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คําสําคัญ : เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พงศธร ลิมปนเวทยสกุล : ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ 57 หนา.
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความรู ความ
เขาใจ และความตอ งการในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 2) ศึกษา จุ ดแข็ง จุดออ น โอกาส และอุปสรรค ดานความพรอ มเพื่อ เขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 3) นําเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
ผูใหขอมูลหลักไดแกผูเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จัง หวัดนครปฐมจํานวน 10 ราย ผลการวิจัย
พบวา ผูเ ลี้ย งสุกรมีความรูและความตื่นตัวในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น เกษตรกรมี
ความรูในเรื่องมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีนตองหาม 16 ชนิด โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจะเลือกใช
วัคซีนที่ผานการรับรองจากกรมปศุสัตวแลวเทานั้น เกษตรกรมีความรูในดานของมาตรฐานฟารม
สุกร เกษตรกรสวนใหญมีฟ ารมที่มีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว เกษตรกรมีความ
ตองการใหรัฐบาลเขามาชวยในเรื่อง ตนทุนคาอาหาร ลดดอกเบี้ยธนาคาร และ ความเสถียรภาพของ
ราคาสุกรหนาฟารม เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอยสามารถดําเนินกิจการไดโดยไมขาดทุน จุด
แข็งของเกษตรกรผูเลียงสุกร คือ 1) สายพันธสุกรที่เลี้ยงมีการพัฒนาที่ดีทําใหไดคุณภาพซากที่ดี 2)
ฟารมสุกรมีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว 3) เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในเรื่อ งวัตถุดิบ
อาหารสัตว จุดออนของเกษตรกร คือ 1) ตนทุนการในผลิตสูง แตเ งินทุนของเกษตรกรมีนอ ย 2)
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมสามารถรวมกันเปนกลุมใหญไดอยางสามัคคี โอกาสของเกษตรกรผูเ ลี้ย ง
สุกร คื อ 1) พัน ธุสุก รไดรั บการยอมรับจากหลายๆประเทศ 2) ตลาดที่ก วางขึ้น จากการเขา สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร คือ 1) รัฐบาลเขามาแทรกแซงราคา
สุกมีชีวิต 2) การมีคูแขงจากประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น
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The purposes of this qualitative research were to 1) study knowledge
understanding and needs for ready preparation to Asean Economic Community of pig raisers; 2)
study strengths, weaknesses, opportunities and treats for ready preparation to Asean Economic
Community of pig raisers; and 3) present the guidelines for ready preparation to Asean Economic
Community of pig raisers in municipality of Nakhon Pathom province. Interviewees were ten pig
raisers in municipality of Nakhon Pathom province. The finding showed that raisers had
knowledge and awareness to Asean Economic Community entry. Raisers had knowledge about
sixteen prohibitive vaccine. Raisers chose vaccine as certified by Department of Livestock of
Development, and had knowledge in pig’s farm standardization. Most of them had standard farm
as certified by Department of Livestock Development. Raisers requested government sector to
support about food’s cost, reduction interest and stable price for small pig raisers in order to run
their business. Strenghts of pig’raisers were: 1) breed of pig had been developing for quality
carcass; 2) farm’s ware certified by the Department of Livestock; and 3) Raisers had specialized
in raw materials of farms. Weakness were: 1) high production costs but raisers had little capital;
and 2) did not combine into large group by harmony. Opportunites were: 1) raisers recognized by
many countries; and 2) wide market from opening Asean Economic Community. Treats were: 1)
government sector intervene about price control; and 2) competitions from ASEAN countries
increasing.
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กิตติกรรมประกาศ
ในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ความรู ความเขาใจ และความตอ งการในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร ในเขตเทศบาลนคร จัง หวัด
นครปฐม” จะไมสามารถประสบความสําเร็จลุลวงไปได หากผูวิจัย ปราศจากความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากหลายฝาย ที่คอยดูแลแกไขชี้แนวทางในการศึก ษาวิจัย ชวยแกไขขอ บกพรอ งตางๆ
ดวยความเอาใจใสเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ อาจารยที่
ปรึกษาวิท ยานิพ นธ ที่ไ ดใหคํา ปรึกษาและขอ แนะนํ าในการศึ กษาวิทยานิพ นธฉบับ นี้ ขอ บคุ ณ
คณาจารยและเจาหนาที่ ทุกทานของสาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให และคอยดูแลการดําเนินการในทุกๆ เรื่อ งตั้ง แตเ ริ่ม
เขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ขอขอบพระคุณผูเปนเจาของประสบการณ เกษตรกรผูเลี้ย งสุกรในจัง หวัดนครปฐม ที่
ใหความรวมมือในการถายทอดประสบการณอยางละเอียด โดยเฉพาะคุณพอ สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช
ที่คอยชวยเหลือในการติดตอกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรที่ใหขอมูลในการทําวิทยานิพนธ ทําใหผูวิจัยได
ขอมูลที่สมบูรณครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธที่มีคุณคาเลมนี้ขึ้น อีกทั้ ง ยัง ดูแลชวยเหลือ ผูวิจัย
เปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
ขอบคุณเพื่อนๆ ในสาขาการประกอบการ รุน4 ทุกคนที่ใหการชวยเหลือ ผูวิจัย ใน ทุก ๆ
ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association of
South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศประเทศไทยตามปฏิญญากรุ งเทพ เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2510 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อาเซี ยนได้พฒั นาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป จนกระทัง่ ในการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยนครั้งที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูน้ าได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II
หรื อ Bali Concord) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ปี 2563 โดยมีองค์ประกอบ 3 เสาหลัก ซึ่ งได้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community : AEC) ซึ่ งเป็ นเสาหลักสาคัญ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่ วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งมี
อยู่แล้วให้ลึกและกว้างขึ้น โดยดาเนิ นการไปพร้อมๆกับอีก 2 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมัน่ คง (ASEAN Security Community) และประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน หรื อ ASEAN Vision 2020 การ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อาเซี ยนได้ประกาศปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่ งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนให้เร็ วขึ้น เป็ นภายในปี 2558 และเพื่อให้การดาเนิ นงานมีเป้ าหมาย
แผนงาน และกรอบเวลาที่ชดั เจน อาเซี ยนจึงได้จดั ทา AEC Blueprint ขึ้นและลงนามในช่วงการ
ประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิ งคโปร์ (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ, 2555)
ตั้งแต่ก่อตั้งอาเซี ยนจนถึงปี 2535 พบว่า อาเซี ยนมีความร่ วมมือกันหลายด้าน รวมทั้ง
การลดภาษีระหว่างสมาชิก แต่ไม่ได้มีผลอย่างเป็ นรู ปธรรมจนกระทัง่ เข้าสู่ ยคุ ที่สอง หรื อประมาณ
เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว สมาชิกอาเซียนได้เริ่ มตอบรับกระแสการจัดตั้งเขตการค้าเสรี และมีการลดภาษีอย่าง
เป็ นรู ปธรรมภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) รวมทั้งได้รับสมาชิก
ใหม่เพิม่ ขึ้นอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ปัจจุบนั อาเซียนได้เข้าสู่ ยคุ
ที่ 3 ซึ่ งมีการรวมตัวที่มีบูรณาการกันมากขึ้น การรวมตัวที่ว่านี้ ส่ งผลให้เกิ ดแนวคิดของการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในปี 2558โดยมีเป้ าหมายคือให้อาเซี ยนมีตลาดและฐานการผลิต
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ร่ วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555)
ปั จจุบนั อาเซียนเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของประเทศไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.75
ล้านล้านบาทต่อปี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของประเทศไทย ในจานวนนี้
เป็ นการส่ งออกจากประเทศไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่ งออกทั้งหมด โดยประเทศ
ไทยเป็ นฝ่ ายได้ดุลมาตลอด การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
ขยายความร่ วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กบั
ประเทศไทย โดยขยายตลาดให้กบั สิ นค้าประเทศไทยจากประชาชนประเทศไทย 60 ล้านคนเป็ น
ประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน ประเทศไทยจะได้เปรี ยบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ต้ งั อยูใ่ จ
กลางอาเซี ย น
สามารถเป็ นศู น ย์ก ลางทางการคมนาคมและขนส่ ง ในภู มิ ภ าค (ส านัก การ
ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2554)
การเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านอาหารยังคงเป็ นเป้ าหมายพื้นฐานของอาเซียน และเพื่อ
ตอบสนองต่อความกังวลเกี่ ยวกับความมัน่ คงด้านอาหารในภูมิภาคที่ เพิ่มขึ้นในช่ วงปี ที่ ผ่านมา
อาเซี ยนได้ให้การรับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยความมัน่ คงด้านอาหาร (ASEAN Statement on
Food Security) แผนนโยบายบูรณาการความมัน่ คงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated
Food Security: AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมัน่ คงด้านอาหารของอาเซี ยน (Strategic Plan of
Action on ASEAN Food Security: SPA-FS) เพื่อส่ งเสริ มความมัน่ คงด้านอาหารในระยะยาว และ
ปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยงั มีความคิดริ เริ่ มอื่น ได้แก่
ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change (AFCC): Agriculture and Forestry
towards Food Security โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและป่ าไม้ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554)
ประเทศในอาเซี ย นเป็ นแหล่ ง ผลิ ต สุ ก รที่ ส าคัญ แหล่ ง หนึ่ งของโลก รองจากจี น
สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป ซึ่ งการผลิตส่ วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการ ในประเทศเป็ น
ส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วของประเทศในอาเซี ยน ส่ งผลให้
รายได้ของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทาให้อตั ราการบริ โภคเนื้ อสุ กร และผลิตภัณฑ์มี
แนวโน้มขยายตัว ทาให้ประเทศในอาเซี ยนเร่ งขยายการผลิตสุ กรเพื่อรองรับความต้องการบริ โภค
ในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเพื่อการส่ งออกในภูมิภาคที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน โดยมีสถิติการเติบโต
ของการผลิตเนื้ อสุ กรที่ในปี พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้ 10.20,11.50,12.50 ล้านตัวตามลาดับ และมีสถิติ
การเติบโตในการส่ งออกเนื้ อสุ กรในปี พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้ 11.00,12.86,16.43 พันตันตามลาดับ
(สมาคมผูผ้ ลิตและแปรรู ปสุ กรเพื่อการส่ งออก, 2555)
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ประเทศไทยมี ศกั ยภาพในการผลิตและการส่ งออกผลิตภัณฑ์สุกรดี กว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆในอาเซียน เนื่องจากผลิตภัณฑ์สุกรของไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในอาเซี ยน
ถึงมาตรฐานการผลิ ต ตั้งแต่ในระดับฟาร์ มไปจนถึงระดับโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการ
บริ โภคสุ กรในประเทศยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดย เฉพาะเวียดนาม ซึ่ งแม้ว่าจะ
ผลิ ตสุ กรได้มากเป็ นอันดับหนึ่ งในอาเซี ยน แต่ ปริ มาณการบริ โภคในประเทศก็อยู่ใ นเกณฑ์สูง
เช่นกัน ดังนั้น ไทยมีโอกาสอย่างมากในการขยายตลาดส่ งออกเพิ่มขึ้นในAEC โดยเฉพาะการ
ส่ งออกเนื้ อสุ กรและผลิตภัณฑ์สุกร รวมทั้งยังมีโอกาสในการขยายเข้าไปลงทุนในธุรกิจฟาร์ มสุ กร
และโรงงานแปรรู ปสุ กรในประเทศอาเซี ยนใหม่ โดยเฉพาะลาว และ กัมพูชา ซึ่ งรั ฐบาลแต่ละ
ประเทศให้การสนับสนุ นการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานและ
ขยายปริ มาณการผลิตอุตสาหกรรมสุ กรของประเทศ (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2555)
ประเทศไทยมีการเลี้ยงสุ กรทั้งหมดประมาณ 9,681,774 ล้านตัว จังหวัดที่มีการเลี้ยงสุ กร
มากที่สุดได้แก่ ราชบุรี(ร้อยละ 15.42) ชลบุรี(ร้อยละ 9.85) นครปฐม(ร้อยละ 5.28) และมีฟาร์ มที่
เลี้ยงเป็ นการค้าจานวน 7,171 ฟาร์ มโดยภาคกลางมีฟาร์มเลี้ยงสุ กรมากที่สุด 2,940 ฟาร์ม ส่ วนใหญ่
ที่มีขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 501-5,000 ตัว ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนใหญ่เป็ นฟาร์มขนาด 50500 ตัวในปั จจุบนั การเลี้ยงสุ กรของประเทศไทยได้มีวิวฒั นาการในการเลี้ยงมาเป็ นลาดับ (ศูนย์
สารสนเทศกรมปศุสัตว์, 2554)
จังหวัดนครปฐมมีทรั พยากรธรรมชาติเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเกษตรไม่มีภูเขาและ
ป่ าไม้ มีระบบการชลประทานครอบคลุมเกือบทุกส่ วน มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จานวนทั้งสิ้ น 798,093
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 58.89 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด การเกษตรกรรมเป็ นสาขาการผลิตที่สาคัญของจังหวัด
นครปฐม ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้และพืชผัก การเลี้ ยงสัตว์และการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ระบบ
การเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็ นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดีโดยอาศัย
แหล่งน้ าจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจี น และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมี
ศักยภาพสู งสามารถเรี ยนรู ้วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรที่พฒั นามาก
ขึ้ นระดับหนึ่ ง พืชเศรษฐกิ จที่ ทารายได้ให้จงั หวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่ าง ๆ และไม้
ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมมีความเป็ นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบ
การผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่ งออก ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนครปฐม มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริ โภคและ
การค้าสัตว์ที่นิยมเลี้ยง 3 ลาดับแรก ได้แก่ ไก่ มีจานวน 9,345,995 ตัว เป็ ด มีจานวน 2,098,788 ตัว
และสุ กร มีจานวน 511,563 ตัว เป็ นต้น (สารสนเทศจังหวัดนครปฐม, 2555)
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ข้อมูลข้างต้นชี้ ให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าจังหวัดนครปฐมมีการทาอาชีพเกษตรกรรมเป็ น
ส่ วนใหญ่ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เอื้ออานวย อีกทั้งจังหวัดนครปฐมยังเคยเป็ นจังหวัดที่มีการเลี้ยง
สุ กรมากที่สุดในประเทศประเทศไทยจนเคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสุ กร ประกอบกับปั จจุบนั ประเทศ
ไทยได้มีการส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน การเลี้ยงสุ กรเป็ นอาชีพหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยตรง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจถึงมีความรู ้ ความเข้าใจ และความต้องการใน
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งสุ ก ร จัง กวัด
นครปฐม เพื่อข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ให้แก่บุคคลที่สนใจและเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ของเกษตรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
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วัตถุประสงค์ ในกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความรู ้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษา จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 4 ด้าน
1. ขอบเขตทำงด้ ำน ศึกษาถึงความรู ้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อ
นาเสนอแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สุ กร
2. ขอบเขตทำงด้ ำนพื้นที่ พื้นที่ ในการศึ ก ษาคือ ฟาร์ มเลี้ ยงสุ ก รในเขตเทศบาลนคร
จังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตด้ ำนประชำกร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กรในเขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐมจานวน 10 ราย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball
sampling) โดยเลือกตัวอย่างแรกจากเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรจังหวัดนครปฐม
และให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแนะนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กรรายต่อไป เนื่ องจากผูว้ ิจยั มีความต้องการทราบถึง
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ความรู ้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในเขตเทศบาลจังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตด้ ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน
2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน
ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทราบถึงความรู ้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในจังหวัดนครปฐม ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเงิน
ลงทุน ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และเทคโนโลยีและความสามารถในการเลี้ยง
สุ กร
2. ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร ในจังหวัดนครปฐม
3. ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กรที่ตอ้ งการศึกษาใน
เรื่ องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุ กร
ทาให้ทราบถึ งความต้องการของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสุ กร และนาไปเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเรื่อง ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร ในเขตเทศบาลนคร จัง หวัดนครปฐม ผูวิจัย ได
คนควาขอมูลจากเอกสารซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาสามารถ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ
4. ขอมูลจังหวัดนครปฐม
5. การเลี้ยงสุกร
6. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยเทคนิค SWOT analysis
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหง เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต หรือ อาเซีย น (Association of South
East Asian Nations : ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุง เทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่ง ลงนาม
โดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแก นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สาธารณรัฐอิ นโดนี เ ซีย ตุ น อับดุล ราซัก บิน ฮุส เซน รองนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติประเทศมาเลเซีย นายนาซิโ ซ
รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส นายเอส ราชารัตนั ม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐสิง คโปร และพันเอก (พิเ ศษ) ดร. ถนัด
คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรไทย เมื่อ วันที่ 8 สิง หาคม 2510 มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอ กันระหวางประเทศในภูมิภ าค ธํารงไวซึ่ง สันติภ าพ
เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองสรางสรรคความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน
รวมกัน จากเจตจํานงที่สอดคลองกันนี้นําไปสูการขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุส ซาลาม ไดเ ขา
เปนสมาชิกลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสัง คมนิย มเวีย ดนามเขาเปนสมาชิก
6
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ลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา
เขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาเขาเปนสมาชิก
ลําดับที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ทําใหปจจุบันอาเซีย นมีส มาชิกรวมทั้ง หมด 10 ประเทศ
แทจริง (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554)
ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดระบุวัตถุประสงคสําคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ไดแก 1)
สง เสริม ความร วมมือและความช วยเหลือ ซึ่ง กัน และกันในทางเศรษฐกิ จ สัง คม วั ฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริห าร 2) สง เสริมสันติภ าพและความมั่นคงสวนภูมิภ าค 3)
เสริมสรางความเจริญรุง เรือ งทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภ าค 4) สง เสริมให
ประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 5) ใหความชวยเหลือ ซึ่ง กันและกันในรูป
ของการฝกอบรมและการวิจั ย และสง เสริ มการศึก ษาด านเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต 6) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนการปรับปรุงการขนสงและ
การคมนาคม และ 7) เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ แทจริง (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554)
นโยบายการดํ าเนิ นงานของอาเซีย นเป นผลจากการประชุ ม หารือ ในระดับหั วหน า
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อ าวุโ สอาเซีย นทั้ง นี้การประชุมสุดยอดอาเซีย น (ASEAN
Summit) หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูง สุดเพื่อ กําหนด
แนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงาน
ของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ เชน แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แถลงการณร วม (Joint Declaration) ปฏิญ ญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรื อ
อนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสเปนการประชุมเพื่อ
พิจารณาทั้ง นโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน แท จริ ง (สํา นักการประชาสัม พัน ธ
ตางประเทศ, 2554)
อาเซีย นได ล งนามรว มกั นในปฏิ ญ ญาว า ดว ยความรว มมือ ในอาเซีย น ฉบั บ ที่ 2
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อ ประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซีย น
(ASEAN Community) ภายในป 2563 หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนการรวมตัว และความรวมมือ
อยางรอบดาน ในดานการเมือ งใหจัด ตั้ ง “ประชาคมการเมือ งและความมั่นคงอาเซีย น” หรื อ
ASEAN Political-Security Community (APSC) ด านเศรษฐกิจใหจัดตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซีย น” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสัง คมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง
“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ตอมา
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซีย นใหเ ร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป คือ
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ภายในป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาเซีย น
จํา เปน ต อ งปรั บตั ว เพื่อ ใหส ามารถคงบทบาทนํ าในการดํ า เนิ น ความสั ม พั นธ ใ นภู มิ ภ าคและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอ ยางแทจริง (สํานัก การประชาสัมพันธตางประเทศ,
2554)
จากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ทําใหทราบวาวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซีย นคือ
เพื่อสงเสริมและใหความรวมมือกัน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สันติภ าพ ตลอดจนการ
ขยายอุตสาหกรรมการคา การเกษตร และมีการประชุมของกลุมอาเซีย นเพื่อ หานโยบาย ในการ
ดําเนิน การดา นต างๆ ซึ่ง ผู วิจั ย สามารถนํา ขอ มูลไปสรา งแนวคํ าถาม เพื่ อ ใชใ นการสั มภาษณ
ผูประกอบการ
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2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียนรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดยมีเปาหมายอาเซีย นมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อ นยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือ
อยางเสรีอ าเซีย นไดจัด ทําแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ย น (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่ ง เปน แผนงานบู ร ณาการการดํ าเนิน งานดา นเศรษฐกิจ เพื่ อ ใหบ รรลุ
วัตถุประสงค 4 ดาน คือ (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554)
2.1 การตลาดและฐานการผลิตเดียว
การตลาดและฐานการผลิตเดีย วโดยมีการเคลื่อ นยายสินคาบริการ การลงทุน และ
แรงงานฝมืออยางเสรี รวมทั้ง การเคลื่อ นยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้ นตลอดจนการสง เสริมการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซีย นใหเ ปนรูปธรรม โดยไดกําหนดเปาหมายเวลาที่คอ ยๆลดหรือ
ยกเลิกมาตรการที่มิใชภ าษี สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553 เปดตลาดภาค
บริก ารและเปดเสรีการลงทุนภายในป 2558 และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2553 อาเซีย นได
กําหนดให 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยูภายใตตลาดฐานการผลิตเดียวกันของอาเซีย น
ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเครื่องนุมหม อิเล็กทรอนิกส ยานยนต
การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ทอ งเที่ยวและโลจิส ติกส รวมทั้ง ความรวมมือ ในสาขา
อาหาร เกษตร และปาไม การเปนตลาดสินคาและบริการเดียวชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการ
ผลิตในภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการผลิตของโลก และเปน
สวนหนึ่งของหวงโซอุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินมาตรการตางๆ ทยอยยกเลิก
อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดีย วกันและงาย
ขึ้น ซึ่งชวยลดตนทุนทางธุรกรรม เคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได
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อยางเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิก อาเซีย นเปดให โดยมีมาตรการที่
ประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินการมี 4 มาตรการดังนี้
1) ความรวมมือดานอาหาร เกษตร และปาไมของอาเซียน
อาเซียนมีเปาหมายไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ภายในป2558โดยเปน
ตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน การเสริมสรางความสามารถในการแขง ขันในสินคาอาหารเกษตร
และปาไมในตลาดระหวางประเทศ รวมถึงการสรางความเขมแข็ง ของเกษตรกรผานการสง เสริม
สหกรณการเกษตรจึง เปนเรื่อ งที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกของอาเซีย น นอกจากนี้ประเด็นที่
เกิดขึ้นใหม และเกี่ยวของระหวางภาคสวน เชน ความมั่นคงดานอาหาร การบรรเทาผลกระทบ และ
การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและปาไมร วมถึง มาตรการ
ดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช ยังเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกเชนกัน (กรมเจราการคา
ระหวางประเทศ, 2554)
2) ความคิดริเริ่มเพื่อไปสูการบรรลุเปาหมายการรวมกลุมของอาเซียน
การปรับประสานดานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัย ของอาหารและ
การจัดทําระบบการรับรองคุณภาพสินคาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหสินคาเกษตรของอาเซีย น
พรอมที่แขงขันในตลาดโลก โดยการเสนออาหารที่ปลอดภัยมีประโยชนตอสุขภาพ และมีคุณภาพ
ได มาตรฐาน ป จ จุบั นอาเซี ย นอยู ร ะหวา งการพั ฒนาแนวทางปฏิบั ติที่ ดี ทางการเกษตร(Good
Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานในการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลัง การเก็บเกี่ย ว
พืชผลทางการเกษตร การกําหนดระดับปริมาณสารพิษ ตกคางสูง สุดในอาหารที่ยอมรับไดของ
อาเซียน (Maximum Residue Limits: MRL) สําหรับยาฆาแมลง เกณฑในการรับรองสินคาปศุสัตว
และการทําปศุสัตว( Criteria for accreditation of livestock and livestock products enterprises) แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในการบริห ารจัดการสําหรับกุง (Guideline for Good Management Practices for
shrimp) และขอ ควรปฏิบัติ สําหรั บการประมงที่ มี ความรับผิด ชอบ (A Code of Conduct for
responsible fisheries) โดยนําขอ กําหนดดัง กลาวทั้งหมดมาใชใ นอางอิง สําหรับการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติและเรื่องที่มีความสําคัญลําดับแรก เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของแตละ
ประเทศ (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารยังคงเปนเปาหมายพื้นฐานของอาเซีย น และเพื่อ
ตอบสนองตอความกัง วลเกี่ย วกับความมั่นคงดานอาหารในภู มิภ าคที่เ พิ่มขึ้นในชวงปที่ผานมา
อาเซียนไดใหการรับรองแถลงการณอาเซียนวาดวยความมั่นคงดานอาหาร (ASEAN Statemention
Food Security) แผนนโยบายบูร ณาการความมั่นคงดานอาหารของอาเซีย น (ASEAN Integrated
Food Security: AIFS) และแผนกลยุทธความมั่นคงดานอาหารของอาเซีย น (Strategic Plan of
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Action onASEAN Food Security:SPA-FS) เพื่อ สง เสริมความมั่นคงดานอาหารในระยะยาวและ
ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยัง มีความคิดริเ ริ่มอื่น ไดแก
ASEAN Multi-SectoralFrameworkon Climate Change(AFCC): Agricultureand Forestrytowards
(กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
3) ความปลอดภัยของอาหาร
ความปลอดภัยของอาหารเปนเรื่องสําคัญประการหนึ่งของความรวมมือของอาเซีย นใน
สาขาอาหารและเกษตรภายใตแผนงานการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของอาเซีย น ในชวงปที่ผานมา
อาเซียนไดดําเนินการเพื่อเสริมสรางระบบและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของอาหาร เพื่อ
สงเสริมการเคลื่อนยายอาหารที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอสุขภาพ และมีความปลอดภัย ที่เสรีมากขึ้น
ในภูมิภาค โดยที่สินคาอาหารและเกษตรของอาเซีย นมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง ขันของอาเซีย นในตลาดโลก อาเซีย นจึง เนนความสําคัญเรื่อ งการปรับ
ประสานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัย ของอาหาร รวมถึง การจัดทําระบบการ
รับรองสินคาอาหารและเกษตรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
4) มาตรการหลักในการสงเสริมความปลอดภัยของอาหาร
ในป2549 อาเซียนไดใหการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนสําหรับผัก
และผลไมส ด(ASEAN Good AgriculturalPractices for FreshFruit and Vegetables:ASEAN GAP)
เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลัง การเก็บเกี่ย วผัก และผลไม
ในอาเซียน การปฏิบัติตามที่ระบุไวใน ASEAN GAP มีเปาหมายเพื่อใหมั่นใจวาผักและผลไมที่ผลิต
ไดใ นอาเซี ย นมี ความปลอดภัย ในการรั บประทานและมี คุณ ภาพที่ เ หมาะสมสําหรับ ผูบริ โ ภค
นอกจากนี้ASEAN GAP ยังทําใหมั่นใจไดวาอาหารถูกผลิตและจัดการในลักษณะที่ไมเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร
(กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
2.2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซีย นโดยใหความสําคัญ
กับประเด็นดานนโยบายที่ชวยสง เสริมการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการแขง ขัน การ
คุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การคุมครองผูบริโภคของอาเซียน (ACCP)
การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริม สราง
ชุมชนอาเซียนที่ใหความสําคัญตอบุคคล อาเซีย นนั้นเปนที่ส นใจมากขึ้นเมื่อ ผลประโยชน และ
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สวัส ดิการของผูบริโ ภคไดรับการพิจารณาโดยการบัง คับใชมาตรการทุกอยาง เพื่อ นําไปสูการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
กฎหมายคุมครองผูบริโภคทําใหมั่นใจถึงการแขงขันที่เ ปนธรรม และการคามีขอ มูลที่
ถูกตองอยางเสรีในตลาด ในปจจุบัน มีเพียงประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิง คโปร ไทย
และเวีย ดนามที่มี พ ระราชบั ญญัติว าดว ยการคุม ครองผูบ ริโ ภค นอกจากนี้กฎหมายวาดว ยการ
คุมครองผูบริโภคของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา
เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และประกาศใชในเดือ นกันยายน 2553 ประเทศสมาชิกอาเซีย นที่เ หลือ
กําลั ง วางแผนหรื ออยูร ะหวา งกระบวนการการร างนโยบายและกฎหมายวา ดวยการคุม ครอง
ผูบริโภค ในระหวางนี้ประเด็นการคุมครองผูบริโภคในประเทศดังกลาวจึงอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่น เพื่อที่บรรลุเปาหมายในการคุมครองผู บริโ ภคของอาเซีย น (กรมเจราการคาระหวาง
ประเทศ, 2554)
2) คณะกรรมการวาดวยการคุมครองผูบริโภคของอาเซียน (ACCP)
การคุมครองผูบริโภคเปนความรวมมือ สาขาใหมภ ายในอาเซีย น ตามแผนงานภายใต
พิมพเ ขีย วเพื่อจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น คณะกรรมการประสานงานดานการคุ มครอง
ผูบริโภคระหวางรัฐบาลซึ่งภายหลังไดเปลี่ยนชื่อ เปนคณะกรรมการวาดวยการคุม ครองผูบริโ ภค
ของอาเซีย น (ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCP) ไดถูกจัดตั้ง ขึ้น
เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 คณะทํางาน ACCP ทําหนาที่เ ปนศูนยประสานงานกลางเพื่อ ปฏิ บัติ และ
ตรวจสอบการเตรี ยมการและกลไกภายในภูมิ ภ าค และเพื่ อ สนับ สนุน การพัฒนาเกี่ ย วกั บการ
คุมครองผูบริโภคที่ยั่งยืน (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ใ นพิ ม พ เ ขี ย วการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
คณะกรรมการ ACCP ไดใหการรับรองแนวทางยุทธศาสตรสําหรับการคุม ครองผูบริโ ภคแลว ซึ่ง
ประกอบไปดวยมาตรการทางนโยบายและการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งการพัฒนา (1) กลไกการแจงและการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในป
2553 (2) กลไกการปรับปรุงผูบริโภคขามแดนภายในป2558 และ (3) แผนการยุทธศาสตรสําหรับ
การสรางเสริมศักยภาพภายในป 2553 (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)
2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคใหมีการพัฒนาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน ขอ ริเ ริ่ม เพื่อ การรวมตัวของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration- IAI) เปนตน เพื่อลดชอ งวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศสมาชิกพัฒนา
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1) ความคิดริเริ่มในการรวมกลุมอาเซียน และการลดชองวางการ
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่ง ของการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของอาเซีย น คือ การ
จัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ภายในป2558 และการบรรลุเ ปาหมาย AEC ซึ่ง จําเปนตอ ง
พิจารณาโดยเปนความทาทายสําคัญประการหนึ่ง คือ การหาความสมดุลในแงความสอดคลอ งกัน
และการสนับสนุนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อไปสูการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ผูนําอาเซียนไดเปดตัวความคิดริเริ่มในการรวมกลุมอาเซียน (IAI) ในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน เมื่อป 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางการพัฒนาและเสริม สรางความสามารถใน
การแขงขันของอาเซียน ความคิดริเริ่ม IAI ในระยะแรกเริ่มมุงไปสูการพัฒนาประเทศสมาชิกใหม
อาเซียน ไดแกกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม นอกจากนี้ IAI ยังครอบคลุมงานในกลุมอนุภูมิภ าค
เชน ลุมแมน้ําโขง เขตเศรษฐกิจเอเชีย ตะวันออกบรูไนฯ – อินโดนีเ ซีย – มาเลเซีย – ฟลิปปนส
(BIMP-EAGA )และสามเหลี่ย มเศรษฐกิจอินโดนีเ ซีย -มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT) ความคิดริเ ริ่ม
ดัง กล าวเปนตั วกระตุนใหประเทศที่เ กี่ ย วข อ งปฏิ บัติต ามพั นธกรณีและเป าหมายของอาเซีย น
โดยรวม
2) แผนงาน IAI
การดําเนินตามแผนงาน IAI เปนตัวขับเคลื่อนการลดชอ งวางการพัฒ นาของอาเซีย น
แผนงาน IAI ระยะแรก (ป 2545-2551) ซึ่ง ไดรับการรับรองจากผูนําอาเซีย นในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 8 ป2545 ไดกําหนดเรื่อ งสําคัญลําดับแรกในการดําเนินการ ไดแก 1) โครงสราง
พื้นฐานดานขนสงและพลังงาน 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ไดแก การเสริม สรางศักยภาพของ
ภาครัฐ แรงงานและการจางงาน และการศึกษาระดับสูง ขึ้น) 3) เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) และ 4) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค(ไดแกการคาสินคาและบริการศุลกากร
มาตรฐาน และการลงทุน) 5) การทองเที่ยว และ 6) การลดความยากจน
แผนงาน IAI ระยะที่ส อง (ป 2552-2558) ซึ่ง ไดรับ การรับรองในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อป2552 ประกอบดวย โครงการสําคัญในสาขาตางๆ ตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซีย น แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แผนงาน IAI ทั้ง สองฉบับให ความสําคั ญกับการพัฒ นาโครงสร างพื้น ฐานในดา น
กฎระเบียบ อยางไรก็ตามอาเซียนยังใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
และการติดตอสื่อสารทางกายภาพ รวมทั้งการสรางโครงขายเชื่อมโยงทางถนน รถไฟ ทางอากาศ
และทางทะเลภายในอาเซียน
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2.4 การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกเนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซีย น
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขตการคาเสรี
ของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ เปนตน รวมทั้ง สง เสริม การสรางเครือ ขายในดานการผลิต
จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554)
1) เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA)
อาเซียนและจีนไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือ ทางเศรษฐกิจอาเซีย น - จีน
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาโดยกรอบความตกลงฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางใหแกอาเซีย นและ
จีนในการเจรจาความตกลงตางๆ อันนําไปสู การจัดตั้ง เขตการคาเสรีอ าเซีย น-จีน (ASEAN China
Free Trade Area : ACFTA) ในปจจุบัน จีนเปนประเทศคูคารายใหญที่สุดของอาเซีย น โดยมีมูลคา
การคาในป2553 คิดเปน 292.5 พันลานเหรีย ญสหรัฐ ซึ่ง เปนเปนสัดสวนรอยละ 11.6 ของการคา
รวมอาเซียน สําหรับอาเซียนจัดเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของจีนโดยมีสัดสวนการคาเทากับรอยละ
9.98ของการคารวมของจีน นอกจากนี้เขตการคาเสรีอ าเซีย น - จีนเปนตลาดที่มีผูบริโ ภคจํานวน
1.92 พันลานคน ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา 10.09 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ (2553) สงผลใหกลายเปนเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดในโลก
2) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ซึ่งมีการลงนามเมื่อ เดือ นเมษายน 2551
และมีผลใชบังคับในเดือนธันวาคมของปเดียวกัน มีส าระครอบคลุม ในประเด็นตางๆ เชน การคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดความสมดุลทางการคา
และการลงทุนที่มีเสถียรภาพในภูมิภาคตอไป
อาเซียนและญี่ปุนมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศคิดเปน 6.4 ลานลานเหรีย ญ
สหรัฐสําหรับป 2553 การคาระหวางอาเซียนและญี่ปุนมีมูลคา 213.9 พันลานเหรียญสหรัฐ
การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน สงผลใหผูบริโภคในอาเซียน และ
ญี่ปุนมีโอกาสบริโภคสินคาและบริการในราคาที่ต่ําลงอันเปนผลจากการลดและยกเลิกภาษีซึ่งสงผล
ใหคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองกลุมดียิ่งขึ้น
3) เขตการคาเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)
สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศที่สองที่เปนคูเ จรจาเขตการคาเสรีกับอาเซีย น โดยในป
2548 อาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลีไดลงนามกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือ ทางเศรษฐกิจ
อยางครอบคลุมระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Framework Agreemention Comprehensive
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Economic Cooperation: FA)รวมทั้งความตกลงอีก 4 ฉบับเพื่อ จัดตั้ง เขตการคาเสรีโ ดยในป 2552
สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศคูคาที่สําคัญอันดับที่ 5 ของอาเซีย นโดยมีมูลคาการคาระหวางกัน
เทากับ 74,700 ลานเหรียญสหรัฐ และมูลคาการลงทุนทางตรงจากสาธารณรัฐเกาหลีมายัง อาเซีย น
เทากับ 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2553 อาเซีย น - สาธารณรัฐเกาหลีมูลคาการคาระหวางกัน
เทากับ 97,294.22 ลานเหรียญสหรัฐ
4) เขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (AANZFTA)
ไดมีการลงนามความตกลงเพื่อ จัดตั้ง เขตการคาเสรีอ าเซีย น-ออสเตรเลีย -นิวซีแลนด
(AANZFTA) มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ณ ประเทศไทย โดยวัตถุประสงคที่บูรณาการตลาด
ของทั้งสิบสองประเทศใหเปนตลาดเดียวกัน ซึ่งมีประชากรรวมจํานวน 616 ลานคน และผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติมูลคา 2.61 ลานลานเหรียญสหรัฐ (ป2009) ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยในป2553 การคาระหวางสองฝายมีมูลคารวม 57.5 พันลานเหรีย ญสหรัฐ
และแมวาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการหลั่งไหลของการลงทุ นจากตางประเทศลดต่ําลง ตัวเลข
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซึ่งมาจากนักลงทุนออสเตรเลีย และนิวซีแลนดในอาเซียน
กลับเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ลานเหรีย ญสหรัฐ ในป 2008 เปน 14.9 พันลานเหรีย ญสหรัฐ (กรมเจรา
การคาระหวางประเทศ, 2554)
เพื่อใหการจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว สมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยมีพันธกิจตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยเฉพาะการดําเนินงานใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดีย วกัน ซึ่ง อยูภ ายใตการ
กํากับดูแลจากความตกลงสําคัญ 3 ฉบับคือ
1. ความตกลงการคาสินคาของอาเซีย น (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรือ
ATIGA กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) ใหห มดภายในป
2553 (ค.ศ.2010) และใชมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร ไดเฉพาะเรื่องที่จําเปน
2. กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซีย น (ASEAN Framework Agreement
on Service) หรื อ AFAS กํ า หนดให ส มาชิ ก ต อ งทยอยเป ด ตลาดบริ ก าร ASEAN Blueprint
กําหนดใหสมาชิกตองเปดตลาดใหสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุนถึงรอยละ 70 ยกเวนในสาขาที่
เห็นวาออนไหว
3. ความตกลงว า ด ว ยการลงทุ น อาเซี ย น ( ASEAN Comprehensive Investment
Agreement) หรือ ACIA กําหนดใหเ ปดเสรีและใหการปฏิบัติเ ยี่ยงคนชาติในสาขาที่ตกลงกัน 5
ประเภท คือ เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้ง ใหความคุมครอง
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การสงเสริม และการอํานวยความสะดวกดานการลงทุนแกส มาชิกอาเซีย นใน 5 สาขาที่กลาวมา
ขางตน
นอกจากพันธกรณีตามความตกลงขางตนที่มีสวนผลักดันใหอ าเซีย นหลอมรวมเปน
ประชาคมอาเซียนแลว ยังมีพันธกิจกรณีอื่นที่ทั้งไทยและอาเซียนตองดําเนินการ ไดแก การอํานวย
ความสะดวกดานการเคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานฝมือ การใหความรวมมือ ในสาขาตางๆ เชน
ดานเกษตร อาหาร และปาไม ความรวมมือ ดานทรัพ ยสินทางปญญา การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีส ารสนเทศ พลัง งาน) ความรวมมื อ ดานเหมือ งแร พาณิช ย
อิเ ล็กทรอนิกส ความรวมมือดานการเงิน ความรวมมือ ดานวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม
(SMEs) เปนตน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2555)
จากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทําใหทราบถึงเปาหมายอาเซียน มาตรการ
ทางดานความปลอดภัยอาหาร การคุมครองผูบริโภค การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก และความ
รวมมือของกลุมตางๆในโลก ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม เพื่อใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ
3.1 ผูวิจัยไดศึกษาความหมาย ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการสรุปไดดังนี้
ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายไดในลักษณะตาง ๆกันทั้ง ที่ใช
