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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 อุปกรณอ่ืนๆ) บริษัทคูสัญญาจะเปนผูจัดหาใหตามราคาที่กําหนดและจะหักจากคาผลผลิตที่รับซื้อ

ตามเกณฑราคาและวิธีการที่ตกลงในสัญญา โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทใหคําแนะนําดานวิชาการ และตรวจสอบ

สถานที่เลี้ยง ซ่ึงเกษตรกรตองปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

ผลการศึกษา พบวา ตนทุนการผลิตไขไกของเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระและแบบประกันราคา  

ประกอบดวย คาอาหารสัตว ที่มีสัดสวนสูงที่สุดรอยละ 66.10 และ 69.93 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด  

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 สวนเกษตรกรที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคามีตนทุนตัวละ 803.74 บาท หรือฟองละ 2.35 บาท  

ผลพลอยไดตัวละ 59.54 บาท มีตนทุนไขไกหลังหักผลพลอยไดฟองละ 2.18 บาท สาเหตุเน่ืองจากเกษตร 

ที่เลี้ยงไกไขแบบประกันราคาไมสามารถตัดสินใจในการจัดการดานการผลิต การตลาดได ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ

บริษัทคูสัญญา จึงทําใหตนทุนการผลิตและผลพลอยไดแตกตางกับเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระ ที่สามารถ 

เลือกซ้ือปจจัยการผลิตไดอยางเหมาะสม รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการผลิต และการจําหนายผลผลิตได  

การเลี้ยงไกไขทั้ง 2 รูปแบบ มีขอแตกตางทั้งดานตนทุน รายได และดานการจัดการ เกษตรกรจะ

เลือกเลี้ยงแบบใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานๆ เชน เงินทุน การจัดการ และความพรอมของตัวเกษตรกรเอง 

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เลี้ยงแบบประกันราคาไมมีความเสี่ยงดานการตลาด และไดรับราคาที่แนนอน 

อยางไรก็ตาม การเลี้ยงแบบประกันราคาก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซ่ึงเกษตรกรควรศึกษาขอมูลใหละเอียด

รอบคอบ สวนการเลี้ยงแบบอิสระจะมีความเสี่ยงดานการตลาด ถาปริมาณผลผลิตออกมากและราคาตกต่ําจะ

ทําใหประสบการขาดทุนได ในทางตรงขามถาผลผลิตมีนอยราคาดีเกษตรกรก็จะมีกําไรมาก และปจจุบันมีการ

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชมากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีทําใหผลผลิตมีมาก ซ่ึงเกษตรกรตองมีการ

บริหารจัดการดานตนทุน ผลผลิตและการตลาด ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และภาครัฐควรเขามาชวยดูแลใน

ดานการผลิต การตลาด และ ดานราคาหากราคาลดลงจนใกลถึงตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดภาครัฐควรเขามา

ดูแล เพื่อใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยูได 

 

 



 (ค) 

คํานํา 

 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษา เร่ือง “การศึกษาตนทุนของการเลี้ยงไกไขแบบ

อิสระและแบบประกันราคา” เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับตนทุน รายได กําไร และความแตกตางในดานตางๆ 

ของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระเปรียบเทียบกับแบบมีสัญญาผูกพันรวมทั้งการศึกษา สมการตนทุน

การผลิตของการเลี้ยงไกไขทั้ง 2 แบบ และตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุด จะเปนขอมูลและแนวทางให

เกษตรกรในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงไกไข และเปนขอมูลใหกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของในการกําหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาการเลี้ยงไกไข  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรผูเล้ียงไกไข สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

ที่กรุณาใหความรวมมือในการประสานงานและใหความอนุเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือใหได

ขอมูลที่สมบูรณและครบถวนในการวิจัยครั้งนี้   

 

 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

กันยายน  2553 
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สารบัญ 
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1 อัตราคาตอบแทนใหกับเกษตรกร 18 

2 น้ําหนักไขไกซึง่บริษัทหรือเอเยนตในพืน้ที่จะกําหนดเปนราคาประกันตามน้ําหนัก 18 
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20 
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กรุงเทพฯและราคาสงออก ป 2548-2552 

26 

8 ปริมาณการสงออกไขไกสด ผลิตภณัฑจากไข และนาํเขาผลิตภณัฑจากไข  

ป 2548 -2552 
27 

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

28 

10 ปริมาณและมลูคาการนาํเขาผลิตภณัฑจากไข ป  2548 – 2552 30 
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12 ตนทุนการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ 42 
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ภาพที่                                         หนาที่ 

1 เสนตนทนุทั้งหมด ตนทุนคงที่ทั้งหมด และตนทนุผันแปรทั้งหมด 7 

2 เสนตนทนุการผลิตเพิ่ม เสนตนทนุผนัแปรเฉลี่ย และเสนตนทนุคงทีเ่ฉล่ีย 9 

3 แสดงระดบักําไรและจุดคุมทุนจากการเปรียบเทียบรายรับทั้งหมดและตนทนุทั้งหมด 11 

4 ความสัมพันธระหวางตนทุนเพิ่มและรายไดเพ่ิม 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศกึษา 
 

ไขไกเปนแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญชนิดหนึ่งที่มีราคาถูก ทําใหมีการเลี้ยงไกไขกันอยาง

แพรหลาย การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแบงการเลี้ยงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การเลี้ยงแบบอิสระ  

และการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพัน (รับจางเล้ียง ประกันราคา) ซึ่งการเล้ียงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน 

เปนการลดความเสี่ยงของเกษตรกรทางดานการตลาด แตการที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแบบ

อิสระเปนการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันนั้นไมใชข้ึนอยูกับเกษตรกรเพียงฝายเดียว แตตองข้ึนกับบริษัท 

ที่เกษตรกรจะเปนคูสัญญาดวย ซึ่งสัญญาของเกษตรกรแตละประเภทก็จะแตกตางกันออกไป  และเมื่อ

เกษตรกรไดทําสัญญาแลวนั้นจะตองปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด  ทั้งในเรื่องของปจจัยการผลิต 

แบบแผนการผลิต รูปแบบโรงเรือน และดานการตลาด โดยเกษตรกรที่ทําสัญญาจะไมมีอิสระในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต แตกตางกับเกษตรกรที่เล้ียงโดยอิสระท่ีสามารถตัดสินใจดานตางๆ เก่ียวกับ

การผลิตไดอยางอิสระ ซึ่งอาจทําใหมีขอแตกตางระหวางตนทุน รายได และกําไร ของเกษตรกรทั้ง 2 

ประเภทดวย นอกจากนี้ประสิทธิภาพการเลี้ยงไกไขที่กาวหนามากขึ้นสงผลใหปริมาณผลผลิตไขไก 

มีมากขึ้น ทําใหไขไกราคาตกต่ําสงผลใหเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน ภาครัฐไดมีมาตรการตางๆ 

มาชวยเหลือ อาทิเชน ขอความรวมมือปลดไกไขกอนกําหนด จัดโครงการธงฟา การสงออกมากข้ึน  

เพ่ือเปนการรักษาระดับราคาในประเทศ แตอยางไรก็ตามเมื่อราคาไขไกตกต่ําลง ณ ราคาที่จุดใด 

ที่ภาครัฐควรเรงมีมาตรการชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหไมตองประสบภาวะ

ขาดทุนและมีหนี้สิน หรือสามารถดําเนินการผลิตตอไปได  

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับตนทุน รายได กําไร และความแตกตางในดานตางๆ ของเกษตรกร 

ที่เล้ียงไกไขแบบอิสระเปรียบเทียบกับแบบมีสัญญาผูกพันรวมทั้งการศึกษา สมการตนทุนการผลิตของ

การเลี้ยงไกไขทั้ง 2 แบบ จะเปนขอมูลและแนวทางใหเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเลี้ยงไกไข หรือตอรองในการทําสัญญากับคูสัญญา และเปนขอมูลใหกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของในการกําหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาการเลี้ยงไกไข ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายในการ

แกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการเลี้ยง ตนทุน รายได และกําไรของเกษตรกรที่เล้ียงไกไข 

แบบอิสระและแบบประกันราคา 

1.2.2 เพ่ือคาดคะเนสมการตนทุน ของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา 
1.2.3 เพ่ือหาจดุที่เหมาะสมในการผลิตไขไก 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

 1.3.1 ทําการศึกษาเกษตรกรผูเล้ียงไกไขระหวางป 2552 และป 2553 โดยแบง ตัวอยางเปน 2 

ประเภท คือ เกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ และเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบประกันราคา  

1.3.2 เลือกระบบฟารมที่เล้ียงระบบปด(Evap)ที่เล้ียงไกสาวอายุตั้งแต 18 สัปดาหข้ึนไป 

และขนาดการเลี้ยงตั้งแต 10,000 ตัวข้ึนไป  

1.3.3 ทําการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดที่เปนแหลงเล้ียงไกไขที่สําคัญ ไดแก 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม อางทอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา  

 
1.4 วิธีการศึกษา 
 
 1.4.1  วิธีการรวบรวม 
     1) ใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา 

            2) แหลงขอมูล 
 2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเลือกเกษตรกรตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนฟารมกับกรมปศุสัตว โดยแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม 

ไดแก เกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระและเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบประกันราคา โดยกําหนดจํานวน

ตัวอยางรอยละ 20 ของจํานวนเกษตรกรตัวอยางผูเล้ียงไกไขตั้งแต 10,000 ตัวข้ึนไป ทําใหไดจํานวน

เกษตรกรตัวอยางที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ 31 ราย และจํานวนเกษตรกรตัวอยางที่เล้ียงไกไขแบบ 

มีสัญญาผูกพัน 39 ราย 
2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยตางๆ            

ที่เก่ียวของตลอดจนขอมูลทางสถิติที่หนวยงานตาง ๆ รวบรวมไว จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมปศุสัตว เปนตน 

1.4.2  การวเิคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  แบงเปน 
  1) การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการนําขอมูลที่

รวบรวมมาได มาวิเคราะหเพ่ืออธิบายถึงสภาพการผลิต การใชปจจัยการผลิต ตนทุน รายได โดย 

การวิเคราะหจะใชเครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบาย ในรูปของการหาคาสัดสวนรอยละ และ

วิธีการหาคาเฉล่ียของขอมูล  
 2) การวิเคราะหโดยใชสมการตนทุนการผลิตไขไก หาความสัมพันธของตนทุน 

การผลิตไขไกกับปริมาณผลผลิตไขไก โดยใชการคาดคะเนสมการตนทุนโดยตรง ซึ่งอาศัยกลุมขอมูล

ตนทุนการผลิตไขไกและกลุมขอมูลปริมาณผลผลิตไขไกที่ทําการเก็บรวบรวมได เพ่ือหาความสัมพันธ

ของตัวแปรทั้งสองกลุม จุดคุมทุน และระดับผลผลิตที่ทําใหตนทุนต่ําสุดเฉลี่ยและระดับราคา ณ จุด

ตนทุนต่ําสุดเฉลี่ย 
 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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1.5.1 เปนขอมูลและแนวทางใหเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การเลี้ยงไกไข 
1.5.2  เปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เก่ียวของใชกําหนดนโยบายและมาตรการ เก่ียวกับการเลี้ยง 

ไกไขทั้ง 2 แบบตอไป 

 

   
 



บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

   

2.1 การตรวจเอกสาร 

 

 สุภาพร อิสริโยดม และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาระบบตลาดขอตกลงสินคาสัตวปก 

ในประเทศไทย กรณีศึกษา ไกเนื้อ-ไกไข พบวา ตนทุนการผลิตไขไกแบบประกันราคาอายุระหวาง 

18-76 สัปดาห ของเกษตรกรที่เล้ียงดวยระบบโรงเรือนปด จํานวน 43 ฟารม มีตนทุนเฉลี่ยตัวละ 

721.71 บาท เปนตนทุนผันแปรตัวละ 702.02 บาท หรือรอยละ 97.29 ตนทุนคงที่เฉล่ียตัวละ 

19.69 บาท หรือรอยละ 2.73 ตนทุนการผลิตสวนใหญเปนคาอาหาร คิดเปนรอยละ 64.99 ของ

ตนทุนการผลิตทั้งหมด รองลงมาไดแกคาพันธุสัตว คาเสียโอกาสในการลงทุน และคาแรงงาน คิดเปน

รอยละ 16.91 7.35 และ 3.33 ตามลําดับ เมื่อหักผลพลอยไดจากการเลี้ยง (ขายแมไกไขปลด  

ขายมูลไก และถุงอาหารเปลา) เฉล่ียตัวละ 63.20 บาท ทําใหตนทุนการผลิตอยูที่ตัวละ 658.51 บาท 

และมีอัตราใหไขเฉล่ียรอยละ 85.53 ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตไขไกเฉล่ียฟองละ 1.90 บาท 

ในขณะที่ราคาเกษตรกรขายไดเฉล่ียฟองละ 1.88 บาท สงผลใหเกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยฟองละ 0.02 

