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รายงานผลการดําเนินการ 
 

 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเล้ียงเปดไขถือเปนอาชีพหนึ่งดานปศุสัตวของประเทศไทย โดยคนรุนกอนนิยมเล้ียงเปดไลทุง คือ
ปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติของเปดจะใชเวลาจากลูกเปดเจริญเติบโตประมาณ 145 - 150 
วัน ซึ่งไขเปด ถือไดวาเปนอาหารท่ีมีโปรตีนสูง สามารถนํามาประกอบอาหาร และทําขนมไดหลายอยาง แตใน
ปจจุบัน ไขเปด ท่ีจําหนายอยูตามทองตลาดกับไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค เนื่องจากเปดไข
คอนขางเล้ียงยาก หากเล้ียงไดไมดีพอก็จะไมยอมออกไข  และเกษตรกรในประเทศไทยนิยมเล้ียงเปดไขพันธุ
พื้นเมือง ท่ีใหไขไมดก และฟองเล็ก ใหผลผลิตไมสม่ําเสมอ ใหผลตอบแทนชา ทําใหเปลืองคาอาหารมากในชวง
ท่ียังไมไข กรมปศุสัตวไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดนําเขาเปดไขพันธุกากีแคมเบลล (Khaki Campbell) 
จากประเทศอังกฤษ มาเล้ียงและขยายพันธุ ท่ีหนวยผลิตสัตวปกของกรมปศุสัตว ซึ่งเปดไขพันธุกากีฯ ให
ผลผลิตไขฟองใหญและไขดกมาก คือไมนอยกวา 290 - 300 ฟอง/ตัว/ป แตเนื่องจากเปดไขพันธุกากีฯ เปน
พันธุเปดนําเขา ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแตกตางจากประเทศไทย จึงทําใหไมมีภูมิตานทานโรคในเขตรอนช้ืน และ
มีวิธีการจัดการการเล้ียงท่ีแตกตางกันตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ จึงสงผลใหไดผลผลิต 200 - 220 
ฟอง/ตัว/ป ตํ่ากวามาตรฐานของพันธุเปด และราคาพนัธุเปดไขกากีฯ มีราคาสูง 

กรมปศุสัตว จึงไดคิดคนพัฒนาและปรับปรุงพันธุเปดไข “พันธุบางปะกง” ข้ึนเพื่อใหมีลักษณะเดน คือ 
ใหไขฟองใหญ ไขดก ใหผลผลิตเร็ว การจัดการเล้ียงดูงาย มีความตานทานโรคดี และราคาไมสูง  

1.2 ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพื้นท่ี หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   
เปนตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุประชาชนหรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ (เปนใคร จํานวน
เทาใด) 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอเกษตรกรผูประกอบอาชีพเล้ียงเปดไขในประเทศไทย โดยเฉพาะ
เกษตรกรท่ีเล้ียงเปนอาชีพ โดยในป 2560 มีเกษตรกรเล้ียงเปดไขท้ังประเทศ จํานวน 79,229 ราย เล้ียงเปดไข
จํานวน 7,388,333 ตัว โดยเกษตรกรเล้ียงจํานวน 1-500 ตัว จํานวน และในป 2561 มีเกษตรกรเล้ียงเปดไข 
จํานวน 80,593 ราย เล้ียงเปดไขจํานวน 8,691,473 ตัว (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุ
สัตว) มีท้ังเล้ียงแบบหลังบานไวกินไขเอง 5 - 20 ตัว เล้ียงแบบรายยอยท่ีเก็บขายในชุมชน 20 – 500 ตัว หรือ
ท่ีเล้ียงแบบไลทุง มากกวา 1,000 ตัวข้ึนไป  
 
 
 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด 16 และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน ประกอบดวย

คําถาม จํานวน 9 ขอ  
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ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 
 
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแกไขปญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปญหา โดยเนนแนวคิด/
นวัตกรรมท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานอื่นๆ หรือหนวยงานในสังกัดเดียวกันแตตางพืน้ท่ี 

จากปญหาการเล้ียงเปดไขท่ีกรมปศุสัตวพบ คือ เปดไขพันธุพื้นเมืองท่ัวไป ใหไขไมดก ฟองเล็ก ให

