บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สําหรับการเลี้ยงเป็ ดในปั จจุบนั ได้พฒั นามาสู่ การเลี้ยงในเชิงการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะ
การเลี้ ยงเป็ ดพันธุ์ เนื้ อที่ ได้รับ ความนิ ยมในการเลี้ ยงมากกว่าในอดี ต หลังจากได้มีการพัฒนาสาย
พันธุ์ต่างๆ จนเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ปักกิ่ง พันธุ์เชอรี่ วลั เลย์ พันธุ์
ลูกผสม เป็ นต้น จากเดิ มที่นิยมเพียงการเลี้ ยงเป็ ดไว้เพื่อบริ โภคไข่เท่านั้นสําหรับรู ปแบบการเลี้ ยง
โดยทัว่ ไปมี ท้ งั การเลี้ ยงในรู ป แบบของโรงเรื อนและการเลี้ ยงแบบไล่ ทุ่ ง แต่ หลังจากเหตุ ก ารณ์
ไข้หวัดนกระบาดในปี 2547 ทําให้หน่วยงานราชการออกมาตรการต่างๆ มาควบคุมโรคไม่ให้แพร่
ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่ ม ของการเลี้ ยงแบบไล่ ทุ่ง ทําให้ผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดส่ วนใหญ่ จึงต้องปรั บ เปลี่ ย น
ระบบการเลี้ยงมาเข้าสู่ ระบบโรงเรื อนเพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคและการแพร่ ระบาดของโรค
ไข้หวัดนกมากขึ้น และส่ งผลให้รูปแบบการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งลดจํานวนลงเรื่ อยๆ (ศิริพนั ธุ์ โมราถบ
สมบูรณ์ เด่นวานิช, 2550)
การเลี้ยงเป็ ดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากเป็ ดเริ่ มเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค และเป็ ด
เลี้ยงง่าย โตเร็ ว โรงเรื อนและอุปกรณ์ การเลี้ยงไม่ยงุ่ ยาก สามารถเลี้ยงได้ท้ งั ในนํ้าและบนบก แม้แต่
ในที่ ดอนที่ ไม่มี น้ ําก็ส ามารถเลี้ ยงได้ โดยให้ผลผลิ ตตอบแทนแก่ ผูเ้ ลี้ ยงในระยะเวลาไม่นานนัก
ประมาณ 45-60 วัน สําหรั บปริ มาณการผลิ ตในปั จจุบ นั มี การเพิ่มจากเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากหลาย
ฟาร์ มได้มีการปรับปรุ งระบบการเลี้ ยงที่มีการควบคุ มโรคและการสุ ขาภิบาลดี ข้ ึน และมีปริ มาณ
เป็ ดเนื้ อเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ป ริ ม าณเป็ ดเทศลดลง สํ าหรั บ แหล่ งเลี้ ยง สํ าหรับ แหล่ งเลี้ ยงที่ มี ม าก คื อ
จังหวัดแถบชายทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี ราชบุรี ฉะเชิ งเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
นครปฐม สุ พรรณบุรี เพชรบุรี และสุ ราษฎร์ ธานี ปั จจุบนั มีการเลี้ยงกระจายทัว่ ทุกภาคของประเทศ
และเลี้ ยงกันรายละเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากผู้ เลี้ยงสามารถผสมอาหารเองได้โดยใช้ปลาป่ นเลี้ ยง
เป็ ดที่ได้ผลดีเช่นเดียวกับอาหารสด ดังที่ปรากฏ
เมื่อพิจารณาถึ งระบบการเลี้ ยงเป็ ด พบว่า มีท้ งั การเลี้ ยงแบบรายย่อย และเลี้ ยงกันเป็ น
อุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ และยังสามารถเลี้ยงไว้เป็ นงานอดิเรกเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
อีกด้วย ประมาณว่าในปี หนึ่ งๆ ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ ดได้ไม่ต่าํ กว่า 18 ล้านตัว ทัว่ ทุกภูมิภาค
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สําหรับการผลิ ตเป็ ดในเชิ งอุตสาหกรรมและส่ งออกในแผนพัฒนาการเกษตรด้านสัตว์ปีกของการ
ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นการดําเนิ นการโดยภาคเอกชน ที่มีการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อที่ เกิดจากพ่อ-แม่พนั ธุ์
นําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีแนวโน้มสู งขึ้น และมีระบบการผลิตที่ครบวงจร ที่มีการผลิตเป็ ดเนื้อมี
ชีวติ จากฟาร์ มที่ได้มาตรฐานที่มีโรงเชือดและโรงงานแปรรู ปที่สะอาดและได้มาตรฐานสากล เป็ นที่
ยอมรับของต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่พบ คือ ต้นทุนการผลิ ตสู ง อันเนื่ องมาจาก ต้นทุ น
การนําเข้าสัตว์พอ่ -แม่พนั ธุ์สูง ทําให้ราคาลูกเป็ ดเนื้อแรกเกิดสู ง
การเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อ ในประเทศไทยมี แ รงจู ง ใจมาจากการส่ ง ออกของบริ ษ ัท ธุ ร กิ จ
การเกษตร โดนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการเลี้ยงและการผลิตเป็ ด และการจัดการ
ที่ทนั สมัยและมีการปรับปรุ งการเลี้ยงเข้ามาสู ้โรงเรื อนในระบบและเป็ นโรงเรื อนระบบระเหยไอเย็น
(Evap) ช่ ว ยในการควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ภ ายในโรงเรื อ นให้เหมาะสมกับ การเจริ ญ เติ บ โตของเป็ ด
ลดต้นทุนการผลิต อัตราการตายของเป็ ดตํ่า และมีการนําระบบการผลิตแบบพันธะสัญญา (Contract
farming) มาเป็ นรู ปแบบการเลี้ยง (กรมปศุสัตว์, 2549)