บาท โดยมูลคาผลผลิตไขไกที่บริษัทรับซื้อในแตละเดือน บริษัทจะคิดหักคาใชจาย เชน คาพันธุสัตว 

คาอาหารสัตว คายาและเวชภัณฑ และคาอุปกรณการเลี้ยง ที่ผูเล้ียงเครดิตมาใชในชวงระหวางการเลี้ยง

ในแตละเดือน โดยบริษัทจะหักเงินรายเดือนที่ผูเล้ียงไดรับเอาไวกอน สวนที่เหลือจึงจะเปนคาใชจาย 

รวมทั้งบริษัทจะรับซื้อไขไกตามที่ระบุไวในสัญญา คือ ไขดีแยกกับไขบุบ สวนราคาแมไกปลด บริษัทจะ

รับซื้อไกมีชีวิต ที่มีสภาพรางกายแข็งแรงดี ไมมีโรคระบาด นอกจากนี้บริษัทจะจายใหผูเล้ียงเปน 

รายเดือน โดยพิจารณาจากอัตราการใหไขของไกที่ผูเล้ียงเล้ียงได เทียบกับอัตราการใหไขมาตรฐานที่

บริษัทกําหนดไว  ซึ่งบริษัทจะคิดรายไดใหผูเล้ียงจากจํานวนตัวแมไกที่เขาเล้ียงตามจํานวนตัว  

 

 อัศริยา สอนบุญลา (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบการเลี้ยง 

ไกเนื้อครบวงจร และการเลี้ยงไกเนื้อฟารมเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงคของ

การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาระบบเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกเนื้อ รูปแบบการเลี้ยง ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคในการเลี้ยงไกเนื้อ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการเลี้ยงไกเนื้อ ระหวางฟารมของ

บริษัทผูผลิตไกเนื้อสงออกครบวงจรและฟารมของเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท โดยศึกษาจาก

ขอมูลของบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจไกเนื้อเพ่ือการสงออกครบวงจร โดยแบงประเภทของฟารมเปน 3 

ประเภท คือ ฟารมของบริษัท ฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา และฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบรับจาง

เล้ียง การวิเคราะหขอมูล โดยรวบรวมตนทุนทั้งหมด (Total Cost) จากตนทุนคงที่ (Fixed Cost)  

รวมกับตนทุนผันแปร (Variable Cost) ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตป 2541-2543 โดยศึกษาฟารม

เล้ียงไกเนื้อทุกฟารมที่ทําสัญญาไวกับบริษัทที่ทําการศึกษา รวมทั้งส้ิน 1,471 ฟารม ผลการศึกษาตนทุน

การเลี้ยงไกเนื้อ พบวา ฟารมบริษัทมีตนทุนการเลี้ยงไกเนื้อต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับฟารมของ 
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เกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัททั้งสองประเภท คือ ฟารมเลี้ยงไกเนื้อแบบประกันราคา และรับจาง

เล้ียง 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

ของบริษัทและแบบรับจางเล้ียง คือ ราคาอาหารไก รองลงมา คือ ราคาลูกไก และในสวนของการเลี้ยง

แบบประกันราคาปจจัยที่มีผลตอตนทุนการเลี้ยงมากที่สุดคือ ราคาประกันของบริษัทที่ทําสัญญาไวกับ 

ผูเล้ียง และเมื่อคํานวณคาใชจายในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรเพ่ือหาการปนเปอนของเชื้อ 

นิวคลาสเซิลในเนื้อไกที่บริษัทตองจายเพื่อใหเปนไปตามกฎของ EU ซึ่งเปนผูซื้อเนื้อไกรายใหญของ

ธุรกิจสงออกไกเนื้อ ผลการศึกษาพบวา คาใชจายฟารมของบริษัทต่ํากวาฟารมของเกษตรกรที่มีสัญญา 

ผูกพันถึง 10 เทา  

 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องการผลิตและการตลาดไขไก 

เพ่ือศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการเลี้ยงไกไข การผลิตและโครงสรางตลาด การตลาดไขไก วิถีการตลาด 

และตนทุนการตลาด พบวา แหลงเล้ียงไกไขขนาดใหญอยูในเขตภาคกลาง ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ราชบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งผลผลิตไขไกคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของ

ผลผลิตทั่วประเทศ ตนทุนในการเลี้ยงเฉลี่ยฟองละ 1.26 บาท ในขณะที่ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได

เฉล่ียฟองละ 1.48 บาท และอัตราการใหไขรอยละ 70.67 สวนทางดานการตลาดพบวาตนทุน

การตลาดระหวางเกษตรกรและพอคาขายสงเฉลี่ยรอยฟองละ 12 บาท ระหวางพอคาขายสงและ 

พอคาขายปลีก เฉล่ียรอยฟองละ 31 บาท และถากําหนดใหราคาขายปลีกเทากับ 100 คาใชจายที่ 

มากที่สุดคือคาขนสงและคาแรงงาน คิดเปนรอยละ 1.72 สวนผลตอบแทนที่เกษตร พอคาขายสงและ

พอคาขายปลีกไดรับ คิดเปนรอยละ 13.22 4.56 และ 8.36 ตามลําดับ  

 

 สุชาดา บุญแสง (2538) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของฟารม            

ไกไข โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ในสวนแรกวิเคราะหเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทน ของการ

เล้ียงไกไขโดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณ โดยคัดเลือกตัวอยางจากอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด

สุพรรณบุรี อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง จํานวน 

55 ตัวอยาง ซึ่งกําหนดรูปแบบการทําฟารมเปนฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดกลาง และฟารมขนาดใหญ 

นอกจากนี้ในแตละขนาดยังแบงออกตามวิธีเล้ียงไกอีกเปน 2 กรณี คือกรณีเล้ียงไกอายุ 1-75 สัปดาห 

และกรณีเร่ิมเลี้ยงไกอายุ 23-75 สัปดาห จากการศึกษาพบวา กรณีเลี้ยงไกอายุ 1-75 สัปดาห แยก

เปนฟารมเลี้ยงไกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ตนทุนการเลี้ยงไกมีคาเทากับ 359.01 

382.24 และ 356.88 บาทตอตัว ตามลําดับ สําหรับผลตอบแทนจากการเลี้ยงไกเทากับ 400.27 

413.90 และ 421.00 บาทตอตัว ตามลําดับ กรณีเล้ียงไกอายุ 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 เทากับรอยละ 43.84 นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรรายไดและ

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 ตนทุนคงทีจ่งึเปน

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 

 

โดยที ่ TC   คือ ตนทุนทั้งหมด (Total Cost) 

TFC คือ ตนทนุคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost) 

TVC คือ ตนทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost) 

 
ภาพที่ 1 เสนตนทุนทั้งหมด ตนทนุคงที่ทัง้หมด และตนทุนผนัแปรทัง้หมด  

 

ความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตและผลผลิตจะแสดงถึงตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อมีการผลิตผลผลิตเปลี่ยนแปลง ซึ่งตนทุนการผลิตในรูปของผลผลิตเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

 

TC = f (Y) 

 

โดยที่ Y คือ ปริมาณผลผลิต 

 

จากความสัมพันธดังกลาวสามารถหาตนทุนเฉลี่ยและตนทุนหนวยสุดทายหรือตนทุนเพิ่มได

ดังนี้ 

 

ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost: AVC) หมายถึง ตนทุนคิดเฉลี่ยตอหนึ่งหนวยของผลผลิตที่ผลิต

ไดนั่นคือนําตนทุนมาหารดวยจํานวนผลผลิต นั่นคือ 

 

ATC = 
Y

TC  

 

TC 

TVC 

Y 

TFC 

0 

C 
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AFC = 
Y

TFC  

 
AVC = 

Y
TVC  

 

โดยที ่ ATC คือ ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย (Average Total Cost) 

AFC คือ ตนทุนคงที่เฉล่ีย (Average Fixed Cost) 

AVC คือ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost) 
 

ตนทุนเพิ่ม (Marginal Cost: MC) หมายถึง ตนทุนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมการผลิตผลผลิต

ข้ึนไปอีกหนึ่งหนวยหาไดจากการนําเอาการเปลี่ยนแปลงในตนทุนทั้งหมดหารดวยการเปลี่ยนแปลงใน

ปริมาณผลผลิต 

MC = 
Y

ATC
Δ

Δ   หรือ  
dY

dATC
 

 
โดยที ่MC คือ ตนทนุเพิ่ม (Marginal Cost) 

 

ความสัมพันธระหวาง AVC และ MC สามารถพิสูจนไดดังนี ้

 

dY
dATC

 =  
dY

Y
TVCd

 

 

    = 2Y
dY
dYTVC

dY
Y

TVCd
−

 

 

ณ จุดตํ่าสุดของ AVC จะไดวา 
dY

dAVC
 = 0 ดังนั้น 

 

Y
TVC

= 
dY

dTVC
 

 

AVC = MC ณ จุดตํ่าสุดของ AVC 
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จากลักษณะความสัมพันธระหวาง MC  AVC  AFC และปริมาณผลผลิต นํามาสรางกราฟ

แสดงความสัมพันธจะไดลักษณะของเสน AVC จะมีลักษณะเปนรูปตัวยู (U-shape) นั่นคือ AVC

คอยๆ ลดลงในตอนแรกจนถึงระดับตํ่าสุดแลวคอยๆ สูงข้ึน ในขณะที่เสน AFC จะเปนเสนที่ลาดชัน

จากซายลงมาทางขวามีคาความชันเปนลบทั้งนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตทําใหตนทุนคงที่

เฉล่ียลดลงโดยตลอด สําหรับเสน MC จะคอยๆ ลดลงในตอนแรกจนถึงระดับตํ่าสุดแลวคอยๆ สูงข้ึน

เชนเดียวกับเสน AVC แตในขณะที่ AVC ลดลงนั้น MC จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไดแตตองอยู 

ตํ่ากวา AVC เสมอ เมื่อ AVC ถึงจุดตํ่าสุดนั้น AVC จะเทากับ MC พอดี หลังจาก AVC เพ่ิมขึ้นนั้น 

MC จะเพิ่มขึ้นดวย แต MC จะอยูสูงกวา AVC เสมอ ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 เสนตนทุนการผลิตเพิ่ม เสนตนทุนผันแปรเฉลี่ย และเสนตนทุนคงที่เฉล่ีย 

 
     2) ฟงคช่ันตนทุน (Cost Function) 

 

ฟงคช่ันตนทุน หมายถึง ฟงกช่ันที่แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนการผลิตกับปริมารผลผลิต 

 

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  

ตนทุน 

AVC 

MC 

AFC 
ปริมาณ

ผลผลิต 0 
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     3) แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
 

แบบจําลองตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ 

 

TC
1 

= A
1
 + bY

1
 + cY

2

1
 +dY

3

1  

เมื่อ      TC
1
 = ตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ 

Y
1
 = ผลผลิตไขไกแบบอิสระ 

A
1
  = คาคงที่ที่ไดจากการคาดคะเนสมการตนทุนการผลิต 

b,c,d  = คาสัมประสิทธิ์ของ Y
1
, Y

2

1
 และ Y

3

1
 ตามลําดับ 

 

 

แบบจําลองตนทุนการผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน 

 

TC
2
  = A

2
 + eY

2
 + fY

2

2
 +gY

3

2
 

เมื่อ   TC
2
  = ตนทุนการผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน 

Y
2
  = ผลผลิตไขไกแบบมีสัญญาผูกพัน 

A
2
  = คาคงที่ที่ไดจากการคาดคะเนสมการตนทุนการผลิต 

e,f,g  = คาสัมประสิทธิ์ของ Y
2
, Y

2

2
 และ Y

3

2
 ตามลําดับ 

 

จากสมการตนทุนที่ไดสามารถนําไปหาระดับผลผลิตที่ทําใหเกิดกําไรสูงสุด ไดดังนี้ 
 

กําไร  = รายได-ตนทุนการผลิต 

    = ราคา*ผลผลิต – ตนทุนการผลิต 

 

π  = TR -TC 

  = P
y 
.Y – TC 

  = P
y 
.Y – C(Y)  

โดยที ่ π    คือ กําไร 

TR  คือ รายไดทั้งหมด (Totel Revenue) 

TC  คือ ตนทนุทั้งหมด (Totel Cost) 

MC คือ ตนทนุเพิ่ม (Marginal Cost) 

MR คือ ตนทุนเพิ่ม (Marginal Revenue) 

Y คือ ผลผลิต 

P คือ ราคา (Price) 
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First order condition  

dy
dπ

  =  MR–MC =0  

    MR-MC = 0      

MR = MC      -----(1) 

 

Second  order condition 

2

2

dy
d π

  =       
dy

dMC
dy

dMR
− <0   -----(2) 

 

นั่นคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือ slope ของ MR slope นอยกวา ของ MC อีกนัยหนึ่ง 

เสน MR จะตองตัดเสน MC จากดานบน  ในการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่ทําใหไดกําไรสูงสุด