ผลผลิตไขชา แตการจัดการเล้ียงดูงาย มีความตานทานโรคดี และเปดไขพันธุกากีแคมปเบลล (Khaki 

Campbell) จากประเทศอังกฤษ ใหไขดก ฟองใหญ ใหผลผลิตไขเร็ว แตการจัดการเล้ียงดูยาก ความตานทาน

โรคตํ่า กรมปศุสัตว เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุเปดไขข้ึนเพื่อใหมีคุณภาพและ

ตอบโจทยใหแกเกษตรกร คือตานทางโรค เจริญเติบโตไดดี ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถเล้ียงไดท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยนําเปดไขพื้นเมืองพันธุปากน้ํา มาผสมกับเปดไขพันธุกากี เพื่อใชเปนพอแมพันธุผลิต

เปดไขลูกผสมและผสมพันธุเพื่อเพิ่มระดับสายเลือด (Upgrading) จึงไดเปดไข “พันธุบางปะกง” ข้ึนมาเล้ียง

และขยายพันธุ ซึ่งเปดไขบางปะกง ใหไขดก ฟองใหญ ใหผลผลิตไขเร็ว การจัดการเล้ียงดูงาย และมีความ

ตานทานโรคไดดี  

3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ วามีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีกลุมหรือภาคสวนใดเขามาเกี่ยวของใน

ข้ันตอนใดบาง อยางไร 

กรมปศุสัตวนําเขาเปดไขพันธุกากีแคมปเบลล (Khaki Campbell) มาจากประเทศอังกฤษ นํามาผสม

ขามพันธุกับเปดไขพื้นเมืองพันธุปากน้ํา ใหไดเปดไขลูกผสมปากน้ํา x กากี (PP x KK) และผสมเพิ่มระดับ

สายเลือดกากีแคมปเบลล (Upgrading) สรางเปนเปดบางปะกง โดยการผสมและการคัดเลือก (Breeding 

and Selection) เนนลักษณะประจําพันธุภายนอกตรงตามสายพันธุ ใชอัตราสวน พอพันธุ 1 ตัว : แมพันธุ 5 

ตัว โดยเริ่มวิจัยและพัฒนาพันธุท่ีสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และขยาย

ฐานการผลิตไปอีก 4 แหงท่ัวประเทศ คือ 1. ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก จ.ปราจีนบุรี 2. ศูนยวิจัยและบํารุง

พันธุสัตวสุราษฎรธานี 3. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค 4. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี ท่ี

สามารถผลิตลูกเปดจําหนายใหแกเกษตรกรไดไมตํ่ากวาปละ 299,000 ตัว และยังมีฟารมเครือขายสัตวพันธุดี 

กรมปศุสัตว ชนิดฟารมเปดไขบางปะกงอีกจํานวน 15 ฟารม ทําหนาท่ีผลิตและจําหนายกระจายพันธุเปดบาง

ปะกงใหแกเกษตรกรท่ัวประเทศ 

 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   

4. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวช้ีวัดท่ีในการวัดความสําเร็จของโครงการ 

เปดบางปะกง ไดรับการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวปกของกรมปศุสัตว เลขทะเบียนท่ี DLD DU 01/2018 

และข้ึนทะเบียนนวัตกรรมสํานักพัฒนาพันธุ เลขท่ี 59(1)0605-02 มีลักษณะภายนอกท่ีมีความสม่ําเสมอและ

ความคงตัวในเปนเอกลักษณประจําพันธุ (Breed true) รอยละ 99.20 ใหผลผลิตไขประมาณ 275-285 ฟอง/
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ตัว/ป เปนเปดไขท่ีปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศไทยไดดี ทนทานตอโรคในเขตรอนช้ืน ใหผลผลิต

