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บทที่2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยเร่ือง ปญหาและความตองการดานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูเล้ียงไก
ไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของและผลการวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว
การตรวจเอกสารจึงประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้

               2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ
                      2.1.1  สถานการณการผลิตไกไขในประเทศไทย
                      2.1.2  ขนาดของฟารมไกไข
                      2.1.3  หลักการจัดการ ที่จะชวยใหการเลี้ยงไกไขประสบผลสําเร็จ
                      2.1.4  ปญหาในการเลี้ยงไกไข
                      2.1.5  ความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข
                      2.1.6  แนวทางการพัฒนาธุรกิจไกไข
               2.2  งานวจิัยที่เกี่ยวของ

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ

               2.1.1  สถานการณการผลิตไกไขในประเทศไทย
            การเลี้ยงไกไขเปนอาชีพที่ไดรับความนิยมแพรหลายในแทบทุกจังหวัดของประเทศ 

สวนผลผลิตไขไกนั้นเปนอาหารที่สําคัญในชีวิตประจําวันของคนไทย เพราะใชปรุงเปนอาหารได
งายและสะดวก  อีกทั้งมีคุณคาทางโภชนาการสูง  การเลี้ยงไกไขของประเทศไทยไดพัฒนาจากการ
เล้ียงแบบพื้นบานมาเปนการเลี้ยงในเชิงการคาทั้งในดานพันธุไก อาหารและวิธีการเลี้ยง โดยมีบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจดานการปศุสัตวเขามามีบทบาทและดําเนินการในลักษณะที่ครบวงจร คลายกับ
บริษัทผูดําเนินธุรกิจดานไกไขในสหรัฐอเมริกา กลาวคือการดําเนินธุรกิจจะแบงเปนบริษัทยอยหรือ
สาขางานตางๆ เชน ฟารมพอแมพันธุไกไข โรงฟกไข โรงอาหารไกไข แผนกการตลาด แผนกการ
สงออก อุปกรณการเลี้ยงไกไข ยา และเวชภัณฑไกไข เปนตน ซ่ึงทําใหการดําเนินธุรกิจในแตละ
สวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร. 2543 : 1)  ปริมาณการผลิตไข
ไกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2544  มีปริมาณ 8 พันลานฟอง (ฝายเศรษฐกิจการปศุสัตว. 2542 : 15)
และในป 2543 ไดมีการสํารวจฟารมที่เล้ียงไกไขในเชิงการคาซึ่งมีการเลี้ยงไกไขตั้งแต 10,000 ตัวขึ้น
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ไปทั่วประเทศปรากฏวามีจํานวนฟารมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,208 ฟารม และมีไกไขทั้งสิ้น รวม 
37.89 ลานตัว (สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย. 2543 : 71 ) แยกการเลี้ยงในภาคตางๆ 
และแหลงเล้ียงสําคัญดังนี้

ภาคกลางและภาคตะวันออก เปนแหลงเล้ียงไกไขมากที่สุด มีฟารมเล้ียง 1,371 ฟารม มี
จํานวนไกไขประมาณ 23.13 ลานตัว หรือรอยละ 62 ของปริมาณการเลี้ยงไกไขรวมทั้งประเทศ 
แหลงเล้ียงมากที่สุดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบรีุ  สุพรรณบุรี  และพระนครศรีอยุธยา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวนฟารม 597 ฟารม คิดเปนรอยละ 27.04 ของจํานวนฟารมไกไข
ทั้งประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฟารมเล้ียง 322 ฟารม จํานวนไกไขประมาณ 5.31 ลานตัว หรือ
รอยละ 15 ของปริมาณการเลี้ยงไกไขทั้งประเทศ แหลงเลี้ยงมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแกน  อุบลราชธานี  อุดรธานี  และหนองคาย

ภาคเหนือ มีฟารมเล้ียง 341 ฟารม มีไกไขประมาณ 6.05 ลานตัว หรือรอยละ 15 ของปริมาณ
การเลี้ยงไกไขทั้งประเทศ แหลงเล้ียงมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค อุตรดิตถ นาน  และ
แพร

ภาคใต  มีฟารมเล้ียง 174 ฟารม มีไกไขประมาณ 3.30 ลานตัว หรือรอยละ 8  ของปริมาณ
การเลี้ยงไกไขทั้งประเทศ แหลงเลี้ยงมากที่สุดคือ จังหวัดสงขลา ภูเก็ต นราธิวาส ระนอง 
นครศรีธรรมราช และปตตานี

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลของกรมปศุสัตวที่รายงานไววา ในป 2543 มีฟารมไกไขที่จดทะเบียน
การคาทั้งสิ้นจํานวน  1,155 ฟารม  ประกอบดวยภาคกลาง  751  ฟารม  ภาคเหนือ  217  ฟารม  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  115  ฟารม  และภาคใต  72  ฟารม จากขอมูลดังกลาวขางตนที่ชี้ใหเห็นถึง
สภาพการผลิตไขไกของเกษตรกรไทย จะพบวาเกษตรกรผูเล้ียงไกไขไดประสบปญหาการขาดทุน
และมีรายไดจากการผลิตไขไกที่ไมแนนอน ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดมีความผันผวน จึงทําให
รายไดจากการเลี้ยงไกขาดเสถียรภาพ และเปนผลทําใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขไดรับความเดือดรอน 
จึงเปนประเด็นที่สมควรตองนํามาพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาทั้งระบบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในอาชีพการเลี้ยงไกไข และเกษตรกรยังคงสามารถยึดถืออาชีพการเลี้ยงไกไข  เพื่อเล้ียงครอบครัว
ใหอยูรอดไดตอไป  ตลอดจนเพื่อใหเกิดความกินดีอยูดีของเกษตรกรที่เปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ

สําหรับการเลี้ยงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนฟารมขนาดใหญตั้งแต 60,000-100,000 ตัว
ขึ้นไปเนื่องจากตองใชเทคโนโลยี และการลงทุนสูงแตกําไรตอหนวยต่ํา จํานวนฟารมไกไขใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เล้ียงไกไขตั้งแต 10,000 ตัว ขึ้นไปมีทั้งสิ้น 207 ฟารม มีจํานวนไกไข 4,572,608 
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ตัว ผลิตไขไดวันละ 3,300,000-3,600,000 ฟอง/วัน หรือปริมาณ 1,188 - 1,296 ลานฟอง/ป คิดเปน
มูลคา 1,400-1,600 ลานบาท/ป  (สํานักงานปศุสัตว จังหวัดฉะเชิงเทรา. 2544 : 12)

การผลิตไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเพียงพอตอความตองการของตลาด และยังสามารถสง
ไปขายในกรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตตอนบนอีกประมาณ 
รอยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งจังหวัด เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความชํานาญ
ในการเลี้ยงไกไขเพราะอยูใกลแหลงวิชาการ แหลงตลาดและแหลงวัตถุดิบที่เปนอาหารไกไขตลอด
จนมีไขไกจากแหลงผลิตอื่นในปริมาณเล็กนอย เพื่อสนองความตองการของตลาดในชวงเทศกาลที่มี
นักทองเที่ยวมากเปนครั้งคราวซึ่งแปรปรวนตามฤดูกาล

แหลงเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอเมือง อําเภอบางน้ํา
เปรี้ยว   อําเภอพนมสารคาม   อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  และอําเภอบางปะกง สวนใหญเปน
เกษตรกรระดับกลางที่มีการรวมกลุมทางการตลาด โดยอยูในระบบของฟารมขนาดใหญที่มีอํานาจ
ในการตอรองหรือมีแหลงตลาดไขเปนของตนเอง เกษตรกรอิสระที่เล้ียงและสงไขเองจะมีนอย 
ประมาณรอยละ 30 ของผูเล้ียงไกไขทั้งจังหวัด

2.1.2 ขนาดของฟารมไกไข

              มาโนช  ชูทับทิม (2544 : 22) กลาววา ฟารมไกไขในแตละทองที่อาจมีขนาดตางๆ 
กันไมแนนอนขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายอยาง เชนทุนของผูดาํเนินการ การจัดการตางๆ และ
ขนาดของตลาด เปนตน สวนปริมาณไกไขที่เล้ียงในฟารมหนึ่งๆ อาจมีจํานวนนอยตั้งแต 10,000 ตัว
ขึ้นไปจนถึงเปนแสนตัวก็มี  จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2544 : 47) ซ่ึงศึกษาถึง
สภาพการผลิตไกไข จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดจัดแบงฟารมไกไขออกเปนขนาดตางๆ ตามจํานวนของ
ไกไขที่เล้ียง โดยแบงออกเปน 3 ขนาดคือ
                           1)  ฟารมขนาดเล็ก มีจํานวนไกไขตั้งแต 10,000-49,999 ตัว
                           2)  ฟารมขนาดกลาง มีจํานวนไกไขตั้งแต 50,000-99,999 ตัว
                           3)  ฟารมขนาดใหญ มีจํานวนไกไขตั้งแต 100,000 ตัวขึ้นไป

2.1.3 หลักการจัดการ ที่จะชวยใหการเลี้ยงไกไขประสบผลสําเร็จ
การเลี้ยงไกไขเชิงการคาจะประสบผลสําเร็จได  จะตองอาศัยหลักการตางๆ  ดังตอ

ไปนี้  ( สุกิจ ขันธปราบ, 2534 : 2-8 )
                            1)   การศึกษาหาตลาดจําหนายที่แนนอน กอนที่จะดําเนินธุรกิจทางดานนี้
เกษตรกรตองศึกษาขีดความสามารถของตลาดเสียกอน เพื่อจะไดเปนขอมูลสําคญัในการเริ่มตนวา
จะเลี้ยงจํานวนเทาใด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาด การศึกษาถึงภาวะทางดานการผลิต
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และการตลาดในอดีตยอนหลังก็เปนสิ่งสําคัญมากเพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการขยายการผลิตใน

อนาคตดวย

                           2)  ทุนดําเนินกิจการ เกษตรกรจะตองมีทุนมากพออาจจะเปนทุนของตนเองหรือมี
แหลงที่จะกูยืมได  เชน ธนาคาร เปนตน การมีทุนไมมากพอ อาจจะทําใหการทําฟารมตองประสบ
ความลมเหลวกลางคันหรือจําเปนตองโอนกิจการไปใหคนอื่นเพราะทุนหมดเสียกอน เงินทุนจะตอง
เตรียมไวใหพรอมกอนที่จะเริ่มตนเลี้ยงไกไข ทุนที่ใชอาจจะจําแนกไดดังตอไปนี้

(1)  ทุนสําหรับจัดซ้ืออุปกรณ   ปจจุบันอุปกรณตางๆ ในการเลี้ยงไกไขไดพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน รางน้ําอัตโนมัติ รางอาหารอัตโนมัติ เครื่องกกลูกไก เครื่องผสมอาหาร
เปนตน อุปกรณตางๆ เหลานี้มีราคาแพง ซ่ึงก็เปนขอคิดอันหนึ่งของเกษตรกรที่ตองคํานึงถึงวาเมื่อ
จัดซื้อมาแลว จะคุมคากับการลงทุนและผลตอบแทนที่ไดรับหรือไม

(2)  ทุนสําหรับโรงเรือนและบริเวณโรงเรือน การลงทุนกอนนี้ มีความสําคัญและเปนเงิน
ทุนกอนใหญที่เกษตรกรจะตองเตรียมไว ยิ่งปจจุบันราคาที่ดินไดเขยิบตัวสูงขึ้นมาก แตราคาไขไก
ไมไดเขยิบราคาขึ้นสูงตามราคาของที่ดิน การจัดการดัดแปลงที่ดินบริเวณฟารม และโรงเรือนเปนสิ่ง
ที่จะตองระมัดระวัง ควรศึกษาอยางรอบคอบเพราะในอนาคต อาจจะพบเขากับคําพังเพยที่วา
  “สรางบานผิด  คิดจนบานพัง”

(3)  ทุนคาอาหารและยา อาหารเปนสิ่งจําเปนที่สุดที่ไกไขจะตองกินทกุวันเพื่อการเจริญ
เติบโต สวนยาจําพวกปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโต ยาที่ใชปองกันโรค ยา
รักษาโรค เกษตรกรควรมีทุนพรอมสําหรับสิ่งเหลานี้ดวย เพราะเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีไวประจํา
ฟารม

(4)  ทุนคาพอแมพันธุ ถาเปนฟารมที่มีการผลิตพอแมพันธุเอง ตนทุนการผลิตก็จะสูงมาก
แตก็คุมคาตอการลงทุน แตถาไมสามารถผลิตพอแมพันธุเองได ก็ตองสั่งซื้อจากบริษัทผูผลิต ซ่ึงใน
ปจจุบันราคาลูกไกและไกสาวมีราคาสูงมาก โดยลูกไกอายุ 1 วัน ราคาตัวละ 14.50 – 16 บาท และไก
สาว ราคาตัวละ 78-80 บาท  (2545)

(5)  ทุนคาแรงงาน ฟารมที่มีขนาดเล็ก อาจจะใชแรงงานภายในครอบครัว ไมจําเปนตองจาง
แรงงาน  แตสําหรับฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ จะตองจางแรงงานมาชวยในการเลี้ยง ดังนั้นจึง
ตองเตรียมเงินไวสําหรับคาแรงงานดวย

                            3)  มีผังฟารมที่ดีและถูกตองตามหลักวชิาการ การจัดวางผังฟารมที่ดีใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการถือวาเปนหัวใจของการทําฟารมไกไข หากวางผังฟารมไมดี ขาดหลักวิชาการที่ถูก
ตองเสียแตแรกแลว ก็จะสงผลใหการขยายฟารมตอไปในอนาคตเปนไปอยางลําบากยากตอการจัด
การและการปองกันโรค
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นอกจากนี้การวางผังฟารมเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญมากเชนเดียวกัน การเลือกทําเล
เล้ียง หากวางผังฟารมดีแลวจะทําใหระบบการจัดการและเลี้ยงดูไกไข มีความคลองตัวและมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่ิงแรกตองคํานึงถึงคือ จะตองวางผังฟารมใหมคีวามสะดวกมากที่สุดในดาน
การจัดการดานตางๆ โรงเรือนควรจัดใหเปนแถวเปนแนว บริเวณบานพัก บริเวณพักผอนควรแยก
ออกจากเขตเลี้ยงไกโดยเด็ดขาด  (สัมภาษณ มาโนช  ชูทับทิม, 2545)
                            4)  มีแบบของโรงเรือนและอุปกรณที่ดีและมีการจัดการภายในโรงเรือน โดยท่ัวไป
ลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไกไขนั้นควรจัดวางรูปแบบใหสะดวก ตอการเขาไปปฏิบัติการเลี้ยงดูและ
การรักษาความสะอาด มีอากาศเย็นสบาย ไกอยูไดปรกติสุข ปลอดภัย จากอันตราย  และศัตรแูม
กระทั่งแสงหรือเสียงที่รบกวน โรงเรือนจะตองมีการระบายอากาศได สามารถปองกันการแพรติดตอ
ของโรคและพยาธิตางๆ ได

ไชยา อุยสูงเนิน (2543 : 13-14) ไดสรุป คุณลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรือนไกไขวาควรจะ
มีลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้

1) สามารถกันแดด กันลม กันฝนได โดยต้ังโรงเรือนตามแนวทิศตะวันออก-ตก
2) ภายในโรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี เย็นสบาย
3) สามารถปองกันศัตรูที่จะมารบกวนได เชน นก หนู งู แมว

             4)   หางจากบานคนพอสมควร และฟารมไมควรอยูตนลม เพราะกลิ่นจากมูลไกอาจรบกวน 
สุขภาพและอนามัยของคนได

       5)  รักษาความสะอาดไดงาย เปนที่เนินลาด น้ําไมขังแฉะ และไมรกรุงรัง
             6)  เปนแบบที่สรางงาย ราคาถูก และสามารถใชส่ิงกอสรางสวนใหญที่หาไดงายในทองถ่ิน
       7)   ถาหากสรางโรงเรือนหลายๆ หลัง ไมควรเปนเรือนแฝด โรงเรือนแตละหลังควรอยูหาง
กันไมนอยกวา 10 เมตร  เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวกและลดความชื้น

8) ควรมีอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับไก แตละประเภทประจําโรงเรือน ไมปะปนกัน
9) โรงเรือนควรสะอาดตอการเขาไปปฏิบัติงานและดูแลไก

5)  จัดหาพันธุไกไขที่ดีมาเลี้ยง โดยจะตองพิจารณาใหเหมาะสมตามเกณฑ ดังนี้
             (1)  มีคุณสมบัติเดนในเรื่องใหไขฟองโต ไขดก เปลือกไขแข็งแรง สีเปลือกไข

สวยตรงกับความตองการของผูซ้ือ

  (2)  ใหไขทน มีอัตราไขเฉลี่ยตอฝูงสูง เปนไกที่สุขภาพแข็งแรงเลี้ยงงายปลอด
จากโรคตางๆ

  (3)  ใชปริมาณอาหารในการผลิตไขตอฟองนอย มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
อาหารใหเปนไขไดสูง
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  (4)  มีประวัติช่ือเสียงดีในเรื่องของการเลี้ยงงาย กินอาหารนอยใหไขดก ไข
ฟองโต ไขทนและนาน

  (5)  เปนพันธุไกที่มาจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได เปนที่รูจักกวางขวางในบรรดา
ผูเล้ียงโดยทั่วไป

6)  เล้ียงดวยอาหารที่ดี และมีคุณภาพสูง  อาหารที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น
ถือวาเปนสวนสําคัญที่สุดในการเลี้ยงไกไข เพราะรอยละ 65 ของตนทุนการผลิตไกไขคือ คาอาหาร 
(กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร. 2543 : 34)  การจัดอาหารที่ดีมาเลี้ยงจึงสาํคัญมาก  โดย
พิจารณาถึงอัตราสวนของโปรตีน  ไขมัน  เกลือแร และกาก

7)  การจัดการสุขาภิบาลและการปองกันโรคที่ถูกหลัก ในการจัดการสุขาภิบาล
และปองกันโรคที่ถูกตองนั้นมีขอปฏิบัติดังตอไปนี้

- ปองกันไมใหแสงแดดสองและฝนสาดเขาไปในเลาได

- จัดระบบการระบายอากาศภายในโรงเรือนใหดีที่สุด

- ปองกันสัตวอ่ืนที่เปนพาหะนําโรค เขามาในฟารม
- เล้ียงไกไขในโรงเรือนเดียวกัน และมีอายุเทากัน
- จัดใหมีอางน้ํายาฆาเชื้อโรค สําหรับลางเทากอนเขาฟารมและโรงเรือนแตละหลัง
- บุคคลที่ไมเกี่ยวของภายในฟารม ไมควรใหเขาไปใกลโรงเรือน
- ควรออกกฎ บังคับ ไมใหพนักงานเลี้ยง เดินไปมาหาสูกันในโรงเรือนแตละหลัง
- ทําวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมที่กําหนด