จะตองประกอบดวยเงื่อนไขที่ (1) และ (2)   

 

จากสมการตนทุนสามารถหาระดับผลผลิตที่ทําใหตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําที่สุด 

และระดับราคาหรือตนทุน ณ จุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย โดยหนวยธุรกิจจะตัดสินใจวาควร 

หยุดผลิตหรือผลิตตอไปจะตองพิจารณาวา ราคาตองมากกวาตนทุนผันแปรเฉลี่ย (P>AVC) ดังนั้น 

เมื่อใดที่ราคาสินคาต่ํากวาคา AVC หนวยธุรกิจควรเลิกผลิตสินคาออกจําหนาย ระดับราคาหรือตนทุน 

ณ จุดต่ําสุดของ AVC นี้ เรียกวา Shutdown Priceหรือ Shutdown Cost (นราทิพย ชุติวงศ

,2546:272)  และการหาจุดคุมทุนจะพิจารณาจากจุดที่รายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด(TR=TC) 

  
 

ภาพที่ 3 แสดงระดับกําไรและจุดคุมทุนจากการเปรียบเทียบรายรับทั้งหมดและตนทุนทั้งหมด 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางตนทุนเพิ่มและรายไดเพ่ิม 

 

     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 

เช้ือเพลิง คาน้ํา คาไฟฟา คาขนสง  คาวัสดุอ่ืนๆ เปนตน 

1.2 ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริง

เปนเงินสดซึ่งเปนคาปจจัยการผลิตตางๆ ที่เปนของผูผลิตเอง เชน แรงงานในครัวเรือน   

 

2. ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต ซึ่งเปน

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิต หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวง

MR=Py 

MC 

C 

Y 
Y

* 
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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 คาเส่ือมราคาของโรงเรือนเลี้ยง ไกไข และ 

คาใชที่ดินกรณีเปนที่ดินของตนเองแตประเมินตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถ่ินนั้น 

 

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 = คาวัสดุอ่ืนๆ + คาซอมแซมอุปกรณการเลี้ยงไกไข 

   + คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น + คาบริการสัตวแพทย 

 

2. การคํานวณหาตนทุนคงที่ทั้งหมด โดยคํานวณดังนี้ 

 

ตนทุนคงที่ทั้งหมด = คาใชที่ดิน + คาเส่ือมราคาอุปกรณการเกษตร (โรงเรือน) 

   + คาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาว 

 

คาใชที่ดิน   = คาเชาที่ดิน  
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คาเส่ือมราคาอุปกรณการเกษตร  =                                      x 

 

 

คาเสียโอกาสของเงิน  = ผลรวมของมูลคาปจจุบันของอุปกรณการเกษตรทั้งหมด 

เงินลงทุนระยะยาว     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 

 

เปอรเซ็นตใชงาน 

      อายุการใชงาน 

มูลคาซื้อ – มูลคาซาก    



บทที่ 3  สภาพทั่วไป 
 

3.1 สถานการณการผลิตไกไข 

 

การเลี้ยงไกไขเพ่ือผลิตไขไกจําหนาย เปนอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทย แตมักจะ

เกิดปญหาผลผลิตไขไกลนตลาดทําใหราคาไขไกตกต่ําเสมอมา ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตขึ้นอยูกับ 

การแปรเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ชวงหนารอนผลผลิตไขไกจะมีนอยสวนหนาหนาวผลผลิตไขไกมีมาก 

โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม- กุมภาพันธของทุกป  ประกอบกับในเดือนตุลาคมจะเปนชวงเทศกาล

กินเจและสถานศึกษาตางๆ ที่เปนตลาดใหญของไขไกปดภาคเรียน ทําใหความตองการบริโภคลดลง

สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขไดรับความเดือดรอนเพราะจําหนายผลผลิตไมได  

 

3.1.1 โครงสรางการผลิต 
 

   ธุรกิจการผลิตไกไขและไขไก ประกอบดวยผูผลิต 3 ประเภท คือ ผูเล้ียงอิสระ ตัวแทน

หรือเอเยนตในพื้นที่ และบริษัทธุรกิจครบวงจร 

 

1) ผูเล้ียงอิสระ จะเปนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไกไขมาตั้งแตรุนพอ-แม

สืบทอดมาถึงลูก หลาน สวนใหญจะเปนผูเล้ียงรายใหญในแตละพ้ืนที่จะขยายการเลี้ยงออกไปใน

แนวนอน โดยลงทุนในการเลี้ยงเองทั้งหมด จะมีอิสระในการผลิตและการจําหนายผลผลิตในราคา

ตลาด หรือขายใหกับบริษัทธุรกิจครบวงจรหรือเอเยนตในพื้นที่ในราคาที่ตกลงกันไว 

 
2) ตัวแทนหรือเอเยนตในพื้นที่  มีลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนาย

วัตถุดิบอาหารสัตว พันธุสัตว ยารักษาโรคและอุปกรณในการเลี้ยง โดยจะซื้อปจจัยการผลิตดังกลาว 

จากบริษัทธุรกิจครบวงจรที่ทําสัญญาผูกพันไวหรือจากบริษัทใดก็ได มีฟารมเลี้ยงไกไขของตนเองและ 

มีฟารมลูกเลาจะจําหนายผลผลิตไขไกใหกับพอคาในทองถ่ิน บริษัทธุรกิจครบวงจรตามที่ตกลงราคาไว 

สวนแมไกไขปลดจะจําหนายเองในราคาตลาดหรือขายใหกับบริษัทธุรกิจครบวงจรตามราคาที่ตกลงไว 

  

3) บริษัทธุรกิจครบวงจร มีลักษณะการประกอบธุรกิจเปนการรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง 

(Vertical Integration) หรืออาจเปนบริษัทเดียวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเลี้ยงสัตวและสัตวน้ําดังนี้ 

 - เปนผูนําเขาพันธุไกไขจากตางประเทศในระดับพอ-แมพันธุ (Parent Stock) เพ่ือ

ผลิตและจําหนาย 

 - เปนผูผลิตและจําหนายอาหารสัตวสําเร็จรูป 

 - เปนผูนําเขาและจําหนายยาและเวชภัณฑ 
 - มีฟารมเลี้ยงไกไขของบริษัทและฟารมลูกเลาที่ทําสัญญาผูกพันกับบริษัท 

 - มีโรงงานแปรรูปไขไก เพ่ือทําผลิตภัณฑจําหนายในประเทศและสงออก 
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3.1.2  โครงการเลี้ยงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน 

 

การเลี้ยงไกไขแบบมีสัญญาผูกพัน สวนใหญเปนในรูปของบริษัทธุรกิจครบวงจรจะ

จัดทําเปนโครงการเลี้ยงไกไขประกันราคา และรับจางเล้ียง เพ่ือความสะดวกในการดูแลและกําหนด

ปริมาณผลผลิต ซึ่งแตละโครงการฯ จะมีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 

 

1) โครงการเลี้ยงไกไขประกันราคา  คือ โครงการที่บริษัทจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุน

การทําฟารมเลี้ยงไกพันธุไขของบุคคลทั่วไป โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาลูกไกพันธุไข อาหารสัตว ยาและ

วัคซีนตางๆ จําหนายใหแกลูกคา และลูกคาจะเลี้ยงลูกไกจนโตไดขนาดที่กําหนดและขายคืนใหกับ

บริษัทแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจะคิดใหในราคาประกันตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งการเล้ียงไกจะระบุ

งวดการเลี้ยง จํานวนไกที่เล้ียงไวในสัญญา ระยะเวลาของสัญญา สวนใหญ 1 ป  

 

2) งวดการเล้ียงหรือรุนการเล้ียง  หมายถึง  การเลี้ยงไกของผูเขารวมโครงการฯ  

ไมวาจะเปนการเลี้ยงแบบประกันราคาหรือแบบรับจางเล้ียง  ซึ่งเร่ิมตั้งแตวันที่ผูเขารวมโครงการรับ

ลูกไกพันธุไขไปจากบริษัท จนถึงวันที่มีการจับไกชุดนี้ขายคืนใหบริษัทโดยคําส่ังของสัตวแพทยหรือ 

ผูควบคุมงานประจําฟารมของบริษัท ซึ่งผูเขารวมโครงการแตละคนมีงวดการเลี้ยงตามสัญญา แตอาจมี

งวดการเลี้ยงกี่งวดก็ได ซึ่งอยูในดุลพินิจของบริษัท และเมื่องวดการเลี้ยงใดมีการจับไกแลว บริษัทจะสง

ลูกไกพันธุหมุนเวียนใหตอไปจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา 

 

  3) สาระสําคัญของสัญญาการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา 

บริษัทธุรกิจครบวงจรหรือเอเยนตในพื้นที่ ทําสัญญาขอตกลงกับเกษตรกร เพ่ือ

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

รอบโรงเรือนรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณการเลี้ยงใหพรอมกอนรับไกเขาเล้ียง และจับไกออก ตองทําการ

ตรวจนับจํานวนสินคาและของใชอ่ืนๆ และลงนามรับสินคา ที่บริษัทสงมอบเปนหลักฐานทุกครั้ง 
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4. เกษตรกรตองชําระคาพันธุไก อาหารสําเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ โดยใหบริษัท

คิดคํานวณหักจากราคาคาตอบแทนจากการขายไกสาว (กรณีเล้ียงไกสาว) ไขไก และแมไกไขปลด  

ที่บริษัทรับซื้อคืนตามเกณฑและวิธีการที่บริษัทกําหนด 

5. เกษตรกรตองทํารายงานบันทึกการเลี้ยง เชน ปริมาณการใหอาหาร การสุมชั่ง

น้ําหนักไก และจํานวนการใหไขของแมไก ใหบริษัททราบทุกระยะ 

6. ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพ่ือใหผูเล้ียงปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัท  

บริษัทจะแตงตั้งเจาหนาที่เขาไป ใหคําแนะนําดานวิชาการในการเลี้ยงไก  และตรวจสอบสถานที่เล้ียง 

โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง  

7. เกษตรกรมีหนาที่เสียภาษีรายไดใหรัฐ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย และ

บริษัทจะหักเงินมัดจําลวงหนาการเลี้ยงไกไขรุนตอไปโดยหักจากคาผลตอบแทนงวดสุดทาย 10% ของ

เงินที่ขายไกสาวหรือแมไกปลดคืนใหบริษัท  
 

4)  เง่ือนไขและขอกําหนดในการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา 

1. บริษัทจะรับซื้อไขไก  แมไกไขปลด คืนจากเกษตรกร โดยบริษัทจะเปนผูจัดหา

รถยนตสําหรับบรรทุกไกไข – ไขไก  เกษตรกรเปนผูจัดหาแรงงานไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบริษัท 

เจาหนาที่บริษัทจะเปนผูนัดหมายและแจงใหทราบกอนทุกครั้ง  

2. สําหรับไกสาวบริษัทจะไมรับซื้อคืนไกพิการ ไกเล็กน้ําหนักไมถึงกําหนด 

 (ต่ํากวา 1.45  กิโลกรัม) จากเกษตรกร    ที่เล้ียงลูกไกไขเปนไกสาว  

3. บริษัทรับซื้อคืน ไขไกที่ไมสกปรกไมแตกหรือมีรอยราวและน้ําหนักไขไกตอง 

ไมต่ํากวาฟองละ 40 กรัม  

4. บริษัทจะสรุปผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทุก 4 สัปดาห เพ่ือคํานวณ

จายเงินรายไดใหกับเกษตรกรไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ บริษัทรับไขไกไปจากเกษตรกร  การรับซื้อ

แบงเปน 2 กรณี คือ  รับซื้อเปนฟอง โดยแยกเปนไขดีและไขบุบ  และรับซื้อเปนน้ําหนักตอกิโลกรัม  

สําหรับไขดีจะชั่งเปนแผง  10 แผง หรือ 300 ฟอง  และไขบุบจะคิดราคาใหตอฟอง        

5. บริษัทจะรับซื้อคืนแมไกไขปลดมีชีวิตในราคาตอกิโลกรัม สภาพรางกาย

แข็งแรง และไมติดโรคระบาดทุกชนิด  

6. บริษัทจายคาตอบแทนลวงหนาใหกับเกษตรกรในระหวางการเลี้ยงไกใหไข 

ตามเกณฑที่กําหนด  โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราผลผลิตไขไกเทียบจากตารางมาตรฐานของบริษัท 

คิดจากปริมาณแมไกไขยืนกรง  10,000 ตัว ดังนี้ คือ  
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ตารางที่ 1 อัตราคาตอบแทนใหกับเกษตรกร 

 

อัตราการใหไข  (%) ผลตอบแทน  (ตอตัว) 

100   ข้ึนไป 3.00   บาท 

99 – 99.99 2.90  บาท 

98 – 98.99 2.80  บาท 

97 – 97.99 2.70  บาท 

96 – 96.99 2.60  บาท  

95 -95.99 2.50  บาท 

 