การพิจารณาในแงมุมตางๆ ดังนี้ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543)
การประกอบการในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร คือกระบวนการที่นําเอาปจจัยการผลิต
(ที่ดิน แรงงาน และทุน) ชนิดตาง มาแปรสภาพเปนสินคาและการบริการใหมีประสิทธิภ าพมาก
ที่สุด
การประกอบการในความหมายเชิง ธุร กิจ คือ การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งรวมกันในการผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเสี่ย งตอ
การขาดทุน จากความหมายดังกลาวนี้เห็นไดวา การประกอบการใดๆ ซึ่ง เปนของบุคคลเดีย วหรือ
กลุมของบุคคล เชน หางหุนสวนหรือ บริษัทจํากัดก็ตาม ถาหากมีวัตถุประสงคเ พื่อ การผลิตและ
จําหนายสินคาโดยมุงหวังในผลกําไร และยอมเสี่ยงตอการขาดทุนยอมถือ วาเปนธุร กิจทั้ง สิ้น อาทิ
โรงงานผลิตรถยนต รานคาปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย เปนตน
การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้ง
กิจการหรื อ หนวยธุร กิจ โดยอาศัย หลักเกณฑและระเบีย บขอ บัง คับของกฎหมายเป นแนวทาง
ควบคุมในการดําเนินกิจการ
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ผูป ระกอบการ หรื อ “เถ า แก ” ภาษาอั ง กฤษ คื อ Enterpreneurs ในพจนานุ ก รม
ภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ย อมรั บ ความเสี่ ย งตั้ ง องค ก รธุ ร กิ จ ขึ้ น มาเพื่ อ หวั ง ผลกํ า ไร
นอกจากนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนไดใหคํานิยามไวมากมาย และแตกตางกัน
ทําใหเห็นวาบุคคลที่เปนผูประกอบการนั้นตองเปนผูที่มีความกระตือ รือ รน ขวนขวายที่เ อาปจจัย
การผลิตตางๆ ผสมผสานดวยหลักการการจัดการ ทําใหเกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโ ภคใหม
มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางที่ทําใหเกิดกําไร เปนผูมีความคิดริเ ริ่ม สรางสรรคสิ่ง แปลก
ใหมใ หกับ สินคา ตัวเดิมอยู เ สมอ หรื อ ปรั บปรุง กระบวนการการผลิ ตให ดีขึ้น ติดตามขา วสาร
สถานการณตางๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจน วิทยาการใหมๆ ไปใชปรับปรุง ใหดีขึ้น (ชุติภ า
โอภาสานนท, 2543)
คําวา “พอคา” กับ “ผูประกอบการอุตสาหกรรม” นั้นมีความหมายตางกัน “พอคา”ไมได
เปนผูผลิต แตทําหนาที่เปนผูที่มีเงินไปซื้อของมาขาย หรือบางทีอาจไปเครดิตสินคากับผูผ ลิตหรือ
คนกลาง นําของนั้นมาจําหนายเมื่อไดเงินทองมาก็นํามาหักกับตนทุน ที่เ หลื อ เปนกําไร เอาเงินไป
ซื้อมาขายอีก เปนการหมุนเวียนเงินจากการจายไปและรับกลับมา หรือ เปนการหมุนเวีย นในระยะ
สั้นกวา พอคามีความเสี่ยงนอยกวาผูประกอบการอุตสาหกรรม ที่ตอ งใชความคิดในการลงทุนหา
ผลิตภัณฑ มีความเสี่ยงหาเงินลงทุน ตั้งโรงงาน ซื้อเครื่อ งจักร จางแรงงาน ทําการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ หาตลาด และปรับสภาวะใหเขากับสิ่งแวดลอม ขยายงาน ทั้ง ผลักดันทุกวิถีทางให
บรรลุเปาหมาย จนกลายเปนผูประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูที่ทําธุรกิจใหญโตขึ้นมาไดจนถึง ปจจุบัน
และกลายเปนแหลงจางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ นับได วาเปนบุคคลที่นาสงเสริมอยางยิ่ง (ชุติ
ภา โอภาสานนท, 2543)
3.2 ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการ สถานประกอบการธุร กิจประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งของสังคมยอมมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาและการดํารงอยูอยาง
มั่นคงของสังคม เมื่อสัง คมมีความสลับซับซอนมากขึ้นก็ยิ่ง ทําใหการประกอบธุร กิจตอ งแสดง
บทบาทมากขึ้นตอชีวิตความเปนอยูของคนในสัง คม มนุษ ยทุกคนเปนผูบริโ ภคสินคาและบริการ
เพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังนั้นจึงตองพึ่งพาผูผลิตและ ผูจําหนายสินคาหรือ บริการเพื่อ นํามา
บําบัดความตองการและเพื่อใหสังคมไดพัฒนายิ่งขึ้นไปก็จําตองอาศัยการมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง
ทั้งดานการเงิน การลงทุนและการมีง านทําอยางเต็มที่ (Full Employment) ซึ่ง เปนผลพวงจากการ
ประกอบการธุร กิจอยางมีประสิ ทธิภ าพนั่นเอง อยางไรก็ตามเราสามารถสรุปบทบาทของการ
ประกอบการที่มีตอสังคมไดดังนี้ 1) ชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาและมั่นคง
ดวยการเพิ่มจํานวนผลผลิตหรือรายไดประชาชาติและเปดโอกาสใหมีการจางงานมากขึ้น 2) ชวย
ใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อนําไปใชจายสรางความเจริญ
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ใหแกประเทศในดานตางๆ เชน สรางสาธารณูปโภค อันไดแก ถนนหนทาง ทาเรือ โรงพยาบาล
โรงเรียน เปนตน 3) ชวยใหเกิดความกาวหนาของวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ การประกอบการธุรกิจ
ในปจจุบันมีความซั บซอนมากขึ้น ตอ งอาศัยการคนควาและวิจัย ศึกษาเพื่อ ใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงสามารถดํารงอยูไดทามกลางการแขงขันในตลาด 4) ชวยยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพใหสูงขึ้น โดยที่ธุรกิจไดชวยสรางงานใหแกบุคคลและเกิดมีร ายไดเ พื่อ นําไปซื้อ หา
สินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ ทําใหเกิดการกินดีอยูดี 5) ชวยสรางสรรคและรักษาคานิย มในดาน
ของรูปแบบและคุณคาของสินคา ซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูผ ลิตที่ชวยกําหนดแนวทาง
ของรสนิ ย มในการบริ โ ภค ตลอดจนการเสี ย สละของธุ ร กิ จ เพื่ อ ส ว นรวม เพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน การเสนอรายการสารคดีของโทรทัศนเรื่องจดหมายเหตุกรุง
ศรีฯ เปนตน ซึ่งเปนรายการสรางคานิยมที่ดีตอธุรกิจที่เปนเจาของรายการใหเ กิดขึ้นกับประชาชน
โดยทั่วไป 6) ชวยในการปอ งกันและรักษาสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษ ดานตางๆ เพื่อ ให
สังคมของมนุษยอยูอาศัยโดยมีสุขอนามัยที่ดี (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543)
จากแนวคิด เกี่ ย วกั บการประกอบการทํ าให ทร าบถึ ง ความหมาย ความสํา คัญ และ
บทบาทของการประกอบการ ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม เพื่อใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ
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4. ขอมูลจังหวัดนครนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ภูมิปญญา ผลิตผลทาง
เกษตร ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น อันเปนเอกลักษณเ ฉพาะตัว พรั่ง พรอมไปดวยวิถีที่
เปยมสุข ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครปฐม อาทิเชน ความพรอมในการเปนครัวไทยสู
ครัวโลก การเปนเมืองแหงพุทธมณฑลธานี เมืองแหงการทองเที่ย วหลากรูปแบบ เปนตน จัง หวัด
นครปฐมเปนเมืองแหงศักยภาพผสมผสานอยางลงตัวระหวางอดีตกับปจจุบัน มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงทองเที่ยว มีความอุดมสมบูรณในเรื่องอาหาร มีความชีวิต
ความเปนอยูแบบเกื้อกูลกัน รักใครปรองดอง โครงสรางของสังคมมีการผูกพันการอยางแนนแฟน
และเมืองนครปฐมเปนเมืองที่มีอารยธรรม มีจริย ธรรม ความเจริญเศรษฐกิจมั่นคงเปนศูนยกลาง
แหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝง ใหคนหยั่ง ลึกใน
ศีลธรรมพื้ นฐาน สํ านึกในคุณ ธรรม มี จริย ธรรม ในการดําเนิ นชีวิ ต เมื่อ ศึ กษาโครงสรา งทาง
วัฒนธรรมพบวาชาวนครปฐมประกอบไปดวยหลายเชื้อชาติ หลอกวัฒนธรรม การแตกตางทางเชื้อ
ชาติศาสนา ภาษาพูดนั้นสวนใหญเปนสาเหตุทําใหเกิดกรณีพิพาทรุนแรง แตจัง หวัดนครปฐมกลับ
เปนดินแดนแหงมิตรภาพ ซึ่งคนหลากเชื้อสายหลายวัฒนธรรม ไดมีจิตใจหลอหลอมกันเปนหนึ่ง
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เดี ย ว ภายใต ร ม ธงไตรรงค คนหลายเชื้ อ ชาติ ใ นนครปฐมอยู รว มกั น อยา งเป น สุข ทุ ก ท อ งที่
ขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไวอยางเข็มแข็ง ทั้งประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและ
ภาษาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ประเพณีที่นาสนใจในจัง หวัดนครปฐมนั้นลวนมากมายหลากหลาย
อารยธรรมที่สืบคนกันไวอยางตอเนื่องยกตัวอยางเชน งานนมัสการองคพระปฐมเจดีย งานมหาธีร
ราชเจา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแหธงสงกรานต และประเพณีแขงเรือ เปนตน (ศูนยร าชการ
จังหวัดนครปฐม, 2551)
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปพ.ศ. 2553 พบวาประชากรมีร ายไดเ ฉลี่ย
ตอหัว 152,225 บาทตอป ทั้ง จั ง หวัดมีผ ลิตภัณฑม วลรวมตามราคาประจําป 148,599 ลานบาท
รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเปนมูลคา 70,512 ลานบาท รองลงมาเปน
สาขาเกษตรกรรม คิดเปนมูลคา 18,747 ลานบาท อันดับ 3 เปนสาขาการคาสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือ น คิดเปนมูลคา 13,673
ลานบาท สาขาการศึกษา คิดเปนมูลคา 9,005 ลานบาท สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ
คมนาคม คิดเปนมูลคา 7,434 ลานบาท สาขาการบริหารราชการแผนดิน และการปอ งกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ คิดเปนมูลคา 5,529 ลานบาท สาขาไฟฟา กาซ และการประปา
คิดเปนมูลคา 4,202 ลานบาท สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเปนมูลคา 4,048 ลานบาท สาขาการ
กอสราง คิดเปนมูลคา 3,353 ลานบาท สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทาง
ธุรกิจ คิดเปนมูลคา 2,911 ลานบาท สาขาการบริการดานสุขภาพ และงานสัง คมสงเคราะห คิดเปน
มูลคา 2,728 ลานบาท สาขาโรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนมูลคา 2,372 ลานบาท สาขาการทําเหมือง
แรและเหมืองหิน คิดเปนมูลคา 1,681 ลานบาท สาขาบริการชุมชน สัง คมและบริการสวนบุคคล
อื่นๆ คิดเปนมูลคา 1,334 ลานบาท สาขาการประมง คิดเปนมูลคา 926 ลานบาท และสาขาลูกจางใน
ครัวเรือนสวนบุคคล คิดเปนมูลคา 146 ลานบาท (สารสนเทศจังหวัดนครปฐม, 2555)
จากข อมูล เกี่ย วกับจั ง หวัด นครปฐม ทําใหทราบถึง ความเหมาะสมในการทํา ธุร กิ จ
วัฒนธรรม จํานวนประชากร และลักษณะประชากร ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอ มูลไปสรางแนวคําถาม
เพื่อใชในการสัมภาษณผูประกอบการ
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5. การเลี้ยงสุกร
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรไวดังนี้
5.1 สายพันธุสุกรแบงออกเปน 3 ประเภท ตามการใชประโยชน คือ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2548)
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1) ประเภทมัน เปนสุกรรูปรางตัวสั้น อวนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตชา เชน สุกร
พันธพื้นเมืองของประเทศไทย
2) ประเภทเนื้อ รูปรางสั้นกวาพันธุเบคอน ไหลและสะโพกใหญเดนชัด ลําตัวหนาและ
ลึก ไดแก พันธุดูร็อคเจอรซี่ เบอรกเชียร แฮมเชียร เปนตน
3) ประเภทเบคอน รูปรางใหญ ลําตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันนอย ความหนาและความลึก
ของลําตัวนอยกวาประเภทเนื้อ ไดแก พันธุแลนดเรซ ลารจไวท เปนตน
พันธุสุ กรจากต างประเทศ และพัน ธุสุก รพื้น เมือ งที่นิย มเลี้ ย งในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2548)
1) พันธุลารจไวท มีถิ่นกําเนิดในประเทศอังกฤษ นําเขามาในประเทศไทยตั้ง แตป พ.ศ.
2482 มีสีขาว หูตั้ง ลําตัวยาว กระดูกใหญ โครงใหญ หนาสั้น หัวใหญ โตเต็มที่น้ําหนัก 200-250
กิโลกรัม ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง หยานมเฉลี่ย 8-9 ตัว มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว
คุณภาพซากดี พันธุลารจไวท เหมาะที่ใชเปนทั้งสายพอพันธและแมพันธุ
2) พันธุแลนดเรซ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศเดนมารค นําเขามาในประเทศไทยป พ.ศ.
2506 มีสีขาว หูปรก หนายาว ลําตัวยาว มีซี่โครงมากถึง 16-17 คู (สุกรปกติมีกระดูกซี่โ ครง 15-16
คู) โตเต็มที่น้ําหนัก 200-250 กิโลกรัม ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ย งลูกเกง หยานมเฉลี่ย 8-9 ตัว มี
ขอเสียคือ ออนแอ มักมีปญหาเรื่องขาออน ขาไมคอ ยแข็ง แรง แกไ ขโดยตอ งเลี้ย งดวยอาหารที่มี
คุณภาพดี พันธุแลนดเรซเหมาะที่ใชเปนสายแมพันธุ
3) พันธุดูร็อคเจอรซี่ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศอเมริกา มีสีแดง หูปรกเปนสวนใหญ ลําตัว
สั้นกวาลารจไวท และแลนดเรซ ลําตัวหนา หลังโคง โตเต็มที่น้ําหนัก 200-250 กิโลกรัม เปนสุกรที่
ใหลูกไมดกเฉลี่ย 8-9 ตัว เลี้ยงลูกไมเกง อยานมเฉลี่ย 6-7 ตัว ลูกสุก รหลัง จากอายุ 2 เดือ นไปแลว
เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกชนิด นิยมใชเปนสายพอ พันธุเ พื่อ
ผลิตลูกผสมไดลูกผสมที่สวยงาม แผนหลังกวาง เจริญเติบโตเร็ว
4) พันธุเปยแตรง มีถิ่นกําเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม มีสีขาวเหลือง ลายสลับ เปนสุกรที่มี
รูปรางสวยงาม กลามเนื้อ เปนมัดๆ แผนหลัง กวางเปนป ก สะโพกเห็นเดนชัด โตเต็มที่ 150-200
กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตเนื้อแดงสูงมาก มีขอเสียคือ ตื่นตกใจช็อกตายงาย และโตชา ปจจุบันนิย มใช
ผสมขามพันธุในการผลิตสุกรขุน
5) สุกรพื้นเมือง เปนสุกรที่เลี้ยงอยูตามหมูบานชนบทพวกชาวเขา ลักษณะโดยทั่วไป มี
ขนดํา ทองยาน หลังแอน การเจริญเติบโตชา ใหลูกดก และเลี้ย งลูกเกง มีชื่อ เรียกตางกันไปตาม
ทองถิ่น เชน สุกรพันธุไหหลํา พันธุควาย พันธุราด พันธุพวง สุกรปา เปนตน
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นอกจากนี้ก็มีสุกรพันธุแฮมเชียร เบอรกเชียร และเหมยซาน ที่นําเขามาทดลองเลี้ยงดูใน
ประเทศไทย แตไ มนิย มเลี้ ย งแพรห ลาย ที่นิย มเลี้ย งกันมากมีเ พีย ง 3 พันธุเ ทานั้น คือ ลารจไวท
แลนดเรซ และดูร็อคเจอรซี่ สวนสุกรลูกผสมที่ผลิตเปนสุกรขุน นิยมใชสุกรสามสายพันธุคือ ดูร็อค
เจอรซี่ กับ แลนดเรซ-ลารจไวท (โดยใชพอพันธุแทดูร็อคเจอรซี่ และแมพันธุลูก ผสมแลนดเ รซลารจไวท)
5.2 อาหาร และการใหอาหารสุกร
สุกรเปน สัตว ก ระเพาะเดี่ ย ว ไมส ามารถย อ ยอาหารที่มี เ ยื่อ ใยมากไดดีเ หมือ นสัต ว
กระเพาะรวม (โค กระบือ) ระบบยอ ยอาหารมีห นาที่ยอ ยอาหารที่สุกรกินเขาไปใหแตกตัวจนมี
ขนาดเล็ กลง เพื่ อ สามารถดูด ซึมไปใช เ สริ ม สร างส วนต างๆของ รางกาย สุก รมีค วามตองการ
โภชนาการที่ครบถวน คําวาโภชนะนั้นหมายถึง สารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายประกอบดวย 6
ชนิดคือ
1) น้ํา ใหน้ําสะอาดแกสุกรตลอดเวลา ปกติสุกรกินน้ําประมาณ 5-20 ลิตรตอ วัน ตาม
ขนาดของสุกร
2) โปรตี น มีความสํา คัญ ตอ การเจริญ เติ บโตของสุ กร ชว ยสร า งเนื้อ เยื่อ และเป น
สวนประกอบหลักที่สําคัญของรางกายสัตว โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโ นอยูประมาณ 30 ชนิด
กรดอะมิโนที่จําเปน 10 ชนิด ไดแก ไลซีน เมทไธโอนีน ทริพโตแฟน อารยินิน ฮิสทิตีน ไฮโซลูซีน
ลูซีน อาลานีน ทรีโอนีน และวาลีน
3) คารโบไฮเดรท เปนอาหารที่ใหพลังงานที่เรียกงายๆวาอาหารแปงและน้ําตาล รวมไป
ถึงเยื่อใยที่เปนสวนประกอบในวัตถุดิบอาหารสัตว
4) ไขมัน เปนอาหารที่ใหพลังงาน เชนเดียวกับคารโบไฮเดรท แตใหพลังงานสูงกวาคาร
โบไฮเดรท 2.25 เทา
5) แร ธาตุ แร ธาตุเ ป นสิ่ ง จํ าเปน มากที่ สุด สํา หรั บการทํา งานของร างกาย มีห นา ที่
เสริมสรางกระดูก และตานทานโรค ในรางกายสุกรมีแรธาตุมากกวา 40 ชนิด สวนที่จําเปนและ
สําคัญตอรางกาย ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน เหล็ก ทองแดง ไอโอดีน กํามะถัน
สังกะสี แมงกานีส โคบอลท โปตัสเซียม แมกนีเซียม และซิลิเนียม
6) ไวตามิ น เป น สารประกอบอิ นทรี มี ค วามจํ าเป นต อ การเจริ ญ เติ บ โต และการ
ดํารงชีวิต ไวตามินมีมากถึง 50 ชนิด สวนที่จําเปนในรางกายสัตว ไดแก ไวตามิน เอ ดี อี บี2 (ไร
โบฟลาวิน) ไนอาซีน กรดแพนโทธินิค โคลีน ไบโอดีน และบี12 เปนตน
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5.3 โรงเรือนสุกร
โรงเรือนที่ดีสะดวกในการจัดการฟารม สุกรอยูภายในคอกอยางสบาย ขั้นตอนในการ
สรางโรงเรือนสุกรมีดังนี้
1) สถานที่กอสรางโรงเรือนสุกร ควรเปนที่ตอนน้ําไมทวม มีที่ร ะบายน้ําไดดี หางไกล
จากที่ชุมชน ตลาด และผูเลี้ยงสุกรรายอื่น
2) สรางโรงเรือนสุ กรตามแนวตะวันออก-ตะวั นตก ระยะหา งของแตล ะโรงเรือ น
ประมาณ 20-25 เมตร เพื่อแยกโรงเรือนออกจากกันเปนสัดสวน
3) ลักษณะของหลังคาโรงเรือนสุกรมี 5 แบบ คือ
3.1) แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้สรางงาย ราคากอสรางถูกแตมีขอ เสีย
คือ แสงแดดสองมากเกินไปในฤดูรอน ทําใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูง ในฤดูน้ําฝนสาดเขา ไปใน
โรงเรือนไดงาย ทําใหภายในโรงเรือนชื้นแฉะ ขอเสียอีกอยางหนึ่ง หากมุงหลังคาดวยหญาคา แผก
และจาก ตองใหมีความลาดเอียงของหลังคาในระดับลาดชันสูง เพื่อใหน้ําฝนไหลลงจากหัวคอกไป
ทายคอกไดสะดวก มิฉะนั้นทําใหน้ําฝนรั่วลงในตัวโรงเรือน
3.2) แบบเพลิงหมาแหงนกลาย เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นกวาแบบเพลิง หมาแหงน
แตมีขอดีสามารถใชบังแดด ปองกันฝนสาดไดดีขึ้น
3.3) แบบหนาจั่ว ราคากอ สรางสูง กวาสองแบบแรก แตดีกวามาก ในแงการ
ปองกันแสงแดดและฝนสาด โรงเรือนแบบนี้ถาสรางสูงดีเนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนเย็นสบาย
แตถาสรางต่ําหรือเตี้ยเกินไปทําใหอากาศภายในโดยเฉพาะตอนบายรอ นอบอาว อากาศรอ นไมมี
ชองระบายออกดานบนของหลังคา
3.4) แบบจั่ ว สองชั้ น เปน แบบที่ นิ ย มสร างกั นทั่ วไป มี ความปลอดภั ย จาก
แสงแดดและฝนมาก อากาศภายในโรงเรือนมีการระบายถายเทไดดี แตราคาคากอสรางสูง กวาแบบ
แรก แตก็นับวาคุมคา ขอแนะนําคือ ตรงจั่วบนสุด ควรใหปกหลังคาบนยื่นยาวลงมาพอสมควร ทั้งนี้
เพื่อปองกันฝนสาดเขาในชองจั่ว ในกรณีฝนตกแรง ทําใหคอกภายในชื้อแฉะ
3.5) แบบจั่ ว สองชั้ นกลาย มี คุ ณ สมบัติ ค ลายๆกั บ แบบจั่ ว สองชั้ น หลั ง คา
โรงเรือนแบบนี้ เพื่อตองการขยายเนื้อที่ในโรงเรือนใหกวางขึ้น และดีในแงปอ งกันฝนสาดเขาใน
ชองจั่วของโรงเรือน
4) วัส ดุที่ใชมุง หลัง คา ขึ้นอยูกับงบการลงทุน วัส ดุ ที่ใช เชน กระเบื้อ ง อะลูมิเ นีย ม
สังกะสี แฝก และจาก เปนตน
5) ความสูงและความกวางของโรงเรือน ถาโรงเรือนสูง และกวางมีสวนชวยใหภ ายใน
โรงเรือนเย็นสบาย ถาเลี้ยงสุกรขุนมักสรางคอกเปน 2 แถว มีทางเดินอยูตรงกลาง ขนาดของคอก
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ดานหนากวาง 4 เมตร ยาวไปดานทายคอก 3.5 เมตร (ขัง สุกรคอกละ 8-10 ตัว) หลัง คาจั่วสองชั้น
ควรสูงประมาณ 8 เมตร ความยาวของโรงเรือนตามความเหมาะสม 20-100 เมตร
6) พื้นคอก โดยทั่วไปสรางโรงเรือ นเลี้ย งสุกรดวยพื้นคอนกรีต ประหยัดเงินลงทุน
ยกเวนถาสรางโรงเรือนสุก รพอแมพั นธุ อาจเปนพื้นสองชั้นหรือ เรียกวาพื้ นสแล็ต (พื้นสแล็ ต
สําเร็จรูปเปนแผนมีรูเปนชองๆสําหรับใหน้ําไหลจากพื้นชั้นบนลงไปพื้นชั้นลาง) ใชง บลงทุนมาก
แตสะดวกในการจัดการดูแลสุกระพอแมพันธุ และแมสุกรเลี้ยงลูก
7) ผนังคอก ทั่วๆไป มักใชอิฐบล็อก แปบน้ํา ลวดถัก ไมขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ความสูง
ของผนังคอกสูงประมาณ 1 เมตร ถาเปนสุกรพอพันธุควรสูง 1.2 เมตร
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1) โรงเรือนระบบเปด หมายถึงโรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ และ
อุณหภูมิแปรตามสภาพของอากาศรอบโรงเรือน
2) โรงเรือนแบบปด หมายถึงโรงเรือนที่ส ามารถควบคุมสิ่ง แวดลอมใหเหมาะสมกับ
ความเปนอยูของสุกร ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสวาง สามารถปอ งกัน
พาหะนําโรคได โรงเรือนปด เชน โรงเรือนอีแว็ป เปนตน ราคาลงทุนครั้งแรกคอนขางแพง แตสุกร
อยูสุขสบายและโตเร็ว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2548)
จากขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรทําใหทราบถึง ประเภทพันธุสุกร และพันธุพื้นเมือ งที่
นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการเลี้ย งสุกร เพื่อ
ใชในการสัมภาษณผูประกอบการ
6. แนวคิดเกี่ยวกับ SWOT analysis
SWOT analysis เปนวิธีการหรือเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนกลยุทธที่รูจักและใชกัน
อยูอยางแพรห ลายในกิจ การและลักษณะงานตา งๆ ไดแก งานพัฒนาชุ มชนชนบท เชน การใช
SWOT analysis วางแผนกลยุทธของกลุมเครดิตยูเนียน การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอเมริกา
ซึ่งชวยใหผูนําชนบทเขาใจศักยภาพทางเศรษฐกิจของชนบท และตัดสินใจดึง เงินทุนจากภายนอก
เพื่อการลงทุนไดอยางถูกตอง การวางแผนกลยุทธที่ใชไดกับธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งธุรกิจขนาดจิ๋วที่
ทําอยูกั บบ าน ตลอดจนการวางแผนอาชีพ สว นบุ คคล นอกจากนี้ SWOT analysis ยัง ใช เ ป น
เครื่องมือการตรวจสอบงาน ตรวจสอบเรื่องตางๆขององคกร การเสนอรายงานในการตรวจสอบ
การตัดสินใจดําเนินงานขององคกร เปนตน ขณะเดีย วกัน SWOT analysis ยัง ใชเ ปนเครื่อ งมือ
ปรับปรุงการทํางานเปนทีม การศึกษาตนเองของเยาวชนในโครงการเยาวชน หรือกระทั่ง ใชในการ
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ดําเนินชีวิตในครอบครัว เชน การวางแผนพัฒนาดานตางๆของบุตร เปนตน (นันทิยา และรณรงค หุ
ตานุจิตร, 2543)
6.1 องคประกอบของ SWOT analysis
องคป ระกอบหรื อ ประเด็ น ที่สํ าคั ญของเทคนิค SWOT analysis ในการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอหนวยงาน ไดแก
1. “S” มาจากคําวา “Strength” หมายถึง “จุดแข็ง” หรือจุดเดนที่เสริมสรางใหหนวยงาน
เข็มแข็งขึ้น หรือความสามารถและสถานการณภ ายในองคกรที่เ ปนบวก ซึ่ง องคกรนํามาใชเ ปน
ประโยชนในการทํางาน เชน สหกรณโคนมแมโจ มีความสัมพันธภ ายในองคกรคอ นขางดีมีความ
สนใจยอมรับเทคโนโลยีใหม ทั้งนี้ยังมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานโคนม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม
หรือองคความรูใหมดานเทคนิคการเลี้ยงโคนมเกิดขึ้นที่ปรึกษาก็คอยใหขอมูลใกลชิดทําใหส มาชิก
สามารถพัฒนาเทคนิควิธีเลี้ยงโคนมสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
2. “W” มาจากคําวา “Weakness” หมายถึง “จุดออน” หรือสถานการณภ ายในองคกรที่
เปนลบและดวยความสามารถซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค อาจมีบางสวนบางองคประกอบที่กระทบตอ หนวยงานแลวหนวยงานยัง คงอนุรักษ
หรือยืนยันไมเปลี่ยนแปลงทาที เชน ทัศนคติของคนมหาดไทยบางสวนที่ยึดติดกับการรวมอํานาจ
ในขณะที่ส ภาพแวดลอ มภายนอกเขาสูค วามเปนประชาธิปไตย ประชาชนเป นเจา ของอํ านาจ
อธิปไตยที่เปนผูคิดตัดสินใจลงมือแกไขปญหาดวยตัวเอง
3. “O” มาจากคํ าวา “Opportunity” หมายถึ ง “โอกาส” หรือ ปจจัย และสถานการณ
ภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค ทั้ง นี้อ าจเปนความพรอมและ
ศักยภาพของบุคลากรที่ดีมีความรู มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรูดาน
ตางๆอยางตอเนื่องเปนระบบ เปนโอกาสที่ส รางงานและพัฒนาการมีสวนรวมขององคก รชุมชนให
เข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางตอเนื่อง
4. “T” มาจากคําวา “Threat” หมายถึง “อุปสรรค” หรือ แรงกดดัน อันตรายที่บั่นทอน
ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน หรือ ปจจัย และสถานการณภ ายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค เปนเรื่องที่หนวยงานตอ งปรับปรุง ใหส อดคลอ งกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน สมาชิกผูเลี้ยงโคนมแมโจมีพื้นที่การเลี้ยงโคนมจํากัดและที่ดินมีร าคาแพงไมส ามารถ
ขยายพื้นที่การเลี้ยงออกไป ทําใหสมาชิกถูกจํากัดศักยภาพในการที่ขยายขนาดของฟารม เพื่อ เพิ่ม
ผลผลิตและมีผลกระทบตอสมาชิกสหกรณ ในดานของธุรกิจสหกรณโดยตรง รายไดที่สหกรณควร
ขยายไดจากธุรกิจรวบรวมน้ํานมก็คงอยูขนาดเดิมไมคอยเกิดความเปลี่ยนแปลงมากนัก
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6.2 ขั้นตอนที่สําคัญของ SWOT analysis
ขั้นตอนที่ 1
1) การวิเคราะหสภาพแวดลอ มภายในและภายนอกที่มีผ ลกระทบต อ หนวยงาน มีตัว
แปรสําคัญในการวิเคราะห คือ
1.1) สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ดานสังคม ดานการเมืองการปกครอง ดาน
เศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี
1.2) ผลกระทบตอ หนวยงาน ดานบวกเปนลูทางหรือ โอกาสของหนวยงาน
และดานลบเปนอุปสรรคหรืออันตรายตอหนวยงาน
2) วิเคราะหส ภาพแวดลอ มภายในหนวยงาน มีมาตรการหรือ ตั วแปรสํา คัญในการ
วิเคราะห คือ สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ไดแก บุคลากร องคกรประชาชน และงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2
กําหนดวิสัยทัศน และกําหนดทางเลือก เปนปจจัยเชิงคุณภาพที่สามารถกําหนดขั้นตอน
ของการวิเ คราะหดวยเทคนิค SWOT analysis ปจจัย สําคัญที่มีผ ลตอการกําหนดวิสัย ทัศ น และ
กําหนดทางเลือก คือ การมองการไกลของผูนํา และการเสริมขอมูลจากวิทยากรภายนอก
ขั้นตอนที่ 3
กํา หนดเป าหมาย และกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค เมื่ อ ไดวิ เ คราะห ถึง ปจ จั ย จากสภาวะ
แวดลอมแลวนําสวนที่วิเคราะหไดกําหนดแผนกลยุทธตอไป
ขั้นตอนที่ 4
วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองกําหนดปจจัย ที่มีความจําเปนเรง ดวนและสามารถ
เสริมสรางหรือแกไขได อยูในระดับตนๆของแผน แบง ออกเปนแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว
แผนระยะสั้นคือ แผนที่มุงแกไขจุดบกพรองขององคกรอยางเปนรูปธรรม ไมมีความยุง ยาก แผน
ระยะยาวคื อ การแก ไขป ญหาโดยทํ าแบบเปน ขั้นตอน ตอ งการเวลาและกระบวนการในการ
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5
สรางความเขาใจรวมกันทุกระดับ ควรสรางความยอมรับและสรางแรงกระตุนการ
มุงมั่นในการแกไขปญหาอยางพรอมเพียงกัน (ปรีดี โชติชวง, 2539)
จากขอมูลเกี่ย วกับแนวคิด swot analysis ทําใหทราบถึง องคประกอบของ swot และ
ขั้นตอนในการวิเคราะห swot ผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เพื่อ
ใชในการสัมภาษณผูประกอบการ
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของไว ดังนี้
กฤตภัค ทองสุพิมพ, (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อ ง การสืบทอดภูมิปญญาทอ งถิ่น และ
การประยุกตใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค กลุมผลิตภัณฑแปรรูปสุกร ในเขตเทศบาลนครปฐม ผล
การศึกษาพบวากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปสุกรในเขตเทศบาล
นครปฐม ประกอบด ว ยป จ จั ย ดัง นี้ 1) แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู จํ า แนกได 5 ประการ ได แ ก
สภาพแวดลอม การสนับสนุนจากผูใหญ แรงจูงใจดานเศรษฐกิจ ความสนใจและความชอบสวนตัว
2) ลักษณะการเรีย นรูจําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก การเรีย นรูจากบรรพบุรุษ การเรีย นรูจากการ
ดัด แปลง และการเรี ย นรูจ ากการเรี ย นแบบ 3) รู ปแบบการถา ยทอดเป น การถ ายทอดภายใน
ครอบครัว 4) วิธีการถายทอด จําแนกได 4 วิธี ไดแก การทําใหดูเปนตัวอยาง การใหปฏิบัติจริง การ
บอกกลาวและแนะนํา การบันทึกเปนลายลักษณอักษร 5) ปญหาอุปสรรคในการถายทอดและเรียนรู
ดานผูถายทอด คือ การไมมีเวลาถายทอด และปญหาดานสุขภาพรางกาย ดานผูรับการถายทอด คือ
การขาดความมานะอดทนของผูรับการถายทอด คนรุนใหมมีการศึกษาสูงจึงเลือกประกอบอาชีพอืน่
ทําใหไมมีเวลาที่สนใจเรียนรู ความเชื่อมโยงของภูมิปญญาการทําผลิตภัณฑแปรรูปสุกรและการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนอาชีพ ที่ ส ามารถผลิตกันภายในครอบครัว กรรมวิธีการ
ผลิตมีความเปนอัตลักษณ ลักษณะเฉพาะ และสรางสรรคผ ลิตภัณฑแบบใหม แตยัง คงความเปน
ทองถิ่นเชนเดิม รวมถึงการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใชในกระบวนการผลิตทําใหผ ลิตภัณฑ จาก
การแปรรูปเกิดมูลคาทางการคา
ฐิติกรจิ้วไมแดง, (2553) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง การบําบัดน้ําเสียฟารมสุกรขนาดเล็กโดย
จุลินทรียอีเอ็ม ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ําเสียกอนและหลังการบําบัดดวยจุลินทรียอีเอ็มที่
อัตราสวนตาง ๆ (1:1,000 1:2,000 1:3,000 1:4,000 และ 1:5,000) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ํา
เสีย พบวา ที่อัตราสวน 1:1,000 กลุมควบคุมมีคา BOD, COD และ SS มากกวากลุมทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ําเสียกอนและหลังการบําบัด
ดวยจุลินทรียอีเอ็มทีร่ ะยะเวลาตาง ๆ (2, 4, 6, 8 และ 10 วัน) พบวา ที่ระยะเวลาบําบัด 10 วัน กลุม
ควบคุมที่ไมไดรับการบําบัดโดยใชจุลินทรียอีเอ็ม มีคา BOD และ COD มากกวากลุมทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสรุป จุลินทรียอีเอ็มมีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียจากฟารม
สุกรขนาดเล็กไดโดยที่สามารถบําบัด BOD, COD และ SS ไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงสามารถนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียที่มีบริบทใกลเคียงกับน้ําเสียจากฟารมสุกรขนาดเล็ก
ได
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ศักรพัทธ ฤทธิ์จรูญโรจน, (2553) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ
ผลิตกาซชีวภาพจากฟารม เลี้ย งสุกร ผลการศึกษาพบวา ในการวิเ คราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางดานการเงินของโครงการ ภายใตขอสมมติวา โครงการมีอายุเวลา 15 ป ระบบกาซชีวภาพแบบ
บอหมักพลาสติกคลุมบอชักกากไดขนาด 400 ลูกบาศกเมตร รองรับสุกรขุนจํานวน 1,200 ตัว คงที่
ตลอดโครงการ การวิเคราะหโครงการใชอัตราสวนรอยละ 8 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจ จุบันของ
ผลไดสุทธิ (NPV) เทากับ 483,933.21 ซึ่งมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
เทากับรอยละ 11 ซึ่งมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู หรืออัตราคิดลด และอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนของโครงการ (B/C ratio) เทากับ 1.8 ซึ่งมากกวา 1 ระยะเวลาคืนทุน 4 ป 7 เดือน
ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อ งการศึกษาผลของสถานที่เ ลี้ย ง ตอการ
เจริญเติบโต, การพัฒนาของอวัยวะและ คุณภาพซาก ของสุกรพันธุกระโดน วัตถุประสงค ของการ
ทดลองนี้เพื่อศึกษาผลของระบบการเลี้ย งตอ การเจริญเติบโต องคประกอบเคมีของรางกาย การ
พัฒนาอวัยวะภายในรางกายและอวัยวะสืบพันธุ และคุณภาพเนื้อ ของสุกรไทยพื้นเมือ ง (กระโดน)
สุก รเพศผู 20 ตัว และสุก รเพศเมีย 20 ตัว ถูกเลี้ย งไวฆาเมื่อ อายุ 60 90 120 150 และ 180 วัน ใน
สภาพคอกพื้นดิน ภายนอกโรงเรือ น และในสภาพคอกคอนกรีต ภายในโรงเรือ น อัตราการ
เจริญเติบโตของสุกรที่เลี้ยงในโรงเรือนพื้นคอนกรีตสูง กวาสุกรที่เ ลี้ย งบนพื้นดิน (P<0.05) ระบบ
การเลี้ยงมีผลตอนาหนักซากและนาหนักเนื้อ ของสุกร องคประกอบทางเคมีของสุกรทั้ง ตัวไมมี
ความแตกตางกันเนื่องจากระบบการเลี้ยง อยางไรก็ตามพบวาขนาดของหัวใจ ตับ และไต มีความ
แตกตางระหวางสุกรที่เลี้ยงทดลองซึ่งไมสามารถอธิบายสาเหตุความแตกตางนี้ได อวัย วะสืบพันธุ
จากสุก รที่เ ลี้ย งบนพื้นคอนกรีตมีนาหนักมากกวาสุกรที่เ ลี้ย งบนพื้นดิน เนื้อ สุกรที่เ ลี้ย งบนพื้น
คอนกรีต มีคาความเปนกรดดางหลังเสียชีวิต 24 ชั่วโมง (pHU) และคาการอุมนาของเนื้อ ตากวาเนื้อ
สุกรที่เลี้ยงบนพื้นดิน
ชุมพล การินทร และสุมลทิพ ย จันทรน้ําสระ, (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อ งการศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุนธุร กิจฟาร ม เลี้ย งสุกรขุน ในเขตอําเภอเมือ ง จัง หวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบวาในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุร กิจฟารมเลี้ย งสุกรในเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน ดาน
เกษตรกรรม พบวาธุร กิจฟารมสุก รขุนจัดอยูในตลาดประเภทแขง ขันสมบูร ณ ที่ผูประกอบการ
สามารถเขามาดําเนินธุรกิจไอยางเสรี โดยโครงการมีเ งินลงทุนเริ่มแรก 9,585,200.00 บาท มีอ ายุ
โครงการ 15 ป ทําใหโครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 25,328,936.08
บาท อัตราผลตอบแทนภายในขององคการ (IRR) มีคาเทากับ 39.112% อัตราสวนรายไดตอ ทุน
(B/C ratio) ภายใตอัตราคิดลดรอยละ 6.75 มีคาเทากับ 3.226 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดย
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ใชเวลา 2 ป 10 เดือน อยูในระยะเวลาที่ผูประกอบการสามารถยอมรับได จากการวิเคราะหความเร็ว
พบวาการดําเนินธุรกิจฟารมสุกรขุนยังคงมีความเปนไปไดในทางการเงินถือ เปนธุร กิจที่นาลงทุน
เปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วามีความเปนไปไดในการลงทุนทําธุร กิจฟารม เลี้ย งสุกร
ขุนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ธาตรี จี ร าพั นธุ , (2551) ได ทํา การศึ กษาเรื่ อ งผลของการใชไ คโตซานที่ มีผ ลต อ
สมรรถภาพการผลิตสุกรขุน จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย เปอรเ ซ็นตซ ากอุน น้ําหนัก
ซาก และตนทุน คาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมของสุกรขุน พบวา การเสริมไคโตซาน
ในสูตรอาหาร สุกรขุนที่ไมเสริมไคโตซาน 0.4 และ 0.6 เปอรเซ็นต มีความแตกตางกันทางสถิติกับ
กลุมที่ ไมเสริมไคโตซานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แตไมแตกตางกับกลุมที่เสริมไคโต
ซาน สวนอัตราการแลกเนื้อ น้ําหนักเพิ่มตลอดการทดลอง ความหนา ของไขมันสันหลัง และ
พื้นที่หนาตัดเนื้อสันในการเสริมไคโตซาน มีความแตกตางกับกลุมที่ไมเ สริมไคโตซานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 แตไมแตกตางกับ กลุมที่เ สริมไคโตซานที่ร ะดับ 0.2 เปอรเ ซ็นต
สวนความยาวของซากสุกรไมมีความแตกตางกัน ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 จากการศึกษาครั้ง นี้ การ
เสริมไคโตซานที่ระดับ 0.2 – 0.6 เปอรเซ็นต ในอาหารสุกรขุนสามารถทําใหส มรรถภาพการผลิต
ของสุกรดีขึ้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํา 1) ขอ มูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ 4) ขอ มูลจัง หวัด
นครปฐม 5) การเลี้ยงสุกร 6) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยเทคนิค SWOT analysis 7) งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ มาเปนการทบทวนแนวคิดในการศึกษาและเปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม โดย
กําหนดประชากร คือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จัง หวัดนครปฐม เพื่อ 1) ศึกษาถึง
ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จัง หวัดนครปฐม 2) ศึกษา จุดแข็ง จุดออ น โอกาส
และอุปสรรค ดานความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร ในเขต
เทศบาลนคร จัง หวั ดนครปฐม 3) เสนอแนวทางในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องความรู ความเขาใจ และความตอ งการในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัย เชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) ด วยวิ ธีวิท ยา แบบปรากฏการณวิท ยาที่ อ าศัย แนวคิดและโลกทัศ นจาก
“ปรัชญาปรากฏการณวิทยา” โดยวิธีการนี้เปนวิธีการใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและเหตุการณตางๆที่
ตัวเองประสบมาโดยมีฐานความคิดวามนุษยรูดีในสิ่งที่ตนเองประสบมา และเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและ
รวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ มีวิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงขั้นตอนดังตอไปนี้
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การเลือกพื้นที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกพื้นที่เขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลสําคัญ คือ จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรมาก
ที่สุดเปนอันดับ 3 ของประเทศ และจังหวัดนครปฐมใกลกับที่พักของผูวิจัย ทําใหการเก็บขอ มูลทํา
ไดสะดวก ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่ จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่การศึกษา
ผูใหขอมูล
ผูใหข อมูลหลักในการศึ กษา คือ เกษตรกรผู เ ลี้ย งสุกรในเขตเทศบาลนคร จั ง หวั ด
นครปฐม เนื่องจากผูวิจัยมีความตองการทราบถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียม
ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจัย การวิจัยครั้งนี้ตัวผูวิจัย เปนเครื่อ งมือ ที่สําคัญที่สุดใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เพราะการวิจัย ที่ใชวิธีการวิจัย เชิง คุณภาพเปนการสัมผัส กับคนโดยตรง
ดังนั้น การไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริงมากที่สุดนั้นขึ้นอยูกับการวางตัว การกําหนดบทบาท การสราง
ความคุนเคย และความไววางใจใหเกิดแกผูถูกวิจัยใหไดมากที่สุด
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2. ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดสราง แนวคําถาม (Interview guide) เพื่อ ใชสําหรับ
เปน แนวทางการสัม ภาษณผูใ หข อ มูล คือ แนวคํ าถามสํา หรับ เกษตรกรผู เ ลี้ย งสุ กรในจัง หวั ด
นครปฐม
2.2 การสั ง เกต (Observation) ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม
(Participant observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธระหวางการตอบคําถามของเกษตรผูเ ลี้ย ง
สุกร ในจังหวัดนครปฐม
ผูวิจัย จดบันทึกขอมูลสัง เกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกดวยกลอ งวีดีโ อ
ผูวิจัยกําหนดประเด็นการสังเกตวาผูใหขอ มูล หลัก ความรู ความเขาใจ และความตอ งการในการ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางไร
3. ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน
3.2 แฟมเก็บขอมูล เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อความเรีย บรอย
และการนําขอมูล มาใชไดสะดวกรวดเร็ว
3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเนื้อหาครบถวนโดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถ
บันทึกไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม
3.4 กลองถายรูป เพื่อ ใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญที่
ผูวิจัยเห็นวาสมควรบันทึกไวเปนหลักฐาน
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การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ แนวคําถามในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ ผูวิจัย ไดคําเนิน
การสราง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอ มูลที่ไดจากการศึกษามา
เปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม
2. กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพื่อชวยใหการสรางแนว
คําถามใหครอบคลุมมีรายละเอียดเนื้อหาที่ตองการศึกษาใหครบถวน
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3. เขียนและพัฒนาขอคําถาม โดยนําขอ คําถามที่เ ขีย นขึ้นไปใหอ าจารย ที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลอ งกับสิ่ง ที่ตอ งการศึกษา กอ นนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาเอกสาร เพื่อใหทราบขอ มูลที่เ กี่ย วขอ งกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ผู
ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร และ จัง หวัดนครปฐม ผูวิจัย ไดศึกษาคนควาจากหนัง สือ และเอกสารที่
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเลี้ย งสุกร โครงการสําคัญของจัง หวัดนครปฐม รวมทั้ง
เอกสารทางดานวิชาการ
2. การสํารวจขอมูลพื้นฐานและการทําแผนที่ (Household Census and Mapping) เปน
การสํารวจขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จํานวนและสถานที่ตั้ง ที่เ ปนที่พักอาศัยของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม และจัดทําแผนที่ใหมองเห็นภาพโดยรวมของพื้นที่
3. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอยางกวาง ๆ เพื่อ เปนแนว
ทางการสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่ง ขอ คําถามตาง ๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการ
สัมภาษณผูวิจัยไดใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากที่สุด เพื่อ ปอ งกันมิใหบุคคลที่
เปนแหลงขอมูลเกิดกังวลใจในการใหคําตอบ ซึ่งอาจมีผลตอความเชื่อถือของขอมูล การซักถามใน
ประเด็นและขอคําถามตาง ๆ มีการปรับเปลี่ย นลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณห รือความ
เหมาะสม ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพื่อใหไดขอมูล
ระดับลึกที่เขาถึงความเปนจริงมากที่สุด
4. การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกต 2 วิธี คือ
4.1 การสัง เกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัย เขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู เชน การเตรียมวัตถุดิบ การขนสง วัตถุดิบ
การทําวัคซีน การทําความสะอาดเลา เปนตน ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่เ ก็บรวบรวมขอ มูลภาคสนาม
ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญเพราะโดยสภาพความเปนจริงในขณะที่ศึกษา
นั้นโอกาสที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกรในจัง หวัด
นครปฐมนั้นมีมาก จึงทําใหผูวิจัยไดมีสวนรวมในบทบาทใดบทบาทหนึ่งเสมอ
4.2 การสัง เกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) การสัง เกต
โดยผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอ มูลที่
เปนจริง เชน สภาพแวดลอมโดยทั่วไป วิถีชีวิตประจําวันของเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
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การบันทึกขอมูลภาคสนาม
การศึกษาภาคสนาม การบันทึกชวยทําใหการศึกษาภาคสนามในการวิจัยครั้ง นี้มีความ
สมบูรณหรือมีคุณภาพเพราะหากใชเพียงการจําอยางเดียว อาจทําใหขอมูลขาดหายหรือคลาดเคลื่อน
ไปได โดยผูวิจัยไดบันทึกขอมูลภาคสนาม ดังนี้
1. ขอมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ เพื่อ ใหเ กิดบรรยากาศที่เ ปนกันเอง
มากที่สุด และไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัย กับผูใหขอ มูล จึง บันทึกหลัง จากเสร็จสิ้นการ
สนทนา แตในบางครั้งผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลในกรณีที่เ ปน
ขอมูลที่สําคัญ ๆ มากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด แตมีประโยชนเ พื่อ ใหส ามารถเก็บขอ มูลไดมาก
ที่สุด โดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากที่สุด ทั้งนี้ผูวิจัย ไดส รางความสนิทสนมไววางใจ
และเปนกันเองเปนอยางมาก ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากที่สุดดวยและหลัง จากนั้น
ผูวิจัยรีบถอดเทปบันทึกเสียงทันที
2. ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดบันทึกหลังจากการสังเกตนั้นสิ้นสุดลง
ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากขณะสังเกตตองทํากิจกรรมมีสวนรวมไปดวยจึง ไมอาจจดบันทึก
ไดทันที แตเมื่อเสร็จภารกิจแลวตองเรงจดบันทึกโดยเร็ว เพื่อปองกันการลืมขอมูลบางตอนได
3. ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัง เกตแบบไมมีสวนรวมอาจสามารถ
บันทึกในขณะที่สังเกตไดทันที หรือบันทึกหลังการสังเกตก็ได ผูวิจัยยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
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ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 9 เดือน โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 หลัง จากที่ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งจึง ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อ นํามาประกอบการเขีย นโครงการวิจัย โดยใช
เวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแต มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2555 ในระยะนี้ผูวิจัย ไดเ ขาไปคลุกคลี
กับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม พรอมทั้งสังเกต สัมภาษณ ตลอดจนเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ โดยวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กันและเริ่มเขีย นใหอ าจารย ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ
ระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต กันยายน พ.ศ. 2555 หลังจากผูวิจัย ไดเ ก็บรวบรวมขอ มูลเสร็จแลว
เมื่อเกิดปญหาที่จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิม่ เติม ผูวิจัยเขาไปในพื้นที่ศึกษาอีกเปนระยะ ๆ เพื่อ
เก็บขอมูล จนกวาไดขอมูลที่ชัดเจนสมบูรณที่สามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น เพื่อเขีย นรายงาน
ผลการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้อ งตน ขอ มูลที่ไดจากการสัง เกต การสัมภาษณ วิเ คราะหไป
พรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันที่เขาไปเก็บรวบรวมขอ มูลผูวิจัย นําขอ มูลที่ไดจากการ
จดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาขอ มูลที่ได
แตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่ตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อ ใหได
ขอมูลที่สมบูรณที่สุด
2. วิเคราะหและสังเคราะหขอ มูล ผูวิจัย วิเ คราะหขอ มูลโดยอาศัย วิธีการวิเ คราะหเ ชิง
พรรณนา (Description Analysis) โดยมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอ มูลอยางละเอีย ด จากการ
สัมภาษณและสังเกต แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอ มูลตามแนวคิดเพื่อ
หาขอสรุป
3. นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้ง แลว
จึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
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การตรวจสอบขอมูล
ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอ มูล
ที่เก็บรวบรวมนั้นมีความสอดคลอ งถูกตอ งหรือ ไม คือ การตรวจสอบแหลง ขอ มูลในเรื่อ ง เวลา
สถานที่ และบุคคลกรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยง ไมตรงกันกับขอ มูลที่ไดจากผู
สัมภาษณคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัย นําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอ มูลอีกครั้ง โดยเปลี่ย นเวลา สถานที่
ตางกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปข อมูลนั้นใหเกิดความ
ชัดเจนสวนขอมูลที่เปนที่สงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความนาเชื่อ ถือ ผูวิจัย ไมนํา
ขอมูลนั้นมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอที่ศึกษาก็เก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ

บทที4่
ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยเรื่อง ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจัง หวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเ พื่อ ให
ทราบถึง ความรู ความเข าใจ และความตอ งการในการเตรีย มความพร อมเ พื่อ เขา สูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม วามีวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิค ใน
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการรับมือ ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นอยางไร และ
ศึกษาถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และความพรอมเพื่อเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุก ร ในจัง หวั ดนครปฐม ในการศึกษาผูวิจัย ไดศึ กษาขอ มูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ และทําการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณระดับลึกจากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน 10
คน ประกอบกับการสัง เกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวมทําใหไดขอ มู ลจากการศึกษาตาม
กรอบการวิจัย และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห ตีความและสรุปผลการศึกษาไวตามประเด็นดังตอไปนี้
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ตอนที่ 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูเลี้ยงสุกร
ตอนที่ 3 ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ตอนที่ 5 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลมีการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรมาแลวประมาณ 5 – 40 ป
โดยเลี้ยงสุกรประมาณ 500 – 20,000 ตัว โดยรายไดไมส ามารถกําหนดตายตัวได เพราะราคาของ
สุกรขึ้นลงทุกอาทิตย โดยสุกรจํานวนหนึ่งตัวสามารถสรางกําไรไดสูง สุด 4,000 บาทและสามารถ
ทําใหขาดทุนไดถึง 3,000 บาท ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยูกับกลไกตลาด และกลุ มผูเ ลี้ย งสุกร โดยกลุมผู
เลี้ยงสุกรจะเปนผูตั้งราคา และมีวันประชุมเพื่อกําหนดราคากลางในคืนกอ นวันพระ และประกาศ
ราคาในวันถัดไป โดยการกําหนดราคานั้นมีการกําหนดราคากลางของสุกรทั้ง ราคาหนาฟารมและ
ราคาหนาเขียง ถาราคาสุกรต่ําก็จะสงผลใหผลการประกอบการขาดทุน แตถ าราคาสุกรสูง ก็จะได
กําไรมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการสุกรของผูบริโภคและความสามารถในการผลิตสุกร ณ เวลา
33
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นั้น ตัวอยางเชน ในฤดูรอน ลักษณะภูมิอากาศในเขตอําเภอเมือ งนครปฐม มีอุณหภูมิสูง ถึง 33-37
องศาเซลเซียส เพราะอากาศรอนมากทําใหสุกรกินอาหารไดนอยลง สง ผลขนาดของสุกรมีขนาด
เล็ก ทําใหมีสวนเนื้อที่ใชบริโภคตอสุกรหนึ่งตัวนอยกวาปกติ จึงมีความตองการจํานวนสุกรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงทําใหขายไดราคาสูง และมีกําไรมาก แตในชวงเทศกาลกินเจ ตลาดมีความตองการบริโ ภค
สุกรนอย ทําใหราคาสุกรต่ํา สงผลใหเกิดการขาดทุน
“พี่เลี้ยงหมูก็มีกําไรมีขาดทุน ราคาดีหนอยก็กําไรเยอะ ราคาไมดีก็ขาดทุนเยอะ ราคา
หมูก็ขึ้นอยูกับคนเลี้ยงนี่แหละ กําหนดกันเอง พระนึงก็นัดประชุมกินขาวกันครั้งนึงแลวก็กําหนด
ราคากันตอนนั้นแหละ” (วีระ พจนประพันธ, 2555)
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ในดานของจุดสเริ่มตนการประกอบอาชี พ การเลี้ย งสุกรนั้ น มีทั้ง แบบคนที่เ ลี้ย งสุกรมา