8)  ศึกษาหาความรูทางดานวิชาการและประสบการณในการเลี้ยงอยูสม่ําเสมอ การจัด
การดานการเลี้ยง ควรจะใหถูกตองตามหลักวิชาการ ยิ่งถาเกษตรกรเปนผูที่มีความรูทางดานนี้โดย
ตรงแลวก็จะเปนการดี ในขณะเดียวกันการไปปรึกษาผูที่เคยทําฟารมมากอนหรือผูที่มีความ       
เชี่ยวชาญ ก็จะชวยใหการทําฟารมไกไข ประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นอาชีพการเลี้ยงไกไข เกษตรกรจะมีรายไดที่แนนอน มั่นคงและตอเนื่องกันทุกวัน 
จนกระทั่งปลดไกแกขายออกไป การประกอบอาชีพนี้ สุกิจ ขันธปราบ (2534 : 373) ไดเปรียบเทียบ
วา เหมือนกับ “น้ําซึมบอทราย” คือมีรายไดตอเนื่องทุกวัน สามารถนําเงินรายได เอามาหมุนเวียน
เปนคาอาหาร คาพันธุไกสําหรับรุนตอไปไดอีก แตอยางไรก็ตามการประกอบอาชีพนี้ เกษตรกรจะ
ตองมีการศึกษาหาความรู ฝกฝนความชํานาญทั้งในดานการเลี้ยงและการดูแลเปนอยางดี จึงจะทําให
ไดผลผลิตสูง ไขฟองโตมีราคาดีเปนที่ตองการของตลาด

มานิตย เทวรักษพิทักษ (2536 : 140) กลาววาการเลี้ยงไกไขใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจะ
ตองอาศัยการจัดการบางประการดังตอไปนี้

1. ใชอาหารที่มีคุณภาพดี และมีสูตรอาหารถูกตองตามระยะอายุของไก
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2. ควบคุมน้ําหนักไกอยางถูกตอง ตามระยะของการเจริญเติบโต
3. ควบคุมการกินอาหารของไกอยางถูกตอง

4. ควบคุมใหแสงสวางอยางถูกตอง

5. ดูแลเอาใจใสอยางดี

6. ตัดปากอยางถูกตอง

7. มีการสุขาภิบาลที่ดี และมีการทําวัคซีนปองกันโรคอยางถูกตอง

2.1.3 ปญหาในการเลี้ยงไกไข

ปญหาในการเลี้ยงไกไข พอจะแยกสภาพปญหาได 2 ปญหาใหญๆ คือ 1) ปญหาที่พบใน
ระหวางเล้ียงไกไข และ 2) ปญหาดานการผลิตและการตลาดไกไข

               2.1.4.1 ปญหาที่พบในระหวางเลี้ยงไกไข
                           ในการเลี้ยงไกไข แมวาเกษตรกรไดดูแล เอาใจใสในการเลี้ยงดูเปนอยางดี

แลวแตก็ยังมีปญหาตางๆ ที่คิดไมถึงเกิดขึ้นอยูเสมอในระหวางเล้ียงไกไข ดังนี้ (ปฐม เลาหะเกษตร. 
2533 : 27-70)

1) ปญหาเรื่องไกสาวไมยอมไขในรัง ปญหานี้จะเกิดในกรณีเล้ียงไกไขแบบปลอยรวม
ฝูง ซ่ึงไกจะไขเร่ียราดตามที่ตางๆ เสมอ สาเหตุสําคัญเกิดจากในเลามีรังไขอยูนอย มีแสงสวางมาก
เกินไป และการยายไกสาวเขาคอกไกไขชาเกินไป

2) ปญหาเรื่องไกจิกขนกัน ปญหานี้จะมีมากในกรณีที่เล้ียงไกรวมกันมากๆ โดยเฉพาะ
ในระยะไกสาวที่กําลังถูกจํากัดอาหาร สาเหตุที่ไกจิกขนกันนั้นมาจากไกขาดธาตุอาหาร มีอาหารกิน
ไมพอ อากาศในคอกทึบ และในตัวไกอาจมีเหา ไร เกาะอยู

3) ปญหาไกมดลูกทะลัก การทะลักของมดลูกเกิดจากเยื่อรอบทวารฉีกขาด มักเกิดใน
ไกสาวเริ่มไข ซ่ึงอาจเกิดจากการฉีกขาดของเยื่อรอบทวารในขณะที่ไกสาวเบงไข อวัยวะสวนนี้ไป
กระทบกับพื้นกรงตับ หรือวัตถุรองพื้นรังไขจนทําใหฉีกขาดหรือโดนไกตัวอ่ืนจิกบริเวณปากมดลูก
ในขณะเบงไข ทําใหมดลูกทะลักออกมา ถาแกไขไมทันไกอาจตายได

4) ปญหาเรื่องไกจิกไขกิน ตามปกติแมไกจะไมจิกไขของมันกิน แตถาเมื่อใดที่มันได
ล้ิมรสไขแลวรูวาอรอย มันจะเริ่มมีนิสัยจิกไขกิน สาเหตุสําคัญมาจากไขแตกหรือบุบราวจนไขขาว
ไหลออกมา ดงันั้นเกษตรกรตองสนใจหมั่นตรวจตราดูวาไขบุบแตกราวบางหรือไม

5) ปญหาเรื่องไขมีจุดเลือด จุดเนื้อในไข จุดเลือด หรือจุดเนื้อคือ กอนเลือดที่อยูบนไข
แดง อาจเปนสีแดงสดหรือสีดํา เกิดจากการแตกของเสนเลือดที่อยูรอบเยื่อหุมไขแดงบนรังไข จึงทํา
ใหมีเลือดติดไขแดงมาดวย มีสาเหตุมาจากในอาหารไกอาจมียาเสริมพวกสารหนูผสมอยู และน้ําที่
ใหไกกินสกปรกมาก
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6) ปญหาไขแดงมีจุดกระ อาจจะเปนจุดกระเล็กนอยหรืออาจเปนจุดกระบนไขแดงทั้ง
ใบก็ได มีสาเหตุจากสารพิษตกคางอยูในเมล็ดฝายที่ใชผสมอาหารและวัสดุรองพื้นคอกมียางไมติด
อยู

7) ปญหาไขขาวเหลวเปนน้ํา โดยปกติไขสดเมื่อตอยออกดู ไขขาวจะขนและไมขยาย
วงกวางออกหางจากไขแดงมากนัก ปญหาไขขาวเหลวเปนน้ํามีสาเหตุมาจาก พันธุกรรมและ             
ส่ิงแวดลอมในการเลี้ยงดู เชน อากาศไมดี อากาศรอน ไกเปนโรค ในคอกมีแกสแอมโมเนียมมาก 
เก็บไขไวนานเกินไปทําใหมีไขเหลือคาง เปนตน

8)  ปญหาเรื่องไกชอบฟกไข ทําใหมีผลเสียคือ มันจะหยุดใหไขและจะผอมลงจนอาจ
ถึงตายได สาเหตุเกิดจากมีรังไขไมพอสําหรับไข อากาศรอนอบอาว ใหน้ําและอาหารไมพอกัน หรือ
เก็บไขนอยครั้งเกินไปทําใหมีไขเหลือคาง

9) ปญหาเปลือกบาง ไขเปลือกบางเกิดจากปจจัยหลายอยาง ซ่ึงนักวิจัยเองก็ไมอาจ    
แกไขไดจากการคัดพันธุ วิธีแกไขไมใหไขเปลือกบางคือ จะตองเสริมแคลเซี่ยมและวิตามินดี ลงใน
อาหารใหมาก  โดยการตองเพิ่มเปลือกหอยลงในอาหารไกใหเพียงพอตอปริมาณความตองการ

10) ปญหาไกใหไขต่ํากวามาตรฐาน อัตราการไขของไกจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับพันธุไก 
การเลี้ยงดู อาหารและสุขภาพของไก โดยปกติแลวถาไมมีปญหาเหลานี้ไกควรจะไขไดสูงสุดไมต่ํา
กวา รอยละ 80 จากนั้นจะคอยๆ ลดลงรอยละ 2-4 ดังนั้นเกษตรกรควรจะพึงตระหนักถึงปญหาทั้ง 4 
ประการนี้  และหมั่นดูแล เอาใจใสจัดการสุขาภิบาลอยางดีแลวปญหานี้จะหมดไป

11) ปญหาไกไขลดลงอยางกระทันหัน มีสาเหตุมาจาก ไกเปนโรคและเกิดความ        
บกพรองในการเลี้ยงดู เชน อาหารและน้ําไมเพียงพอ อากาศเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหันเปนตน

12) ปญหาไกไขลดเมื่ออากาศรอน ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกป จะมีอากาศ
รอน ทําใหไกไขกระทบกระเทือนมาก ไกไขลดลงและไขฟองเล็กดวย วิธีแกไขคือ ใหไกกินอาหาร
มากขึ้น โดยเปดไฟใหกินอาหารตอนกลางคืนและเชามืดเสริมวิตามินแรธาตุในอาหาร และจัดน้ําเย็น 
ใหม สะอาด ใหไกตลอดเวลา

13) ปญหาเรื่องแมลงวัน แมลงวันนอกจากเปนพาหนะแพรเชื้อโรคและพยาธิแลวยัง
กอความรําคาญใหแกคนและไกอีกดวย เกษตรกรตองหาทางกําจดัแมลงวันใหหมดไป

14) ปญหาไกขี้เหลวเปนน้ํา ปญหานี้มักเกิดในกรณีเล้ียงไกในกรงตับ ไกขี้เหลวกอ
ปญหาเรื่องแมลงวันรบกวนและไมสะดวกในการเก็บกวาดขี้ไก ทําใหคอกชื้นกอใหเกิดเชื้อโรคและ
พยาธิไดงาย

15) ปญหาไกขาออน เมื่อเริ่มไขใหมๆ ปญหานี้มักเกิดกับไกที่เล้ียงในกรงตับซึ่งจะพบ
อยูบอยๆ วา ไกสาวบางตัวมีอาการขาออน หมอบอยูกับพื้น กินน้ําอาหารไมไดและจะผอมตายในที่
สุด มีสาเหตุจาก ไกสาวใหไขมากเกินไปและในอาหารมีปริมาณแคลเซี่ยมนอยเกินไป แกไขไดโดย
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บังคับใหไกสาวหยุดไขช่ัวคราว โดยใหขาวโพดบดผสมเปลือกหอยกินแทนอาหาร 4-5 วัน อาการก็
จะหายไป

16) ปญหาไขฟองเล็กเกินไป มีสาเหตุมาจาก ไกกินอาหารและน้ําไมพอ อากาศรอน
เกินไป ไกไขดกเกินไป และไกอาจจะเปนโรค

17)  ปญหาไขฟองโตเกินไป เกษตรกรโดยทั่วไปมักตองการใหไขฟองโต ยิ่งโตมากยิ่ง
ดี แตถาเล้ียงไกจํานวนมากแบบการคา ถาไขฟองโตมากเกินไปก็มีปญหาเรื่องตลาด และไขใสถาด
ไมได หรือใสไดแตก็ซอนกันไมไดทําใหไขแตกเสียหายได

2.1.4.2  ปญหาดานการผลิตและการตลาดไกไข
สภาพปญหาโดยทั่วไปที่เกษตรกรผูเล้ียงไกไขกําลังประสบอยู พอจะแยกสภาพปญหาได 2 

ประการ คือ ปญหาดานการผลิตและปญหาดานการตลาด
1)  ปญหาดานการผลิต

            (ก) ขาดการวิจัยพันธุและการรับรองพันธุ ปจจุบันไกไขที่เล้ียงในเชิงการคาภายใน
ประเทศจะตองนําพันธุจากตางประเทศ เขามาขยายพันธุทั้งสิ้นและการนําเขามาสวนใหญเปนบริษัท
เอกชนผูเกี่ยวของภายในประเทศ โดยไมไดมีการวิจัยเพื่อสรางสายพันธุไกไขขึ้นเอง อีกทั้งภาครัฐ
บาลก็ไมไดเขามารวมทดสอบ เพื่อรับรองวาสายพันธุใดดีและเหมาะสมควรที่จะสงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยง

(ข) ตนทุนการผลิตสูง ตนทุนในการเลี้ยงไกไขรอยละ 65 ของตนทุนทั้งหมดเปน
คาอาหาร ดังนั้นอาหารไกไขจึงเปนตนทุนการผลิตที่สําคัญ ในการผลิตไกไข และมีผลตอเกษตรกร
ที่จะมีกําไรหรอืขาดทุน และตั้งแตป พ.ศ.  2530-2542 ราคาอาหารผสมสําเร็จในการเลี้ยงไกไขมีแนว
โนมสูงขึ้นโดยตลอดมาในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.29 ตอป (กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 
2543 : 31)  ทั้งๆ ที่วัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบอาหารสัตวเกือบทั้งหมด เชน รํา ขาวโพด กากถั่ว
เหลือง ปลาปน เปนตน  สามารถผลิตไดเองภายในประเทศ แตราคาก็ไมแนนอนเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
อยูเสมอ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปจจบุันซึ่งมีการตื่นตัวในการเลี้ยงสัตวกันมาก
ขึ้น ทั้งโคนมโคเนื้อ และสัตวน้ํา ทําใหวัตถุดิบ อาหารสัตวบางชนิดขาดแคลน และมีราคาแพงขึ้น
จากการที่เกษตรกรมักนิยมใช อาหารผสมสําเร็จ จากบริษัทผูผลิตอาหารสัตว ซ่ึงราคาอาหารนั้นจะมี
ราคาสูง และการขึ้นลงของราคาก็ไมไดขึ้นอยูกับราคาของวัตถุดิบที่เปนตนทุนการผลิตที่แทจริง 
นอกจากนี้ในกรณีที่วัตถุดิบหลักบางชนิดมีราคาสูง บริษัทผูผลิตอาหารก็จะปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร
อยางกระทันหันทําใหมีผลตอเนื่องถึงผลผลิตไขตลอดจนรายไดของเกษตรกรดวย

(ค) การลงทุนสูง ปจจุบันราคาที่ดินและสิ่งกอสราง เชน โรงเรือน และอุปกรณ มี
ราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ทําใหเกษตรกรที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับที่ดินที่ไดรับการพัฒนาจะพากัน
เลิกกิจการและขายที่ดินที่เปนฟารมไกไขไป และเกษตรกรรายใหมที่จะเขามาประกอบธุรกิจไกไข 
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ตองประสบปญหาในดานเงินลงทุน ซ่ึงตองใชเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทั้งคาที่ดินและสิ่งกอสราง ทํา
ใหตองไปหาแหลงเลี้ยงซ่ึงอยูหางไกลชุมชนและตัวเมืองซึ่งก็จะประสบปญหาดานการคมนาคมขน

สงและสาธารณูปโภคดวย

                              (ง)  ขาดแคลนแรงงาน การเลี้ยงไกไข แรงงานเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากแต
ในปจจุบันไดมีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมาย แรงงานในชนบทหันไปทํางานโรงงาน
ในเมือง จึงทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมขาดแคลน ซ่ึงเปนปญหาใหญของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข
ในขณะนี้มาก (มาโนช ชูทับทิม. 2544 : 26)

2)  ปญหาดานการตลาด
    (ก) ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดขาดเสถียรภาพ ปรับตัวสูงขึ้น และลดลงอยาง
รวดเร็วเปนอุปสรรคตอการวางแผนดานการผลิตและการหาตลาดรองรับโดยมีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณไขไกที่ออกสูตลาดขาดความสม่ําเสมอขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ 
และการเกิดขึ้นของฟารมขนาดเล็ก ซ่ึงมักจะประกอบกิจการไดไมนานก็ตองลมเลิกกิจการไป และมี
เกษตรกรรายใหมหมุนเวียนเขามาลงทุนเปนระยะๆ ปญหาของปรมิาณไขไกที่ออกสูตลาดขาดความ
สม่ําเสมอ สาเหตุที่สําคัญที่สุดคือ สถานการณของราคาไขในทองตลาดที่มีความผันผวนอยางมาก
และเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวา ในชวงที่ราคาไขสูง ซ่ึงมักจะอยูระหวางเดือนกรกฎาคม-
กันยายนของทุกป เปนมูลเหตุจูงใจใหเกษตรกรหันมาลงทุนในการสรางฟารมไกไข ในทางตรงกัน
ขามระหวางเดือนตุลาคม-มีนาคม ราคาไขมักจะตกต่ําเชนใน ป พ.ศ. 2542 ราคาไกไขคละใน
ฉะเชิงเทราที่ลงไขรับซื้อราคา 0.95-1.05 บาท ซ่ึงต่ํากวาตนทุนการผลิต ในปนั้นประมาณ 1.17 บาท 
(สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย. 2543 ข : 17) ทําใหเกษตรกรบางรายตองเลิกลมกิจ
การไป

- ตลาดรองรับไขไกมีจํากัดอยูเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงขาดความ
ยืดหยุนในการสนองตอบตอปริมาณไขไกที่มีมากขึ้นจนทําใหมีไขไกเกินความตองการจํานวนมาก

ในบางฤดู (สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย. 2543 : 18)
(ข) เกษตรกรขาดอํานาจตอรองในการจําหนาย โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีฟารม

ขนาดเล็กจะอยูในลักษณะตางคนตางขาย การจัดกลุมหรือองคกรของเกษตรกรยังไมมีความเขมแข็ง
เทาที่ควร ทําใหราคาจําหนายต่ํากวาระดับที่ควรจะเปน

(ค) ลักษณะโครงสรางการตลาดมีความซับซอน ไขไกก็เชนเดียวกับผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นๆ ที่การกําหนดราคามักจะเปนอํานาจของพอคาคนกลาง เนื่องจากพอคาคนกลางมี
นอยราย การกําหนดราคาก็ใชอุปสงคและอุปทานในขณะนั้น และราคาสงออกเปนเกณฑในการ
กําหนดราคารับซื้อภายในประเทศ ทั้งๆ ที่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการสงออกกับปริมาณการบริโภค
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ภายในแลว ปริมาณการสงออกมีนอยมาก อีกทั้งการกําหนดราคาก็ไมไดคํานึงถึงตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรดวย

(ง) การจัดชั้นมาตรฐานของไขไกเปนเกรดตางๆ โดยน้ําหนักที่แตกตางกันดัง
เชนที่เปนอยูในปจจุบันทําใหไขไกบางเกรดขายยาก เนื่องจากไขไกอาจจะเล็กเกินไปบาง ที่ฟองโตก็
คอนขางมีราคาสูงตามความรูสึกของผูบริโภคเปนอุปสรรคในการจําหนาย อีกทั้งผูบริโภคก็ไมอาจ
ทราบวาไขไกที่คัดแยกเกรดขายจะไดขนาดตรงตามมาตรฐาน และราคาที่ตั้งไวหรือไม

(จ)   อัตราการบริโภคไขไกของคนไทยอยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแลวหรือประเทศที่ใกลเคียง ทําใหตลาดรองรับมีจํากัด

(ฉ)  การสงออกตองประสบกับปญหาในการแขงขัน เนื่องจากตนทุนการผลิต
ไกไขของไทยอยูในอัตราสูง และตองประสบกับปญหาการสนับสนุนการสงออกจากประเทศผูสง
ออกรายอ่ืนอีกดวย เปนเหตุใหผลผลิตไขไกไมสามารถสงออกไดมากเทาที่ควร ทั้งๆ ที่ศักยภาพใน
การผลิตของไทยยังสามารถเพิ่มปริมาณไขไกไดอีกมาก (สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศ
ไทย. 2543  : 18)

