
บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  ประเทศไทยมีโครงสรางการผลิตทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งประกอบดวยโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปจจุบันผลผลิตการเกษตรมี
การขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
      ดังตารางท่ี 1.1 มูลคาของภาคการเกษตรจะตํ่ากวาอัตราการขยายตัวของนอกภาค
การเกษตรก็ตาม แตผลผลิตทางภาคการเกษตรก็สามารถผลิตสินคาเกษตรเล้ียงประชากรในประเทศ
ไทยไดอยางพอเพียง และผลผลิตบางสวนยังสงออกไปขายยังตางประเทศ กอใหเกิดรายไดจากการ
สงออกใหกับประเทศไทยไดอีกดวย การผลิตทางดานปศุสัตวนับวาเปนสินคาประเภทหนึ่งของภาค
การเกษตรท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีการสงเสริมและ
พัฒนาการผลิต เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพทางการผลิต  
ตารางท่ี  1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2547 – 2550                           

   หนวย  :  พันลานบาท 

รายการ 
ณ ราคาประจําป(Current Market Price) ณ ราคาป  2531 (1988 Prices) 

2547 2548 2549 2550* 2547 2548 2549 2550* 

ภาคการเกษตร 669.5 721.7 836.1 923.8 354.2 342.9 359.4 374.6 

การเกษตรกรรม 
การลาสัตว 
และการปาไม 

562.6 624.1 737.2 796.5 296.7 288 303 314.8 

การประมง 107.0 97.6 98.9 127.3 57.4 54.9 56.3 59.9 

นอกการเกษตร 
5,820.3 

 
6,366 6,980.4 7,475.2 3,331.8 3,508.4 3,685.3 3,842 

มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภาย ในประเทศ
(GDP) 

6,489.9 7,087.7 7,816.5 8,399 3,686 3,851.3 4,044.6 4,216.5 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) 
หมายเหตุ : ประมาณการ (ณ เดือน ก.ย. 50) โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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    การผลิตไกไขถือวาเปนการผลิตทางดานปศุสัตวท่ีสําคัญประเภทหนึ่งของประเทศ 
เนื่องจากเปนสินคาท่ีใหคุณคาทางอาหาร หาซ้ืองายมีราคาถูก และบริโภคไดงาย จึงเปนท่ีนิยมใน
การบริโภคเปนอาหารประจําวัน จึงแสดงใหเห็นวาปริมาณความตองการบริโภคไขไกยอมมีมากข้ึน
ตามจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 

ลักษณะของฟารมไกไข คือ อยูในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก สามารถปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคไดอยูหางจากโรงฆาสัตวปก โดยทําเลที่ต้ังตองมีแหลงน้ําสะอาด
เปนบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขัง สถานท่ีโปรง อากาศสามารถถายเทได เนื้อท่ีของฟารม ตองมีเนื้อท่ี
เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือนของฟารม และไมกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมและสุขภาพสัตว การ
จัดแบงพื้นท่ี ตองมีเนื้อท่ีกวางขวางเพียงพอ สําหรับการจัดแบงการกอสรางโรงเรือนอยางมี-
ระเบียบสอดคลองกับการปฏิบัติงาน โดยจะตองมีการจัดแบงพื้นท่ีใหเปนสัดสวน และมีผังแสดง
การจัดวางท่ีแนนอนของบริเวณพื้นท่ีเล้ียงสัตว โรงเก็บอาหารสัตว พื้นท่ีทําลายซากสัตว อาคาร
สํานักงานและท่ีพักอาศัย  

ปจจุบันการเล้ียงไกไขในประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหประสิทธิภาพใน
การผลิตไขไกขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยไขไกขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 3 ตอป ปจจุบันยังสามารถผลิต
ไขไกไดถึง 10,335 ลานฟอง คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 22,000 ลานบาท ซ่ึงเปนอันดับ 2 
ในดานสินคาสัตวปก รองจากไกเนื้อ ครม.ไดใหความเห็นชอบกับรางยุทธศาสตรไกไข ป 2551 - 
2555 ตามขอเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รางยุทธศาสตรดังกลาว แบงเปน 3 ยุทธศาสตร 
คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 เพิ่มอัตราการบริโภคของคนไทย จาก 160 ฟองตอคนตอป เปน 200 ตอคนตอป 
ภายในป 2555  