ตั้งแตแรกเริ่ม และแบบผูที่เปลี่ยนอาชีพ โดยอาชีพกอนที่จะมาเลี้ยงสุกร ไดแก เลี้ย งปลา ทําไร ทํา
นา รับจางเพาะขิงออน และรับราชการ เปนตน เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร คือ ตองการมี
ธุรกิจเปนของตัวเอง ชอบในอาชีพนี้ ขาดทุนจากกิจการที่ทํากอนหนานี้ ไดดูแลสิ่งมีชีวิต เปนอาชีพ
ที่ตอเนื่องมาจากรุนพอ เปนตน
“ที่จริงก็เลี้ยงมาตั้งแตรุนพอแลว แตพอแตงงานก็แยกมาเลี้ยงเอง เริ่ม แรกก็เ ลี้ยงไมกี่
ตัว ลองผิดลองถูกมาเรื่อย ตอนนี้ใ นเลาก็มี ป ระมาณ 20,000 กวาตัวแลว ” (สวั สดิ์ ศั ก ดิ์ศ รีสกุล ,
2555)

เงินทุนที่นํามาใชในการลงทุนเลี้ย งสุกรนํามาจาก 2 แหลง ไดแก ธนาคาร และ เงิน
สวนตัว
1. เงินทุนที่มาจากเงินสวนตัว คือ มาจากเงินสวนตัวที่ไดจากการเก็บหรือเปนมรดกจาก
พอแม
2. เงินทุนจากธนาคาร คือ เปนการกูยืมเงินจากธนาคาร แบบเบิกเกิน บัญชี และตอ งใช
หลักทรัพยในการค้ําประกัน และตองเสียดอกเบี้ยในการกูยืม โดยอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับธนาคาร
เปนผูประกาศ
“กวาจะมาไดถึงขนาดนี้ พี่ผานมาเยอะ เงินตอนแรกพี่ตองไปขอพอแมมา ตั้ง 500,000
ทําเลาก็ 200,000 แลว” (วีระ พจนประพันธ, 2555)
“ตอนเริ่มเลี้ยงตองเอาทั้งบาน ทั้งที่ดินไปไวแบงค เพื่อ ที่จะเอาเงินมาลงทุน ที่ดิน
ไรนึงไดแค 300,000” (วันชัย ศักดิ์รัตนชัย, 2555)
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รูปแบบองคกรแบงเปน 2 แบบคือ แบบครอบครัว และแบบบริษัท
1. แบบครอบครัว คือ สวนใหญเปนรายยอย ผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจเพีย งผูเดียว
โดยคนในครอบครัวชวยกันดูแลกิจการ ไมมีการจางแรงงานภายนอก สวนใหญเลี้ยงประมาณ 5001,000 ตัว
2. แบบบริษัท คือ สวนใหญเ ปนรายใหญ โดยมีการจดทะเบีย นอยูในรูปบริษัทจํากัด
โดยมีหุนสวนสวนอยางนอย 7 –15 คน มีการจางแรงงานในการเลี้ยงสุกรประมาณ 30-100 คน สวน
ใหญเลี้ยงประมาณ 3,000 – 40,000 ตัว
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“ลุงเลี้ยงแค 600 ตัวเองไมใชรายใหญ ก็คนในครอบครัวนี่แหละชวยกันทํา ชวยกัน
บริหาร เมียลุงคอยคิดเงิน ทําบัญชี สวนพวกเรื่องทั่วๆไป ลูกลุงจะเปนคนดูแล แตถาเรื่อ งสําคั ญๆ
ลุงจะเปนคนตัดสินใจทั้งหมด” (สนอง วิศรุตเมธา, 2555)
“ของผมเลี้ยงหมูประมาณ 15,000 ตัว หุนกับ ญาติๆ ตอนแรกก็ทํากันในครอบครัว
เล็กๆ แตหลัง มันเลี้ยงขึ้นเยอะเรื่อยๆ เลยจดทะเบียนเปนบริษัท ดีกวา เพราะเงินเยอะขึ้นๆเรื่อย ไม
อยากมีปนหากันเองกับพวกญาติๆ” (สวัสดิ์ ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)

ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรูความเขาใจดานกลุมประเทศสมาชิก
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรสวนใหญมีความรูและความตื่นตัวในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรทราบขอมูลเบื้องตนวาประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 10 ประเทศ
ไดแก ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส เวีย ดนาม ลาว กัมพูชา พมา และ
ไทย และเริ่มในป พ.ศ. 2558 โดยมีการเปดเสรีทางการคาทําใหสามารถสงออกสุกรไดงายขึ้น แตมี
คูแขงในการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส โดยกลุ ม
นี้จะเปนกลุมเลี้ยงเพื่อบริโภคและสง ออกถือ เปนกลุมคูแขง ที่สําคัญ สวนกลุมของประเทศ พมา
เขมร และลาวนั้น ผลิต เพื่อ บริ โ ภคภายในประเทศเท านั้ น และในส วนกลุม ประเทศ มาเลเซี ย
สิงคโปร และบรูไน มีศักยภาพและจํานวนในการผลิตนอย ทําใหในกลุมนี้เปนกลุมตลาดเปาหมาย
ของผูเลี้ยงสุกร
“ที่ผมไปประชุมมา ประเทศใน AEC มี 10 ประเทศ ประเทศที่นากลัวไมมีเลยเพราะ
พันธุหมูและการเลี้ยงของเราดีกวา แตที่ไปอบรมมาเค าบอกวา พวกเวียดนาม อินโด ฟลิป ปนส
พวกนี้ก็เลี้ยงเยอะ แตไมคอยนากลัวเทาไหร” (สวัสดิ์ ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)
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“เออีซี เหรอ มี 10 ประเทศ มีพวก พมา เขมร ลาว เวียดนาม พวกนี้ แตใ นเออีซีไมมี
คูแขงเทาไหรหรอก หมูเราดีกวาเยอะ ที่นากลัวก็ตอนสงไปตลาดที่จีน เพราะ จีนเนนจํานวนหมุ
แตไมเนนคุณภาพ” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555)