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ
เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์ มของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อ
เพื่อศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพัน
เพื่อศึกษาศักยภาพในการเลี้ยงเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื้อของเกษตรกร
เพื่อศึกษาปั ญหาของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้กรอบแนวคิดในการวิจยั มีตวั แปรที่ศึกษาดังนี้
3.1 ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจและสั งคม ได้แก่ เพศ อายุ ถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิ ก
ในครัวเรื อน ระดับการศึกษา แรงงานในครัวเรื อน รายจ่าย รายได้ สภาวะหนี้ สิน และการมีตาํ แหน่ง
ทางสังคม
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3.2 ปั จ จั ยด้ านสภาการผลิต ได้แก่ สถานที่ ต้ งั ฟาร์ ม ขนาดฟาร์ ม จํา นวนโรงเรื อ น
ประสบการณ์ ในการทําฟาร์ มเป็ ดเนื้ อ จํานวนรอบการเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยง จํานวนเป็ ดในฟาร์ ม
การเตรี ยมโรงเรื อน แหล่งที่มาของลูกเป็ ด วัสดุรองพื้น และที่มาของอาหาร แหล่งนํ้าใช้ภายในฟาร์ ม
3.3 ต้ นทุนและผลตอบแทนการเลีย้ ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสร้ างโรงเรื อน การซื้ อที่ดิน
ต้นทุ นเฉลี่ ยต่อรอบการเลี้ ยง ผลตอบแทนเฉลี่ ยใน 1 รอบการเลี้ ยง ภาวะหนี้ สินจากการทําฟาร์ ม
และรายได้ของการเลี้ยงหลังหักต้นทุน
3.4 ความเหมาะสมต่ อการผลิตเป็ ด การจัดการฟาร์ ม องค์ประกอบฟาร์ ม การจัดการ
ด้านการสุ ขาภิบาลและสุ ขภาพเป็ ด การจัดการสิ่ งแวดล้อม
-ปัจจัยด้ านสั งคมและเศรษฐกิจ ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา แรงงานในครัวเรื อน รายได้ รายจ่าย สภาวะหนี้สิน การ
ดํารงตําแหน่งทางสังคม
-ปัจจัยด้ านสภาพการผลิต ได้แก่
สถานที่ต้ งั ขนาดฟาร์ ม จํานวนโรงเรื อน ลักษณะโรงเรื อน
ประสบการณ์ในการทําฟาร์ มเป็ ดเนื้อ ลักษณะการเลี้ยง จํานวนรอบ
การเลี้ยง จํานวนเป็ ดในฟาร์ ม การเตรี ยมโรงเรื อน แหล่งที่มาของลูก
เป็ ด วัสดุรองพื้น ที่มาของอาหาร แหล่งนํ้าใช้ในฟาร์ ม
-ต้ นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้ ง ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรื อน ค่าใช้จ่ายในการทําโรงเรื อน การซื้อ
ที่ดิน ต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยง ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อ 1
รอบการเลี้ยง
ภาระหนี้สินจากการทําฟาร์ มและได้ได้ของการเลี้ยงหลังหักต้นทุน
-ความพร้ อมของเกษตรกรในการเลีย้ งเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพัน
-ความเหมาะสมต่ อการผลิตเป็ ดเนือ้ ได้แก่
ด้านองค์ประกอบฟาร์ ม การจัดการฟาร์ ม การจัดการด้านสุ ขภาพ
สัตว์ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
-ศักยภาพในการเลีย้ งเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื้อของ
เกษตรกร
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ศักยภาพการส่ งเสริ ม
เกษตรกรในเขตภาค
ตะวันออกในการ
ผลิตเป็ ดเนื้อแบบมี
สัญญาผูกพัน
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4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ประชากร คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์ มของกรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดเนื้ อที่ข้ ึนทะเบียนผูเ้ ลี้ ยงเป็ ด
แต่ไม่ได้ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ ม กลุ่มประชากรที่ศึกษาครั้งนี้รวม100 ราย

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 มาตรฐานฟาร์ ม หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ที่ ดี ท างการเกษตร( Good Agricultural
Practice) ซึ่ งเป็ ดในวิธีปฏิบตั ิวา่ องค์ประกอบของฟาร์ มเลี้ยงเป็ ด การจัดการฟาร์มเลี้ยงเป็ ด
5.2 ข้ อ มู ลพื้นฐาน หมายถึ งลัก ษณะพื้ นฐานเฉพาะของผูป้ ระกอบการเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา แรงานใน
ครัวเรื อน รายได้ รายจ่าย สภาวะหนี้สิน
5.3 ผู้ประกอบกิจการเลีย้ งเป็ ด หมายถึง ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของกิจการที่มีการเลี้ยง
เป็ ดตั้งแต่ 2000 ขึ้นไป

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการ
ในการส่ งเสริ มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิ ตให้ได้มาตรฐานการผลิ ตเป็ ดเนื้ อแบบมีสัญญาผูกพัน
ให้กบั เกษตรกร
6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเกษตรกร