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มการสงออกไขไกสด เปนไขไกแปรรูป ท้ังนี้ยุทธศาสตรท่ี 2 นี้เปนการ
สรางความม่ันคงในอาชีพการเล้ียงไกไข โดยการข้ึนทะเบียนผูเล้ียงไกไขและสนับสนุนการเพ่ิม
บทบาทใหภาคเอกชนรวมกลุมเพื่อดูแลอุตสาหกรรมไกไขท้ังระบบ และมีการสรางหลักประกัน
ความเส่ียงในการเล้ียงไกไขใหดวย พัฒนาวิจัยพันธุสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวทดแทน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคในการสรางมาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานสินคาไขไก โดยฟารมไกไขเชิงพาณิชยจะตองเขาสูมาตรฐานใหไดรอยละ 100 ของ
จํานวนฟารมท้ังหมด และใหมีการเฝาระวังปองกันและความปลอดภัยตอโรคสัตว และยุทธศาสตร
ปองกันโรคไขหวัดนก (สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

จากตารางท่ี 1.2 จะทราบไดวาปริมาณการผลิตไขไกภาคกลางมีจํานวนการผลิตมากท่ีสุด
ในประเทศไทย และจังหวัดท่ีผลิตไขไกมากกวาจังหวัดนครนายกนั้นมีท้ังหมด 5 จังหวัดไดแก 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
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จังหวัดนครปฐม ดังนั้นถาจังหวัดนครนายกเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากข้ึนก็สามารถสรางรายไดและ
ผลตอบแทนใหกับผูประกอบการ โดยสวนใหญแลวจังหวัดท่ีอยูติดตอกับ กรุงเทพฯจะมีปริมาณ
การผลิตคอนขางสูง จังหวัดนครนายกเปนจังหวัดท่ีติดตอกับกรุงเทพฯจึงสามารถเพ่ิมการผลิตได
และนาลงทุนเพราะการคมนาคมท่ีสะดวกและอยูใกลกับตลาดผูบริโภคขนาดใหญก็คือกรุงเทพฯ 

ตารางท่ี  1.2 ไกไข: ผลพยากรณปริมาณการผลิต ป 2551 รายจังหวัด 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 

จํานวนไกไข ณ 1 มกราคม (ตัว) ปริมาณการผลิตไขไก (ฟอง) 

2550 2551 %    + / - 2550 2551 % + / - 

รวมทั้งประเทศ 35,130,533 35,857,015 2.07 8,976,811,122 9,340,711,408 4.05 

ภาคเหนือ 5,100,940 5,208,083 2.10 1,333,377,969 1,392,371,279 4.42 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,329,069 6,413,199 1.33 1,611,014,937 1,653,583,160 2.64 

ภาคกลาง 19,705,159 20,190,878 2.46 5,016,732,072 5,260,143,223 4.85 

ภาคใต 3,995,365 4,044,855 1.24 1,015,686,144 1,034,613,746 1.86 

สระบุรี 1,362,782 1,394,933 2.36 289,639,626 300,916,680 3.89 

สุพรรณบุรี 1,424,514 1,448,274 1.67 392,826,042 408,931,656 4.10 

พระนครศรีอยุธยา 3,250,831 3,299,831 1.51 760,484,560 788,441,249 3.68 

นครนายก 339,058 341,394 0.69 88,966,272 92,247,264 3.69 

ฉะเชิงเทรา 5,503,108 5,692,682 3.44 1,601,226,469 1,729,527,837 8.01 

ชลบุรี 2,038,092 2,090,209 2.56 569,400,120 596,414,000 4.74 

นครปฐม 1,172,205 1,199,324 2.31 215,595,207 221,872,077 2.91 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนสัตวปกรายอําเภอ ป 2551 จังหวัด นครนายก 

อําเภอ 

ไกไข ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง 

จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร 

(ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) 