ความรูความเขาใจดานมาตรฐานวัคซี นตองหาม
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูเรื่องมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีนตองหามคือมี
16 ชนิด ไดแก กลุมอะลิสโตโลเซีย คลอแรมฟนิคอล คลอโรฟอรม คลอโปรมาซิน คลอชิซิน เดป
โซน กลุมไนโตรฟูแรน ไดเอทิลสติลเบสโทรล กลุมซัลโฟนาไมด กลุมฟลูโ อโรควิโ นโลน กลุม
ไกรโคเปบไตด ไดมีไตรดาโซน เมโทรนิดาโซน โรนิดาโซน อิโ พรนิดาโซน กลุมไนโตรอิมิดา
โซน เปนตน เนื่องจากวัคซีนกลุมนี้เมื่อใชแลวจะมีสารตกคางในเนื้อสุกร แตในปจจุบันเกษตรยัง มี
ความจําเปนในการใชสารตองหามอยู เนื่องจากตองการลดความเสียหาย จากการตายของสุกรโดย
เกษตรกรมีวิธีลดสารตกคางในเนื้อสุกร โดยงดใชย ากับสุกรกอนขายสุกรประมาณ 20-30 วัน แต
อยางไรก็ตามเมื่อเขาสูการรวมเปนอาเซียนในป 2558 เกษตรมีความจําเปนที่ตอ งเลิกใชอ ยางถาวร
ตามมาตรฐานอาเซียน
จากการศึ กษาพบวา วัค ซี นในป จ จุบั นต อ งผ านการรองรั บ จากกรมปศุสั ต ว และมี
มาตรฐานระดับที่ อ.ย. รองรับเกษตรกรจึงจะเลือกใช โดยวัคซีนที่เกษตกรนิยมมี 3 แบบคือ วัคซีน
อหิวา วัคซีนกลีบ และวัคซีนซูโด (ไวรัสขึ้นสมอง) ในการทดสอบมาตรฐานของเชื้อ วัคซีนนั้น จะ
ทดลองกับสัตวโดยตรง วัคซีนที่ดีตอ งสามารถสรางภูมิคุมกันใหสัตวโ ดยใชเวลา 7-15 วัน และ
ภายใน 20 วันตองสามารถคุมโรคได แตสําหรับวัคซีนที่ใชเ วลาสรางภูมิคุมกันมากกวา 20 วัน จะ
ถือวาเปนวัคซีนที่ไมมีคุณภาพ การใชวัคซีนประเภทนี้อ าจทําใหสุกรติดโรคได โดยปกติการใช
วัคซีนกับสุกรจํานวน 100 ตัว ถาสุกรเปนโรคมากกวา 10 ตัว ถือวาเปนวัคซีนที่ไมมีคุณภาพ
วัคซีนที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งคือ วัคซีนซูโด วัคซีนประเภทนี้สรางภูมิคุมกันโรคใหกับ
สุกรไดนอย เนื่องจากในตัววัคซีนมีเชื้อ 2 ประเภท คือ
1. เชื้อ เปน คือ เชื้อที่ส รางภูมิคุมกันโรคใหกับสุกรไดเ ร็ว แตผ ลของภูมิคุมกันจะมี
ระยะเวลาคงอยูนอย
2. เชื้อตาย คือ เชื้อที่สรางภูมิคุมกันแบบชาๆ แตผ ลของภูมิคุมกันจะมีร ะยะเวลาคงอยู
นาน
จากการศึกษาพบวา วัคซีนที่เกษตรกรใชจะมีลักษณะเปนผง และกอ นทําการฉีดวัคซีน
ใหกับสุกร จําเปนตองมีการผสมสื่อ โดย สื่อ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
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1. สื่อน้ํา คือ เปนการใชน้ํา สวนใหญเกษตรนิย มใชน้ํากลั่น โดยนําน้ําไปเปนตัวกลาง
ผสมกั บ วั ค ซี น การใช สื่ อ ประเภทนี้ จ ะทํ า ให ค งสภาพของวั ค ซี น ได น อ ย ทํ า ให ก ารแสดง
ประสิทธิภาพของวัคซีนเกิดขึ้นนอย
2. สื่อน้ํามัน คือ เปนการใชน้ํามันเปนตัวกลาง ไปผสมกับวัคซีน การใชสื่อประเภทนี้จะ
สามารถคงสภาพวัคซีนไดดี ทําใหวัคซีนแสดงผลไดมาก แตมีขอเสียคือ มีโอกาสทําใหสุกรแพสื่อ
และอาจสงผลใหสุกรตายได
“เมื่อเขาอาเซียนป 2558 มันมีกฎระเบียบนะ การเลี้ยงหมู เห็นวามีพวกวัคซีนตองหาม
ไมใหใช 16 อยาง เพราะยาพวกนี้มันมีสารตกคาง เปนอันตราย แตทุก วั นนี้พวกเลี้ยงสุกรทั่วๆไป
ตามบานเรา ก็ยังมีใชสารตองหามอยูนะ เพราะมันจําเปน ไมใชหมูก็ตาย แตบานเราก็มีวิธีไมใหสาร
ตกคาง โดยเลิกใชยา กอนขายหมูสัก 20 – 30 วัน” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ความรูความเขาใจดานมาตรฐานฟารมสุกร
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในดานของมาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรสวน
ใหญมีฟารมที่มีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว ดานที่ตั้งของฟารมตอ งมีการคมนาคมที่
สะดวก สามารถปองกันและควบคุมโรคระบาดไดงาย อยูหางจากแหลง ชุมชน หรือ ชุมชนยอมรับ
ไดจ ากการทํ าประชาพิจ ารณ มี น้ําสะอาดให สุก รบริ โ ภคไดต ลอดทั้ง ป ไดรับ การยิน ยอมจาก
องคการบริหารสวนตําบล ดานลักษณะของฟารม มีขนาดที่เ หมาะสม กอ สรางโรงเรือ นอยางมี
ระเบียบ ถนนที่ใชในการเขาออกฟารมมีความสะดวก ที่พักอาศัย มีมาตรฐานและสะอาดเรีย บรอย
และไมเลี้ยงสัตวที่เปนภาหะนําโรค ดานโรงเรือนมี ความเหมาะสมกับจํานวนสุกร ดานการบําบัดน้ํา
เสียมีมาตรฐาน คือจะบําบัดกี่บอก็ไดแตบอสุดทายตองสามารถเลี้ยงปลาได
“เรื่องมาตรฐานของฟารมไมตองหวง ฟารมในบานเราทั่วๆไป มันอยูในระดับ ที่ดีอ ยู
แลว เพราะมันตองมีใบขออนุญาตเลี้ยงหมู พวกกรมปศุสัตว คอยดูแล กําหนดมาตรฐาน แลวก็ออก
ใบใหอยูละ เรื่องมาตรฐานไมตองหวงอยูในระดับสากลเลยแหละ สวนพวกฟารมที่ไมไดมาตรฐาน
เคา มีกฎใหปรับปรุง ถาไมปรับปรุง ก็โดนสั่งหามเลี้ยงอยูแลว” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึก ษาพบวาเกษตรกรผู เ ลี้ย งสุกรคาดการณว าเมื่อ เขา สูประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนการเลี้ยงสุกรมีแนวโนมเปนไปในทางที่ดีขึ้นแตเกษตรกรรายยอ ยจะไดรับผลกระทบ จาก
นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุน ทําใหแยงสวนแบงทางการตลาด ทําใหเ กษตรกรรายยอ ยอาจตอง
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เลิก กิจได โดยผลประโยชนสว นใหญค าดว าจะไปตกอยูที่เ กษตรกรรายใหญห รือ ภาคบริษั ท
ประเทศคูแขงที่สําคัญของเกษตรกรเลี้ยงสุกรเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นไดแก ประเทศ
เวีย ดนาม ฟลิป ปนส เปนต น แตเ กษตรกรสว นใหญยัง มั่น ใจในการเลี้ย งสุกรของตนเองวา มี
ประสิทธิภ าพมากกวา คูแขง เพราะคุณภาพซากหรือ เนื้อ แดงของประเทศคูแขง นอยกวา เพราะ
เทคโนโลยีการเลี้ยงของคูแขง ยัง ไมส ามารถเลี้ย งสุกรใหมีคุณภาพได แตตนทุนในการผลิตของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมยังสูงกวาเมื่อ เทีย บกับคูแขง แตเ มื่อ เปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทําใหภาคบริษัทสามารถเขาไปลงทุนในประเทศในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดไดไดแตใน
การลงทุนตองใชระยะเวลาทําใหในชวงแรกจะยังไมเสียเปรียบมาก ประเทศจีน ลาว กัมพูชา และ
พมาเปนประเทศเปาหมายในการสงออก การสงออกไปประเทศจีนจะตอ งแขง ขันกันในเรื่อ งของ
ราคาเพราะประเทศจีนตองการสุกรที่มีราคาถูกแตไมเนนคุณภาพซากทําใหการลดตนทุนการผลิต
เปนเปาหมายสําคัญในการเลี้ย งสุก รเพื่อ สง ออกไปยัง ประเทศจีน การสง ออกไปประเทศลาวใน
ปจจุบันมีภาคบริษัทใหญๆและมีการใชเสนสายเพื่อกีดกันทางการคา การสงออกไปประเทศกัมพูชา
ไดถูกจํากัดการสงเพราะสุกรในประเทศขาดแคลนในชวงน้ําทวม ประเทศกัมพูชาไดนําเขาสุกรมา
จากประเทศลาวจนถึงในปจจุบันทําใหจํานวนในการสง ออกสุกรไปประเทศกัมพูชานอ ยลงของ
เกษตรกรนอยลง
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“พอเขาอาเซียน รายเล็กตายหมด เพราะตางชาติเงินเยอะ มาลงทุนทีนึงเปดฟารมเลี้ยง
ระดับ ซีพี พวกนี้มันใหญ ตนทุนมันก็ถูกกวา มันก็ขายราคาไดดีกวา แลวหมูมันเยอะ แตถาพูดถึง
หมูบานเรานี่หมูมีคุณภาพนะก็มีโอกาสจะสงแขงไปขายในลาว กัมพูชา ได แตใ นประเทศจีน สง
เขาไปแขงนี่ จะยากหนอย เพราะพวกนั้นชอบราคาถูกไมชอบคุณภาพ” (ไชยวัฒน สุรีวัลย, 2555)

จากการศึกษาพบวาแผนการรับมือ เมื่อ เขาสูส มาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร คือการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนคาอาหารเพราะอาหารมีสัดสวนมากกวา 50%
ของตนทุนทั้ง หมด เกษตรกรจะรวมตัว กันสั่ง อาหารปริมาณมากเพื่อลดตนทุนค าอาหาร หรื อ
เกษตรกรบางคนเลือกที่จะใชวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณคาทางโภชนาใกลเคียงกันมาใช เชน เกี๊ยว ขนม
โมจิ ที่ใกลหมดอายุ เปนตน เพราะราคาของวัตถุดิบทดแทนจะมาราคาถูกกวาทําใหส ามารถตนทุน
คาอาหารได
“แตพอวาพอเขารวมเปนอาเซียนแลว ก็ไมตองกลัวจะเสียเปรียบ เพราะวาเรื่องอาหาร
สัตว คนเลี้ยงหมูมานาน เขามีสูตรผสมอาหาร ซึ่งแตละฟารมก็มีสูตรไมเหมือนกัน ฟารม พอ จะใช
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เกี้ยวขนมโมจิที่ใ กลหมดอายุ ม าแทน เพราะมั นถูก กวา ถ าตนทุ นเราถูก ก็จ บละ ไมตอ งกลั ว
ตางชาติ” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)

