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บทคัดย่อ 
การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่  การควบคมุ

ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ของประเทศไทย       วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออปุสงค์
การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่ และผลกระทบการควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขต่่อราคาไขไ่ก่คละ     
ท่ีเกษตรกรขายได้   การวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการพรรณนาและใช้สมการพหถุดถอยโดยใช้ข้อมลู          
รายไตรมาส ตัง้แตปี่ 2536 – 2546  

ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัสําคญัท่ีกําหนดอปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ คือ ราคา
ไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้  ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศตอ่หวั ทัง้ 2 ปัจจยัมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนักบัอปุสงค์การนําเข้าแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ โดยราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้
เปลี่ยนแปลงไป 1 บาท ตอ่ 10 ฟอง จะทําให้การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมขึน้ 9718.28 ตวัและ
เม่ือรายได้ประชาชาติต่อหวัเพ่ิมขึน้ 1บาท จะทําให้อปุสงค์การนําเข้าเพ่ิมขึน้ 13.35 ตวั    โดยมีค่า
ความยืดหยุน่เท่ากบั 1.65 และ 3.04  ตามลําดบั   สว่นราคาลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่เปล่ียนแปลงไป 
1 บาทตอ่ตวั จะทําให้การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขล่ดลง 361.48 ตวั มีคา่ความยืดหยุน่เทา่กบั -0.77 
มีความสมัพนัธ์ตรงกนัข้ามกบัอปุสงค์การนําเข้า มีนยัสําคญัทางสถิติในระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ
99 สําหรับการควบคมุปริมาณการนําเข้าแม่พนัธ์ุไกไ่ข่สามารถอธิบายผลกระทบตอ่ราคาไข ่ แต่
จากปริมาณการนําเข้าลดลงไปมาก พบวา่ทําให้ราคาไขไ่ก่เพิม่ขึน้แตไ่มม่าก  ทัง้นีอ้าจจากการยืด
อายกุารปลดระวางไก่ไข่ และมีการเปล่ียนมาใช้พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่ผลิตเองภายในประเทศเพ่ิมมาก
ขึน้ ซึง่ทําให้ปริมาณไก่ไข่และปริมาณผลผลติไข่ไก่ก็ไมล่ดลง  ส่งผลทําให้ราคาไขไ่ก่เพ่ิมขึน้ไมม่าก  

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นวา่การควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขส่ามารถ
ยกระดบัราคาไขไ่ก่ได้ แต่เน่ืองจากมาตรการนีดํ้าเนินการเพียงในระยะสัน้ ตัง้แต่ปี2545 ถงึปัจจบุนั 
จงึควรมีการศกึษาผลกระทบในระยะยาว และควรนําเอาตวัแปรท่ีเป็นปริมาณพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่     
ท่ีผลติได้ภายในประเทศเข้ามาพิจารณาด้วย   โดยควรให้มีการจดทะเบียนฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์  และ
รายงานปริมาณพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่ผลิตภายในประเทศด้วย     
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study are to analyze the demand for the imported 
chicks of layer parent stocks and its factors affecting; and to study the effect of the 
import control of layer parent stocks on egg prices. By using the data of quantity imports 
by quarter during the period of 1993 to 2004, the descriptive analysis and multiple 
regressions analyses were employed in this study. 
 

The results of study indicated the major determinants on the imported chicks 
of layer parent stocks are egg prices, real per capita GDP and the imported chicks of 
layer parent stocks prices. Changes in egg prices by 1 baht per 10 pieces of egg and 1 
baht per head of real GDP will positively affect 9718.28 and 13.35 heads of the imported 
chicks of layer parent stocks, respectively. The elasticity of both factors is 1.65 and 3.04, 
respectively. The imported chicks of layer parent stocks has negative relationships 
changes in the imported chicks of layer parent stocks prices by 1 baht per head will 
negatively affect 361.48 heads of the imported chicks of layer parent stocks and the 
elasticity is -0.77 respectively. All factors have statistically with the imported quantity 
demand of the chicks of layer parent stocks at the 99% of the significant level. 
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The controls of the imported chicks of layer parent stocks have statistically 
significant relationships with the changes in egg prices. The decreased of the imported 
chicks of layer parent stocks will affect to the egg prices increased but not much. 
Because of the prolong of layers’ laying period and domestic production of layer parent 
stocks increase in a quantity of layers and eggs which may depress egg  price.  
 
               The study suggests that the control of the imported chicks of layer parent 
stocks can increase in egg prices. However, this measure has been enforced in recently 
from the year of the 2002 up to present. A long term study in the future should be 
followed up. And other factors such as the domestic production of layer parent stocks 
shall be taken into consideration. Recording of domestic farms which raise layer parent 
stocks and production should be made. 
 

DPU



บทที่ 1 
 

บทนํา 
ความสาํคัญของปัญหา 
 
  การเลีย้งไก่ไข่เป็นอาชีพหนึง่ของเกษตรกรท่ีมีการเลีย้งกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ทกุภาค
ของประเทศไทย  รวมทัง้ผลผลติท่ีได้เป็นไขไ่ก่ ก็เป็นสนิค้าเกษตรท่ีสําคญัของประเทศไทย   ไขไ่ก่
เป็นอาหารท่ีสําคญัท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู  ผลผลิตไขไ่ก่นอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศ
และยงัสามารถสง่ออกจําหน่ายต่างประเทศ            การเลีย้งไก่ไขใ่นประเทศไทยมีมานานและ    
มีการพฒันาการเลีย้งมาโดยตลอด  โดยปัจจบุนัจะมีการเลีย้งไก่ไขใ่นเชิงพาณิชย์กนัมากขึน้             
โดยมีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านปศสุตัว์เข้ามามีบทบาทและดําเนินการในลกัษณะแบบครบวงจร
มากขึน้ และมีการพฒันาในด้าน พนัธ์ุไก่ไข ่อาหาร  ยาวคัซีน และ เทคนิคการเลีย้ง    

 
การเลีย้งไก่ไข่จะกระจายตวัตามภมูิภาคตา่ง ๆ โดยภาคกลางและภาคตะวนัออกเป็น

แหลง่ท่ีมีการเลีย้งไก่ไข่มากท่ีสดุ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สพุรรณบรีุ ชลบรีุ สระบรีุ นครนายก อยธุยา 
นครปฐม เป็นต้น รองลงมาได้แก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ ตามลําดบั    
โดยภาคกลางและภาคตะวนัออกมีการเลีย้งไกไ่ขม่ากกวา่ภาคอื่น ๆ มีการสง่ไขเ่ข้ามาขายใน
กรุงเทพ ถงึวนัละ 10-11 ล้านฟอง    ซึง่เป็นปริมาณมากกวา่ผลผลิตร้อยละ 50 ของผลผลติไขไ่ก่
ทัง้หมด ไขไ่ก่ท่ีจําหน่ายแต่ละวนั พอ่ค้าขายส่งจะกระจายให้พอ่ค้าปลีกในตลาดตา่ง ๆ ของ
กรุงเทพและปริมณฑล  และอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ท่ีต้องใช้ไข่ไก่เป็นวตัถดุิบ      (สมาคมผู้ผลิต ผู้ ค้า
และสง่ออกไข่ไก่, 2544)  

 
 ปริมาณการผลิตไข่ไก่และภาวะราคาไขไ่ก่แตล่ะปีมีความไมแ่น่นอน ปัญหาด้านราคา
ไข่ไก่จะพบวา่เป็นวฎัจกัรราคาท่ีเกิดขึน้เกษตรกรจะต้องเผชิญอยูต่อ่เน่ือง   สาเหตจุากผู้ผลิต      
ไมส่ามารถควบคมุปริมาณการผลติไข่ไก่ให้สอดคล้องกบัความต้องการบริโภคไขไ่ก่ของตลาดได้  
หากปีใดราคาไขไ่ก่อยูใ่นระดบัสงู     ทําให้เกษตรกรจะมีรายได้จากการเลีย้งไก่ไขส่งู  จงึทําให้เกิด
แรงจงูใจในการขยายการเลีย้งไก่ไข ่        
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เม่ือเกษตรกรต้องการแม่ไก่พนัธุ์ไขเ่พ่ิมมากขึน้      ธรุกิจไก่ไขข่องประเทศไทยต้อง
อาศยัการนําเข้าลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์จากต่างประเทศท่ีมีอาย ุ 1 วนั นํามาเลีย้งเป็นพอ่แมพ่นัธุ์โดยใช้
เวลา 20 สปัดาห์จงึเร่ิมให้ไขแ่ละต้องนําไขเ่ชือ้เข้าตู้ ฟัก 3 สปัดาห์เพ่ือฟักเป็นลกูไก่ไข ่ 1 วนั โดย
เลีย้งลกูไก่จนอายคุรบ 16-18 สปัดาห์   จงึจะเป็นแมไ่ก่รุ่นพนัธ์ุไขท่ี่สามารถขึน้กรงให้ไขไ่ด้ตอ่ไป  

 
     ถ้าเกษตรกรต้องการขยายการเลีย้งแม่ไก่รุ่นพนัธ์ุไข ่ บริษัทผู้ผลิตไก่ไขใ่นประเทศไทย
ต้องนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่จากต่างประเทศเพิ่มขึน้  ทําให้ปีถดัไปมีการเลีย้งไก่ไข่เพ่ิมขึน้ ผลผลิต
ไข่ไก่เพ่ิมขึน้และจะสง่ผลตอ่เน่ืองทําให้ราคาไขไ่ก่ตกตํ่า         หากเกษตรกรจะประสบปัญหากบั
การขาดทนุทําให้ผู้ เลีย้งต้องลดการเลีย้ง   เกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนจากการผลิตไขไ่ก่    
ท่ีไมแ่น่นอนขาดเสถียรภาพ  โดยราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้มีความผนัผวนมาก      
นอกจากนัน้ไขไ่ก่เป็นสินค้าเกษตรประเภทหนึง่ท่ีไม่สามารถทําการควบคมุปริมาณอปุทานผลผลติ
ไข่ได้ได้ทนัทีในระยะสัน้  การเลีย้งไก่ไขต้่องใช้การปรับตวัในระยะยาว ตัง้แต ่6 เดือน – 1 ปี    ถ้า
เกษตรกรต้องการปรับเพ่ิมหรือลดอปุทานไขไ่ก่จะต้องเพ่ิมหรือลดปริมาณการเลีย้งลกูไก่ไข ่ โดยจะ
ใช้ระยะเวลาในการเลีย้งนานถึง 16-18 สปัดาห์ จงึจะเป็นแมไ่ก่รุ่นพนัธ์ุไข่และจะเร่ิมให้ผลผลติไข่
ไก่ได้     ถ้าเป็นการเพิม่หรือลดอปุทานด้วยการนําเข้าพนัธุ์ไก่ไข่ต้องใช้ระยะเวลาตัง้แต ่9 เดือน - 1
ปี ขึน้ไป        จงึจะทําให้ปริมาณอปุทานไขไ่ก่เพ่ิมขึน้หรือลดลงได้   
 

ธรุกิจไก่ไขข่องประเทศไทยมีความเสรี ไมมี่การควบคมุปริมาณการเลีย้งไก่ไข่     ซึง่
ปริมาณการผลิตไขไ่ก่จะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัปริมาณจํานวนไกรุ่่นพนัธุ์ไขใ่นแตล่ะปี  โดย      
การผลิตไก่รุ่นพนัธุ์ไขเ่ป็นการผลติไก่ไข่ เพ่ือเชิงการค้านํามาจากการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่            
( Parent Stocks) จากต่างประเทศซึง่มีแนวโน้มเพ่ิมทกุปี  ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขเ่พ่ิมขึน้
ในช่วงปี 2536-2539 และ ลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 2540 – 2546 เช่น  ปี 2536 มีการนําเข้า
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขร่วม 422,392 ตวั  และเพ่ิมขึน้เป็น 616,680 ในปี 2539  เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.99  
(ตารางท่ี 1) ในช่วงปี 2536-2539 ธรุกิจไก่ไขค่อ่นข้างประสบความสําเร็จ            เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีจากการเลีย้งไก่ไข่ เกษตรกรสามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาเฉล่ียฟองละ 1.33 บาท 
และแนวโน้มราคาไขท่ี่ขายได้จะสงูขึน้  เชน่ ปี 2536 มีปริมาณการเลีย้งไก่ไข ่ 35.24 ล้านตวั และ     
เพิ่มขึน้เป็น 42.59 ล้านตวัในปี 2540 ซึง่ปริมาณการผลิตไขไ่ก่ในปี 2536 มีปริมาณ 7,336        
ล้านฟอง และเพ่ิมขึน้เป็น 8,599 และ 8,873 ล้านฟองในปี  2539 -2540 ตามลําดบั    ซึง่ปริมาณ
ความต้องการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข ่ บริษัทผู้ผลิตไก่ไข่สามารถนําเข้าได้อย่างเสรี    
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 ซึง่ถ้าผู้ เลีย้งขาดการวางแผนด้านการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด       
ปีใดราคาไขมี่ราคาสงู มีการขยายการเลีย้งไกไ่ข ่ทําให้บริษัทผู้ผลติไก่ไขต้่องนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่
เพิ่มขึน้    ถ้าปีใดท่ีราคาไขไ่ก่ตกต่ํา ความต้องการเลีย้งไก่ไขข่องผู้ เลีย้งจะลดลง ทําให้การนําเข้า
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขล่ดลงในปีถดัไปด้วย   

 
ตารางที่ 1     ปริมาณการนําเข้าไก่พันธ์ุไข่ พ่อแม่พันธ์ุ ( Parent Stocks) 

        ปริมาณการเลีย้งไก่ไข่ และราคาลูกไก่ไข่  ปี 2536 –2546 
ปี  ปริมาณการนําเข้าไก่พนัธุ์ไข ่ รวม  ปริมาณการเลีย้งไก่ไข่  ราคาลกูไก่ไข่ 
  เพศผู้  เพศเมีย  (ตวั) (ล้านตวั) (บาท/ตวั) 

2536 46,143 376,249     422,392  35.24 10.45 

2537 53,170 409,369     462,539  37.42 14.90 

2538 55,484 492,082     547,566  41.53 15.69 

2539 63,763 552,917     616,680  41.30 10.56 

2540 49,678 420,056     469,734  42.02 10.19 

2541 45,915 360,575     406,490  42.59 15.24 

2542 45,243 350,200     395,443  40.79 18.40 

2543 34,356 227,845     262,201  41.90 11.65 

2544 51,286 349,104     400,390  39.62 15.48 

2545 29,843 222,500     252,343  40.68 17.87 

2546 25,658 214,238     239,896  41.02 14.22 
 
ท่ีมา : กรมปศสุตัว์  และ สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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จากการศกึษาของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร    การบริโภคไข่ไก่เฉล่ียตอ่คนต่อปี
ของไทยซึง่อยูใ่นระดบัต่ํา      ทําให้ปริมาณการผลิตไขไ่ก่และความต้องการบริโภคไขไ่ก่ของ
ประเทศไทยไมส่อดคล้องกนั ปริมาณการผลติไขไ่กมี่มากกวา่ความต้องการบริโภคไขไ่ก ่     ทําให้
ปริมาณไขไ่ก่มีมากสง่ผลให้ราคาไขไ่กต่กตํ่า เช่น ปี 2543 ปริมาณการผลิตไขไ่ก่มีจํานวน       
8,233 ล้านฟอง แตก่ารบริโภคไขไ่กข่องคนไทยมีจํานวน 8,144 ล้านฟอง ทําให้มีปริมาณไขไ่ก่
มากกว่าความต้องการการบริโภคสง่ผลให้ราคาไขไ่ก่ลดลงเหลือฟองละ 1.17 บาท ลดจากปี 2542 
ราคาฟองละ 1.61 บาท ลดลงร้อยละ 27.33    (ตารางท่ี 2) 
 
 จากปัญหาราคาไขไ่ก่ตกต่ํามาก ในปี 2543  ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว โดยต้นทนุการผลิต
ไข่ไก่อยูท่ี่ฟองละ 1.43บาท (ตารางท่ี2) ทําให้เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทนุจากการเลีย้งไก่ไข ่
ผู้ประกอบการเลีย้งไก่ไข ่ โดยกลุม่สหกรณ์และสมาคมตา่ง ๆ ของธรุกิจไก่ไข ่     ได้เข้าร้องเรียน
เก่ียวกบัปัญหาราคาไขไ่ก่ตกตํ่าและราคาต่ํากว่าต้นทนุการผลิตไข่ไก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-
การเกษตร โดยกรมปศสุตัว์ได้มีการประชมุและแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาศกึษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการผลติ และการตลาดไขไ่ก่ของเกษตรกรอย่างยัง่ยืน ในปี 2544  และได้
เปลี่ยนแปลงใหมใ่นปี 2545 ได้จดัตัง้ คณะกรรมการกําหนดแนวทางการผลติและการตลาดไก่ไข่
และผลติภณัฑ์    เพ่ือจดัระเบียบการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่   มีนโยบายควบคมุการนําเข้าพ่อแม่
พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)     เพ่ือควบคมุอปุทานไก่ไและปริมาณการผลติไขไ่ก่  ติดตามภาวะราคาไข่ไก่
และต้นทนุการผลิตไขไ่ก่ และรณรงค์การบริโภคไขไ่ก่ของประเทศไทย       รวมถงึมีการแทรกแซง
ราคาโดยการเก็บไข่เข้าห้องเย็น มีการผลกัดนัให้มีการสง่ออกเพ่ือระบายผลผลติสว่นเกินไปตลาด
ฮ่องกง และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง  เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจไกไ่ขแ่ละไขไ่ก่ของ
ประเทศไทย    
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ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิต  การบริโภคไข่ไก่ ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ 
           ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ในปี 2536 - 2546 

 

ปี ผลผลติไขไ่ก่ การบริโภค ราคาไขไ่กค่ละ ต้นทนุ 

  ล้านฟอง ล้านฟอง ท่ีเกษตรกรขายได้ การผลิตไขไ่ก่ 

      (บาท/ฟอง) (บาท/ฟอง) 

2536 7,336 7,324 1.33 1.04 

2537 7,728 7,711 1.25 1.14 

2538 8,609 8,588 1.30 1.20 

2539 8,599 8,534 1.42 1.25 

2540 8,873 8,864 1.36 1.30 

2541 8,805 8,470 1.73 1.50 

2542 8,833 7,915 1.61 1.50 

2543 8,233 8,144 1.17 1.43 

2544 8,094 8,055 1.50 1.48 

2545 9,350 9,312 1.41 1.52 

2546 9,158 8,984 1.42 1.58 
 

  ท่ีมา   :    ปี 2536- 2544  สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
ปี 2545-2546   สมาคมผู้ผลติ ผู้ ค้าและสง่ออกไข่ไก่ 
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 จนกระทัง่ปี 2546 ได้มีการแตง่ตัง้ใหมใ่ห้เป็นคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ 
(EGG BOARD)        ได้ทําการจดัสรรและควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) ในปี 2546  
โดยได้กําหนดเป้าหมายปริมาณการนําเข้าจากตา่งประเทศ   และผลติภายในประเทศของลกูไก่
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข(่เพศเมีย)   ให้ได้รวมจํานวน 407,379 ตวัตอ่ปี   เป็นปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุ
จากต่างประเทศจํานวน 236,276 ตวั     โดยเป็นการนําเข้าปู่ ย่าพนัธุ์เพ่ือเลีย้งเป็นพอ่แม่พนัธุ์ไกไ่ข่
ท่ีผลติได้ภายในประเทศ จํานวน 171,103 ตวั        ทําให้ในปี 2545 มีปริมาณการนําเข้าพ่อแม่
พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) จํานวน  222,500 ตวั  และปี 2546  จํานวน 214,238 ตวั    จํานวนปริมาณ
การนําเข้าลดลงตามลําดบั       การขอนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขต้่องผ่านคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่
แห่งชาต ิ    โดยปริมาณการขอนําเข้าจะมีจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีจดัสรรให้ได้       ความต้องการ
นําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ของผู้ผลิตมีจํานวนเกินโควตาท่ีจดัสรรได้  ( ตารางท่ี  3)   

 
      คณะกรรมการนโยบายไขไ่ก่แห่งชาติได้จดัสรรการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่     (เพศเมีย) 

โดยมีจดุประสงค์มุง่หวงัควบคมุอปุทานไขไ่ก่เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาไขไ่ก่     แตผู่้ เลีย้งไก่ยงั
มีความต้องการนําเข้าจํานวนพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)เกินกว่าโควตาการจดัสรร       จงึทําให้เกิด
ประเด็นปัญหาเพ่ือการศกึษาดงันี ้

 
1. ปริมาณความต้องการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่ขึน้อยูก่บัปัจจยัใดบ้าง 
2. การควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขม่ีผลกระทบตอ่ราคาของไขไ่กห่รือไม่เพียงใด 

 
การศกึษาถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ปริมาณอปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่       ท่ีมี 

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไขไ่ก่และปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจใน
การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขข่องผู้ประกอบการเลีย้งไก่ไข่อยา่งไร และศกึษาถงึผลกระทบจาก      
การควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไขท่ี่มีตอ่ปริมาณไขไ่ก่และราคาไขไ่ก่    เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
ในการนําผลการศกึษาไปประกอบการตดัสินใจวางแนวทางการแก้ไขปัญหาตา่ง  ๆ      ท่ีเก่ียวข้อง
การจดัสรรการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่  การผลติ  การบริโภคและผลกระทบตอ่ราคาของไขไ่กต่่อไป  
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ตารางที่ 3   ปริมาณการจัดสรรพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (เพศเมีย) Parent Stocks 
                 และปู่ย่าพันธ์ุไก่ไข่ (เพศเมีย)  Grand Parent Stocks ในปี 2546 

     หน่วย : ตวั  

ลําดบั บริษัทผู้ผลิตลกูไก่ไข ่
   

ปริมาณ  PS คา่เฉลี่ย 2 ปี ปริมาณ  คิดเป็น 

    ปี 2544 ปี 2545 (2544-2545) PS ท่ีจดัสรร ร้อยละ 

1 บมจ.เบทาโกร  อโกรกรุ๊ป  69,000 76,000 72,570 64,587 15.85 

2 บจก.แหลมทองฟาร์ม 69,950 65,371 67,661 60,218 14.78 

3 ฟาร์มไก่พนัธุ์เกิดเจริญ 35,167 42,485 38,826 34,555 8.48 

4 ฟาร์มกรุงไทย 32,422 32,820 32,621 29,033 7.13 

5 ยไูนเตด็การตลาดสากล 24,000 25,400 24,700 21,983 5.40 

6 สหกรณ์ผู้ เลีย้งไก่ไข่ 0 0 0 22,400 5.50 

7 อดุมชยัฟาร์ม 3,120 3,500 3,310 3,500 0.86 

8 อตุสาหกรรมสตัว์ไทย 0 10,000 5,000 0 0.00 

  PS นําเข้า 233,659 255,576 244,688 236,276   

9 บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร           

  PS ผลิตภายในประเทศ 212,000 172,500 192,250 171,103 42.00 

  รวม PS.ทัง้หมด 445,659 327,296 436,938 407,379 100.00 

     หน่วย : ตวั  

ลําดบั บริษัทผู้ นําเข้าปู่ ย่าพนัธุ์ไก่ไข ่
   

ปริมาณ   GP คา่เฉลี่ย 2 ปี ปริมาณ  

  (เพศเมีย) GP ปี 2544 ปี 2545 (2544-2545) GP ท่ีจดัสรร  

1 บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 9,315 6,581 7,979 7,084  

 
ท่ีมา : กรมปศสุตัว์   

DPU



8 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.    เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปของการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข ่การผลิตไก่ไข ่และการตลาด    
       ของธรุกิจไขไ่ก่ในประเทศไทย 
 
2.    เพ่ือศกึษาปริมาณของการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขแ่ละการจดัสรรปริมาณนําเข้าของ                
       พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ของประเทศไทยและปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อปุสงค์การนําเข้า     
 
 3.   เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบการควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) ท่ีมีผลกระทบ                
       ตอ่ราคาไขไ่ก่ 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.  ศกึษาถงึการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไกไ่ข ่การผลิตไก่ไข ่และการตลาดของธุรกิจไขไ่ก่ใน      
     ประเทศไทย 
 
2.  เป็นข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการกําหนดนโยบายควบคมุการนําเข้าและ    
     การจดัสรรปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข่(เพศเมีย)   
 
3.  ศกึษาถงึปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลกระทบตอ่การตอบสนองของอปุสงค์การนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์                              
     ไก่ไข ่ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

เพ่ือวิเคราะห์สภาวะการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข ่  และการควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์
ไก่ไขจ่ากข้อมลูรายเดือนของปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่  ราคาลกูไกไ่ข่ และราคาไขไ่ก่      
จากนัน้วเิคราะห์ถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตอบสนองของอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไกไ่ข ่ 
โดยการศกึษาข้อมลูรายเดือนในช่วงปี 2536–2546   ตลอดจนศกึษาถึงสภาพทัว่ไปของการผลติ     
การบริโภค และการตลาดของไขไ่กใ่นประเทศไทย    
 
 
 
วธีิการศกึษา 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูแบบอนกุรมเวลาเป็นรายไตรมาส ข้อมลูท่ีใช้
เป็นข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary data)  เป็นรายเดือนและรายไตรมาสของการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่
ไข่(เพศเมีย)ในช่วงปี 2536 –2546  โดยการเก็บรวบรวมจากสถิติการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข่    
เอกสารทางวชิาการของกรมปศสุตัว์  รายงานการศกึษาและบทความตา่ง ๆ ของ กรมปศสุตัว์     
สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  และเอกสารบทความ สาสน์ไก่ไขข่องสมาคมผู้ผลิต ผู้ ค้า          
และสง่ออกไข่ไก่  และบทความตา่ง ๆ จากหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แก่    กรมการค้าภายใน  
วารสารปศสุตัว์ตา่งๆ ท่ีภาครัฐบาลและภาคเอกชน ท่ีเก็บรวบรวมไว้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)          นํามาอธิบายถงึสภาวะ
ทัว่ไปในการผลติ การบริโภค   การตลาดของไขไ่ก่ท่ีมีสว่นในการตดัสินใจนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่  
และอธิบายถึงสภาวะการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ รวมถงึนโยบายของคณะกรรมการไขไก่แห่งชาติ       
ในการควบคมุจดัสรรการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่(เพศเมีย)   ในประเทศไทย 
 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method)    การวิเคราะห์โดยอาศยั
แบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ                 เพ่ือศกึษาถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตอบสนองของอปุ
สงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่           จากข้อมลูรายไตรมาสโดยประมาณค่าสมัประสทิธ์ิของตวั
แปรในสมการอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่ใช้วิธี Ordinary Least Squares Method โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน Multiple Regression Equation  
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บทที่ 2 
 

แนวคิดทางทฤษฎี 
การตรวจเอกสาร 
 

1. นิภาพร ประดิษฐอาชีพ  (2539) ได้ศกึษาสภาพการผลติ ต้นทนุการผลติไกไ่ข่ 
และไข่ไก่ สภาพการตลาดและวิเคราะห์ลกัษณะความเคล่ือนไหวของราคาและปริมาณการผลติ
ไข่ไก่ในระหว่างปี 2526-2536    โดยพิจารณาตามความเคล่ือนไหวตามแนวโน้มระยะยาว
ปรากฏว่าราคาไขไ่ก่ท่ีเกษตรได้รับมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เดือนละ 0.0477 บาท ตอ่ 10 ฟอง และ
ปริมาณการผลิตไขไ่ก่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เดือนละ 4.9149 ล้านฟอง  และผลการศกึษาความ
เคล่ือนไหวตามฤดกูาล ปรากฏว่าราคาไขไ่ก่ท่ีเกษตรกรได้รับ มีดชันีราคาตามฤดกูาลในช่วง
เดือนมกราคมถงึเมษายน ต่ํากวา่เดือนอ่ืน ๆ ในรอบปี  โดยมีคา่ต่ําสดุในเดือนกมุภาพนัธ์เท่ากบั 
91.1 และ      จะสงูขึน้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน  โดยมีคา่สงูสดุในเดือนกนัยายน
เท่ากบั 109.6  สําหรับปริมาณการลิตไขไ่ก่มีคา่ดชันีตามฤดกูาลตํ่าสดุในเดือนมีนาคมเท่ากบั 
96.8 และมีคา่สงูสดุในเดือนธนัวาคมเท่ากบั 103.2  และจากการวิเคราะห์การตอบสนองของ
อปุทานไขไ่ก่   ผลการศกึษาพบวา่ปริมาณการผลติไขไ่กใ่นไตรมาสท่ี t ขึน้กบั ราคาไขไ่ก่ท่ี
เกษตรกรได้รับใน 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา  ราคาลกูไก่ไข่ใน 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา ราคาอาหารผสมไก่
ไข่ในไตรมาสนัน้และแนวโน้มของเวลา และการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ของอปุทาน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาไขไ่ก่ท่ีเกษตรได้รับใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมามีค่าเท่ากบั 
0.0701     คา่ความยืดหยุน่อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาลกูไก่ไข่ใน 2 ไตรมาสท่ี
ผ่านมามีค่าเทา่กบั –0.0189      คา่ความยืดหยุน่อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
อาหารผสมไกไ่ขใ่นไตรมาสนัน้         มีค่าเท่ากบั – 0.0648 และอตัราเพ่ิมของอปุทานอนั
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของเวลามีคา่เท่ากบั 0.0295      พบวา่อปุทานของไข่
ไก่มีการตอบสนองตอ่เปล่ียนแปลงของราคาไข่ไกท่ี่เกษตรกรได้รับใน 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา ซึง่
ระดบัใกล้เคียงกบัราคาอาหารผสมไกไ่ขใ่นไตรมาสท่ี t  อปุทานไขไ่กต่อบสนองตอ่ราคาอาหาร
ผสมไก่ไข่ในไตรมาสท่ี t ในระดบัท่ีสงูกวา่ราคาลกูไก่ไขใ่น  2 ไตรมาสท่ีผ่านมา  
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2. ศุมาลิน  อินนุพัฒน์ (2541)     ทําการศกึษาในเร่ืองการวิเคราะห์การตลาดของ
ลกูไก่ไขใ่นประเทศไทย ศกึษาสภาพทัว่ไปทางการตลาดของอตุสาหกรรมการผลิตลกูไกไข ่ โดยมี
ผู้ประกอบการผลติลกูไก่ไขเ่พ่ือการจําหนา่ยอยูป่ระมาณ 12 ราย  เม่ือวดัระดบัการกระจกุตวัโดย
ใช้ข้อมลูกําลงัการผลิตมาคํานวณพบวา่คา่อตัราการกระจกุตวัมีคา่สงูร้อยละ 76.14     ซึง่แสดงวา่
อตุสาหกรรมไกไ่ขมี่การกระจกุตวัหรือมีการผกูขาดในระดบัสงู  ซึง่อยูใ่นโครงสร้างตลาดผู้ขาย 
น้อยราย(Oligopoly) โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน 5 ราย  ท่ีครองส่วนแบง่การตลาดได้
ร้อยละ 76.14  และกลุม่ผู้ผลติยงัมีพฤติกรรมการรวมกลุม่กนัเพ่ือกําหนดปริมาณการผลิตรวมท่ี
ออกสูต่ลาดในแตล่ะช่วง  ทําให้ผู้ผลติสามารถควบคมุระดบัราคาให้เป็นไปตามความต้องการได้  
และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาลกูไก่ไขโ่ดยไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มเวลาในระยะ
ยาว แตมี่การเคล่ือนไหวตามฤดกูาล มีดชันีราคาตามฤดกูาลในช่วงเดือนธนัวาคมถงึพฤษภาคม 
ต่ํากวา่เดือนอ่ืน ๆ  และมีค่าต่ําสดุในเดือนมีนาคมเท่ากบั 87.09  สว่นในเดือนมิถนุายนถงึ
พฤศจิกายนนัน้ ดชันีราคาตามฤดกูาลจะปรับตวัสงูขึน้และสงูสดุในเดือนกนัยายนเท่ากบั 114.37          
และในการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนตามวฎัจกัร  พบวา่ราคาลกูไกไขไ่ม่มีความเคล่ือนไหว
ตามวฎัจกัร  การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลติตามการเปล่ียนแปลงของราคาได้รวดเร็ว    
 