ไขดก อายุการใหไขเร็วข้ึน ไขฟองใหญกวาไขเปดพันธุพื้นเมือง  

เปรียบเทียบลักษณะภายนอกประจําพันธุ เพศผู 

ลักษณะ/สายพันธุ บางปะกง กากีฯ ปากน้ํา 
สวนหัว สีเขียวแก เขียว เขียวเขมเปนมัน 
ลําตัว สีกากีเขม น้ําตาล อกเขมกวาลําตัว ดํา อกขาวดาง 
ปลายปก สีเขียวแก น้ําตาล ดํา 
ปลายหาง งอนข้ึนดานบน 2-3 เสน งอนข้ึนดานบน 2-3 เสน งอนข้ึนดานบน 2-3 เสน 
ปาก สีดําแกมน้ําเงิน เขียวแกมน้ําเงิน ดํา 
ขา-เทา สีสมอมดํา สม ดํา 

เปรียบเทียบลักษณะภายนอกประจําพันธุ เพศเมีย 

ลักษณะ/สายพันธุ บางปะกง กากีฯ ปากน้ํา 
สวนหัว สีกากีออน น้ําตาลเขม ดํา 
ลําตัว สีกากีออน น้ําตาล ดํา อกขาวดาง 
ปลายปก สีกากีออน น้ําตาล ดํา 
ปาก สีดําแกมน้ําเงิน ดํา ดํา 
ขา-เทา สีสมอมดํา น้ําตาล ดํา 

เปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจ   

ลักษณะทางเศรษฐกิจ บางปะกง กากีฯ ปากน้ํา 
อายุเมื่อใหไขฟองแรกเฉล่ีย 
(วัน) 

144 145 157 

น้ําหนักตัวเมื่อใหไขฟองแรก
เฉล่ีย (กิโลกรัม) 

1.30 1.60 1.50 

ผลผลิตไข (ฟอง/ตัว/ป) 275 - 285 255 - 326 278 
น้ําหนักไขเฉล่ีย (กรัม) 65 65 62 
น้ําหนักไขฟองแรกเฉล่ีย 
(กรัม) 

55 52 60 

น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มท่ีเฉล่ีย 
เพศผู (กิโลกรัม) 

1.50 2.70 1.90 

น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มท่ีเฉล่ีย 
เพศเมีย (กิโลกรัม) 

1.30 1.70 1.60 
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5. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 
1. เกษตรกรท่ีเล้ียงเปดบางปะกงมีรายไดจากการจําหนายไขเปดเพิ่มข้ึนรอยละ 20 เนื่องจากตนทุน

การเล้ียงลดลง (ใชวัตถุดิบท่ีไดจากทองถ่ินนํามาทําเปนอาหาร เชน หยวกกลวย รําขาว ใชอาหารปริมาณนอย 
และไมตองใชวัคซีนในการเล้ียงใหยุงยาก เนื่องจากเปดบางปะกงตานทานโรคไดดี) เปดใหผลผลิตมากข้ึน 
รวดเร็วข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน  

2. เกษตรกรสามารถนําไขเปดท่ีไดไปแปรรูปเพื่อสรางรายไดเพิ่มข้ึน เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ขนมหวาน
ของไทย (ทองหยิบ ทองหยอด) เปนตน 

3. เกษตรกรรายท่ีมีความเขมแข็ง มีการจัดการเล้ียงท่ีเปนระบบ มีความสามารถในการเพาะพันธุและ
ขยายพันธุ กรมปศุสัตวไดพัฒนาเปนเครือขายของกรมปศุสัตว เพื่อรวมผลิตและขยายพันธุเปดบางปะกง ให
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 
สงผลใหฟารมเครือขายมีรายไดจากการจําหนายลูกเปดเพิ่มเติมจากการจําหนายไขเปด โดยราคาจําหนายลูก
เปดเฉล่ียอยูท่ีตัวละ12 - 15 บาท  

6. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานเองหรือหนวยงานภายนอกหรือไม ผลเปนอยางไร 
 สํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว มีการประเมินการผลิตพันธุสัตวปกทุกๆป ท้ังดานศักยภาพ
สมรรถภาพการเล้ียง ดังนี้ 1. อัตราของไขมีเช้ือท่ีเขาฟก 2. อัตราการฟกออกของไขมีเช้ือ 3. อัตราการตายลูก
เปด และดานผลการผลิตลูก จํานวนลูกตอแมตอป เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ผลิตในปตอๆไป 

