผลผลิตที่ทําใหเกิดกําไรสูงสุด ไดดังนี้
กําไร

= รายได-ตนทุนการผลิต
= ราคา*ผลผลิต – ตนทุนการผลิต
π

= TR -TC
= Py .Y – TC
= Py .Y – C(Y)
โดยที่ π คือ กําไร
TR คือ รายไดทั้งหมด (Totel Revenue)
TC คือ ตนทุนทั้งหมด (Totel Cost)
MC คือ ตนทุนเพิ่ม (Marginal Cost)
MR คือ ตนทุนเพิ่ม (Marginal Revenue)
Y คือ ผลผลิต
P คือ ราคา (Price)
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First order condition
dπ
dy

=

MR–MC =0

MR-MC
MR

=
=

0
MC

=

dMR dMC
−
dy
dy

-----(1)

Second order condition
d 2π
dy 2

<0

-----(2)

นั่นคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือ slope ของ MR slope นอยกวา ของ MC อีกนัยหนึ่ง
เสน MR จะตองตัดเสน MC จากดานบน ในการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่ทําใหไดกําไรสูงสุด
จะตองประกอบดวยเงื่อนไขที่ (1) และ (2)
จากสมการต น ทุ น สามารถหาระดั บ ผลผลิ ต ที่ ทํ า ให ต น ทุ น ผั น แปรเฉลี่ ย (AVC) ต่ํ า ที่ สุ ด
และระดับราคาหรือตนทุน ณ จุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย โดยหนวยธุรกิจจะตัดสินใจวาควร
หยุดผลิตหรือผลิตตอไปจะตองพิจารณาวา ราคาตองมากกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (P>AVC) ดังนั้น
เมื่อใดที่ราคาสินคาต่ํากวาคา AVC หนวยธุรกิจควรเลิกผลิตสินคาออกจําหนาย ระดับราคาหรือตนทุน
ณ จุ ด ต่ํ า สุ ด ของ AVC นี้ เรี ย กว า Shutdown
Priceหรื อ Shutdown Cost (นราทิ พ ย ชุ ติ ว งศ
,2546:272) และการหาจุดคุมทุนจะพิจารณาจากจุดที่รายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด(TR=TC)

ภาพที่ 3 แสดงระดับกําไรและจุดคุมทุนจากการเปรียบเทียบรายรับทั้งหมดและตนทุนทั้งหมด

12
C
MC

MR=Py

Y
Y*
ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางตนทุนเพิ่มและรายไดเพิ่ม
4) การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน
การทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน โดยวิเคราะหตามหลักการจัดการฟารมในสวนของ
การวิเคราะหตนทุนและรายได การวิเคราะหนี้เปนการแสดงถึงตนทุน รายได และกําไร โดยจะวิเคราะห
มูลคาทั้งสวนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดของตนทุนผันแปรทั้งหมด ตนทุนคงที่ทั้งหมด ตนทุน
ทั้งหมด รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด รายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด รายไดเหนือตนทุน
ทั้งหมดที่ไมเปนเงินสด และกําไร ซึ่งพิจารณาคาเหลานี้เปนตนทุนตอไขไก 1 ฟอง ตนทุนประกอบดวย
ตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ (สมศักดิ์ เพรียบพรอม, 2531: 23-41)
1. ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตซึ่งเปน
คาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิต คือเปนปจจัยการผลิตที่ผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใชไดในชวงเวลาการผลิตหนึ่งๆ โดยทําการวิเคราะหตนทุนผันแปรทั้งที่เปนเงินสดและ
ไมเปนเงินสด
1.1 ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตจายออกไปจริงเปน
เงินสด เชน คาแรงงานจาง คาพันธุสัตว คาอาหาร คาบริการสัตวแพทย คายารักษาโรค คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาน้ํา คาไฟฟา คาขนสง คาวัสดุอื่นๆ เปนตน
1.2 ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริง
เปนเงินสดซึ่งเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ ที่เปนของผูผลิตเอง เชน แรงงานในครัวเรือน
2. ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต ซึ่งเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิต หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวง
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ระยะเวลาของการผลิต ไมวาจะผลิตใหไดผลผลิตเปนปริมาณมากนอยเทาไรก็ตามผูผลิตตองเสียตนทุน
ในจํานวนคงที่ ตนทุนคงที่แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด
2.1 ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตจะตองจายในรูปของเงินสด
ในจํานวนที่คงที่ เชน คาเชาที่ดินและคาภาษี เปนตน
2.2 ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายจํานวนคงที่ที่ผูผลิตไมไดจายออกไป
จริงในรูปของเงินสดหรือเปนคาใชจายคงที่ประเมิน เชน คาเสื่อมราคาของโรงเรือนเลี้ยง ไกไข และ
คาใชที่ดินกรณีเปนที่ดินของตนเองแตประเมินตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นนั้น
3. ตนทุนทั้งหมด หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด
จากการผลิตที่ประกอบดวยตนทุนคงที่ทั้งหมดและตนทุนผันแปรทั้งหมด การคํานวณหาตนทุน
การผลิตทั้งหมดจะคํานวณออกมาในรูปตนทุนการผลิตตอไขไก 1 ฟอง ซึ่งหมายถึงตนทุนการผลิต
ทั้งหมดทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่คิดเฉลี่ยตอไขไก 1 ฟอง
การคํานวณตนทุนการผลิตไขไก มีวิธีการคํานวณดังตอไปนี้
1. การคํานวณหาตนทุนผันแปรทั้งหมด โดยคํานวณดังนี้
ตนทุนผันแปรทั้งหมด = คาแรงงาน + คาวัสดุปจจัยการผลิต + คาใชจายผันแปรอื่นๆ
คาแรงงาน

= คาแรงงานในการดูแลไกไข + คาแรงงานในการเก็บไข

คาวัสดุปจจัยการผลิต = จํานวนวัสดุปจจัยแตละชนิดที่ใช * ราคาของวัสดุปจจัยนั้น
(คาอาหาร คายา)
คาสาธารณูปโภค
= คาน้ํา + คาไฟฟา + คาโทรศัพท
คาใชจายผันแปรอื่นๆ = คาวัสดุอื่นๆ + คาซอมแซมอุปกรณการเลี้ยงไกไข
+ คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น + คาบริการสัตวแพทย
2. การคํานวณหาตนทุนคงที่ทั้งหมด โดยคํานวณดังนี้
ตนทุนคงที่ทั้งหมด

= คาใชที่ดิน + คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร (โรงเรือน)
+ คาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาว

คาใชที่ดิน

= คาเชาที่ดิน
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มูลคาซื้อ – มูลคาซาก
คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร =

x เปอรเซ็นตใชงาน

อายุการใชงาน
คาเสียโอกาสของเงิน
เงินลงทุนระยะยาว

= ผลรวมของมูลคาปจจุบันของอุปกรณการเกษตรทั้งหมด
คูณดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดีของ ธกส. (7%)

การคํานวณหากําไรและขาดทุนของการผลิต นอกจากจะตองทราบตนทุนการผลิตแลว
ตองทราบราคา และรายไดจากการผลิตดวย ดังนั้นจึงควรที่จะเขาใจความหมายของคําตอไปนี้
ผลผลิต หมายถึง จํานวนไขไกที่ผลิตไดในแตละรุน
ราคาของผลผลิต หมายถึง ราคาที่ผูผลิตขายไดหรือไดรับจากการขายไขไกที่ฟารม
รายได หมายถึง รายไดทั้งหมดที่ผูผลิตไดรับจากการเลี้ยงไกไขตอหนึ่งรอบการผลิต
ซึ่งเทากับจํานวนผลผลิตทั้งหมด คูณดวยราคาของไขไกที่เกษตรกรขายได
รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (Net Return) หมายถึง รายไดทั้งหมดลบดวยตนทุนผัน
แปรทั้งหมด
รายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ผลตางระหวางรายไดทั้งหมดกับตนทุน
ทั้งหมดที่เปนเงินสด
กําไร หมายถึง รายไดทั้งหมดลบดวยตนทุนทั้งหมด

บทที่ 3 สภาพทั่วไป
3.1 สถานการณการผลิตไกไข
การเลี้ยงไกไขเพื่อผลิตไขไกจําหนาย เปนอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทย แตมักจะ
เกิ ด ป ญ หาผลผลิ ต ไข ไ ก ล น ตลาดทํ า ให ร าคาไข ไ ก ต กต่ํ า เสมอมา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผลผลิ ต ขึ้ น อยู กั บ
การแปรเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ชวงหนารอนผลผลิตไขไกจะมีนอยสวนหนาหนาวผลผลิตไขไกมีมาก
โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม- กุมภาพันธของทุกป ประกอบกับในเดือนตุลาคมจะเปนชวงเทศกาล
กินเจและสถานศึกษาตางๆ ที่เปนตลาดใหญของไขไกปดภาคเรียน ทําใหความตองการบริโภคลดลง
สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขไดรับความเดือดรอนเพราะจําหนายผลผลิตไมได
3.1.1 โครงสรางการผลิต
ธุรกิจการผลิตไกไขและไขไก ประกอบดวยผูผลิต 3 ประเภท คือ ผูเลี้ยงอิสระ ตัวแทน
หรือเอเยนตในพื้นที่ และบริษัทธุรกิจครบวงจร
1) ผูเลี้ยงอิสระ จะเปนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไกไขมาตั้งแตรุนพอ-แม
สืบทอดมาถึงลูก หลาน สวนใหญจะเปนผูเลี้ ยงรายใหญในแตละพื้น ที่จะขยายการเลี้ยงออกไปใน
แนวนอน โดยลงทุนในการเลี้ยงเองทั้งหมด จะมีอิสระในการผลิตและการจําหนายผลผลิตในราคา
ตลาด หรือขายใหกับบริษัทธุรกิจครบวงจรหรือเอเยนตในพื้นที่ในราคาที่ตกลงกันไว
2) ตัวแทนหรือเอเยนตในพื้นที่ มีลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนาย
วัตถุดิบอาหารสัตว พันธุสัตว ยารักษาโรคและอุปกรณในการเลี้ยง โดยจะซื้อปจจัยการผลิตดังกลาว
จากบริษัทธุรกิจครบวงจรที่ทําสัญญาผูกพันไวหรือจากบริษัทใดก็ได มีฟารมเลี้ยงไกไขของตนเองและ
มีฟารมลูกเลาจะจําหนายผลผลิตไขไกใหกับพอคาในทองถิ่น บริษัทธุรกิจครบวงจรตามที่ตกลงราคาไว
สวนแมไกไขปลดจะจําหนายเองในราคาตลาดหรือขายใหกับบริษัทธุรกิจครบวงจรตามราคาที่ตกลงไว
3) บริษัทธุรกิจครบวงจร มีลักษณะการประกอบธุรกิจเปนการรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง
(Vertical Integration) หรืออาจเปนบริษัทเดียวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเลี้ยงสัตวและสัตวน้ําดังนี้
- เปนผูนําเขาพันธุไกไขจากตางประเทศในระดับพอ-แมพันธุ (Parent Stock) เพื่อ
ผลิตและจําหนาย
- เปนผูผลิตและจําหนายอาหารสัตวสําเร็จรูป
- เปนผูนําเขาและจําหนายยาและเวชภัณฑ
- มีฟารมเลี้ยงไกไขของบริษัทและฟารมลูกเลาที่ทําสัญญาผูกพันกับบริษัท
- มีโรงงานแปรรูปไขไก เพื่อทําผลิตภัณฑจําหนายในประเทศและสงออก
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3.1.2 โครงการเลี้ยงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน
การเลี้ยงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน สวนใหญเปนในรูปของบริษัทธุรกิจครบวงจรจะ
จัดทําเปนโครงการเลี้ยงไกไขประกันราคา และรับจางเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการดูแลและกําหนด
ปริมาณผลผลิต ซึ่งแตละโครงการฯ จะมีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้
1) โครงการเลี้ยงไกไขประกันราคา คือ โครงการที่บริษัทจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุน
การทําฟารมเลี้ยงไกพันธุไขของบุคคลทั่วไป โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาลูกไกพันธุไข อาหารสัตว ยาและ
วัคซีนตางๆ จําหนายใหแกลูกคา และลูกคาจะเลี้ยงลูกไกจนโตไดขนาดที่กําหนดและขายคืนใหกับ
บริษัทแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจะคิดใหในราคาประกันตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งการเลี้ยงไกจะระบุ
งวดการเลี้ยง จํานวนไกที่เลี้ยงไวในสัญญา ระยะเวลาของสัญญา สวนใหญ 1 ป
2) งวดการเลี้ยงหรือรุนการเลี้ยง หมายถึง การเลี้ยงไกของผูเขารวมโครงการฯ
ไมวาจะเปนการเลี้ยงแบบประกันราคาหรือแบบรับจางเลี้ยง ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ผูเขารวมโครงการรับ
ลูกไกพันธุไขไปจากบริษัท จนถึงวันที่มีการจับไกชุดนี้ขายคืนใหบริษัทโดยคําสั่งของสัตวแพทยหรือ
ผูควบคุมงานประจําฟารมของบริษัท ซึ่งผูเขารวมโครงการแตละคนมีงวดการเลี้ยงตามสัญญา แตอาจมี
งวดการเลี้ยงกี่งวดก็ได ซึ่งอยูในดุลพินิจของบริษัท และเมื่องวดการเลี้ยงใดมีการจับไกแลว บริษัทจะสง
ลูกไกพันธุหมุนเวียนใหตอไปจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
3) สาระสําคัญของสัญญาการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
บริษัทธุรกิจครบวงจรหรือเอเยนตในพื้นที่ ทําสัญญาขอตกลงกับเกษตรกร เพื่อ
ขายแมไกไข และไขไก ยกเวนในกรณีที่ฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติไดอันเนื่องมาจาก “เหตุ
สุดวิสัย” ที่จะเกิดขึ้นที่ไมอาจปองกันและควบคุมได เชน ภัยพิบัติตามธรรมชาติ กฎหมาย กฎขอบังคับ
ของรัฐบาล สงคราม การจลาจล อุทกภัย การนัดหยุดงาน และ สภาวะทางเศรษฐกิจและความจําเปน
ของทั้ง 2 ฝาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ คือ
1. เกษตรกรเปนผูลงทุนสราง และปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณการเลี้ยง
ตามคําแนะนําและเห็นชอบจากบริษัทคูสัญญา
2. เกษตรกรตองซื้อสินคา เชน ลูกไกไข หรือไกรุนไข อาหารสําเร็จรูป ยาและ
เวชภัณฑสําหรับไกไข ในราคาที่กําหนดจากบริษัทคูสัญญา โดยราคาสินคาดังกลาวเกษตรกรตกลงให
บริษัทปรับราคาไดตามสภาวะตลาดตนทุนการผลิตในแตละฤดูกาล ตลอดแหงอายุของสัญญานั้น
เวนแตบริษัทจะมีการอนุมัติลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหเกษตรกรซื้อจากบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัท
ไมสามารถจัดสงใหได
3. เกษตรกร ตองจัดหาแรงงานในการเลี้ยง ตองทําความสะอาดในโรงเรือนและ
รอบโรงเรือนรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณการเลี้ยงใหพรอมกอนรับไกเขาเลี้ยง และจับไกออก ตองทําการ
ตรวจนับจํานวนสินคาและของใชอื่นๆ และลงนามรับสินคา ที่บริษัทสงมอบเปนหลักฐานทุกครั้ง
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4. เกษตรกรตองชําระคาพันธุไก อาหารสําเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ โดยใหบริษัท
คิดคํานวณหักจากราคาคาตอบแทนจากการขายไกสาว (กรณีเลี้ยงไกสาว) ไขไก และแมไกไขปลด
ที่บริษัทรับซื้อคืนตามเกณฑและวิธีการที่บริษัทกําหนด
5. เกษตรกรตองทํารายงานบันทึกการเลี้ยง เชน ปริมาณการใหอาหาร การสุมชั่ง
น้ําหนักไก และจํานวนการใหไขของแมไก ใหบริษัททราบทุกระยะ
6. ตลอดระยะเวลาของสั ญญา เพื่อใหผูเลี้ยงปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัท
บริษัทจะแตงตั้งเจาหนาที่เขาไป ใหคําแนะนําดานวิชาการในการเลี้ยงไก และตรวจสอบสถานที่เลี้ยง
โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง
7. เกษตรกรมีหนาที่เสียภาษีรายไดใหรัฐ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย และ
บริษัทจะหักเงินมัดจําลวงหนาการเลี้ยงไกไขรุนตอไปโดยหักจากคาผลตอบแทนงวดสุดทาย 10% ของ
เงินที่ขายไกสาวหรือแมไกปลดคืนใหบริษัท
4) เงื่อนไขและขอกําหนดในการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
1. บริษัทจะรับซื้อไขไก แมไกไขปลด คืนจากเกษตรกร โดยบริษัทจะเปนผูจัดหา
รถยนตสําหรับบรรทุกไกไข – ไขไก เกษตรกรเปนผูจัดหาแรงงานไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกบริษัท
เจาหนาที่บริษัทจะเปนผูนัดหมายและแจงใหทราบกอนทุกครั้ง
2. สํ า หรั บ ไก ส าวบริ ษั ท จะไม รั บ ซื้ อ คื น ไก พิ ก าร ไก เ ล็ ก น้ํ า หนั ก ไม ถึ ง กํ า หนด
(ต่ํากวา 1.45 กิโลกรัม) จากเกษตรกร ที่เลี้ยงลูกไกไขเปนไกสาว
3. บริษัทรับซื้อคืน ไขไกที่ไมสกปรกไมแตกหรือมีรอยราวและน้ําหนักไขไกตอง
ไมต่ํากวาฟองละ 40 กรัม
4. บริษัทจะสรุปผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทุก 4 สัปดาห เพื่อคํานวณ
จายเงินรายไดใหกับเกษตรกรไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ บริษัทรับไขไกไปจากเกษตรกร การรับซื้อ
แบงเปน 2 กรณี คือ รับซื้อเปนฟอง โดยแยกเปนไขดีและไขบุบ และรับซื้อเปนน้ําหนักตอกิโลกรัม
สําหรับไขดีจะชั่งเปนแผง 10 แผง หรือ 300 ฟอง และไขบุบจะคิดราคาใหตอฟอง
5. บริ ษั ท จะรั บ ซื้ อ คื น แม ไ ก ไ ข ป ลดมี ชี วิ ต ในราคาต อ กิ โ ลกรั ม สภาพร า งกาย
แข็งแรง และไมติดโรคระบาดทุกชนิด
6. บริษัทจายคาตอบแทนลวงหนาใหกับเกษตรกรในระหวางการเลี้ยงไกใหไข
ตามเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราผลผลิตไขไกเทียบจากตารางมาตรฐานของบริษัท
คิดจากปริมาณแมไกไขยืนกรง 10,000 ตัว ดังนี้ คือ
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ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทนใหกับเกษตรกร
อัตราการใหไข (%)
100 ขึ้นไป
99 – 99.99
98 – 98.99
97 – 97.99
96 – 96.99
95 -95.99

ผลตอบแทน (ตอตัว)
3.00 บาท
2.90 บาท
2.80 บาท
2.70 บาท
2.60 บาท
2.50 บาท

ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
ตารางที่ 2 น้ําหนักไขไก ซึ่งบริษัทหรือเอเยนตในพื้นทีจ่ ะกําหนดเปนราคาประกันตามน้ําหนัก
น้ําหนักไข 17.51 – 18.00 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 18.01 – 18.50 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 18.51 – 19.00 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 19.01 – 19.50 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 19.51 – 20.00 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 20.01 – 20.50 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 20.51 – 21.00 กก./ตั้ง
น้ําหนักไข 21.01 – 21.50 กก./ตั้ง
น้าํ หนักไข 22 กก./ตัง้ ขึ้นไป
ไขบุบ+ไขแตก ราคา 1.00 บาท/ฟอง
ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

ราคาฟองละ 1.85 บาท
ราคาฟองละ 1.90 บาท
ราคาฟองละ 1.95 บาท
ราคาฟองละ 2.00 บาท
ราคาฟองละ 2.05 บาท
ราคาฟองละ 2.10 บาท
ราคาฟองละ 2.15 บาท
ราคาฟองละ 2.25 บาท
ราคาฟองละ 2.30 บาท
การชั่งไข 1 ตัง้ จะบรรจุ 10 แผง = 300 ฟอง
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา
รายการ
1. การลงทุน

2. ปจจัยการผลิตที่สําคัญ เชน
พันธุไกไข อาหารสําเร็จรูป ยา
และเวชภัณฑ อุปกรณอื่นๆ

อิสระ
เกษตรกรลงทุนสรางโรงเรือน
ซื้ออุปกรณ และคาใชจา ยตางๆ
ตลอดทั้งจัดหาแรงงานในการ
เลี้ยง
เกษตรกรสามารถซื้อพันธุสตั ว
อาหารสัตว ยา และเวชภัณฑ
รวมทั้งอุปกรณตางๆ กับบริษัท
ใดก็ได

3. การเลี้ยงและการจัดการ

เกษตรกรจะเปนผูต ัดสินใจใน
การบริหารจัดการดวยตัวเอง
ทั้งหมด ทั้งการนําไกสาวเขา
เลี้ยง การปลดแมไก

4. การจําหนายผลผลิต

เกษตรจะเปนผูวางแผน
การตลาดและหาตลาดดวย
ตนเอง
จะไดรับผลตอบแทนจากการ
ขายไขไก และแมไกปลด ตาม
ราคาในทองตลาด

5. ผลตอบแทน

ประกันราคา
เชนเดียวกับอิสระ

เกษตรกรตองซื้อ พันธุสตั ว
อาหารสัตว ยา และเวชภัณฑ
รวมทั้งอุปกรณบางชนิด กับ
บริษัทหรือ เอเยนตคูสญ
ั ญา
เทานั้น
เกษตรกรตองปฏิบัตติ าม
คําแนะนํา วิธี การเลี้ยง และ
การจัดการทั้งระบบ ภายใตการ
กํากับดูแลของบริษัทหรือ
คูสัญญา
เกษตรจะตองขายผลผลิตใหแก
บริษัทคูสัญญา และไดรบั ราคา
ตามทีต่ กลงกัน
เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทน
จากการขายไขไกและไดรับเงิน
รายเดือนตามเปอรเซ็นตไขที่
ผลิตได