3. ศรายุทธ   เอ่ืยมไพโรจน์  (2542)  ทําการศกึษาการวิเคราะห์อปุทานและอปุสงค์
ไก่เนือ้ของประเทศไทย   ได้ศกึษาสภาพทัว่ไปของการผลิต การตลาด และสง่ออกไก่เนือ้ของ
ประเทศไทย ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อปุทานและอปุสงค์ไก่เนือ้รวมทัง้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อปุสงค์
เพ่ือการสง่ออกไกเ่นือ้  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาขายไกเ่นือ้มีชีวิตท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งได้รับ
และราคาขายปลีกไก่เนือ้ชําแหละ ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาขายปลีกไก่เนือ้ชําแหละและราคา
สง่ออกไก่เนือ้  ผลการศึกษาพบว่าค่าความยืดหยุ่นของอปุทานไกเ่นือ้ท่ีมีต่อราคาขายไกเ่นือ้มีชีวิต
ท่ีเกษตรกรได้รับ ราคาลกูไก่เนือ้ และราคาอาหารสําเร็จรูปมีค่าเท่ากบั 1.077 , -0.380 และ –
1.634 ตามลําดบั  คา่ความยืดหยุน่ของอปุสงค์ไก่เนือ้ตอ่ราคาขายปลีกไก่เนือ้ชําแหละ ราคาขาย
ปลีกเนือ้แดงสกุรชําแหละและรายได้ประชาชาติตอ่หวัตอ่คนมีค่าเท่ากบั    –1.205, 0.750 และ
0.544 ตามลําดบั  คา่ความยืดหยุน่ของอปุสงค์ไก่เนือ้ตอ่อตัราสว่นการสง่ออกไก่เนือ้เปรียบเทียบ
ประเทศไทยตอ่จีนมีค่าเท่ากบั –4.928  ราคาขายไก่เนือ้มีชีวิตท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งได้รับและราคาขาย
ปลีกไก่เนือ้ชําแหละมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.516    รวมทัง้
ราคาขายปลีกไก่เนือ้ชําแหละและราคาสง่ออกไก่เนือ้           มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัมี
คา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั  1.131  โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99   
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4. ดเิรก  ยี่ สุ่นเทศ  (2544) การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของฟาร์มไกไ่ขใ่น
ระบบปิด  ศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการเลีย้งไก่ไข่ในระบบปิดในจงัหวดั
สระบรีุ พระนครศรีอยธุยา และนครปฐม   ผลการศกึษาพบว่าต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน
ของการเลีย้งไก่ไขใ่นระบบปิด โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12.50  กรณีไมมี่การกู้ เงินมาลงทนุ    
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิเท่ากบั 696,942.38 บาท อตัราสว่นรายได้ต่อรายจ่ายเท่ากบั 1.0520 และ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเท่ากบัร้อยละ 22.09  จากผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่า การเลีย้งไก่ไข่
ในระบบปิดในกรณีท่ีไมมี่การกู้ เงินมีความคุ้มคา่ในการลงทนุ  สว่นในกรณีท่ีมีการกู้ เงินมลูคา่
ปัจจบุนัสทุธิเท่ากบั 618,553.02 บาท อตัราสว่นรายได้ตอ่รายจ่ายเท่ากบั 1.0348    และอตัรา
ผลตอบแทนการลงทนุเท่ากบัร้อยละ 23.85 ซึง่จากผลท่ีได้มีความคุ้มค่าในการลงทนุเช่นกนั   
และได้ศกึษาถงึการวเิคราะห์ความออ่นไหวของโครงการโดยกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัหลกั ได้แก่ ราคาขายไข่ไก่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   ได้ศกึษาการวิเคราะห์ 
จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค ของการลงทนุเลีย้งไก่ไขใ่นระบบปิดแบบมีสญัญา   พบว่า
ผลผลติไขไ่กเ่ป็นสินค้าท่ีมีฐานทางการตลาดท่ีกว้าง  มีราคาต่อหน่วยต่ําเม่ือเทียบกบัสินค้า
อาหารอ่ืน ๆ   รวมถงึมีความหลากหลายในการนําไปบริโภค    แตผ่ลผลิตของไขไ่ก่คือเป็นสนิค้า
ท่ีเปราะบางและเน่าเสียได้งา่ย   สว่นจดุแข็งในการเลีย้งไก่ไขใ่นระบบปิดมีมาก      ยกเว้นใน
เร่ืองของต้นทนุท่ีมีต้นทนุสงูกว่าการเลีย้งในระบบโรงเรือนแบบเปิด          ถือว่าเป็นจดุออ่นใน
การเลีย้งระบบนี ้  
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แนวคดิทางทฤษฏีที่เก่ียวกับการวิจยั 
 
ทฤษฏีที่เก่ียวข้องการวจิยั 
  

พอ่พนัธ์ุและแมพ่นัธุ์ไก่ไขเ่ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตไขไ่ก่  อปุสงค์หรือความต้องการ     
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขส่ามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอปุสงค์ปัจจยัการผลติ ซึง่เป็น อุปสงค์สืบเน่ือง 

(Derived Demand)  คือ อปุสงค์สําหรับพ่อแมพ่นัธุ์ไกไ่ขสื่บเน่ืองหรือเกิดจากอปุสงค์สําหรับไขไ่ก่  
โดยอปุสงค์สําหรับพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่และอปุสงค์สําหรับไขไ่ก่  จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
แตเ่น่ืองจากอปุสงค์สําหรับปัจจยัการผลิต ซึง่ในท่ีนีค้ือ พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขสื่บเน่ืองมาจากอปุสงค์  
ของสินค้า ซึง่ในท่ีนีคื้อ ไขไ่ก่   อปุสงค์สําหรับพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขจ่งึมกัจะมีความยืดหยุน่ต่อราคาไขไ่ก่

น้อยกว่าอปุสงค์สําหรับไขไ่ก่  ทัง้นีเ้พราะอปุสงค์ของปัจจยัการผลิตเกิดจาก MR.MPf     ซึง่อาจจะ

แสดงได้ดงัในรูปตอ่ไปนี ้ 
 

  
โดยเม่ือความต้องการไขไ่ก่เปล่ียนแปลงไป  สง่ผลให้ความต้องการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์

ไก่ไขเ่ปล่ียนแปลงไปด้วย ถ้าความต้องการไขไ่ก่เพ่ิมขึน้สง่ผลให้ความต้องการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่
ไข่เพิ่มขึน้   และถ้าความต้องการไขไ่ก่ลดลงทําให้ความต้องการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ลดลงด้วยเช่นกนั  

ราคาไข่ไก่ ราคาลกูไก่

พ่อแม่พนัธุ์นําเข้า

                Dg

                        Df              Df = MR.MPf

Q Q

ภาพท่ี 1 แสดงอปุสงค์พ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ ภาพท่ี 2 อปุสงค์สําหรับพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่

          สืบเน่ืองจากอปุสงค์สําหรับไข่ไก่ Df = อปุสงค์ของพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่

Dg =  อปุสงค์สําหรับไข่ไก่ MR = รายได้จากการขายลกูไก่ไข่

MP = ผลิตภาพของพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่
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 ความยืดหยุน่ของ Df ต่ํากวา่ความยืดหยุน่ของ Dg เน่ืองจาก Df เป็นอปุสงค์ของปัจจยั
การผลิต ผู้ประกอบการจะต้องการพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ เม่ือรายได้เพ่ิมขึน้จากการซือ้พอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข ่
มากกว่าหรือเท่ากบั ราคาหรือ MC ต้นทนุเพ่ิมของแมพ่นัธุ์ไก่ไข่  แตเ่น่ืองจากในตลาดไขไ่ก่        
MR มากกว่า AR =P  ดงันัน้รายรับเพ่ิมจากการซือ้พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขจ่งึลดลงตาม MR ซึง่ MR >P 
คือ  ราคาลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์ไกไ่ข ่ 

 
      อยา่งไรก็ดีอปุสงค์สําหรับไขไ่กซ่ึง่เป็นอปุสงค์ของผู้บริโภค ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง  
โดยท่ีสําคญั คือ ราคาของสินค้า ในท่ีนีคื้อ ราคาไข่ไก่   ราคาสินค้าอยา่งอ่ืนท่ีอาจจะทดแทนหรือ
ใช้ร่วมกนั  รายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค และปัจจยัอ่ืน ๆ  โดยทัว่ไปเมื่อปัจจยัอย่างอ่ืน 
อยูค่งท่ี  อปุสงค์สําหรับสนิค้าจะเปล่ียนแปลงตามกฎของอปุสงค์  ความต้องการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์
ไก่ไขเ่กิดจากความต้องการบริโภคไขไ่ก่   และความต้องการบริโภคไขไ่ก่ขึน้กบัปัจจยัต่างๆ ความ
ต้องการไขไ่กเ่พ่ือมาบริโภคขึน้กบัปัจจยัตา่งๆท่ีกําหนดขึน้ เช่น ราคาไขไ่ก่, รายได้ เป็นต้น  ซึง่
ความต้องการไขไ่ก่เป็นอปุสงค์สนิค้า     เพ่ือการบริโภค ซึง่จะเป็นไปตามกฎของอปุสงค์              

 
    เม่ือกลา่วถงึฟังก์ชัน่อปุสงค์ จงึหมายถงึ ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณเสนอซือ้กบั
ปัจจยัต่าง ๆ ทกุตวัท่ีมีสว่นในการกําหนดปริมาณเสนอซือ้ของผู้บริโภค  (นราทิพย์ , 2540)   

 
กฎแห่งการเสนอซือ้หรือกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) กําหนดว่าปริมาณ

ความต้องการของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ยอ่มแปรผนั (inverse 
relation) กบัระดบัราคาของสินค้าและบริการชนิดนัน้เสมอ ซึง่หมายความว่า เม่ือราคาของสนิค้า
สงูขึน้ ผู้บริโภคจะซือ้สนิค้าในปริมาณน้อยลง และเม่ือราคาของสินค้าลดลง ผู้บริโภคจะซือ้สนิค้า
และบริการในปริมาณท่ีมากขึน้ ซึง่สามารถเขียนเป็นฟังก์ชัน่อปุสงค์ได้ดงันี ้ 
   Qx = f (Px, ,Py, N, Y, T ) 
โดยกาํหนดให้  

 Qx : ปริมาณความต้องการของสินค้า X 
   Px : ราคาของสนิค้า X  
   Py : ราคาของสนิค้า y 
   N : จํานวนผู้บริโภค 
   Y : รายได้   
   T : รสนิยม   
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ตัวกาํหนดอุปสงค์สินค้าและบริการ  
 
1. ราคาของสนิค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้   โดยทัว่ไปหาก

สินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึง่มีราคาสงูขึน้    ปริมาณการซือ้สินค้าหรือบริการชนิดนัน้จะลดลง
ในทางตรงกนัข้ามหากสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึง่ราคาลดลง  ปริมาณการซือ้สินค้าหรือ
บริการชนิดนัน้จะเพิม่ขึน้ 
 
 2. ราคาของสนิค้าหรือบริการชนิดอื่น ๆ ท่ีสามารถใช้ทดแทนสนิค้าหรือบริการท่ี         
ผู้บริโภคต้องการซือ้ตามปกติ  ซึง่ความต้องการของผู้บริโภคอาจสนองตอบความต้องการได้ด้วย
สินค้าหรือบริการหลายชนิด      ถ้าสินค้าหรือบริการชนิดหนึง่ราคาสงูขึน้ ผู้บริโภคอาจจะบริโภค
สินค้าหรือบริการชนิดนัน้ๆ ลดลง และจะหนัไปบริโภคสนิค้าหรือบริการชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถกูกว่า
เพิ่มขึน้ ในทางตรงกนัข้ามหากสินค้าหรือบริการชนิดหนึง่มีราคาลดลง ผู้บริโภคจะบริโภคสนิค้า
หรือบริการชนิดนัน้ๆ เพ่ิมขึน้  และจะหนัไปบริโภคสนิค้าหรือบริการชนิดอื่นท่ีมีราคาสงูกวา่ลดลง   
 
     3. จํานวนผู้บริโภคในตลาด เม่ือจํานวนประชากรเพิม่ขึน้ ความต้องการด้านอาหาร   
จะเพ่ิมขึน้ด้วยและต้องมีอํานาจในการซือ้  จงึจะสามารถซือ้สินค้าหรือบริการได้มากขึน้  ในทาง
ตรงกนัข้ามหากจํานวนผู้บริโภคในตลาดลดลง ความต้องการในด้านอาหารจะลดลงตามไปด้วย  
เน่ืองจากอํานาจในการซือ้มีน้อย 
 

4. ระดบัรายได้ของผู้บริโภค  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สงูย่อมสามารถซือ้สินค้าหรือบริการได้
มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตํ่า  เพราะผู้บริโภคท่ีมีรายได้สงูจะมีอํานาจในการซือ้สินค้าหรือบริการ
มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตํ่า   
 

5. รสนิยมของผู้บริโภคหรือคา่นิยมของคนในสงัคม     ในการเปล่ียนแปลงรสนิยมของ
ผู้บริโภคหรือคา่นิยมของคนในสงัคม  ทําให้เกิดความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจได้ ด้วยเหตนีุธ้รุกิจ
บางแห่งจงึยอมลงทนุจํานวนมหาศาลในการโฆษณา       เพ่ือหวงัในการเปล่ียนแปลงรสนิยมของ
ผู้บริโภคหรือมฉิะนัน้ก็รักษาคา่นิยมของคนในสงัคมในสนิค้าให้คงเดิม  เช่น การรณรงค์บริโภคไข่  
เพ่ือให้ประชาชนบริโภคซือ้ไข่เพิม่ขึน้  
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ความยืดหยุ่นของอุปสงค์  
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัตา่งๆท่ีกลา่วข้างต้น   จะมีผลตอ่ความต้องการพอ่แมพ่นัธุ์

ไก่ไข ่ ผลกระทบดงักลา่วนีอ้าจจะมีขนาดท่ีแตกตา่งกนั การวดัผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ  อาจ   
วดัจากร้อยละของการเปล่ียนแปลงของปริมาณอปุสงค์ตอ่ร้อยละของการเปล่ียนแปลงของราคา
ปัจจยัการผลิตก็ได้ ซึง่เรียกวา่  ความยืดหยุน่ ซึง่หมายถงึ      การวดัความตอบสนองของปริมาณ
อปุสงค์      ตามร้อยละของการเปล่ียนแปลงตวัแปรอสิระ เช่น    เม่ือราคาสินค้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1   
ทําให้ปริมาณอปุสงค์ลดลงร้อยละเท่าไร     ถ้ามีค่ามากกวา่ แสดงวา่มีความยืดหยุน่มาก 
(elasticity)  ถ้ามีค่าเท่ากบั 1 แสดงว่าความยืดหยุน่แบบ unitary  และ ถ้ามีคา่น้อยกวา่ 1 แสดง
ว่ามีความยืดหยุน่น้อย (inelasticity) 
 
 ตามความหมายดงักลา่วข้างต้น คือ คา่ความยืดหยุน่ของอปุสงค์ของพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่
ตอ่ราคาพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข ่แสดงได้ดงันี ้  

  

 Pps =   อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (Qps) 
                     อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่   (Pps) 
  

= % Qps  

   % Pps  
 

  =    Qp x  Pp 

   Pp     Qp 
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แบบจาํลองทางเศรษฐมิตขิองการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่   
 

1.การกาํหนดแบบจาํลองที่ใช้ในการศึกษาถงึปัจจัยการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่
ได้กําหนดขึน้โดยพิจารณาถงึระบบการนําเข้าทัง้พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่เป็นเพศผู้และเพศเมีย       แต่
เน่ืองจากพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) จะเป็นตวักําหนดปริมาณการเลีย้งไก่ไข ่ จนถงึปริมาณผลผลติ
ไข่ไก่ของประเทศไทย  ซึง่การนําเข้าจะมีการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาลกูไก่ไข่ ราคาลกูไก่
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่    และเน่ืองจากบริษัทผู้ผลิตไก่ไขจ่ะต้องวางแผนการนําเข้าและดําเนินการตาม
ขัน้ตอนการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ โดยจะต้องขออนญุาตนําเข้าลว่งหน้าก่อนกบัทางกรมปศสุตัว์ 
และจะต้องวางแผนการจองสัง่ซือ้     และนําเข้าลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่จากบริษัทผู้ผลิตลกูไก่พอ่แม่
พนัธุ์ไก่ไขจ่ากต่างประเทศ 
 

ดงันัน้การกําหนดปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่ของผู้ผลิต 
โดยผู้ผลิตมีความต้องการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขซ่ึง่เกิดจากความต้องการบริโภคไข่ไก่   นอกจากนี ้
ความต้องการบริโภคไขไ่ก่ขึน้กบัปัจจยัต่างๆ ความต้องการไขไ่ก่เพ่ือมาบริโภคขึน้กบัปัจจยัตา่งๆท่ี
กําหนดขึน้ เช่น ราคาไขไ่ก่,รายได้  เป็นต้น  ได้แก่  
 
 Qps = f (Qde , Pps ,Pc,Dummy)   (1) 
โดย 
 Qps = ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ (เพศเมีย)  
 Qde = ความต้องการบริโภคไขไ่ก่ 
 Pps = ราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่นําเข้าจากตา่งประเทศ    
 Pc = ราคาลกูไก่ไข่   
 Dummy= การกําหนดโควต้าปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ 
และ 
 Qde = f  (Pe,I  )    (2) 
โดย  
 Qde = ความต้องการบริโภคไขไ่ก่ 
 Pe = ราคาไขไ่ก่ 
 I = รายได้ประชาชาติตอ่หวั  
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โดยแทนสมการท่ี 2 ในสมการท่ี 1 ได้  แบบจําลองสมการอปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุ ดงันี ้ 
 

Qps t =     f (Pet , I t , Pps t , Pc t-2  , Dummy)  (3) 

 
เขียนเป็นสมการถดถอยเชิงซ้อนรูปแบบเส้นตรง ได้ดงันี ้
 

 Qps t =    a + b1Pet + b2I t + b3Ppst  + b4Pc t-2  + b5Dummy         (4) 

 
โดยกําหนดให้  
 

Qps t = ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)    (ตวั)       (ไตรมาสท่ี t) 
 
a   = คา่คงท่ีของสมการถดถอย  
 

Pe t   = ราคาไข่ไกค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  ( บาท ตอ่ 10 ฟอง)   (ไตรมาสท่ีt) 

 

I t = รายได้ประชาชาติตอ่หวั   ( บาท ตอ่ คน )         (ไตรมาสท่ีt)  

 

Pps t = ราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่นําเข้า  (บาท ตอ่ ตวั)           (ไตรมาสท่ีt) 

 

Pc (t-2)   = ราคาลกูไก่ไข่   (บาท ตอ่ ตวั)           (ไตรมาสท่ี t-2) 

 
Dummy   = การกําหนดโควต้าปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ 
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ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ (Pe) โดยกําหนดให้ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกร
ขายได้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่   ถ้าราคาไขไ่ก่สงูขึน้ทําให้เกษตรกร
ขยายการเลีย้งไกเ่พ่ิมขึน้(ลดลง) บริษัทผู้ผลิตไก่ไขจ่ะนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขเ่พิม่ขึน้(ลดลง)  
เพ่ือท่ีจะนํามาเป็นปัจจยัในการผลติลกูไก่ไขเ่พ่ิมขึน้(ลดลง)   

 
รายได้ประชาชาตต่ิอหัว (I) ท่ีปรับด้วยดชันีราคาผู้บริโภค    เม่ือประชากรมีรายได้

เพิ่มสงูขึน้ เศรษฐกิจมีการขยายตวัจะสง่ผลให้มีการบริโภคเพ่ิมขึน้    ผู้บริโภคจะมีกําลงัซือ้บริโภค
ไข่ไก่เพ่ิมขึน้ จะทําให้เกษตรกรมีการขยายการเลีย้งไก่ไข ่ เพ่ือตอบสนองการบริโภคไข่ไก่ท่ีเพ่ิมขึน้  
ดงันัน้บริษัทผู้ผลิตจะกําหนดปริมาณนําเข้า พ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขม่าเลีย้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในช่วงเศรษฐกิจขยายตวั 

 
ราคาลูกไก่พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่นําเข้า (Pps)      เน่ืองจากราคาพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่นําเข้า

จากต่างประเทศเป็นต้นทนุในการผลิตลกูไก่ไขร่าคาอาจจะสงูขึน้หรือลดลง ตามภาวะราคาและ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งสกลุเงินบาทกบัสกลุเงินตา่งประเทศ ดงันัน้ราคาพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่
จงึมีผลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทผู้ผลิตท่ีจะลดลงหรือเพ่ิมปริมาณนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุ  ตามกฎแห่ง
การเสนอซือ้หรือกฏของอปุสงค์ 

 

ราคาลูกไก่ไข่ (Pc t-2)  บริษัทผู้ผลิตลกูไก่ไขจ่ะใช้ราคาลกูไก่ไขใ่น 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา 

เพ่ือวางแผนการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่  สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคาลกูไก่ไขจ่ะมีผลทําให้
เกษตรกรปรับการผลติโดยซือ้ลกูไก่ไขม่าเลีย้งเป็นไกรุ่่นไขเ่พิ่มขึน้หรือลดลงเพ่ือให้ผลผลิตไขไ่ก่     
ในกรณีท่ีเกษตรกรมีความต้องการลกูไกไ่ขไ่ปเลีย้งเพ่ิมมากขึน้สง่ผลให้ราคาลกูไก่ไขส่งูขึน้ เม่ือ
เกษตรกรมีความต้องการลกูไก่ไข่มากขึน้จึงมีผลตอ่การตดัสินใจนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขข่องบริษัท 
ผู้ผลิตลกูไก่ไข่ท่ีจะเพิ่มปริมาณนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุเพ่ิมขึน้เพ่ือผลติเป็นลกูไก่ไข่ มาตอบสนอง    
ความต้องการของเกษตรกร บริษัทผู้ผลิตต้องวางแผนการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ลว่งหน้า 6 เดือน       
ดงันัน้ราคาลกูไก่ไข่เพ่ิมขึน้หรือลดลงจะสง่ผลต่อบริษัทผู้ผลติไกไ่ข่       กําหนดปริมาณการนําเข้า
ในอีก 2   ไตรมาสตอ่มา  

Dummy   เป็นตวัแปรท่ีมีการควบคมุการนําเข้า โดยกําหนดให้เป็น   
ตวัแปรท่ีมีค่า 0 คือ ตัง้แตปี่ 2536 – 2544 ซึง่เป็นปีท่ีไมม่ีการควบคมุปริมาณการนําข้า   
ตวัแปรท่ีมีค่า 1 คือ ตัง้แตปี่ 2545 – 2546 ซึง่เป็นปีท่ีมีการควบคมุปริมาณการนําเข้า 
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สมมตฐิานของการศึกษา 
 

ในการวิเคราะห์อปุสงค์นําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ของประเทศไทย ได้กําหนดสมมตฐิาน
ของการศกึษาไว้ดงันี ้  
 

1. ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้(Pe) ท่ีปรับด้วยดชันีราคาผู้บริโภคจะมี     
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ขข่องประเทศไทย   

    Q >  0     

    Pe 
 

 2. รายได้ประชาชาตต่ิอหวั (I)   ท่ีปรับด้วยดชันีราคาผู้บริโภคจะมีความสมัพนัธ์ 
ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ของประเทศไทย 

    Q >   0       

    I  
 

3. ราคาลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่นําเข้า(Pps)  ท่ีปรับด้วยดชันีราคาผู้บริโภค                         
จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขข่องประเทศไทย 

    Q <   0     

   Pps  
 

 4. ราคาลูกไก่ไข่ ใน 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา (Pc t-2) ท่ีปรับด้วยดชันีราคาผู้บริโภค                         

จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขข่องประเทศไทย 

    Q >   0     

   (Pc t-2)    
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2. ผลกระทบการควบคุมการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)ที่มีต่อราคาไข่ไก่ 
โดยจะเปรียบเทียบระหวา่งการควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่กบัราคาของไขไ่ก่ว่ามี 
ผลกระทบหรือไม่เพียงใด  จากนโยบายควบคมุและจดัสรรการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่      โดย
กําหนดความสมัพนัธ์ของราคาไขไ่ก่ได้ เขียนเป็นสมการถดถอยเชิงซ้อนรูปแบบเส้นตรง ได้ดงันี ้
 

 Pe t =  a + b1Qps( t-3 ) + b2 Qps( t-4 ) + b3 Qps( t-5 ) + b4 I( t ) (5)                             
 
โดยกําหนดให้  

Pe t          =  ราคาไข่ไกค่ละท่ีเกษตรกรขายได้(บาทต่อ 1,000,000 ฟอง) (ไตรมาสท่ีt) 

a          = คา่คงท่ีของสมการถดถอย  

Qps ( t-3 )        = ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)    (ตวั)       (ไตรมาสท่ี t-3) 

Qps ( t-4 )        = ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)    (ตวั)       (ไตรมาสท่ี t-4) 

Qps (t-5 )        = ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)    (ตวั)       (ไตรมาสท่ี t-5) 

I( t )         = รายได้ประชาชาติตอ่หวั  ( บาท ตอ่ คน)              (ไตรมาสท่ี t )  

 
การวิเคราะห์เพ่ือต้องการทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุ

ไก่ไขมี่ผลกระทบต่อราคาไขไ่ก่ และทําให้ราคาไขไ่ก่เพิม่ขึน้หรือไม ่  เน่ืองจากตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว
ในบทท่ี 3 ว่าปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุในไตรมาสปัจจบุนั นํามาเลีย้งเพ่ือมาเป็นแมพ่นัธุ์ไก่ไข่
เพ่ือให้ไขเ่ชือ้และเข้าตู้ ฟักเพ่ือฟักเป็นลกูไก่ไข ่       แล้วนํามาเลีย้งต่อจนกระทัง่เป็นไก่ไขท่ี่สามารถ
ให้ผลผลติไขไ่กไ่ด้ ต้องใช้เวลาประมาณ  9 เดือน – 1 ปีขึน้ไปปริมาณนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีนําเข้า
มาแล้วใน 3 ไตรมาส  4 ไตรมาส และ 5 ไตรมาสท่ีผ่านมา  
 
 ปริมาณนําเข้าในช่วงดงักลา่วจะสง่ผลให้มีการผลติไขไ่ก่ท่ีออกสูต่ลาด   ซึง่จะทําให้
ราคาไขไ่กจ่ะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงมากน้อยเพียงใด     เป็นความยืดหยุน่ราคาไข่ไก่ตอ่
การปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่  
 ความยืดหยุ่นต่อราคาไข่ไก่  =                  % การเปล่ียนแปลงของราคาไข่ไก่  

                              % การเปล่ียนแปลงของปริมาณนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข ่ 
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บทที่ 3 
 

การนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่และธุรกิจไก่ไข่ 
 
1. สภาพทั่วไปของการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ และธุรกิจไก่ไข่ 
 
 ธรุกิจการผลิตลกูไก่ไขใ่นประเทศไทย   จะต้องอาศยัการนําเข้าลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่ 
(Grand Parent Stocks) และ ลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (Parent stocks) จากต่างประเทศ  เช่น     
ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ และอเมริกา เป็นต้น   ทัง้นีเ้พราะได้มีการพฒันาสายพนัธุ์
จากบริษัทท่ีเป็นเจ้าของสายพนัธ์ุ   ทําให้สายพนัธ์ุไก่มีคณุสมบตัท่ีิดีและเหมาะสมกบัการเป็นไก่
พนัธุ์ไข ่           โดยจะสามารถปรับตวัได้กบัสภาพแวดล้อมการเลีย้งไก่ไข่ของประเทศไทยได้         
รวมถงึจะเป็นไก่ไข่ท่ีให้ผลผลิตไขไ่ก่ท่ีมีขนาดฟองโต  อตัราการให้ไขส่งูและให้ไข่ได้นาน      ไมมี่
ปัญหาเร่ืองอายแุละนํา้หนกัตวัของไกใ่นช่วงการขาย รวมถงึเวลาปลดขายเป็นไก่เนือ้ เป็นต้น  
 
 การนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขจ่ากต่างประเทศ       จะมีความแตกตา่งในด้านลกัษณะ
สายพนัธุ์ ทําให้การผลิตลกูไก่ไข่ในประเทศไทยมีความแตกต่างกนัไป เช่น อตัราการเจริญเติบโต ,
นํา้หนกัตวัเม่ือไก่โตเต็มท่ี  อตัราการให้ไข ่ การให้ผลผลิตไขไ่ก่ท่ีมีขนาดฟองใหญ่   ความทนต่อโรค
และสภาพแวดล้อมอากาศ เป็นต้น  ซึง่วิธีการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่จากตา่งประเทศ  สามารถ
แบง่ออกได้เป็น 2 วิธี 