(ช) ปญหาอันเกิดจากตลาดปศุสัตว เปนตลาดของกลุมทุนผูเล้ียงสัตวรายใหญ
หรือบริษัทใหญๆ ทั้งสิ้น ผูเล้ียงรายยอยกําลังจะถูกกลืนเพราะไมอาจตอสูแขงขันกับผูเล้ียงรายใหญ
ได เนื่องจากผูผลิตรายใหญเปนผูที่ควบคุมวงจรการตลาดไวทั้งหมด โดยเปนผูผลิตอาหารสัตว ผลิต
พันธุสัตว มีฟารมขนาดใหญ ตลอดจนโรงงานชําแหละหรือหองเย็นของตนเอง รวมทั้งสามารถจัด
หาตลาดตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทใหญๆ เหลานี้จึงเปนผูกําหนดชะตากรรม
ของเกษตรกรรายยอยอยางเด็ดขาด (สุวิทย เฑียรทอง. 2530 : 168) และปญหานี้กําลังคุกคามการเลี้ยง
ไกไขทั่วประเทศ ซ่ึงบริษัทใหญๆ จะเขามาลงทุนเล้ียงไกไขโดยไมคํานึงถึงปริมาณไขที่ลนตลาด 
จากนั้นก็ใชกลยุทธทางการตลาดโดยการลดราคาใหต่ํากวาตนทุนในระยะยาว ทําใหเกษตรกรที่มี
ทุนสํารองนอย ตองเลิกกิจการไป ซ่ึงเปนกลยุทธของการครอบครองตลาดที่ประสบผลสําเร็จมาแลว
ในธุรกิจไกเนื้อ (อภิชัย รัตนวราหะ และวริษา รักษาศรี. 2536 : 43-45)

(ซ)  ปญหารัฐบาลไมมีนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับนโยบายการตลาด   ไดแก
   - เสถยีรภาพของราคาไขไก  รัฐบาลควรกําหนดคณะกรรมการดูแลไขไก 

(Egg Board)  ขึ้นมาโดยการสรรหากรรมการจากทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ สถาบันตางๆ
    - ประสิทธิภาพของการตลาด ซ่ึงรวมถึงการลดขั้นตอนของพอคาคนกลาง  

การสงเสริมอํานาจตอรองของเกษตรกรและการใหขอมูลขาวสารทางการตลาดแกเกษตรกร

    - การจัดหาการตลาดตางประเทศที่แนนอน และการสนับสนุนการสงออก
ใหแกเกษตรกร (สุวิทย เฑียรทอง. 2530 :169)
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เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปนแหลงที่เล้ียงไกไขมากที่สุดในภาคตะวันออก  จึงทําใหไข
ไกที่นํามาบริโภคในจังหวัดมีเพียงพอตอความตองการของประชาชน  สวนไขไกที่ผลิตไดมากมายนี้
สวนใหญจะนําออกจําหนายตามจังหวัดตางๆ อาทิเชน กรุงเทพมหานคร จะเปนแหลงที่รับไขไกเพื่อ
มาจําหนายมากที่สุดถึงรอยละ 70 สวนที่เหลือจะแยกยอยไปตามภาคตางๆ โดยสงไปทางภาคเหนือ
รอยละ 3  ภาคอีสานรอยละ 15  ภาคใตรอยละ 8  ภาคตะวันออกรอยละ 3  และสามารถสงไป
จําหนายยังตางประเทศ เชน ฮองกง อีกรอยละ 1  (กรมปศุสัตว. 2543 : 47)

ภาพ 2  วิธีการตลาดของผูประกอบธุรกิจคาไขไกและฟารมไกไข
(ที่มา : สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทย  สาสนไกและการเกษตร.  2543 : 13)

ตลาดตางประเทศ ตลาดตางประเทศ

ลง ฟารมไกไขขนาดใหญฟารมไกไขขนาด
เล็ก - กลาง

ผูคาสง โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช
ไขเปนปจจัยการผลิต

ซุปเปอรมารเก็ตผูคาปลีก

ผูบริโภค ผูบริโภค ผูบริโภค
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ตาราง 1  ราคาไขคละหนาฟารม (ราคาเฉลี่ย)

ราคาไขคละหนาฟารม (ราคาเฉลี่ย)

เดือน/ป ป 2538 ป 2539 ป2540 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545
มกราคม 1.11 1.19 1.11 1.35 1.74 1.15 1.10 1.55
กุมภาพันธ 1.16 1.16 1.09 1.65 1.60 1.13 1.40 1.45
มีนาคม 1.03 1.29 1.24 1.50 1.56 1.19 1.40 1.50
เมษายน 1.11 1.30 1.26 1.50 1.56 1.04 1.35 1.50
พฤษภาคม 1.33 1.43 1.41 1.80 1.67 1.18 1.55 1.55
มิถุนายน 1.48 1.54 1.45 2.00 1.67 1.20 1.55 1.50
กรกฎาคม 1.54 1.59 1.40 1.80 1.67 1.20 1.60 1.40
สิงหาคม 1.59 1.55 1.53 1.80 1.55 1.34 1.72 1.45
กันยายน 1.44 1.56 1.58 1.75 1.43 1.30 1.70 1.40
ตุลาคม 1.35 1.58 1.43 1.70 1.36 1.09 1.55 1.35
พฤศจิกายน 1.25 1.45 1.40 1.65 1.25 1.10 1.50 1.25
ธันวาคม 1.20 1.33 1.35 1.70 1.38 1.03 1.40 1.20

ราคาเฉลี่ย 1.30 1.41 1.35 1.68 1.54 1.16 1.49 1.42

(ที่มา : สหกรณผูเล้ียงไกไขแปดริ้ว จํากัด.  2545)

                  2.1.5  ความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข
จากการศึกษาความตองการของเกษตรกรหรือมนุษย  สามารถจําแนกความ

ตองการออกไดเปนหลายปจจัยที่จะทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ

         บุญเดิม พันรอบ (ม.ป.ป : 47) กลาววา ความตองการก็คือความไมเพียงพอ ความ
ตองการจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเกิดความไมสมดุลยทางรางกายและจิตใจ สวน Murrag (อางถึงในสถิตย 
วงศสวรรค 2525 : 209)  กลาววาความตองการมิไดหมายถึงเฉพาะความตองการทางรางกาย เชน 
อาหาร น้ํา ฯลฯ เทานั้น แตรวมไปถึงความตองการทางดานจิตใจดวย เชน ความตองการอํานาจ 
เกียรติยศ ความสําเร็จ การยอมรับนับถือและความรัก เปนตน สวนปราณี รามสูต (2528 : 119) ก็ระบุ
วาความตองการเปนเหตุใหเกิดแรงขับ (drive) และแรงจูงใจ (motives) ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองการ
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มาสโลว (Maslow) ไดศึกษาความตองการของมนุษยโดยเห็นวา มนุษยทุกคนลวนแตมี
ความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น และความตองการนั้นมีอยูมากมายหลาย
อยาง หลายระดับ ซ่ึง พรรณี ส. เจนจิต (2528 อางถึงในบุญสม วราเอกศิริ 2535 : 92)   ไดเรียงลําดับ
ชั้นความตองการตามแนวคิดของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) จากลําดับชั้นต่ําสุดไปสู
ชั้นสูงสุด ดังนี้

1) ความตองการทางดานรางกาย

2) ความตองการความปลอดภัย

3) ความตองการความรักและเปนเจาของ

4) ความตองการที่จะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง

5) ความตองการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรูจักตนอง

6) ความตองการที่จะรูและเขาใจ

7) ความตองการทางสุนทรียะ

ประสาท อิศรปรีดา (ม.ป.ป : 17) ไดสรุปลักษณะโดยทั่วไปของความตองการของมนุษย
ไว 3 ประการ ดังนี้

1) มนุษยทั้งหลายไมวาจะอยูในสังคมใด เผาพันธุ เชื้อชาติใดจะมีลักษณะความตองการ
พื้นฐาน (basic needs) บางอยางเหมือนกันคือ ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs)

2) ความตองการบางอยางของมนุษยเกิดขึ้นมากนอยตางกัน ตามสังคมสิ่งแวดลอม เปน
ความตองการทางสังคม เกิดขึ้นจากการเรียนรู ความแตกตางของสิ่งแวดลอมจึงมีผลทําใหระบบ
ความตองการทางสังคมแตกตางกันบาง แตก็มีความตองการทางสังคมหลายประการที่เปนพื้นฐาน
เหมือนกันหมด ไมวาจะอยูในสังคมใด ไดแก ความตองการ ความรกั ความอบอุน ความปลอดภัย 
และความสําเร็จเปนตน

3) ระบบความตองการของมนุษยขึ้นอยูกับ ลักษณะพัฒนาการของเขาความตองการของ
คน แตละวัย แตละระดับวุฒิภาวะ มีความแตกตางกัน เพราะมนุษยแตละคน มีความสามารถในการ
รับรู การทําความเขาใจ และประสบการณในการตัดตอสัมพันธกับคนอื่น แตกตางกันไป

นักจิตวิทยาถือวา การทําความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของมนุษยนั้นเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนและสําคัญยิ่ง เพราะขอสมมตุิฐานเบื้องตนทางจิตวิทยาเชื่อวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยยอม
มีรากฐานมาจากความตองการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางประกอบกัน จากการคนควาวิจัย
และทดลอง นักจิตวิทยาสวนมากตางยอมรับกันวาความตองการของมนุษยมีทั้งที่เกิดจากสภาพทาง
สรีระและที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอม (นันทรัตน กังงา. 2534 : 10)
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ธัชชัย แสงสิงหแกว และผองพรรณ จิตตอนันต (2522) ในบุญสม วราเอกศิริ (2535 : 10) 
ไดรวบรวมความตองการทางดานจิตใจของมนุษยเขาไวในลักษณะหมวดหมูและเขียนเปนสูตรขึ้น 
เพื่อสะดวกตอการศึกษาสําหรับนักสงเสริม โดยเรียกวา “SARS Formular”  ซ่ึงประกอบดวยความ
มั่นคงปลอดภัย (security drive) ความตองการไดรับการยกยอง (recognition drive) และความ
ตองการที่จะแสดงออกตอเพศตรงขาม (sex drive)