ที่มา :    สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 

ตารางที่ 2 นํ้าหนักไขไก ซึ่งบริษัทหรือเอเยนตในพื้นทีจ่ะกําหนดเปนราคาประกันตามน้ําหนัก  

 

น้ําหนักไข 17.51 – 18.00 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 1.85  บาท 

น้ําหนักไข 18.01 – 18.50 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 1.90  บาท 

น้ําหนักไข 18.51 – 19.00 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 1.95  บาท 

น้ําหนักไข 19.01 – 19.50 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 2.00  บาท 

น้ําหนักไข 19.51 – 20.00 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 2.05  บาท 

น้ําหนักไข 20.01 – 20.50 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 2.10  บาท 

น้ําหนักไข 20.51 – 21.00 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 2.15  บาท 

น้ําหนักไข 21.01 – 21.50 กก./ตั้ง ราคาฟองละ 2.25 บาท 

      น้าํหนักไข 22  กก./ตัง้  ข้ึนไป  ราคาฟองละ 2.30  บาท 

   ไขบุบ+ไขแตก   ราคา 1.00 บาท/ฟอง การชั่งไข 1 ตัง้ จะบรรจุ 10 แผง =  300 ฟอง 

ที่มา :    สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา 

 

รายการ อิสระ ประกันราคา 

1. การลงทุน เกษตรกรลงทุนสรางโรงเรือน 

ซื้ออุปกรณ และคาใชจายตางๆ 

ตลอดทั้งจดัหาแรงงานในการ

เล้ียง 

เชนเดียวกับอสิระ 

2. ปจจัยการผลิตที่สําคัญ เชน

พันธุไกไข อาหารสําเร็จรูป ยา

และเวชภัณฑ อุปกรณอ่ืนๆ 

เกษตรกรสามารถซื้อพันธุสัตว 

อาหารสัตว ยา และเวชภัณฑ 

รวมทั้งอุปกรณตางๆ กับบริษัท

ใดกไ็ด 

เกษตรกรตองซื้อ พันธุสัตว 

อาหารสัตว ยา และเวชภัณฑ 

รวมทั้งอุปกรณบางชนดิ กับ

บริษัทหรือ  เอเยนตคูสัญญา

เทานั้น 

3. การเลี้ยงและการจัดการ เกษตรกรจะเปนผูตัดสนิใจใน

การบริหารจัดการดวยตัวเอง

ทั้งหมด  ทั้งการนําไกสาวเขา

เล้ียง การปลดแมไก 

เกษตรกรตองปฏิบัตติาม

คําแนะนาํ วิธ ีการเลี้ยง และ

การจัดการทั้งระบบ ภายใตการ

กํากับดูแลของบริษัทหรือ

คูสัญญา 

4. การจําหนายผลผลิต เกษตรจะเปนผูวางแผน

การตลาดและหาตลาดดวย

ตนเอง 

เกษตรจะตองขายผลผลิตใหแก

บริษัทคูสัญญา และไดรับราคา

ตามทีต่กลงกัน 

5. ผลตอบแทน จะไดรับผลตอบแทนจากการ

ขายไขไก และแมไกปลด ตาม

ราคาในทองตลาด 

เกษตรกรจะไดรับผลตอบแทน

จากการขายไขไกและไดรับเงิน

รายเดือนตามเปอรเซ็นตไขที่

ผลิตได 

 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 

       3.1.3 แหลงผลิต 

  

        การเลี้ยงไกไขของเกษตรกรไทยกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ จากผลสํารวจขอมูล

ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูเล้ียงไกไขลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.13 ตอป 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 โดยทําการเอ็กซเรยทุกพ้ืนที่เปนชวงระยะเวลา โดยเฉพาะพื้นที่ 
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ที่เปนจุดเกิดโรค ทําใหการระบาดของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได รวมทั้งมีการกําหนด

มาตรฐานฟารม ทําใหเกษตรกรรายยอยบางรายที่ไมมีเงินทุนตองเลิกกิจการไป โดยภาคกลางเปน

แหลงเล้ียงไกไขที่สําคัญที่สุดของประเทศ 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 

 

 

 

ป 

จํานวน

เกษตรกร 

 

(ครัวเรือน) 

จํานวนแมไกไข  

ณ วันที่ 1 

มกราคม 

(ลานตัว) 

จํานวนแมไก

ไขยืนกรง 

 

(ลานตัว) 

ปริมาณ 

ผลผลิต 

ไขไก 

(ลานฟอง) 

อัตรา 

การใหไข 

 

(ฟอง/ตัว/ป) 

2548 5,189 29.98 28.11 7,812 278 

2549 4,710 33.96 30.15 8,555 284 

2550 4,729 35.13 31.49 8,990 286 

2551 4,642 36.74 32.78 9,426 288 

2552 4,233 38.72 33.13 9,618 290 

อัตราเพิ่มรอยละ -4.13 6.08 4.21 5.26 0.99 

 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3.1.4  ปริมาณการผลิต  

 

ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ผลผลิตไขไกเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ  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) เพ่ือใหไดมาตรฐานฟารมตามที่ 

กรมปศุสัตวกําหนด ควบคูไปกับระบบการเลี้ยงทําใหประสิทธิภาพการผลิตไขไกของแมไกไขยืนกรง

เพ่ิมขึ้น (ประกอบกับภาครัฐโดยกรมปศุสัตวไดมีมาตรการปองกันการระบาดโรคไขหวัดนกอยาง

เขมงวด โดยทําการเอ็กซเรยทุกพ้ืนที่เปนชวงระยะเวลา โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเปนจุดเกิดโรค ทําใหการ

ระบาดของโรคอยูในวงจํากัดและสามารถควบคุมได) ปจจุบันกวารอยละ 80 ของการดําเนินธุรกิจ 
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การเลี้ยงไกไขเปนของเกษตรกร (รวม Contract farms) อีกประมาณรอยละ 20 เปนของบริษัท 

ที่ประกอบธุรกิจครบวงจร   

               ป 2553 คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตไขไก  9,757 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ  9,618  

ลานฟอง ของป 2552 รอยละ 1.45 เนื่องจากผลของการปรับลดไกไขพันธุระดับปู-ยาพันธุ (GP) และ 

พอ-แมพันธุ (PS) ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ  

(Egg Board) สงผลใหปริมาณผลผลิตไขไกเพ่ิมขึ้นไมมากนัก  

ตารางที่  5  จํานวนเกษตรกร ไกไข แมไกใหไข ปริมาณการผลิต และอัตราการใหไข  
               แยกตามรายภาค ป 2552 

 

 

 

 

ภาค 

 

จํานวน

เกษตรกร 

 

(ครัวเรือน) 

จํานวน 

แมไกไข  

ณ วันที่ 1 

มกราคม 

(ลานตัว) 

 

จํานวน 

แมไกไข 

ยืนกรง 

 

(ลานตัว) 

 

ปริมาณ 

ผลผลิต 

ไขไก 

 

(ลานฟอง) 

 

สัดสวน 

ผลผลิต 

ไขไก 

 

(รอยละ) 

รวมทั้งประเทศ 4,233 38.72 33.13 9,618 100 

ภาคเหนือ 842 5.61 4.83 1,391 14.46 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,111 6.76 6.14 1,772 18.42 

ภาคกลาง 1,739 22.04 18.52 5,410 56.25 

ภาคใต 541 4.31 3.64 1,045 10.87 

 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3.1.5  พันธุไกไข  

 

การเลี้ยงไกไขตองนําเขาพันธุจากตางประเทศ โดยจะนําเขาปู-ยาพันธุ (Grand Parent 

Stocks) และพอ-แมพันธุ (Parent stocks) และในปจจุบันจะมีการนําเขาพันธุเฉพาะพอ-แมพันธุ 

เพราะใชเวลาในการผลิตลูกไกไขส้ันกวาและใหผลตอบแทนที่เร็วกวา พันธุไกไขในประเทศไทยไดมี 

การพัฒนาจากไกพันธุแทมาเปนพันธุลูกผสม ดังนี้ 

 

1) พันธุแท  ไกไขพันธุแทที่นิยมเลี้ยงในปจจุบันไดแก 

- พันธุโรดไอสแลนดแดง (Rhode Island Red) มี 2 ชนิดคือชนิดหงอนกุหลาบ

และชนิดหงอนจักร ที่นิยมเลี้ยงแพรหลายคือชนิดหงอนจักร เปนไกพันธุก่ึงไขก่ึงเนื้อ นิยมใชเปน 

พอพันธุในการผลิตไกไขลูกผสม มีรูปรางคอนขางยาวและลึก ขนสีน้ําตาลแกมแดง หงอนจักร ผิวหนัง 

และแขงสีเหลือง แผนหูมีสีแดง ลักษณะนิสัยเชื่อง แข็งแรง สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได
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ดี เปลือกไขมีสีน้ําตาล เร่ิมใหไขเมื่ออายุประมาณ 5½ - 6 เดือน ใหไขปละประมาณ 280-300 ฟอง 

น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผูหนัก 3.1-4.0 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 2.2-4.0 กิโลกรัม 

- พันธุบารพลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock) เปนไกพันธุก่ึงไขก่ึงเนื้อ รูปราง

ลักษณะมีสีดําสลับขาวตามขวางของขน หงอนจักร ผิวหนังสีเหลือง เปลือกไขสีน้ําตาล เร่ิมใหไขเมื่ออายุ 

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 คือเล้ียงตั้งแตไกสาวอายุ 18 สัปดาห จนถึง 78 สัปดาห รวมอายุใหไข

ประมาณ  60 สัปดาห  ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะการเลี้ยงแมไกไขระยะใหไขอายุ

ระหวาง 18 - 78 สัปดาห ตามขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้ 

 

1) การเตรียมโรงเรือน การเลี้ยงแมไกไขระยะใหไขในปจจุบัน สวนใหญนิยมเลี้ยง

แบบกรงตับซึ่งเกษตรกรตรวจสภาพความพรอมของกรงตับ ทําความสะอาดคอก รางน้ํา รางอาหาร 

ใหอยูในสภาพสมบูรณใชการไดดี พนยาฆาเช้ือและอบโรงเรือนไวอยางนอย 3 ครั้ง และครั้งสุดทาย

หลังพนยาฆาเช้ือ 5 วัน จึงจะจับแมไกไขเขากรงตับได 

 

2) การจับแมไกไขเขากรงตับ เวลาที่เหมาะสมควรเปนเวลากลางคืนเพราะอากาศ

เย็น กอนยายแมไกไขเขากรงตับตองงดอาหารกอน ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง และควรจับแมไกไขอยาง

นุมนวล เพ่ือปองกันการเครียด การบาดเจ็บ และกระทบกระเทือนอวัยวะภายในของแมไก สวนใหญ

นิยมเลี้ยง 1 กรงตับบรรจุแมไกไขได 4 ตัว 
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3) การใหแสงสวาง ในเลาแมไกไขแสงสวางเปนสิ่งสําคัญ คือ เพ่ือกระตุนการกิน

อาหาร การเจริญเติบโต และการกระตุนความเปนสาวของแมไกไข ซึ่งเกษตรกรตองกําหนดตาราง 

การใหแสงสวางตั้งแตไกเขาเลาจนปลดแมไก เพราะมีผลตอผลผลิตไขไกเปนอยางมาก 

 

4) การใหนํ้า น้ําที่ใชเล้ียงไกควรมีคุณภาพเหมือนน้ําที่คนดื่ม คือใส สะอาด ไมมีสี 

ไมมีกล่ิน มีคุณภาพที่ยอมรับไดในหองปฎิบัติการ การใหน้ําแมไกไขในกรงตับใหทางทอนิปเปล 

ซึ่งเกษตรกรตองตรวจดูความพรอมเพื่อใหไกสามารถกินน้ําจากหัวนิปเปลไดทุกตัว และตองทํา 

ความสะอาดรางน้ํา หัวนิปเปล พรอมฆาเช้ืออยางนอยสัปดาหละ 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 น้ําหนักเฉล่ีย 1,950 กรัม กินอาหารที่มีพลังงาน 

2,800 กิโลแคลลอร่ี  โปรตีน 19 กรัมตอตัวตอวัน และเล้ียงในกรงตับตองกินอาหารผสมเฉลี่ยวันละ 

ประมาณ 110-120 กรัมตอตัวตอวัน  

 

6) การใหวัคซีนและยาปฎิชีวนะ  การเลี้ยงแมไกระยะใหไขสวนใหญจะไมคอย

รบกวนแมไกไขมากนัก เนื่องจากจะมีโปรแกรมการใหวัคซีนและยาปฎิชีวนะมาตั้งแตชวงเลี้ยงลูกไกเปน

ไกสาว ชวงนี้จะเริ่มโปรแกรมวัคซีนชวงอายุ 19-20 สัปดาห ทําวัคซีน IB/ND ตองละลาย Electrolyte 

หรือ Vitamin ใหไกกินทุกครั้งเพ่ือลดความเครียด  

 

 

3.2  สถานการณการตลาดไขไก  

 

        3.2.1 ความตองการบริโภคภายในประเทศ 

 

                ความตองการบริโภคไขไกในประเทศ ประมาณรอยละ 96 ของผลผลิตไขไกทั้งหมด บริโภค

ในรูปของไขไกสด ที่เหลือสงออกไปจําหนายตางประเทศ โดยในชวง 5 ป ที่ผานมา (2548 – 2552)  

การบริโภคไขไกเฉล่ียทั้งประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 4.55 (ตารางที่ 6)  โดยการบริโภค 

ในป 2552 มีปริมาณ 9,268 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 9,020 ลานฟอง ของป 2551 รอยละ 2.75 

และมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 146 ฟองตอคนตอป เพ่ิมขึ้นจาก 142 ฟองตอคนตอป ในป 2551 รอยละ 

2.82  เนื่องจากผลของการรณรงคในการบริโภคไขไกของภาครัฐรวมกับภาคเอกชน ในการสราง 

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการของไขไก ในอัตราการบริโภคที่เหมาะสมตามขนาดของ

แตละกลุมอายุ                                        
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                 ป 2553 คาดวาความตองการบริโภคไขไกในประเทศ 9,407 ลานฟอง เพ่ิมขึ้นจาก 

9,268 ลานฟอง ในป 2552 รอยละ 1.50 ตามปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น เพราะไขไกเปนอาหารโปรตีน

ชนิดเดียวที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนชนิดอื่นๆ ประกอบกับ Egg Board ไดกําหนดและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรไขไกป 2553-2555 โดยเนนการรณรงคสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดบริโภค

ไขไกเพ่ิมขึ้น โดยจัดใหมีโครงการไขโรงเรียนที่มีเปาหมายใหเด็กนักเรียนไดบริโภคไขไกคนละ 3 ฟอง

ตอสัปดาห โดยใชงบอาหารกลางวันของโรงเรียน เชนเดียวกับโครงการนมโรงเรียน และรณรงคสงเสริม

ใหประชาชนบริโภคไขไกเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองสุขอนามัย ใหมี

ขอมูลงานวิจัยจากแหลงที่เช่ือถือได เชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน 

ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต การบริโภค การสงออกไขไก และจํานวนประชากร 

               ป 2548-2552 

 

 

 

 

ป 

 

ผลผลิต 
1/

 

 

(ลานฟอง) 

 

การบริโภค 
2/

 

 

(ลานฟอง) 

 

การสงออก 
3/

 

 

(ลานฟอง) 

 

อัตราการ

บริโภค 
4/

 

 

ฟอง/คน/ป 

 

จํานวน

ประชากร 
5/

 

 

(ลานคน) 

2548 7,812 7,702 109.65 123 62.42 

2549 8,555 8,371 183.66 133 62.83 

2550 8,990 8,748 241.89 139 63.04 

2551 9,426 9,020 406.38 142 63.39 

2552 9,618 9,268 349.99 146 63.53 

อัตราเพิ่มรอยละ 5.26 4.55 36.55 4.17 0.44 

2553 * 9,757 9,407 350* 140 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 การกําหนดราคาไขไกโดยคณะอนกุรรมการดานการตลาด 

มีวัตถุประสงค คือ เปนราคาประกาศใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขทั่วประเทศไดทราบสถานการณราคาและ

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) ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเพ่ิมขึ้น ในอัตรา

เฉล่ียตอปรอยละ 0.70 โดยในป 2552 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียฟองละ 2.37 บาท สูงข้ึนจาก

ฟองละ 2.33 บาทในป 2551 รอยละ 1.72 (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ เนื่องจากในชวงตนป 2552 ผลผลิต 

มีปริมาณมากทําใหเกิดปญหาราคาไขไกตกต่ําเพราะจากสภาพอากาศที่เย็นลงเอื้ออํานวยตอผลผลิต 

ไขไกประกอบกับความตองการบริโภคชะลอตัว เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและความไมสงบทาง

การเมือง ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง สงผลใหในชวงไตรมาสแรกราคาไขไกเฉล่ียอยูที่ฟองละ 2.10 

บาท เกษตรกรไดรับความเดือดรอน Egg Board ที่ตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี มีอํานาจหนาที่

ในการแกไขปญหาไขไกทั้งระบบ ไดมอบหมายใหกรมปศุสัตวขอความรวมมือเกษตรกรผูเล้ียงไกไข 

รายใหญที่เล้ียงตั้งแต  100,000 ตัว ข้ึนไป ปลดแมไกไขยืนกรงอายุ 70 สัปดาหข้ึนไป ออกกอนกําหนด

เพ่ือลดปริมาณผลผลิต ซึ่งเกษตรกรไดใหความรวมมืออยางจริงจังเพราะแบกรับภาระขาดทุนไมไหว  

ภาคเอกชนโดยสมาคมผูผลิต ผูคาและสงออกไขไกไดเรงระบายผลผลิตสวนเกินออกตางประเทศให 

มากข้ึน และมีมาตรการปรับลดพอ – แมพันธุนําเขาลงรอยละ 10 -20 สงผลใหราคาไขไกเร่ิมปรับตัว

สูงข้ึนในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 เปนเฉลี่ยฟองละ 2.45 และ 2.54 บาท และเร่ิมปรับตัวลดลงเปนเฉลี่ย

ฟองละ  2.38 บาท ในไตรมาสที่ 4  

- ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ  เปนราคา 5 เบอร เฉล่ีย (เบอร 0-4) ในชวงป 

2548–2552 ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 3.46  โดยในป 2552 ราคาปรับตัวสูงข้ึนตาม

ราคาที่เกษตรกรขายได มีราคาเฉลี่ยอยูฟองละ 2.62 บาท สูงข้ึนจากฟองละ 2.50 บาท ในป 2551 

รอยละ 4.80 (ตารางที่ 7) 

 

- ราคาขายปลีกตลาดกรุงเทพฯ เปนราคาขายปลีกไขไกเบอร 2 โดยในชวงป  

2548-2552 ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 1.80 โดยในป 2552 ราคาปรับตัวสูงข้ึนตามราคา

ขายสงและราคาที่เกษตรกรขายได มีราคาเฉลี่ยฟองละ 2.81 บาท สูงข้ึนจากราคาเฉลี่ยฟองละ 2.77 

บาท ของป 2551 รอยละ 1.44 (ตารางที่ 7) 

 

- ราคาสงออก  ในชวงป  2548 - 2552  ราคาสงออกไขไกเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ย 

ตอปรอยละ 12.17 โดยในป 2552 ราคาสงออกไขไกสดเฉลี่ยฟองละ 2.35 บาท สูงข้ึนจากฟองละ 

2.26 บาท ของป 2551 รอยละ 3.98 (ตารางที่ 7) เนื่องจากราคาสงออกข้ึนอยูกับภาวะตลาดของ

ประเทศผูนําเขาในขณะนั้นประเทศคูคาที่สําคัญ คือ ฮองกง ที่รับซื้อไขไกจากหลายประเทศ และประเทศ

คูแขงที่สําคัญ คือ จีน แตฮองกงมีขอจํากัดดานคุณภาพสินคาและตองการไขไกคุณภาพดี โดยเฉพาะไขไก

จากประเทศไทยที่ผูนําเขาในฮองกงตางยอมรับในคุณภาพเม่ือเทียบกับไขไกของจีน ประกอบกับในชวง
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ปลายป 2551 ฮองกงไดตรวจพบสารเมลามีนปนเปอนในไขไกสดที่นําเขาจากประเทศจีน ป 2552  

มีไขปลอมระบาดในบางพื้นที่ในจีน ทําใหฮองกงชะลอการนําเขาไขไกจากจีนหันมานําเขาไขไกจากไทย

มากขึ้น  

ตารางที่ 7 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาขายสง- ขายปลีกตลาด  

กรุงเทพฯและราคาสงออก ป 2548-2552 

                                                                                       หนวย : บาท/ฟอง 

 

ป 
ราคาเกษตรกร

ขายได 
1/

 

ราคาขายสงตลาด

กรุงเทพฯ 
2/

 

ราคาขายปลีก

ตลาดกรุงเทพ 
3/

 

ราคาสงออก 

ไขไก 
4/

 

2548 2.47 2.49 2.79 1.63 

2549 2.00 1.97 2.35 1.49 

2550 2.06 2.20 2.52 2.25 

2551 2.33 2.50 2.77 2.26 

2552 2.37 2.62 2.81 2.35 

อัตราเพิ่มรอยละ 0.70 3.46 1.80 12.17 

 

ที่มา  :      1/  ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2/   3/  (ราคาไขเบอร 2) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  

4/   กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
 

       3.2.3 การสงออก 

 

ประเทศไทยมกีารสงออกไขไกสดและผลติภัณฑจากไข  ดังนี ้

 - การสงออกไขไกสด ปริมาณและมูลคาการสงออกในแตละปไมแนนอน ข้ึนอยูกับ

ปริมาณผลผลิตไขไก และราคาในประเทศเพราะการสงออกไขไกเปนเพียงการระบายผลผลิตสวนเกิน 

เพ่ือรักษาระดับราคาในประเทศและรักษาตลาดหลักคือ ฮองกงไว ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-

2552) 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 ปริมาณและมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยตอปรอยละ 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 แตมูลคาเพ่ิมขึ้นจาก  

224.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.65 และ 35.83 ตามลําดับ การที่มูลคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการ

สงออกไขขาวผงที่มีราคาสูงเพ่ิมขึ้น แตการสงออกผลิตภัณฑจากไขสวนใหญเปนการสงออกไขเหลวรวม

คิดเปนรอยละ 98.04 ของผลิตภัณฑจากไขทั้งหมด ประเทศคูคาที่สําคัญคือ ญี่ปุน รองลงมาคือ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ตามลําดับ 

 

ตารางที่  8  ปริมาณการสงออกไขไกสด ผลิตภัณฑจากไข และนําเขาผลิตภัณฑจากไข  

                 ป 2548 -2552 

 

การสงออก การนําเขา 

ไขไกสด ผลิตภัณฑจากไข ผลิตภัณฑจากไข 

 

ป 

ลานฟอง ลานบาท ตัน ลานบาท ตัน ลานบาท 

2548 109.65 178.88 2,768.38 178.81 1,388.44 299.76 

2549 183.66 273.88 3,052.26 198.61 1,389.05 316.13 

2550 241.89 543.12 2,838.10 183.16 1,027.79 279.84 

2551 406.38 920.06 3,257.03 224.05 1,295.99 402.48 

2552 349.99 823.04 2,844.90 304.33 1,356.00 354.61 

อัตราเพิ่มรอยละ 36.55 53.18 1.20 12.56 -1.16 5.95 

     

ที่มา : กรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง 

 

3.2.4 การนําเขา 

 

ประเทศไทยมีการนําเขาปู-ยาพันธุ (Grand Parents GP) พอ-แมพันธุ (Parents 

Stock PS) เพ่ือนํามาผลิตเปนแมไกไข (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)  
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 การนําเขาผลิตภัณฑจากไข เชน ไขแดงผง ไขขาวผง ไขผงรวม ไขแดงเหลว และ 

ไขเหลวรวม ในชวงป 2548 - 2552 ปริมาณการนําเขามีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 1.16 สวน

มูลคามีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 5.95 สวนใหญนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก เบเกอร่ี  

อาหารแปรรูป ไอศกรีม และเปนสวนผสมของเครื่องปรุงรส เปนตน ในป 2552 ปริมาณและมูลคาการ

นําเขาผลิตภัณฑจากไข จํานวน 1,356.00 ตัน มูลคา 354.61ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1,295.99  ตนั 

แตมูลคาลดลงจาก 402.48 ลานบาท ในป 2551 รอยละ 4.63 และ 11.89 ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 

ผลิตภัณฑจากไขไทยนําเขามากที่สุด คือ ไขขาวผง คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.07 ของปริมาณการนําเขา

ผลิตภัณฑจากไขทั้งหมด เพ่ือนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน ลูกช้ินปลา 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 

 

ปู – ยาพันธุไกไข (GP) พอ-แมพันธุไกไข (PS)  

ป พันตัว ลานบาท พันตัว ลานบาท 

2548 6.90 14.22 243.41 51.91 

2549 15.21 20.79 262.28 50.16 

2550 33.77 33.39 245.38 48.73 

2551 5.25 14.28 253.99 53.89 

2552 1.49 - 189.55 - 

อัตราเพิ่มรอยละ -33.83 - -5.18 - 

   

ที่มา : กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

3.2.5 ประเทศคูคาของไทย 

 

การสงออกไขไกสดของไทยเปนการระบายผลผลิตสวนเกินเพื่อรักษาระดับราคาใน

ประเทศ ราคาสงออกจึงเปนราคาคอนขางต่ํา ประเทศคูคาที่สําคัญของไทย คือ ฮองกง มีสัดสวน 

การสงออกรอยละ 77.78 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด รองลงมาไดแก ตลาดอัฟริกา ที่มีสัดสวนการ

สงออกรอยละ 21.26 ซึ่งไมสามารถแขงขันราคากับประเทศผูผลิตที่สําคัญของโลกได เนื่องจาก

ประเทศคูแขงมีการสนับสนุนการสงออก แมวาตั้งแตป 2538 ประเทศผูสงออกทั้งหลายที่เปนสมาชิก
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ขององคการการคาโลก (WTO) จะตองปรับลดการอุดหนุนการสงออกตามพันธกรณี แตคาดวาระดับ

การอุดหนุนที่ประเทศผูสงออกเหลานั้นยังสามารถทําได  

 

3.2.6 ประเทศคูแขงของไทย 

 

ฮองกงนําเขาไขไกเพ่ือการบริโภคเฉลี่ยปละ 1,700 ลานฟอง โดยนําเขาจากจีน 

มากที่สุด มีสัดสวนรอยละ 61 รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา ไทย เยอรมัน ญี่ปุน และอ่ืนๆ มีสัดสวน

รอยละ 19  16  1.3  1.1 และ 1.6 ตามลําดับ อาจกลาวไดวาประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย คือ จีน 

และสหรัฐอเมริกา และการที่ฮองกงรับซื้อไขไกจากประเทศไทยในปริมาณมากเพราะผูบริโภคในฮองกง

เช่ือมั่นในคุณภาพของไขไกจากไทย   
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ตารางที่   10   ปริมาณและมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑจากไข ป  2548 – 2552 

 

2548 2549 2550 2551 2552 

รายการ 
ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลาน

บาท) 

ไขแดงผง 138.63 20.05 201.81 28.76 136.72 19.44 186.08 40.47 156.97 25.68 

ไขขาวผง 1,018.20 243.03 990.33 235.12 650.54 225.77 880.27 303.95 923.03 269.13 

ไขผงรวม 170.21 25.31 201.29 31.75 142.00 22.66 167.77 45.24 173.23 36.91 

ไขแดงเหลว 0.18 0.05 2.31 0.16 47.34 2.58 1.23 0.26 0.78 0.15 

ไขเหลวรวม 61.22 11.32 137.63 20.33 51.20 9.39 60.64 12.54 101.99 22.73 

รวม 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 

 

ที่มา : กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 
 

 

3
0
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ตารางที่  11  ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากไข ป  2548 – 2552 
 

2548 2549 2550 2551 2552 

รายการ ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ไขแดงผง 5.37 1.00 - - 4.00 0.44 2.00 0.47 - - 

ไขขาวผง - - 0.10 0.18 0.28 0.40 2.00 0.57 11.75 3.16 

ไขผงรวม - - - - - - 34.11 4.80 4.92 1.53 

ไขแดงเหลว 25.27 1.51 331.03 18.28 212.70 11.53 16.83 1.22 39.18 3.06 

ไขเหลวรวม 2,737.74 176.30 2,721.24 180.34 2,621.20 170.79 3,202.08 217.00 2,789.04 296.58 

รวม 2,768.38 178.81 3,052.39 198.80 2,838.10 183.16 3,257.03 224.05 2,844.90 304.33 

 

ที่มา : กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
1



 32 

 

3.3  นโยบายและมาตรการของรัฐ 

 

ในอดีต ภาครัฐไมคอยมีบทบาทที่เก่ียวของกับธุรกิจการเลี้ยงไกไข แตหลังจากการระบาดของโรค

ไขหวัดนก (ป 2547) ภาครัฐเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การเลี้ยงไกไขตองเขาสูมาตรฐานฟารมภายใตการดูแล

ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนและเกษตรกรที่มีเงินทุนขยาย

ธุรกิจการเลี้ยงไกไขมากขึ้น สงผลใหปริมาณผลผลิตไขไกไมสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งตอง

ป ร ะ สบป ญห า ร า ค า ผ ลผลิ ต ต กต่ํ า อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  โ ด ย เ ฉพ า ะ เ กษต รก ร ร า ย ก ล า ง แ ล ะ 

รายยอย ที่ตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือใชเล้ียงแมไกไข และมีขอรองเรียนให

ภาครัฐแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนอยูเสมอมา ดังนั้นในป 2549 ภาครัฐไดบริหารจัดการโดย

อาศัยกลไกของ Egg Board ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ ป 

พ.ศ. 2549 ไดกําหนดมาตรการ 8 ขอ ในการชวยเหลือ ดังนี้  

 1)  การจัดระเบียบการนํ า เข า พันธุ ไก ไข ในตลาดภายใตการควบคุมการนํ า เข า   

พอ-แมพันธุ เพ่ือผลิตลูกไกไขใชในประเทศ โดยใหบริษัทผูเล้ียงไกไขพันธุจัดทําแผนการนําเขาที่ระบุ

จํานวนพอ-แมพันธุนําเขาใหชัดเจนและใหนําเขาตามแผนการนําเขา หากไมนําเขาตามแผนจะถูก 

ตัดสิทธิ์ ยกเวนกรณีเกิดโรคระบาดสัตวในประเทศผูสงออก 

 2)  ทบทวนสถานการณการผลิตเปนรายสัปดาห ยกเวนกรณีมีปญหาสามารถเชิญประชุม

ดวนได  และการตรวจสอบฟารมดําเนินการทุก 6 เดือน 

 3) สถาบันเกษตรกรผู เ ล้ียงไกไขมี สิทธิ์ผลิตลูกไกไขไดภายใตเ ง่ือนไขขอตกลงของ  

Egg Board 

 4)  กําหนดเงื่อนไขฟารมไกไขขนาด 100,000 ตัวข้ึนไป ตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ

แกไขปญหาผลผลิตลนตลาดหรือราคาไขไกตกต่ํา โดยปลดแมไกไขย่ืนกรงอายุ 78 สัปดาห และ

บริษัทผูผลิตไกไขพันธุและเกษตรกรตองรวมรับผิดชอบเมื่อเกิดปญหา   

 5)  กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนผูเล้ียงไกไขทุกราย โดยมีมาตรการจูงใจและลงโทษ 

 6)  กํากับดูแลราคาขั้นสูง- ข้ันต่ําพันธุสัตว เชน ลูกไกไข ไกสาว ใหราคาขั้นต่ําเทากับ 

ตนทุนการผลิต ราคาขั้นสูงเทากับตนทุนการผลิตบวกรอยละ 20 

 7)  กํากับดูแลราคาขั้นสูง-ข้ันต่ําไขไก ในภาวะปจจุบันเพื่อเปนเกณฑเตือนภัยในการ 

พิจารณาแกไขปญหา ใหราคาขั้นต่ําเทากับตนทุนการผลิต ราคาขั้นสูงเทากับตนทุนการผลิตบวกรอยละ20 

โดยใหมีการทบทวนตนทุนไขไกทุก 2 เดือน 

   8) เ ก็บเ งินเขากองทุนไข ไกจากพอ-แมพันธุนํ า เข า  ตัวละ  60 บาท  ผู ใดไมจ าย 

ถือวาสละสิทธิ์การนําเขาพันธุไกไข และเก็บจากเกษตรกรผูเล้ียงแมไกไขยืนกรง ตัวละ 1 บาท  

                     การดําเนินงาน  การแกไขปญหาที่ผานมาเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา คือ ถา

ผลผลิตออกมากราคาตกต่ําจะขอความรวมมือผูเล้ียงรายใหญปลดแมไกไขยืนกรงออกกอนกําหนด 
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เรงระบายผลผลิตสวนเกินไปตางประเทศ ประสานเชื่อมโยงการจําหนายใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขนํา

ผลผลิตไปจําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรง การแกไขปญหาดังกลาวเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง 

ในขณะที่ในชวงปลายป 2550 Egg Board ไดมีมาตรการกําหนดพอ-แมพันธุที่ใชหมุนเวียนในระบบอยูที่ 

405,721 ตัว โดยทยอยปรับลดพอ-แมไกไขพันธุลงรอยละ 4-10 จนถึงปลายป 2552 ผลผลิตไขไกออก

สูตลาดเริ่มลดลงสงผลใหราคาไขไกปรับตัวสูงข้ึน มีปญหาตามมาคือ ลูกไกไขขาดแคลน เกษตรกรรายเล็ก

รายยอยหาซื้อลูกไกเขาเล้ียงไมได บางครั้งมีขอรองเรียนขายลูกไกไขพวงอาหารสัตว  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลการวิเคราะหสมการตนทุนการผลิต 

 

 การวิเคราะหสมการตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระและแบบมีสัญญา

ผูกพัน จํานวน 70 ตัวอยาง ซึ่งสมการตนทุนที่ได จะนํามาอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตนทุน 

การผลิตทั้งหมดตอรุนกับผลผลิตตอรุน โดยมีตัวแปรที่ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการผลิต

ทั้งหมดตอรุน คือจํานวนของผลผลิตไขไกทั้งหมดตอรุน ไดสมการตนทุนการผลิตดังนี้ 

 

สมการตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ 

 

TC
1
   =   1.97+2.35 Y

1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
 

                                        (13.98)*     (-1.21)
ns
      (1.50)

 ns
 

 

    R
2 
= 0.94 

 
  คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-value 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 

ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

กําหนดให TC
1  

= ตนทุนการผลิตไขไกแบบอิสระ (ลานบาทตอรุน) 

   Y = ผลผลิตไขไก (ลานฟองตอรุน) 

 

จุดที่ตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระ 

 

TC
1
   =   1.97+2.35 Y

1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
 

จะได 
TVC

1
   =   2.35 Y

1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
 

 

และ  

   AVC
1 
 = 

Y
TVC

 = 2.35  - 0.02 Y
1
 + 0.0004 Y

1

2
 -------(1) 
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หาจุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่าํสุด 

 

เง่ือนไขที่จําเปน  
Y

AVC
∂

∂
 =  - 0.02  + 0.0008 Y

1
 =0 

        Y = 
0008.0
02.0

  =  25 

เง่ือนไขที่เพียงพอ 
Y

AVC
2

2

∂
∂

 = 0.0008 0≥  
 

นํา Y ไปแทนในสมการที่ (1) เพ่ือหาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด 

 

AVC
1 
  = 2.35  - 0.02 (25) + 0.0004 (25)

2 

AVC
1 
  = 2.35  - 0.5 + 0. 25  

 

AVC
1 
  = 2.10 บาทตอฟอง  

 

  

ดังนั้น ระดับผลผลิตไขไกของเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระที่ทําใหตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 

ต่ําสุด เทากับ 25 ลานฟองตอรุน และราคาของไขไก ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เทากับ

2.10 บาทตอฟอง 

 

สมการตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา 

 

TC
2
   =   0.19 +2.54 Y

2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3
 

                                             (1.45)
ns
   (-0.32)

ns
    (0.43)

 ns
 

 

    R
2 
= 0.94 

 
  คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-value 

ns ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

กําหนดให TC
2  

= ตนทุนการผลิตไขไกแบบประกันราคา (ลานบาทตอรุน) 

   Y
2
 = ผลผลิตไขไก (ลานฟองตอรุน) 
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จุดที่ตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา 

 

 TC
2
   =   0.19 +2.54 Y

2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3 
TVC

2
   =   2.54 Y

2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3
 

และ  

   AVC
2 
 = 

Y
TVC

 = 2.54  - 0.13 Y
2
 + 0.01 Y

2

2
 -------(2) 

 
หาจุดต่ําสุดของตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่าํสุด 

 

เง่ือนไขที่จําเปน  
Y

AVC
∂

∂
 = - 0.13  + 0.02 Y

1
 =0 

 

     Y = 
02.0
13.0

  = 6.5  
 

เง่ือนไขที่เพียงพอ 
Y

AVC
2

2

∂
∂

 = 0.02 0≥  

 
นํา Y ไปแทนในสมการที่ (2) เพ่ือหาราคา ณ ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด 

 

AVC
2 
  = 2.54  - 0.13 (6.5) + 0.01 (6.5)

2 

AVC
2 
  = 2.54 - 0.85 + 0. 42  

 

AVC
2 
  = 2.11 บาทตอฟอง  

 

  

ดังนั้น ระดับผลผลิตไขไกของเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาที่ทําใหตนทุนผันแปรเฉลี่ย 

(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) ต่ําสุด จะสงผลให

เกษตรกรขาดทุนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร สําหรับเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาหากราคา
ตกต่ําใกลถึงตนทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) ต่ําสุด เกษตรกรควรหาทางปรับตัวเพื่อลดตนทุนการผลิตให

สามารถเลี้ยงไกตอไปได สวนเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบประกันราคาราคาที่ทางคูสัญญาทําประกนัไวควรที่

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 Y
1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
  

1.97+2.35 Y
1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
-2.60 Y

1
= 0  

1.97- 0.25 Y
1

1
 - 0.02 Y

1

2
 + 0.0004 Y

1

3
 = 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

ตอรุน และถาเกษตรกรทําการผลิตไขไกได 54.60 ลานฟองตอรุน จะมีรายไดทั้งหมด 141.96  

ลานบาทตอรุน ซึ่งเปนผลผลิตที่ทําใหรายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมด แตเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป

ระดับผลผลิตที่ทําใหคุมทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

 

จุดคุมของการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา 
รายไดทั้งหมด  = ตนทุนทั้งหมด 

   TR = TC 

Y*2.20   =   0.19 +2.54 Y
2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3
 

0.19 + 2.54 Y
2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3
 – 2.20Y  = 0 

0.19 + 0.34 Y
2

1
 - 0.13 Y

2

2
 + 0.01 Y

2

3
 = 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 ผลการวิเคราะหตนทนุ รายได 

 

ตนทุนการผลิตของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาหมายถึงคาใชจายตางๆ ที่

เกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยง ซึ่งการวิเคราะหตนทุนในการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนที่

เปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมเปนตัวเงิน โดยตนทุนที่เปนตัวเงินหมายถึง คาพันธุไก คาอาหาร คายาและ

วิตามิน คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันหลอล่ืน เปนตน สวนตนทุนที่ไมเปนเงินสดเชน คาแรงงานของ 

ครอบครัว  สําหรับการเลี้ยงไกไขทั้ง 2 รูปแบบ ตนทุนสวนใหญจะเปนตนทุนที่เปนตัวเงิน โดยจะแบง

ตนทุนออกเปนตนทุนคงที่และตนทุนผนัแปร 

 

ตนทุนคงที่ คือ ตนทุนที่เกษตรกรจําเปนตองจาย ไมวาจะทําการผลิตหรือไมก็ตาม เชน            

คาเส่ือมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  คาเชาที่ดิน เปนตน 

 

ตนทุนผันแปร คือ ตนทุนที่เกษตรกรจะจายเม่ือมีการทําการผลิตซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

ผลผลิต การศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย คาอาหาร คาพันธุสัตว คาวัคซีนและวิตามิน คาอุปกรณ              

คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
 

 1. ตนทุนการเล้ียงไกไข 

  

 โดยการวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงไกไข จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ ตนทุนของ

การเลี้ยงไกไขแบบอิสระ และการเลี้ยงไกไขแบบประกันราคา ดังนี้ 

 

1.1 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ 

  

 ตนทุนการเลี้ยงไกไขตอตัวของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ 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) โดยมีการเลี้ยงไกเฉล่ีย 424 วันตอรุน อัตราการ 

ใหไขเฉล่ียรอยละ 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 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบประกันราคา 

  

 ตนทุนการเลี้ยงไกไขตอตัวของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบประกันราคา ป 2553 มีตนทุน

รวมทั้งหมด 803.74 บาทตอตัว โดยแบงออกเปนตนทุนคงที่ 21.60 บาทตอตัว หรือรอยละ 2.64 

ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนผันแปร 782.14 บาทตอตัว หรือรอยละ 97.31 ของตนทุนทั้งหมด  

ซึ่งถาพิจารณาตนทุนผันแปรที่สําคัญคือ คาอาหารสัตว 562.09 บาทตอตัว หรือรอยละ 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) โดยมีการเลี้ยงไกเฉล่ีย 408 วัน

ตอรุน อัตราการใหไขเฉล่ียรอยละ 83.85 และเมื่อคิดตนทุนตอไขไก 1 ฟอง จะพบวา ไขไก 1 ฟอง 

เทากับ 2.35 บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่ฟองละ 0.06 บาท ตนทุนผันแปรฟองละ 2.29 บาท และ

เมื่อหักผลพลอยไดที่ได (แมไกปลด ข้ีไก ถุงอาหาร) ตัวละ 59.54 บาท  ทําใหตนทุนเทากับ 744.20 

บาทตอตัว หรือ 2.18 บาทตอฟอง (ตารางที่ 14) ราคาปจจัยการผลิตของเกษตรกรแตละราย 

จะแตกตางกันไมมาก แตส่ิงที่มีผลกระทบตอตนทุนก็คือปริมาณการใชปจจัยการผลิตของเกษตรกร 

เพราะเกษตรกรจะตองทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่ของบริษัทคูสัญญาทําใหบางครั้งเกษตรกรอาจมี

ตนทุนเพิ่มขึ้นได  

  

 ตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะคอนขางใกลเคียงกัน

คือตัวละ 813.53 บาท และ 803.74 บาท แตเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาการเลี้ยงแบบอิสระจะมีตนทุน

คงที่ สูงกวาโดยเฉพาะคาเส่ือมโรงเรือนและอุปกรณเนื่องจากเกษตรกรที่ เ ล้ียงแบบอิสระจะมี

ความสามารถลงทุนดานโรงเรือนและอุปกรณที่มีคุณภาพซึ่งเกษตรกรแตละรายก็จะซื้อวัสดุอุปกรณจาก

บริษัทตางๆ ที่แตกตางกัน โดยเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระไดมีการปรับโรงเรือนใหทันสมัยขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและลดการใชแรงงานลงเนื่องจากแรงงานที่มีคุณภาพหายาก เพราะถาคนที่ดูแลไกไมเอาใจใส 

ที่ดีจะสงผลตอผลผลิตไขไก จึงทําใหเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

เล้ียงไกไขมากข้ึน  แตกตางกับเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคามาตรฐานของอุปกรณและโรงเรือน 

จะขึ้นอยูกับบริษัทคูสัญญาทําใหเกษตรกรแตละรายจะมีคาใชจายใกลเคียงกันเนื่องจากอุปกรณตางๆ ก็

ตองซื้อจากบริษัทคูสัญญา สวนเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาจะมีตนทุนผันแปรที่คอนขางสูงกวา

โดยเฉพาะคาอาหาร  โดยคาอาหารที่สูงเพราะราคาที่เกษตรกรแบบประกันราคาตองจายจะสูงกวา

เกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระ เนื่องจากเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระจะเปนรายใหญซื้ออาหารจํานวนมาก 

แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระตนทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ราคาอาหารสัตว

ราคาสูงข้ึน เปนผลจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งเปน

วัตถุดิบอาหารสัตวที่สําคัญ  
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 2. ผลผลิตตอรุน 
 

 ผลผลิตไขไกของเกษตรกรจะขึ้นอยูกับ จํานวนไกที่เล้ียง อัตราการใหไข และจํานวนวันที่เล้ียง  

จากการศึกษาพบวาอัตราการใหไขเฉล่ียของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะใกลเคียง

กันอยูประมาณรอยละ 80-85 และจํานวนวันที่เล้ียงเฉล่ียของการเลี้ยงไกแบบอิสระ อยูที่  424 วัน 

หรือประมาณ 61 สัปดาห สวนการเลี้ยงแบบประกันราคาเฉลี่ยที่ 408 วัน หรือประมาณ 58 สัปดาห  
จํานวนไกไขที่เกษตรกรเลี้ยงแบบอิสระจะเปนฟารมขนาดใหญที่มีการเลี้ยง 10,000 ตัวข้ึนไป 

เกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระจะมีวิธีลดความเสี่ยงโดยการเลี้ยงไกไขหลายโรงเรือนหมุนเวียนกันเพื่อเปน 

การกระจายความเสี่ยงทางดานราคาที่มีความผันผวน สวนเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาจะเลี้ยง 

ไกไขอยูที่ประมาณ 1-2 โรงเรือน หรือ 5,000 – 12,000 ตัว ข้ึนอยูกับขอตกลงกับบริษัทคูสัญญา

และความสามารถของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะมีโรงเรือนอยูแลวและนํามาปรับปรุงตาม

ขอกําหนดของบริษัทคูสัญญา เปนผลทําใหขนาดโรงเรือน และปริมาณไกไขของเกษตรกรที่เล้ียงแบบ

ประกันราคาจะคอนขางมีขนาดและมาตรฐานใกลเคียงกัน นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรก็

ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศอีกดวย โดยถาชวงไหนอากาศคอนขางเย็นจะสงผลใหผลผลิตออกมามาก แต

ถาอากาศรอนจะสงผลใหผลผลิตออกมานอยถึงแมวาจะอยูในโรงเรือนระบบปดที่สามารถควบคุม

อุณหภูมิไดก็ตาม (ตารางที่  14) 

 

 3. ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได 
 

 จาการศึกษาพบวาราคาที่เกษตรกรขายไดจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต และใชราคาอางอิงหรือ

ราคาแนะนําตามประกาศของสมาคมผูผลิต ผูคา และผูสงออกไขไก  เกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระจะขาย

ผลผลิตใหแก พอคาทั่วไป พอคาในทองถ่ิน และลง โดยเกษตรกรจะขายไขไกเปนไขคละหรือแยกตาม

เบอรข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา ซึ่งการขายไขไกใหแกพอคาแตละประเภทก็จะไดราคาที่แตกตาง

กันไป ถาเกษตรกรขายใหแกพอคาทั่วไปที่มารับซื้อหนาฟารม เกษตรกรจะขายในราคาตามประกาศทั้ง

ไขคละและไขเบอร โดยถาขายเปนไขคละน้ําหนักของไข 1 ตั้ง (300 ฟอง) จะตองได 20.5 กิโลกรัม

ข้ึนไปจึงจะไดราคาตามประกาศ แตบางครั้งเกษตรกรที่ขายไขคละใหแกฟารมรายใหญในพื้นที่ หรือลง 

เพ่ือที่จะนําไปคัดไขขายหรือไมสามารถหาตลาดเองได เกษตรกรก็จะไดราคานอยกวาตามประกาศ 

0.05-0.07 บาท  แตสําหรับเกษตรกรแบบประกันราคาจะไดรับราคาตามที่ไดตกลงไวกับคูสัญญาโดยราคา

ไขจะไมเปลี่ยนแปลงตามภาวะของตลาดจะคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา (ตารางที่ 14) 
 

 4. รายไดและกําไรของเกษตรกร 
   

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระไดรับรายไดจากการขายไขไก แมไกปลด 

และข้ีไก โดยรายไดจากการขายไขไกของเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระราคาไขไกจะไมแนนอนขึ้นอยูกับ

ปริมาณผลผลิตในแตละชวง หากผลผลิตออกสูตลาดมากราคาตกต่ําเกษตรกรก็จะประสบกับภาวะ 
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ขาดทุน และถาผลผลิตออกสูตลาดนอยอยางเชนในหนารอนเกษตรกรก็จะมีกําไร ทําใหเกษตรกรที่

เล้ียงไกไขแบบอิสระจะเปนผูที่รับความเสี่ยงดานการตลาดทั้งหมด แตสําหรับเกษตรกรที่เล้ียงไขแบบ

ประกันราคาจะไดรับราคาตามที่ไดทําสัญญาไว รวมทั้งยังไดรับเงินตอบแทนการทํายอดผลผลิตไดตรง

กับมาตรฐานที่ทางคูสัญญากําหนดไวอีกดวย  สําหรับราคาของแมไกปลดเฉล่ียของเกษตรกรที่เล้ียง

แบบอิสระจะไมแนนอน ข้ึนอยูกับภาวะของตลาดในแตละชวง ซึ่งเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ 

จะปลดแมไกจะตองพิจารณาในหลายดานอาทิเชน อัตราการใหไข ราคาไกปลด สวนเกษตรกรที่เล้ียง

แบบประกันราคาจะไดรับราคาผลผลิต ราคาไกปลดตามที่ทําสัญญาไว รวมทั้งระยะเวลาในการนํา 

ไกสาวเขาเล้ียงและระยะเวลาการปลดแมไกยืนกรงทางบริษัทคูสัญญาจะเปนคนกําหนด กําไร และ

รายไดสุทธิ ของเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบอิสระถาคิดจากตนทุนทั้งหมด ณ ราคา 2.60 บาทตอฟอง 

เทากับฟองละ 0.28 บาท และ 0.38 บาท  ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบประกันราคาถาคิด

จากตนทุนทั้งหมด ณ ราคา 2.20 บาทตอฟอง จะขาดทุนฟองละ 0.15 บาท จะเห็นไดวาถาพิจารณา

จากตนทุนทั้งหมดแลวเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบประกันราคาจะขาดทุน แตที่เกษตรกรยังสามารถ

ประกอบอาชีพการเลี้ยงไกไขก็เนื่องจากมีผลพลอยไดจากการเลี้ยงไกไข (แมไกปลด ข้ีไก ถุงอาหาร) 

รวมทั้งคาตอบแทนการเลี้ยงรายเดือน แตสําหรับเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระเกษตรกรจะมีเงินสูง 

และมีการเลี้ยงในจํานวนมากหลายฝูงหมุนเวียนกันไป แตเมื่อพิจารณากําไรจากตนทุนหลังหักผลพลอย

ไดพบวา เกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระและแบบประกันราคามีกําไรฟองละ 0.50 บาท และ 0.02 บาท 

(ตารางที่ 14 ) 
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ตารางที่ 12 ตนทุนการเล้ียงไกไขแบบอิสระ 
 

ตนทุนการเล้ียงไกไขแบบอิสระ(หนวย : บาทตอตัว) รายการ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร 732.47 45.38 777.85 95.61 

1. คาพันธุสัตว 136.38 - 136.38 16.76 

2. คาอาหาร 537.75 - 537.75 66.10 

3. คาแรงงาน 11.72 5.11 16.83 2.07 

4. คายาปองกันและรักษาโรค 7.17 - 7.17 0.88 

5. คาน้ําและคาไฟฟา 21.17 - 21.17 2.60 

6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 4.84 - 4.84 0.59 

7. คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ 5.24 - 5.24 0.64 

8. คาซื้ออุปกรณ 1.68 - 1.68 0.21 
9. คาอ่ืนๆ 6.52 - 6.52 0.80 

10. คาเสียโอกาสในการลงทุน(7%) - 40.27 40.27 4.95 

ตนทุนคงที ่ - 35.68 35.68 4.39 

1. คาใชที่ดิน - 0.37 0.37 0.05 
2. คาเส่ือมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ - 22.33 22.33 2.74 

3. คาเสียโอกาสของโรงเรือนและอุปกรณ(7%) - 12.98 12.98 1.60 

ตนทุนทั้งหมด 732.47 81.06 813.53 100 

 

ที่มา :จากการสํารวจขอมูล    
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ตารางที่ 13 ตนทุนการเล้ียงไกไขแบบประกันราคา 
 

ตนทุนการเล้ียงไกไขแบบประกันราคา (หนวย : บาทตอตัว) รายการ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร 728.10 54.04 782.14 97.31 
1. คาพันธุสัตว 121.03 - 121.03 15.06 

2. คาอาหาร 562.09 - 562.09 69.93 

3. คาแรงงาน 10.90 11.86 22.76 2.83 

4. คายาปองกันและรักษาโรค 4.95 - 4.95 0.61 

5. คาน้ําและคาไฟฟา 15.36 - 15.36 1.91 

6. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 5.15 - 5.15 0.64 

7. คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ 2.40 - 2.40 0.30 

8. คาซื้ออุปกรณ 0.90 - 0.90 0.11 

9. คาอ่ืนๆ 5.32 - 5.32 0.66 

10. คาเสียโอกาสในการลงทุน(7%) - 42.18 42.19 5.25 

ตนทุนคงที ่  21.60 21.60 2.69 

1. คาใชที่ดิน - 0.65 0.65 0.08 

2. คาเส่ือมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ - 13.73 13.73 1.71 

3. คาเสียโอกาสของโรงเรือนและอุปกรณ(7%) - 7.22 7.22 0.90 

ตนทุนทั้งหมด 728.10 75.64 803.74 100 

 

ที่มา :จากการสํารวจขอมูล    
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบตนทุนของการเลี้ยงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคา 

 

รายการ แบบอิสระ แบบประกันราคา 

ตนทุนผันแปร (บาทตอตัว) 777.85 782.14 

ตนทุนคงที่ (บาทตอตัว) 35.68 21.60 

ตนทุนทั้งหมด (บาทตอตัว) 813.53 803.74 

ตนทุนผันแปรตอไขไก 1 ฟอง (บาทตอฟอง) 2.22 2.29 

ตนทุนทั้งหมดตอไขไก 1 ฟอง (บาท/ฟอง) 2.32 2.35 

ราคาที่เกษตรกรไดรับ(บาทตอฟอง) 2.60 2.20 

รายไดสุทธิ (บาทตอฟอง) 0.38 -0.09 

กําไร (บาทตอฟอง) 0.28 -0.15 

ผลพลอยได (บาทตอตัว) 76.81 59.54 

ตนทุนหลังหักผลพลอยได (บาทตอตัว) 736.72 744.20 

ตนทุนหลังหักผลพลอยได (บาทตอฟอง) 2.10 2.18 

กําไรหลังหักผลพลอยได (บาทตอฟอง) 0.50 0.02 

อัตราการใหไข (รอยละ) 82.82 83.85 

จํานวนวนัที่เล้ียง (วัน) 424 408 

 

ที่มา : การสํารวจขอมูล 



บทที่ 5 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 
 การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยมีการเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแบงการเลี้ยงออกเปน 2 รูปแบบ 

คือ การเลี้ยงแบบอิสระ และการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพัน (รับจางเล้ียง ประกันราคา) โดยการเลี้ยง 

ไกไขแบบมีสัญญาผูกผันแบบรับจางเล้ียงเกษตรกรจะไมทราบราคาของปจจัยการผลิต แตการเลี้ยง 

ไกไขแบบประกันราคาเกษตรกรจะเปนผูซื้อปจจัยการผลิตเองทั้งหมดเหมือนกับเกษตรกรที่เล้ียงไกไข

แบบอิสระ แตเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาจะตองซื้อปจจัยการผลิต และอุปกรณบางชนิดจาก

คูสัญญาเทานั้น แตเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระจะสามารถตัดสินใจในดานปจจัยการผลิต ดานการ

บริหารจัดการและการตลาดไดมากกวาเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาที่จะตองปฏิบัติตามคูสัญญา 

สวนผลผลิตไขไกและแมไกปลดเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาจะตองขายใหกับบริษัทคูสัญญา

เทานั้น  ซึ่งผลผลิตไขไกที่ออกมามากหรือนอยขึ้นอยูกับอาหาร วิธีการเลี้ยง และฤดูกาล การเลี้ยงแบบ

ประกันราคาไมใชเกษตรกรทุกรายสามารถเขารวมโครงการได จะตองข้ึนอยูกับบริษัทคูสัญญาดวย โดย

เกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาจะเลี้ยงในจํานวนนอยประมาณ 5,000 -12,000 ตัว ข้ึนอยูกับ

ขนาดโรงเรือน และจํานวนตัวไกที่บริษัทคูสัญญาจัดสรรให  สําหรับเกษตรกรที่เล้ียงแบบอิสระสวนใหญ

จะมีการเลี้ยงไกจํานวนมาก จํานวนหลายโรงเรือนหมุนเวียน และตั้งแตปลายป 2551 เปนตนมา

เกษตรกรประสบภาวะราคาตกต่ําอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐเขามาชวยโดยมาตรการตางๆ อาทิ การ

ปลดไกเร็วกวากําหนด การปรับลดพอ-แมพันธุ ซึ่งวิธีการดังกลาวก็ทําใหราคาไขไกขยับตัวสูงข้ึนมา

ระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามราคาไขไกก็ยังคงมีความผันผวนที่สูง ดังนั้นภาครัฐควรเขามาดูราคาไขไก

โดยพิจารณาจากราคา ณ ระดับตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําสุดเพราะถาราคายังสูงกวาคาตนทุนผันแปรเฉลี่ย

ต่ําสุดแสดงวาเกษตรกรยังสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปจจัยการผลิต หรือแสดงวาขาดทุน

เฉพาะตนทุนคงที่เกษตรกรก็ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมได แตถาเมื่อใดท่ีราคาไขไกนอยกวาราคา

ตนทุนผันแปรเฉลี่ยเกษตรกรควรที่จะทําการผลิตนอยลงหรือเลิกทําการผลิต เพราะเกษตรกรจะ

ขาดทุนทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ตนทุนของเกษตรกรที่เล้ียงแบบประกันราคาในรอบการทํา

สัญญาจะเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากคาใชจายหลักโดยเฉพาะคาอาหารจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 

แตสําหรับเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระถาราคาอาหารสัตว หรือราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีการ

เปลี่ยนแปลงก็จะสงผลใหตนทุนของเกษตรกรที่เล้ียงไกแบบอิสระมีการเปลี่ยนแปลง โดยวัตถุที่สําคัญ

ของอาหารไขไกคือขาวโพดเลี้ยงสัตว ถาราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงก็จะสงผลใหราคาอาหารไกไขสูงข้ึน

ไปดวย การที่ตนทุน ราคาไขไก และราคาแมไกปลดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลถึงกําไรและรายได

ของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระ ซึ่งตางจากเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบประกันราคาที่ราคาปจจัยการ

ผลิต(ราคาอาหารสัตว) ราคาไขไก และราคาแมไกปลดคงที่ตลอดอายุการทําสัญญา 
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 การที่เกษตรกรจะเลี้ยงไกไขทั้ง 2 แบบใหคุมทุนหรือมีกําไร ควรพิจารณาที่ตนทุนการผลิต

ทั้งหมดวาจะลดตนทุนการผลิตหรือวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนและใหไดปริมาณผลผลิตดีข้ึน 

อยางไรก็ตาม ปริมาณการเลี้ยงไกไขที่เหมาะสมคอนขางที่จะกําหนดไดยากเพราะขึ้นอยูกับหลายปจจัย

อาทิเชน เงินทุน แรงงาน ภาวะตลาด ราคาปจจัยการผลิต แตเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระจะนิยม

เล้ียงหลายโรงเรือนเพื่อเปนการหมุนเวียนลดความเสี่ยงดานตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง สวนเกษตรกรที่

เล้ียงแบบประกันราคาสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่เคยเลี้ยงไกเนื้อ หรือเขารวมโครงการกับทางบริษัท

ใหญมากอน แตจํานวนไกที่เล้ียงจะไมมากเพราะขึ้นอยูกับบริษัท และสภาพโรงเรือน รวมทั้งเงินทุนของ

เกษตรกรเอง  

 

 ปญหาของเกษตรกรที่เล้ียงไกไขแบบอิสระและแบบประกันราคาจะประสบปญหาที่เหมือนกัน

คือดานแรงงานและไกสาวไมไดคุณภาพ ดานแรงงานดวยการเลี้ยงสัตวเปนงานที่ตองมีความรับผิดชอบ

สูงในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว ความละเอียดออน และชางสังเกต จึงทําใหหาแรงงานที่มีคุณภาพได

ยาก สวนไกสาวหากไมไดคุณภาพเชน อายุยังไมถึงชวงใหไข หรือไมสมบูรณแข็งแรง ทําใหเกษตรกร

ตองนําไกมาเลี้ยงกอนที่จะใหไขทําใหตนทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น สําหรับปญหาของเกษตรกรที่เล้ียงไก

ไขแบบอิสระก็คือราคาไขตกต่ําหรือขายผลผลิตไมได และราคาอาหารสัตวที่สูงข้ึน สวนของเกษตรกรที่

เล้ียงแบบประกันราคาถึงแมวาราคาผลผลิต และปจจัยการผลิตบางชนิดจะคงที่ แตอยางไรก็ตามการที่

เกษตรกรตองทําตามขอสัญญาหรือตามคําแนะนําของเจาหนาที่ของทางบริษัท ทําใหเกษตรกรตองซื้อ

ปจจัยการผลิตหรืออุปกรณตามคําแนะนําของเจาหนาที่ ทําใหตนทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 

1. ภาครัฐและเกษตรกรควรหาวิธีลดตนทุนการผลิต โดยอาจนําเอาเทคโนโลยีหรือวิธีตางๆ 

เขามาประยุกตใชในการเลี้ยงไกไข เพ่ือใหไดผลผลิตมากขึ้น แตอยางไรก็ตองดูถึงปริมาณความ

ตองการบริโภคควบคูไปดวย 

 

2. เมื่อราคาไขไกตกต่ําภาครัฐควรเขามาชวยดูแลไมใหราคาต่ําจนถึงระดับตนทุนผันแปรเฉลี่ย 

ต่ําสุด เพ่ือชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพตอไปได 
 

3. รัฐบาลควรเขามาชวยดูแลในเรื่องของราคาอาหารสัตวใหเปนธรรม เพราะเปนตนทุนหลัก

ในการเลี้ยงไกไข 
 

4. กรมปศุสัตวควรแนะนําใหเกษตรกรวางแผนการนําไกสาวเขาเล้ียง และเล้ียงมากกวา 1 ฝูง 

หรือ 1 โรงเรือน เพ่ือกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา 



บรรณานุกรม 

 
ชูศักดิ์ จันทนพศิริ. 2541. เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตรและ

สหกรณการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

นราทิพย ชุติวงศ.2546. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป จํากัด (มหาชน). เบทาโกร เลเยอร 

 
ศรัณย วรรธนจัฉริยา, 2539: 20. เศรษฐศาสตรการผลติทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาตรเกษตร

และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ศานติ เกาเอ้ียน, 2538. เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาตรเกษตรและ

ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สมศักดิ์ เพีรยบพรอม. 2531. การจัดการฟารมประยุกต. ภาควิชาเศรษฐศาตรเกษตรและ

ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2541. เร่ืองการผลิตและการตลาดไขไก สวนวิจัยเศรษฐกิจ        

ปศุสัตวและประมง สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร 
 
สุชาดา บญุแสง. 2538. เร่ืองการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของฟารมไกไข วิทยานพินธปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สุภาพร อิสริโยดม และคณะ. 2551. การศึกษาระบบตลาดขอตกลงสินคาสัตวปกในประเทศไทย 

กรณีศึกษา ไกเน้ือ-ไกไข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ 

 
อัศริยา สอนบญุลา. 2545. เร่ืองการวิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบการเลี้ยงไกเน้ือครบวงจร  

และการเลี้ยงไกเน้ือฟารมเกษตรกรที่มีสญัญาผูกพันกับบริษัท วิทยานิพนธปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 