 
     1.ผู้ผลิตลกูไก่ไขนํ่าเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ด้วยตนเองโดยนําเข้าลกูไก่พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่อาย1ุ วนั 
สว่นใหญ่จะเป็นผู้ผลิตท่ีมีปริมาณการนําเข้าจํานวนคอ่นข้างมาก และจะมีการนําเข้าอย่าง
สม่ําเสมอทกุ ๆ ปี  โดยการสัง่ซือ้และทําสญัญาซือ้ขายปีตอ่ปีจากบริษัทผู้ผลิตลกูไกไ่ข่พอ่แมพ่นัธุ์
ในตา่งประเทศท่ีเป็นเจ้าของสายพนัธุ์  ซึง่บางบริษัทจะได้เป็นผู้ ท่ีได้รับสทิธิในการเป็นตวัแทน
จําหน่ายสายพนัธุ์ท่ีนําเข้าแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศ    เช่น    เครือเบทาโกรได้รับสิทธิในการเป็น
ตวัแทนจําหนา่ยไก่ไขพ่นัธ์ุโลมนั (Lohmann) แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย เป็นต้น   
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   2.นําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขโ่ดยผ่านตวัแทน      โดยอาจจะผ่านตวัแทนท่ีเป็นบริษัทผู้ผลิต
ลกูไก่ไขร่ายใหญ่    และตวัแทนท่ีไมไ่ด้ประกอบธรุกิจการผลิตลกูไกไ่ข ่      ซึง่จะเป็นนายหน้าใน
การนําเข้าลกูไก่พอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข ่ตวัแทนจะเป็นผู้รวบรวมปริมาณการสัง่ซือ้     การนําเข้าด้วยวิธีนี ้
จะใช้ในผู้ผลิตลกูไก่ไขเ่ล็ก มีปริมาณการสัง่ซือ้จํานวนน้อย      เช่น เกษตรกรผู้ผลิตไก่ไขท่ี่ต้องการ
ผลติลกูไก่ไข่เพ่ือใช้เองภายในฟาร์ม เป็นต้น (ศมุาลิน , 2541) 
 
1.1 ประเภทของผู้ผลิตและนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ 
 
 ผูป้ระกอบการผลิตและนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่      จะเป็นผูด้าํเนินการเล้ียงและผลิต
พนัธ์ุไก่ไข่  โดยจะเป็นผูน้าํเขา้พนัธ์ุไก่ไข่เพ่ือมาผลิตเป็นไก่ไข่ในเชิงการคา้  แลว้จาํหน่ายใหก้บั
เกษตรกรหรือเพ่ือเล้ียงเอง    ลกัษณะของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัคือ  

 
     1. การรับสิทธ์ิเป็นตวัแทนนาํเขา้พนัธ์ุไก่  ผูผ้ลิตจะนาํเขา้จากต่างประเทศจะเป็น
ลกัษณะท่ีเป็นผูมี้สิทธ์ิในการนาํเขา้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  เช่น เครือเบทาโกร     เป็น
ตวัแทนนาํเขา้ไก่พนัธ์ุโลมนั (Lohmann)  

 
     2. ธุรกิจเป็นแบบครบวงจร      ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัผูน้าํเขา้พอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ท่ี
เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ี  โดยมีธุรกิจหลกัท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 
2.1 การผลิตอาหารสตัว ์
2.2 การเพาะพนัธ์ุสตัว ์
2.3 การจาํหน่ายยาและวคัซีนและอาหารเสริมสาํหรับสัตว ์
2.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับโรงเรือนและการเล้ียงสตัว ์
2.5 โรงงานฆ่าชาํแหละและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์
 

ธุรกิจครบวงจรของผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ี จะมีทั้งการลงทุนในธุรกิจฟาร์ม
ไก่ของบริษทัเอง รวมถึงมีโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์อาศยัวตัถุดิบทางการเกษตรเป็นปัจจยัใน      
การผลิต   รวมถึงมีการจดัช่องทางการจาํหน่ายและการตลาดขายผลผลิตไข่ไก่ทั้งในประเทศและทาํ
ธุรกิจส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เช่น เครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นตน้  
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ลกัษณะของผู้ประกอบการผลิตและนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขแ่บง่ได้ 2   ประเภท คือ 
 

    1. ผู้ประกอบการผลติพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ทีนํ่าเข้าปู่-ย่าพนัธ์ุไก่ไข่ (Grand Parent Stocks)  
จะดาํเนินธุรกิจการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ท่ีจะนาํเขา้ลูกไก่ปู่ยา่พนัธุ์จากต่างประเทศ   เพ่ือมาผลิตเป็นลูกไก่
พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีผลิตภายในประเทศมีจาํนวน 1 บริษทั คือ  บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์ จาํกดั 
(มหาชน)   

 
 เครือเจริญโภคภณัฑไ์ดน้าํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่ เพ่ือเล้ียงและทาํการผลิตพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่
ภายในประเทศ   เพ่ือใชเ้ป็นพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่เอง   ขายภายในประเทศและขายส่งออกลูกไก่พอ่แม่
พนัธ์ุไก่ไข่ไปต่างประเทศ   เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตไก่ไข่รายใหญ่ท่ีสุดในธุรกิจน้ี  เพราะเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
ความพร้อมดา้นการเงิน การพฒันาสายพนัธ์ุ   รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์และบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจน้ี       ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตลูกไก่พ่อ
แม่พนัธ์ุไก่ไข่ไดเ้อง ทาํใหส้ามารถผลิตลูกไก่ไข่ไดป้ริมาณมาก ถือไดว้่าเป็นผูผ้ลิตลูกไก่ไข่รายใหญ่
ท่ีสุด โดยมีสัดส่วนการตลาดอยูป่ระมาณร้อยละ 50   เช่น  จากปริมาณการผลิตลูกไก่พอ่แม่พนัธ์ุไก่
ไข่ท่ีไดแ้จง้ไวจ้ากการไดรั้บการจดัสรรนาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่ในปี 2545  สามารถผลิต PS จากการ
นาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่ (GP) ไดจ้าํนวนท่ีผลิตไวใ้ชเ้อง 172,500  ตวั และส่งออกจาํนวน  382,410 ตวั 
เป็นตน้ (ตารางท่ี 11)  
 
    การนาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) จะนาํเขา้เป็นลูกไก่ปู่ยา่พนัธ์ุอาย ุ1 วนั เพ่ือนาํมาเล้ียง
ประมาณ 20 สปัดาห์ และเร่ิมใหไ้ข่เม่ืออาย ุ21 สปัดาห์ อตัราการเล้ียงรอดร้อยละ 95      ปู่ยา่พนัธ์ุไก่
ไข่(เพศเมีย)1 ตวั จะใหลู้กไก่พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศจาํนวน 60  ตวั  

 
 จากขอ้มูลไดมี้การเร่ิมนาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่ (GP) มาตั้งแต่ปี 2541     ปริมาณนาํเขา้ทั้ง
เพศเมียและเพศผูจ้าํนวนรวม 6,475 ตวั  และเพ่ิมข้ึนเป็น10,018 ตวั ในปี 2543   โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
54.42 เน่ืองจากช่วงปี 2541-2542 ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายไดมี้ราคาสูงข้ึน  คือ   ราคาไข่ไก่
เฉล่ียฟองละ 1.73 บาทและ 1.61 บาท ตามลาํดบั    เป็นแรงจูงใจใหมี้การเล้ียงไก่ไข่เพ่ิมข้ึน   
 
 
      ในปี 2545  ไดเ้ร่ิมทาํการควบคุมปริมาณการนาํเขา้พนัธ์ุไก่ไข่    และปริมาณการผลิต 
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พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ภายในประเทศ เครือเจริญโภคภณัฑไ์ดรั้บการจดัสรรนาํปู่ยา่พนัธ์ุไก่ไข่   (เพศเมีย)
จาํนวน 9,660 ตวั แต่ไม่ไดน้าํในปีน้ี     และไดเ้ร่ิมนาํเขา้ในปี 2546 โดยแยกเป็นเพศผู ้จาํนวน 1,335 
ตวัและเพศเมียจาํนวน 9,589 ตวั จาํนวนรวม 10,924 ตวั    ปริมาณนาํเขา้เพิม่จากปี 2544 นาํเขา้
จาํนวน 8,940 ตวั เพ่ิมข้ึนร้อยละ  7.26  
 
ตารางที่ 4  ปริมาณการนําเข้าปู่ ย่าพนัธ์ุไก่ไข่ (GP)  ปี2542-2546 
 

ปี   G.P. (ตวั)   

  ผู้ เมีย รวมจํานวน(ตวั) 

2541 725 5,750 6,475 

2542 435 3,450 3,885 

2543 1,393 8,625 10,018 

2544 1,551 8,940 10,491 

2545 0 0 0 

2546 1,335 9,589 10,924 
 

ท่ีมา : กรมปศุสัตว ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. ผู้ประกอบการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศ     มีบริษทัผูผ้ลิตไก่ไข่ท่ีตอ้ง
นาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศเพ่ือนาํมาเล้ียงและผลิตลูกไก่ไข่จาํนวน  7 บริษทัและ
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จาํนวน 1 ฟาร์มในปี 2545 มีบริษทั อุตสาหกรรมสตัวไ์ทย แต่ในปี 2546  ไดเ้ลิกเล้ียง     จึงไม่มีการ
จดัสรรนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่     ดงันั้นจากตวัเลขการจดัสรรการนาํเขา้พ่อพนัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) ใน
ปี 2546  ไดจ้าํนวน 236,276 ตวั     (ตารางท่ี 3)     โดยมีสหกรณ์ผูเ้ล้ียงไก่ไข่ชลบุรี/แปดร้ิว     ไดเ้ร่ิม
ขอนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่เขา้เล้ียงใหส้มาชิกของสหกรณ์ 

 
    ลกัษณะของผูป้ระกอบการนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุประเภทน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 ประเภท 
คือ 
 2.1 ผู้ผลติลูกไก่ไข่ในเชิงการค้า              ผูผ้ลิตไก่ไข่ท่ีนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่จาก
ต่างประเทศจะมีผูผ้ลิตรายใหญ่   โดยมีบริษทัในเครือเบทาโกร และ บริษทั  แหลมทอง  เป็นผูผ้ลิต
รายใหญ่ของอุตสาหกรรมน้ีอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั รองจากเครือเจริญโภคภณัฑ ์   และอนัดบั
ท่ี 3 4 และ 5 คือ บริษทั ฟาร์มไก่พนัธ์ุเกิดเจริญ   บริษทั   ฟาร์มกรุงไทย และ บริษทัยไูนเตด็  จะ
ดาํเนินการนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ เพือ่เล้ียงและทาํการผลิตลูกไก่ไข่ทั้งไวใ้ชเ้ล้ียงในฟาร์มตวัเอง
และขายใหก้บัเกษตรกร  นาํไปเล้ียงต่อไปเป็นไก่ไข่      
 
   ในปี 2546 ทางสหกรณ์ผูเ้ล้ียงไกไข่ชลบุรี แปดร้ิว ไดเ้ร่ิมขอรับการจดัสรรนาํเขา้พอ่แม่
พนัธ์ุไก่ไข่ และไดรั้บการจดัสรรใหน้าํเขา้ไดจ้าํนวน  22,400 ตวั    เพ่ือมาเล้ียงและทาํผลิตลูกไก่ไข่
ใหก้บัเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ  ภายในเอง   เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการควบคุม
ในปี 2545 ทาํใหเ้กิดปัญหาลูกไก่ไข่ขาดแคลน และลูกไก่ไข่มีราคาแพง ทาํใหส้มาชิกเกษตรกร
ไดรั้บความเดือดร้อน   
 
    2.2 ผู้ผลติลูกไก่ไข่ทีใ่ช้ภายในฟาร์มตนเอง  เช่น อุดมชยัฟาร์ม เป็นผูผ้ลิตท่ีนาํเขา้พอ่แม่
พนัธ์ุไก่ไข่เพือ่ผลิตลูกไก่ไข่ใชเ้องในฟาร์ม  โดยไดรั้บการจดัสรรนาํเขา้แม่พนัธ์ุไก่ไข่จาํนวน 3,500 
ตวั      

 
 
 
 

1.2 ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (Parent Stocks)  
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    ผลผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ของประเทศไทยในเชิงการคา้      ไดม้าจากการนาํเขา้พนัธ์ุไก่จาก
ต่างประเทศ   โดยส่วนมากจะนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ (PS) ใชใ้นการผลิตลูกไก่ไข่  เพราะจะใชเ้วลา
ในการผลิตสั้น และใหผ้ลตอบแทนท่ีรวดเร็วกวา่การนาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุ  ( GP)   จากขอ้มูลปริมาณการ
นาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2536 – 2539     โดยในปี 
2536 มีการนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียรวมกนั 422,392 ตวั        และเพิม่ข้ึนเป็น 
616,680 ตวัในปี 2539       โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.62  จากปี 2538 ซ่ึงนาํเขา้จาํนวน  547,566 ตวั   
(ตารางท่ี 1)   เน่ืองจากธุรกิจไกไข่และไข่ไก่ค่อนขา้งประสบความสาํเร็จ   การเล้ียงไก่ไข่เพ่ือผลิต
ไข่ไก่ไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นราคาไข่ไก่   เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่และขายผลผลิต
ไข่ไก่ไดรั้บผลตอบแทนในการขายไข่ไก่ในราคาท่ีสูงเพ่ิมข้ึนทุกปี       ซ่ึงราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขาย
ไดใ้นปี 2539 เฉล่ียฟองละ 1.42 บาท   ตน้ทุนไข่ไก่เฉล่ียฟองละ 1.25 บาท      ทาํใหไ้ดรั้บกาํไรเฉล่ีย
ฟองละ 0.17 บาท    ผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือกาํไรจะเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรทาํการขยายการเล้ียง
ไก่ไข่เพ่ิมข้ึนกนัมาก  
 

ซ่ึงจากการนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีเพ่ิมสูงมากในปี 2539  ทาํใหป้ริมาณการเล้ียงไก่ไข่
ในปี 2540 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเป็น  42.02 ลา้นตวั          ปริมาณลูกไก่ไข่ท่ีผลิตออกมาจาํนวนมากทาํ
ใหร้าคาลูกไก่ไข่ลดลง เพราะปริมาณไก่ไข่ในปี 2540 จะข้ึนกบัปริมาณนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ในปี 
2539 เน่ืองจากปี 2540 เกษตรกรเร่ิมชะลอการเล้ียงไก่ไข่ เพราะราคาอาหารสัตวท่ี์ปรับตวัสูงข้ึนทาํ
ใหต้น้ทุนไข่ไก่สูงข้ึน และประกอบกบัเป็นปีท่ีเศรษฐกิจเร่ิมตกตํ่า     ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัในการ
ลงทุนและการบริโภคดว้ย  
 

จากปี 2540 ท่ีการผลิตไก่ไข่ชะลอตวัทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่เร่ิมลดลง 
เช่น ในปี 2541  ปริมาณนาํเขา้รวม 406,490 ตวั ลดลงร้อยละ 13.46 จากปี 2540 ส่งผลใหป้ริมาณ
การเล้ียงไก่ไข่ในปี 2542 มีจาํนวน 40.79 ลา้นตวั  จากขอ้มูลพบวา่ปริมาณการนาํเขา้เร่ิมลดลงเร่ือยๆ  
ในปี 2543 ราคาไข่ตกตํ่ามาก     โดยมีราคาเฉล่ียฟองละ 1.17 บาท   แต่ตน้ทุนไข่ไก่เฉล่ียฟองละ 
1.43 บาท     ทาํใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงตอ้งประสบภาวะขาดทุนเฉล่ียฟองละ  0.26 บาท จึงลดปริมาณ
การเล้ียงไก่ไข่ทาํใหปี้ 2544 ปริมาณการเล้ียงไก่ไข่ลดลงเป็น 39.62 ลา้นตวั        เน่ืองจากปริมาณ
การนาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีลดลงในปี 2543       รวมถึงมีการรวมตวักนัของบริษทัผูผ้ลิตไก่ไข่ใน
การทาํลายลูกไก่ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาในธุรกิจไข่ไก่แลว้  ยงัเกิดปัญหาอ่ืนท่ีทาํใหป้ริมาณ
การเล้ียงไก่ไข่ลดลงคือ โรคระบาดในไก่ไข่  คือ  โรคมาเร็กซ์     ส่งผลใหไ้ก่ตายไปจาํนวนหน่ึง  
 

DPU



 
29

ดงันั้นปริมาณไก่ไข่ในปี 2544 ท่ีมีจาํนวนลดลงส่งผลทาํใหร้าคาไข่ไก่เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน
เป็นฟองละ 1.50 บาท       การเพ่ิมสูงข้ึนของราคาไข่ไก่ทาํใหเ้กษตรกรหนัมาขยายการเล้ียงอีกในปี 
2544   จึงมีการนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่เพ่ิมสูงข้ึนอีกมีจาํนวนนาํเขา้รวม 400,390 ตวั เพิ่มข้ึนร้อยละ 
52.70    ทาํใหร้าคาไข่ไก่เกิดความผนัผวนไม่มีเสถียรภาพในปี 2545 ราคาไข่ไก่ลดลงเหลือฟองละ 
1.41 บาท ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตไข่ไก่อยูท่ี่ฟองละ 1.52 บาท ทาํใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ประสบ
ปัญหาขาดทุน      ดงันั้นตั้งแต่ปี 2545 ไดมี้คณะกรรมการไข่ไก่แห่งชาติเขา้มาดูแลปรับแผนการ
ผลิตไข่ไก่ทั้งระบบ โดยมีมาตรการแทรกแซงของรัฐบาลมีมาตรการแกไ้ขปัญหา      โดยควบคุม
ปริมาณการผลิตไข่ไก่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด   โดยเร่ิมทาํการควบคุมปริมาณการ
นาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 เป็นตน้ไป จึงส่งผลให ้ปี 2545 ปริมาณการนาํเขา้
พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่จาํนวน 252,343 ตวัและจาํนวน 200,690 ตวั ในปี 2546     ตามลาํดบั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การผลิตไก่ไข่  
 

ธุรกิจไก่ไข่ของประเทศไทยในการผลิตไข่ไก่   การผลิตลูกไก่ไข่ท่ีตอ้งนาํเขา้พอ่แม่
พนัธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศ  จะเป็นการนาํเขา้เป็นลูกไก่พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่อาย ุ 1 วนั ซ่ึงจะใชเ้วลาใน
การเล้ียงประมาณ 20  สปัดาห์ จึงเป็นไก่รุ่นท่ีจะเร่ิมใหไ้ข่ได ้และจะใหไ้ข่เป็นระยะเวลา 52 สปัดาห์
หรือ 1 ปี   ส่วนไข่ท่ีไดจ้ากแม่พนัธ์ุไก่ไข่จะถูกนาํไปเขา้ตูฟั้ก โดยใชร้ะยะเวลาฟักประมาณ 3 

DPU



 
30

สปัดาห์ จะไดเ้ป็นลูกไก่ไข่อาย ุ 1 วนั จากนั้นจะตอ้งมีการคดัเพศของลูกไก่ไข่โดยจะไดลู้กไก่เพศ
เมียและเพศผู ้   ในอตัราส่วนร้อยละ 50:50   โดยลูกไก่ไข่เพศเมียจะจาํหน่ายใหเ้กษตรกรหรือนาํไป
เล้ียงเพ่ือผลิตไข่ไก่    ส่วนลูกไก่ไข่เพศผูจ้ะนาํไปขายใหเ้กษตรกรท่ีซ้ือเป็นไก่เน้ือโดยเล้ียงเพ่ือ
บริโภคเน้ือต่อไป      การผลิตลูกไก่ไข่ของบริษทัผูผ้ลิตจะมีการนาํลูกไก่ไข่ท่ีผลิตไดจ้ากโรงฟัก
แบ่งไดเ้ป็น   2 ส่วน  คือ 

 
ส่วนแรก นาํไปเป็นลูกไก่ไข่ท่ีฟักได ้ อาย ุ 1 วนั เขา้เล้ียงในฟาร์มของผูผ้ลิตเอง โดย

อาจจะเป็นการเล้ียงแบบทาํสญัญาจา้งเล้ียงหรือสญัญาประกนัราคากบัเกษตรกร เพ่ือเล้ียงต่อไปอีก
ประมาณ 16-18 สปัดาห์  เพ่ือเล้ียงต่อไปเป็นไก่รุ่นพนัธ์ุไข่หรือไก่สาว  แลว้รับซ้ือไก่สาวคืนใน
ราคาประกนัตามสญัญา  จากนั้นบริษทัจะนาํไปขายใหก้บัเกษตรกรท่ี ตอ้งการนาํไปเล้ียงเป็นไก่ไข่
ยนืกรงเพ่ือเล้ียงใหไ้ดผ้ลผลิตไข่ไก่ต่อไป 
 

ส่วนที่สอง นาํลูกไก่ไข่ท่ีฟักไดไ้ปบรรจุใส่กล่องและจดัจาํหน่าย  เป็นลูกไก่ไข่ท่ีขาย
ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ทัง่รายใหญ่และรายเลก็ ตวัแทนจาํหน่ายของผูผ้ลิต (Agent)  และขาย
ผา่นตวัแทนขายหรือพนกังานขายของบริษทัผูผ้ลิต เป็นตน้   บริษทัผูผ้ลิตลูกไก่ไข่จะมีการทาํธุรกิจ
ครบวงจร เช่น เครือเจริญโภคภณัฑ ์เครือเบทาโกร และบริษทั แหลมทอง เป็นตน้             โดยจะทาํ
การจาํหน่ายทั้งอาหารสตัว ์ ลูกไก่ไข่ ลูกไก่เน้ือ ยาและเวชภณัฑ ์รวมถึงผลิตภณัฑต่์าง ๆของบริษทั   
ซ่ึงบางคร้ังการขายลูกไก่ไข่ใหก้บัเกษตรกรจะพว่งขายอาหารสตัวไ์ปดว้ย  เพ่ือเป็นทาํการขยาย
ตลาดทั้งไก่ไข่และอาหารสัตว ์  
 
 
 
 

ปริมาณการเล้ียงไก่ไข่ในประเทศไทย     จะข้ึนอยูก่บัปริมาณพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) 
โดยจะเป็นแม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีนาํเขา้ โดยเล้ียงประมาณ 20 สปัดาห์ และจะเร่ิมใหไ้ข่เม่ืออาย ุ           21 
สปัดาห์  แม่พนัธ์ุไก่ไข่ (PS) 1 ตวั จะใหลู้กไก่ไข่ (Layer) เฉล่ียสปัดาห์ละ 1.5 ตวั หรือไดเ้ท่ากบั  90 
ตวั ตลอดช่วงอาย ุ80 สปัดาห์  (กรมปศุสัตว)์             ระยะเวลาตั้งแต่นาํลูกไก่ไข่พอ่แม่พนัธ์ุจาก
ต่างประเทศมาเล้ียงเพ่ือผลิตเป็นแม่ไก่ไข่จาํหน่ายใหเ้กษตรกรในแต่ละรุ่น พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีนาํเขา้
ตอ้งใชเ้วลาเล้ียงประมาณ 20 สปัดาห์ แม่พนัธ์ุไก่ไข่จึงเร่ิมใหไ้ข่ท่ีเป็นไข่เช้ือ และนาํเขา้ตูฟั้ก 3 
สปัดาห์เพ่ือฟักเป็นลูกไก่ไข่อาย ุ 1 วนั หรือรวมระยะเวลาในการเล้ียงท่ีผลิตเป็นลูกไก่ไข่ประมาณ 
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5-6 เดือน  จากนั้นกน็าํไปเล้ียงต่อเป็นไก่รุ่นหรือไก่สาวโดยใชเ้วลาเล้ียง 16- 18 สปัดาห์    ไก่สาวจะ
เร่ิมใหไ้ข่ท่ีอาย ุ 21 สปัดาห์ ซ่ึงรวมระยะเวลาตั้งแต่นาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุจนถึงเป็นไก่ไข่ยนืกรงใหไ้ข่ 
ซ่ึงจะไดผ้ลผลิตไข่ไก่ออกมาสู่ตลาด จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 9 เดือน – 1 ปีข้ึนไป             ถา้เป็น
การนาํเขา้ปู่ยา่พนัธ์ุจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิ่มอีก 20 สปัดาห์ จึงจะมีผลต่อปริมาณการผลิตไข่ไก่ โดย
จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1ปี – 1 ปี คร่ึงข้ึนไป   
 

ตั้งแต่นาํเขา้พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่ไดม้าเล้ียง จนกระทั้งแม่พนัธ์ุไก่ไข่เร่ิมฟักเป็นไข่เช้ือ และ
เร่ิมใหไ้ข่ต่อไปอีกประมาณ 52 สัปดาห์หรือ 12 เดือน จึงจะปลดขาย      ดงันั้นรวมใชร้ะยะเวลาอายุ
การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่จนกระทัง่ปลดขาย รวมระยะเวลาทั้งส้ินเป็น 18 เดือน   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 3 วงจรธุรกจิไก่ไข่ 
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วงจรธุรกิจไก่ไข่และไข่ไก่

ปูย่าพันธ์ุ (GP)
นําเข้า

              ระยะเวลาการเลี้ยง 20 สัปดาห์

พ่อแม่พันธุ์ (PS) พ่อแม่พันธุ์ (PS)
ภายในประเทศ นําเข้าจากต่างประเทศ

ระยะเวลาการเลี้ยง 20 สัปดาห์

ไข่เช้ือ

ฟก 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์

ลูกไก่ไข่ 1 วัน

ระยะเวลาเลี้ยง 16-18 สัปดาห์

แม่ไกไข่

เร่ิมไข่ตั้งแต่ 21 สัปดาห์ - 72 สัปดาห์
ระยะเวลาการให้ไข่ 52 สัปดาห์

ไข่ไก่
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1.4 พันธ์ุไก่ไข่ 
 พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีนิยมเล้ียงในประเทศไทยในปัจจุบนัส่วนมากแลว้เป็นพนัธ์ุไฮบรีดท่ีนาํเขา้
มาจากต่างประเทศ   ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีไดมี้การคดัเลือกและปรับปรุงพฒันาพนัธ์ุมาเป็นอยา่งดีแลว้ เช่น   
ไข่ฟองโต   และใหไ้ข่ทน พนัธ์ุไก่ไข่ท่ีมีการเล้ียงกนัมาก  ในขณะน้ีกรมปศุสัตวไ์ดแ้บ่งออกได ้ 3 
ประเภทดว้ยกนั คือ  
1 พนัธ์ุแท้   
     1.1 พนัธ์ุโร๊ดไอส์แลนดแ์ดง  หรือท่ีเรียกสั้นวา่ ไก่โร๊ด เป็นไก่พนัธ์ุก่ึงไข่ก่ึงเน้ือ นิยม
นาํมาเป็นพ่อพนัธ์ุในการผลิตลูกไก่ไข่ลูกผสม เป็นไก่พนัธ์ุเก่าแก่พนัธ์ุหน่ึง มีอายกุว่า 100 ปี โดย
การผสมและคดัเลือกพนัธ์ุ ไก่พนัธ์ุโร๊ดไอส์แลนดแ์ดงมี 2 ชนิดคือ ชนิดหงอนกุหลาบและชนิด
หงอนจกัรแต่ท่ีนิยมเล้ียงกนัแพร่หลายเป็นชนิดหงอนจกัร 
 ไก่โร๊ดไอส์แลนดแ์ดงหงอนจกัรมีรูปร่างค่อนขา้งยาวและลึก เหมือนส่ีเหล่ียมยาว ขนมี
สีนํ้าตาลแกมแดง หงอนจกัร ผิวหนงัและแขง้สีเหลือง แผน่หูมีสีแดง เปลือกไขมีสีนํ้าตาล ลกัษณะ
นิสัยเช่ือง แขง็แรง สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เร่ิมใหไ้ข่เม่ืออายรุะหว่าง 5 -6 
เดือน ใหไ้ข่ปีละประมาณ 280 – 300 ฟอง    นํ้าหนกัตวัเม่ือโตเตม็ท่ีเพศผูห้นกั 3.1 – 4.0 กิโลกรัม 
เพศเมียหนกั 2.2 – 4.0 กิโลกรัม สมยัก่อนนิยมเล้ียงเป็นไก่ไข่เพราะใหไ้ข่ดก แต่ปัจจุบนันิยมเล้ียง
เป็นไก่ตน้พนัธ์ุ ในการผลิตไก่ไข่ลกูผสมทางการคา้  เพ่ือใหไ้ดลู้กผสมท่ีสามารถคดัเพศไดเ้ม่ืออาย ุ
1 วนั โดยดูความแตกต่างของสีขน ไก่ไข่เพ่ือการคา้ในปัจจุบนัท่ีใหไ้ข่เปลือกสีนํ้าตาลนั้น มกัมาจาก
การผสมขา้มพนัธ์ุของไก่โร๊ดไอส์แลนดแ์ดงหงอนจกัรกบัไก่พนัธ์ุบาร์พลีมทัร็อคลูกผสมท่ีจะไดใ้ห้
ไข่ดกไข่เปลือก มีสีนํ้าตาลและใหไ้ข่ฟองโต 

 
     1.2 บาร์พลีมทัร็อค หรือท่ีเรียกกนัว่า ไก่บาร์ เป็นไก่พนัธ์ุพลีมทัร็อคท่ีมีขนบาร์     คือมี
สีดาํสลบักบัขาวตามขวางของขน หงอนจกัร ผวิหนงัสีเหลือง ใหไ้ข่เปลือกสีนํ้าตาล เร่ิมใหไ้ข่เม่ือ
อายปุระมาณ5-6 เดือนเคยเป็นไก่ท่ีไดรั้บความนิยมเล้ียงเป็นไก่ไข่อะยะหน่ึงประมาณ 27 ปีก่อน 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสายแม่ผสมกบัไก่ตวัผูพ้นัธ์ุโร๊ดไอส์แลนดแ์ดงหรือพนัธ์ุนิวแฮมเชียร์ ลูกผสมท่ีไดจ้ะ
สามารถคดัเพศเมียเม่ืออาย ุ1 วนัได ้โดยลูกผสมตวัเมีย จะมีขนสีดาํและใหไ้ข่ดก ส่วนลูกผสมตวัผูมี้
สีบาร์ ปัจจุบนัไก่บาร์พลีมทัร็อคยงันิยมใชเ้ป็นสายแม่ผสมกบัไก่ตวัผูโ้ร็ดไอส์แลนดแ์ดง เพ่ือผลิต
ลูกผสมชนิดคดัเพศไดเ้ม่ือแรกเกิดโดยดูจากสีของขน 
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    1.3.  เลก็ฮอร์นขาวหงอนจกัร จดัเป็นไก่พนัธุ์ท่ีนิยมเลีย้งกนัแพร่หลายท่ีสดุในบรรดาไก่
เลก็ฮอร์นด้วยกนั เป็นพนัธุ์ท่ีมีขนาดเลก็ ขนสีขาว ให้ไขเ่ร็ว ให้ไขด่ก ไขเ่ปลือกสีขาว มีประสทิธิภาพ
ในการเปล่ียนอาหารคอ่นข้างสงูเพราะมีขนาดเล็ก ทนตอ่อากาศร้อนได้ดี เร่ิมให้ไขเ่ม่ืออาย ุ 4 ½ - 
5  เดือน ให้ไขปี่ละประมาณ 300 ฟอง นํา้หนกัเม่ือโตเตม็ท่ีเพศผู้หนกั 2.2 – 2.9 กิโลกรัม เพสเมีย
หนกั 1.8 – 2.2 กิโลกรัม ปัจจบุนันิยมใช้ไก่พนัธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจกัรผสมข้ามสายพนัธุ์ตัง้แต่
สองสายพนัธ์ุขึน้ไป เพ่ือผลติเป็นไกไ่ขล่กูผสมเพ่ือการค้า 

 
2. พนัธ์ุไก่ลูกผสม    

เป็นไก่ท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งไก่พนัธ์ุ 2 พนัธ์ุ     โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหไ้ดไ้ก่
ท่ีใหไ้ข่ดก เพ่ือเป็นการผลิตไข่ในราคาท่ีถูกท่ีสุด ส่วนมากแลว้การผสมไก่ประเภทน้ีลูกผสมท่ีไดจ้ะ
มีลกัษณะท่ีดีกว่าพ่อแม่พนัธ์ุ โดยเฉพาะความทนทานต่อโรค    ไก่ลูกผสมท่ียงัมีผูนิ้ยมเล้ียงอยูบ่า้ง   
 
       ไก่ไฮ – บรีด เป็นไก่พนัธ์ุไข่ท่ีมีผูนิ้ยมเล้ียงกนัมากท่ีสุดในปัจจุบนั เป็นพนัธ์ุไก่ท่ีผสม
ข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตลูกไก่พนัธ์ุไข่จาํหน่ายไดมี้การพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุใหไ้ดไ้ก่พนัธ์ุ
ท่ีใหผ้ลผลิตไข่สูง และมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด คือ ใหไ้ข่ดก เปลือกไข่สีนํ้าตาล           
ไข่ฟองโตและไข่ทน ไก่ไฮ – บรีดจะมีลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุและมีขอ้มูลประจาํพนัธ์ุอยา่งละเอียด 
เช่น   อตัราการเจริญเติบโต  เปอร์เซ็นตก์ารไข่  ระยะเวลาในการใหไ้ข่     ขนาดของแม่ไก่        
อตัราการเล้ียงรอด   ขนาดของฟองไข่   สีของเปลือกไข่   ปริมาณอาหารท่ีกิน เป็นตน้ 

 
     อยา่งไรกต็ามไก่ไฮบรีดน้ีตอ้งเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพสูง มีการจดัการท่ีถูกตอ้ง เช่น 
การควบคุมนํ้าหนกัตวั การควบคุมการกินอาหาร การควบคุมแสงสวา่ง ตลอดทั้งการสุขาภิบาลและ
การป้องกนัโรคท่ีดี  ดว้ยเหตุน้ีท่ีไก่ไฮ-บรีดส่วนใหญ่มีการผสมพนัธ์ุท่ีดาํเนินการโดยบริษทัผลิต
พนัธ์ุไก่ไข่เป็นการคา้ บริษทัผูน้าํเขา้พนัธุ์ไก่ไข่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
พนัธ์ุอยูต่ลอดเวลา  ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตไข่สูงมีลกัษณะตามความตอ้งการของตลาด คือ ฟองโต 
เปลือกสีนํ้าตาลและไข่ทน  เป็นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุ คือการผสมขา้มสาย
พนัธ์ุ หรือผสมขา้มระหว่างตระกลูในพนัธ์ุเดียวกนั  โดยไก่ไข่ไฮ-บรีดจึงมีช่ือแตกต่างกนัออกไป
ตามแต่บริษทัผูผ้ลิตลูกไก่พนัธ์ุไข่จะตั้งข้ึน ท่ีนิยมเล้ียงกนัในประเทศไทยไดแ้ก่ ISA Brown,  
Lohmann , Hisex และ Babcox   เป็นตน้ 
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1.5 ลักษณะของการประกอบการเลีย้งไก่ไข่ของเกษตรกร 
 ประเภทของลกัษณะการเลีย้งไกไ่ข่ของเกษตรกรสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 

 1. ผู้เลีย้งอสิระ  เป็นประเภทการเล้ียงเองและขายผลผลิตเอง          ส่วนใหญ่จะเป็นผู ้
เล้ียงไก่รายใหญ่ โดยจะใชเ้งินทุนของตนเองทั้งหมดในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่     การสร้างคอก
โรงเรือน อุปกรณ์ในการเล้ียง ค่าพนัธุ์ไก่ ยา อาหาร ฯลฯ ซ่ึงจะมีอิสระในการขายผลผลิตไข่ไก่จะ
ขายผลผลิตไข่ไก่โดยจะขายใหผู้ท่ี้มาติดต่อรับซอ้ในราคาตลาด   โดยทัว่ไปเกษตรกรจะขายใหก้บั
พ่อคา้ท่ีมาติดต่อซ้ือขายกนัเป็นประชาํ  ในเหล่งท่ีมีการเล้ียงไก่ไข่มาก ๆ จะมีพอ่คา้รวบรวมจาก
กรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึงจะเรียกกนัวา่ลง้ไข่ มารับซ้ือไข่ไก่ถึงหนา้ฟาร์มโดยตรง    สามารถแบ่ง
การเล้ียงอิสระไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 
  1.1 เกษตรกรท่ีซ้ือลูกไก่ไข่มาเล้ียง   โดยจะซ้ือลูกไก่ไข่จากบริษทัผูผ้ลิต     

เป็นลูกไก่ไข่อาย ุ1-7 วนั    มาเล้ียงจนกระทัง่เป็นไก่รุ่นท่ีสามารถใหไ้ข่ได ้  แลว้ขายไข่ใหก้บัพอ่คา้
หรือผูบ้ริโภค 

  1.2 เกษตรกรซ้ือไก่ไข่รุ่นหรือไก่สาวมาเล้ียง   โดยจะซ้ือไก่สาวอาย ุ 16-
18สปัดาห์  จากบริษทัมาเล้ียงจนกระทัง่ใหไ้ข่ แลว้ขายไข่ใหก้บัพ่อคา้หรือผูบ้ริโภค   

 
    2. ผู้เลีย้งแบบมสัีญญาผูกพนั   จะเป็นลกัษณะท่ีผูเ้ล้ียงเป็นลูกเลา้ของบริษทัหรือของ
ตวัแทนขายอาหารสัตว ์    โดยผูเ้ล้ียงจะเป็นผูล้งทุนสร้างโรงเรือน     อุปกรณ์การเล้ียงไก่และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ส่วนคา่พนัธ์ุไก่  อาหารสตัวแ์ละยา  บริษทัผูด้าํเนินธุรกิจจะเป็นผูล้งทุนใหท้ั้งหมด  
รวมถึงดา้นการตลาดผูด้าํเนินธุรกิจจะมารับซ้ือไข่ไก่ทั้งหมดถึงฟาร์มในราคาประกนัท่ีตกลงกนัไว ้ 
โดยคิดค่าตอบแทนใหห้ลงัจากหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการเล้ียงไก่แลว้       ซ่ึงขอ้เสียของลกัษณะการ
เล้ียงไก่ประเภทน้ี คือ เกษตรกรจะขาดอาํนาจในการต่อรองราคาและไม่สามารถขยายการผลิตตามท่ี
ตอ้งการได ้   เน่ืองจากราคาและผลตอบแทนไดมี้การระบุไวต้ั้งแต่การทาํสัญญาก่อนการเขา้เล้ียงไก่
แลว้  ส่วนขอ้ดีของการเล้ียงแบบน้ีคือ มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน  เกษตรกรไม่ตอ้งไปหา
ตลาดหรือขายผลผลิตดว้ยตนเอง      ทาํใหไ้ม่มีไข่เหลือคา้งในกรณีท่ีราคาไข่ไก่ไม่ดี มีปริมาณ
ผลผลิตไข่มากเกินความตอ้งการบริโภค   
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    ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเล้ียงประเภทน้ีอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
ในลกัษณะครบวงจร เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่แบ่งไดเ้ป็น  2 ประเภท คือ 

 
  2.1 เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่สาว   โดยรับเอาลูกไก่ไข่อาย ุ 1 วนั       จาก

บริษทัผูผ้ลิตลูกไก่ไข่ มาเล้ียงจนกระทัง่มีอายคุรบ 16- 18 สปัดาห์ บริษทัจึงจะมาจบัไก่สาวไปขาย
ใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่ต่อไป  

 
  2.2 เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่   จะรับเอาลูกไก่ไข่อาย ุ  1 วนั จากบริษทัมา

เล้ียงจนกระทัง่ใหไ้ข่ แลว้บริษทัจะมารับซ้ือไข่ไก่ทั้งหมดในราคาท่ีตกลงกนัไวไ้ปจาํหน่ายต่อไป  
ใหไ้ข่แลว้บริษทัจะมารับซ้ือคืนเพ่ือไปขายต่อไป 
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1.6 ต้นทุนการผลิตไก่ไข่ 

 
 ตน้ทุนการเล้ียงไก่ไข่จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ   ค่าพนัธ์ุไก่ไข่     
คิดเป็นร้อยละ 20- 24 และค่าอาหารสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ 61 -73 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด  ดงันั้น
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิต ท่ีจะไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ดงักล่าวนั้น จะแบ่งตน้ทุนการเล้ียงไก่ไข่ แบ่งออกเป็น 
 

  1. ตน้ทุนการเล้ียงไก่ไข่ อาย ุ1 -22 สปัดาห์  
 2. ตน้ทุนการเล้ียงไก่ไข่ อาย ุ23 – 75 สปัดาห์ 
 

ตารางที่ 5 ต้นทุนการผลิตไก่ไข่เฉล่ีย ปี 2536-2543  

 

ปี อายุ 1-22 สัปดาห์ อายุ 23-75 สัปดาห์ 

  
ตน้ทุนผนั
แปร 

ตน้ทุน
คงท่ี 

ตน้ทุน
รวม 

ตน้ทุนผนั
แปร 

ตน้ทุน
คงท่ี 

ตน้ทุน
รวม 

2536 59.20 4.52 63.72 259.71 9.85 269.56 

2537 64.88 5.18 70.06 276.86 11.32 288.18 

2538 66.23 1.05 67.28 294.26 10.50 304.76 

2539 70.56 1.36 71.92 308.62 13.54 322.16 

2540 68.88 1.04 69.92 327.13 10.36 337.49 

2541 77.70 0.94 78.64 380.39 9.32 389.71 

2542 76.81 1.23 78.04 360.88 12.25 373.13 

2543 75.52 1.14 76.66 370.27 11.47 381.74 
 
ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
 
 
 

DPU



 
38

 1. ต้นทุนการเลีย้งไก่ไข่ อาย ุ1 -22 สัปดาห์ (ตารางที ่5)     ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนในการเล้ียง
ลูกไก่ไข่อาย ุ1 วนั จนเป็นไก่รุ่น หรือเป็นไก่ไข่ยนืกรง             ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหาร
และค่าพนัธ์ุ  ตน้ทุนรวมของการผลิตไก่ไข่ช่วงอาย ุ1 – 22 สปัดาห์   ในปี2536  ตน้ทุนการผลิตไก่
ไข่เพิม่จากตวัละ 63.72 บาท เป็นเป็นตวัละ 76.66 บาท ในปี 2543      เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.86 ต่อปี 
 
    ในปี 2543 ตน้ทุนการผลิตไก่ไข่ลดลง ตน้ทุนเฉล่ียตวัละ 76.66บาท  ลดลงจากปี 2542  
ท่ีมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเฉล่ียตวัละ  78.04 บาท  ลดลงร้อยละ 2  เน่ืองจากราคาพนัธ์ุไก่ลดลงจาก 
ตวัละ 17.92 บาทในปี 2542 เป็นตวัละ 14.38 บาทในปี 2543 ถึงแมว้า่ตน้ทุนค่าอาหารผสมไก่ไข่
เพ่ิมข้ึน แต่เพ่ิมเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาพนัธุ์ไก่ท่ีลดลงอยา่งมาก         เน่ืองจากปี 2543 
มีปริมาณไก่ไข่มาก ส่งผลใหต้น้ทุนค่าพนัธ์ุไก่ลดลง   
 

2. ต้นทุนการเลีย้งไก่ไข่อายุ 23–75 สัปดาห์ (ตารางท่ี 6)   และตน้ทุนการผลิตไข่ไก่   
เป็นตน้ทุนการเล้ียงในระยะท่ีไก่เร่ิมใหไ้ข่ไปจนถึงปลดไก่ออก    โดยไก่จะเร่ิมใหไ้ข่เม่ืออายุ
ประมาณ 20-22 สปัดาห์เป็นตน้ไป ปัจจุบนัไก่จะเร่ิมใหไ้ข่เร็ว    เพราะไดมี้การปรับปรุงสายพนัธ์ุไก่
เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตเร็วและทาํใหไ้ก่ใหผ้ลผลิตไข่ท่ีนานข้ึน  ซ่ึงมีค่าพนัธ์ุในช่วงอาย ุ 23 -75 สัปดาห์ก็
คือ ตน้ทุนทั้งหมดในช่วงอาย ุ1 วนั – 22 สปัดาห์   ซ่ึงในช่วงปี 2536-2543 ตน้ทุนในการเล้ียงไก่ไข่
เพ่ิมจากตวัละ 269.56 บาท ในปี 2536 เป็นตวัละ 381.74 บาทในปี 2543 (ตารางท่ี 5)  เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 5.24 ต่อปี    ค่าใชจ่้ายของการเล้ียงไก่ไข่ในช่วงระยะน้ีส่วนใหญ่ยงัเป็นค่าอาหารและค่า
พนัธ์ุสัตว ์  ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 70 และ ร้อยละ 20 ของตน้ทุนทั้งหมด ตามลาํดบั ช่วงท่ีไก่
เร่ิมใหไ้ข่น้ีตน้ทุนจะสูงหรือตํ่า นอกจากจะข้ึนอยูก่บัค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเล้ียงไก่ไข่แลว้ ยงั
ข้ึนอยูก่บัอตัราการใหไ้ข่ดว้ย  ถา้ไก่มีอตัราการไข่สูงกจ็ะทาํใหไ้ดผ้ลผลิตไข่ไก่จาํนวนมาก ส่งผลให้
ตน้ทุนการผลิตไข่ถูกลง แต่ถา้อตัราการใหไ้ข่ลดลงกจ็ะทาํใหต้น้ทุนการผลิตไข่สูงข้ึน (สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร ,2541)     
 
 
 
 
 
ตารางที ่6  ต้นทุนการผลติไก่ไข่อายุ 1 -22 สัปดาห์ ปี 2542 -2543  
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    2542 2543 

ต้นทุนผนัแปร     

  ค่าพนัธ์ุสตัว ์ 17.92 14.38 

  ค่าอาหาร 51.32 53.57 

  ค่าแรงงาน 1.48 1.55 

  ค่ายาป้องกนัและรักษาโรค 0.48 0.42 

  ค่านํ้า - ค่าไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  0.10 0.11 

  ค่าซ้ืออุปกรณ์ 0.06 0.09 

  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ฯ 0.18 0.20 

  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือ 0.01 0.04 

  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1.73 1.70 

  หกัราคาเม่ือปลดขาย 3.52 3.46 

รวมต้นทุนผนัแปร 76.81 75.52 

ต้นทุนคงที ่    

  ค่าใชท่ี้ดิน 0.08 0.08 

  ค่าเส่ือมโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.58 0.54 

  ค่าเสียโอกาสโรงเรือน 0.57 0.52 

รวมต้นทุนคงที ่ 1.23 1.14 

รวมต้นทุนการผลติท้ังหมด 78.04 76.66 
 
ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7 ต้นทุนการผลิตไก่ไข่อายุ 23 -75 สัปดาห์  ปี 2542-2543 
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    2542 2543 

ต้นทุนผนัแปร     
  ค่าพนัธ์ุสตัว ์ 78.52 76.65 
  ค่าอาหาร 258.16 255.45 
  ค่าแรงงาน 14.80 15.53 
  ค่ายาป้องกนัและรักษาโรค 4.82 4.15 
  ค่านํ้า - ค่าไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  1.03 1.12 
  ค่าซ้ืออุปกรณ์ 0.63 0.90 
  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ฯ 1.76 1.98 
  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.14 0.41 
  ค่าสูญเสีย 13.47 13.28 
  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 39.20 38.80 
  หกัราคาเม่ือปลดขาย 51.65 38.00 
รวมต้นทุนผนัแปร 360.88 370.27 

ต้นทุนคงที ่     
  ค่าใชท่ี้ดิน 0.77 0.85 
  ค่าเส่ือมโรงเรือนและอุปกรณ์ 5.81 5.38 
  ค่าเสียโอกาสโรงเรือน  5.67 5.24 
รวมต้นทุนคงที ่ 12.25 11.47 

รวมต้นทุนการผลติท้ังหมด 373.13 381.74 

ตน้ทุนผนัแปรต่อไข่ 1 ฟอง 1.41 1.38 
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดต่อไข่ 1 ฟอง 1.45 1.43 
ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้(บาท/ฟอง) 1.61 1.25 
อตัราการใหไ้ข่ (ร้อยละ) 70.40 73.28 
ราคาอาหารผสม (บาท/กก.) 6.40 6.53 
ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
1.7 ตลาดไข่ไก่   
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การตลาดเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจการเล้ียงไก่ไข่    ซ่ึงเป็นตวัช้ีไดว้่าการเล้ียงไก่
ไข่จะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด     โดยผูเ้ล้ียงหรือเกษตรกรจะไดรั้บผลกาํไรมากหรือนอ้ย
เท่าไร    สาเหตุจากผูเ้ล้ียงไก่ไข่สามารถขายไข่ไดร้าคาสูงหรือราคาตํ่า   ตลาดไข่ไก่ของประเทศไทย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ   (สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2541) ซ่ึงผลผลิตไข่ไก่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคตลาด
ภายในประเทศ       ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2   จะเป็นการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ซ่ึงยงัมี
ปริมาณนอ้ยมาก แต่ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตไดเ้ห็นความสาํคญัของตลาดส่งออกเพิม่มากข้ึน  เน่ืองจากจะ
เป็นตลาดท่ีสามารถช่วยระบายปริมาณผลผลิตไข่ส่วนเกินภายในประเทศได ้  
  

ตลาดภายในประเทศ   เป็นตลาดท่ีพจิารณาถึงลกัษณะการเล้ียงไก่ไข่  โครงสร้างตลาด
ไข่ไก่จะมีลกัษณะเป็นตลาดท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายมากราย ธุรกิจการเล้ียงไก่ไข่ปัจจุบนัทาํในเชิงการคา้
มากข้ึน ดงันั้นจึงมีการลงทุนสูงทาํใหก้ารเขา้ออกจากตลาดทาํไดค่้อนขา้งยาก ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่จะดาํเนินการโดยลกัษณะท่ีเป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงอิสระ  และทาํการตลาดขายผลผลิตเอง  แหล่ง
เล้ียงส่วนใหญ่อยูท่ี่ภาคกลาง ประกอบดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี นครนายก 
พระนครศรีอยธุยา อ่างทอง และ สระบุรี  พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งเล้ียงไก่ไข่ขนาดใหญ่ของประเทศ     
เกษตรกรจะขายผลผลิตใหก้บัพอ่คา้ขายส่งรายใหญ่หรือลง้ไข่   หรือเล้ียงเองและขายไข่เอง โดยขาย
ใหก้บัพอ่คา้ขายส่งรายยอ่ย  การกาํหนดราคาเกษตรกรจะขายไข่ตามราคาประกาศของสมาคมผูค้า้        
ผูผ้ลิตและส่งออกไข่ไก่ หรือ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงไก่ไข่ เป็นตน้  โดยลกัษณะตลาดของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
ไก่ไข่แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 

1. เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไข่  ประกอบดว้ยผูเ้ล้ียงไก่ไข่ท่ีเป็นรายใหญ่และรายยอ่ย  โดย
เกษตรกรรายใหญ่จะเป็นผูเ้ล้ียงไก่ไข่เป็นอาชีพหลกั โดยจะเป็นทั้งผูผ้ลิตไก่ไข่และเป็นผูข้าย
ผลผลิตไข่ไก่ดว้ยตนเอง การขายผลผลิตไข่ไก่จะขายใหก้บัผูซ้ื้อเจา้ประจาํซ่ึงเป็นผูค้า้ส่งรายยอ่ย
โดยตรง  โดยผูเ้ล้ียงจะกาํหนดราคาขายเองทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่ส่วนมากจะกาํหนด
ราคาตามสหกรณ์ผูเ้ล้ียงไก่ไข่ในเขตนั้นๆเช่น สหกรณ์ผูเ้ล้ียงไก่ไข่แปดร้ิว สหกรณ์ผูเ้ล้ียงไก่ไข่
ชลบุรี เป็นตน้  
 

ส่วนเกษตรกรรายยอ่ยจะขายผลผลิตไข่ไก่ใหก้บัลง้ไข่  เพราะจะเป็นผูท่ี้รับซ้ือประจาํ    
โดยลง้ไข่จะรับซ้ือไข่ทั้งหมดถึงแมว้่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีไข่ไก่ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก  ทาํให้
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สามารถขายผลผลิตไดแ้น่นอน ไม่มีไข่เหลือคา้งแต่จะขายในราคาท่ีตํ่ากวา่ท่ีอ่ืน ๆ  และเกษตรกร
สามารถขายปลีกโดยตรงใหก้บัผูบ้ริโภคไดด้ว้ยเหมือนกนั  
 

2. พ่อคา้ขายส่งรายใหญ่  จะเรียกกนัว่า “ลง้ไข่”  คือ  เป็นผูค้า้ส่งรายใหญ่ในกรุงเทพ จะ
เป็นผูร้วบรวมซ้ือไข่จากฟาร์มเกษตรกรหลาย ๆ ฟาร์ม        แลว้รวบรวมเพ่ือจาํหน่ายกระจายไปยงั
แหล่งต่าง ๆในกรุงเทพซ่ึงเป็นตลาดไข่ไก่ท่ีใหญ่ท่ีสุด และส่งไปจาํหน่ายต่างจงัหวดั   นอกจากน้ีพอ่
คา้ขายส่งรายใหญ่ยงัเป็นผูท่ี้ส่งออกไข่ไก่ไปจาํหน่ายต่างประเทศ ในกรณีเกิดปัญหาปริมาณไข่ไก่
มากเกินกว่าความตอ้งการบริโภค เพ่ือพยงุราคาไข่ไก่ภายในประเทศไม่ใหต้กตํ่ามาก  แต่ปัจจุบนัลง้
ไข่มีความสาํคญัลดนอ้ยลงแลว้      เน่ืองจากว่าส่วนใหญ่เกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ไข่เป็นปริมาณมาก จะ
นาํผลผลิตไปขายเองเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ขายใหล้ง้ไข่    แต่ถา้เป็นเกษตรกรรายยอ่ยยงั
มีท่ีขายผลผลิตใหก้บัลง้ไข่อยู ่  
 
 3. พอ่คา้ขายส่งรายยอ่ย   จะเป็นผูท่ี้รับซ้ือไข่เป็นประจาํส่วนใหญ่จะนาํรถบรรทุกมารับ
เองท่ีฟาร์ม และ จะมารับซ้ือไข่เองถึงท่ีฟาร์ม โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พอ่คา้ขายส่ง
ต่างจงัหวดั พอ่คา้ขายส่งกรุงเทพ และพ่อคา้ขายส่งในพื้นท่ี   ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะภูมิลาํเนาท่ีอยู ่  
การบรรทุกไข่ไก่จะใชร้ถบรรทุกเลก็เขา้มารับไข่ท่ีฟาร์ม โดยจะบรรทุกไดค้ร้ังละ 30,000 ฟอง และ
นาํไปจาํหน่ายต่อใหพ้อ่คา้ขายส่งหรือพ่อคา้ขายปลีก          อยา่งไรกต็ามจะมีเกษตรกรท่ีจะนาํ
ผลผลิตไข่ไก่ไปขายเองโดยตรงตามจงัหวดัต่าง ๆ โดยบรรทุกไปส่งคร้ังละมาก ๆ  
 

4. พอ่คา้ขายปลีก    เป็นพอ่คา้รถเลก็โดยจะทาํการรับซ้ือไข่ไก่จากพอ่คา้ขายส่งและ
พ่อคา้รวบรวมหรืออาจจะไปรับซ้ือโดยตรงจากฟาร์ม    ถา้หากผลผลิตลน้ตลาดพอ่คา้ขายปลีกส่วน
ใหญ่จะนาํไปเร่ขายในท่ีต่าง ๆ ท่ีห่างไกลจากตลาด  
 
 
 
 

ตลาดต่างประเทศ      การส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเพ่ือ
ระบายผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน และเพือ่รักษาเสถียรภาพราคาไข่ภายในประเทศไม่ใหต้กตํ่ามาก
จนเกินไป  ตลาดต่างประเทศเพ่ือการส่งออกไข่ไก่ท่ีสาํคญัของประเทศไทย คือ ประเทศฮ่องกง      
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สิงคโ์ปร์ และโอมาน ในปี 2546 มีการส่งออกไปประเทศฮ่องกงจาํนวน 101,167,940 ฟอง และสิงค์
โปร์ จาํนวน 49,475,933ฟอง คิดเป็นร้อยละ 49.25 และ 24.32 ตามลาํดบั      (ตารางท่ี 8)    
 
ตารางที ่8  ตารางการส่งออกไข่รายประเทศ ปี 2546  
             

ประเทศส่งออก ฟอง บาท อตัราร้อยละ 

        

ฮ่องกง   100,167,940    192,268,440           49.25  

สิงคโปร์     49,475,933      63,275,706           24.32  

เอน็โกลา     20,467,080      31,538,665           10.06  

โอมาน     16,859,828      21,978,578             8.29  

คองโก       3,900,600        5,987,795             1.92  

มาเลเซีย       2,898,540        3,712,172             1.43  

กมัเบีย       2,709,360        4,209,415             1.33  

พม่า       2,697,240        3,079,422             1.33  

ลิบิเรีย       1,625,040        2,442,994             0.80  

ดิจิโบติ          975,240        1,493,614             0.48  

มาริทาเนีย          975,240        1,627,114             0.48  
เยอรมนี          650,160        1,056,265             0.32  

ยอดรวม   203,402,201    332,670,180         100.00  
        
ท่ีมา : กรมปศุสัตว ์
 
 
 

การส่งออกไข่ไก่ยงัมีปริมาณค่อนขา้งจาํกดั  และราคาไข่ของไทยยงัราคาสูง  เน่ืองจาก
ตน้ทุนยงัสูง เพราะตอ้งมีการนาํเขา้พ่อแม่พนัธ์ุจากต่างประเทศ       รวมถึงมีการนาํวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศมาผลิตอาหารสตัว ์          จากการท่ีตน้ทุนไข่ไก่สูงทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัประเทศ
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คู่แข่งขนัได ้ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนดไ์ด ้   ซ่ึงผลิตไข่ไก่ไดต้น้ทุนท่ีตํ่ากว่า 
ทาํใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหร้าคาไข่ไก่ในตลาดฮ่องกงอยูใ่นระดบัตํ่า(สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร
,2541)      การส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทยจะเป็นการรวมตวัของสมาคมผูผ้ลิต ผูค้า้และส่งออกไข่
ไก่ ร่วมมือกนัโดยผลกัดนัใหส่้งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เพ่ือระบายปริมาณส่วนเกินของไข่ไก่
ภายในประเทศ   ราคาไข่ไก่ท่ีส่งออกไดน้ั้นราคาไม่สูง ทาํใหผู้ส่้งออกไดรั้บผลตอบแทนท่ีนอ้ยหรือ
ขาดทุนได ้    ดงันั้นจึงทาํใหมี้การจดัตั้งกองทุนไข่  เพ่ือช่วยสนบัสนุนในการส่งออกไข่ไก่   
 

การส่งออกไข่ไก่ในปี 2543 จาํนวน 88,547,884 ฟอง เน่ืองจากราคาไข่ไก่ในปี 2543        
มีราคาตกตํ่า โดยราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรไดรั้บเฉล่ียในปี 2543 ฟองละ1.17บาท  ปริมาณไข่ไก่  
ท่ีมีขนาดใหญ่ในตลาดมีจาํนวนมากเกินความตอ้งการบริโภค กลุ่มผูผ้ลิต    ผูค้า้และส่งออกไข่ไก่  
จึงไดร่้วมมือกนัแทรกแซงตลาด   โดยทาํการรวบรวมไข่ไก่และทาํการส่งออกไข่ไก่ไปตลาดฮ่องกง
และตลาดกลุ่มตะวนัออกกลาง เพ่ือระบายไข่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเหลือภายในประเทศ     จากท่ีราคาไข่
ไก่คละท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี 2545 –2546 มีราคาเฉล่ียฟองละ 1.41 บาทและ ราคา 1.42 บาท 
ตามลาํดบั  แต่ตน้ทุนการผลิตไข่ไก่เฉล่ียฟองละ 1.52 บาท และ 1.58 บาท ทาํใหเ้กษตรกรขาดทุน
เฉล่ียฟองละ  0.11 บาท และ 0.16 บาท ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2)             โดยเฉพาะใน     ปี 2546 ไดมี้
การผลกัดนัใหบ้ริษทัผูผ้ลิต ผูค้า้และส่งออกไข่ไก่ใหร่้วมกนัส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เพ่ือ
ระบายไข่ไก่ภายในประเทศ  โดยร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตไก่ไข่ ผูผ้ลิตไข่ไก่นาํไข่ไก่ส่งออกไป
ต่างประเทศ  ทาํใหมี้ปริมาณการส่งออกไข่ไก่จาํนวนมากถึง  203,402,201 ฟอง    เพ่ิมข้ึนจาก     ปี 
2545 ท่ีมีปริมาณการส่งออก 33,961,986 ฟอง โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 498.91      (ตารางท่ี 9)     เพ่ือทาํ
ใหร้าคาไข่ไก่ในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน   ถา้เปรียบเทียบกบัปี 2543     ท่ีมีการส่งออกไข่ไก่
เพ่ือระบายไข่เหมือนกนั ปี 2546 มีการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 129.71   โดยไดท้าํการขยายตลาด
ส่งออกไปยงัตลาดกลุ่มตะวนัออกกลาง เช่น ประเทศโอมาน กลุ่มแอฟริกาไดแ้ก่ประเทศเอน็โกลา 
คองโก และเกมเบีย เป็นตน้  เป็นการขยายตลาดเพ่ิมข้ึนจากเดิมตลาดส่งออกหลกัของไข่ไก่ คือ 
ตลาดฮ่องกง       
 
 
ตารางที่ 9  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกไข่ไก่ปี 2543 -2546 

 

ปี ปริมาณ มูลค่า 
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  (ฟอง) (ล้านบาท) 

2543 88,547,884 123,861,770 

2544 39,481,200 64,601,112 

2545 33,961,986 60,408,508 

2546 203,402,201 322,670,180 
 
ท่ีมา : กรมปศุสัตว ์ 

 
2.  การกําหนดนโยบายการควบคมุการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ 
 
 ปริมาณการผลิตไก่ไข่จะมากหรือน้อยเพยีงใดจะขึน้กับปริมาณการเลีย้งไก่ไข่  
โดยปริมาณการเลีย้งไก่ไข่จะขึน้อยู่กับปริมาณนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศ        
ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของผู้เลีย้งและเป็นปัจจัยสาํคัญที่จะมากาํหนดปริมาณการผลิตไข่
ไก่ คือ ราคาไข่ไก่ในระยะที่ผ่านมา ถ้าหากราคาในช่วงก่อนหน้ามีราคาค่อนข้างสูงก็จะจูง
ใจให้เกษตรกรผู้เลีย้งเพิ่มหรือขยายการเลีย้งและถ้าราคาไข่ไก่ตกตํ่ากจ็ะลดการเลีย้งลง        
บริษัทผู้ผลิตลูกไก่ไข่ที่นําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่จากต่างประเทศ          ก็ใช้ราคาไข่ไก่เป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ใช้ในการกาํหนดปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่    เช่น ถ้าราคาไข่ไก่สูงก็
นําเข้าพ่อแม่พันธ์ุในปริมาณมาก ถ้าราคาตกตํ่าก็ลดการนําเข้าลง เป็นต้น   
 
 การผลิตไข่ไก่ของเกษตรกรในประเทศไทย จะประสบปัญหาการขาดทุนและมี
รายได้จากการผลิตไข่ไก่ที่ไม่แน่นอน  เน่ืองจากราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรได้รับมีความผัน
ผวนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบทาํให้รายได้จากการเลีย้งไก่ไข่ไม่มีเสถียรภาพ ทาํให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จงึมีการรวมตัวของเกษตรกรท่ีจะให้ภาครัฐบาล   เข้ามา
ช่วยเหลือพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาทัง้ระบบ เพื่อความมีเสถียรภาพในราคาไข่ไก่
และรายได้จากการเลีย้งไก่ไข่ที่ยั่งยืน ทาํให้เกษตรกรทัง้รายย่อยที่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก       
และผู้เลีย้งขนาดใหญ่ที่เป็นการเลีย้งในเชิงการค้าได้อยู่รอดต่อไป 

 
     ปี 2543 ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้ลดลงอยูท่ี่ฟองละ 1.17 บาท    ทําให้
เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่ได้รับผลกระทบขาดทนุจากการเลีย้งไก่ไขแ่ละขายไขไ่ก่   จงึได้รวมกลุม่กบั
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กลุม่สหกรณ์ผู้ เลีย้งไก่ไข่ และ สมาคมตา่ง ๆ ของธุรกิจไก่ไข ่      ได้ร้องเรียนกบักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เร่ืองปัญหาราคาไขไ่ก่ตกตํ่า และราคาไขไ่ก่ท่ีขายได้ต่ํากวา่ต้นทนุการผลติ
ไข่ไก่  ในปี 2544    จงึได้เร่ิมมีการแต่งตัง้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วฒิุสภา ได้ตัง้
คณะอนกุรรมาธิการพจิารณาศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาและการตลาดไขไ่ก่ของเกษตรกรอย่าง
ยัง่ยืน    (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วฒิุสภา , 2544 )        โดยมีประเดน็ปัญหาของ
การผลิต การตลาดไข่ไก่ สามารถสรุปได้ 8 ประเด็น ได้แก่ 

 
 

      1. ปัญหาความผันผวนของราคาไข่ไก่ ทาํให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลีย้งไก่
ไข่ เกิดความไม่แน่นอนของรายได้ รวมถงึธุรกิจประสบปัญหาขาดทุน    

 
      2. ปริมาณการผลิตมีความไม่แน่นอน    ไม่สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 

 
     3. เกษตรกรผู้เลีย้งไก่ไข่ขาดแคลนเงนิทุนในการพัฒนาระบบการเลีย้ง        
ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้มีคุณภาพตํ่าและไม่มีมาตรฐานฟาร์มเลีย้งไก่ 

 
      4. ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากธุรกิจไข่ไก่ต้องอาศัยการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่
และวัตถุดบิอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ทาํให้มีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูง     
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการแข่งขันเพื่อการส่งออก 

 
      5. การตลาดภายในประเทศมีข้อจาํกัดในด้านการบริโภค อัตราการบริโภคไข่
ไก่เฉล่ียต่อคนต่อปีของไทย อยู่ระดบัตํ่าและตํ่ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศใน
โลก 

 
      6. ปริมาณห้องเยน็มีจาํกัด  สาํหรับการเก็บรักษาไข่ไก่ในภาวะที่มีราคาตกตํ่า  

 
      7. การส่งออกไข่ไก่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีเสถียรภาพ      ขาดความ
ต่อเน่ืองในการส่งออก  จะส่งออกไข่ไก่เม่ือผลผลิตภายในประเทศเหลือเกินความ
ต้องการ ในช่วงราคาไข่ไก่ตกตํ่าเท่านัน้ เม่ือช่วงใดภายในประเทศเกิดภาวะขาดแคลนไข่
ไก่ กไ็ม่สามารถหาไข่ไก่ส่งออกไปต่างประเทศได้   
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      8. ฐานการตลาดบริโภคไข่ไก่ในประเทศไทยมีจาํกัด  ฐานการบริโภคไข่ไก่ที่
สาํคัญอยู่ที่เดก็และเยาวชนท่ีอยู่ในวัยศึกษา     จึงทาํให้ปริมาณการบริโภคเกิดความผัน
ผวนผันแปรไปตามฤดูกาลของการเปิดภาคเรียนการศึกษา   รวมถงึเทศกาลต่างๆทาํให้มี
ความต้องการไข่ไก่มากกว่าช่วงปกต ิ      ส่งผลทาํให้ตลาดไข่ไกไม่มีเสถียรภาพเกิดความ
ผันผวนในด้านราคา ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการผลิตไข่ไก่ให้ผันแปร
ไปด้วย  
    ในปี 2545 ได้มีการตัง้แต่งใหมเ่ป็น คณะกรรมการกาํหนดแนวทางการผลิต        

และการตลาดไก่ไข่และผลิตภณัฑ์           ได้จดัระเบียบการนําเข้าพนัธุ์ไก่ไข่ โดยได้จดัสรร
การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่(เพศเมีย) เร่ิมในปี 2545      โดยนําปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่
(เพศเมีย) ปี 2544 ของทกุบริษัทมาเป็นฐานข้อมลูในการจดัสรรการนําเข้า  โดยแตล่ะบริษัทจะมี
ปริมาณความต้องการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่(เพศเมีย) ปี 2545 จํานวน 326,160 ตวั  แตไ่ด้รับการ
จดัสรรอนญุาตให้มีการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) จํานวน 229,362 ตวั  (ตารางท่ี10)    โดย
แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  
 

1. กลุ่มผู้ผลิตลูกไก่ไข่เพื่อการค้า จะได้รับการจดัสรรให้ตามจํานวนท่ีเสนอขอใน
อตัราร้อยละ 70 ของปริมาณท่ีเสนอขอ  จํานวน 322,660ตวั       และปริมาณท่ีได้รับจดัสรร 
จํานวน 225,862 ตวั   ได้รับการจดัสรรน้อยกวา่การขอนําเข้าคิดเป็น ร้อยละ 30   
 
 2. กลุ่มผู้ผลิตลูกไก่ไข่ใช้ภายในฟาร์มของตนเอง  คือ  หจก.อดุมชยัฟาร์ม    จํานวนท่ี
เสนอขอนําเข้าเป็น 3,500 ตวั และ ได้รับจดัสรรตามท่ีเสนอขอจํานวน 3,500 ตวั  
 

3. โควตากลาง 100,000 ตัว     
 

 ดงันัน้ปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขเ่พศเมียในปี 2545 จงึมีปริมาณการนําเข้าท่ี
ได้รับการจดัสรรรวมทัง้หมด 229,362 ตวั โดยมีโควตากลางจํานวน 100,000 ตวั      แตป่ริมาณ
การนําเข้าจริงท่ีได้จากข้อมลูปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) มีจํานวน 252,343 ตวั 
ซึง่ได้มีบางบริษัทได้ขอรับการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่เพ่ิมเติมจากปริมาณท่ีได้รับการจดัสรร      
เน่ืองจากเกิดปัญหาความขาดแคลนลกูไก่ไข่ของเกษตรกร กําลงัการผลติมีมากกวา่ปริมาณทีได้รับ
จดัสรร เม่ือลดปริมาณการผลิตทําให้เกิดต้นทนุสญูเปลา่ในการผลิต เป็นต้น     
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   ปริมาณปู่ย่าพนัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)  ที่ขอรับและได้รับการจัดสรร จาํนวน 9,660 
ตัว  เป็นการขอนําเข้าปู่ ย่าพนัธ์ุไก่ไข่เพ่ือผลิตพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการ
ส่งออกและผลิต   ลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่เพื่อใช้เองภายในประเทศ จาํนวน 172,500 ตัว 
และและผลิตลูกไก่ไข่เพ่ือการส่งออกจาํนวน 382,140 ตัว  (ตารางที่ 11)    

 
ตารางที่ 10 ปริมาณการขอรับและได้รับจัดสรรไก่ไข่พ่อแม่พนัธ์ุ (PS) ปี 2545 

บริษัท ปริมาณ PS(เพศเมีย) ปริมาณ PS(เพศเมีย) 

 ขอรับการจดัสรร(ตวั) ได้รับจดัสรร (ตวั) 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  11,300 7,910 

บมจ.เบทาโกร  อโกรกรุ๊ป  76,000 53,200 

บจก.แหลมทองฟาร์ม 70,353 49,247 

ฟาร์มไก่พนัธ์ุเกิดเจริญ 43,467 30,427 

ฟาร์มกรุงไทย 36,540 25,578 

ยูไนเตด็การตลาดสากล 30,000 21,000 

บ.ฟาร์มชัยอารีย์ จาํกัด 30,000 21,000 

อุตสาหกรรมสัตว์ไทย 25,000 17,500 

อุดมชัยฟาร์ม 3,500 3,500 

รวม PS.ทัง้หมด 326,160 229,362 

โควตากลาง - 100,000 

ที่มา : กรมปศุสัตว์  
 

ตารางที่ 11 ปริมาณการขอรับและได้รับจัดสรรปู่ย่าไก่ไข่พ่อแม่พนัธ์ุ (GP) ปี 2545 
บริษัท ปริมาณ GP ปริมาณ GP 

 ขอรับการจดัสรร(ตวั) ได้รับจดัสรร(ตวั) 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  9,660 9,660 

 ผลิตใช้เอง (ตัว) ส่งออก(ตัว) 

ปริมาณการผลติ PS จากนําเข้า GP 172,500 382,410 
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ที่มา : กรมปศุสัตว์  
 
 
 

ตัง้แต่ปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า
ปศสุตัว์ ได้จดัตัง้   คณะกรรมการนโยบายไขไก่แห่งชาต ิ(Egg Board)         โดยมีการประกาศ
แตง่ตัง้  ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2546   โดยคณะกรรมการนโยบายไขไ่ก่แห่งชาติได้ปรับปรุงมาจาก
คณะกรรมการกําหนดแนวทางการผลติและไก่ตลาดไก่ไข่และผลิตภณัฑ์    ท่ีเคยตัง้แตแ่ล้ว        
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2545       ซึง่ปัจจบุนัจะมีคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาต ิเพียงชดุเดียว  
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาอตุสาหกรรมไก่ไข ่ โดยมี ฯพณฯ เนวนิ ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานของคณะกรรมการนโยบายไขไ่ก่แห่งชาติและมีนายยคุล 
ลิม้แหลมทอง (อธิบดีกรมปศสุตัว์) เป็นเลขานกุาร     และบริษัทผู้แทนจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั
ธรุกิจไก่ไขแ่ละไขไ่ก่        โดยรวมทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยแบง่เป็น  
บริษัทผู้ผลิตพนัธุ์ไก่ไข ่  8 บริษัท  กลุม่เกษตรกรซึง่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้ เลีย้งไกไ่ขแ่ละกลุ่ม
เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่   จํานวน 8 ราย    ผู้ทรงคณุวฒิุ   4 ราย และหนว่ยงานราชการ  5 หน่วยงาน 
โดยคณะกรรมการชดุนีร้วมทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง       ทัง้กลุม่ผู้ เลีย้ง ผู้ ค้าและ ผู้แปรรูป  ซึง่ทํางาน
ร่วมกนัดแูลอตุสาหกรรมไกไ่ข ่  เพ่ือดแูลอตุสาหกรรมไก่ไข่และไข่ไก่ทัง้ระบบให้มีความมัน่คงและมี
เสถียรภาพทัง้ธรุกิจ เป็นการแก้ไขปัญหาทัง้ระบบอยา่งครบ  (กรมปศสุตัว์ , 2546)   
 

แผนการผลิตพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ (PS) ปี 2546      คณะกรรมการใช้ตวัเลขจาก
การนําตัวเลขมาเป็นจาํนวนพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ที่จัดสรรให้กับแต่ละบริษัท      ปริมาณพ่อ
แม่พนัธ์ุไก่ไข่รวมเพศผู้และเพศเมียในปี 2544 จาํนวนรวม 445,659 ตัว  การจัดสรรการ
ผลิตและการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่รวมในปี 2545    ได้จัดสรรปริมาณพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่
จาํนวน 327,296 ตัว  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.60   ซึ่งการกาํหนดจัดสรรในปี 2546  ใช้
หลักการ นําค่าเฉล่ียปี 2544 และ 2545 มาเฉล่ียเป็นค่าเฉล่ีย 2 ปี  และให้แต่ละบริษัท
ปรับลดการนําเข้าลดลงร้อยละ 11   เช่น  เครือเบทาโกร  ค่าเฉล่ีย 2 ปี  จาํนวน 72,570 
ตัว  อนุญาตให้นําเข้าได้ 64,587 ตัว   และ บริษัท แหลมทองฟาร์ม ค่าเฉล่ีย 2 ปี จาํนวน 
67,661 ตัว  อนุญาตให้นําเข้าได้จาํนวน 60,218 ตัว  ดังนัน้การกาํหนดปริมาณพ่อแม่พันธ์ุ
ไก่ไข่(เพศเมีย) ในปี 2546 รวมทัง้สิน้เป็น 407,379 ตัว คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.77  จาก
ค่าเฉล่ีย 2 ปี โดยสามารถแบ่งเป็นพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)นําเข้าจาํนวน  236,276 ตัว 
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และ     พ่อแม่พันธ์ุไกไข่(เพศเมีย) ที่ผลิตเองภายในประเทศจาํนวน 171,103 ตัว    
(ตารางที่ 3)     
 
 
 
ภาพท่ี 4 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายไขไ่ก่แห่งชาติ 
 

          คณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ

           การผลิต            การตลาด           กองทุนไข่ไก่

 - กําหนดเปาหมายการผลิต  - กํากับดูแล ราคาลูกไก่ไข่  - เปาหมาย 100 ล้าน

 - จัดสรรปริมาณนําเข้า P.S.    และ ราคาไก่สาว  - เก็บเงินจากการนําเข้า P.S.

 - จดทะเบียนผู้นําเข้าพันธุ์และผู้เล้ียง  - ติดตามตรวจสอบราคาไข่ไก่  - รักษาเสถียรภาพราคา

 - ควบคุมปริมาณการผลิตลูกไก่ไข่    และ ต้นทุนการผลิต    ของไข่ไก่และ ลูกไก่ไข่

 - กํากับ ดูแล ตรวจสอบด้านการผลิต  - ส่งเสริมการบริโภค

 - ลดต้นทุนการผลิต  
 
ที่มา :  กรมปศุสัตว์  
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คณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาต ิ  ( Egg Board) ได้กาํหนดแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ไว้  8 แนวทาง ดังต่อไปนี ้ 

 
2.1 ด้านการผลิต  
 

1. ควบคมุการนําเข้าและการผลิตพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)  ไมเ่กิน 400,000 ตวัตอ่ปี  
การผลิตลูกไก่ไข่เป็นไปตามกลไกตลาด       ภายใต้การควบคุมการนําเข้าและการผลิต
ไก่ไข่พ่อแม่พันธ์ุ(เพศเมีย) ได้ไม่เกิน 400,000 ตัวต่อปี    ถ้ารวมเกิน 400,000 ตัว ให้แต่
ละบริษัทปรับลดลงให้อยู่ในจาํนวนท่ีกาํหนด         ในปี 2546  คณะทาํงานของคณะ
กรรมการฯ     ได้ศึกษาประมาณความต้องการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ (PS) เพศเมีย ในปี 
2546 โดยตัง้สมมติฐานจากความต้องการบริโภคไข่ไก่เฉล่ียของคนไทยปีละ 135 ฟองต่อ
คน        ซึ่งปัจจุบันมีประชากรประมาณ 63 ล้านคน       ดังนัน้ความต้องการบริโภคไข่
ไก่ทัง้หมด  8,505 ล้านฟอง      ถ้าแม่ไก่ไข่มีประสิทธิภาพการให้ไข่ปีละ 270 ฟองต่อตัว 
จงึจาํเป็นต้องใช้แม่ไก่ไข่จาํนวน 31.5 ล้านตัวต่อปี           หรือสัปดาห์ละ 500,000 ตัว 
เพ่ือทาํการผลิตไข่ไก่ โดยทัง้ระบบจะต้องมีพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ (PS)    เพศเมียรวมทัง้หมด
จาํนวน 450,000 ตัว ต่อระยะการผลิต 72 สัปดาห์   และเม่ือคาํนวณปริมาณการผลิตเป็น
ระยะเวลา 52 สัปดาห์  หรือ  1 ปี    จะมีปริมาณพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ (PS) เพศเมียจาํนวน 
325,000 ตัว รวมกับการสูญเสียในระหว่างการเลีย้งอีกร้อยละ 10             ดังนัน้จึง
จะต้องมีพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ (PS) เพศเมียรวมทัง้สิน้  357,500 ตัวต่อปี       และ
คณะกรรมการได้พจิารณาให้ปรับเป็นจาํนวน  400,000 ตัว   จงึเป็นฐานข้อมูลที่นําใช้ใน

การปรับลดปริมาณพ่อแม่พันธ์ุ ไก่ไข่ปี 2546       โดยใช้ปริมาณเฉล่ียของการนําเข้าในปี 
2544 และ ปี 2545 แล้วปรับลดลงในสัดส่วนที่รวมกันแล้วไม่เกนิจาํนวนดังกล่าว (กรมปศุ
สัตว์ : 2546) 
 
 ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2546 
แบ่งเป็น    การนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)จากต่างประเทศ จาํนวน  236,276  ตัว 
และ พ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) ผลิตเองภายในประเทศจาํนวน 171,103  ตัว  รวมทัง้สิน้ 
407,379  ตัว  (ตารางที่ 3)   และเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการจัดสรรการนําเข้าปู่ย่าพนัธ์ุ
ไก่ไข่(เพศเมีย) จาํนวน 7,084 ตัว     เพื่อมาผลิตเป็นพ่อแม่พันธ์ุไกไข่(เพศเมีย)
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ภายในประเทศจาํนวน 171,103 ตัว และที่เหลือจะผลิตเป็นพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ส่งออกไป
จาํหน่ายต่างประเทศ      
 
     กรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาต ิ   ได้พจิารณาให้นําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่และ
ผลิตพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ภายในประเทศจากการนําเข้าปู่ย่าพันธ์ุไก่ไข่  ให้มีจาํนวนพ่อแม่
พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)  รวม  ไม่เกิน 400,000  ตัว ต่อ ปี     ตามความต้องการให้ผลิตลูกไก่
ไข่ได้จาํนวน 600,000 ตัว/สัปดาห์  สาํหรับผลิตไก่ไข่ยืนกรงจาํนวน 31.2 ล้านตัว ต่อ 52 
สัปดาห์  หรือ  35 ล้านตัว สาํหรับไก่ไข่ยืนกรง  และจะปลดไก่เม่ืออายุ 80 สัปดาห์     
ดังนัน้แม่ไก่ไข่จะสามารถผลิตไข่ไก่ได้ปีละ 9,450 ล้านฟอง ซึ่งคาดว่าจาํนวนประชากร
ของไทยจาํนวน 63 ล้านคน และจะต้องกระตุ้นการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึน้เป็น 150 ฟองต่อ
คนต่อปี 

 
     การผลิต การตลาดและความต้องการบริโภค ที่นํามาใช้พจิารณามีดงัต่อไปนี ้
 
 1. ความต้องการบริโภคไขไ่ก่        การคาํนวณการบริโภคไข่ไก่ของประชากรใน
ประเทศไทยไม่สามารถนับได้ว่าแต่ละคนบริโภคไข่ไก่ปีละเท่าไร  แต่จะเป็นการประมาณ
การจากสมมตฐิานว่าความต้องการบริโภคไข่ไก่เฉล่ียของคนไทยเท่ากับ 150 ฟองต่อปี 
และจาํนวนประชากรทัง้หมดมีจาํนวน 63 ล้านคน  ดังนัน้ความต้องการบริโภคไข่ไก่ทัง้ปี 
9,450 ล้านฟอง     
 
    2.  ความต้องการใช้แมไ่ก่ไข่ยืนกรง       ปริมาณไข่ไก่ท่ีต้องการเพื่อการบริโภคทัง้
ปีท่ากับ 9,450 ล้านฟอง อัตราการให้ไข่ของแม่ไก่ไข่เฉล่ียตวัละ 270 ฟองต่อปี        
ดังนัน้สามารถคาํนวณความต้องการใช้แม่ไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เท่ากับ 31.2 ล้านตัว ต่อ 
ปี  หรือ 35 ล้านตัวต่อช่วงอายุการผลิตไข่  ประมาณ 600,000 ตัวต่อสัปดาห์  (ไก่เล็ก+ไก่
รุ่น 0 – 20 สัปดาห์  ช่วงให้ไข่อายุ 20-80 สัปดาห์ รวมอายุไก่ไข่ 80 สัปดาห์)  
 

3. ความต้องการใช้แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (PS)      จากจาํนวนความต้องการแม่ไก่ไข่ยืน
กรง 

เท่ากับ 31.2 ล้านตัวต่อปี หรือ สัปดาห์ละ 600,000 ตัว   
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2.ทบทวนสถานการณ์การผลิตเป็นรายไตรมาส    โดยจะมีการประชุมสรุปทบทวน
การผลิต การตลาดทุก ๆ 3 เดือน เพื่อทราบการดาํเนินงานในด้านการผลิต       การ
บริโภคและ การตลาด  เพื่อตรวจสอบปริมาณการผลิตไก่ไข่เป็นรายไตรมาส  กาํหนด
ปริมาณการผลิตและกาํกับดูแลราคาผลผลิตให้มีเสถียรภาพ   ถ้ากรณีมีปัญหาให้เรียก
ประชุมด่วนและสาํรวจตรวจสอบฟาร์มดาํเนินการทุก  6 เดือน    ให้มีเจ้าหน้าที่ไป
ดาํเนินการตรวจสอบปริมาณพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ และการผลิตผลิตลูกไก่ไข่ของบริษัทผู้ผลิต
ไก่ไข่    
 

3. สถาบนัเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่ มีสทิธิผลิตลกูไก่ไข่ได้ภายใต้เง่ือนไขข้อตกลง           
คณะกรรมการได้รับแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งไก่ไข่ไม่สามารถซือ้ลูกไก่ไข่มาเลีย้งได้ 
เน่ืองจากจาํนวนลูกไก่ไข่ท่ีผลิตได้ของบริษัทผู้ผลิตมีจาํนวนจาํกัด ไม่เพยีงพอกับความ
ต้องการเลีย้งไก่ไข่ของเกษตรกร  ทาํให้ถูกเล่ือนคิวและไม่ได้รับลูกไก่ไข่ท่ีได้แจ้งไว้กับ
บริษัทผู้ผลิตลูกไก่ไข่   ประกอบกับราคาลูกไก่ไข่ในช่วงปี 2545 และ 2546 ราคาลูกไก่ไข่
เฉล่ียตัวละ  17.87 บาท และ 14.22  บาท ตามลาํดับ สาเหตุที่ลูกไก่ไข่ขาดแคลนก็
เพราะว่า บริษัทที่ทาํธุรกิจไก่ไข่ครบวงจรได้ขยายการเลีย้งไก่ไข่เพิ่มมากขึน้ บริษัทผู้ผลิต
ลูกไก่ไข่ไม่สามารถควบคุมกลไกราคาได้ และส่วนหน่ึงก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
จัดสรรการนําเข้าพ่อ-แม่พนัธ์ุไก่ไข่   ดังนัน้ทางสหกรณ์ผู้เลีย้งไก่ไข่แปดริว้   สหกรณ์ผู้
เลีย้งไก่ไข่ชลบุรี และสหกรณ์ผู้เลีย้งไก่ไข่เชียงใหม่-ลาํพูน      ได้ทาํหนังสือถงึกรมปศุ
สัตว์ขอจัดสรรการนําเข้าพ่อ-แม่พนัธ์ุไก่ไข่  เพื่อนําเลีย้งและให้ผลมาผลิตลูกไก่ไข่จัดสรร
ให้กับสมาชิกของสหกรณ์    โดยจาํนวนปริมาณความต้องการใช้พ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศ
เมีย)   จาํนวน 66,000 ตัว   เพ่ือผลิตลูกไก่ไข่เพศเมียสัปดาห์ละ 100,000 ตัว   แต่ทาง
คณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาตอินุญาตให้นําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย)กับกลุ่ม
สหกรณ์ ฯ จาํนวน 24,000  ตัว ตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นไป   
 
 4. กําหนดเง่ือนไขการขยายฟาร์มไก่ไขข่นาดใหญ่  โดยใช้ค่าทางสถิตติวักลางฐาน
นิยม Mode เป็นเกณฑ์   
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5. กําหนดให้มีการขึน้ทะเบียนผู้ เลีย้งไกไ่ขท่กุราย       โดยมีมาตรการจงูใจและ

ลงโทษ  โดยกาํหนดให้เกษตรกรมาขึน้ทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่ โดยกาํหนดมาตรฐานฟาร์ม
เพ่ือพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม โดยแบ่งขนาดของฟาร์มเป็น 3 ขนาดคือ 
   ฟาร์มขนาดเล็ก             เลีย้งไก่ไข่น้อยกว่า 5,000 ตัว 
  ฟาร์มขนาดกลาง เลีย้งไก่ไข่  5,000 – 50,000 ตัว 
  ฟาร์มขนาดใหญ่   เลีย้งไก่ไข่มากกว่า  50,000  ตัว 

การขึน้ทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่  เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการกาํหนดแนวทางการ
ผลิตและการตลาดไก่ไข่  ให้มีการจดทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่   โดยมีประกาศเม่ือวันท่ี 25 
เมษายน 2546   โดยกาํหนดการดาํเนินการจดทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่ให้เสร็จภายใน 30 วัน     
เร่ิมตัง้แต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป   โดยทางกรมปศุสัตว์ได้ให้เจ้าหน้าที่
ประจาํหน่วย   ปฏบัิตกิารเคล่ือนที่ (Mobil Unit: MU) เป็นผู้รับจดทะเบียนให้กับเกษตรกร
ทั่วประเทศ หรือ เกษตรกรสามารถไปขึน้ทะเบียนด้วยตัวเองที่สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
หรือ      สาํนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกรมปศุสัตว์  

 

ตารางท่ี 12 จํานวนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ป 2546

ปริมาณการเล้ียงไก่ไข่ จํานวนเกษตรกร จํานวนไก่ไข่

(ราย) (ตัว)

น้อยกว่า 5,000 ตัว 1,788 2,740,955

5,000 - 50,000 ตัว 1,267 12,622,198

50,000-100,000 ตัว 44 3,831,188

มากกว่า 100,000 ตัว 60 13,272,423

รวมจํานวน 3,159 32,466,764

ที่มา : กรมปศุสัตว์
 

ปี 2546 มีเกษตรกรมาขึน้ทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่จาํนวน 3,159 ราย คิดเป็นไก่ไข่
จาํนวน 32,466,764 ล้านตัว   โดยผู้เลีย้งไก่ไข่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก และ ฟาร์ม
ขนาดกลาง จาํนวน 1,788 ราย และ 1,267 ราย มีจาํนวนไก่ไข่ 2.74 ล้านตัว และ      
12.62 ล้านตัวตามลาํดับ  ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ตัง้แต่ 50,000 ตัวขึน้ไป มีจาํนวน 84 ราย 
มีไก่ไข่จาํนวนรวม 17,103,611 ตัว    คิดเป็นร้อยละ 53  ของจาํนวนไก่ไข่ทัง้หมดที่มีการ
ขึน้ทะเบียน 
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 เกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนผู้เลีย้งไก่ไข่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทาง               
คณะกรรมการได้กาํหนดไว้ดังนี ้

  1. ได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดสรรลูกไก่ไข่ในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม 
 2. ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐให้ความช่วยเหลือ 

 3. ได้รับความคุ้มครองในการจาํหน่ายไข่ไก่ด้วยราคาที่ยุตธิรรม 
 4. ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงนิจากกองทุนไข่ไก่ ภายใต้เงื่อนไข่ที่เป็น

ธรรม 
 5. ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึน้    เช่น     

ปัญหาการทุ่มตลาด ปัญหาปัจจัยการผลิตและปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 6.  ผู้เลีย้งไก่ไข่น้อยกว่า  5,000ตัว   จะมีนายสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์                                  

เป็นนายสัตวแพทย์ประจาํฟาร์ม 
   

การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดกลาง  จะดําเนินการตรวจรับรอง
โดยกรมปศสุตัว์  สว่นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก ให้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
เป็นผู้ดําเนินการ   การพฒันาฟาร์มไก่ไขใ่ห้เข้าสูม่าตรฐานเป็น  การท่ีให้ผู้ เลีย้งไก่ไขไ่ด้ปรับปรุง
และพฒันาฟาร์มไก่ไข่เข้าสูม่าตรฐานฟาร์ม   โดยให้ทางกรมปศสุตัว์ตรวจสอบฟาร์มท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง    
 

การขึน้ทะเบียนและรับรองผู้เลีย้งไก่ไข่ระดบัจังหวัด ประกอบด้วย ปศุสัตว์
จังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ผู้เลีย้งและองค์กรผู้เลีย้งเป็น
คณะทาํงาน  โดยกาํหนดให้มีคณะทาํงานตรวจสอบปริมาณการผลิตไก่ไข่เป็นรายไตร
มาส  โดยผู้เลีย้งไก่ไข่ทุกรายต้องขึน้ทะเบียนไก่ไข่กับกรมปศุสัตว์ ทาํสาํนักงานปศุสัตว์
จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อต้องการทราบจาํนวนไก่ไข่ท่ีแน่นอน สาํหรับการวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาดไก่ไข่และ
ผลิตภณัฑ์    รวมถงึส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เลีย้งรายย่อยรวมกลุ่ม  เพื่อรับการพฒันาและ
ส่งเสริมการผลิตไข่ไก่อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง  และให้มีแผนการผลิตไกไข่ ไข่ไก่ และ
เป้าหมายการบริโภคไข่ไก่เป็นรายปี   โดยผู้เลีย้งและองค์กรผู้เลีย้งร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อดาํเนินการดงักล่าว    
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2.2 ด้านการตลาด  
 
6.กําหนดเกณฑ์ราคาลกูไก่ไข่ขัน้ต่ําตวัละ 12 บาท ขัน้สงูตวัละ 15 บาท   

 ราคาลกูไก่ไข่  สถานการณ์ราคาลูกไก่ไข่ช่วงปี 2536  ผู้ผลิตลูกไก่ไข่
ประสบปัญหาภาวะขาดทุน เน่ืองจากราคาลูกไก่ลดลงอย่างมาก      แต่ในช่วง
ปี 2537–2538 ราคาลูกไก่ไข่ปรับตวัสูงขึน้ราคาเฉล่ียตัวละ 14.90 บาท และ 
15.69 บาทตามลาํดบั  และราคาเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา    ราคาที่สูงอย่าง
ต่อเน่ืองมีสาเหตุจากการที่กลุ่ม    ผู้ผลิตได้มีการตกลงร่วมกันที่จะดงึราคา
ลูกไก่ให้อยู่ระดบัราคาค่อนข้างสูง   เพราะผู้ผลิตลูกไก่ประสบปัญหาขาดทุนมา
ในช่วงปี 2534-2532   จงึมีการรวมตวักันระหว่างผู้ผลิตลูกไก่เพื่อกาํหนด
ปริมาณการผลิต      มีการลดปริมาณการผลิตลูกไก่ไข่ที่จาํหน่ายออกสู่ตลาด    
และดงึราคาจาํหน่ายลูกไก่ไม่ให้ตํ่ากว่าตวัละ 10 บาท          ซึ่งทางด้านสมาคม
ส่งเสริมการเลีย้งไก่แห่งประเทศไทยก็รับทราบถงึมาตรการดงักล่าวของผู้ผลิต
ลูกไก่    และเม่ือลูกไก่มีราคาปรับตวัสูงขึน้ กท็าํให้มีผู้ผลิตบางรายเพิ่มปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึน้ ทาํให้ช่วงต่อไปราคาลูกไก่กจ็ะปรับตวัลดลงตามกลไกตลาด  
ในช่วงปี 2539   ราคาลูกไก่ไข่ปรับตวัลดลงมา ราคาลูกไก่เฉล่ียตวัละ 10.56   
บาท และ ราคาตวัละ 10.19 บาทในปี 2540               เพราะมีบริษัทผู้ผลิตบาง
รายเพิ่มปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่   และผลิตลูกไก่ไข่ออกสู่ตลาดใน
ปริมาณที่มากขึน้เกนิกว่า  ที่ได้ตกลงกันในกลุ่มไว้          

 
การกาํหนดราคาลูกไก่ไข่ถูกกาํหนดโดยบริษัทผู้ผลิตลูกไก่ไข่รายใหญ่ท่ีสุด           

เป็นผู้นําด้านราคาลูกไก่ไข่ (Price Leadership)    และบริษัทอ่ืน ๆ ยอมรับการกาํหนด
ราคาลูกไก่ไข่นัน้ผู้ผลิตจะอ้างอิงกับราคาจาํหน่ายท่ีทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศ
ออกมา           ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นอาจจะเลือกกาํหนดราคาให้เท่ากับหรือตํ่ากว่าราคา
ประกาศได้   แต่จะไม่กาํหนดราคาจาํหน่ายให้สูงกว่าราคาประกาศ   โดยส่วนใหญ่มักจะ
กาํหนดราคาตํ่ากว่าราคาประกาศ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและสามารถแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดได้  (ศุมาลิน , 2541)  
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาลูกไก่ไข่  มีปัจจัยหลักในการกาํหนดราคา เช่น   
  1. ต้นทุนการผลิต  เช่น ต้นทุนในการนําเข้าลูกไก่ไข่พ่อแม่พันธ์ุ ต้นทุนค่าหาร
และยา ค่าแรงงานคนเลีย้ง รวมถงึต้นทุนในการฟักไข่ของโรงฟัก  โดยต้นทุนส่วนใหญ่จะ
เป็นต้นทุนค่าอาหารท่ีใช้เลีย้งพ่อแม่พันธ์ุ 

 
    2.   อุปสงค์หรือความต้องการเลีย้งไก่ไข่ของเกษตรกร     ซึ่งจะขึน้อยู่กับราคา
ไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้  เช่น ถ้าราคาไข่ไก่มีราคาสูง ผู้เลีย้งได้กาํไร     ความต้องการ
เลีย้งไก่ไข่ก็จะเพิ่มสูงขึน้ ผู้ผลิตสามารถตัง้ราคาจาํหน่ายได้สูงขึน้ได้ 

 
    3. อุปทานหรือปริมาณการผลิตลูกไก่ไข่  ถ้าปริมาณลูกไก่ไข่ในตลาดมีมาก
เกินกว่าความต้องการของผู้เลีย้ง ทาํให้เกิดภาวะลูกไก่เหลือล้นตลาด       ส่งผลให้ผู้ผลิต
จาํเป็นต้องปรับลดราคาจาํหน่ายลง  เพื่อให้เกษตรกรนําลูกไก่ไข่ไปเลีย้ง       ราคาลูกไก่
ไข่ถูกลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลูกไก่ไข่ลดลงได้  

 
7. กําหนดเกณฑ์ราคาไขไ่ก่ขัน้ต่ําฟองละ 1.30 บาท ขัน้สงูฟองละ 1.70 บาท      

ราคาไขไ่ก่   โครงสร้างราคาไข่ไก่ขึน้อยู่กับต้นทุนการผลิต   ประกอบด้วย ค่า
พันธ์ุสัตว์         ค่าอาหารสัตว์ และค่ายาและวัคซีน รวมถงึค่าดาํเนินการ           ถ้า
ต้นทุนไข่แพงจะทาํให้ผู้บริโภคภายในประเทศไม่มีกาํลังซือ้  ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้า
ชนิดอ่ืนแทนการบริโภคไข่ไก่ทาํให้ไข่เหลือล้น ด้านการส่งออกก็สู้ประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุน
การผลิตที่ถูกกว่าขายราคาถูกกว่าไม่ได้   ต้นทุนการผลิต ไข่ไก่ 60-70 เปอร์เซน็ต์ เป็น
ค่าอาหารสัตว์      ที่ใช้วัตถุดบิคือ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เป็นต้น      ซึ่งต้องมีการนําเข้า
จากต่างประเทศทาํให้ต้นทุนการผลิตหรือค่าอาหารสัตว์ค่อนข้างสูง       ถ้าแก้ไขปัญหา
วัตถุดบิได้ คือ รัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดบิให้เพยีงพอที่จะเลีย้งสัตว์ได้      
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ ส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึน้     และภาครัฐจะต้องมี
ความเข้าใจเร่ืองนโยบายนําเข้าวัตถุดบิอาหารสัตว์               อุตสาหกรรมไข่ไก่เป็น
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก  มีการส่งออกเพยีงร้อยละ 2 
เท่านัน้ ตลาดภายในประเทศจงึมีส่วนสาํคัญต่อธุรกิจไก่ไข่มาก   ราคาไข่ไก่ที่ขายไม่ควร
สูงเกินไป          เพราะผู้บริโภคจะได้บริโภคได้เพิ่มมากขึน้    
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ราคาไข่ไก่ตัง้แต่ปี 2538 ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรได้รับเฉล่ียฟองละ 1.30 

บาท  มีการปรับราคาสูงขึน้ปี 2539 ราคาไข่ไก่เฉล่ียฟองละ 1.42 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ9.23           
ปี 2540 ราคาไข่ไก่ได้ปรับตวัลดลงเล็กน้อยราคาไข่ไก่เฉล่ียฟองละ1.36บาทลดลงร้อยละ
4.23      เน่ืองจากเร่ิมเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคของประชากร   ราคาได้ปรับตัวสูงขึน้อีกในปี 2541 ราคาไข่เฉล่ียฟองละ      1.73 
บาท   เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.21 สาเหตุเน่ืองจากปี 2540     ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่
ไข่มีจาํนวนลดลง        ส่งผลทาํให้ไก่ไข่และผลผลิตไข่ไก่ท่ีผลิตในปี 2541 มีจาํนวน
ผลผลิตไข่ไก่ลดลงเหลือจาํนวน 8,805 ล้านฟอง   ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึน้มาก 
ทาํให้เกษตรกรขยายการเลีย้งไก่ไข่เพิ่มขึน้ในปี 2541 ทาํให้ปริมาณไขไก่เพิ่มขึน้ในปี 
2542 เป็นจาํนวน 8,833 ล้านฟอง  ราคาไข่ในปี 2542 และปี 2543 ได้ปรับตัวลดลง ราคา
ไข่เฉล่ียอยู่ ท่ี 1.61 บาท และ 1.17 บาท ลดลงร้อยละ 6.94 และ ร้อยละ 27.33 ตามลาํดับ  
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนมากเน่ืองจากต้นทุนไข่คละสูงกว่าราคาไข่ไก่ที่ขายได้  
 

ปัจจยัท่ีจะทําให้ราคาไข่ไก่ปรับตวัสงูขึน้ ได้แก่ปริมาณนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) 
ลดลง  ทําให้มีปริมาณไกไ่ขน้่อย สง่ผลให้ผลผลติไขไ่กน้่อย ราคาไขไก่จงึปรับตวัสงูขึน้ได้ตามความ
ต้องการบริโภคไขไ่ก่    หรือในช่วงท่ีสภาพอากาศร้อน           การขาดแคลนนํา้ ทําให้ไก่กินนํา้
น้อยลงทําให้แมไ่ก่ผลิตไขไ่ก่ได้ลดลง        และทําให้แม่ไก่เสียหายตายได้  รวมถงึกรณีเกิดโรค
ระบาดในไก่ด้วย   หรือกรณีอยูใ่นระหว่างช่วงเปิดเทอม ซึง่ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ชว่ยให้ความ
ต้องการซือ้ไขไ่ก่เพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากไขไ่ก่เป็นส่วนประกอบหลกัในอาหารสําหรับนกัเรียน     
 
 ปัจจัยที่ทาํให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลง ได้แก่  ปริมาณการผลิตไข่ไก่เกินความ
ต้องการของผู้บริโภค  ทาํให้เกิดไข่ไก่ล้นตลาดส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงได้  กรณี
ช่วงอากาศเยน็เน่ืองจากอากาศเยน็ทาํให้ไก่ไข่สามารถไข่ได้ฟองใหญ่และผลผลิตไข่
เพิ่มขึน้จากสภาวะอากาศเอือ้อาํนวย และช่วงเทศการกินเจทาํให้ผลผลิตไข่ไก่มีมากเกิน
การบริโภคไข่ไก่หรือภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีความผันผวน  ทาํให้กาํลังซือ้ของ
ผู้บริโภคลดลง ก็ส่งผลกระทบต่อการบริโภคไข่ไก่ลดลงได้  ทาํให้เกิดภาวะราคาไข่ตกตํ่า
ได้    
 
 
 
 

DPU



 
59

 การบริโภคไขไ่ก่  ผลผลิตไข่ไก่ของประเทศไทย     ผลิตเพื่อใช้การบริโภค
ภายในประเทศ ร้อยละ 98    ที่เหลือร้อยละ2 ส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ  เม่ือ
เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย   ผลผลิตไข่ไก่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อบริโภค แต่อัตรา
การบริโภคไข่ไก่ของประชากรไทยยงัค่อนข้างตํ่า  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ 
ใกล้เคียงแล้ว โดยในช่วงระหว่างปี 2542 -2546       ประชากรไทยมีการบริโภคไข่ไก่เฉล่ีย
ต่อคนต่อปี จาํนวน 140 ฟอง  (ตารางที่ 14)   เม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศญ่ีปุ่น ไต้หวัน 
จีน มีการบริโภคไข่ไก่เฉล่ียคนละ 345 ฟอง   337 ฟอง และ 311 ฟอง ตามลาํดับ  ซึ่ง
อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยถือว่าอยู่ในระดบัที่ตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
อีกด้วย   ทาํให้ตลาดไข่ไก่ไม่ได้มีการขยายเท่าท่ีควรเหมือนประเทศอ่ืน  
ตารางท่ี 13 การบริโภคไข่ไก่ต่อตอ่ต่อปีของบางประเทศ 
          หน่วย : ฟอง ต่อ คน ต่อ ปี  

ประเทศ 2542 2543 2544 2545 2546 เฉล่ีย 

ญ่ีปุ่น 348 346 344 343 342 345 

ไต้หวัน 339 338 342 336 331 337 

เม็กซโิก 324 327 325 332 339 329 

จีน 287 290 302 326 352 311 

ฝร่ังเศส 267 267 265 267 269 267 

สหรัฐอเมริกา 256 260 260 266 271 263 

มาเลเซีย 234 240 243 238 234 238 

เยอรมนี 225 226 226 226 225 226 

ฮ่องกง 220 217 214 211 208 214 

รัสเซีย 211 213 214 215 217 214 

ไทย 129 133 153 147 137 140 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ 
      ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในปี 2545 มีปริมาณ 9,312ล้านฟอง เพิ่มขึน้จาก
ปริมาณ 8,055 ล้านฟอง ในปี 2544 เน่ืองจากผลผลิตมีปริมาณมากขึน้ส่งผลให้ราคา
ปรับตัวลดลง ทาํให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึน้และมีโครงการรณรงค์ให้ประชาชน
บริโภคไข่ไก่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นการบริโภคโดยโฆษณาประชาสัมพันธ์ กจ็ะต้องมี
การกระตุ้นการบริโภคดงักล่าว โดยค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการอาจจะมาจากใช้
เงนิกองทุนไข่ไก่ท่ีได้จัดตัง้ขึน้มา   
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2.3 กองทุน  
 
     8.ให้มีการจดัตัง้กองทนุ โดยให้คณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาต ิ
ทาํการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์   โดยคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาต ิได้จัดตัง้
กองทุนเพื่อช่วยเหลือในยามที่ภาวะราคาไม่มีเสถียรภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  8.1 ให้มีการจดัตัง้กองทนุ   ขึน้มากองทุนหน่ึงเรียกว่า”กองทุนพัฒนาไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพฒันาไก่ไข่และผลิตภณัฑ์ทัง้ระบบด้วย
เงนิและทรัพย์สินของกองทุน  
  8.2 คณะกรรมการกองทุน  ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศสุตัว์เป็นประธาน 
อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ตวัแทนผู้ เลีย้ง 3 คน องค์กรผู้ เลีย้ง 2 คน 
ตวัแทนผู้ประกอบการ 3 คน  ผู้แทนผู้ ค้า 2 คน และผู้ทรงคณุวฒิุ 4 คน เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร  และคณะกรรมการกองทนุจะแตง่ตัง้กรรมการและผู้ ช่วยเลขานกุรได้ไมเ่กิน 2 คน ซึง่
การดํารงตําแหนง่ของกรรมการท่ีมิใช่สว่นราชการมีวาระ  ปี และเป็นกรรมการได้ไมเ่กิน 2 วาระ
ตดิตอ่กนั 
  8.3. หน้าท่ีคณะกรรมการกองทนุ 
   8.3.1 กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับจัดสรรเงนิ
และการใช่จ่ายหรือให้ความช่วยเหลือผู้เลีย้งและพัฒนาไก่ไข่ทัง้ระบบ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ 
   8.3.2 วางระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วยการเก็บรักษาผลประโยชน์
การเบกิจ่ายพัสดุในกิจการของกองทนุตามระเบียบนี ้ โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ  
   8.3.3    ตดิตามประเมินผลการดาํเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรร
เงนิกองทุน และการใช้จ่ายเงนิของกองทุน 
   8.3.4   รายงานผลการปฏิบัตงิานพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการ 
   8.3.5   จัดทาํรายงานและบัญชีกองทุน             รวมทัง้ตรวจสอบ
ผลการดาํเนินงานของกองทุน ให้ตรวจสอบการเงนิ และการบัญชีของกองทุน โดยผู้
ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตแล้วรายงาน 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ 
  

 ในสว่นนีทํ้าการวิเคราะห์ถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข่
ของประเทศไทย  โดยการศกึษานีจ้ะใช้ปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ เป็นตวัแปรตาม  และ
ตวัแปรอิสระประกอบด้วย ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ รายได้ประชาชาติตอ่หวั               
ราคาลกูไก่ไข ่(2 ไตรมาสท่ีผ่านมา) ราคาลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่นําเข้า          ซึง่ปรับด้วยดชันีราคา
ผู้บริโภคกบัตวัแปรอิสระทกุตวัเพ่ือขจดัปัญหาด้านเงินเฟ้อ  และตวัแปร Dummy  เป็นตวัแปร      
ท่ีกําหนดก่อนและหลงัมีการควบคมุปริมาณนําเข้า  โดยใช้ข้อมลูอนกุรมเวลาเป็นรายไตรมาส     
ตัง้แต่ปี 2536 – 2546 จํานวน 44 ไตรมาส     ซึง่จะใช้วิธีการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis Method) และประมาณคา่สมัประสทิธ์ิด้วยจะใช้วิธียกกําลงัสอง
น้อยท่ีสดุแบบธรรมดา (Ordinary Least Square Method, OLS)  ซึง่แบง่ออกเป็น 2 แบบจําลอง 
ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้
 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่   
 1.1  ผลการวเิคราะห์อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ของประเทศไทย  
สมการอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่  มีดงันี ้

QPS      =  -314442.31  +   6920.25 Pe +  13.40 I  + 121.33 Pps  
(t-value)         (-4.616)***      (4.051)***        (4.758)***   (0.932)**  

+ 901.50 PC (t-2) - 56341.76 Dummy  

                        (1.024)**             (-5.763)***    
R2  = 0.5899 
F-Statistic  = 8.152 
Durbin-Watson = 1.97  N = 41 
***   = มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 
**    = ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  
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โดยกําหนดให้ 
 
Qps t = ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)    (ตวั)         (ไตรมาสท่ี t) 
 
Pe t   = ราคาไข่ไกค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  ( บาท ตอ่ 10 ฟอง)   (ไตรมาสท่ีt) 
 
I t = รายได้ประชาชาติตอ่หวั   ( บาท ตอ่ คน )         (ไตรมาสท่ีt)  
 
Pps t = ราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่นําเข้า  (บาท ตอ่ ตวั)           (ไตรมาสท่ีt) 
 
Pc (t-2)   = ราคาลกูไก่ไข่   (บาท ตอ่ ตวั           (ไตรมาสท่ี t-2) 
 
Dummy  =  ปี 2536–2544 เป็นช่วงไม่มีการควบคมุนําเข้า เป็นตวัแปร Dummy = 0  
  ปี 2545–2546 เป็นช่วงมีการควบคมุนําเข้า     เป็นตวัแปร Dummy = 1 
 

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of 
Determination) R2 ของสมการ   มีค่าเท่ากบั 0.5899    แต่มีตวัแปรราคาพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขนํ่าเข้า 
และ ราคาลกูไก่ไขใ่น 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ            ดงันัน้จึงได้ตดัตวัแปร
ราคาลกูไก่ไขใ่น 2 ไตรมาสท่ีผ่านมาออกไป    และได้ทําการวิเคราะห์ใหมโ่ดยให้ตวัแปรราคา     
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขนํ่าเข้า ให้เป็นไตรมาสท่ี  t-3  เน่ืองจากผู้ผลิตท่ีนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขจ่ะพิจารณา
จากราคาย้อนหลงั     เพ่ือนํามาวางแผนการนําเข้าในไตรมาสปัจจบุนั   
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 1.2.ผลการวิเคราะห์อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่ของประเทศไทย                       
(สมการท่ีได้ตดัตวัแปรราคาลกูไกไ่ขอ่อกไปแล้ว) สมการอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่ มีดงันี ้

 

QPS    =  -248664.6   +    9718.28 Pe +   13.35 I      - 361.48 Pps(t-3) - 60675.38 Dummy 

(t-value)     (-4.519)***         (5.994)***        (5.631)***      (-2.759***            (-7.231)***  
   
R2  = 0.6655 
F-Statistic  = 13.53 
Durbin-Watson = 1.93   
 
***   = มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 99 
 
โดยกําหนดให้  
 
Qps = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (ตวั) 
 
Pe = ราคาไข่ไกค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  (บาท ตอ่ 10 ฟอง) 
 
I = รายได้ประชาชาติตอ่หวั  (บาท ตอ่ คน) 
 

Pps(t-3) = ราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่นําเข้า (3 ไตรมาสท่ีผ่านมา) (บาท ตอ่ ตวั) 
 
Dummy   = ปี 2536–2544 เป็นช่วงไม่มีการควบคมุนําเข้า เป็นตวัแปร Dummy = 0  
  ปี 2545–2546 เป็นช่วงมีการควบคมุนําเข้า     เป็นตวัแปร Dummy = 1 
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขข่อง
ประเทศไทย พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) R2 ของสมการ   
มีค่าเท่ากบั 0.6655         สามารถอธิบายได้จากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระทัง้   4  ตวัแปร  
ดงักลา่ว  ได้แก่  ราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้    รายได้ประชาชาตติ่อหวั      ราคาลกูไก่พอ่แม่
พนัธุ์ไก่ไขนํ่าเข้าใน 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา      และตวัแปร Dummy มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง
ของปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (Qps) ถึงร้อยละ 66.55  โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี       
สว่นอีกร้อยละ 33.45 เป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากปัจจยัท่ีกลา่ว
มาแล้ว โดยสมการมีคา่นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99             ( F = 13.53 )    
และเคร่ืองหมายหน้าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีกําหนดไว้   โดยมีค่า 
Durbin Watson เท่ากบั 1.93   ซึง่อยูใ่นช่วงท่ีสรุปได้วา่ไมมี่ปัญหา Autocorrelation  
 

จากการทดสอบนยัสําคญัของค่าสมัประสทิธ์ิของตวัแปร ( t-test) พบวา่ตวัแปร     
ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้    รายได้ประชาติตอ่หวั ราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่นําเข้า 
(3ไตรมาส  ท่ีผ่านมา) และตวัแปร Dummy   มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99    
โดยมีค่า   t – test เท่ากบั  5.994  5.631  -2.759  และ –7.231 ตามลําดบั    
 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 12:36 
Sample(adjusted): 1994:1 2003:4 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 7 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -248644.6  55017.75 -4.519353  0.0001 
PE  9718.280  1621.307  5.994102  0.0000 

INCOME  13.34993  2.370693  5.631233  0.0000 
PPSLAG3 -361.4779  130.9962 -2.759454  0.0093 
DUMMY -60675.38  8390.896 -7.231097  0.0000 

AR(1) -0.411184  0.155291 -2.647833  0.0122 

R-squared  0.665580     Mean 
dependent var

 88495.70  

Adjusted R-squared  0.616401     S.D. 
dependent var

 37180.59  

S.E. of regression  23027.95     Akaike info criterion  23.06429 
Sum squared resid  1.80E+10     Schwarz criterion  23.31762 
Log likelihood -455.2857     F-statistic  13.53371 
Durbin-Watson stat  1.936566     Prob(F-statistic)  0.000000 

Inverted AR Roots       -.41   
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จากสมการความถดถอยท่ีได้     จะพบวา่ตวัแปรอิสระทัง้ 5 ตวัแปรท่ีมีผลตอ่          
การเปล่ียนแปลงของอปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไกไ่ขข่องประเทศไทยดงันี ้ 
 
 1.ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ (Pe)  ผลการวเิคราะห์ได้คา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 
9718.28  ซึง่แสดงว่าราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน และหมายความวา่ หากราคาไข่ไก่
คละท่ีเกษตรกรขายได้ (Pe)  เพิ่มขึน้ 1 บาทตอ่ 10ฟอง หรือ 10 สตางค์ตอ่ฟอง  จะทําให้ปริมาณ
การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขเ่พ่ิมขึน้ 9,718.28 ตวั       และเม่ือพิจารณาจากคา่ความยืดหยุน่          
มีค่าเท่ากบั 1.65  หมายความวา่หากราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1    จะทําให้
อปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 1.65  ดงันัน้ถ้าราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้  
มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ทําให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพิม่ขึน้หรือได้กําไรเพ่ิมทําให้มีแรงจงูใจ
ต้องการเลีย้งไก่เพ่ิมขึน้ จะสง่ผลให้เพ่ิมอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุเพ่ิมขึน้ไปด้วย       เกษตรกร  
ก็จะสัง่ซือ้หรือสัง่จองกบับริษัทผู้ผลติไกไ่ข่    ทําให้ผู้ผลติลกูไกไข่ต้องนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์เพิ่มขึน้       
เพ่ือนํามาเป็นปัจจยัในการผลิตลกูไก่ไขสื่บเน่ืองต่อไป   
 
 2. รายได้ประชาชาตต่ิอหัว (I)   ผลการวิเคราะห์ได้คา่สมัประสทิธ์ เป็น 13.35           
ซึง่แสดงวา่ รายได้ประชาชาติตอ่คนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการนําเข้าพอ่แม่
พนัธุ์ไก่ไข ่ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน หมายความวา่ เม่ือรายได้ประชาชาติเฉล่ียตอ่คนของประชากร
เพิ่มขึน้ ทําให้การบริโภคท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่สง่ผลให้ผู้ผลิตท่ีจะนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมขึน้ กลา่วคือ   
ถ้ารายได้ประชาชาติตอ่หวัตอ่คนเพ่ิมขึน้ 1 บาท  จะสง่ผลให้ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไข่
เพิ่มขึน้ จํานวน 13.35  ตวั  เม่ือพิจารณาค่าความยืดหยุน่มีค่าเท่ากบั 3.04 หมายความว่า หาก
รายได้ประชาชาติตอ่คนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1       จะทําให้อปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมขึน้
ร้อยละ 3.04     ซึง่มีค่าความยืดหยุน่มาก (elasticity)      ดงันัน้ปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่
ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงของรายได้ประชาชาติตอ่หวัมาก  จะสะท้อนให้เห็นถึงความสําคญั
ของอตุสาหกรรมไกไ่ขข่องประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ จะขึน้อยูก่บัตลาดภายในประเทศมากกวา่
ตลาดตา่งประเทศ       ดงันัน้การขยายตวัของเศรษฐกิจจากการท่ีประชากรมีรายได้เฉล่ียเพิม่ขึน้ 
จะมีการบริโภคเพิ่มมากขึน้ ก็มีสว่นสําคญัตอ่ธุรกิจไก่ไข่และไขไ่ก่ท่ีจะทําการขยายตามเศรษฐกิจ
ด้วยเช่นกนั   
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3.ราคาลูกไก่พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่นําเข้า (Ppst-3) ผลการวเิคราะห์ได้คา่สมัประสิทธ์เป็น  
-361.48  ซึง่เคร่ืองหมายหน้าสมัประสิทธ์ิเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้วา่จะมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่  หมายความวา่ เม่ือราคาลกูไก่พอ่แม่
พนัธุ์ไก่ไขเ่พิม่ขึน้ ทําให้ผู้ผลติท่ีจะนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ลดลง     กลา่วคือ    เม่ือพิจารณาคา่
ความยืดหยุน่มีคา่เท่ากบั -0.77           หมายความว่าหากราคาลกูไก่พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไขใ่นอดีต หรือ
ใน 3 ไตรมาสท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1    จะทําให้อปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขใ่นปัจจบุนั
ลดลงร้อยละ 0.77   การลดลงของปริมาณการนําเข้ากบัราคาพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่เพ่ิมขึน้มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม  ซึง่เป็นไปตามกฎของอปุสงค์      แสดงว่าราคาพ่อแมพ่นัธุ์ไก่
ไข่สงูขึน้ไม่ว่าจะเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของราคาลกูไก่พอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข ่ หรือการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ีสงูขึน้  ทําให้ต้นทนุค่าพนัธ์ุไก่จะสงูขึน้  ผู้ผลติลกูไก่ไข่ก็
จะลดปริมาณการนําเข้าลง   แต่อาจจะลดปริมาณการนําเข้าไปไม่มาก เพราะคา่ความยืดหยุน่
ของอปุสงค์ปัจจยัการผลิตตอ่ราคาปัจจยัการผลิตมีคา่ความยืดหยุน่น้อย แสดงให้เห็นวา่แม้ราคา
ลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ซึง่เป็นราคาปัจจยัการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด แตอ่ปุสงค์
การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขไ่มมี่การเปลี่ยนแปลงไปมาก  เพราะอปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข่
เป็นอปุสงค์สําหรับปัจจยัการผลิต  ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขนํ่าเข้าเป็นสินค้าจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามา
เพ่ือทําการผลิตเป็นลกูไก่ไข่ตอ่ไป   ถ้าบริษัทผู้ผลติลกูไก่ไข่ไมส่ามารถผลิตลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ได้เอง   
  

4. ตัวแปร Dummy  ผลการวิเคราะห์ได้คา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั -60675.38 ซึง่แสดงวา่   
ตวัแปร Dummy มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไกไ่ข่ 
หมายความว่าตัง้แตมี่การควบคมุจดัสรรการนําเข้า ทําให้ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ลดลง
จํานวน  60,675.38 ตวั   
 

อยา่งไรก็ตามนอกจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีได้นํามาวิเคราะห์แล้ว ปริมาณนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์
ไก่ไขจ่ะมีการเปล่ียนแปลงตามปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ขนาดกําลงัการผลติของผู้ผลิต        สภาวะการเกิด
โรคระบาดในสตัว์  อายไุก่ท่ีปลดขายเป็นไก่เนือ้ ประสิทธิภาพการเลีย้งไก่และอตัราการให้ไข ่ เป็น
ต้น ซึง่ไมไ่ด้นํามาพิจารณาในการวิเคราะห์นี ้  
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2.  ผลการวิเคราะห์การควบคุมการนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่มีผลกระทบต่อ 
ราคาของไข่ไก่   

 
 2.1 การวิเคราะห์กรณีใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส 
 ผลการวเิคราะห์การควบคมุการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่มีผลกระทบตอ่ราคาไขไ่ก่  
มีดงันี ้ 

Pe(t)            =   1378302  + 0.678 Qps(t-3) + 0.377 Qps(t-4)+0.204 Qps(t-5)-0.899 I(t) 

(t-value)            (1.832)           (0.744)   (0.376)          (0.224)         (-0.025)  
  
R2  = 0.44 
F-Statistic = 5.07 
Durbin-Watson = 1.64   
 
โดยกําหนดให้  

Pe(t) = ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท ตอ่ 1,000,000 ฟอง) 
                 ในไตรมาสท่ี t  

Qps(t-3) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (ตวั)  ในไตรมาสท่ี t-3 

Qps(t-4) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (ตวั)  ในไตรมาสท่ี t-4 

Qps(t-5) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (ตวั)   ในไตรมาสท่ี t-5 

I(t)  = รายได้ประชาชาติตอ่หวั    (บาท ตอ่คน)     ในไตรมาสท่ี t     
 

จากผลการวิเคราะห์การควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขท่ี่มีผลกระทบต่อราคาของ
ไข่ไก่ พบว่าคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสินใจ(Coefficient of Determination) R2 ของสมการมีค่าเท่ากบั 
0.44  โดยมีค่า Durbin Watson เท่ากบั 1.64    โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั คือ ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุ
ไก่ไขใ่นไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 และไตรมาสท่ี 5 ท่ีผ่านมา     และรายได้ประชาชาติตอ่หวั    
พิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทัง้ 4 ตวัไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ดงันัน้สมการนี ้           
ไมส่ามารถสรุปได้      
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ตารางท่ี 14 ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) และ ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้                
  รายไตรมาส และรายเฉล่ีย 3 ไตรมาส ระหวา่งปี 2542 -2546  

    ปริมาณนําเข้า ปริมาณนําเข้า ราคาไข่ไก่คละ ราคาไข่ไก่คละ 

ปี ไตรมาสท่ี พ่อแมพ่นัธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) เฉลี่ย 3 ไตรมาส ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย 3 ไตรมาส 

    รวมจํานวน(ตวั) จํานวน(ตวั) เฉลี่ย(บาท/ฟอง) (บาท/ฟอง) 

2542 1 98,660   1.75   
  2 92,500  1.73  

  3 88,030 93,063 1.59 1.69 

  4 71,010 83,847 1.36 1.56 

             รวม/เฉลีย่ 350,200   1.61   

2543 1 43,135 67,392 1.18 1.38 

  2 59,915 58,020 1.13 1.22 

  3 49,760 50,937 1.28 1.20 

  4 75,035 61,570 1.09 1.17 

  รวม/เฉลีย่ 227,845   1.17   

2544 1 58,480 61,092 1.26 1.21 

  2 97,660 77,058 1.47 1.27 

  3 68,247 74,796 1.70 1.48 

  4 124,717 96,875 1.58 1.58 

  รวม/เฉลีย่ 349,104   1.50   

2545 1 93,468 95,477 1.52 1.60 

  2 5,500 74,562 1.54 1.55 

  3 66,582 55,183 1.40 1.49 

  4 56,950 43,011 1.20 1.38 

  รวม/เฉลีย่ 222,500   1.41   

2546 1 64,008 62,513 1.14 1.25 

  2 20,510 47,156 1.41 1.25 

  3 81,460 55,326 1.58 1.38 

  4 48,260 50,077 1.55 1.51 

  รวม/เฉลีย่ 214,238   1.42   
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2.2 การวิเคราะห์กรณีใช้ข้อมูลรายเฉล่ีย 3 ไตรมาส    
 ผลการวเิคราะห์การควบคมุการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่มีผลกระทบตอ่ราคาไขไ่ก่ โดย

ใช้วธีิการเฉล่ีย (Moving Average) 3 ไตรมาส ของตวัแปรราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ และ 
ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่    โดยใช้ข้อมลูจากตารางท่ี 14  มาทําการวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 

Pe(t)           =   2.116   - 0.007 Qps(t-4) – 0.054 Qps(t-5)- -0.043Qps(t-6+0.09Dummy  

(t-value)       (46.386)***   (-2.144)***       (-6.282)***        (-6.695)*** (4.489)***  
  

R2   = 0.9801 
F-Statistic  = 39.488 
Durbin-Watson  = 1.97  N = 18 

 
โดยกําหนดให้  

Pe(t) = ราคาไข่ไกค่ละท่ีเกษตรกรขายได้      (บาท ตอ่ ฟอง) ท่ี t  
 

Qps(t-4) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (หม่ืนตวั)  ท่ี t-4 
 

Qps(t-5) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (หม่ืนตวั)  ท่ี t-5 
 

Qps(t-6) = ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (หม่ืนตวั)  ท่ี t-6 
 
Dummy =  ปี 2536–2544 เป็นช่วงไม่มีการควบคมุนําเข้า เป็นตวัแปร Dummy = 0  
  ปี 2545–2546 เป็นช่วงมีการควบคมุนําเข้า     เป็นตวัแปร Dummy = 1 
 
t = คา่เฉล่ียของ  3 ไตรมาส  
 
***  = มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 99 
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จากผลการวิเคราะห์การควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขท่ี่มีผลกระทบต่อราคาไข่ไก่  
โดยใช้วธีิเฉล่ีย  (Moving Average)   เป็นคา่เฉล่ียของ 3 ไตรมาส     ซึง่ใช้ข้อมลูจากตารางท่ี 14  
จํานวนข้อมลู(N) เท่ากบั 18    การวิเคราะห์การควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่มีผลกระทบ
ตอ่ราคาไขไ่ก่ พบว่า ค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination) R2 ของสมการ   
มีค่าเท่ากบั 0.9801 สามารถอธิบายได้จากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระทัง้ 4  ตวัแปร        
ดงักลา่ว  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 3 ไตรมาสของปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุใน 4  5 และ 6 ไตรมาสท่ี
ผ่านมา และตวัแปร Dummy มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ 
ถึงร้อยละ 98.01  โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี   สว่นอีกร้อยละ 1.99 เป็นอทิธิพลจาก             
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากปัจจยัท่ีกลา่วมาแล้ว โดยสมการมีคา่นยัสําคญัทางสถิติ 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ( F =39.488  )   และมีค่า Durbin Watson เท่ากบั 1.97   ซึง่อยู่
ในช่วงท่ีสรุปได้วา่ไมม่ีปัญหา Autocorrelation  
 

จากการทดสอบนยัสําคญัของค่าสมัประสทิธ์ิของตวัแปร (t-test) พบวา่ตวัแปร   ท่ีเป็น
คา่เฉล่ีย 3 ไตรมาสของปริมาณการนําเข้าลกูไก่พอ่แม่พนัธ์ุไก่ไขนํ่าเข้าในไตรมาสท่ี t-4  t-5  t-6 
และตวัแปร Dummy   มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99    โดยมีค่า   t – test 
เท่ากบั  -2.144 –6.281 –6.695  และ 4.488 ตามลําดบั    
 
Dependent Variable: PE 
Method: Least Squares 
Date: 04/11/05   Time: 15:34
Sample(adjusted): 9 18 
Included observations: 10 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  2.116230  0.045622  46.38599  0.0000 
QPS4 -0.007363  0.005917 -2.144395  0.0413 
QPS5 -0.054383  0.008657 -6.281759  0.0033 
QPS6 -0.043076  0.006434 -6.695144  0.0026 

DUMMY  0.090111  0.020074  4.488976  0.0109 
AR(2) -0.667071  0.303892 -2.195092  0.0932 

R-squared  0.980143     Mean dependent var  1.447000 
Adjusted R-squared  0.955322     S.D. dependent var  0.127021 
S.E. of regression  0.026849    Akaike info criterion -4.113495 
Sum squared resid  0.002883     Schwarz criterion -3.931944 
Log likelihood  26.56747     F-statistic  39.48861 
Durbin-Watson stat  1.973273    Prob(F-statistic) 0.001691 
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 จากสมการความถดถอยท่ีได้จะพบวา่ตวัแปรอิสระจํานวน  3  ตวัแปร    คือ     ตวัแปร
คา่เฉล่ีย 3 ไตรมาสของปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข ่ท่ี  t-4   t-5   และ  t-6   ผลการวิเคราะห์
ได้ค่าสมัประสทิธ์เท่ากบั  -0.007  –0.054  และ –0.043  ตามลําดบั   ซึง่มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้ามกบัราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  หมายความวา่        ถ้าปริมาณการนําเข้าลกูไก่
พ่อแมพ่นัธุ์เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ จะทําให้ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ลดลง   เน่ืองจากปริมาณ
ลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ท่ีนําเข้ามาก จะทําให้สามารถผลิตลกูไก่ไขเ่พ่ือเลีย้งเป็นแมไ่ก่ไขยื่นกรงมากขึน้    
ทําให้ปริมาณผลผลติไข่ไก่มากขึน้  ถ้ามีมากกวา่ความต้องการบริโภคไขไ่ก่ ทําให้มีปริมาณผลผลิต
ไข่ไก่ออกสูต่ลาดมาก ราคาไขไ่ก่ก็จะลดลง   ในทางกลบักนัถ้าปริมาณการนําเข้ามีจํานวนน้อย จะ
ทําให้ปริมาณแมไ่ก่ไขยื่นกรงน้อย  สง่ผลให้ปริมาณผลผลิตไขไ่ก่น้อย ก็จะทําให้ราคาไขไ่ก่เพ่ิมขึน้ 

 
   ตวัแปร Dummy คือ การควบคมุการนําเข้า จะมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของ
ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้ในทิศทางเดียวกนั   ถ้าใช้มาตรการควบคมุการนําเข้าเพ่ิมมากขึน้   
จะทําให้ผู้ผลิตลกูไก่ไขซ่ึง่เป็นผู้ นําเข้าสามารถนําเข้าปริมาณลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ได้น้อยลง     ทํา
ให้มีปริมาณลกูไก่ไข่และแมไ่ก่ไข่ยืนกรงลดลง   สง่ผลให้ปริมาณผลผลติไข่ไก่ได้น้อยลง ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้คือ จะทําราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้จะเพ่ิมขึน้  เน่ืองจากมีปริมาณผลผลติไขไ่ก่
น้อยกว่าปริมาณความต้องการบริโภคไขไ่ก่     ถ้าช่วงนัน้มีการควบคมุการนําเข้าลดน้อยลง ก็จะ
ทําให้ผู้ นําเข้าสามารถนําเข้าลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมมากขึน้  ทําให้มีปริมาณไก่ไข่และปริมาณ
ผลผลติไขไ่กเ่พ่ิมขึน้  จะทําให้ราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ลดลง    การควบคมุก็จะเพ่ิมขึน้
หรือลดลง จะสง่ผลกระทบต่อราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึน้หรือลดลงได้  ซึง่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั  โดยคา่สถิติ  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  99   
 
 ดงันัน้จากตารางท่ี 14 ในปี 2542  ข้อมลูปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) 
มีจํานวน 350,200 ตวั  ซึง่จะสง่ให้มีการเปล่ียนแปลงราคาไขไ่ก่ในปีถดัไป ซึง่การนําเข้าลกูไก่พ่อ
แมพ่นัธุ์ไก่ไขจ่ะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตไขไ่ก่  ก็จะต้องใช้เวลาในการเลีย้งเพ่ือผลิตเป็น
ลกูไก่ไข ่และนําไปเลีย้งตอ่เป็นไก่รุ่น เพ่ือนําไปเป็นไก่ไขยื่นกรงท่ีสามารถให้ผลผลิตไขไ่ก่ได้ จะต้อง
ใช้ระยะประมาณ 1 ปี ขึน้ไป  ดงันัน้ ปริมาณพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไขท่ี่นําเข้าในปี 2542 จะให้ไก่ไข่ท่ีได้
จากพ่อแมพ่นัธุ์ให้ผลผลติไขไ่ก่ได้ในปี 2543    ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ียฟองละ 1.17 
บาท โดยราคาได้ลดลงจาก ปี2542  ราคาฟองละ 1.61 บาท ลดลงร้อยละ 27.33    และ
พบวา่ปี 2543 เป็นปีท่ีราคาไขไ่กต่กตํ่ามาก   
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     จากท่ีเกษตรกรขาดทนุเน่ืองจากเกิดปัญหาราคาไขไ่ก่ตกตํ่า ทําให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือนร้อนมาก      จงึได้มีการควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)   
จดุประสงค์เพ่ือให้ระดบัราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ  ทําให้ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) 
ในปี 2545  มีจํานวน 222,500 ตวั และ ปี 2546  มีจํานวน  214,238 ตวั ลดลงจากปี 2544 ซึง่
นําเข้าจํานวน  349,104 ตวั    ลดลงเฉล่ียร้อยละ  36.27 และ 38.63 ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2544 ซึง่ยงัไมมี่การควบคมุการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไกไข ่  ปี 2545 ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกร
ขายได้ลดลงเหลือเฉล่ียฟองละ 1.41 บาท  ซึง่ลดลงจากปี 2544 ราคาไขไ่ก่เฉล่ียฟองละ 1.50 บาท  
ลดลง    ร้อยละ 6   แตจ่ากท่ีมีการควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย) ในปี 2545      
ทําให้ราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึน้ ในปี 2546 มีราคาเฉล่ียฟองละ 1.42  บาท เพ่ิมขึน้
เพียงร้อยละ  0.71  ดงันัน้การควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขส่ง่ผลกระทบทําให้ราคา
ไข่ไก่ปรับตวัสงูขึน้ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว    อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้มีแทรกแซงโดยทําการ
เก็บไข่เข้าห้องเย็น     และทํากิจกรรมสง่ไขไ่ก่ออกไปจําหน่ายท่ีตา่งประเทศเพ่ิมขึน้     ซึง่จาก
ปริมาณการสง่ออกไขไ่กใ่นปี 2546    มีปริมาณเพ่ิมสงูขึน้มาก เพ่ือระบายผลผลิตไขไ่ก่ท่ีเหลือล้น
เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ  ทําให้ราคาไขไ่ก่ได้ปรับตวัเพ่ิมขึน้   
 
      อยา่งไรก็ตามจํานวนปริมาณการนําเข้าลกูไกพ่่อแม่พนัธุ์ไก่ไขเ่ฉล่ียรายไตรมาสท่ีลดลง
มากเพราะมีการควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข่ พบวา่ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสของไขไ่ก่คละท่ี
เกษตรกรขายได้มีราคาเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย ราคาไขไ่ก่มีการเปล่ียนแปลงไปน้อยกวา่ปริมาณการ
นําเข้าลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ท่ีเปล่ียนแปลงลดลงจํานวนมาก      สนันิษฐานวา่เกิดจากมีการยืดอายกุาร
ปลดระวางไก ่ รวมถงึมีการหนัมาใช้พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่ผลติเองภายในประเทศเพิ่มขึน้ เพราะว่า
ราคาลกูไก่ไข่และราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้มีราคาเพ่ิมสงูขึน้   และจากการท่ีมีนโยบาย
ควบคมุจดัสรรการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่     อาจจะทําให้ผู้ เลีย้งไก่ไขท่ราบวา่จะมีพนัธ์ุไกท่ี่เลีย้ง
ทดแทนน้อยลง  จงึอาจจะยืดอายกุารปลดไก่ออกไป  ทําให้ยงัมีผลผลติไข่ไก่ออกมาสูต่ลาดทําให้
ราคาไขไ่กไ่มไ่ด้ปรับขึน้เท่าไร  การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขท่ี่ลดลง  แตย่งัมีการนําเข้าปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่
เพ่ือมาผลติเป็นพอ่แมพ่นัธ์ุภายในประเทศ     ซึง่มีจดุประสงค์เพ่ือผลิตไว้ใช้เอง  ผลิตเพ่ือขายใน
ประเทศ และเพ่ือสง่ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ  ในปี 2544 -2546 บริษัทผู้ นําเข้าปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่ 
ได้แจ้งปริมาณการผลติพอ่แมพ่นัธ์ุท่ีใช้เอง จํานวน   212,000 ตวั  172,500 ตวั    และ 171,103 
ตวั ตามลําดบั  แตป่ริมาณท่ีนํามาเลีย้งเพ่ือใช้เองอาจจะมีเพ่ิมขึน้ได้          ถ้าการจําหน่ายลกูไก่
พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขส่ง่ออกไปต่างประเทศลดลง   สงัเกตได้จากปริมาณผลผลติไขไ่ก่ท่ีเพ่ิมขึน้            

DPU



 
 

 

 
 

74 

ปริมาณผลผลิตไขไ่ก่ในปี 2545-2546 เป็นจํานวน 9,350  ล้านฟอง และ 9,135 ล้านฟอง        
ตามลําดบั      บริษัทผู้ นําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่และผู้ เลีย้งไก่ไขอ่าจจะมีการยืดอายกุารปลดระวาง
แมพ่นัธุ์ไก่ไขอ่อกไปหรืออาจจะมีการเพ่ิมปริมาณการผลติพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่ภายในประเทศเพ่ิมขึน้  
ทําให้ปริมาณไกไ่ขย่งัลดลงไมม่ากหรือไม่ได้ลดลงเลย  ปริมาณผลผลติไขไ่ก่ก็ไมล่ดลง   สง่ผลให้
ราคาไขไ่กไ่มเ่พ่ิมขึน้เท่าท่ีควร 

 
   ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของการนําเข้าปริมาณพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ และการควบคมุ
ปริมาณการนําเข้าลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่ สามารถอธิบายผลกระทบตอ่ราคาไขไ่ก่ได้ตามท่ีกลา่วไป
แล้วนัน้ อยา่งไรก็ดีการควบคมุปริมาณการนําเข้าก็มีข้อดีและข้อเสียในการจดัสรรควบคมุ ข้อดี คือ 
สามารถผลิตภายในประเทศเพ่ิมขึน้ แทนท่ีจะนําเข้าจากตา่งประเทศ แตปั่จจบุนัมีเพียงบริษัทเดียว
นําเข้าปู่ ย่าพนัธ์ุไกไ่ข ่ และสามารถผลติเป็นพอ่แม่พนัธ์ุภายในประเทศได้เอง แตข้่อเสียคือการท่ีมี
เพียงบริษัทเดียวเป็นผู้ผลติรายใหญ่ท่ีสามารถผลิตพ่อแม่พนัธุ์ได้เอง   ทําให้สามารถกําหนด
ปริมาณการผลิตลกูไกไ่ข่และกําหนดราคาขายได้ โดยผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ จะต้องทําตาม   เน่ืองจากมี
ความได้เปรียบทางด้านขนาดของผู้ประกอบการ    ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรช่วยสง่เสริมให้
ผู้ประกอบการทัง้บริษัทผู้ผลติลกูไกไ่ข่และกลุม่เกษตรกร เพ่ือท่ีจะสามารถผลติพ่อแม่พนัธ์ุไกไ่ข่
ภายในประเทศได้  ทําให้ลดต้นทนุคา่พนัธุ์ไก่ท่ีต้องสัง่ซือ้พอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไขจ่ากต่างประเทศและ    
หนัมาทําการผลิตเองภายในประเทศ  โดยอาจจะช่วยสง่เสริมในด้านการวจิยัและพฒันาสายพนัธุ์
ไก่ไข ่ รวมถงึเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ภายในประเทศทดแทนการนําเข้า จะทําให้
ต้นทนุการผลิตไก่ไขแ่ละไข่ไกล่ดลงได้ด้วย 
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บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุป 
 

ธรุกิจไก่ไขแ่ละไขไ่ก่เป็นผลผลิตทางเกษตรท่ีสําคญัประเภทหนึง่ในสาขาปศสุตัว์ และ
สําคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทย  การเลีย้งไก่ไขเ่พ่ือให้ผลผลติเป็นไขไ่ก่  ซึง่เป็นอาหารท่ีสําคญั
ของประชากรไทย และสามารถสง่ออกไปจําหน่ายตา่งประเทศได้   ธรุกิจการเลีย้งไก่ไข่จะต้อง
อาศยัการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ และปู่ ย่าพนัธุ์ไก่ไขจ่ากต่างประเทศ เพ่ือนํามาผลติเป็นลกูไก่ไข่  
จากนัน้เลีย้งเป็นไกรุ่่น เพ่ือท่ีจะนําขึน้กรงเพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นไขไ่ก่ตอ่ไป      การนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์
ไก่ไขแ่ละปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่  จะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสง่ผลให้มีอตุสาหกรรมเช่ือมโยงเกิดขึน้อีกหลาย
ประเภท ซึง่ได้มีการพฒันาไปเป็นอตุสาหกรรมไก่ไขแ่ละไขไ่ก่ท่ีครบวงจร  
  

พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข(่Parent Stocks) ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศจะมีความแตกตา่งกนั
ตามสายพนัธุ์   ทําให้การผลติลกูไก่ไข่ในประเทศไทยมีความแตกตา่งกนั เช่น อตัราการเจริญ 
เติบโต นํา้หนกัไก ่ อตัราการให้ไข ่ การให้ผลผลิตไขไ่ก่ท่ีมีขนาดฟองใหญ่    ความทนทานต่อโรค
และสภาพแวดล้อม เป็นต้น          ซึง่ความแตกตา่งดงักลา่วทําให้การผลติลกูไก่ไข่ในประเทศไทย      
โดยท่ีบริษัทผู้ผลติลกูไก่ไข่จะได้รับสิทธ์ิเป็นตวัแทนการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์มาเลีย้ง เพ่ือผลิตเป็น
ลกูไก่ไขเ่พ่ือเชิงการค้าตอ่ไป       โดยสว่นใหญ่จะเป็นการทําธรุกิจท่ีเป็นแบบครบวงจร  ท่ีมีธรุกิจ
หลกัท่ีสําคญั คือ การผลิตอาหารสตัว์ การเพาะพนัธุ์สตัว์ การจําหน่ายยาและวคัซีน อปุกรณ์การ
เลีย้ง รวมถึงโรงงานฆา่ชําแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากสตัว์ เป็นต้น      
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ในปี 2536 มีปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขร่วมทัง้สิน้ 422,392 ตวั และเพ่ิมขึน้เป็น 
616,180 ตวัในปี 2539      อตัราการเพ่ิมของปริมาณนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขเ่ฉล่ียร้อยละ  12.62   
เน่ืองจากในช่วงปี 2536 – 2539  ธรุกิจไก่ไขค่อ่นข้างประสบความสําเร็จ ราคาไข่ไก่คละท่ี
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยฟองละ 1.33 บาท      ในขณะท่ีต้นทนุไขไ่ก่เฉล่ียฟองละ 1.15 บาท   
ผลตอบแทนท่ีดีจงึเป็นแรงจงูใจให้มีการขยายการเลีย้งไก่ไขเ่พ่ิมสงูขึน้   ในปี 2541 มีปริมาณการ
นําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขเ่ร่ิมนําเข้าลดลง เน่ืองจากได้มีนําเข้าปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่เข้ามาเพ่ือผลติเป็นพอ่
แมพ่นัธุ์ไก่ไขภ่ายในประเทศ    จดุประสงค์เพ่ือทดแทนการนําเข้าจากตา่งประเทศ โดยมีเพียง
บริษัทเดียว คือ เครือเจริญโภคภณัฑ์    ปริมาณการนําเข้าปู่ ยา่พนัธุ์ไก่ไข่ในปี 2541 มีจํานวนรวม 
6,475  ตวั เพ่ิมขึน้เป็น 10,491 ตวั ใน   ปี 2544 อตัราการเพ่ิมขึน้เฉลีย่ร้อยละ  40.86      ดงันัน้
การผลิตลกูไก่ไข่ทัง้หมดจะได้จากทัง้การนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข่และปู่ ย่าพนัธุ์ไก่ไข่ สงัเกตได้จาก
ปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)  ท่ีนํามาเลีย้งเพ่ือผลิตเป็นลกูไก่ไข่ในช่วงระหวา่งปี
2540–2543    มีปริมาณการนําเข้าท่ีลดลงเฉล่ียร้อยละ  17.33  เน่ืองจากสาเหตดุงักลา่วข้างต้น   
 
  ปริมาณการผลิตไข่ไก่จะมากหรือน้อยเพียงใด  จะขึน้อยูก่บัปริมาณการเลีย้งไก่ไข ่  ซึง่
ปริมาณการเลีย้งไก่ไข่จะขึน้อยูก่บัปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข ่  และปัจจยัสําคญัท่ีกําหนด
ปริมาณการเลีย้งไก่ไข่เพ่ือผลิตไขไ่ก่ คือ ราคาไขไ่ก่  ซึง่ระยะเวลาท่ีผ่านมา ถ้าหากราคาในช่วงก่อน
หน้ามีราคาคอ่นข้างสงู  ได้รับผลตอบแทนเพิม่ขึน้เป็นแรงจงูใจท่ีทําให้เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่เพ่ิม
หรือขยายการเลีย้งเพ่ิมมากขึน้   และถ้าราคาไขไ่กต่กต่ํา ทําให้เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไขป่ระสบปัญหา
ขาดทนุ     ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายได้ตํ่ากว่าต้นทนุการผลติไข่ไก่  ก็จะสง่ผลให้เกษตรกรผู้ เลีย้ง
ไก่ไขจ่ะลดการเลีย้งไก่ไขล่ดลง      เน่ืองจากปัญหาในด้านการผลติไขไ่กแ่ละภาวะราคาไขไ่ก่มี
ความผนัผวน ไมมี่เสถียรภาพ ปริมาณผลผลติไขไ่กเ่กินความต้องการการบริโภค  ทําให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน   จงึมีการรวมตวัของเกษตรกรท่ีจะให้ภาครัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาทัง้ระบบ  เพ่ือยกระดบัในราคาไขไ่ก่ให้สงูขึน้ 
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 ตัง้แต่ในปี 2545 ได้เร่ิมมีมาตรการแทรกแซงในธุรกิจไก่ไข่  ต้องการควบคมุปริมาณ
การผลิตไขไ่ก่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยทําการควบคมุปริมาณการนําเข้าและ
การผลิตพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)         ให้กบับริษัทผู้ผลติลกูไก่ไข่ท่ีนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ 
จํานวน 8 บริษัท  และบริษัทท่ีนําเข้าปู่ ย่าพนัธุ์ไก่ไข่ จํานวน  1 บริษัท      โดยเร่ิมทําการควบคมุ
การนําเข้าตัง้แต่เดือนมกราคม 2545 เป็นต้นไป   จงึสง่ผลให้ปี พ.ศ. 2545 ปริมาณการนําเข้าไก่ไข่
พ่อแมพ่นัธุ์(เพศเมีย) จํานวน 252,343 ตวั และปี 2546 จํานวน 214,238ตวั ตามลําดบั การนําเข้า
ลดลงจากปี 2544 มีจํานวน 349,104 ตวั      ลดลงร้อยละ 36.27 และ 38.63 ตามลําดบั   

 
    ใน ปี 2546   ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายไขไ่ก่แห่งชาติ(Egg Board) มี
หน้าท่ีกําหนดนโยบายในการพฒันา การผลติ การตลาด และการจดัตัง้กองทนุไข่ไก่  โดยด้านการ
ผลติจะทําการควบคมุปริมาณการนําเข้าพนัธ์ุไกไ่ข ่  และการผลติพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข่ภายในประเทศ  
ด้านการตลาดกํากบัดแูลราคาลกูไก่ไขแ่ละราคาไขไ่ก่  รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไขไ่ก่  ด้าน
กองทนุได้พิจารณาจดัตัง้กองทนุไขไ่ก่และผลติภณัฑ์      เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ 
เม่ือเกิดภาวะราคาสนิค้าคือ ราคาไข่ไก่มีความผนัผวน เป็นต้น        ซึง่คณะกรรมการนโยบายไข่ไก่
แห่งชาติได้มีการควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไข่(เพศเมีย)  และการผลิตพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่(เพศ
เมีย)ภายในประเทศ รวมทัง้สิน้ 407,379 ตวั โดยสามารถแบง่ได้เป็นการนําเข้าจํานวน 236,276 
ตวั และผลติเพ่ือใช้ภายในประเทศจํานวน 171,103 ตวั  โดยจากการตัง้สมมติฐานวา่จํานวน
ประชากร 63 ล้านคน ความต้องการบริโภคไข่ไก่เฉล่ีย 150 ฟองตอ่คน ความต้องการบริโภคไขไ่ก่
รวมทัง้ปี 9,450 ล้านฟอง ดงันัน้กําหนดควบคมุปริมาณนําเข้าและผลิตภายในประเทศรวมได้ไม่
เกิน 400,000 ตวั  จะให้ผลผลิตลกูไก่ไข ่ 600,000 ตวั ตอ่สปัดาห์ เป็นแม่ไก่ไข่ยืนกรงท่ีให้ผลผลิต 
35 ล้านตวั อตัราการให้ไขเ่ฉล่ียตวัละ 270 ฟองตอ่ปี ดงันัน้จะได้ปริมาณผลผลิตไขไ่ก่ 9,450 ล้าน
ฟอง   
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข ่   จากสมการพบวา่
มีค่า R 2 เทา่กบั 0.6655  แสดงว่าการเปล่ียนแปลงของอปุสงค์การนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไขข่อง
ประเทศไทย สามารถอธิบายได้จากการเปล่ียนแปลงของราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้     
รายได้ประชาชาติตอ่หวั ราคาลกูไกพ่อ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขนํ่าเข้าใน 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา และตวัแปร 
Dummy รวมกนัคดิเป็นร้อยละ 66.55  สว่นท่ีเหลือร้อยละ 33.45 เป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัอ่ืน ๆ   นอกจากปัจจยัตวัท่ีกลา่วมาแล้ว โดยสมการมีคา่นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (F=13.53)      เคร่ืองหมายหน้าสมัประสิทธ์ิตวัแปรสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีกําหนดไว้   
  

ผลการศกึษาคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีกําหนดอปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่
พนัธุ์ไก่ไขค่ือ ราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้ รายได้ประชาชาตติอ่หวั  ทัง้2 ปัจจยัเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกนักบัอปุสงค์การนําเข้าแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ สว่นตวัแปรราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่
นําเข้าใน 3 ไตรมาสท่ีผ่านมามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัอปุสงค์การนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์
ไก่ไขใ่นปัจจบุนั    อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยราคาไขไ่ก่คละท่ี
เกษตรกรขายได้เปล่ียนแปลงไป 1 บาท ตอ่ 10 ฟอง จะทําให้การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขเ่พ่ิมขึน้ 
9,178.28 ตวั และเม่ือรายได้ประชาชาตติ่อหวัเพ่ิมขึน้ 1 บาทจะทําให้อปุสงค์การนําเข้าเพ่ิมขึน้ 
13.35 ตวั โดยมีค่าความยืดหยุน่เท่ากบั 1.65 และ 3.04 ตามลําดบั   สว่นราคาลกูไก่ไขพ่อ่แม่พนัธุ์
นําเข้าใน 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา      เปล่ียนแปลงไป 1 บาทตอ่ตวั จะทําให้การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่
ลดลง 361.48 ตวั เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัข้าม ซึง่เป็นไปตามกฎของอปุสงค์ตอ่ราคา          
โดยมีค่าความยืดหยุน่เท่ากบั -0.77  หากราคาลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์นําเข้าในอดีต หรือ 3 ไตรมาสท่ี
ผ่านมาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะทําให้อปุสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไขล่ดลงร้อยละ 0.77    เน่ืองจาก
เป็นราคาของปัจจยัการผลิต   ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขเ่ป็นอปุสงค์สําหรับปัจจยัการผลิต ซึง่จะมี
ความยืดหยุน่น้อยต่อการเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลติ    
 
 หากจะพจิารณาค่าความยืดหยุน่พบวา่การเปล่ียนแปลงของรายได้ประชาชาติตอ่หวั 
(I)  จะมีผลกระทบตอ่อปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ขม่ากท่ีสดุ รองลงไปคือราคาไขไ่ก่คละท่ี

เกษตรกรขายได้ (Pe)  และราคาลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่(Pps t-3) ตามลําดบั      อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  99 
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     จากผลการวิเคราะห์การควบคมุการนําเข้าพอ่แม่พนัธุ์ไก่ไขม่ีผลกระทบตอ่ราคาของ   
ไข่ไก่ สมการมีคา่ R2 เท่ากบั 0.44   โดยมีค่า Durbin Watson เท่ากบั 1.64    โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั 
คือ ปริมาณนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไกไ่ขใ่นไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4 และไตรมาสท่ี 5 ท่ีผ่านมาและ
รายได้ประชาชาติตอ่หวั พบว่าค่าสมัประสทิธ์ิของตวัแปร  ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ   ดงันัน้สมการนี ้
จงึไมส่ามารถสรุปได้   

