54602329 : สาขาวิชาการประกอบการ
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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PONGSATORN LIMPANAWETSAKUL: KNOWLEDGE, UNDERSTANDING
AND NEEDS OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY READINESS PREPARING FOR PIG
RAISERS AT NAKHON PATHOM MUNICIPAL, NAKHON PATHOM PROVINCE: ASST.
PROF. PHITAK SIRIWONG, PH.D. 57 PP.
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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