ตอนที่ 3 ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาพบวาความตอ งการของเกษตรกรในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขา สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ดังนี้
1. เกษตรกรมีความตองใหควบคุมราคาวัตถุดิบ เพราะ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีร าคา
สูง แตราคาสุกรหนาฟารมมีราคาต่ํากวาราคาตลาด ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุ กรประสบปญหาขาดทุน
จากการเลี้ยงสุกร
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“สิ่งที่ผูเลี้ยงหมูตองการจริงๆ กอนเขาอาเซียน ถาจากรัฐบาล ก็อยากใหค วบคุม ราคา
วัตถุดิบอาหารสัตวหนอย ใหมันถูก ชวยลดตนทุนใหผูเลี้ยงหมูมั้ง ไมใ ช เอาแตค วบคุม ราคาขาย
หมู” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555)

2. เกษตรกรตองการใหรัฐบาลลดดอกเบี้ย เงินกูเ พื่อ ใชในการลงทุนเลี้ย งสุก รเพื่อ ให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดสุกรได เนื่องจากการกาวเขาสูอ าเซีย นในป 2558 ทําใหมีนัก
ลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ดังนั้นเกษตรกรจําเปนตองมีเงินทุนเพื่อ ใชในการพัฒนา
กิจการใหสามารถแขงขันกับนักลงทุนชาวตางชาติได
“ของผมใชเงินแบงคมาหมุนในกิจการ เสียดอกใหแบงคตลอด ถาลดดอกเบี้ยลง ก็จะ
ชวยผมไดเยอะ ผมวาคนเลี้ยงหมูหลายคน หรือพวกธุรกิจอื่นๆ ถาดอกเบี้ยแบงคก็ล ด ก็ชวยคนทํา
ธุรกิจไดอีกเยอะ” (สวัสดิ์ ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)

3. เกษตรกรมีความตองการใหราคาของสุกรหนาฟารมมีความเสถียรภาพ เพราะการผัน
ผวนของราคาสุกรทําใหเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร เชน ราคาลูกสุกรซื้อมาตัวละ 2,000 บาท
คาอาหารประมาณ 3,000 บาท คาวัคซีนประมาณ 500-1,000 บาท รวมตนทุนประมาณ 5,500-6,000
บาท แตชวงราคาสุกรตกต่ําสามารถขายไดเพียงตัวละประมาณ 5,000 บาท
“ผมวานะราคาหมู มันผันพวนเหลือเกิน บางทีกําไร บางทีขาดทุน มันทําใหวางแผน
หลายดําเนินงานยาก ถาเปนไปไดก็อยากจะใหชวยควบคุมราคาใหมันเสถียรภาพ หนอ ย” (สวัสดิ์
ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. สายพันธุสุกรที่เลี้ยงมีการพัฒนาที่ดีทําใหไดคุณภาพซากที่ดี เนื่องจากเกษตรกรเลี้ย ง
สุกรมีการเลี้ยงสุกรมายาวนานทําใหไดลองผิดลองถูกในการผสมสุกรขามสายพันธุ ทําใหไดสุกรที่
มีคุณภาพ โตเร็ว และใหคุณภาพซากดี
“ลุงวาจุดแข็งของเรา คือพวกคุณภาพซากของเรามันมีคุณภาพสูง เนื้อแดงเยอะ ไขมัน
นอย ซึ่งกวาจะมาไดระดับนี้ตองใชประสบการณการเลี้ยง การผสมพันธุ ลองผิดลองถูก ของพวกนี้
ไมใชงายๆนะ ตองเปนสูตร มาจากรุนพอรุนแมนุน” (สนอง วิศรุตเมธา, 2555)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
2. ฟารมสุกรมีมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ทําใหฟ ารม เลี้ย งสุกรมีมาตรฐาน

มากกวาประเทศเพื่อนบาน มีการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรในหองแอรในฟารมขนาดใหญ ทําให
สุกรมีความเปนอยูที่ดีทําใหลดการสุญเสีย ในการเลี้ย ง และทําใหสุก รโตเร็วลดระยะเวลาในการ
เลี้ยงสุกร
“ฟารมบานเรามันมีมาตรฐานอยูแลว มีกรมปศุสัตวคอยตรวจ ดูมาตรฐาน ฟารม ไมดี
เคาก็ตองใหแกไข เคาเรียกวาไดมาตรฐานระดับสากล อยางฟารมของพี่ นี่เลี้ยงแบบติดแอรเลยนะ
ควบคุมอุณหภูมิ ใหหมูมันโต เร็ว ที่สําคัญไมมีโรค” (วันชัย ศักดิ์รัตนชัย, 2555)

3. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว เนื่อ งจากวามีการ
พัฒนาและปรับปรุงสูตรของสวนผสมใหมีความเหมาะสมกับสุกร ทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตที่ดี
และไดเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ
“อาหารของเรานี่นะ มีการผสมอาหารใหหมูกินเองสวนหนึ่ง มีสูตรโดยเฉพาะเพื่อให
หมูมันโตเร็วและมีเนื้อดี เพราะบางทีอาหารสําเร็จรูปหรืออาการที่ซื้อเคามามันมีสารอาหารไมพอ ”
(สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)

จุดออนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร มีดังนี้
1. ต นทุน การผลิตที่ สูง ราคาวัตถุ ดิบในการผสมอาหารมี ร าคาแพงแตเ งินทุ นของ
เกษตรกรมีนอย เมื่อถึงเวลาที่วัตถุดิบในการผสมอาหารสุกรถูกเกษตรกรรายยอ ยไมมีเ งินทุนที่จะ
ซื้อวัตถุดิบในราคาถูกในปริมาณมาก เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองซื้อวัตถุดิบในราคาแพง
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“จุดออ นสําคัญ เลยพี่ว าเกี่ย วกับ ตน ทุนนะ เพราะวัตถุ ดิบ อาหารสัต วรัฐไมมีก าร
ควบคุม ราคาก็สูงเอา สูงเอา ทําใหตนทุนมันสูง แคนั้นไมพอรัฐยังมากดราคาหมูอีก ทั้งๆที่ราคา
ตลาดมันนาจะสูงกวานี้ไดอีก” (วีระ พจนประพันธ, 2555)

2. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรยังไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุม ใหญไมไดทําใหไมส ามารถ
แขงขันกับภาคบริษัทได และมีอํานาจในการตอรองต่ําเมื่อเทียบกับภาคบริษัท
“พี่วาพวกคนเลี้ยงหมูรายยอย เสียเปรียบ เพราะพวกตนทุนวัตถุดิบราคาสูง ซื้อ นอ ยก็
ไดราคาปกติ แทนที่จะรวมกันเปนกลุมกอน รวมกันซื้อเยอะๆ จะไดตอรองราคาซื้อ อาหารไดมั่ง ”
(วีระ พจนประพันธ, 2555)
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3. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมมีความรูในดานการตลาดที่จะสามารถวางแผนเพื่อแขงขันกับ
ประเทศคูแขงที่เขามาเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
“เลี้ยงๆไปตามความรูที่มี ไมไดวางแผนอะไรมาก พอเขาเออีซีแลวอยูไมไดก็เ ลิก ทุก
วันนี้ก็ดูแควาหมูจะขึ้นหรือลงเวลาหมูโต แตก็เดาไมคอยไดหรอก ขาดทุนก็มี กําไรก็มี ” (สนอง
วิศรุตเมธา, 2555)

โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. มีความไดเปรียบคูแขงในเรื่องของพันธุสุกรที่ไดรับความยอมรับจากหลายๆประเทศ
วามีคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานฟารมสุกรที่มีมาตรฐานที่สูงกวาคูแขง
“โอกาส ผมวานามีหลายอยางนะ เชน พันธุหมูนี่ของบานเราตางประเทศเขายอมรับ
นะ เปนพันธุที่มีคุณภาพเลยแหละ เนื้อ แดงเยอะ ไขมันนอ ย และก็อ ยางที่บ อกฟารม ในบานเรา
มาตรฐานสูงกวาประเทศคูแขงอยูเยอะ” (สวัสดิ์ ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)

2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนผูบริโภคมากขึ้นและมีตลาดที่กวางขึ้น
กําลังในการซื้อมากขึ้น ทําใหสามารถที่จะมีโอกาสที่จะขยายตัวของธุรกิจได
“พอวาเมื่อเขาอาเซียน คนก็เยอะขึ้นนะ จากประเทศไทย หกสิบ กวาลานคน พอเขา
ปุบ คนเพิ่มเปนตั้งกี่รอยลานก็ไมรู กลุมลูกคาก็เยอะขึ้น โอกาสขายก็มากขึ้น พอ วาจากเดิม ๆเลี้ยง
หมู พันสองพัน จะกลายเปนเลี้ยงเปนหมื่นตัวก็ได” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)
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อุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. รัฐบาลมีการเขามาแทรกแซงราคาสุกรมีชีวิต ราคาสุกรมีชีวิตไมอ ยูในราคาที่ควรจะ
เปน ในปจจุบันเกษตรกรจะตองขายสุกรในราคาที่ขาดทุน ทําใหในอนาคตเกษตรกรรายยอ ยมี
โอกาสที่จะตองเลิกเลี้ยงสุกรได
“อุปสรรคจริงๆมันไมไดมาจากชาวตางชาติหรือใครหรอก มันมาจากรัฐบาลนี่แหละ
กดราคาเหลือเกิน ควบคุมอยูนั่นแหละ บางทีขาดทุนก็ตองขาย อนาคตพี่วารายเล็ก ๆเลิก กันหมด
อยูไมไดหรอก” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555)
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2. การแขงขันจากประเทศคูแขงในอาเซียนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นทํา

ใหเกิดเขตการคาเสรี ประเทศคูแขงมีตนทุนการผลิตที่ทํากวาทําใหผูบริโ ภคมีโ อกาสที่จะตอ งการ
เนื้อสุกรในราคาที่ถูกแตไมเนนที่คุณภาพเนื้อสุกร
“ที่สําคัญเลยคือคูแขง เปดเสรีการคา คูแขงก็มากขึ้น และหมูบานเราก็มีคุ ณ ภาพ ถือ
เปนจุดแข็งนะ แตบ างประเทศเนนบริโภคแบบๆชอบถูก ๆนี่ดิ แบบนี้ก็ถือ เปนอุป สรรคไดนะ
เพราะบางประเทศตนทุนถูกกวาเรา ก็ขายถูกกวา เราก็เสียเปรียบ” (สวัสดิ์ ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)
จากผลการวิเคราะขอมูลสามารถสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังตาราง

จุดแข็ง

จุดออน

- สายพันธุสุกรที่เลี้ยงมีพันธุที่ดี

- ตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูง

- ฟารมสุกรมีมาตรฐาน

- เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรวมตัวกันไมได

- เกษตรกรมีความเชียวชาญดานวัตถุดิบอาหารสัตว
-

- เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมมีความรูในดานการตลาด

โอกาส
-คูแขงมีสายพันธุที่คุณภาพซากต่ํากวา
-เมื่อเขาสูอาเซียนทําใหกลุมลูกคามากขึ้น

อุปสรรค
-รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาสุกร
-การมีคูแขงเพิ่มขึ้นจากประเทศในอาเซียน

ตารางที่ 1 ตารางสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
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สรุปคือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงสุกรที่มีมาตรฐานและคุณภาพมากกวาประเทศ
คูแขงในอาเซียนแต เกษตรกรยังเสียเปรียบในดานของตนทุนการผลิต เกษตรกรมีการขาดทุนจาก
ราคาสุกรที่ตกต่ําเพราะการแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเกษตรกรรายยอ ยไมส ามารถที่จะเลี้ ย งสุกร
ตอไปได การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีตลาดที่จะรองรับสุกรมากขึ้นและตางประเทศ
ใหการยอมรับในคุณภาพของสุกรไทย แตตนที่การผลิตที่สูงทําใหเกษตรกรผูเลี้ย งสุกรไมส ามารถ
แขงขันดานราคาได
ตอนที่ 5 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมตัวของกลุมผูเลี้ยงสุกร คือ เพื่อใหเปนกลุมพันธมิตรทางการคาภายในกลุมผูเ ลี้ย ง
สุกรในนครปฐม เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใหญ โดยการรวมกลุม
ซื้อในปริมาณมาก โดยผูใหขอมูลใหเหตุผล 2 ประการคือ
1. ในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวจํานวนมาก ทําใหผูคาวัตถุดิบเสีย ตนทุนในการขนสง
นอยลง ทําใหราคาของวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาถูกลง
2. การรวมกลุมกันของผูเลี้ยงสุกรทําใหมีอํานาจการตอรองราคาจากผูขายวัตถุดิบได
เนื่องจากทําใหผูคาวัตถุดิบสนใจมาติดตอขายหลายราย
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“การเตรียมความพรอมนี่ พี่วาอยางแรกเลยนะ ตองรวมตัวกันใหแนน แลวรวมตัวกัน
ซื้ออาหาร ซื้อเยอะๆก็ไดราคาถูก แคนี้ก็ลดตนทุนแลว แตวาแตล ะคนก็อ อกแนวหวงวิชากลัวคน
อื่นไดดีวาเลยรวมกันไมไดซัก ที ถาเปนไปไดตอ งทําใหไดกอ นป 2558” (วีระ พจนป ระพันธ,
2555)

ใชการเลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปด เพื่อเพิ่มคุณภาพสุกรใหมีประสิทธิภ าพมากขึ้น
คือ เปนการเลี้ยงสุก รในหอ งที่เ ปนโรงเรือ นปด และควบคุมสภาพอากาศใหพ อเหมาะกับความ
ตองการของสุกร ทําใหสุกรไมเครียด เจริญเติบโตเร็ว และสามารถปองการโรคระบาด แตการเลี้ย ง
สุกรแบบ โรงเรือนระบบปดมีการลงทุนในการสรางโรงเรือนที่สูง ดังนั้นจําเปนตองลดจํานวนการ
เลี้ย งสุก รลง เพื่อลดตนทุนและทําใหส ามารถดูแลสุ กรไดอ ยา งใกลชิดไดมากขึ้น ทําใหสุกรมี
คุณภาพสูง
“เทคนิคอีกอยางคือเลี้ยงหมูอีแวป เลี้ยงแบบนี้ทําใหหมูไมเครียดเลี้ยงแลวโตเร็วขึ้น
ไดอัตราการการแลกเปลี่ยนอาหารตอน้ําหนักสูง ทําใหหมูที่มีคุณภาพ แตลงทุนสูงและก็เ สียค าไฟ
แพง แตมันก็คุมถาจะเลี้ยงหมูสงนอก” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555)
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ลดขนาดของกิจการเลี้ย งสุกรลง และเพิ่มชอ งทางการสรางรายไดคือ ลดความเสี่ย ง
ทางการเลี้ยงสุกร เนื่องจากราคาสุกรมีความผัน ผวนสูง ประกอบกับรองรับการเขามาลงทุนเลี้ย ง
สุกรของชาวตางชาติ โดยจะเพิ่มชองทางการสรางรายได โดยเนนที่การคาวัตถุดิบอาหารสัตวใหกับ
กลุมผูลงทุนชาวตางชาติที่เขามา พวกกลุมพืช มันสําปะหลัง ขาวโพด รํา และ ถั่วเหลือ ง ซึ่ง ผูเ ลี้ย ง
สุกรมีความชํานาญเกี่ยวกับอาหารใชเลี้ยงสุกรในประเทศไทยโดยจะขายใหกับชาวตางชาติที่เ ขามา
ลงทุนเลี้ยงสุกรในประเทศไทย
“ผมวาในตอนนี้ราคาหมูมันผันผวนสูง แลวถาตางชาติเ ขามาจะยิ่งผันผวนหนัก ผม
คิดวาควรที่จะลดจํานวนหมูลง แลวหาทางเลือกอื่นแทน อยางตอนนี้อ าหารที่ผ มผสมเองก็ทําให
หมูโตดี ตอนนี้ก็มีคนมาขอแบงซื้อซึ่งผมคิดวาถาตางชาติเขามาผมก็วาจะทําขายตางชาติ ” (สวัสดิ์
ศักดิ์ศรีสกุล, 2555)
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จัดตั้งคณะตัวแทนผูเลี้ยงสุกร คือ การจัดตั้งคณะตัวแทนที่มีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ เขาไปปรึกษาปญหากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกในการแกไ ขปญหาราคาสุกร
ตกต่ําจากการแทรกแซงราคาของสุกร
“อยา งที่ บ อก รั ฐบาลนี่ ตัว ปญ หาเลย ชอบมากดราคาหน าฟาร ม แตค าวั ตถุ ดิ บ
คาอาหาร คายาไมล ด พี่วานาจะมีอ งคกรหรือ ตัวแทนคนเลี้ยงหมูเ ขาไปพูดคุย ทําข อ ตกลงกับ
รัฐบาล หรือใหก็สงเปน ส.ส. ซะเลย” (วีระ พจนประพันธ, 2555)