 จากนัน้จงึได้ทําการวิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย  3 ไตรมาส แบบ Moving Average ของ
ตวัแปรปริมาณการนําเข้าพ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ในไตรมาส t-4   t-5  และ t-6   และ    ตวัแปร Dummy    
ซึง่กําหนดเป็นการควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ข ่         ผลการวเิคราะห์การควบคมุ
การนําเข้าและปริมาณการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไก่ไขท่ี่มีผลกระทบราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรได้รับ   
โดย ค่า R2 ของสมการ   มีคา่เท่ากบั 0.9801  สามารถอธิบายได้จากการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
อิสระทัง้ 4 ตวัแปรดงักลา่ว       มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขาย
ได้ ถงึร้อยละ 98.01  โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี           สว่นอีกร้อยละ 1.99 เป็นอิทธิพลจาก
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากปัจจยัท่ีกลา่วมาแล้ว โดยสมการมีค่านยัสําคญัทางสถิติ 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ( F =39.488  )   และมีค่า Durbin Watson เท่ากบั 1.97   ซึง่อยู่
ในช่วงท่ีสรุปได้วา่ไมม่ีปัญหา Autocorrelation           โดยท่ีคา่เฉลี่ย 3 ไตรมาสของปริมาณการ
นําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ในอดีต หรือ ตัง้แต่ 4 -6 ไตรมาสท่ีผ่านมา มีความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัข้ามกบั
ราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรได้รับ หมายความว่าถ้ามีปริมาณการนําเข้ามาก จะทําให้มีปริมาณไก่ไข่
และผลผลติไขไ่ก่เพ่ิมมากขึน้  สง่ผลให้ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรได้รับลดลง เน่ืองจากปริมาณไข่
ไก่ท่ีเพิม่ขึน้         ทําให้มีการควบคมุการนําเข้าเพิ่มขึน้และจะทําให้ผู้ผลิตลกูไก่ไขท่ี่เป็นผู้ นําเข้า
ต้องลดปริมาณการนําเข้า เน่ืองจากถกูควบคมุสง่ผลให้มีปริมาณผลผลติไก่ไข่และไข่ไก่ลดลง     
เม่ือปริมาณผลผลติไขไ่กน้่อยกวา่ความต้องการบริโภคไขไ่ก่ก็จะทําให้ราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกร
ขายได้เพ่ิมขึน้  ดงันัน้การควบคมุปริมาณการนําเข้าและราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99   
   อยา่งไรก็ตามพบวา่การควบคมุปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขส่ามารถยกระดบั
ราคาไขไ่กไ่ด้เพียงเลก็น้อย เพราะวา่จากท่ีปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ท่ีลดลงมาก แตร่าคา
ไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย   สนันิษฐานว่าเพราะสาเหตเุกิดจากมีการยืดอายุ
การปลดระวางไก่  และมีการหนัมาใช้พอ่แมพ่นัธุ์ท่ีผลติเองภายในประเทศทดแทนเพิม่ขึน้     ทําให้
ปริมาณไก่ไขย่งัลดลงไมม่ากหรือไม่ได้ลดลงเลย  ทําให้ปริมาณผลผลติไขไ่ก่ไม่ได้มีปริมาณท่ีลดลง  
ทําให้ราคาไขไ่ก่ไมเ่พ่ิมขึน้เทา่ท่ีควร       
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2. ข้อเสนอแนะ 
 

    1.ราคาไขไ่กไ่มมี่เสถียรภาพ  ดงันัน้จงึมีการควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่ โดย
หวงัวา่จะสร้างเสถียรภาพหรือการเพ่ิมราคาไข่ไก่ ท่ีใช้เป็นมาตรการท่ีจะยกระดบัราคาไข่ไก่ให้
สงูขึน้ ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่   โดยวิธีการนีเ้ป็นการ
แทรกแซงตลาด ดงันัน้เม่ือราคาไข่ไก่เพ่ิมขึน้จะทําให้ผู้ เลีย้งหาทางออกอย่างอ่ืนแทน    เช่น    การ
ยืดอายกุารปลดระวางไก่  หรือใช้พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ภายในประเทศเพ่ิมขึน้ เป็นต้น  ทําให้ราคาไข่ไก่
เพิ่มขึน้ไม่มากเท่าท่ีควร จากการท่ีปริมาณการนําเข้าลดลงไปอยา่งมาก อย่างไรก็ตามข้อดีของ
มาตรการดงักลา่วนี ้ คือ มีการเปลี่ยนมาใช้พ่อแมพ่นัธุ์ไก่ไข่ภายในประเทศเพ่ิมขึน้        ซึง่เป็น
แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดขึน้ทดแทนการนําเข้าจากตา่งประเทศ       ดงันัน้ควร
สนบัสนนุให้มีการพฒันาสายพนัธุ์และทําการผลิตเองภายในประเทศ จะเป็นการช่วยประหยดั
เงินตราต่างประเทศได้   

 
2. ถ้าต้องการท่ีจะควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่ ตวัแปรท่ีนํามาพิจารณาเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออปุสงค์การนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่  คือตวัแปรราคาลกูไกไข่พอ่แม่พนัธุ์
นําเข้า และ ตวัแปรการควบคมุการนําเข้า สามารถบอกได้วา่จะมีผลตอ่การชะลอปริมาณการ
นําเข้าลดน้อยลง  ถ้าใช้มาตรการควบคมุการนําเข้าเพิ่มมากขึน้ หรือราคาลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์นําเข้า
เปลี่ยนแปลงราคาสงูขึน้ ก็จะทําให้ปริมาณการนําเข้าลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ลดน้อยลง แตบ่ริษัทผู้ผลติ
ลกูไก่ไขม่ีแนวโน้มท่ีจะลดปริมาณการนําเข้าไม่มากนกั  เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีจําเป็นท่ีจะต้อง
นําเข้า เพราะวา่ไมส่ามารถผลิตพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขไ่ด้เอง อยา่งไรต้องสัง่ซือ้และนําเข้าจาก
ตา่งประเทศ        นอกจากนัน้การท่ีราคาไขไ่ก่และราคาลกูไก่ไขส่งูขึน้ จะมีแรงจงูใจให้บริษัทผู้ผลิต
ลกูไก่ไขม่ีการนําเข้าพอ่แม่พนัธ์ุไกไ่ขล่ดลงได้ไมม่าก  ซึง่ราคาไขไ่ก่ท่ีมีราคาสงูซึง่เป็นไปตามกลไก
ของตลาด    ดงันัน้ก็ต้องมีการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข ่ เพ่ือมาผลิตเป็นลกูไก่ไขอ่ยูด่ี    โดยผลการ
วิเคราะห์ ข้อสรุปท่ีควรทํา คือการควบคมุการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไกไ่ข่สามารถทําได้ แตค่วรสง่เสริม
ให้มีการพฒันาการผลิตลกูไกไ่ข่พ่อแมพ่นัธุ์ภายในประเทศ เพ่ือช่วยลดต้นทนุคา่พนัธ์ุไกท่ี่ต้องซือ้
พนัธุ์จากต่างประเทศ โดยร่วมมือกบับริษัทผู้ผลิตและเกษตรกรท่ีต้องนําเข้าพนัธุ์ไก่ไขจ่าก
ตา่งประเทศ   
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3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
  
          1. การศึกษานีเ้ป็นการศกึษาท่ีใช้ข้อมลูตัง้แต่พ.ศ. 2536 – 2546 ซึง่ในปี พ.ศ.2545-
2546 เป็นปีท่ีเร่ิมต้นทําการควบคมุจดัสรรการนําเข้าพอ่แมพ่นัธ์ุไก่ไข่     เน่ืองจากการบงัคบัใช้
มาตรการดงักลา่วได้ดําเนินการมาเพียง 2 ปี    ซึง่อยู่ในช่วงระยะเร่ิมต้น ดงันัน้ควรมีการศกึษา
เร่ืองนีใ้นระยะยาวและควรท่ีนําเอาตวัแปรท่ีเป็นปริมาณ    พอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไขท่ี่ผลิตภายในประเทศ
เข้ามาพิจารณาด้วย  
 

2. จากการศกึษาข้อมลูมีปัญหาเร่ืองข้อมลูปริมาณลกูไกพ่อ่แม่พนัธุ์ไก่ไขท่ี่ผลติภายใน 
ประเทศ  ดงันัน้ควรท่ีจะต้องมีการขีน้ทะเบียนฟาร์มท่ีผลิตพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่และควรมีการจดบนัทกึ
รายงานจํานวนพอ่แม่พนัธ์ุท่ีผลติภายในประเทศ  เพ่ือท่ีจะได้มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป      
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

นราทิพย์  ชตุวิงศ์.   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครัง้ท่ี5. กรุงเทพ :  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539 

 
ประดิษฐ์  ชาสมบตั.ิ วิธีการวิจัยเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพ : 

คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.2540 
 

                             สาสน์ไก่ไข่. กรุงเทพ : สมาคมผู้ผลติ ผู้ ค้าและสง่ออกไข่ไก่ของประเทไทย, 
2544-2546 
 

เอกสารอ่ืน ๆ  
 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วฒิุสภา. รายงานกรณีศกึษา เร่ือง   แนวทางการแก้ไข 

ปัญหาการผลิต การตลาดไข่ไก่ของเกษตกรอย่างยั่งยืน.กรุงเทพ , 2544 
 
ศมุาลิน  อินนพุฒัน์ . “การวิเคราะห์การตลาดของลกูไก่ไขใ่นประเทศไทย.”  : การศกึษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธรุกิจ), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 
 

                          . เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขท่ี 18/2541 เร่ือง             
               การผลิตการตลาดไข่ไก่ .กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2541 
 
                                     . เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เร่ือง สถานการณ์ปศุสัตว์ 

            ปี 2544 และ แนวโน้มปี 2545. กรุงเทพ : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2544  
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                                     . เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เร่ือง สถานการณ์ปศุสัตว์ 

            ปี 2545 และ แนวโน้มปี 2546. กรุงเทพ : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2545 
 
                                     . เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เร่ือง สถานการณ์ปศุสัตว์ 

            ปี 2546 และ แนวโน้มปี 2547. กรุงเทพ : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2546 
 
 

วิทยานิพนธ์ 
 

ดิเรก   ย่ีสุน่เทศ. “การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนของฟาร์มไกไ่ขใ่นระบบปิด.” 
วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 

 
นิภาพร  ประดิษฐอาชีพ.“การวิเคราะห์ราคาและการตอบสนองของอปุทานไขไ่ก่ในประเทศ

ไทย”  วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2539 

 
ศรายทุธ    เอ่ียมไพโรจน์. “การวิเคราะห์อปุทานและอปุสงค์ไก่เนือ้ของประเทศไทย.”  

วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2542 
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ตารางผนวกท่ี 1  ปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่(เพศเมีย) รายไตรมาสปี 2536-2546  
 
         หน่วย : ตวั 

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 91,400 111,476 106,820 66,553 
2537 116,836 95,393 82,140 115,000 
2538 98,852 104,362 172,804 116,064 
2539 114,216 180,023 122,918 135,760 
2540 54,400 130,884 99,216 135,556 
2541 110,360 82,250 86,695 57,220 
2542 98,660 92,500 88,030 71,010 
2543 43,135 59,915 49,760 75,035 
2544 58,480 97,660 68,247 124,717 
2545 93,468 5,500 66,582 56,950 
2546 64,008 20,510 81,460 48,260 

 
ท่ีมา : กรมปศสุตัว์   
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ตารางผนวกท่ี 2  ราคาลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่นําเข้า รายไตรมาส ปี 2536-2546 
 
        หน่วย :  บาท ตอ่ ตวั 

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 166.08 163.06 148.84 143.74 
2537 156.33 143.70 157.96 178.27 
2538 156.26 159.79 164.06 161.74 
2539 168.40 156.79 162.15 143.76 
2540 162.92 145.64 198.71 211.48 
2541 270.09 190.89 209.98 163.94 
2542 205.65 197.27 175.96 189.94 
2543 170.71 143.17 169.94 256.20 
2544 181.09 157.64 157.86 142.23 
2545 142.51 198.57 214.58 194.25 
2546 219.47 164.40 199.59 220.38 

 
ท่ีมา : กรมปศสุตัว์   
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ตารางผนวกท่ี 3 ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ รายไตรมาส ปี 2536-2546 
 
             หน่วย : บาท ตอ่ 10 ฟอง 

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 12.47 13.20 14.63 13.00 
2537 11.33 12.93 13.30 12.43 
2538 10.90 12.93 15.33 12.83 
2539 12.10 14.17 15.73 14.60 
2540 11.33 13.80 15.13 13.93 
2541 16.60 18.20 16.97 17.44 
2542 17.47 17.27 15.87 13.63 
2543 11.81 11.27 12.83 10.87 
2544 12.61 14.73 17.00 15.80 
2545 15.23 15.37 14.00 11.97 
2546 11.37 14.08 15.80 15.47 

 
ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร   
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ตารางผนวกท่ี 4  ราคาลูกไก่ไข่รายไตรมาส ปี 2536 -2546 
 
           หน่วย : บาท ตอ่ ตวั 

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 6.90 7.48 12.93 14.50 
2537 14.21 13.93 15.59 15.59 
2538 14.72 14.89 16.55 16.61 
2539 12.13 11.83 9.92 8.37 
2540 6.64 10.78 11.61 11.71 
2541 13.30 13.77 16.68 17.20 
2542 19.72 19.56 18.78 15.54 
2543 16.21 9.73 9.67 11.00 
2544 11.260 15.35 17.00 18.32 
2545 17.75 19.11 18.04 15.56 
2546 12.02 15.56 15.99 15.22 

 
ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย   
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ตารางผนวกท่ี 5 รายได้ประชาชาตเิฉล่ียต่อหวั รายไตรมาส ปี 2536 -2546  
 
           หน่วย : บาท ตอ่ คน 

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 12,928 12,929 13,879 14,424 
2537 14,958 14,702 15,139 16,466 
2538 17,440 17,313 17,423 18,440 
2539 18,641 19,134 19,271 19,336 
2540 19,142 19,268 19,538 20,278 
2541 19,793 18,261 18,179 19,395 
2542 18,774 17,949 18,651 19,687 
2543 19,735 19,072 19,416 20,669 
2544 20,452 20,031 20,249 21,093 
2545 21,277 21,055 21,314 22,534 
2546 22,972 22,529 23,035 24,577 

 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย   
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ตารางผนวกท่ี 6  ดัชนีราคาผู้บริโภครายไตรมาส ปี 2536- 2546  
 
ปีฐาน =2546 (1998)  

เดือน ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 
2536 73.00 74.10 75.20 75.60 
2537 76.50 77.80 79.00 79.60 
2538 80.20 82.00 83.70 85.20 
2539 86.20 87.10 88.00 89.20 
2540 89.90 90.80 93.40 95.80 
2541 98.00 100.20 101.10 100.60 
2542 100.60 99.80 100.10 100.70 
2543 101.50 101.40 102.20 102.30 
2544 102.90 104.00 103.90 103.40 
2545 103.50 104.20 104.20 104.80 
2546 105.50 106.00 106.20 106.50 

 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย   
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ตารางภาคผนวกที่ 7  ข้อมูลที่ได้ปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค ( CPI)  

ปี ไตรมาสที่ Real Pps Real Pe Real Pc Real Income 

2536 1 227.51 17.08 9.45 17,479.18 

  2 220.05 17.81 10.51 18,489.66 

  3 197.93 19.45 17.19 19,114.23 

  4 190.13 17.20 19.18 19,600.58 

2537 1 204.35 14.81 18.58 18,943.79 

  2 184.70 16.62 17.94 19,210.21 

  3 199.95 16.84 19.73 20,736.37 

  4 223.96 15.62 19.96 21,679.91 

2538 1 194.84 13.59 18.35 21,050.40 

  2 194.87 15.77 18.16 20,753.29 

  3 196.01 18.32 19.77 21,577.77 

  4 189.84 15.06 19.50 21,546.68 

2539 1 195.36 14.04 14.07 21,888.23 

  2 180.01 16.27 13.58 21,762.29 

  3 184.26 17.88 11.28 22,268.56 

  4 161.17 16.37 9.38 21,181.70 

2540 1 181.22 12.60 7.40 21,109.98 

  2 160.40 15.20 11.87 20,809.37 

  3 212.75 16.20 11.93 21,056.42 

  4 220.74 14.54 12.91 20,101.12 

2541 1 275.60 16.94 13.23 18,138.27 

  2 190.51 18.16 14.46 17,895.36 

  3 207.70 16.79 17.01 19,187.20 

  4 162.96 17.33 17.10 18,696.95 

2542 1 204.42 17.37 19.60 18,018.64 

  2 197.67 17.30 19.60 18,667.63 

  3 175.78 15.85 18.76 19,586.79 

  4 188.62 13.54 15.50 19,608.82 

2543 1 168.19 11.64 15.97 18,968.59 

  2 141.19 11.11 9.60 19,159.53 

  3 166.28 12.55 9.46 20,376.27 

  4 250.44 10.63 10.75 20,013.45 

2544 1 175.99 12.27 10.94 19,394.61 

  2 151.58 14.16 14.76 19,624.40 

  3 151.93 16.29 16.36 20,540.94 

  4 137.55 15.27 17.72 20,708.80 

2545 1 137.69 14.39 17.15 20,354.75 

  2 190.58 14.74 18.34 20,605.35 

  3 205.93 13.44 18.27 21,659.45 

  4 186.02 11.41 13.42 22,021.17 

2546 1 208.03 10.85 9.73 21,495.04 

  2 155.09 13.33 14.04 21,936.34 

  3 188.03 14.92 15.00 23,319.49 

  4 206.93 14.46 14.84 22,509.86 

ท่ีมา : จากการคํานวณ    
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ตารางภาคแผนวกที่ 8   ผลการทดสอบการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                               อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ 
 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 02/17/05   Time: 09:13 
Sample(adjusted): 1993:3 2003:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -311765.0  67385.03 -4.626621  0.0000 
PE  6689.258  1662.519  4.023569  0.0003 

INCOME  13.67455  2.750118  4.972350  0.0000 
PPS  121.7408  128.8808  0.944600  0.3513 

PC(t-1)  583.9520  888.4102  0.657300  0.5153 
DUMMY -56876.03  9680.063 -5.875585  0.0000 

AR(1) -0.324004  0.165620 -1.956310  0.0584 

R-squared  0.585048     Mean dependent var  88409.55 
Adjusted R-squared  0.513914     S.D. dependent var  36536.12 
S.E. of regression  25472.94     Akaike info criterion  23.27963 
Sum squared resid  2.27E+10     Schwarz criterion  23.56924 
Log likelihood -481.8723     F-statistic  8.224527 
Durbin-Watson stat  2.047999     Prob(F-statistic)  0.000014 

Inverted AR Roots       -.32 

 
ตารางภาคแผนวกที่ 9 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                              อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 02/17/05   Time: 09:11 
Sample(adjusted): 1994:1 2003:4
Included observations: 40 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -306490.7  66288.70 -4.623574  0.0001 
PE  7431.746  1718.835  4.323712  0.0001 

INCOME  13.60344  2.890802  4.705765  0.0000 
PPS  119.7031  128.0363  0.934915  0.3566 

PC(t-3) -336.8324  928.0629 -0.362941  0.7190 
DUMMY -55831.61  9640.810 -5.791175  0.0000 

AR(1) -0.330232  0.165769 -1.992116  0.0547 

R-squared  0.576476     Mean dependent var  88495.70 
Adjusted R-squared  0.534926     S.D. dependent var  37180.59 
S.E. of regression  25355.80    Akaike info criterion 23.27703 
Sum squared resid  2.12E+10     Schwarz criterion  23.57258 
Log likelihood -458.5406     F-statistic  8.476271 
Durbin-Watson stat  1.930677   Prob(F-statistic) 0.000013 

Inverted AR Roots       -.33 
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ตารางภาคแผนวกที่ 10  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                                อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (ตัดตวัแปรราคาลูกไก่ไข่) 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 04/12/05   Time: 14:20 
Sample(adjusted): 1993:2 2003:4
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -301174.1  66334.29 -4.540248  0.0001 
PE  7014.585 1601.100 4.381105 0.0001 

INCOME  13.22320  2.674254  4.944630  0.0000 
PPS  135.5105  126.2943  1.072975  0.2902 

DUMMY -55523.21  9510.050 -5.838372  0.0000 
AR(1) -0.308068  0.161157 -1.911605  0.0637 

R-squared  0.577979    Mean dependent var 88945.98 
Adjusted R-squared  0.520949     S.D. dependent var  36269.52 
S.E. of regression  25103.42     Akaike info criterion  23.22818 
Sum squared resid  2.33E+10    Schwarz criterion 23.47393 
Log likelihood -493.4059     F-statistic  10.13466 
Durbin-Watson stat  2.044223     Prob(F-statistic)  0.000004 

Inverted AR Roots       -.31 

 
ตารางภาคแผนวกที่ 11  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                                อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (ตัดตวัแปรราคาลูกไก่ไข่) 
 
Method: Least Squares 
Date: 04/12/05   Time: 14:18 
Sample(adjusted): 1993:3 2003:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -303393.1  70684.97 -4.292186  0.0001 
PE  6869.980  1653.357  4.155171  0.0002 

INCOME  13.81382  2.838345  4.866858  0.0000 
PPS(t-1)  93.13491  135.6228  0.686720  0.4967 
DUMMY -55645.95  9751.569 -5.706358  0.0000 

AR(1) -0.299959  0.163787 -1.831393  0.0753 

R-squared  0.575200     Mean dependent var  88409.55 
Adjusted R-squared  0.516200     S.D. dependent var  36536.12 
S.E. of regression  25412.98     Akaike info criterion  23.25547 
Sum squared resid  2.32E+10     Schwarz criterion  23.50371 
Log likelihood -482.3649     F-statistic  9.749137 
Durbin-Watson stat  2.028184     Prob(F-statistic)  0.000006 

Inverted AR Roots       -.30 
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ตารางภาคแผนวกที่ 12  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                                อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (ตัดตวัแปรราคาลูกไก่ไข่) 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 04/12/05   Time: 14:13 
Sample(adjusted): 1993:4 2003:4
Included observations: 41 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -256903.9  66387.29 -3.869775  0.0005 
PE  7794.232 1749.900 4.454102  0.0001 

INCOME  13.16040  2.761147  4.766279  0.0000 
PPS(t-2) -153.9495  140.4456 -1.096150  0.2805 
DUMMY -57497.63  9672.969 -5.944155  0.0000 

AR(1) -0.337639  0.164855 -2.048093  0.0481 

R-squared  0.580546    Mean dependent var  87960.51 
Adjusted R-squared  0.520624     S.D. dependent var  36872.48 
S.E. of regression  25529.39     Akaike info criterion  23.26751 
Sum squared resid  2.28E+10    Schwarz criterion  23.51827 
Log likelihood -470.9839     F-statistic  9.688359 
Durbin-Watson stat  2.005286     Prob(F-statistic)  0.000007 

Inverted AR Roots       -.34 

 
ตารางภาคแผนวกที่ 13  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 
                                อุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ (ตัดตวัแปรราคาลูกไก่ไข่) 
 
Dependent Variable: QPS 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 12:40 
Sample(adjusted): 1994:2 2003:4 
Included observations: 39 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -279172.7  66465.49 -4.200266  0.0002 
PE  8100.061  1879.260  4.310240  0.0001 

INCOME  13.48886  2.856717  4.721805  0.0000 
DUMMY -57071.67  10079.97 -5.661890  0.0000 
PPS(t-4) -94.42636  155.4067 -0.607608  0.5476 

AR(1) -0.290075 0.171459 -1.691807 0.1001 

R-squared  0.606264     Mean dependent var  87769.03 
Adjusted R-squared  0.546607     S.D. dependent var  37377.76 
S.E. of regression  25168.10     Akaike info criterion  23.24518 
Sum squared resid  2.09E+10     Schwarz criterion  23.50111 
Log likelihood -447.2810     F-statistic  10.16252 
Durbin-Watson stat  2.098028     Prob(F-statistic)  0.000006 

Inverted AR Roots       -.29 
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ตารางภาคแผนวกที่ 14  
การคาํนวณหาความยืดหยุ่นของอุปสงค์การนําเข้าพ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ 
 

Pps =   อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการนําเข้าพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข ่ (Qps) 
            อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาพอ่แมพ่นัธุ์ไก่ไข่   (Pps) 
  

= % Qps  

  % Pps  
 

 =    Qp x Pps 

  Pp     Qps 
   
  = b x Pps 
        Qps  
เช่น กําหนดให้   
   b = คา่สมัประสิทธ์ิท่ีได้จากสมการ 
   Pps = คา่เฉล่ีย (mean) ของตวัแปรราคา  หรือ ตวัแปรอิสระ 
   Qps = คา่เฉล่ีย (mean) ของตวัแปรปริมาณการนําเข้า หรือ ตวัแปรตาม 
 

ตวัแปรอิสระ  
 

คา่ 
 b 

คา่เฉล่ีย(mean) 
ของ 

ตวัแปรอิสระ 

คา่เฉล่ีย(mean) 
ของ 

ตวัแปรตาม  
คา่ 

ความยืดหยุน่ 

    ปริมาณการนําเข้า(Qps)  

Pps(t-3) -361.48 190.11 89001.75 -0.77 

Pe 9718.28   15.13 89001.75 1.65 

Income     13.35    20291.99 89001.75 3.04 
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ตารางภาคแผนวกที่ 15  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ผลกระทบการควบคุมต่อราคาไข่ไก่ 
 
Dependent Variable: PE1000000
Method: Least Squares 
Date: 02/17/05   Time: 09:05 
Sample(adjusted): 1994:3 2003:4
Included observations: 38 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  1385552.  761873.5  1.818612  0.0781 
QPS(t-4) -0.002598 0.922751 -0.002815 0.9978 
QPS(t-5)  0.092901  0.915682  0.101456  0.9198 
INCOME  3.719583  35.87653  0.103677  0.9181 

AR(1)  0.652713  0.135599  4.813558  0.0000 

R-squared  0.433019     Mean dependent var  1481615. 
Adjusted R-squared  0.364294    S.D. dependent var 214194.8 
S.E. of regression  170780.0     Akaike info criterion  27.05622 
Sum squared resid  9.62E+11     Schwarz criterion  27.27169 
Log likelihood -509.0682    F-statistic 6.300761 
Durbin-Watson stat  1.681966     Prob(F-statistic)  0.000699 

Inverted AR Roots        .65 

 
ตารางภาคแผนวกที่ 16  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ผลกระทบการควบคุมต่อราคาไข่ไก่ 
 
Dependent Variable: PE1000000 
Method: Least Squares 
Date: 02/17/05   Time: 09:09 
Sample(adjusted): 1994:4 2003:4 
Included observations: 37 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 12 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  1493716.  819075.6  1.823661  0.0779 
QPS(t-4) -0.007950  0.954510 -0.008329  0.9934 
QPS(t-5)  0.030177  1.054004  0.028631  0.9773 
QPS(t-6) -0.053711  0.939498 -0.057170  0.9548 
INCOME -1.274884 37.72673 -0.033793 0.9733 

AR(1)  0.642703  0.143272  4.485887  0.0001 

R-squared  0.423356     Mean dependent var  1476157. 
Adjusted R-squared  0.330348     S.D. dependent var  214454.1 
S.E. of regression  175492.6     Akaike info criterion  27.13598 
Sum squared resid  9.55E+11     Schwarz criterion  27.39721 
Log likelihood -496.0155     F-statistic  4.551860 
Durbin-Watson stat  1.670814     Prob(F-statistic)  0.003154 

Inverted AR Roots        .64
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ตารางภาคแผนวกที่ 17  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ผลกระทบการควบคุมต่อราคาไข่ไก่ 
(โดยใช้ข้อมลูเฉล่ีย  (moving average) 3 ไตรมาส    ของตวัแปรราคาไขไ่ก่คละท่ีเกษตรกรขายได้  
และปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ ) 
Dependent Variable: PE 
Method: Least Squares 
Date: 04/11/05   Time: 15:08 
Sample(adjusted): 7 18 
Included observations: 12 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  2.143907  0.148531  14.43409  0.0000 
QPS(t-3) -0.003721  0.016551 -0.224824  0.8296 
QPS(t-4) -0.008418  0.016324 -0.515715  0.6245 
QPS(t-5) -0.049802  0.018515 -2.689857  0.0361 
QPS(t-6) -0.048092  0.017131 -2.807376  0.0309 
DUMMY  0.097851  0.033300  2.938434  0.0260 

R-squared  0.941635     Mean dependent var  1.412500 
Adjusted R-squared  0.892998    S.D. dependent var 0.140914 
S.E. of regression  0.046095     Akaike info criterion -3.009383 
Sum squared resid  0.012748     Schwarz criterion -2.766930 
Log likelihood  24.05630    F-statistic 19.36031 
Durbin-Watson stat  2.336119     Prob(F-statistic)  0.001220 

 
ตารางภาคแผนวกที่ 18  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ผลกระทบการควบคุมต่อราคาไข่ไก่ 
โดยใช้ข้อมลูเฉลี่ย  (moving average) 3 ไตรมาส    ของตวัแปรราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  
และปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ ) 
Dependent Variable: PE 
Method: Least Squares 
Date: 04/12/05   Time: 15:05 
Sample(adjusted): 8 18 
Included observations: 11 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 33 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  2.221076  0.147874  15.02002  0.0001 
QPS(t-3) -0.009655  0.019656 -0.491229  0.6490 
QPS(t-4) -0.007302  0.026976 -0.270668  0.8000 
QPS(t-5) -0.050682  0.032385 -1.564994  0.1926 
QPS(t-6) -0.055076  0.021292 -2.586670  0.0609 
DUMMY  0.117434  0.034656  3.388568  0.0276 

AR(1) -0.437790  0.528122 -0.828956  0.4537 

R-squared  0.938085     Mean dependent var  1.430909 
Adjusted R-squared  0.845212     S.D. dependent var  0.131792 
S.E. of regression  0.051851     Akaike info criterion -2.819756 
Sum squared resid  0.010754     Schwarz criterion -2.566550 
Log likelihood  22.50866     F-statistic  10.10072 
Durbin-Watson stat  2.199362     Prob(F-statistic)  0.021146 

Inverted AR Roots       -.44 
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ตารางภาคแผนวกที่ 19  ผลการทดสอบการวเิคราะห์ผลกระทบการควบคุมต่อราคาไข่ไก่ 
โดยใช้ข้อมลูเฉลี่ย  (moving average) 3 ไตรมาส    ของตวัแปรราคาไขไ่กค่ละท่ีเกษตรกรขายได้  
และปริมาณการนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ไก่ไข่ ) 
 
Date: 04/12/05   Time: 15:08 
Sample(adjusted): 8 18 
Included observations: 11 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  2.098417  0.069596  30.15118  0.0000 
QPS(t-5) -0.065419  0.015877 -4.120271  0.0062 
QPS(t-6) -0.038936  0.012380 -3.145139  0.0199 
DUMMY  0.106306  0.034869  3.048757  0.0225 

AR(1) -0.272229  0.530574 -0.513083  0.6262 

R-squared  0.922767     Mean dependent var  1.430909 
Adjusted R-squared  0.871279     S.D. dependent var  0.131792 
S.E. of regression  0.047284     Akaike info criterion -2.962337 
Sum squared resid  0.013415     Schwarz criterion -2.781476 
Log likelihood  21.29285     F-statistic  17.92182 
Durbin-Watson stat  1.843684     Prob(F-statistic)  0.001736 

Inverted AR Roots       -.27 
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