เมือง

นครนายก 
2,112 39 251,120 23 90,551 4,760 

บานนา 3,214,376 7 1,044,601 16 60,944 3,572 

ปากพลี 13,000 1 393,507 30 20,085 1,023 

องครักษ 173,100 3 114,000 2 28,144 2,094 

รวม 3,402,588 50 1,803,228 71 199,724 11,449 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครนายก รายงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 

   ในปจจุบันการลงทุนการทําฟารมไกไข มีความผันผวนทางดานราคาตนทุนการผลิต

เนื่องจากปญหาราคาอาหารสัตว คาแรงงาน อุปกรณเคร่ืองมือไดปรับราคาสูงข้ึน อีกท้ังการบริโภค

ไขไกในเขตภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ มีตลาดการบริโภคท่ีใหญเหมาะกับการสงไปขาย

เนื่องจากจังหวัดนครนายกอยูใกลตลาดผูบริโภคไขไก ผูวิจัยจึงเห็นถึงประโยชนในการศึกษาลงทุน

การทําฟารมไกไข ในเขตจังหวัดนครนายก เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของ

ผูประกอบการที่มีความสนใจในธุรกิจนี้ 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนของการทําฟารมไขไกในจังหวัด

นครนายก 

2) เพื่อวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ โดยวิเคราะหผลกระทบ

ของโครงการเม่ือตนทุนหรือผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไป 
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1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเล้ียงไกไข เพื่อเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูท่ีจะประกอบกิจการ 

2) ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนและการไหวตัวของโครงการจะเปนประโยชน
สําหรับการวางแผนในการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับสถานการณและใหเกิดประสิทธิภาพ 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

ทําการเก็บขอมูลจากฟารมไขไกจํานวน 600,000 ตัว โดยศึกษาวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของฟารมไขไก ท่ีต้ังอยูในเขต อ. บานนา จ. นครนายก ระยะเวลาของ

โครงการที่ทําการวิเคราะหหาผลตอบแทนทางการเงิน กําหนดระยะเวลาในการศึกษา 10 ป  

1.5  นิยามศัพท 

     โรงเรือนระบบปดหรือ (Evaporation Cooling System) หมายถึง โรงเรือนท่ีมีระบบ
ระบายอากาศประเทหนึ่ง ซ่ึงใชประโยชนจากความเร็วลมรวมกับการระเหยของน้ํา เพื่อทําให
อุณหภูมิของอากาศลดลง และสัตวมีความเย็นสบายข้ึน ลักษณะโรงเรือนระบบอีแวปตองเปน
โรงเรือนท่ีมิดชิดปลายดานหน่ึงของโรงเรือนติดต้ังพัดลมดูดอากาศ และปลายอีกขางหนึ่งติดต้ัง
แผนระเหยน้ํา 

โรงเรือนระบบเปด (Open System) หมายถึง โรงเรือนท่ีสรางในลักษณะเปดโดยให
อากาศเขาสูเลาไดตามธรรมชาติ 

ไกไข หมายถึง ไกพันธุไขท่ีเกษตรกรเล้ียงเพื่อผลิตไขไก 
ไกสาวหรือไกรุน หมายถึง ไกท่ียังไมเคยใหไขมากอน 
ไกไขท่ีปลดระวาง หมายถึง ไกไขท่ีใหไขมาระยะหน่ึงและไมสามารถใหไขไดอีก 

หรือใหไขนอยมากจนไมคุมทุน จึงถูกคัดออกขาย 
อายุของไกไข หมายถึง ระยะเวลาของไกไขต้ังแตเกิดจนถึงปจจุบัน มีหนวยนับเปน

เดือน การนับอายุ  กําหนดใหเปนตัวเลขจํานวนเต็ม เศษของอายุใหปดข้ึน เชน ไกใหไขมาแลว 2 
เดือน 10 วัน ใหถือวามีอายุของการใหไขเปนเดือนท่ี 3  

ฟารมไกไขขนาดเล็ก คือ มีจํานวนไกไขนอยกวา 5,000 ตัว 
ฟารมไกไขขนาดกลาง คือ มีจํานวนไกไข 5,000-50,000 ตัว 
ฟารมไกไขขนาดใหญ คือ มีจํานวนไกไข มากกวา 50,000 ตัว 