ที่มา: จากการสํารวจ
3.1.3 แหลงผลิต
การเลี้ยงไกไขของเกษตรกรไทยกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ จากผลสํารวจขอมูล
ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552)
จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู เลี้ยงไก ไขลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.13 ต อป จากจํานวน 5,189
ครัวเรือน ในป 2548 ลดลงเปนจํานวน 4,233 ครัวเรือน ในป 2552 โดยในป 2552 มีเกษตรกร
จํานวน 4,233 ครัวเรือน ลดลงจากจํานวน 4,642 ครัวเรือนในป 2551 รอยละ 8.81 (ตารางที่ 4)
เนื่องจากหลังภาวการณระบาดของโรคไขหวัดนกในป 2547 ภาครัฐโดยกรมปศุสัตวไดมีมาตรการ
ปองกันโรคไขหวัดนกอยางเขมงวด โดยทําการเอ็กซเรยทุกพื้นที่เปนชวงระยะเวลา โดยเฉพาะพื้นที่
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ที่เปนจุดเกิดโรค ทําใหการระบาดของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได รวมทั้งมีการกําหนด
มาตรฐานฟารม ทําใหเกษตรกรรายยอยบางรายที่ไมมีเงินทุนตองเลิกกิจการไป โดยภาคกลางเปน
แหลงเลี้ยงไกไขที่สําคัญที่สุดของประเทศ มีจํานวนเกษตรกร 1,739 ครัวเรือน มีสัดสวนผลผลิตไขไก
รอยละ 56.25 รองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,111 ครัวเรือน ภาคเหนือ 842 ครัวเรือน
และภาคใต 541 ครัวเรือน คิดเปนสัดสวนผลผลิตรอยละ 18.42 14.46 10.87 ตามลําดับ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 จํานวนเกษตรกรไกไข แมไกใหไข ปริมาณการผลิต และอัตราการใหไข
ป 2548-2552
จํานวน
เกษตรกร
ป
2548
2549
2550
2551
2552
อัตราเพิ่มรอยละ

(ครัวเรือน)
5,189
4,710
4,729
4,642
4,233
-4.13

จํานวนแมไกไข
ณ วันที่ 1
มกราคม
(ลานตัว)
29.98
33.96
35.13
36.74
38.72
6.08

จํานวนแมไก
ไขยืนกรง
(ลานตัว)
28.11
30.15
31.49
32.78
33.13
4.21

ปริมาณ
ผลผลิต
ไขไก
(ลานฟอง)
7,812
8,555
8,990
9,426
9,618
5.26

อัตรา
การใหไข
(ฟอง/ตัว/ป)
278
284
286
288
290
0.99

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.1.4 ปริมาณการผลิต
ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ผลผลิตไขไกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.26
จากจํานวน 7,812 ลานฟอง ในป 2548 เปนจํานวน 9,618 ลานฟอง ในป 2552 (ตารางที่ 4)
เนื่องจากหลังการระบาดของโรคไขหวัดนกในป 2547 ระบบการเลี้ยงไกไขมีการพัฒนามากขึ้น เกษตรกร
สวนใหญไดปรับเปลี่ยนการเลี้ยงจากโรงเรือนระบบเปดเปนโรงเรือนระบบปดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ
ระเหยไอน้ําเย็น (Evaporative Cooling System หรือ EVAP) เพื่อใหไดมาตรฐานฟารมตามที่
กรมปศุสัตวกําหนด ควบคูไปกับระบบการเลี้ยงทําใหประสิทธิภาพการผลิตไขไกของแมไกไขยืนกรง
เพิ่มขึ้น (ประกอบกับภาครัฐโดยกรมปศุสัตวไดมีมาตรการปองกันการระบาดโรคไขหวัดนกอยาง
เขมงวด โดยทําการเอ็กซเรยทุกพื้นที่เปนชวงระยะเวลา โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเปนจุดเกิดโรค ทําใหการ
ระบาดของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได) ปจจุบันกวารอยละ 80 ของการดําเนินธุรกิจ
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การเลี้ยงไกไขเปนของเกษตรกร (รวม Contract farms) อีกประมาณรอยละ 20 เปนของบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจครบวงจร
ป 2553 คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตไขไก 9,757 ลานฟอง เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 9,618
ลานฟอง ของป 2552 รอยละ 1.45 เนื่องจากผลของการปรับลดไกไขพันธุระดับปู-ยาพันธุ (GP) และ
พ อ -แม พั น ธุ (PS) ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาไก ไ ข แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ
(Egg Board) สงผลใหปริมาณผลผลิตไขไกเพิ่มขึ้นไมมากนัก

ตารางที่ 5 จํานวนเกษตรกร ไกไข แมไกใหไข ปริมาณการผลิต และอัตราการใหไข
แยกตามรายภาค ป 2552

ภาค

รวมทั้งประเทศ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต

จํานวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
4,233
842
1,111
1,739
541

จํานวน
แมไกไข
ณ วันที่ 1
มกราคม
(ลานตัว)
38.72
5.61
6.76
22.04
4.31

จํานวน
แมไกไข
ยืนกรง

ปริมาณ
ผลผลิต
ไขไก

สัดสวน
ผลผลิต
ไขไก

(ลานตัว)
33.13
4.83
6.14
18.52
3.64

(ลานฟอง)
9,618
1,391
1,772
5,410
1,045

(รอยละ)
100
14.46
18.42
56.25
10.87

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.1.5 พันธุไกไข
การเลี้ยงไกไขตองนําเขาพันธุจากตางประเทศ โดยจะนําเขาปู-ยาพันธุ (Grand Parent
Stocks) และพอ-แมพันธุ (Parent stocks) และในปจจุบันจะมีการนําเขาพันธุเฉพาะพอ-แมพันธุ
เพราะใชเวลาในการผลิตลูกไกไขสั้นกวาและใหผลตอบแทนที่เร็วกวา พันธุไกไขในประเทศไทยไดมี
การพัฒนาจากไกพันธุแทมาเปนพันธุลูกผสม ดังนี้
1) พันธุแท ไกไขพันธุแทที่นิยมเลี้ยงในปจจุบันไดแก
- พันธุโรดไอสแลนดแดง (Rhode Island Red) มี 2 ชนิดคือชนิดหงอนกุหลาบ
และชนิดหงอนจักร ที่นิยมเลี้ยงแพรหลายคือชนิดหงอนจักร เปนไกพันธุกึ่งไขกึ่งเนื้อ นิยมใชเปน
พอพันธุในการผลิตไกไขลูกผสม มีรูปรางคอนขางยาวและลึก ขนสีน้ําตาลแกมแดง หงอนจักร ผิวหนัง
และแขงสีเหลือง แผนหูมีสีแดง ลักษณะนิสัยเชื่อง แข็งแรง สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได
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ดี เปลือกไขมีสีน้ําตาล เริ่มใหไขเมื่ออายุประมาณ 5½ - 6 เดือน ใหไขปละประมาณ 280-300 ฟอง
น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผูหนัก 3.1-4.0 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 2.2-4.0 กิโลกรัม
- พันธุบารพลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock) เปนไกพันธุกึ่งไขกึ่งเนื้อ รูปราง
ลักษณะมีสีดําสลับขาวตามขวางของขน หงอนจักร ผิวหนังสีเหลือง เปลือกไขสีน้ําตาล เริ่มใหไขเมื่ออายุ
ประมาณ 5½ - 6 เดือน
- พันธุเล็กฮอรนขาวหงอนจักร (Single Comb White Leghorn) เปนไกพันธุที่มี
ขนาดเล็ก ขนสีขาว ใหไขเร็ว ไขดก เปลือกไขสีขาว มีประสิทธิภาพเปลี่ยนอาหารคอนขางสูง ทนตอ
สภาพอากาศรอนไดดี ประเทศไทยใชไกพันธุนี้ในการผสมเพื่อผลิตไกไขลูกผสมตามสภาพทางกายภาพ
เพราะประเทศไทยนิยมไขไกเปลือกสีน้ําตาล ใหไขปละประมาณ 300 ฟอง น้ําหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู
หนัก 2.2–2.9 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 1.8-2.2 กิโลกรัม
2) พันธุลูกผสม ปจจุบันบริษัทผูนําเขาพันธุไกไข นําเขาไกไขพันธุลูกผสมเพื่อนํามา
ผลิตแมไกไขและไขไกที่ใหผลผลิตไขสูงมีลักษณะตามความตองการของตลาด คือ ฟองโต เปลือกไข
สีน้ําตาลและไขทน พันธุไกไขที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก พันธุอีซาบราวน (Esa Brown) โลมัน
บราวน (Lohmann Brown) ไฮเซค (Hisex) บราวนิค (Brown Nick) และแบบค็อค (Badcock) เปนตน
3.1.6 การเลี้ยงไกไข
การเลี้ยงไกไขแบงเปน 2 ระยะ คือ
- การเลี้ยงลูกไกไขอายุ 1 วัน จนเปนไกสาวใชระยะเวลาเลี้ยง 18 สัปดาห
- ระยะใหไข คือเลี้ยงตั้งแตไกสาวอายุ 18 สัปดาห จนถึง 78 สัปดาห รวมอายุใหไข
ประมาณ 60 สัป ดาห ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึ กษาเฉพาะการเลี้ยงแมไก ไขระยะให ไขอายุ
ระหวาง 18 - 78 สัปดาห ตามขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้
1) การเตรียมโรงเรือน การเลี้ยงแมไกไขระยะใหไขในปจจุบัน สวนใหญนิยมเลี้ยง
แบบกรงตับซึ่งเกษตรกรตรวจสภาพความพรอมของกรงตับ ทําความสะอาดคอก รางน้ํา รางอาหาร
ใหอยูในสภาพสมบูรณใชการไดดี พนยาฆาเชื้อและอบโรงเรือนไวอยางนอย 3 ครั้ง และครั้งสุดทาย
หลังพนยาฆาเชื้อ 5 วัน จึงจะจับแมไกไขเขากรงตับได
2) การจับแมไกไขเขากรงตับ เวลาที่เหมาะสมควรเปนเวลากลางคืนเพราะอากาศ
เย็น กอนยายแมไกไขเขากรงตับตองงดอาหารกอน ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และควรจับแมไกไขอยาง
นุมนวล เพื่อปองกันการเครียด การบาดเจ็บ และกระทบกระเทือนอวัยวะภายในของแมไก สวนใหญ
นิยมเลี้ยง 1 กรงตับบรรจุแมไกไขได 4 ตัว
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3) การใหแสงสวาง ในเลาแมไกไขแสงสวางเปนสิ่งสําคัญ คือ เพื่อกระตุนการกิน
อาหาร การเจริญเติบโต และการกระตุนความเปนสาวของแมไกไข ซึ่งเกษตรกรตองกําหนดตาราง
การใหแสงสวางตั้งแตไกเขาเลาจนปลดแมไก เพราะมีผลตอผลผลิตไขไกเปนอยางมาก
4) การใหน้ํา น้ําที่ใชเลี้ยงไกควรมีคุณภาพเหมือนน้ําที่คนดื่ม คือใส สะอาด ไมมีสี
ไมมี กลิ่ น มี คุ ณ ภาพที่ ย อมรั บ ได ใ นหอ งปฎิบั ติ การ การให น้ํ า แม ไ ก ไ ข ใ นกรงตั บ ให ทางท อ นิป เป ล
ซึ่ง เกษตรกรต อ งตรวจดู ค วามพร อ มเพื่อ ให ไ ก ส ามารถกิ น น้ํ า จากหั วนิ ป เป ล ได ทุ ก ตั ว และต อ งทํ า
ความสะอาดรางน้ํา หัวนิปเปล พรอมฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
5) การใหอาหาร ความมุงหมายอันดับแรกคือ ตองการใหไกเปลี่ยนอาหารเปน
น้ําหนักตัว น้ําหนักไข และผลผลิต ซึ่งเกษตรกรจะยึดถือการใหผลผลิตเปนสําคัญ การปรับปริมาณอาหาร
จะขึ้นอยูกับผลผลิตไขที่จะเพิ่มหรือลดลง และโดยทั่วไปเกษตรกรจะใหอาหารไกไขวันละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งแรก ใหชวงเวลา 05.00-06.00 น. โดยให 40% ของอาหารที่ใหกินตอวัน
ครั้งที่สอง ใหชวงเวลา 15.00-16.00 น. โดยให 60% ของอาหารที่ใหกินตอวัน
โดยการคํานวณไดดังนี้ ไก 1 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1,950 กรัม กินอาหารที่มีพลังงาน
2,800 กิโลแคลลอรี่ โปรตีน 19 กรัมตอตัวตอวัน และเลี้ยงในกรงตับตองกินอาหารผสมเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 110-120 กรัมตอตัวตอวัน
6) การให วัค ซี นและยาปฎิ ชีวนะ การเลี้ ย งแมไ กระยะใหไ ข สว นใหญ จ ะไมคอ ย
รบกวนแมไกไขมากนัก เนื่องจากจะมีโปรแกรมการใหวัคซีนและยาปฎิชีวนะมาตั้งแตชวงเลี้ยงลูกไกเปน
ไกสาว ชวงนี้จะเริ่มโปรแกรมวัคซีนชวงอายุ 19-20 สัปดาห ทําวัคซีน IB/ND ตองละลาย Electrolyte
หรือ Vitamin ใหไกกินทุกครั้งเพื่อลดความเครียด
3.2 สถานการณการตลาดไขไก
3.2.1 ความตองการบริโภคภายในประเทศ
ความตองการบริโภคไขไกในประเทศ ประมาณรอยละ 96 ของผลผลิตไขไกทั้งหมด บริโภค
ในรูปของไขไกสด ที่เหลือสงออกไปจําหนายตางประเทศ โดยในชวง 5 ป ที่ผานมา (2548 – 2552)
การบริโภคไขไกเฉลี่ยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 4.55 (ตารางที่ 6) โดยการบริโภค
ในป 2552 มีปริมาณ 9,268 ลานฟอง เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 9,020 ลานฟอง ของป 2551 รอยละ 2.75
และมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 146 ฟองตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 142 ฟองตอคนตอป ในป 2551 รอยละ
2.82 เนื่ องจากผลของการรณรงค ในการบริ โภคไข ไก ของภาครั ฐร วมกั บภาคเอกชน ในการสร าง
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการของไขไก ในอัตราการบริโภคที่เหมาะสมตามขนาดของ
แตละกลุมอายุ
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ป 2553 คาดวาความตองการบริโภคไขไกในประเทศ 9,407 ลานฟอง เพิ่มขึ้นจาก
9,268 ลานฟอง ในป 2552 รอยละ 1.50 ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพราะไขไกเปนอาหารโปรตีน
ชนิดเดียวที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนชนิดอื่นๆ ประกอบกับ Egg Board ไดกําหนดและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรไขไกป 2553-2555 โดยเนนการรณรงคสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดบริโภค
ไขไกเพิ่มขึ้น โดยจัดใหมีโครงการไขโรงเรียนที่มีเปาหมายใหเด็กนักเรียนไดบริโภคไขไกคนละ 3 ฟอง
ตอสัปดาห โดยใชงบอาหารกลางวันของโรงเรียน เชนเดียวกับโครงการนมโรงเรียน และรณรงคสงเสริม
ใหประชาชนบริโภคไขไกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องสุขอนามัย ใหมี
ขอมูลงานวิจัยจากแหลงที่เชื่อถือได เชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน

ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต การบริโภค การสงออกไขไก และจํานวนประชากร
ป 2548-2552

ป
2548
2549
2550
2551
2552
อัตราเพิ่มรอยละ
2553 *

ผลผลิต 1/

การบริโภค 2/

การสงออก 3/

(ลานฟอง)
7,812
8,555
8,990
9,426
9,618
5.26
9,757

(ลานฟอง)
7,702
8,371
8,748
9,020
9,268
4.55
9,407

(ลานฟอง)
109.65
183.66
241.89
406.38
349.99
36.55
350*

อัตราการ
บริโภค 4/
ฟอง/คน/ป
123
133
139
142
146
4.17
140

จํานวน
ประชากร 5/
(ลานคน)
62.42
62.83
63.04
63.39
63.53
0.44
67.20

ที่มา : 1/ 2/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3/ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
4/ จากการคํานวณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
5/ สํานักงานสถิติแหงชาติ
* ป 2553 ตัวเลขประมาณการ

3.2.2 ระดับราคา
- ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได เปนราคาเฉลี่ยทั้งประเทศซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ผลผลิตที่ออกสูตลาดและภาวะตลาดในขณะนั้น การกําหนดราคาไขไกโดยคณะอนุกรรมการดานการตลาด
มีวัตถุประสงค คือ เปนราคาประกาศใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขทั่วประเทศไดทราบสถานการณราคาและ
จําหนายไขไก ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจัดตั้งโดยภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจไขไก จะรวมกัน
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กําหนดราคาไขไกโดยดูจากภาวะตลาดไขในขณะนั้น และจะกําหนดราคาไขคละหนาฟารม แลวกําหนด
ราคาไขไกแตละขนาดเบอรแตกตางกันไปเบอรละประมาณ 0.10 บาท ราคาไขคละจะอยูที่เบอร 3 หรือ
เบอร 4 แลวแตสถานการณ ในการเปลี่ยนแปลงราคาไขไกแตละครั้ง จะประกาศโดยสมาคมผูผลิต
ผูคาและสงออกไขไก สวนราคาไขไกเบอรประกาศโดยชมรมผูคาไขไก โดยจะกําหนดใหสอดคลองกับ
ราคาไขไกคละหนาฟารม
ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548 – 2552) ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้น ในอัตรา
เฉลี่ยตอปรอยละ 0.70 โดยในป 2552 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยฟองละ 2.37 บาท สูงขึน้ จาก
ฟองละ 2.33 บาทในป 2551 รอยละ 1.72 (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ เนื่องจากในชวงตนป 2552 ผลผลิต
มีปริมาณมากทําใหเกิดปญหาราคาไขไกตกต่ําเพราะจากสภาพอากาศที่เย็นลงเอื้ออํานวยตอผลผลิต
ไข ไกประกอบกั บความต องการบริโภคชะลอตัว เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและความไมสงบทาง
การเมือง ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง สงผลใหในชวงไตรมาสแรกราคาไขไกเฉลี่ยอยูที่ฟองละ 2.10
บาท เกษตรกรไดรับความเดือดรอน Egg Board ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่
ในการแกไขปญหาไขไกทั้งระบบ ไดมอบหมายใหกรมปศุสัตวขอความรวมมือเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข
รายใหญที่เลี้ยงตั้งแต 100,000 ตัว ขึ้นไป ปลดแมไกไขยืนกรงอายุ 70 สัปดาหขึ้นไป ออกกอนกําหนด
เพื่อลดปริมาณผลผลิต ซึ่งเกษตรกรไดใหความรวมมืออยางจริงจังเพราะแบกรับภาระขาดทุนไมไหว
ภาคเอกชนโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไกไดเรงระบายผลผลิตสวนเกินออกตางประเทศให
มากขึ้น และมีมาตรการปรับลดพอ – แมพันธุนําเขาลงรอยละ 10 -20 สงผลใหราคาไขไกเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 เปนเฉลี่ยฟองละ 2.45 และ 2.54 บาท และเริ่มปรับตัวลดลงเปนเฉลี่ย
ฟองละ 2.38 บาท ในไตรมาสที่ 4
- ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ เปนราคา 5 เบอร เฉลี่ย (เบอร 0-4) ในชวงป
2548–2552 ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 3.46 โดยในป 2552 ราคาปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาที่เกษตรกรขายได มีราคาเฉลี่ยอยูฟองละ 2.62 บาท สูงขึ้นจากฟองละ 2.50 บาท ในป 2551
รอยละ 4.80 (ตารางที่ 7)
- ราคาขายปลีกตลาดกรุงเทพฯ เปนราคาขายปลีกไขไกเบอร 2 โดยในชวงป
2548-2552 ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 1.80 โดยในป 2552 ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามราคา
ขายสงและราคาที่เกษตรกรขายได มีราคาเฉลี่ยฟองละ 2.81 บาท สูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยฟองละ 2.77
บาท ของป 2551 รอยละ 1.44 (ตารางที่ 7)
- ราคาสงออก ในชวงป 2548 - 2552 ราคาสงออกไขไกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย
ตอปรอยละ 12.17 โดยในป 2552 ราคาสงออกไขไกสดเฉลี่ยฟองละ 2.35 บาท สูงขึ้นจากฟองละ
2.26 บาท ของป 2551 รอยละ 3.98 (ตารางที่ 7) เนื่องจากราคาสงออกขึ้นอยูกับภาวะตลาดของ
ประเทศผูนําเขาในขณะนั้นประเทศคูคาที่สําคัญ คือ ฮองกง ที่รับซื้อไขไกจากหลายประเทศ และประเทศ
คูแขงที่สําคัญ คือ จีน แตฮองกงมีขอจํากัดดานคุณภาพสินคาและตองการไขไกคุณภาพดี โดยเฉพาะไขไก
จากประเทศไทยที่ผูนําเขาในฮองกงตางยอมรับในคุณภาพเมื่อเทียบกับไขไกของจีน ประกอบกับในชวง
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ปลายป 2551 ฮ องกงได ตรวจพบสารเมลามี นปนเป อนในไข ไก สดที่ นํ าเข าจากประเทศจี น ป 2552
มีไขปลอมระบาดในบางพื้นที่ในจีน ทําใหฮองกงชะลอการนําเขาไขไกจากจีนหันมานําเขาไขไกจากไทย
มากขึ้น

ตารางที่ 7 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาขายสง- ขายปลีกตลาด
กรุงเทพฯและราคาสงออก ป 2548-2552
ป
2548
2549
2550
2551
2552
อัตราเพิ่มรอยละ
ที่มา :

ราคาเกษตรกร
ขายได 1/
2.47
2.00
2.06
2.33
2.37
0.70

หนวย : บาท/ฟอง
ราคาขายสงตลาด ราคาขายปลีก
ราคาสงออก
2/
3/
กรุงเทพฯ
ตลาดกรุงเทพ
ไขไก 4/
2.49
2.79
1.63
1.97
2.35
1.49
2.20
2.52
2.25
2.50
2.77
2.26
2.62
2.81
2.35
3.46
1.80
12.17

1/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ 3/ (ราคาไขเบอร 2) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
4/ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

3.2.3 การสงออก
ประเทศไทยมีการสงออกไขไกสดและผลิตภัณฑจากไข ดังนี้
- การสงออกไขไกสด ปริมาณและมูลคาการสงออกในแตละปไมแนนอน ขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลผลิตไขไก และราคาในประเทศเพราะการสงออกไขไกเปนเพียงการระบายผลผลิตสวนเกิน
เพื่อรักษาระดับราคาในประเทศและรักษาตลาดหลักคือ ฮองกงไว ในชวง 5 ปที่ผานมา (25482552) ปริมาณและมูลคาการสงออกมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป รอยละ 36.55 และ 53.18 ตามลําดับ
(ตารางที่ 8) โดยในป 2552 การสงออกไขไกสดมีปริมาณ 349.99 ลานฟอง มูลคา 823.04 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 3.53 ของปริมาณผลผลิตไขไกในประเทศทั้งหมด ลดลงจากปริมาณ 406.38 ลานฟอง
มูลคา 920.06 ลานบาท ในป 2551 คิดเปนรอยละ 13.88 และ 10.54 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.78 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด เพราะเปนตลาดหลัก
เพียงแหงเดียวที่รับซื้อไขไกสดจากประเทศไทยในปริมาณมากและมีขอจํากัดดานคุณภาพสินคาเพราะ
ผูบริโภคในฮองกงตองการไขไกคุณภาพดี โดยเฉพาะไขไกจากประเทศไทยที่ผูนําเขาตางยอมรับในคุณภาพ
เมื่อเทียบกับไขไกของจีน ตลาดที่สําคัญรองลงมา คือ อัฟริกา เชน แองโกลา และแกมเบีย มีการนําเขา
ในปริมาณมากโดยเฉพาะไขไกเบอรเล็ก (เบอร 3- 4) คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.65
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- การสงออกผลิตภัณฑจากไข ไดแก ไขเหลวรวม ไขแดงเหลว ไขขาวผง และไขผง
รวมในชวงป 2548-2552 ปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 1.20 และ
12.56 ตามลําดับ (ตารางที่ 8 และตารางที่ 11) โดยในป 2552 การสงออกผลิตภัณฑจากไขมีปริมาณ
2,844.90 ตัน มูลคา 304.33 ลานบาท ปริมาณลดลงจาก 3,257.03 ตัน แตมูลคาเพิ่มขึ้นจาก
224.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.65 และ 35.83 ตามลําดับ การที่มูลคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ
สงออกไขขาวผงที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น แตการสงออกผลิตภัณฑจากไขสวนใหญเปนการสงออกไขเหลวรวม
คิด เปน รอยละ 98.04 ของผลิ ต ภั ณฑ จ ากไข ทั้งหมด ประเทศคูค า ที่ สํา คัญ คือ ญี่ ปุน รองลงมาคือ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ตามลําดับ

ตารางที่ 8 ปริมาณการสงออกไขไกสด ผลิตภัณฑจากไข และนําเขาผลิตภัณฑจากไข
ป 2548 -2552

ป
2548
2549
2550
2551
2552
อัตราเพิ่มรอยละ

การสงออก
ไขไกสด
ผลิตภัณฑจากไข
ตัน
ลานบาท
ลานฟอง ลานบาท
109.65
178.88 2,768.38 178.81
183.66
273.88 3,052.26 198.61
241.89
543.12 2,838.10 183.16
406.38
920.06 3,257.03 224.05
349.99
823.04 2,844.90 304.33
36.55
53.18
1.20
12.56

การนําเขา
ผลิตภัณฑจากไข
ตัน
ลานบาท
1,388.44
299.76
1,389.05
316.13
1,027.79
279.84
1,295.99
402.48
1,356.00
354.61
-1.16
5.95

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3.2.4 การนําเขา
ประเทศไทยมีการนําเขาปู-ยาพันธุ (Grand Parents GP) พอ-แมพันธุ (Parents
Stock PS) เพื่อนํามาผลิตเปนแมไกไข (Layer) และนําเขาผลิตภัณฑจากไข ในชวง 5 ป ที่ผานมา
(2548-2552) ปริมาณการนําเขาปู-ยาพันธุ มีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 33.83 โดยในป 2552
การนําเขา ปู-ยาพันธุ จํานวน 1,485 ตัว ลดลงจากจํานวน 5,249 ตัว ของป 2551 รอยละ 71.71
เนื่องจากบริษัทผูนําเขาขอยกเลิกการนําเขาปู-ยาพันธุเพราะเหตุผลทางธุรกิจ สวนปริมาณการนําเขา
พอ-แมพันธุมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 5.18 ปริมาณการนําเขาลดลง เนื่องจากมาตรการของ
Egg Board ที่จะควบคุมปริมาณพอ–แมพันธุไกไขใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมในแตละป ป 2552
มีการนําเขา พอ–แมพันธุ (PS) จํานวน 189,554 ตัว ลดลงจากจํานวน 253,999 ตัว ในป 2551
รอยละ 25.37 (ตารางที่ 9)

28
การนํา เขาผลิตภัณฑจากไข เชน ไขแดงผง ไข ขาวผง ไขผงรวม ไขแดงเหลว และ
ไขเหลวรวม ในชวงป 2548 - 2552 ปริมาณการนําเขามีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 1.16 สวน
มูลคามีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 5.95 สวนใหญนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก เบเกอรี่
อาหารแปรรูป ไอศกรีม และเปนสวนผสมของเครื่องปรุงรส เปนตน ในป 2552 ปริมาณและมูลคาการ
นําเขาผลิตภัณฑจากไข จํานวน 1,356.00 ตัน มูลคา 354.61ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1,295.99 ตัน
แตมูลคาลดลงจาก 402.48 ลานบาท ในป 2551 รอยละ 4.63 และ 11.89 ตามลําดับ (ตารางที่ 10)
ผลิตภัณฑจากไขไทยนําเขามากที่สุด คือ ไขขาวผง คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.07 ของปริมาณการนําเขา
ผลิตภัณฑจากไขทั้งหมด เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน ลูกชิ้นปลา ซูริมิ กุงชุปแปง
ทอด เปนตน โดยผลิตภัณฑที่นําเขามากที่สุดคือไขขาวผง และมีการนําเขาจากประเทศฝรั่งเศสมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อิตาลี แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ

ตารางที่ 9 ปริมาณและมูลคาการนําเขาปู–ยาพันธุ (Grand Parent stocks GP) และ
พอ-แมพันธุไกไข (Parent Stocks PS) ป 2548 - 2552

ป
2548
2549
2550
2551
2552
อัตราเพิ่มรอยละ

ปู – ยาพันธุไกไข (GP)
พันตัว
ลานบาท
6.90
14.22
15.21
20.79
33.77
33.39
5.25
14.28
1.49
-33.83
-

พอ-แมพันธุไกไข (PS)
พันตัว
ลานบาท
243.41
51.91
262.28
50.16
245.38
48.73
253.99
53.89
189.55
-5.18
-

ที่มา : กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3.2.5 ประเทศคูค าของไทย
การสงออกไขไกสดของไทยเปนการระบายผลผลิตสวนเกินเพื่อรักษาระดับราคาใน
ประเทศ ราคาสงออกจึงเปนราคาค อนขางต่ํา ประเทศคูคาที่ สําคัญ ของไทย คือ ฮองกง มีสัดสวน
การสงออกรอยละ 77.78 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด รองลงมาไดแก ตลาดอัฟริกา ที่มีสัดสวนการ
ส ง ออกรอ ยละ 21.26 ซึ่ ง ไมส ามารถแขงขั น ราคากับ ประเทศผู ผ ลิ ต ที่สํ า คัญ ของโลกได เนื่ อ งจาก
ประเทศคูแขงมีการสนับสนุนการสงออก แมวาตั้งแตป 2538 ประเทศผูสงออกทั้งหลายที่เปนสมาชิก
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ขององคการการคาโลก (WTO) จะตองปรับลดการอุดหนุนการสงออกตามพันธกรณี แตคาดวาระดับ
การอุดหนุนที่ประเทศผูสงออกเหลานั้นยังสามารถทําได
3.2.6 ประเทศคูแขงของไทย
ฮ อ งกงนํ า เข า ไข ไ ก เ พื่ อ การบริ โ ภคเฉลี่ ย ป ล ะ 1,700 ล า นฟอง โดยนํ า เข า จากจี น
มากที่สุด มีสัดสวนรอยละ 61 รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา ไทย เยอรมัน ญี่ปุน และอื่นๆ มีสัดสวน
รอยละ 19 16 1.3 1.1 และ 1.6 ตามลําดับ อาจกลาวไดวาประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย คือ จีน
และสหรัฐอเมริกา และการที่ฮองกงรับซื้อไขไกจากประเทศไทยในปริมาณมากเพราะผูบริโภคในฮองกง
เชื่อมั่นในคุณภาพของไขไกจากไทย
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ตารางที่ 10 ปริมาณและมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑจากไข ป 2548 – 2552
2548
รายการ

ปริมาณ
(ตัน)

138.63
ไขแดงผง
1,018.20
ไขขาวผง
170.21
ไขผงรวม
0.18
ไขแดงเหลว
61.22
ไขเหลวรวม
รวม
1,388.44

2549

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

201.81
20.05
990.33
243.03
201.29
25.31
0.05
2.31
11.32
137.63
299.76 1,389.05

2550

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

28.76
136.72
235.12
650.54
31.75
142.00
0.16
47.34
20.33
51.20
316.13 1,027.79

2551

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

19.44
186.08
225.77
880.27
22.66
167.77
2.58
1.23
9.39
60.64
279.84 1,295.99

มูลคา
(ลานบาท)
40.47
303.95
45.24
0.26
12.54
402.48

2552
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลาน
บาท)
156.97
25.68
923.03 269.13
173.23
36.91
0.78
0.15
101.99
22.73
1,356.00 354.61

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 11 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากไข ป 2548 – 2552
2548
รายการ
ไขแดงผง
ไขขาวผง
ไขผงรวม
ไขแดงเหลว
ไขเหลวรวม
รวม

2549

2550

2551

ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลานบาท)
(ตัน)
(ลานบาท)
(ตัน)
(ลานบาท)
(ตัน)
(ลานบาท)
4.00
0.44
2.00
0.47
5.37
1.00
0.18
0.28
0.40
2.00
0.57
0.10
4.80
34.11
331.03
18.28
212.70
11.53
16.83
1.22
25.27
1.51
180.34 2,621.20
170.79 3,202.08
217.00
2,737.74
176.30 2,721.24
2,768.38 178.81 3,052.39 198.80 2,838.10 183.16 3,257.03 224.05

2552
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลานบาท)
11.75
3.16
4.92
1.53
39.18
3.06
2,789.04 296.58
2,844.90 304.33