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการอยางไร 
 ผลกระทบทางลบ 

เกษตรกรท่ีมารับบริการพันธุเปดสวนใหญ จะเล้ียงเปดแบบปลอยหลังบาน ไมมีโรงเรือน หรือเล้ียง
แบบไลทุง ทําใหมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคไขหวัดนก และเกิดการระบาดของไขหวัดนกได 

แนวทางการจัดการผลกระทบทางลบ 
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค ศึกษา และจัดโครงการสาธิตระบบการเล้ียงเปดไขในโรงเรือน

อยางครบวงจร โดยเล้ียงเปดในโรงเรือนตลอดเวลา ต้ังแตอนุบาล เปดรุน จนถึงใหผลผลิตไขเปด เปดพอแม
พันธุ และโครงการศึกษาสมรรถภาพการผลิตของเปดไขบางปะกงในระบบการเล้ียงเปดไขในโรงเรือนอยางครบ
วงจรท่ีฟารมเกษตรกรเครือขายสัตวพันธุดี จังหวัดพิจิตร เพื่อเปนตัวอยางแกเกษตรกร วาเปดไขไมจําเปนตอง
ปลอยเลนน้ําเล้ียงในโรงเรือนก็สามารถใหผลผลิตไขท่ีดีได และทดสอบใหเห็นวาการเล้ียงท่ีฟารมเครือขายก็
ใหผลผลิตไขดีเชนเดียวกับท่ีศูนยฯ เล้ียงไมแตกตางกัน 
 
ประเด็นท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพื้นท่ีอื่นๆ อยางไร 

กรมปศุสัตว เริ่มวิจัยและพัฒนาพันธุเปดบางปะกง ท่ีสถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวบางปะกง อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และขยายฐานการผลิตไปอีก 4 แหงท่ัวประเทศ ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก จ.
ปราจีนบุร ี2. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 3. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค 4. ศูนยวิจัย
และบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี ท่ีสามารถผลิตลูกเปดจําหนายใหแกเกษตรกรได และยังมีฟารมเครือขายสัตวพันธุดี 
กรมปศุสัตว ชนิดฟารมเปดไขบางปะกงอีกจํานวน 15 ฟารม ทําหนาท่ีผลิตและจําหนายกระจายพันธุเปดบาง
ปะกงใหแกเกษตรกรท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังขยายไปถึง โรงเรียน หนวยงานและโครงการตางๆ เชน 
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โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อ.ดานซาย จ.เลย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพัฒนาอื่นๆ และเพื่อสงเสริมการพัฒนาสงเคราะหและชวยเหลือ
ประชาชนในดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน และใหสามารถชวยตัวเองและพึ่งตนเองได” 

9. อธิบายผลงานวามีความเช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ขององคการสหประชาชาติอยางไร 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว พัฒนาปรับปรุงพันธุเปดบางปะกงเปนระยะเวลานานมากกวา 5 
ช่ัวอายุ มีการคัดเลือกพันธุท่ีมีความสม่ําเสมอของยีน แสดงลักษณะเดนท้ังภายในและภายนอกดังปรากฏ จน
ไดพันธุเปดท่ีใหไขดกและฟองใหญ ใหผลผลิตไขตอบแทนเร็วกวาเปดไขพันธุพื้นเมือง ชวยลดตนทุนคาอาหาร
ในชวงท่ีเปดยังไมใหไข เกษตรกรสามารถนําไปเล้ียงเปนเปดพอแมพันธุท่ีใหผลผลิตสูงเพื่อผลิตและจําหนายลูก
เปดไขพันธุแท ลดการนําเขาเปดพอแมพันธุจากตางประเทศ หรือเล้ียงเปดเพศเมียเพื่อจําหนายไขเปด แปรรูป
เปนไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ขนมตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา หรือแมกระท่ังเล้ียงเปดเพศผูขุนเปนเปดเนื้อ จําหนายท้ัง
ตลาดภายในและประเทศเพื่อนบาน นํารายไดเขาประเทศ สรางความมั่นคงทางอาชีพท่ียั่งยืนทางดานปศุสัตว
ใหแกเกษตรกรในประเทศไทย 
 