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2531 : 114) กลาววา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่นักสงเสริมจะ
ตองทราบความตองการของเกษตรกร เพราะถาเกษตรกรตองการพืชอาหารสําหรับบริโภคภายใน
ครอบครัว แตถาไปสงเสริมการปลูกปอหรือขาวฟางซึ่งบริโภคไมไดคงจะไมประสบผลสําเร็จมาก
นัก ยิ่งกวานั้นความตองการยังรวมไปถึงความอยูดี กินดี และในปจจุบันไดมีการประดิษฐคิดคนสิ่ง
ตางๆ มากมาย จึงทําใหเกษตรกรมีความตองการไมรูจักจบสิ้น

  จากทฤษฎีขางตนสรุปไดวามนุษยทุกคนมีความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ความ
รัก  อํานาจและเกียรติยศ  ความสําเร็จ  ตลอดจนการยอมรับของสังคม  แตความตองการของมนุษย
จะแตกตางบางประการขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้  เชนแตละวัย  ระดับวุฒิภาวะ  การศึกษา  และอาชีพ  
มนุษยมีความสามารถในการรับรูการทําความเขาใจแตกตางกันไป  โดยมนุษยทุกคนมีความตองการ
ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของทุกทฤษฎีวาดวยความตองการของมนุษย

          2.1.6 แนวทางการพัฒนาธุรกิจไกไข
         กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2543 : 36) ไดสรุปแนว

ทางในการพัฒนาดานการผลิตและการตลาดไกไขไวดังตอไปนี้

      1) สนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ การรับรองพันธุไกไข
การจัดการฟารม เทคนิควิธีการเลี้ยงและการจัดการดานอาหารสัตวเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต

   2)  สนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขรวมตัวกันเปนชมรม สมาคม หรือสหกรณ เพื่อ
สรางอํานาจในการตอรองดานการผลิตและการตลาด เพื่อความสะดวกในการขอรับความชวยเหลือ
และการบริการจากหนวยงานของรัฐบาล

3)  สนับสนุนหนวยงานของรัฐบาลดานงบประมาณและบุคลากร เพื่อทํางานดาน
การสงเสริมการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี และการปองกันปราบปรามโรคระบาด
                     4)  สนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการตลาด การจําหนายไขไก
โดยระบบการชั่งน้ําหนัก เพื่อสรางความเปนธรรมแกเกษตรกร ผูคาและผูบริโภคไขไก
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                     5)  สนับสนุนใหมีการแปรรูปไขไกใหเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ไขผง ไขแชแข็ง
เปนตน เพื่อสามารถเก็บไวไดนาน สะดวกในการเก็บรักษา ขนสงและการนํามาใชสอยเพื่อบริโภค
และอ่ืนๆ ซ่ึงอุตสาหกรรมการแปรรูป นอกจากจะเปนตลาดรองรับไขไกสดแลว ยังชวยสนับสนุน
สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑไขไกใหขยายตัวไดอีกทางหนึ่งดวย

                     6)  ประชาสัมพันธ และรณรงคใหมีการบริโภคไขไกเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยูใน
ปจจบุัน โดยเนนถึงคุณคาของอาหารตามหลักโภชนาการ
                     7)  สนับสนุนใหมีการสงออก ไขไกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศโดยการชวย
เหลือดานการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกผูสงออก และการชดเชยภาษีสําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ไขไกเพื่อการสงออก เพื่อลดตนทุนในการสงออกและทําใหสามารถแขงขันกับประเทศผูสงออกราย
อ่ืนๆ ได

นอกจากนี้ วิชัย เติมผลบุญ (2537 : 25) ยังไดเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไกเนื้อ- 
ไกไข ของประเทศไทยไวดังนี้

1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุไก เพื่อทดแทนการนําเขาจากตาง
ประเทศ

- รวมมือกับภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดไกพันธุหลัก

ทั้งระดับปู-ยา และพอ - แมพันธุ
- สนับสนุนใหเอกชนและเกษตรกรใชพันธุไกที่ผลิตในประเทศ โดยจูงใจดานภาษี

และราคาไก

- สนับสนุนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา

2) สนับสนุนการวจิัยดานอาหารไก เพื่อลดตนทุนการผลิต เนื่องจากอาหารสัตว เปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดของตนทุนการผลิต ดังนั้นจึงจําเปนตองหาทางลดคาใชจายในสวนนี้ให
ลดลง โดยมีมาตราการที่ควรพิจารณาคือ

- เรงรัดพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดที่ขาดแคลนใหเพียงพอกับความ

ตองการ  เชน  กากถ่ัวเหลือง  ขาวโพด  และ ปลาปนคณุภาพดี
- ยกเลิกมาตรการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ  ในการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว  แตหาก

การนําเขามีผลกระทบตอราคาผลผลิตในประเทศ  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณไปแทรกแซงตลาด 
เชนเดียวกับกรณีที่พืชผลบางชนิดมีราคาตกต่ํา  เชน  พริกไทย  กาแฟ  เปนตน

- เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตลาดตางประเทศ

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและรักษาโรค

- การนําเขาสัตวปกและไขมีเชื้อจากตางประเทศ จะตองควบคุมโรคอยางเขมงวด
- ประชาสัมพันธ ถายทอดความรู และฝกอบรมใหเกษตรกรมีความรูในการปองกัน
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รักษาโรค

- ขยายการผลิต วัคซีนในสวนของกรมปศุสัตว และเอกชน
4) พัฒนาการผลิตไกเนื้อ – ไกไข และผลิตภัณฑ ใหไดตามมาตรฐาน เพื่อการสงออก

- ตรวจสอบคุณภาพไขไก และผลิตภัณฑที่จะสงออกตางประเทศใหเปนไปตาม
มาตรฐานของประเทศผูนําเขา

- ควบคุมดูแลและตรวจสอบโรงฆาชําแหละไกใหเขมงวด

- ยับยั้งการสงออกผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน

5) สนับสนุนใหมีการดําเนินการแบบธุรกิจครบวงจร

- สนับสนุนการเลี้ยงไขไกของเกษตรกรในระบบ การควบคุมฟารม (Control
Farming)  กับ บริษัทเอกชน

6) สนับสนุนการขยายตลาดสงออก

- ศึกษาระเบียบ กฎหมายของประเทศผูนําเขาตางๆ
- สนับสนุนการเดินทางไปเจรจาการคา และการแสดงสินคาในตางประเทศ

7) พัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร การผลิต และการตลาด
- จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระหวางรัฐบาลและธุรกิจเอกชน
- ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

- รวบรวมขอมูลเผยแพรสูภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร โดยผานสื่อตางๆ อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

                 วิธีการและแนวทางที่จะแกไขปญหาในระยะสั้น  ก็คือรัฐบาลจะตองเรงประชาสัมพันธ
ใหคนหันมาบริโภคไขไกใหมากขึ้น  โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะตองออกมาใหความรูความ
เขาใจแกประชาชนใหม วาการมีปริมาณคลอเรสเตอรอลสูงไมไดเกิดมาจากการบริโภคไขเพียงอยาง
เดียว  แตเกิดจากการบริโภคปลาหมึก เนื้อหมู ซ่ึงจากการที่ไปศึกษาพบวาในไขไกมีปริมาณคลอเรส
เตอรอลเพียงนิดเดียว แตมีคุณคาทางโภชนาการสูง คือในไขแดงจะชวยแกปญหาความจําเสื่อมได 
สวนไขขาวจะมีสารชวยตานมะเร็ง  เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุข จะตองออกมายืนยันวาไขไก
มีประโยชนตอรางกายมากแถมราคาถูก และการใหทางรัฐบาลนําไขไกมาใชในสถานที่ราชการที่มี
กําลังพลทั้งในโรงเรียน  กรมราชทัณฑ  และกองทัพ  โดยเนนใหนําไขไกมาเปนอาหารมากขึ้น ทั้งนี้
เราตองทําเปนระบบการผลิตใหเกิดความสมดุลกับตลาดใหทั้งคนผลิต  คนบริโภคอยูดวยกันไดไม
เดือดรอน ซ่ึงเปนแนวทางการแกไขปญหาในระยะสั้นที่รัฐบาลจะตองเรงทํา
                 สําหรับแนวทางการแกไขปญหาในระยะยาวตองมีการจดทะเบียนวา  ปจจุบันมีเกษตรกร
ผูเล้ียงไกไขอยูเทาไร  ซ่ึงขณะนี้เทาที่สํารวจดูเกษตรกรรายยอยที่เล้ียงไกไขมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ลาน
ตัวไมรวมไกที่เล้ียงภายในครัวเรือน  ปริมาณไขไกที่ผลิตไดประมาณ 8 พันลานฟอง คือเปนรอยละ 
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1 ของกําลังผลิตโลก และหากเรานําวิธีการแกไขปญหาในระยะสั้นมารวมดวย โดยใหเทศบาลและ
อบต.ซ้ือไขในหมูบานนําไปขายใหกับโรงเรียนเพื่อนําไปทําเปนอาหารกลางวัน  ซ่ึงงบประมาณ
อาหารกลางวันในแตละวันก็มีอยูแลว เด็กนักเรียนก็จะไดรับประทานไขสด ไขแดงก็จะชวยทําให
สมองดีขึ้นเพราะฉะนั้นถาทําเปนระบบทุกอยางก็จะดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจะตองตั้งองคกรขึ้นมาดู
แลคนเลี้ยงไกไข  ประกอบดวยทั้งฝายรัฐ ฝายเกษตรกรหรือฝายเกษตรกรรายยอยมารวมเปน
กรรมการเพื่อดูแลองคกรที่ตั้งขึ้นและรัฐบาลตองจัดงบประมาณใหเปนกองทุนประมาณ 200-300 
ลานบาท และรัฐควรจะดึงฟารมไกมาสมทบดวย  โดยใหองคกรดังกลาวเปนผูดูแลผลผลิตของ
เกษตรกร ถาผลผลิตไกลนตลาดก็ใหเก็บไวในหองเย็น  ถาไขขาดก็นําออกมาขายในราคาปกติ และ
ถาเปนไปไดตองการใหรัฐบาลตั้งโรงงานขึ้นมาเพื่อแปรรูปไขไมวาจะทําไขผง  ที่นํามาผสมในโอ
วัลติน หรือไขเหลวที่นํามาพอกหนา เพราะในปจจุบันประเทศไทยสั่งจากตางประเทศสูงมากโดยไข
เหลวสั่งเขามาปละ 188 ลานบาท สวนไขผงปละ 12 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 200 ลานบาทตอป  ดังนั้น
ถาสรางโรงงานไดเราจะมีรายไดเขาประเทศ และยังสามารถสงออกได ซ่ึงจะไดเงินตราตางประเทศ
เขาประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

               บวรชัย  สุนิภาษา (2539 : 48) ไดศึกษาถึงสภาพการผลิต  ตนทุนการผลิตไกไขและไขไก  
ศึกษาสภาพการตลาด  และวิเคราะหการลงทุนเลี้ยงไกไข  ตลอดจนศึกษาถึงปญหาการผลิต การ
ตลาด  ผลการศึกษาพบวา  อําเภอบานโพธิ์  เปนแหลงที่มีการเลี้ยงไกไขมากที่สุดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  คิดเปนรอยละ  63.20  ของปริมาณไกไขทั้งจังหวัด  เกษตรกรสวนใหญนิยมเล้ียงไกไข
พันธุลูกผสมในกรงตับภายในโรงเรือน  โดยไกจะเริ่มใหไขตั้งแตอายุ  18-22  สัปดาห  และปลด
ระวางเมื่อใหไขไดประมาณ 1 ป เกษตรกรจะเสียคาใชจายเปนตนทุนการผลิต 268.63 บาท ตอไก   1  
ตัว  หรือ  1.05  บาท  ตอไข  1  ฟอง โดยมีอัตราการใหไขเฉลี่ยรอยละ 70  เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
เฉลี่ยที่เกษตรกรขายไดฟองละ 1.22 บาท  จะมีกําไรฟองละ 0.1 บาท  การจําหนายไขไกของ
เกษตรกร  สวนใหญจะสงไปขายยังตลาดกรุงเทพฯ  และตางจังหวัดเทากบั  1.55  บาทตอฟอง  คิด
เปนตนทุนการตลาดหรือสวนแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจาย  กับราคาที่เกษตรกรไดรับเทากับ  
0.33  บาทตอฟอง  การวิเคราะหการลงทุนในการเลี้ยงไกไข ที่ระดับอัตราสวนรอยละ  12,  15    และ 
18  ซ่ึงคาตัวช้ีวัดตางๆ  ไดแก  มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิ  อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายและ
อัตราผลตอบแทนตอการลงทุน  แสดงใหเห็นวาการลงทุนเล้ียงไกไขคุมคาตอการลงทุน  และเมื่อมี
ปจจัยบางอยางเปลี่ยนแปลง  เชน  ราคาไขไกลดลงรอยละ 10  หรืออัตราการใหไขลดลงรอยละ 10 
หรือคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 คาตัวช้ีวัดยังแสดงใหเห็นวาคุมคาตอการลงทุน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

27

               สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541 : 36)  ไดศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการผลิต  และ
การตลาดไกไขและไขไก  พบวาพันธุไกไขที่นิยมเล้ียงกันในปจจุบันแบงออกเปนไกพันธุแท และ
ไกพันธุลูกผสม  ซ่ึงไกลูกผสมสวนใหญเกิดจากการผสมพันธุโดยบริษัทการคา  โดยจะรักษาไก
พันธุเดิม และระบบการผสมเปนความลับเพื่อประโยชนทางการคา  ประเภทของการเลี้ยงไกไขใน
เชิงการคาแบงออกเปน 3 ระดับคือ  ธุรกิจการเลี้ยงไกพันธุไข (Grand parent Stocts and parent 
Stocts)  ธุรกิจการเลี้ยงไกรุน และธุรกิจการเลี้ยงไกพันธุไขเพื่อผลิตไขไกจําหนาย ในการเลี้ยงไก
พันธุ        จะมีตนทุนรอยละ 60-70  เปนคาอาหารสวนที่เหลือเปนคาพันธุไก  ยา  และเวชภัณฑ  ซ่ึง
จะมีอัตราการใหไขเปนปจจัยอีกตัวหนึ่งที่จะเปนตัวกําหนดตนทุนในการผลิต  ปกติแลวกอนที่จะมี
การปลดขายไกไขตัวหนึ่งจะใหไขประมาณ  220  ฟอง  สําหรับราคาไขไกจะเคลื่อนไหวตางกันไป
ในแตละเดือน  จากการคํานวณดัชนีราคาตามฤดูกาล  (Seasonal  index  price  ratio)  ของไขไกพบ
วาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  ราคาไขไกจะต่ํากวาในเดือนอื่นๆ  เนื่องจากชวง 3-4 
เดือนแรกของปปริมาณการผลิตไขไกจะมีมากกวาเดือนอ่ืนๆ และความตองการบริโภคลดนอยลง
กวาปกติ  สวนในชวงที่ไขไกมีราคาสูง  คือ  เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  เนื่องจากผลผลิต
ออกสูตลาดนอย  เพราะเปนระยะที่ไกไขกําลังผลัดขน  สวนการสงออกของประเทศไทย  จะเห็นได
วาขึ้นอยูกับตลาดภายในประเทศเปนหลัก เพราะเปนการสงออกเพื่อจะระบายผลผลิตสวนเกินภาย
ในประเทศ  โดยมีประเทศฮองกงเปนตลาดสงออกที่สําคัญและมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  และเนเธอรแลนดเปนคูแขงทางการคาที่สําคัญ
               ศศิกาญจน  วานิชศรี  (2538 : 52)  ไดศึกษาการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ  การใชมันสําปะหลัง
ในอาหารสัตว  พบวาในอาหารทั้ง  3  สูตร  คือ  อาหารสุกรขนาดเล็กน้ําหนัก  5-20  กิโลกรัม  ขนาด
กลางนํ้าหนัก  20-60  กิโลกรัม  และขนาดใหญน้ําหนัก  60-100  กิโลกรัม  สามารถใชมันสําปะหลัง
เปนอาหารพลังงานหลัก เพื่อทดแทนขาวโพดหรือปลายขาวไดในระดับรอยละ 20.00,  36.89  และ
38.01 โดยน้ําหนักตามลําดับ  ซ่ึงอาหารสุกรที่ใชมันสําปะหลังเปนอาหารพลังงานหลักทั้ง  3  สูตรนี้  
เสียตนทุนการผลิตต่ํากวาการใชขาวโพดเปนอาหารพลังงานหลักเพียงอยางเดียวรอยละ 10.94,    
9.04    และ 14.26  ตามลําดับ  และสูตรอาหารพลังงานหลักเพียงอยางเดียวรอยละ  24.20,   26.77    
และ 29.44  ตามลําดับ  สวนในสูตรอาหารไกเนื้อไมสามารถใชแทนขาวโพดได  เนื่องจากเสียตน
ทุนการผลิตสูงกวาคิดเปนรอยละ  6.30,    7.49    และ 7.93  ภายใตสภาวะราคาขาวโพดกิโลกรัมละ 
5.83  บาท  ปลายขาวกิโลกรัมละ 8.15 บาท และกากถั่วเหลืองกิโลกรัมละ 10.89 บาท
               รุงธรรม  ลัดพลี (2544 : 17) ไดกลาวถึงคานิยมของเกษตรกรในการผลิต  และการบริโภค
ไขไกซ่ึงเกิดจากความคลาดเคลื่อนในคานิยมวัฒนธรรม  ทําใหเกิดความเขาใจผิดและหลงผิด  ทั้งที่
ไขเปนอาหารที่มีประโยชน และมีคุณคาอยางมหาศาล  คนสวนใหญบริโภคไขมาตั้งแตแรกเกิด  
และในอดีตมีการสรางคานิยมในการบริโภคไข  แตปจจุบันไดเกิดความคลาดเคลื่อนในคานิยม  หาก
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สังเกตอาหารโภชนาการของนักกีฬา  ซ่ึงเมนูอาหารก็หนีไมพนไข  เพราะเนื่องจากไขมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงใหพลังงาน  จึงเหมาะที่จะเปนอาหารใหนักกีฬา  และไขเปนอาหารที่งายตอการปรุง
เปนอาหารรับประทาน  และไขเปนอาหารที่ไมนาจะมีพิษภัยตอสุขภาพมนุษย  แตที่คนสวนใหญได
หลงผิดไปวาการบริโภคไขมากจะเกิดพิษภัยตอสุขภาพ  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกิดจากคานิยมที่หลงผิด  หาก
จะทําการเปรียบเทียบกับการบริโภค  เคก  ไอศกรีม  น้ําสลดั  อาหารที่กลาวถึงนี้จะมีปริมาณ  ไข
แดงผสมอยูในสัดสวนที่สูง  แตคนมีคานิยมในการบริโภค  จึงไมไดกลาวหาวาอาหารเหลานั้นมีผล
กระทบตอการเกิดโรคภัยใหกับมนุษย  และหลักฐานที่พบเห็น  คือ  ไดสังเกตคณะแพทยโรง
พยาบาลศิริราชที่ถวายการรักษาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงไดรวมวงรับประทานอาหาร  
ปรากฏวา  แพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจเปนผูรับประทานไขคนแรก  ขอสังเกตดังกลาว จึงเปนหลัก
ฐานที่ยืนยันไดวา  ไขเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ  และไมมีพิษภัยตอสุขภาพอยางแนนอน  
และแมแตคนปวยที่เปนอัมพาตก็ยังบริโภคไข  เนื่องจากไขมีคุณคาทางโภชนาการสูง  ไขจะชวยใน
การฟนฟูรางกายที่เจ็บปวย  อยางไรก็ตาม  อาหารที่บริโภคเขาไปทุกชนิด  คือ  สารพิษ  และการ
กลาวสรุปวา  บริโภคไขมากๆ แลวจะเกิดโรคภัยไขเจบ็  จึงไมเปนความจริง  และไขไกไทยมีขนาด
เล็กกวาไขไกอเมริกัน  จึงทําใหคนไทยสามารถบริโภคไขไกในจํานวนฟองที่มากกวาได
               ปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา (2543 : 62) ไดศึกษาถึงแนวทางการแกปญหาและความตองการ
ของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากกลุมตัวอยางประมาณ 150 คน ที่มารวมกันใน
การกําหนดวิธีการแกปญหาราคาไขไกตกต่ําอยางตอเนื่องตลอด 3-4 ป ที่ผานมา โดยเฉพาะในชวง
ตนป และปลายป  ของทุกๆ ป โดยเฉพาะในชวงตนป 2543 (มากราคม – มีนาคม) ราคาไขไกคอน
ขางตกต่ํากวาปอ่ืนๆ ราคาเคยตกลงไปที่ระดับ 1.00 บาท/ฟอง และวัตถุดิบอาหารสัตวก็มีราคาแพง
โดยมีเหตุผลหรือประเด็นหลัก 3 ประเด็นในการแกไขปญหาราคาไขไกตกต่ํา  คือ

1) ใหลดการนําเขาไกปู-ยา, พอ-แมพันธุ  จากตางประเทศ ของบริษัทใหญๆ (ซี.พี.,
แหลมทอง, เบทาโกร, ศรีไทยฯ)  เพื่อลดปริมาณไขไกในประเทศตามลําดับ  ปญหาเนื่องจากในชวง
ตนปของทุกๆป จะเปนชวงที่ผลผลิตออกสูทองตลาดมาก เพราะงายตอการเลี้ยง  และไมสามารถ
ระบายทั้งไขไก และลูกไกไปสูตลาดตางประเทศได  จึงทําใหประสบปญหาผลผลิตสวนเกิน (Over 
Supply) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําผูบริโภคบางสวนหันไปบริโภคสินคาชนิดอ่ืนๆ แทนไข
ไกทําใหความตองการลดลง จึงประสบปญหาผลผลิตมาก-ความตองการนอย ราคาจึงตกต่ํา ดังกลาว

2) ใหหนวยงานภาครัฐฯ หาแนวทางชวยเหลือทางดานอาหารสัตว โดยเฉพาะขาวโพด
เล้ียงสัตว  ใหมีการนาํเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากตางประเทศได  ปญหาเนื่องจากปจจุบันพบวาขาว
โพดเลี้ยงสัตวมีราคาแพง  จากราคา 5.0-5.5 บาท/กก. ในตนป 2542  ปจจุบันราคาขยับขึ้นไปเปน 
6.0-6.5 บาท/กก.  เนื่องจากป 2542  ประสบปญหาภัยแลงผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศลดลง
ไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ
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3) ใหรัฐบาลลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว  โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยง
สัตว  และกากถั่วเหลือง  ปญหาเนื่องจากการเก็บภาษีนําเขาจะเปนการเพิ่มตนทุนการเลี้ยงไกไข
                  สถานการณการผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนแหลงเลี้ยงไกไขที่สําคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยแหลงเล้ียงไกไขที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก อําเภอบานโพธิ์  ปริมาณไขไกรอยละ 
56.03 ของจงัหวัด รองลงมาไดแก อําเภอเมือง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  ปริมาณไขไกรอยละ  18.00  
และ  10.43  ของจังหวัด  ปริมาณการเลี้ยงไกไขป 2542  เทากับ  5.03  ลานตัว  เมื่อเปรียบเทียบกับป
2540 ซ่ึงมีปริมาณ 5.71 ลานตัว  ปรากฏวาลดลงรอยละ 11.09  และในป 2543  ปริมาณการเลี้ยงไก
ไขประมาณ 4.63 ลานตัว  จะเห็นไดวาการเลี้ยงไกไขของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในชวงที่ผานมามีแนว
โนมลดลงตลอดในชวงป 2535-2542 ปริมาณการเลี้ยงไกไขลดลงเฉลี่ยรอยละ 8.06 ตอป  จาก
ปริมาณ 8.54 ลานตัว ในป 2535 เหลือประมาณ 5.03 ลานตัว ในป 2542
                  สาเหตุที่ปริมาณการเลี้ยงไกไขของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราลดลง เนื่องมาจาก
ราคาอาหารสัตวที่สูงขึ้น  และราคาไขไกตกต่ํา  ทําใหผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับต่ํา  เมื่อเปรียบ
เทียบกับตนทุนการผลิตแลวจะทําใหขาดทุน  เกษตรกรจึงเลิกกิจการหรือเปล่ียนไปทํากิจการอยาง
อ่ืน เชน  เล้ียงปลา เล้ียงกุงกุลาดําเปนจํานวนมาก  (สํานักงานปศุสัตว จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2544 : 12)

ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดไขไกใหกาวหนาตอไปในอนาคต
และทําใหเกษตรกรมีความมั่นคง ในการที่จะยึดถือเปนอาชีพที่ถาวรตอไปได รัฐบาลจึงควรที่จะไดมี
การรณรงคชักจูงใหประชาชนไดบริโภคไขเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความตองการบริโภคไข และควรทําการ
ศึกษา วิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ดานการเลี้ยงการจัดการฟารม ตลอดจนการ
พิจารณากําหนดนโยบายดานวัตถุดิบ ซ่ึงเปนสวนประกอบอาหารสัตวอยางรอบคอบ เพื่อไมให
อาหารสัตวมีราคาแพงจนเกินไป นอกจากนี้ควรจะมีมาตรการรักษาเสถียรภาพดานราคาไขไก โดย
สนับสนุนใหมีการเก็บรักษาไขไกไวในรูปแบบตางๆ เชน การทําไขผง ไขไกแชแข็ง เปนตน เพื่อให
สามารถเก็บไวไดนาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการสงออกมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ไขไกออกสู
ตลาดมากเกินความตองการ ซ่ึงมักเกิดในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
ของทุกป เนื่องจากในระยะนี้มีภูมิอากาศเอื้ออํานวยตอการผลิตไขไกมากกวาปกติ

ฉะนั้นการเลี้ยงไกไขจึงเปนธุรกิจการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรไดประกอบการกัน

อยางเปนลํ่าเปนสนั และมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกป การเลี้ยงไกไขแมวาจะเปนอาชีพทํา
รายไดใหแกเกษตรกรในระดับที่คอนขางดี แตก็เปนอาชีพที่คอนขางจะเสี่ยงเพราะลงทุนสูงทั้งการ
สรางฟารม การจัดหาพันธุไก อุปกรณการเลี้ยงและยารักษาโรค แตอัตราการบริโภคไขไกของคน
ไทยกลับมีอัตราที่ต่ํา โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 132 ฟองตอคนตอป ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
กบัประเทศที่พัฒนาแลว สวนใหญจะมีอัตราการบริโภคไขไกไมนอยกวา 240 ฟองตอคนตอป นอก
จากนี้การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแมวาจะไดพัฒนากาวหนาไปมาก แตก็ยังมีปญหามากมายในการ
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ผลิตและการตลาดไขไก คือ ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากอาหารสัตวที่มีราคาแพงและความไมแน
นอนของราคาไขไกในทองตลาด ซ่ึงบางครั้งราคาไขไกต่ํากวาตนทุนการผลิต จึงทําใหเกษตรกรได
รับความเดือดรอนและในปจจุบันไดมีการตื่นตัวและเก็งกําไรเกี่ยวกับที่ดิน  ทําใหราคาที่ดินพุงสูง
ขึ้นกวาปกติเปนอันมาก จึงเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางการผลิตและการที่เกษตรกรรายใหมจะ
เขามาลงทุนในการเลี้ยงไกไข

จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับขนาดของฟารมและปญหาของเกษตรกรผูเล้ียงไกไข พบ
วาการเลี้ยงไกไขในเชิงการคา เกษตรกรจะตองเล้ียงไกตั้งแต 10,000 ตัวขึ้นไป  และไดมีการจัดแบง
ฟารมไกไขออกเปน 3 ขนาด ตามจํานวนไกไขที่เล้ียงคือ ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดกลางและฟารม
ขนาดใหญ สวนปญหาของเกษตรกรผูเล้ียงไกไขพบวา เกษตรกรกําลังประสบปญหาดานการผลิต
และการตลาดไขไกคือ ตนทุนการผลติสูง ขาดการวิจัยและรับรองพันธุไกไข การลงทุนสรางฟารม
สูง ขาดแคลนแรงงาน ราคาไขไกขาดเสถียรภาพ เกษตรกรขาดอํานาจตอรอง โครงสรางการตลาด
ซับซอน การจัดชั้นมาตรฐานของไขไกเปนเกรดตางๆ ทําใหไขบางเกรดขายยาก อัตราการบริโภคไข
ไกของคนไทยต่ํา การสงออกมีการแขงขันสูง  ตลาดปศุสัตวเปนของนายทุนและปญหารัฐบาลไมมี
นโยบายที่แนนอนในการตลาด
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