ที่มา : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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3.3 นโยบายและมาตรการของรัฐ
ในอดีต ภาครัฐไมคอยมีบทบาทที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเลี้ยงไกไข แตหลังจากการระบาดของโรค
ไขหวัดนก (ป 2547) ภาครัฐเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การเลี้ยงไกไขตองเขาสูมาตรฐานฟารมภายใตการดูแล
ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนและเกษตรกรที่มีเงินทุนขยาย
ธุรกิจการเลี้ยงไกไขมากขึ้น สงผลใหปริมาณผลผลิตไขไกไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งตอง
ป ร ะ ส บ ป ญ ห า ร า ค า ผ ล ผ ลิ ต ต ก ต่ํ า อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ก ษ ต ร ก ร ร า ย ก ล า ง แ ล ะ
รายยอย ที่ตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อใชเลี้ยงแมไกไข และมีขอรองเรียนให
ภาครัฐแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอยูเสมอมา ดังนั้นในป 2549 ภาครัฐไดบริหารจัดการโดย
อาศัยกลไกของ Egg Board ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ ป
พ.ศ. 2549 ไดกําหนดมาตรการ 8 ขอ ในการชวยเหลือ ดังนี้
1) การจั ด ระเบี ย บการนํ า เข า พั น ธุ ไ ก ไ ข ใ นตลาดภายใต ก ารควบคุ ม การนํ า เข า
พอ-แมพันธุ เพื่อผลิตลูกไกไขใชในประเทศ โดยใหบริษัทผูเลี้ยงไกไขพันธุจัดทําแผนการนําเขาที่ระบุ
จํ า นวนพ อ -แม พั น ธุ นํ า เข า ให ชั ด เจนและให นํ า เข า ตามแผนการนํ า เข า หากไม นํ า เข า ตามแผนจะถู ก
ตัดสิทธิ์ ยกเวนกรณีเกิดโรคระบาดสัตวในประเทศผูสงออก
2) ทบทวนสถานการณการผลิตเปนรายสัปดาห ยกเวนกรณีมีปญหาสามารถเชิญประชุม
ดวนได และการตรวจสอบฟารมดําเนินการทุก 6 เดือน
3) สถาบั น เกษตรกรผู เ ลี้ ย งไก ไ ข มี สิ ท ธิ์ ผ ลิ ต ลู ก ไก ไ ข ไ ด ภ ายใต เ งื่ อ นไขข อ ตกลงของ
Egg Board
4) กําหนดเงื่อนไขฟารมไกไขขนาด 100,000 ตัวขึ้นไป ตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
แก ไ ขป ญ หาผลผลิ ต ล น ตลาดหรื อ ราคาไข ไ ก ต กต่ํ า โดยปลดแม ไ ก ไ ข ยื่ น กรงอายุ 78 สั ป ดาห และ
บริษัทผูผลิตไกไขพันธุและเกษตรกรตองรวมรับผิดชอบเมื่อเกิดปญหา
5) กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงไกไขทุกราย โดยมีมาตรการจูงใจและลงโทษ
6) กํ า กั บ ดู แ ลราคาขั้ น สู ง- ขั้น ต่ํ า พั น ธุ สัต ว เชน ลู กไกไ ข ไกส าว ใหร าคาขั้น ต่ํ า เท า กั บ
ตนทุนการผลิต ราคาขั้นสูงเทากับตนทุนการผลิตบวกรอยละ 20
7) กํ า กั บ ดู แ ลราคาขั้ น สู ง -ขั้ น ต่ํ า ไข ไ ก ในภาวะป จ จุ บั น เพื่ อ เป น เกณฑ เ ตื อ นภั ย ในการ
พิจารณาแกไขปญหา ใหราคาขั้นต่ําเทากับตนทุนการผลิต ราคาขั้นสูงเทากับตนทุนการผลิตบวกรอยละ20
โดยใหมีการทบทวนตนทุนไขไกทุก 2 เดือน
8) เก็ บ เงิ น เข า กองทุ น ไข ไ ก จ ากพ อ -แม พั น ธุ นํ า เข า ตั ว ละ 60 บาท ผู ใ ดไม จ า ย
ถือวาสละสิทธิ์การนําเขาพันธุไกไข และเก็บจากเกษตรกรผูเลี้ยงแมไกไขยืนกรง ตัวละ 1 บาท
การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หาที่ ผ า นมาเป น การแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า คื อ ถ า
ผลผลิ ต ออกมากราคาตกต่ํ า จะขอความรวมมือผู เลี้ ยงรายใหญป ลดแมไ กไ ขยืนกรงออกกอ นกํ า หนด
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เรงระบายผลผลิต สวนเกินไปตางประเทศ ประสานเชื่อมโยงการจําหน ายใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขนํา
ผลผลิตไปจําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรง การแกไขปญหาดังกลาวเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง
ในขณะที่ในชวงปลายป 2550 Egg Board ไดมีมาตรการกําหนดพอ-แมพันธุที่ใชหมุนเวียนในระบบอยูที่
405,721 ตัว โดยทยอยปรับลดพอ-แมไกไขพันธุลงรอยละ 4-10 จนถึงปลายป 2552 ผลผลิตไขไกออก
สูตลาดเริ่มลดลงสงผลใหราคาไขไกปรับตัวสูงขึ้น มีปญหาตามมาคือ ลูกไกไขขาดแคลน เกษตรกรรายเล็ก
รายยอยหาซื้อลูกไกเขาเลี้ยงไมได บางครั้งมีขอรองเรียนขายลูกไกไขพวงอาหารสัตว

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะหสมการตนทุนการผลิต
การวิเคราะหสมการตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบมีสัญญา
ผูกพัน จํานวน 70 ตั วอยา ง ซึ่งสมการตน ทุน ที่ไ ด จะนํามาอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตน ทุน
การผลิตทั้งหมดตอรุนกับผลผลิตตอรุน โดยมีตัวแปรที่ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการผลิต
ทั้งหมดตอรุน คือจํานวนของผลผลิตไขไกทั้งหมดตอรุน ไดสมการตนทุนการผลิตดังนี้
สมการตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ
TC1 = 1.97+2.35 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13
(13.98)* (-1.21)ns (1.50) ns
R2 = 0.94

*
ns

คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-value
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

กําหนดให

TC1
Y

=
=

ตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ (ลานบาทตอรุน)
ผลผลิตไขไก (ลานฟองตอรุน)

จุดที่ตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ
TC1 = 1.97+2.35 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13
จะได
TVC1 = 2.35 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13
และ
AVC1 =

TVC
Y

= 2.35 - 0.02 Y1 + 0.0004 Y12

-------(1)
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หาจุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่าํ สุด
∂AVC
∂Y

เงื่อนไขที่จําเปน

= - 0.02 + 0.0008 Y1 =0

Y=

เงื่อนไขที่เพียงพอ

∂ 2 AVC
∂ 2Y

0.02
0.0008

= 25

= 0.0008

≥0

นํา Y ไปแทนในสมการที่ (1) เพื่อหาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด
AVC1 = 2.35 - 0.02 (25) + 0.0004 (25)2
AVC1 = 2.35 - 0.5 + 0. 25
AVC1 = 2.10 บาทตอฟอง
ดังนั้น ระดับผลผลิตไขไกของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระที่ทําใหตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC)
ต่ําสุด เทากับ 25 ลานฟองตอรุน และราคาของไขไก ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เทากับ
2.10 บาทตอฟอง
สมการตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
TC2 = 0.19 +2.54 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23
(1.45)ns (-0.32)ns (0.43) ns
R2 = 0.94

ns

คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-value
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

กําหนดให

TC2
Y2

=
=

ตนทุนการผลิตไขไกแบบประกันราคา (ลานบาทตอรุน)
ผลผลิตไขไก (ลานฟองตอรุน)
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จุดที่ตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
TC2 = 0.19 +2.54 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23
TVC2 = 2.54 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23
และ
AVC2 =

TVC
Y

= 2.54 - 0.13 Y2 + 0.01 Y22

-------(2)

หาจุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่าํ สุด
เงื่อนไขที่จําเปน

∂AVC
∂Y

Y=

เงื่อนไขที่เพียงพอ

= - 0.13 + 0.02 Y1 =0

0.13
0.02

∂ 2 AVC
∂ 2Y

= 6.5

= 0.02

≥ 0

นํา Y ไปแทนในสมการที่ (2) เพื่อหาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด
AVC2 = 2.54 - 0.13 (6.5) + 0.01 (6.5)2
AVC2 = 2.54 - 0.85 + 0. 42
AVC2 = 2.11 บาทตอฟอง
ดังนั้น ระดับผลผลิตไขไกของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาที่ทําใหตนทุนผันแปรเฉลี่ย
(AVC) ต่ําสุด เทากับ 6.5 ลานฟองตอรุน และราคาของไขไก ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด
เทากับ2.11 บาทตอฟอง
ราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เปนราคาที่สามารถบอกเราเบื้องตนไดวาหากราคา
ไขไกสูงกวาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เกษตรกรจะสามารถทําการผลิตได แตถาเมื่อใด
ก็ตามที่ราคาไขไกต่ํากวาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เกษตรกรควรเลิกทําการผลิต หรือ
หาวิธีการที่จะลดตนทุนลง เพราะการที่ราคาต่ํากวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ํ าสุ ด จะสงผลให
เกษตรกรขาดทุนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร สําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาหากราคา
ตกต่ําใกลถึงตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เกษตรกรควรหาทางปรับตัวเพื่อลดตนทุนการผลิตให
สามารถเลี้ยงไกตอไปได สวนเกษตรกรที่เลี้ยงไกแบบประกันราคาราคาที่ทางคูสัญญาทําประกันไวควรที่
จะสูงกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด
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การหาจุดคุมทุน
จุดคุมทุนคือจุดผลผลิตที่ทําให รายไดทั้งหมด = ตนทุนทั้งหมด
TR=TC
โดยกําหนดให ราคาที่เกษตรกรขายได (แบบอิสระ) เทากับ 2.60 บาท
โดยกําหนดให ราคาที่เกษตรกรขายได (แบบประกันราคา) เทากับ 2.20 บาท
จุดคุมของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ
รายไดทั้งหมด = ตนทุนทั้งหมด
TR=TC
Y*2.60 = 1.97+2.35 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13
1.97+2.35 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13-2.60 Y1= 0
1.97- 0.25 Y11 - 0.02 Y12 + 0.0004 Y13 = 0
เมื่อแกสมการ หาคา Y ได Y = 5.99 และ 54.60
จุดคุมทุนของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ ณ ราคาที่เกษตรกรขายไดเทากับ 2.60 บาท จะมี 2 จุด
ดวยกันคือ ถาเกษตรกรทําการผลิตไขไกได 5.99 ลานฟองตอรุน จะมีรายไดทั้งหมด 15.57 ลานบาท
ต อ รุ น และถา เกษตรกรทํ า การผลิ ต ไข ไ กไ ด 54.60 ล า นฟองต อ รุ น จะมี ร ายไดทั้ ง หมด 141.96
ลานบาทตอรุน ซึ่งเปนผลผลิตที่ทําใหรายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด แตเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป
ระดับผลผลิตที่ทําใหคุมทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย
จุดคุมของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
รายไดทั้งหมด = ตนทุนทั้งหมด
TR = TC
Y*2.20 = 0.19 +2.54 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23
0.19 + 2.54 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23 – 2.20Y = 0
0.19 + 0.34 Y21 - 0.13 Y22 + 0.01 Y23 = 0
เมื่อแกสมการ หาคา Y ได Y = 5.59
จุดคุมทุนของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา ณ ราคาที่เกษตรกรขายไดเทากับ 2.20 บาท
เมื่อเกษตรกรทําการผลิตไขไกได 5.59 ลานฟองตอรุน จะมีรายไดทั้งหมด 12.30 ลานบาทตอรุน ซึ่ง
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เปนจุดผลผลิตที่ทําใหรายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด แตเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไประดับผลผลิตที่
ทําใหคุมทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย
4.2 ผลการวิเคราะหตนทุน รายได
ตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาหมายถึงคาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยง ซึ่งการวิเคราะหตนทุนในการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนที่
เปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมเปนตัวเงิน โดยตนทุนที่เปนตัวเงินหมายถึง คาพันธุไก คาอาหาร คายาและ
วิต ามิน คา น้ํ า ค าไฟฟ า คาน้ํา มัน หลอลื่ น เป นตน สวนต น ทุนที่ไ มเปนเงินสดเชน คาแรงงานของ
ครอบครัว สําหรับการเลี้ยงไกไขทั้ง 2 รูปแบบ ตนทุนสวนใหญจะเปนตนทุนที่เปนตัวเงิน โดยจะแบง
ตนทุนออกเปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร
ต น ทุ น คงที่ คื อ ต น ทุ น ที่ เ กษตรกรจํ า เป น ต อ งจ า ย ไม ว า จะทํ า การผลิ ต หรื อ ไม ก็ ต าม เช น
คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ คาเชาที่ดิน เปนตน
ตนทุนผันแปร คือ ตนทุนที่เกษตรกรจะจายเมื่อมีการทําการผลิตซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ผลผลิต การศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย คาอาหาร คาพันธุสัตว คาวัคซีนและวิตามิน คาอุปกรณ
คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
1. ตนทุนการเลี้ยงไกไข
โดยการวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงไกไข จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ ตนทุนของ
การเลี้ยงไกไขแบบอิสระ และการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา ดังนี้
1.1 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระ
ตนทุนการเลี้ยงไกไขตอตัวของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระ มีตนทุนรวมทั้งหมด
813.53 บาทตอตัว โดยแบงออกเปนตนทุนคงที่ 35.68 บาทตอตัวหรือรอยละ 4.39 ของตนทุน
ทั้งหมด และตนทุนผันแปร 777.85 บาทตอตัว หรือรอยละ 95.61 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งถาพิจารณา
ตนทุนผันแปรที่สําคัญคือ คาอาหารสัตว 537.75 บาทตอตัว หรือรอยละ 66.10 รองลงมาคือคาพันธุ
สัตว คาเสียโอกาสในการลงทุน คาน้ําและคาไฟฟา 136.38 40.27 21.17 บาทตอตัว หรือรอยละ
16.67 4.95 และ 2.60 ตามลําดับ (ตารางที่ 12) โดยมีการเลี้ยงไกเฉลี่ย 424 วันตอรุน อัตราการ
ใหไขเฉลี่ยรอยละ 82.82 และเมื่อคิดตนทุนตอไขไก 1 ฟองจะพบวา ไขไก 1 ฟอง เทากับ 2.32
แบงออกเปนตนทุนคงที่ฟองละ 0.10บาท ตนทุนผันแปรฟองละ 2.22 บาท และเมื่อหักผลพลอยได
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ที่ไดจากการขายแมไกปลดและขี้ไก ตัวละ 76.81 บาท ทําใหตนทุน เทากับ 736.72 บาทตอตัว หรือ
2.10 บาทตอฟอง (ตารางที่ 14 )
1.2 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
ตนทุนการเลี้ยงไกไขตอตัวของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคา ป 2553 มีตนทุน
รวมทั้งหมด 803.74 บาทตอตัว โดยแบงออกเปนตนทุนคงที่ 21.60 บาทตอตัว หรือรอยละ 2.64
ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนผันแปร 782.14 บาทตอตัว หรือรอยละ 97.31 ของตนทุนทั้งหมด
ซึ่ง ถ า พิ จ ารณาต น ทุ น ผั น แปรที่ สํ า คั ญ คื อ ค า อาหารสั ต ว 562.09 บาทต อ ตั ว หรื อ รอ ยละ 69.63
รองลงมาคือคาพันธุสัตว คาเสียโอกาสในการลงทุน คาแรงงาน 121.03 42.18 และ 22.76 บาท
ตอตัว หรือรอยละ 15.06 5.25 และ 2.83 ตามลําดับ (ตารางที่ 13) โดยมีการเลี้ยงไกเฉลี่ย 408 วัน
ตอรุน อัตราการใหไขเฉลี่ยรอยละ 83.85 และเมื่อคิดตนทุนตอไขไก 1 ฟอง จะพบวา ไขไก 1 ฟอง
เทากับ 2.35 บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่ฟองละ 0.06 บาท ตนทุนผันแปรฟองละ 2.29 บาท และ
เมื่อหักผลพลอยไดที่ได (แมไกปลด ขี้ไก ถุงอาหาร) ตัวละ 59.54 บาท ทําใหตนทุนเทากับ 744.20
บาทต อ ตั ว หรื อ 2.18 บาทต อ ฟอง (ตารางที่ 14) ราคาป จ จั ย การผลิ ต ของเกษตรกรแต ล ะราย
จะแตกตางกันไมมาก แตสิ่งที่มีผลกระทบตอตนทุนก็คือปริมาณการใชปจจัยการผลิตของเกษตรกร
เพราะเกษตรกรจะตองทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่ของบริษัทคูสัญญาทําใหบางครั้งเกษตรกรอาจมี
ตนทุนเพิ่มขึ้นได
ตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะคอนขางใกลเคียงกัน
คือตัวละ 813.53 บาท และ 803.74 บาท แตเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาการเลี้ยงแบบอิสระจะมีตนทุน
คงที่ สู ง กว า โดยเฉพาะค า เสื่ อ มโรงเรื อ นและอุ ป กรณ เ นื่ อ งจากเกษตรกรที่ เ ลี้ ย งแบบอิ ส ระจะมี
ความสามารถลงทุนดานโรงเรือนและอุปกรณที่มีคุณภาพซึ่งเกษตรกรแตละรายก็จะซื้อวัสดุอุปกรณจาก
บริษัทตางๆ ที่แตกตางกัน โดยเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระไดมีการปรับโรงเรือนใหทันสมัยขึ้น เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดการใชแรงงานลงเนื่องจากแรงงานที่มีคุณภาพหายาก เพราะถาคนที่ดูแลไกไมเอาใจใส
ที่ดีจะสงผลตอผลผลิตไขไก จึงทําใหเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
เลี้ยงไกไขมากขึ้น แตกตางกับเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคามาตรฐานของอุปกรณและโรงเรือน
จะขึ้นอยูกับบริษัทคูสัญญาทําใหเกษตรกรแตละรายจะมีคาใชจายใกลเคียงกันเนื่องจากอุปกรณตางๆ ก็
ตองซื้อจากบริษัทคูสัญญา สวนเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาจะมีตนทุนผันแปรที่คอนขางสูงกวา
โดยเฉพาะคาอาหาร โดยคาอาหารที่สูงเพราะราคาที่เกษตรกรแบบประกันราคาตองจายจะสูงกวา
เกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระ เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระจะเปนรายใหญซื้ออาหารจํานวนมาก
แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระตนทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ราคาอาหารสัตว
ราคาสูงขึ้น เปนผลจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งเปน
วัตถุดิบอาหารสัตวที่สําคัญ
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2. ผลผลิตตอรุน
ผลผลิตไขไกของเกษตรกรจะขึ้นอยูกับ จํานวนไกที่เลี้ยง อัตราการใหไข และจํานวนวันที่เลี้ยง
จากการศึกษาพบวาอัตราการใหไขเฉลี่ยของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะใกลเคียง
กันอยูประมาณรอยละ 80-85 และจํานวนวันที่เลี้ยงเฉลี่ยของการเลี้ยงไกแบบอิสระ อยูที่ 424 วัน
หรือประมาณ 61 สัปดาห สวนการเลี้ยงแบบประกันราคาเฉลี่ยที่ 408 วัน หรือประมาณ 58 สัปดาห
จํ า นวนไก ไ ข ที่ เ กษตรกรเลี้ ย งแบบอิ ส ระจะเป น ฟาร ม ขนาดใหญ ที่ มี ก ารเลี้ ย ง 10,000 ตั ว ขึ้ น ไป
เกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระจะมีวิธีลดความเสี่ยงโดยการเลี้ยงไกไขหลายโรงเรือนหมุนเวียนกันเพื่อเปน
การกระจายความเสี่ยงทางดานราคาที่มีความผันผวน สวนเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาจะเลี้ยง
ไกไขอยูที่ประมาณ 1-2 โรงเรือน หรือ 5,000 – 12,000 ตัว ขึ้นอยูกับขอตกลงกับบริษัทคูสัญญา
และความสามารถของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะมีโรงเรือนอยูแลวและนํามาปรับปรุงตาม
ขอกําหนดของบริษัทคูสัญญา เปนผลทําใหขนาดโรงเรือน และปริมาณไกไขของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบ
ประกันราคาจะคอนขางมีขนาดและมาตรฐานใกลเคียงกัน นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรก็
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศอีกดวย โดยถาชวงไหนอากาศคอนขางเย็นจะสงผลใหผลผลิตออกมามาก แต
ถาอากาศรอนจะสงผลใหผลผลิตออกมานอยถึงแมวาจะอยูในโรงเรือนระบบปดที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิไดก็ตาม (ตารางที่ 14)
3. ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได
จาการศึกษาพบวาราคาที่เกษตรกรขายไดจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต และใชราคาอางอิงหรือ
ราคาแนะนําตามประกาศของสมาคมผูผลิต ผูคา และผูสงออกไขไก เกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระจะขาย
ผลผลิตใหแก พอคาทั่วไป พอคาในทองถิ่น และลง โดยเกษตรกรจะขายไขไกเปนไขคละหรือแยกตาม
เบอรขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ซึ่งการขายไขไกใหแกพอคาแตละประเภทก็จะไดราคาที่แตกตาง
กันไป ถาเกษตรกรขายใหแกพอคาทั่วไปที่มารับซื้อหนาฟารม เกษตรกรจะขายในราคาตามประกาศทั้ง
ไขคละและไขเบอร โดยถาขายเปนไขคละน้ําหนักของไข 1 ตั้ง (300 ฟอง) จะตองได 20.5 กิโลกรัม
ขึ้นไปจึงจะไดราคาตามประกาศ แตบางครั้งเกษตรกรที่ขายไขคละใหแกฟารมรายใหญในพื้นที่ หรือลง
เพื่อที่จะนําไปคัดไขขายหรือไมสามารถหาตลาดเองได เกษตรกรก็จะไดราคานอยกวาตามประกาศ
0.05-0.07 บาท แตสําหรับเกษตรกรแบบประกันราคาจะไดรับราคาตามที่ไดตกลงไวกับคูสัญญาโดยราคา
ไขจะไมเปลี่ยนแปลงตามภาวะของตลาดจะคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา (ตารางที่ 14)
4. รายไดและกําไรของเกษตรกร
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระไดรับรายไดจากการขายไขไก แมไกปลด
และขี้ไก โดยรายไดจากการขายไขไกของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระราคาไขไกจะไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลผลิตในแตละชวง หากผลผลิตออกสูตลาดมากราคาตกต่ําเกษตรกรก็จะประสบกับภาวะ

41
ขาดทุน และถาผลผลิตออกสูตลาดนอยอยางเชนในหนารอนเกษตรกรก็จะมีกําไร ทําใหเกษตรกรที่
เลี้ยงไกไขแบบอิสระจะเปนผูที่รับความเสี่ยงดานการตลาดทั้งหมด แตสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไขแบบ
ประกันราคาจะไดรับราคาตามที่ไดทําสัญญาไว รวมทั้งยังไดรับเงินตอบแทนการทํายอดผลผลิตไดตรง
กับมาตรฐานที่ทางคูสัญญากําหนดไวอีกดวย สําหรับราคาของแมไกปลดเฉลี่ยของเกษตรกรที่เลี้ยง
แบบอิสระจะไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะของตลาดในแตละชวง ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระ
จะปลดแมไกจะตองพิจารณาในหลายดานอาทิเชน อัตราการใหไข ราคาไกปลด สวนเกษตรกรที่เลี้ยง
แบบประกันราคาจะไดรับราคาผลผลิต ราคาไกปลดตามที่ทําสัญญาไว รวมทั้งระยะเวลาในการนํา
ไกสาวเขาเลี้ยงและระยะเวลาการปลดแมไกยืนกรงทางบริษัทคูสัญญาจะเปนคนกําหนด กําไร และ
รายไดสุทธิ ของเกษตรกรที่เลี้ยงไกแบบอิสระถาคิดจากตนทุนทั้งหมด ณ ราคา 2.60 บาทตอฟอง
เทากับฟองละ 0.28 บาท และ 0.38 บาท ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่เลี้ยงไกแบบประกันราคาถาคิด
จากตนทุนทั้งหมด ณ ราคา 2.20 บาทตอฟอง จะขาดทุนฟองละ 0.15 บาท จะเห็นไดวาถาพิจารณา
จากตนทุนทั้งหมดแลวเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคาจะขาดทุน แตที่เกษตรกรยังสามารถ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงไกไขก็เนื่องจากมีผลพลอยไดจากการเลี้ยงไกไข (แมไกปลด ขี้ไก ถุงอาหาร)
รวมทั้งคาตอบแทนการเลี้ยงรายเดือน แตสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระเกษตรกรจะมีเงินสูง
และมีการเลี้ยงในจํานวนมากหลายฝูงหมุนเวียนกันไป แตเมื่อพิจารณากําไรจากตนทุนหลังหักผลพลอย
ไดพบวา เกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระและแบบประกันราคามีกําไรฟองละ 0.50 บาท และ 0.02 บาท
(ตารางที่ 14 )
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ตารางที่ 12 ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ
รายการ
ตนทุนผันแปร
1. คาพันธุสัตว
2. คาอาหาร
3. คาแรงงาน
4. คายาปองกันและรักษาโรค
5. คาน้ําและคาไฟฟา
6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
7. คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ
8. คาซื้ออุปกรณ
9. คาอื่นๆ
10. คาเสียโอกาสในการลงทุน(7%)
ตนทุนคงที่
1. คาใชที่ดิน
2. คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ
3. คาเสียโอกาสของโรงเรือนและอุปกรณ(7%)
ตนทุนทั้งหมด
ที่มา :จากการสํารวจขอมูล

ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ(หนวย : บาทตอตัว)
เงินสด
ไมเปนเงินสด
รวม
รอยละ
732.47
45.38
777.85 95.61
136.38
136.38 16.76
537.75
537.75 66.10
11.72
5.11
16.83
2.07
7.17
7.17
0.88
21.17
21.17
2.60
4.84
4.84
0.59
5.24
5.24
0.64
1.68
1.68
0.21
6.52
6.52
0.80
40.27
40.27
4.95
35.68
35.68
4.39
0.37
0.37
0.05
22.33
22.33
2.74
12.98
12.98
1.60
732.47
81.06
813.53
100
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ตารางที่ 13 ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา
รายการ
ตนทุนผันแปร
1. คาพันธุสัตว
2. คาอาหาร
3. คาแรงงาน
4. คายาปองกันและรักษาโรค
5. คาน้ําและคาไฟฟา
6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
7. คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ
8. คาซื้ออุปกรณ
9. คาอื่นๆ
10. คาเสียโอกาสในการลงทุน(7%)
ตนทุนคงที่
1. คาใชที่ดิน
2. คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ
3. คาเสียโอกาสของโรงเรือนและอุปกรณ(7%)
ตนทุนทั้งหมด
ที่มา :จากการสํารวจขอมูล

ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา (หนวย : บาทตอตัว)
เงินสด ไมเปนเงินสด
รวม
รอยละ
728.10
54.04
782.14
97.31
121.03
121.03
15.06
562.09
562.09
69.93
10.90
11.86
22.76
2.83
4.95
4.95
0.61
15.36
15.36
1.91
5.15
5.15
0.64
2.40
2.40
0.30
0.90
0.90
0.11
5.32
5.32
0.66
42.18
42.19
5.25
21.60
21.60
2.69
0.65
0.65
0.08
13.73
13.73
1.71
7.22
7.22
0.90
728.10
75.64
803.74
100
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบตนทุนของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา
รายการ
ตนทุนผันแปร (บาทตอตัว)
ตนทุนคงที่ (บาทตอตัว)
ตนทุนทั้งหมด (บาทตอตัว)
ตนทุนผันแปรตอไขไก 1 ฟอง (บาทตอฟอง)
ตนทุนทั้งหมดตอไขไก 1 ฟอง (บาท/ฟอง)
ราคาที่เกษตรกรไดรับ(บาทตอฟอง)
รายไดสุทธิ (บาทตอฟอง)
กําไร (บาทตอฟอง)
ผลพลอยได (บาทตอตัว)
ตนทุนหลังหักผลพลอยได (บาทตอตัว)
ตนทุนหลังหักผลพลอยได (บาทตอฟอง)
กําไรหลังหักผลพลอยได (บาทตอฟอง)
อัตราการใหไข (รอยละ)
จํานวนวันที่เลี้ยง (วัน)
ที่มา : การสํารวจขอมูล

แบบอิสระ
777.85
35.68
813.53
2.22
2.32
2.60
0.38
0.28
76.81
736.72
2.10
0.50
82.82
424

แบบประกันราคา
782.14
21.60
803.74
2.29
2.35
2.20
-0.09
-0.15
59.54
744.20
2.18
0.02
83.85
408

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยมีการเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแบงการเลี้ยงออกเปน 2 รูปแบบ
คือ การเลี้ยงแบบอิสระ และการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพัน (รับจางเลี้ยง ประกันราคา) โดยการเลี้ยง
ไกไขแบบมีสัญญาผูกผันแบบรับจางเลี้ยงเกษตรกรจะไมทราบราคาของปจจัยการผลิต แตการเลี้ยง
ไกไขแบบประกันราคาเกษตรกรจะเปนผูซื้อปจจัยการผลิตเองทั้งหมดเหมือนกับเกษตรกรที่เลี้ยงไกไข
แบบอิสระ แตเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาจะตองซื้อปจจัยการผลิต และอุปกรณบางชนิดจาก
คูสัญญาเทานั้น แตเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระจะสามารถตัดสินใจในดานปจจัยการผลิต ดานการ
บริหารจัดการและการตลาดไดมากกวาเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาที่จะตองปฏิบัติตามคูสัญญา
สวนผลผลิตไขไกและแมไกปลดเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาจะตองขายใหกับบริษัทคูสัญญา
เทานั้น ซึ่งผลผลิตไขไกที่ออกมามากหรือนอยขึ้นอยูกับอาหาร วิธีการเลี้ยง และฤดูกาล การเลี้ยงแบบ
ประกันราคาไมใชเกษตรกรทุกรายสามารถเขารวมโครงการได จะตองขึ้นอยูกับบริษัทคูสัญญาดวย โดย
เกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาจะเลี้ยงในจํานวนนอยประมาณ 5,000 -12,000 ตัว ขึ้นอยูกับ
ขนาดโรงเรือน และจํานวนตัวไกที่บริษัทคูสัญญาจัดสรรให สําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระสวนใหญ
จะมีการเลี้ยงไกจํานวนมาก จํานวนหลายโรงเรือนหมุนเวียน และตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา
เกษตรกรประสบภาวะราคาตกต่ําอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐเขามาชวยโดยมาตรการตางๆ อาทิ การ
ปลดไกเร็วกวากําหนด การปรับลดพอ-แมพันธุ ซึ่งวิธีการดังกลาวก็ทําใหราคาไขไกขยับตัวสูงขึ้นมา
ระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามราคาไขไกก็ยังคงมีความผันผวนที่สูง ดังนั้นภาครัฐควรเขามาดูราคาไขไก
โดยพิจารณาจากราคา ณ ระดับตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดเพราะถาราคายังสูงกวาคาตนทุนผันแปรเฉลี่ย
ต่ําสุดแสดงวาเกษตรกรยังสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปจจัยการผลิต หรือแสดงวาขาดทุน
เฉพาะตนทุนคงที่เกษตรกรก็ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมได แตถาเมื่อใดที่ราคาไขไกนอยกวาราคา
ตน ทุน ผัน แปรเฉลี่ยเกษตรกรควรที่จะทําการผลิตน อยลงหรือเลิกทําการผลิต เพราะเกษตรกรจะ
ขาดทุนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ตนทุนของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาในรอบการทํา
สัญญาจะเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากคาใชจายหลักโดยเฉพาะคาอาหารจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
แตสําหรับ เกษตรกรที่เลี้ยงไกไ ขแบบอิสระถา ราคาอาหารสั ตว หรือราคาวัตถุดิบอาหารสัต วมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะสงผลใหตนทุนของเกษตรกรที่เลี้ยงไกแบบอิสระมีการเปลี่ยนแปลง โดยวัตถุที่สําคัญ
ของอาหารไขไกคือขาวโพดเลี้ยงสัตว ถาราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงก็จะสงผลใหราคาอาหารไกไขสูงขึ้น
ไปดวย การที่ตนทุน ราคาไขไก และราคาแมไกปลดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลถึงกําไรและรายได
ของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระ ซึ่งตางจากเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคาที่ราคาปจจัยการ
ผลิต(ราคาอาหารสัตว) ราคาไขไก และราคาแมไกปลดคงที่ตลอดอายุการทําสัญญา
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การที่เกษตรกรจะเลี้ยงไกไขทั้ง 2 แบบใหคุมทุนหรือมีกําไร ควรพิจารณาที่ตนทุนการผลิต
ทั้งหมดวาจะลดตนทุนการผลิตหรือวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนและใหไดปริมาณผลผลิตดีขึ้น
อยางไรก็ตาม ปริมาณการเลี้ยงไกไขที่เหมาะสมคอนขางที่จะกําหนดไดยากเพราะขึ้นอยูกับหลายปจจัย
อาทิเชน เงินทุน แรงงาน ภาวะตลาด ราคาปจจัยการผลิต แตเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระจะนิยม
เลี้ยงหลายโรงเรือนเพื่อเปนการหมุนเวียนลดความเสี่ยงดานตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง สวนเกษตรกรที่
เลี้ยงแบบประกันราคาสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่เคยเลี้ยงไกเนื้อ หรือเขารวมโครงการกับทางบริษัท
ใหญมากอน แตจํานวนไกที่เลี้ยงจะไมมากเพราะขึ้นอยูกับบริษัท และสภาพโรงเรือน รวมทั้งเงินทุนของ
เกษตรกรเอง
ปญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะประสบปญหาที่เหมือนกัน
คือดานแรงงานและไกสาวไมไดคุณภาพ ดานแรงงานดวยการเลี้ยงสัตวเปนงานที่ตองมีความรับผิดชอบ
สูงในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว ความละเอียดออน และชางสังเกต จึงทําใหหาแรงงานที่มีคุณภาพได
ยาก สวนไกสาวหากไมไดคุณภาพเชน อายุยังไมถึงชวงใหไข หรือไมสมบูรณแข็งแรง ทําใหเกษตรกร
ตองนําไกมาเลี้ยงกอนที่จะใหไขทําใหตนทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น สําหรับปญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก
ไขแบบอิสระก็คือราคาไขตกต่ําหรือขายผลผลิตไมได และราคาอาหารสัตวที่สูงขึ้น สวนของเกษตรกรที่
เลี้ยงแบบประกันราคาถึงแมวาราคาผลผลิต และปจจัยการผลิตบางชนิดจะคงที่ แตอยางไรก็ตามการที่
เกษตรกรตองทําตามขอสัญญาหรือตามคําแนะนําของเจาหนาที่ของทางบริษัท ทําใหเกษตรกรตองซื้อ
ปจจัยการผลิตหรืออุปกรณตามคําแนะนําของเจาหนาที่ ทําใหตนทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
5.2 ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐและเกษตรกรควรหาวิธีลดตนทุนการผลิต โดยอาจนําเอาเทคโนโลยีหรือวิธีตางๆ
เขามาประยุกตใชในการเลี้ยงไกไข เพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้น แตอยางไรก็ตองดูถึงปริมาณความ
ตองการบริโภคควบคูไปดวย
2. เมื่อราคาไขไกตกต่ําภาครัฐควรเขามาชวยดูแลไมใหราคาต่ําจนถึงระดับตนทุนผันแปรเฉลี่ย
ต่ําสุด เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพตอไปได
3. รัฐบาลควรเขามาชวยดูแลในเรื่องของราคาอาหารสัตวใหเปนธรรม เพราะเปนตนทุนหลัก
ในการเลี้ยงไกไข
4. กรมปศุสัตวควรแนะนําใหเกษตรกรวางแผนการนําไกสาวเขาเลี้ยง และเลี้ยงมากกวา 1 ฝูง
หรือ 1 โรงเรือน เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา
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