ทําธุรกิจสุกรแบบครบวงจร คือ เริ่มทําตั้งแตการผลิตวัตถุดิบอาหารสุก รเอง เลี้ย งสุกร
เอง เชือดสุกรเอง และขายสุกรเองโดยการผลิตวัตถุดิบอาหารเองและการเลี้ยงเอง นั้น จะสามารถทํา
ใหควบคุมตนทุน และคุณภาพของสุกรได ในสวนของการเชือดสุกรเองนั้นจะเปนการลดตนทุ นใน
ดานการขนสงและในสวนของการขายสุกรจะสามารถทําใหยึดกลุมลูกคาและฐานผูบริโภคได
“ก็วาจะทําแบบครบวงจรเองเลย ทําอาหารเอง เลี้ยงเอง ฆาเอง ขายเอง แปรรูป เอง
เปดรานสรางแบรดเองเลย วาจะทําเรื่องกูแบงคอยู เพราะถา AEC เขามานะเราก็มีโอกาสที่จะขยาย
เพิ่มไดไดอีก” (สมชาย ปรีชาบริสุทธิ์กุล, 2555)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เพื่อเปนการศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร ในเขตเทศบาลนคร จัง หวัด
นครปฐม และ เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดออ น โอกาส และอุปสรรค และความพรอ มเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม ขอ มูลประกอบดวย ความเปนมา
ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ความตอ งการใน
การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร และจุดแข็ง
จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นของการเลี้ย งสุกรในจัง หวัด
นครปฐม ตามลําดับ ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
ความเปนมาของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ย งสุก รเลี้ย งสุกรมา ตั้ง แต 5 – 40 ป มีการเลี้ ย งสุกร
ตั้งแต 500 – 20,000 ตัว รายไดตอเดือนโดยประมาณไมสามารถกําหนดได เพราะราคาของสุกรขึ้น
ลงทุกวันพระ ถาราคาสุกรต่ําก็ขาดทุน แตถาราคาสุกรสูงมากก็ไดกําไรมาก มีทั้ง เลี้ย งสุกรมาตั้ง แต
แรกเริ่ม และคนที่เปลี่ยนอาชีพ อาชีพกอนที่มาเลี้ยงสุกร ไดแก เลี้ยงปลา ทําไร รับจางเพาะขิง ออ น
และรับราชการ เปนตน เหตุผลที่เลือกอาชีพเลี้ยงสุกร คือ ตอ งการมีธุร กิจเปนของตัวเอง ชอบใน
อาชีพนี้ ขาดทุนจากกิจการที่ทํากอนหนานี้ ไดดูแลสิ่งมีชีวิต เปนอาชีพที่ตอเนื่องมาจากรุนพอ เปน
ตน เงินทุนที่นํามาใชในการลงทุนเลี้ย งสุก รนํามาจาก 2 แหลง ไดแก ธนาคาร และ เงินสวนตัว
รูปแบบองคกร ถาเปนรายยอยเปนธุรกิจแบบครอบครัวชวยกันดูแลกิจการ ถาเปนรายใหญมี 2 แบบ
คือ รูปแบบครอบครัว และ รูปแบบบริษัท
ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุก รมีความรูและความตื่นตัวในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรทราบขอ มูลเบื้อ งตนวาประเทศสมาชิกมีทั้ง หมด 10 ประเทศ ไดแก
ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และไทย และ
เริ่มในป พ.ศ. 2558 มีการเปดเสรีทางการคาทําใหสามารถสงออกสุกรไดงายขึ้น
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จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในเรื่องมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีนตอ งหาม
16 ชนิด ไดแก กลุมอะลิสโตโลเซีย คลอแรมฟนิคอล คลอโรฟอรม คลอโปรมาซิน คลอชิซิน เดป
โซน กลุมไนโตรฟูแรน ไดเอทิลสติลเบสโทรล กลุมซัลโฟนาไมด กลุมฟลู โ อโรควิโ นโลน กลุม
ไกรโคเปบไตด ไดมีไตรดาโซน เมโทรนิดาโซนโรนิดาโซน อิโพรนิดาโซน กลุมไนโตรอิมิดาโซน
เปนตน แตในสุกรบางตัวเกษตรกรยังมีการใชสารตองหามอยู เพราะจําเปนที่ตอ งใชเ พื่อ ไมใหเ กิด
ความเสียหาย และงดใชยากอนกอนที่ขายสุกรประมาณ 20-30 วัน และวัค ซีนสําคัญในสุกรของ
เกษตรกรใชวัคซีนที่ผานการรับรองจากกรมปศุสัตว และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วัคซีนที่สําคัญมี 3 แบบคือ วัคซีนอหิวา วัคซีนกีบ วัคซีนซูโด (ไวรัสขึ้นสมอง) วัคซีนแตละชนิดมี
การทดสอบเชื้อวัคซีนวาไดมาตรฐานตามที่กําหนดหรือไม เมื่อใชวัคซีนแลวภูมิคุมกันขึ้นเมื่อ ไหร
ปกติใชเวลา 7-15 วัน และภายใน 20 วันตองคุมโรคไดแลว แตถาผาน 20 วันไปแลวจาก 22 วันถึง 1
เดือนแสดงวาคุมโรคไดไมเต็มที่ ทําใหสุกรติดอาจโรคได การเปนโรคถาจาก 100 ตัว เปนโรค 10
ตัวก็ถือวาเปนโรคแลว ถาการฉีดวัคซีนแลวมีซูโด กดภูมิทําใหโอกาสที่สรางภูมิคุมกันโรคไดนอย
ซูโดมีเชื่อเปนกับเชื้อตาย เชื้อเปนสรางภูมิไดเ ร็วแตภูมิก็ตกเร็ว เชื้อ เปนสรางภูมิชาและภูมิตกชา
วัคซีนมีสื่อ 2 แบบคือ สื่อน้ํากับสื่อน้ํามัน สื่อน้ําเปนสื่อที่ผสมกันมาในรูปน้ํา คงสภาพของวัคซีนได
นอย และสื่อน้ํามันคงสภาพของวัคซีนไดดีกวาแตการฉีดดวยน้ํามันมีโอกาสทําใหสุกรแพสื่อได ถา
แกไขไมทันสุกรก็ตาย
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในดานของมาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรสวน
ใหญมีฟารมที่มีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว ดานที่ตั้งของฟารมตอ งมีการคมนาคมที่
สะดวก สามารถปองกันและควบคุมโรคระบาดไดงาย อยูหางจากแหลง ชุมชน หรือ ชุมชนยอมรับ
ไดจากการทําประชาพิจาร มีน้ําสะอาดใหสุกรบริโภคไดตลอดทั้งป ไดรับการยินยอมจาก องคการ
บริหารสวนตําบล ดานลักษณะของฟารม มีขนาดที่เหมาะสม กอสรางโรงเรือนอยางมีระเบียบ ถนน
ที่ใชในการเขาออกฟารมมีความสะดวก ที่พักอาศัย มีมาตรฐานและสะอาดเรีย บรอ ย และไมเ ลี้ย ง
สัตวที่เ ปนภาหะนําโรค ดานโรงเรือ นมีความเหมาะสมกับจํานวนสุกร ดานการบําบัดน้ําเสีย มี
มาตรฐาน คือบําบัดกี่บอก็ไดแตบอสุดทายตองสามารถเลี้ยงปลาได
จากการศึก ษาพบวาเกษตรกรผู เ ลี้ย งสุกรคาดการณว าเมื่อ เขา สูประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนการเลี้ยงสุก รเปนไปในทางที่ดีขึ้นแตเ กษตรกรรายยอ ยไดรับผลกระทบจนอาจตอ งเลิก
กิจการทําใหผลประโยชนไปตกอยูที่เกษตรกรรายใหญหรือภาคบริษัท ประเทศคูแขง ที่สําคัญของ
เกษตรกรเลี้ยงสุกรเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนไดแก ประเทศ เวียดนาม ฟลิปปนส เปนตน
แตเ กษตรกรยัง มั่น ใจในการเลี้ย งสุก รของประเทศไทยวามีประสิ ทธิภ าพมากกวาคูแ ขง เพราะ
คุณภาพซากหรือเนื้อแดงของประเทศคูแขงนอยกวาของไทยเพราะเทคโนโลยีการเลี้ยงของคูแขงยัง
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สูประเทศไทยไมได แตตนทุนในการผลิตของประเทศไทยยังสูงกวาเมื่อเทียบกับคูแขง แตเ มื่อ เปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหภาคบริษัทสามารถเขาไปลงทุนในประเทศในสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดไดไดแตในการลงทุนตองใชระยะเวลาทําใหในชวงแรกยังไมเสียเปรียบมาก ประเทศจีน
ลาว กัมพูชา และพมาเปนประเทศเปาหมายในการสงออก การสงออกไปประเทศจีนตองแขงขันกัน
ในเรื่องของราคาเพราะประเทศจีนตอ งการสุกรที่มีร าคาถูกแตไมเ นนคุณภาพซากทําใหการลด
ตนทุนการผลิตเปนเปาหมายสําคัญในการเลี้ย งสุก รเพื่อ สง ออกไปยัง ประเทศจีน การสง ออกไป
ประเทศลาวในปจจุบันมีภาคบริษัทใหญๆและมีการใชเ สนสายเพื่อกีดกันทางการคา การสง ออกไป
ประเทศกัมพูชาไดถูกจํากัดการสงเพราะสุกรในประเทศขาดแคลนในชวงน้ําทวม ประเทศกัมพูชา
ไดนําเข าสุกรมาจากประเทศลาวจนถึง ในปจจุบัน ทําใหจํา นวนในการสง ออกสุกรไปประเทศ
กัมพูชาของเกษตรกรลดนอยลง
จากการศึกษาพบวาแผนการรับมือ เมื่อ เข าสูส มาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร คือการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนคาอาหารเพราะอาหารมีสัดสวนมากกวา 50%
ของตนทุนทั้งหมด เกษตรกรรวมตัวกันสั่งอาหารปริมาณมากเพื่อลดตนทุนคาอาหาร หรือเกษตรกร
บางคนเลือกที่ใชวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณคาทางโภชนาใกลเคียงกันมาใช เชน เกี๊ย ว ขนมโมจิ ที่ใกล
หมดอายุ เปนตน เพราะราคาของวัตถุดิบทดแทนมาราคาถูกกวาทําใหสามารถตนทุนคาอาหารได
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ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาพบวาความตอ งการของเกษตรกรในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เ ขา สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ดังนี้
1. ราคาวัตถุดิบคาอาหารสัตวมีราคาสูงเกษตรกรมีตองการใหมีการควบคุมราคาวัตถุดิบ
เหมือนกับที่รัฐบาลมีการควบคุมราคาสุกรหนาฟารม
2. เกษตรกรตอ งการใหมีการลดดอกเบี้ย เงินกูเ พื่อ ใชในการลงทุนเลี้ย งสุก รเพื่อ ให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดสุกรได
3. เกษตรกรมีความตองหารใหราคาของสุกรหนาฟารมมีความเสถียรภาพ เพราะการผัน
ผวนของราคาสุกรทําใหเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. สายพันธุสุกรที่เลี้ยงมีการพัฒนาที่ดีทําใหไดคุณภาพซากที่ดี เนื่องจากเกษตรกรเลี้ย ง
สุกรมีการเลี้ยงสุกรมายาวนานทําใหไดลองผิดลองถูกในการผสมสุกรขามสายพันธุ ทําใหไดสุกรที่
มีคุณภาพ โตเร็ว และใหคุณภาพซากดี
2. ฟารมสุกรมีมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ทําให ฟ ารม เลี้ย งสุกรมีมาตรฐาน
มากกวาประเทศเพื่อนบาน มีการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรในหองแอรในฟารมขนาดใหญ ทําให
สุกรมีความเปนอยูที่ดีทําใหลดการสุญเสีย ในการเลี้ย ง และทําใหสุก รโตเร็วลดระยะเวลาในการ
เลี้ยงสุกร
3. อาหารที่ใชในการเลี้ยงสุกรโปรตีนดีทําใหสุกรโตเร็ ว
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จุดออนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร มีดังนี้
1. ต นทุน การผลิตที่ สูง ราคาวัตถุ ดิบในการผสมอาหารมี ร าคาแพงแตเ งินทุ นของ
เกษตรกรมีนอย เมื่อถึงเวลาที่วัตถุดิบในการผสมอาหารสุกรถูกเกษตรกรรายยอ ยไมมีเ งินทุนที่ซื้อ
วัตถุดิบในราคาถูกในปริมาณมาก เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองซื้อวัตถุดิบในราคาแพง
2. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรยังไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุม ใหญไมไดทําใหไมส ามารถ
แขงขันกับภาคบริษัทได และมีอํานาจในการตอรองต่ําเมื่อเทียบกับภาคบริษัท
3. เกษตรกรไมมีความรูในดานการตลาดที่จะสามารถแขง ขันกับประเทศคูแขง ไดเ มื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. มีความไดเปรียบคูแขงในเรื่องของพันธุสุกรที่ไดรับความยอมรับจากหลายๆประเทศ
วามีคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานฟารมสุกรที่มีมาตรฐานที่สูงกวาคูแขง
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนผูบริโภคมากขึ้นและมีตลาดที่กวางขึ้น
กําลังในการซื้อมากขึ้น ทําใหสามารถที่มีโอกาสที่ขยายตัวของธุรกิจได
อุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังนี้
1. รัฐบาลมีการเขามาแทรกแซงราคาสุกรมีชีวิต ราคาสุกรมีชีวิตไมอยูในราคาที่ควรเปน
ในปจจุบันเกษตรกรตองขายสุกรในราคาที่ขาดทุน ทําใหในอนาคตเกษตรกรรายยอยมีโอกาสที่ตอง
เลิกเลี้ยงสุกรได
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2. การแขงขันจากประเทศคูแขงในอาเซียนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นทํา
ใหเกิดเขตการคาเสรี ประเทศคูแขงมีตนทุนการผลิตที่ทํากวาทําใหผูบริโภคมีโอกาสที่ตอ งการเนื้อ
สุกรในราคาที่ถูกแตไมเนนที่คุณภาพเนื้อสุกร
สรุปคือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงสุกรที่มีมาตรฐานและคุณภาพมากกวาประเทศ
คูแขงในอาเซียนแต เกษตรกรยังเสียเปรียบในดานของตนทุนการผลิต เกษตรกรมีการขาดทุนจาก
ราคาสุกรที่ตกต่ําเพราะการแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเ กษตรกรรายยอ ยไมส ามารถที่เ ลี้ย ง สุกร
ตอไปได การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีตลาดที่รองรับสุกรมากขึ้นและตางประเทศให
การยอมรับในคุณภาพของสุกรไทย แตตนที่ก ารผลิตที่สูง ทําใหเ กษตรกรผูเ ลี้ย งสุกรไมส ามารถ
แขงขันดานราคาได
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แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) รวมตัวของกลุมผูเลี้ยงสุกร เพื่อใหเ ปนกลุมพันธมิตรทางการคาภายในกลุมผูเ ลี้ย ง
สุกรในนครปฐม เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใหญ
2) เลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปด เพื่อเพิ่มคุณภาพสุกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ลดขนาดของกิจการเลี้ยงสุกรลง และเพิ่มชองทางการสรางรายได
4) การจั ดตั้ง คณะตัวแทนที่ มีความรู ความเข าใจเกี่ย วกับ ปญหาที่เ กิดขึ้ นเพื่ อ เข าไป
ปรึกษาปญหากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาราคาสุกรตกต่ํา
5) ทําธุรกิจสุกรแบบครบวงจร ตั้งแตผลิตวัตถุดิบอาหารจนถึง การเชื อ ดสุกรและนําไป
ขายแกผูบริโภค
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความรู ความเขาใจ และความตอ งการในการเตรีย มความพรอ มเพื่อ เขา สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึง ความรู ความเขาใจ และความตอ งการในการ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ของเกษตรกรผูเ ลี้ย งสุกร ในเขตเทศบาล
นคร จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดออ น โอกาส และอุปสรรค ดานความพรอ มเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น ของเกษตรกรผู เ ลี้ย งสุกร ในเขตเทศบาลนคร จัง หวัดนครปฐม
3) เพื่อเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม
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ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมสามารถกําหนดรายไดตายตัว เพราะราคาของ
สุกรมีการขึ้นลงตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความเสี่ยงตอการขาดทุนในการเลี้ยงสุกรได
สอดคลองตามแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) ที่ใหความหมายของ
ผูประกอบการไววา ผูประกอบการ คือบุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงตั้งองคกรธุร กิจขึ้นมาเพื่อ หวัง ผล
กําไรจากการลงทุน เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความรูความเขาใจในเรื่องของมาตรฐานอาเซีย นสําหรับ
วัคซีนตองหามที่มีส ารตกคางในสุกร มีความสอดคลอ งกับมาตรการหลักในการสง เสริมความ
ปลอดภัยหลักของอาหาร (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2554) ที่เ นนความสําคัญเรื่อ งการ
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น โอกาส และอุปสรรค สอดคลอ งกับแนวคิดเกี่ย วกับ SWOT analysis

รับรองความปลอดภัย ของอาหาร เพื่อ ให เ กษตรกรมีผ ลประกอบการที่ดีขึ้น ผลที่ไดจะการการ

(นันทิยา และรณรงค หุตานุจิตร, 2543) โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีจุดแข็งในเรื่องของพันธุสุกร และ
มาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรผูเ ลี้ย งสุ กรมีจุดออ น ในเรื่อ งตนทุนคาอาหาร และการรวมตัวกัน
ไมไดของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ย งสุกร คือ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อขยายตลาดใหกวางขึ้น และตางประเทศใหการยอมรับสายพันธและคุณภาพในการเลี้ย ง
สุกรของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรคือ การที่รัฐบาลเขาแทรกแซงราคา
สุกรทําใหเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร และ ตนทุนการผลิตที่สูงกวาประเทศคูแขง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจัง หวัดนครปฐม ยัง ไมมีความรูในดาน
การตลาด ควรมีการใหความรูและชวยเหลือในดานการตลาดกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ใหเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกรสามารถวางแผนทางการตลาดเพื่อรับมือกับการเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
2. จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมยังไมสามารถรวมตัวกันได
อยางสามัคคี ดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรควรมีการรวมตัวกันที่สามัคคี สามารถสรางอํานาจในการ
ตอรองดานราคาสุกรกับรัฐบาลและโรงฆาสุกรที่เขามาซื้อ สุกรได เพื่อเกษตรกรรายยอ ยสามารถ
ดําเนินกิจการเลี้ยงสุกรตอไปได

51
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเชิง ลึกในการลดตนทุ นการผลิตดานอาหาร โดยการทดลองเพื่อ ใหไ ด
อาหารที่มีคุณภาพและตนทุนต่ําและทําใหเกิดผลกําไรมากขึ้น
2. ควรศึกษาถึงความรูความเขาใจและความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัด
อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได และทําใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น
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แนวคําถามที่ใชสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
ตอนที่ 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร
ชื่อ………………… นามสกุล………………………….. อายุ………
ระยะเวลาการเลี้ยงสุกร……..ป ปจจุบันเลี้ยงสุกรประมาน………. ตัว
รายไดตอเดือนโดยประมาณ………………………………………….
อาชีพกอนที่จะมาเลี้ยงสุกร…………………………………………..
ทําไมถึงมาเลี้ยงสุกร………………………………………………….
เงินทุนที่ใชในการเลี้ยงสุกรมาจากแหลงใด………………………….
เปนธุรกิจแบบไหน (บริษัท ครอบครัว สวนตัว)……………………..
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ตอนที่ 2 ความรูและความเขาใจในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ทานทราบหรือไมวา AEC คืออะไร มีกี่ประเทศ และเริ่มตนเมื่อใด
2. ทานมีความรูเรื่องการรับรองมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีสุกรอยางไร
3. ทานมีความรูเรื่องเกณฑในการรับรองการทําปศุสัตวอยางไร
4. ทานคิดวามีประเทศใดบางที่สามารถเปนคูแขงสําคัญในการเลี้ยงสุกรกับเราไดเมื่อ
เขาสู AEC
5. เมื่อเขาสู AEC มีประเทศใดบางที่เปนเปาหมายในการสงออก
6. ทานคิดวาเมื่อถึงกําหนด AEC การเลีย้ งสุกรของไทยจะเปนไปในทิศทางใด
7. ทานมีแผนในการรับมือกับการกาวเขาสู AEC อยางไร
8. ทานตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนในดานใดบางเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสู AEC
ตอนที่ 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียน
1. เกษตรกรผูเลีย้ งสุกรมีจุดแข็ง(จุดเดนที่เราสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมือ่ เขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เกษตรกรผูเลีย้ งสุกรมีจุดออน(จุดดอยที่เราสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมื่อเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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3. เกษตรกรผูเลีย้ งสุกรมีโอกาส(จุดเดนที่เราไมสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมือ่
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เกษตรกรผูเลีย้ งสุกรมีอุปสรรค(จุดดอยที่เราไมสามารถควบคุมเองได)อะไรบาง
เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 4 แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรและแนวทางการแกไขปญหาในการเลี้ยงสุกรใน
ดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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นายพงศธร ลิมปนเวทยสกุล
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2553 – ปจจุบัน

โรงชําแหละสุกร ตําบลโรงเข อําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร

