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เขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
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สุกร  คือ 1) พันธุสุกรไดรับการยอมรับจากหลายๆประเทศ 2)  ตลาดท่ีกวางข้ึนจากการเขาสู
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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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ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนท่ีปรึกษาท่ีดีเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN : Association of 
South East Asian Nations) ไดก่้อตั้งข้ึน ณ ประเทศประเทศไทยตามปฏิญญากรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2510 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อาเซียนไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป จนกระทัง่ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ท่ีบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูน้ าไดล้งนามปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II 
หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมี้การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ปี 2563 โดยมีองคป์ระกอบ 3 เสาหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ซ่ึงเป็นเสาหลกัส าคญั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจซ่ึงมี
อยู่แลว้ให้ลึกและกวา้งข้ึน โดยด าเนินการไปพร้อมๆกบัอีก 2 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมือง
และความมัน่คง (ASEAN Security Community) และประชาคมทางสังคมและวฒันธรรม (ASEAN 
Socio-Cultural Community) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์อาเซียน หรือ ASEAN Vision 2020 การ
จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 
2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ อาเซียนไดป้ระกาศปฏิญญาเซบูว่าดว้ยการเร่งรัดการจดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วข้ึน เป็นภายในปี 2558 และเพื่อให้การด าเนินงานมีเป้าหมาย 
แผนงาน และกรอบเวลาท่ีชดัเจน อาเซียนจึงไดจ้ดัท า AEC Blueprint ข้ึนและลงนามในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ (กรมเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ, 2555) 

ตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนจนถึงปี 2535 พบว่า อาเซียนมีความร่วมมือกนัหลายดา้น รวมทั้ง
การลดภาษีระหว่างสมาชิก แต่ไม่ไดมี้ผลอยา่งเป็นรูปธรรมจนกระทัง่เขา้สู่ยคุท่ีสอง หรือประมาณ
เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ สมาชิกอาเซียนไดเ้ร่ิมตอบรับกระแสการจดัตั้งเขตการคา้เสรี และมีการลดภาษีอยา่ง
เป็นรูปธรรมภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) รวมทั้งไดรั้บสมาชิก
ใหม่เพิ่มข้ึนอีก 4 ประเทศ ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม ปัจจุบนัอาเซียนไดเ้ขา้สู่ยคุ
ท่ี 3 ซ่ึงมีการรวมตวัท่ีมีบูรณาการกนัมากข้ึน การรวมตวัท่ีว่าน้ี ส่งผลให้เกิดแนวคิดของการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558โดยมีเป้าหมายคือให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต
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ร่วมกนั และมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี (กรม
เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555) 

ปัจจุบนัอาเซียนเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของประเทศไทย มีมูลค่าการคา้ระหว่างกนักว่า 1.75 
ลา้นลา้นบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการคา้ทั้งหมดของประเทศไทย ในจ านวนน้ี 
เป็นการส่งออกจากประเทศไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยประเทศ
ไทยเป็นฝ่ายไดดุ้ลมาตลอด การรวมตวักนัอยา่งใกลชิ้ดยิ่งข้ึนทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบกบัการ
ขยายความร่วมมือเพื่อเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการคา้และการลงทุนใหก้บั
ประเทศไทย โดยขยายตลาดใหก้บัสินคา้ประเทศไทยจากประชาชนประเทศไทย 60 ลา้นคนเป็น
ประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ลา้นคน ประเทศไทยจะไดเ้ปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนเพราะมีท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค (ส านักการ
ประชาสมัพนัธ์ต่างประเทศ, 2554) 

การเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารยงัคงเป็นเป้าหมายพื้นฐานของอาเซียน และเพื่อ
ตอบสนองต่อความกังวลเก่ียวกับความมัน่คงดา้นอาหารในภูมิภาคท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมา 
อาเซียนไดใ้หก้ารรับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าดว้ยความมัน่คงดา้นอาหาร (ASEAN Statement on 
Food Security) แผนนโยบายบูรณาการความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated 
Food Security: AIFS) และแผนกลยทุธ์ความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of 
Action on ASEAN Food Security: SPA-FS) เพื่อส่งเสริมความมัน่คงดา้นอาหารในระยะยาว และ
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ียงัมีความคิดริเร่ิมอ่ืน ไดแ้ก่ 
ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change (AFCC): Agriculture and Forestry 
towards Food Security โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและป่าไม ้(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2554) 

ประเทศในอาเซียนเป็นแหล่งผลิตสุกรท่ีส าคัญแหล่งหน่ึงของโลก รองจากจีน 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป ซ่ึงการผลิตส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในอาเซียน ส่งผลให้
รายไดข้องประชากรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ท าใหอ้ตัราการบริโภคเน้ือสุกร และผลิตภณัฑมี์
แนวโนม้ขยายตวั ท าให้ประเทศในอาเซียนเร่งขยายการผลิตสุกรเพื่อรองรับความตอ้งการบริโภค
ในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน และเพื่อการส่งออกในภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เติบโตเช่นกนั โดยมีสถิติการเติบโต
ของการผลิตเน้ือสุกรท่ีในปี พ.ศ. 2552-2554 ดงัน้ี  10.20,11.50,12.50 ลา้นตวัตามล าดบั และมีสถิติ
การเติบโตในการส่งออกเน้ือสุกรในปี พ.ศ. 2552-2554 ดงัน้ี 11.00,12.86,16.43 พนัตนัตามล าดบั 
(สมาคมผูผ้ลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก, 2555) 
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ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตและการส่งออกผลิตภณัฑ์สุกรดีกว่าเม่ือเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน เน่ืองจากผลิตภณัฑสุ์กรของไทยไดรั้บการยอมรับจากประเทศในอาเซียน
ถึงมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ในระดบัฟาร์มไปจนถึงระดบัโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการ
บริโภคสุกรในประเทศยงัไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆโดย เฉพาะเวียดนาม ซ่ึงแมว้่าจะ
ผลิตสุกรได้มากเป็นอนัดับหน่ึงในอาเซียน แต่ปริมาณการบริโภคในประเทศก็อยู่ในเกณฑ์สูง
เช่นกนั ดงันั้น ไทยมีโอกาสอย่างมากในการขยายตลาดส่งออกเพิ่มข้ึนในAEC โดยเฉพาะการ
ส่งออกเน้ือสุกรและผลิตภณัฑสุ์กร รวมทั้งยงัมีโอกาสในการขยายเขา้ไปลงทุนในธุรกิจฟาร์มสุกร
และโรงงานแปรรูปสุกรในประเทศอาเซียนใหม่ โดยเฉพาะลาว และ กมัพูชา ซ่ึงรัฐบาลแต่ละ
ประเทศให้การสนับสนุนการเขา้ไปลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อยกระดบัมาตรฐานและ
ขยายปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมสุกรของประเทศ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) 

ประเทศไทยมีการเล้ียงสุกรทั้งหมดประมาณ 9,681,774 ลา้นตวั จงัหวดัท่ีมีการเล้ียงสุกร
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ราชบุรี(ร้อยละ 15.42) ชลบุรี(ร้อยละ 9.85)  นครปฐม(ร้อยละ 5.28) และมีฟาร์มท่ี
เล้ียงเป็นการคา้จ านวน 7,171 ฟาร์มโดยภาคกลางมีฟาร์มเล้ียงสุกรมากท่ีสุด 2,940 ฟาร์ม ส่วนใหญ่
ท่ีมีขนาดการเล้ียงตั้งแต่ 501-5,000 ตวั ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาด 50-
500 ตวัในปัจจุบนัการเล้ียงสุกรของประเทศไทยไดมี้วิวฒันาการในการเล้ียงมาเป็นล าดบั (ศูนย์
สารสนเทศกรมปศุสัตว,์ 2554) 

จงัหวดันครปฐมมีทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเกษตรไม่มีภูเขาและ   
ป่าไม ้ มีระบบการชลประทานครอบคลุมเกือบทุกส่วน มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวนทั้งส้ิน 798,093 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคญัของจงัหวดั
นครปฐม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ีส าคญั 
ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไมแ้ละพืชผกั การเล้ียงสัตวแ์ละการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ระบบ
การเกษตรในจงัหวดันครปฐม จดัเป็นเขตเกษตรกา้วหนา้ เพราะมีระบบชลประทานท่ีดีโดยอาศยั
แหล่งน ้ าจากลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจงัหวดันครปฐมมี
ศกัยภาพสูงสามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใชเ้ทคโนโลยภีาคการเกษตรท่ีพฒันามาก
ข้ึนระดับหน่ึง พืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้ให้จงัหวดั ได้แก่ ขา้ว ออ้ย ไมผ้ล พืชผกัต่าง ๆ และไม้
ดอกไมป้ระดบั การเกษตรกรรมของจงัหวดันครปฐมมีความเป็นไปไดสู้งต่อการวางแผนจดัระบบ
การผลิต เพื่อเช่ือมโยงการส่งออก ปี พ.ศ. 2554 จงัหวดันครปฐม มีการเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภคและ
การคา้สัตวท่ี์นิยมเล้ียง 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไก่ มีจ  านวน 9,345,995 ตวั เป็ด มีจ านวน 2,098,788 ตวั 
และสุกร มีจ านวน 511,563 ตวั เป็นตน้ (สารสนเทศจงัหวดันครปฐม, 2555) 
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 ขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นอย่างชดัเจนว่าจงัหวดันครปฐมมีการท าอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์เอ้ืออ านวย อีกทั้งจงัหวดันครปฐมยงัเคยเป็นจงัหวดัท่ีมีการเล้ียง
สุกรมากท่ีสุดในประเทศประเทศไทยจนเคยไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสุกร ประกอบกบัปัจจุบนัประเทศ
ไทยไดมี้การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อผลกัดนัให้ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การเล้ียงสุกรเป็นอาชีพหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยตรง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจถึงมีความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร จังกวดั
นครปฐม เพื่อขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลท่ีสนใจและเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ของเกษตรผูเ้ล้ียงสุกร ใหส้ามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้
 
วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดา้นความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดันครปฐม 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 4 ดา้น  
1. ขอบเขตทำงด้ำน ศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการในการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาถึง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อ
น าเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สุกร 

2. ขอบเขตทำงด้ำนพื้นที่ พื้นท่ีในการศึกษาคือ ฟาร์มเล้ียงสุกรในเขตเทศบาลนคร 
จงัหวดันครปฐม  

3. ขอบเขตด้ำนประชำกร ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรในเขต
เทศบาลนคร จงัหวดันครปฐมจ านวน 10 ราย ใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อลล ์(snowball 
sampling) โดยเลือกตวัอยา่งแรกจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรจงัหวดันครปฐม 
และให้ผูใ้ห้ขอ้มูลแนะน าเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรรายต่อไป เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความตอ้งการทราบถึง
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ความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในเขตเทศบาลจงัหวดันครปฐม 

4. ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 
2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในจงัหวดันครปฐม ในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเงิน
ลงทุน ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเทคโนโลยีและความสามารถในการเล้ียง
สุกร 

2. ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดา้นความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร ในจงัหวดันครปฐม 

3. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรท่ีตอ้งการศึกษาใน
เร่ืองของการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงสุกร 
ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร และน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

จากการศึกษาเรื่อง ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยได
คนควาขอมูลจากเอกสารซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาสามารถ
สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ 

4. ขอมูลจังหวัดนครปฐม 

5. การเลี้ยงสุกร 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยเทคนิค SWOT analysis 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือ อาเซียน (Association of South 

East Asian Nations : ASEAN) กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ  (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนาม
โดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแก นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติประเทศมาเลเซีย  นายนาซิโซ 

รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส  นายเอส ราชารัตนัม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  และพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด         

คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค  ธํารงไวซึ่งสันติภาพ
เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองสรางสรรคความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน
รวมกัน จากเจตจํานงท่ีสอดคลองกันน้ีนําไปสูการขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลาม  ไดเขา
เปนสมาชิกลําดับที่ 6 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขาเปนสมาชิก
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ลําดับที่ 7 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสหภาพพมา
เขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาเขาเปนสมาชิก 

ลําดับที่ 10 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2542 ทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมท้ังหมด  10 ประเทศ 

แทจริง (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดระบุวัตถุประสงคสําคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ไดแก 1) 

สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร  2) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค  3) 

เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  4) สงเสริมให
ประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 5) ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูป
ของการฝกอบรมและการวิจัย  และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต  6) เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนการปรับปรุงการขนสงและ
การคมนาคม และ 7) เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ แทจริง (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนา
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนทั้งน้ีการประชุมสุดยอดอาเซียน  (ASEAN 

Summit) หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนด
แนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสท่ีประเทศสมาชิกไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงาน
ของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ เชน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แถลงการณรวม  (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง  (Agreement) หรือ
อนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีอาวุโสเปนการประชุมเพื่อ
พิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน  แทจริง (สํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ, 2554) 

อาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน  ฉบับที่  2 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ภายในป 2563 หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมือ
อยางรอบดาน ในดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ 

ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง  “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดต้ัง 

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ตอมา
ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก  5 ป คือ
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ภายในป 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาเซียน
จําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดํา เนินความสัมพันธในภูมิภาคและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 
2554)  

จากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ทําใหทราบวาวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียนคือ 
เพื่อสงเสริมและใหความรวมมือกัน ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม สันติภาพ  ตลอดจนการ
ขยายอุตสาหกรรมการคา การเกษตร และมีการประชุมของกลุมอาเซียนเพื่อหานโยบาย ในการ
ดําเนินการดานตางๆ ซึ่งผู วิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม  เพื่อใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ 

 
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อาเซียนรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดยมีเปาหมายอาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือ
อยางเสรีอาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community Blueprint) ซึ่งเปนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 4 ดาน คือ (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

2.1 การตลาดและฐานการผลิตเดียว  

การตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยมีการเคลื่อนยายสินคาบริการ  การลงทุน และ
แรงงานฝมืออยางเสรี รวมทั้งการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้นตลอดจนการสงเสริมการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม  โดยไดกําหนดเปาหมายเวลาที่คอยๆลดหรือ
ยกเลิกมาตรการท่ีมิใชภาษี  สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553 เปดตลาดภาค
บริการและเปดเสรีการลงทุนภายในป  2558 และเปดเสรีการลงทุนภายในป  2553 อาเซียนได
กําหนดให 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยูภายใตตลาดฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน 
ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเครื่องนุมหม อิเล็กทรอนิกส ยานยนต 
การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ทองเที่ยวและโลจิสติกส รวมทั้งความรวมมือในสาขา
อาหาร เกษตร และปาไม การเปนตลาดสินคาและบริการเดียวชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการ
ผลิตในภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการผลิตของโลก และเปน
สวนหน่ึงของหวงโซอุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินมาตรการตางๆ ทยอยยกเลิก
อุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดียวกันและงาย
ขึ้น ซึ่งชวยลดตนทุนทางธุรกรรม เคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได
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อยางเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปดให โดยมีมาตรการที่
ประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินการมี 4 มาตรการดังน้ี 

1) ความรวมมือดานอาหาร เกษตร และปาไมของอาเซียน 

 อาเซียนมีเปาหมายไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป2558โดยเปน
ตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในสินคาอาหารเกษตร
และปาไมในตลาดระหวางประเทศ รวมถึงการสรางความเขมแข็งของเกษตรกรผานการสงเสริม
สหกรณการเกษตรจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรกของอาเซียน นอกจากน้ีประเด็นที่
เกิดขึ้นใหม และเกี่ยวของระหวางภาคสวน เชน ความมั่นคงดานอาหาร การบรรเทาผลกระทบ และ
การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและปาไมรวมถึงมาตรการ
ดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช ยังเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรกเชนกัน (กรมเจราการคา
ระหวางประเทศ, 2554) 

2) ความคิดริเริ่มเพื่อไปสูการบรรลุเปาหมายการรวมกลุมของอาเซียน 

การปรับประสานดานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหารและ
การจัดทําระบบการรับรองคุณภาพสินคาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหสินคาเกษตรของอาเซียน
พรอมท่ีแขงขันในตลาดโลก โดยการเสนออาหารท่ีปลอดภัยมีประโยชนตอสุขภาพ และมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ปจจุบันอาเซียนอยูระหวางการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร( Good 

Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานในการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตร การกําหนดระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในอาหารท่ียอมรับไดของ
อาเซียน (Maximum Residue Limits: MRL) สําหรับยาฆาแมลง เกณฑในการรับรองสินคาปศุสัตว
และการทําปศุสัตว(Criteria for accreditation of livestock and livestock products enterprises) แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสําหรับกุง (Guideline for Good Management Practices for 

shrimp) และขอควรปฏิบัติสําหรับการประมงที่มีความรับผิดชอบ (A Code of Conduct for 

responsible fisheries) โดยนําขอกําหนดดังกลาวท้ังหมดมาใชในอางอิงสําหรับการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติและเรื่องท่ีมีความสําคัญลําดับแรก เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของแตละ
ประเทศ (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารยังคงเปนเปาหมายพื้นฐานของอาเซียน และเพื่อ
ตอบสนองตอความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารในภูมิภาคที่เพิ่มข้ึนในชวงปที่ผานมา 
อาเซียนไดใหการรับรองแถลงการณอาเซียนวาดวยความมั่นคงดานอาหาร (ASEAN Statemention 

Food Security) แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงดานอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated 

Food Security: AIFS) และแผนกลยุทธความมั่นคงดานอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of 
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Action onASEAN Food Security:SPA-FS) เพื่อสงเสริมความมั่นคงดานอาหารในระยะยาวและ
ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ียังมีความคิดริเริ่มอื่น ไดแก 
ASEAN Multi-SectoralFrameworkon Climate Change(AFCC): Agricultureand Forestrytowards 

(กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

3) ความปลอดภัยของอาหาร 

ความปลอดภัยของอาหารเปนเรื่องสําคัญประการหน่ึงของความรวมมือของอาเซียนใน
สาขาอาหารและเกษตรภายใตแผนงานการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในชวงปที่ผานมา
อาเซียนไดดําเนินการเพื่อเสริมสรางระบบและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของอาหาร เพื่อ
สงเสริมการเคลื่อนยายอาหารท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนตอสุขภาพ และมีความปลอดภัย ที่เสรีมากขึ้น
ในภูมิภาค โดยท่ีสินคาอาหารและเกษตรของอาเซียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในตลาดโลก อาเซียนจึงเนนความสําคัญเรื่องการปรับ
ประสานคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการจัดทําระบบการ
รับรองสินคาอาหารและเกษตรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

4) มาตรการหลักในการสงเสริมความปลอดภัยของอาหาร 

 ในป2549 อาเซียนไดใหการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนสําหรับผัก
และผลไมสด(ASEAN Good AgriculturalPractices for FreshFruit and Vegetables:ASEAN GAP) 

เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก และผลไม
ในอาเซียน การปฏิบัติตามท่ีระบุไวใน ASEAN GAP มีเปาหมายเพื่อใหมั่นใจวาผักและผลไมที่ผลิต
ไดในอาเซียนมีความปลอดภัยในการรับประทานและมีคุณภาพท่ี เหมาะสมสําหรับผูบริโภค
นอกจากน้ีASEAN GAP ยังทําใหมั่นใจไดวาอาหารถูกผลิตและจัดการในลักษณะที่ไมเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร  

(กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

2.2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใหความสําคัญ
กับประเด็นดานนโยบายท่ีชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  เชน นโยบายการแขงขัน การ
คุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การคุมครองผูบริโภคของอาเซียน (ACCP) 

การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสราง
ชุมชนอาเซียนที่ใหความสําคัญตอบุคคล อาเซียนน้ันเปนท่ีสนใจมากขึ้นเมื่อผลประโยชน และ
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สวัสดิการของผูบริโภคไดรับการพิจารณาโดยการบังคับใชมาตรการทุกอยาง เพื่อนําไปสูการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

กฎหมายคุมครองผูบริโภคทําใหมั่นใจถึงการแขงขันท่ีเปนธรรม และการคามีขอมูลที่
ถูกตองอยางเสรีในตลาด ในปจจุบัน มีเพียงประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนามท่ีมีพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองผูบริโภค นอกจากน้ีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา
เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และประกาศใชในเดือนกันยายน 2553 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
กําลังวางแผนหรืออยูระหวางกระบวนการการรางนโยบายและกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค ในระหวางน้ีประเด็นการคุมครองผูบริโภคในประเทศดังกลาวจึงอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่น เพื่อที่บรรลุเปาหมายในการคุมครองผูบริโภคของอาเซียน (กรมเจราการคาระหวาง
ประเทศ, 2554) 

2) คณะกรรมการวาดวยการคุมครองผูบริโภคของอาเซียน (ACCP) 

การคุมครองผูบริโภคเปนความรวมมือสาขาใหมภายในอาเซียน ตามแผนงานภายใต
พิมพเขียวเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการประสานงานดานการคุ มครอง
ผูบริโภคระหวางรัฐบาลซึ่งภายหลังไดเปลี่ยนช่ือเปนคณะกรรมการวาดวยการคุมครองผูบริโภค
ของอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCP) ไดถูกจัดต้ังข้ึน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 คณะทํางาน ACCP ทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงานกลางเพื่อปฏิบัติ และ
ตรวจสอบการเตรียมการและกลไกภายในภูมิภาค  และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคที่ยั่งยืน (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554) 

การปฏิบัติตามพันธกรณีในพิมพเขี ยวการจัด ต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คณะกรรมการ ACCP ไดใหการรับรองแนวทางยุทธศาสตรสําหรับการคุมครองผูบริโภคแลว ซึ่ง
ประกอบไปดวยมาตรการทางนโยบายและการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมท้ังการพัฒนา (1) กลไกการแจงและการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในป
2553 (2) กลไกการปรับปรุงผูบริโภคขามแดนภายในป2558 และ (3)  แผนการยุทธศาสตรสําหรับ
การสรางเสริมศักยภาพภายในป 2553 (กรมเจราการคาระหวางประเทศ, 2554)  

2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ  เชน ขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration- IAI) เปนตน เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศสมาชิกพัฒนา 
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1) ความคิดริเริ่มในการรวมกลุมอาเซียน และการลดชองวางการ 

วัตถุประสงคหลักประการหน่ึงของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป2558 และการบรรลุเปาหมาย AEC ซึ่งจําเปนตอง
พิจารณาโดยเปนความทาทายสําคัญประการหน่ึง คือ การหาความสมดุลในแงความสอดคลองกัน 
และการสนับสนุนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อไปสูการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ผูนําอาเซียนไดเปดตวัความคิดริเริ่มในการรวมกลุมอาเซียน (IAI)  ในท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน เมื่อป 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางการพัฒนาและเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันของอาเซียน ความคิดริเริ่ม IAI ในระยะแรกเริ่มมุงไปสูการพัฒนาประเทศสมาชิกใหม
อาเซียน ไดแกกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม นอกจากน้ี IAI ยังครอบคลุมงานในกลุมอนุภูมิภาค 
เชน ลุมแมนํ้าโขง เขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกบรูไนฯ – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ฟลิปปนส 
(BIMP-EAGA )และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ความคิดริเริ่ม
ดังกลาวเปนตัวกระตุนใหประเทศท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามพันธกรณีและเปาหมายของอาเซียน
โดยรวม 

2) แผนงาน IAI 

การดําเนินตามแผนงาน IAI เปนตัวขับเคลื่อนการลดชองวางการพัฒนาของอาเซียน 
แผนงาน IAI ระยะแรก (ป 2545-2551) ซึ่งไดรับการรับรองจากผูนําอาเซียนในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 8 ป2545 ไดกําหนดเรื่องสําคัญลําดับแรกในการดําเนินการ ไดแก 1) โครงสราง
พื้นฐานดานขนสงและพลังงาน 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ไดแก การเสริมสรางศักยภาพของ
ภาครัฐ แรงงานและการจางงาน และการศึกษาระดับสูงข้ึน) 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) และ 4) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค(ไดแกการคาสินคาและบริการศุลกากร 
มาตรฐาน และการลงทุน) 5) การทองเที่ยว และ 6) การลดความยากจน 

แผนงาน IAI ระยะท่ีสอง (ป 2552-2558) ซึ่งไดรับการรับรองในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 14 เมื่อป2552 ประกอบดวย โครงการสําคัญในสาขาตางๆ ตามแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

แผนงาน IAI ทั้งสองฉบับใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดาน
กฎระเบียบ อยางไรก็ตามอาเซียนยังใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
และการติดตอสื่อสารทางกายภาพ รวมทั้งการสรางโครงขายเช่ือมโยงทางถนน รถไฟ ทางอากาศ 
และทางทะเลภายในอาเซียน 
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2.4 การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกเนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขตการคาเสรี
ของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดานการผลิต 

จําหนายภายในภูมิภาคใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก (สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ, 2554) 
1) เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA) 

อาเซียนและจีนไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน - จีน 

(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาโดยกรอบความตกลงฉบับน้ีไดกําหนดแนวทางใหแกอาเซียนและ
จีนในการเจรจาความตกลงตางๆ อันนําไปสู การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน -จีน (ASEAN China 

Free Trade Area : ACFTA) ในปจจุบัน จีนเปนประเทศคูคารายใหญที่สุดของอาเซียน โดยมีมูลคา
การคาในป2553 คิดเปน 292.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนเปนสัดสวนรอยละ 11.6 ของการคา
รวมอาเซียน สําหรับอาเซียนจัดเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของจีนโดยมีสัดสวนการคาเทากับรอยละ
9.98ของการคารวมของจีน นอกจากน้ีเขตการคาเสรีอาเซียน - จีนเปนตลาดท่ีมีผูบริโภคจํานวน 
1.92 พันลานคน ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคา 10.09 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ (2553) สงผลใหกลายเปนเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดในโลก 

2) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ซึ่งมีการลงนามเมื่อ เดือนเมษายน 2551 
และมีผลใชบังคับในเดือนธันวาคมของปเดียวกัน มีสาระครอบคลุมในประเด็นตางๆ เชน การคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดความสมดุลทางการคา 
และการลงทุนท่ีมีเสถียรภาพในภูมิภาคตอไป 

อาเซียนและญ่ีปุนมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศคิดเปน 6.4 ลานลานเหรียญ
สหรัฐสําหรับป 2553 การคาระหวางอาเซียนและญ่ีปุนมีมูลคา 213.9 พันลานเหรียญสหรัฐ 

การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน สงผลใหผูบริโภคในอาเซียน และ
ญี่ปุนมีโอกาสบริโภคสินคาและบริการในราคาที่ต่ําลงอันเปนผลจากการลดและยกเลิกภาษีซึ่งสงผล
ใหคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองกลุมดียิ่งข้ึน 

3) เขตการคาเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) 

สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศท่ีสองท่ีเปนคูเจรจาเขตการคาเสรีกับอาเซียน โดยในป 
2548 อาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลีไดลงนามกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อยางครอบคลุมระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Framework Agreemention Comprehensive 
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Economic Cooperation: FA)รวมทั้งความตกลงอีก 4 ฉบับเพื่อจัดต้ังเขตการคาเสรีโดยในป 2552 
สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญอันดับที่ 5 ของอาเซียนโดยมีมูลคาการคาระหวางกัน
เทากับ 74,700 ลานเหรียญสหรัฐ และมูลคาการลงทุนทางตรงจากสาธารณรัฐเกาหลีมายังอาเซียน
เทากับ 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2553 อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีมูลคาการคาระหวางกัน
เทากับ 97,294.22 ลานเหรียญสหรัฐ 

4) เขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (AANZFTA) 

ไดมีการลงนามความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
(AANZFTA) มีขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ณ ประเทศไทย โดยวัตถุประสงคที่บูรณาการตลาด
ของทั้งสิบสองประเทศใหเปนตลาดเดียวกัน ซึ่งมีประชากรรวมจํานวน 616 ลานคน และผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติมูลคา 2.61 ลานลานเหรียญสหรัฐ (ป2009) ความตกลงฉบับน้ีมีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยในป2553 การคาระหวางสองฝายมีมูลคารวม 57.5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
และแมวาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการหลั่งไหลของการลงทุนจากตางประเทศลดต่ําลง ตัวเลข
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซึ่งมาจากนักลงทุนออสเตรเลีย และนิวซีแลนดในอาเซียน
กลับเพิ่มข้ึนจาก 10,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป2008 เปน 14.9 พันลานเหรียญสหรัฐ (กรมเจรา
การคาระหวางประเทศ, 2554) 

เพื่อใหการจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว สมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยมีพันธกิจตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยเฉพาะการดําเนินงานใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลจากความตกลงสําคัญ 3 ฉบับคือ 

1. ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรือ 
ATIGA กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) ใหหมดภายในป 
2553 (ค.ศ.2010) และใชมาตรการท่ีมิใชภาษีศุลกากร ไดเฉพาะเรื่องที่จําเปน 

2. กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 

on Service) หรือ  AFAS กําหนดใหสมาชิกตองทยอยเปดตลาดบริการ ASEAN Blueprint 

กําหนดใหสมาชิกตองเปดตลาดใหสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุนถึงรอยละ 70 ยกเวนในสาขาท่ี
เห็นวาออนไหว 

3. ความตกลงว าดวยการลงทุนอาเซียน  ( ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement) หรือ ACIA กําหนดใหเปดเสรีและใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาท่ีตกลงกัน 5 
ประเภท คือ เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งใหความคุมครอง 
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การสงเสริม และการอํานวยความสะดวกดานการลงทุนแกสมาชิกอาเซียนใน 5 สาขาท่ีกลาวมา
ขางตน 

นอกจากพันธกรณีตามความตกลงขางตนท่ีมีสวนผลักดันใหอาเซียนหลอมรวมเปน
ประชาคมอาเซียนแลว ยังมีพันธกิจกรณีอื่นท่ีทั้งไทยและอาเซียนตองดําเนินการ ไดแก การอํานวย
ความสะดวกดานการเคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานฝมือ การใหความรวมมือในสาขาตางๆ เชน 
ดานเกษตร อาหาร และปาไม ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ  พลังงาน) ความรวมมือดานเหมืองแร พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ความรวมมือดานการเงิน ความรวมมือดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) เปนตน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2555) 

จากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทําใหทราบถึงเปาหมายอาเซียน  มาตรการ
ทางดานความปลอดภัยอาหาร การคุมครองผูบริโภค การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก และความ
รวมมือของกลุมตางๆในโลก ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม เพื่อใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ 

 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการ 

3.1 ผูวิจัยไดศึกษาความหมาย ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการสรุปไดดังน้ี 
ความหมายของการประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายไดในลักษณะตาง ๆกันท้ังท่ีใช 
การพิจารณาในแงมุมตางๆ ดังน้ี (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) 

การประกอบการในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร คือกระบวนการท่ีนําเอาปจจัยการผลิต 
(ที่ดิน แรงงาน และทุน) ชนิดตาง มาแปรสภาพเปนสินคาและการบริการใหมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

การประกอบการในความหมายเชิงธุรกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งรวมกันในการผลิตหรือจําหนายสินคาและบริการโดยมุงหวังผลกําไรและมีความเสี่ยงตอ
การขาดทุน จากความหมายดังกลาวน้ีเห็นไดวา การประกอบการใดๆ ซึ่งเปนของบุคคลเดียวหรือ
กลุมของบุคคล เชน หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดก็ตาม ถาหากมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตและ
จําหนายสินคาโดยมุงหวังในผลกําไร และยอมเสี่ยงตอการขาดทุนยอมถือวาเปนธุรกิจทั้งสิ้น อาทิ
โรงงานผลิตรถยนต รานคาปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย เปนตน 

การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้ง
กิจการหรือหนวยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของกฎหมายเปนแนวทาง
ควบคุมในการดําเนินกิจการ 
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ผูประกอบการ  หรือ  “เถาแก” ภาษาอังกฤษ  คือ  Enterpreneurs ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงต้ังองคกรธุรกิจขึ้นมาเพื่อหวังผลกําไร 
นอกจากน้ันก็มีนักเศรษฐศาสตรที่มีช่ือเสียงอีกหลายคนไดใหคํานิยามไวมากมาย และแตกตางกัน 
ทําใหเห็นวาบุคคลท่ีเปนผูประกอบการน้ันตองเปนผูที่มีความกระตือรือรน ขวนขวายที่เอาปจจัย
การผลิตตางๆ ผสมผสานดวยหลักการการจัดการ ทําใหเกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโภคใหม 
มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางที่ทําใหเกิดกําไร เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลก
ใหมใหกับสินคาตัวเดิมอยู เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหดีขึ้น ติดตามขาวสาร
สถานการณตางๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจน วิทยาการใหมๆ ไปใชปรับปรุงใหดีขึ้น  (ชุติภา 
โอภาสานนท, 2543) 

คําวา “พอคา” กับ “ผูประกอบการอุตสาหกรรม” น้ันมีความหมายตางกัน “พอคา”ไมได
เปนผูผลิต แตทําหนาท่ีเปนผูที่มีเงินไปซื้อของมาขาย หรือบางทีอาจไปเครดิตสินคากับผูผลิตหรือ
คนกลาง นําของน้ันมาจําหนายเมื่อไดเงินทองมาก็นํามาหักกับตนทุน ที่เหลือเปนกําไร เอาเงินไป
ซื้อมาขายอีก เปนการหมุนเวียนเงินจากการจายไปและรับกลับมา หรือเปนการหมุนเวียนในระยะ
สั้นกวา พอคามีความเสี่ยงนอยกวาผูประกอบการอุตสาหกรรม ที่ตองใชความคิดในการลงทุนหา
ผลิตภัณฑ มีความเสี่ยงหาเงินลงทุน ตั้งโรงงาน ซื้อเครื่องจักร จางแรงงาน ทําการบริหารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ หาตลาด และปรับสภาวะใหเขากับสิ่งแวดลอม ขยายงาน ทั้งผลักดันทุกวิถีทางให
บรรลุเปาหมาย จนกลายเปนผูประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูที่ทําธุรกิจใหญโตขึ้นมาไดจนถึงปจจุบัน 
และกลายเปนแหลงจางงาน สรางรายไดใหกับประเทศ นับไดวาเปนบุคคลท่ีนาสงเสริมอยางยิ่ง (ชุติ
ภา โอภาสานนท, 2543) 

3.2 ความสําคัญและบทบาทของการประกอบการ สถานประกอบการธุรกิจประเภท
ตางๆ ซึ่งเปนสถาบันหน่ึงของสังคมยอมมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาและการดํารงอยูอยาง
มั่นคงของสังคม เมื่อสังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้นก็ยิ่งทําใหการประกอบธุรกิจตองแสดง
บทบาทมากขึ้นตอชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม มนุษยทุกคนเปนผูบริโภคสินคาและบริการ
เพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบาย ดังน้ันจึงตองพึ่งพาผูผลิตและ ผูจําหนายสินคาหรือบริการเพื่อนํามา
บําบัดความตองการและเพื่อใหสังคมไดพัฒนายิ่งข้ึนไปก็จําตองอาศัยการมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง
ทั้งดานการเงิน การลงทุนและการมีงานทําอยางเต็มท่ี (Full Employment) ซึ่งเปนผลพวงจากการ
ประกอบการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง อยางไรก็ตามเราสามารถสรุปบทบาทของการ
ประกอบการที่มีตอสังคมไดดังน้ี 1) ชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาและมั่นคง
ดวยการเพิ่มจํานวนผลผลิตหรือรายไดประชาชาติและเปดโอกาสใหมีการจางงานมากข้ึน     2) ชวย
ใหรัฐมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อนําไปใชจายสรางความเจริญ
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ใหแกประเทศในดานตางๆ เชน สรางสาธารณูปโภค อันไดแก ถนนหนทาง ทาเรือ โรงพยาบาล 
โรงเรียน เปนตน 3) ชวยใหเกิดความกาวหนาของวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ การประกอบการธุรกิจ
ในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ตองอาศัยการคนควาและวิจัยศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงสามารถดํารงอยูไดทามกลางการแขงขันในตลาด 4) ชวยยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพใหสูงข้ึน โดยท่ีธุรกิจไดชวยสรางงานใหแกบุคคลและเกิดมีรายไดเพื่อนําไปซื้อหา
สินคาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ ทําใหเกิดการกินดีอยูดี 5) ชวยสรางสรรคและรักษาคานิยมในดาน
ของรูปแบบและคุณคาของสินคา ซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคของผูผลิตท่ีชวยกําหนดแนวทาง
ของรสนิยมในการบริโภค  ตลอดจนการเสียสละของธุรกิจเพื่อสวนรวม  เพื่อรักษาไวซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน การเสนอรายการสารคดีของโทรทัศนเรื่องจดหมายเหตุกรุง
ศรีฯ เปนตน ซึ่งเปนรายการสรางคานิยมท่ีดีตอธุรกิจที่เปนเจาของรายการใหเกิดข้ึนกับประชาชน
โดยท่ัวไป 6) ชวยในการปองกันและรักษาสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษดานตางๆ เพื่อให
สังคมของมนุษยอยูอาศัยโดยมีสุขอนามัยท่ีดี (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการทําใหทร าบถึง ความหมาย ความสําคัญและ
บทบาทของการประกอบการ ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม เพื่อใชในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ 

 

4. ขอมูลจังหวัดนครนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม เปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ภูมิปญญา ผลิตผลทาง
เกษตร ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว พรั่งพรอมไปดวยวิถีที่
เปยมสุข ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครปฐม อาทิเชน ความพรอมในการเปนครัวไทยสู
ครัวโลก การเปนเมืองแหงพุทธมณฑลธานี เมืองแหงการทองเที่ยวหลากรูปแบบ เปนตน จังหวัด
นครปฐมเปนเมืองแหงศักยภาพผสมผสานอยางลงตัวระหวางอดีตกับปจจุบัน มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงทองเที่ยว มีความอุดมสมบูรณในเรื่องอาหาร มีความชีวิต
ความเปนอยูแบบเกื้อกูลกัน รักใครปรองดอง โครงสรางของสังคมมีการผูกพันการอยางแนนแฟน 
และเมืองนครปฐมเปนเมืองท่ีมีอารยธรรม มีจริยธรรม ความเจริญเศรษฐกิจมั่นคงเปนศูนยกลาง
แหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝงใหคนหยั่งลึกใน
ศีลธรรมพื้นฐาน สํานึกในคุณธรรม มีจริยธรรม  ในการดําเนินชีวิต เมื่อศึกษาโครงสรางทาง
วัฒนธรรมพบวาชาวนครปฐมประกอบไปดวยหลายเช้ือชาติ หลอกวัฒนธรรม การแตกตางทางเช้ือ
ชาติศาสนา ภาษาพูดน้ันสวนใหญเปนสาเหตุทําใหเกิดกรณีพิพาทรุนแรง แตจังหวัดนครปฐมกลับ
เปนดินแดนแหงมิตรภาพ ซึ่งคนหลากเช้ือสายหลายวัฒนธรรม ไดมีจิตใจหลอหลอมกันเปนหน่ึง
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เดียว ภายใตรมธงไตรรงค  คนหลายเช้ือชาติในนครปฐมอยูรวมกันอยางเปนสุขทุกทองที่ 
ขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไวอยางเข็มแข็ง ทั้งประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและ
ภาษาด้ังเดิมของบรรพบุรุษ ประเพณีที่นาสนใจในจังหวัดนครปฐมน้ันลวนมากมายหลากหลาย
อารยธรรมที่สืบคนกันไวอยางตอเน่ืองยกตัวอยางเชน งานนมัสการองคพระปฐมเจดีย งานมหาธีร
ราชเจา ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแหธงสงกรานต และประเพณีแขงเรือ เปนตน (ศูนยราชการ
จังหวัดนครปฐม, 2551) 

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปพ.ศ. 2553 พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย
ตอหัว 152,225 บาทตอป ทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวมตามราคาประจําป  148,599 ลานบาท 
รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเปนมูลคา 70,512 ลานบาท รองลงมาเปน
สาขาเกษตรกรรม คิดเปนมูลคา 18,747 ลานบาท อันดับ 3 เปนสาขาการคาสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน คิดเปนมูลคา 13,673 
ลานบาท สาขาการศึกษา  คิดเปนมูลคา 9,005 ลานบาท  สาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการ
คมนาคม คิดเปนมูลคา 7,434 ลานบาท สาขาการบริหารราชการแผนดิน และการปองกันประเทศ 
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 และงานสังคมสงเคราะห คิดเปน
มูลคา 2,728 ลานบาท สาขาโรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนมูลคา 2,372 ลานบาท สาขาการทําเหมือง
แรและเหมืองหิน คิดเปนมูลคา 1,681 ลานบาท สาขาบริการชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคล
อื่นๆ คิดเปนมูลคา 1,334 ลานบาท สาขาการประมง คิดเปนมูลคา 926 ลานบาท และสาขาลูกจางใน
ครัวเรือนสวนบุคคล คิดเปนมูลคา 146 ลานบาท (สารสนเทศจังหวัดนครปฐม, 2555) 

จากขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม ทําใหทราบถึงความเหมาะสมในการทําธุรกิจ 
วัฒนธรรม จํานวนประชากร และลักษณะประชากร ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถาม 
เพื่อใชในการสัมภาษณผูประกอบการ 
 

5. การเล้ียงสุกร 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรไวดังน้ี 
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) ประเภทเน้ือ รูปรางสั้นกวาพันธุเบคอน ไหลและสะโพกใหญเดนชัด ลําตัวหนาและ
ลึก ไดแก พันธุดูร็อคเจอรซี่ เบอรกเชียร แฮมเชียร เปนตน 

3) ประเภทเบคอน รูปรางใหญ ลําตัวยาว มีเน้ือมาก ไขมันนอย ความหนาและความลึก
ของลําตัวนอยกวาประเภทเน้ือ ไดแก พันธุแลนดเรซ ลารจไวท เปนตน 

พันธุสุกรจากตางประเทศ และพันธุสุกรพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย  ตาม
รายละเอียดดังน้ี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2548) 

1) พันธุลารจไวท มีถิ่นกําเนิดในประเทศอังกฤษ นําเขามาในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 
2482 มีสีขาว หูตั้ง ลําตัวยาว กระดูกใหญ โครงใหญ หนาสั้น หัวใหญ โตเต็มท่ีนํ้าหนัก 200 -250 
กิโลกรัม ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง หยานมเฉล่ีย 8-9 ตัว มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว 
คุณภาพซากดี พันธุลารจไวท เหมาะที่ใชเปนท้ังสายพอพันธและแมพันธุ 

2) พันธุแลนดเรซ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศเดนมารค นําเขามาในประเทศไทยป พ.ศ. 
2506 มีสีขาว หูปรก หนายาว ลําตัวยาว มีซี่โครงมากถึง 16-17 คู (สุกรปกติมีกระดูกซี่โครง 15-16 
คู) โตเต็มท่ีนํ้าหนัก 200-250 กิโลกรัม ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง หยานมเฉลี่ย 8-9 ตัว มี
ขอเสียคือ ออนแอ มักมีปญหาเรื่องขาออน ขาไมคอยแข็งแรง แกไขโดยตองเลี้ยงดวยอาหารท่ีมี
คุณภาพดี พันธุแลนดเรซเหมาะท่ีใชเปนสายแมพันธุ 

3) พันธุดูร็อคเจอรซี่ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศอเมริกา มีสีแดง หูปรกเปนสวนใหญ ลําตัว
สั้นกวาลารจไวท และแลนดเรซ ลําตัวหนา หลังโคง โตเต็มท่ีนํ้าหนัก 200-250 กิโลกรัม เปนสุกรที่
ใหลูกไมดกเฉลี่ย 8-9 ตัว เลี้ยงลูกไมเกง อยานมเฉล่ีย 6-7 ตัว ลูกสุกรหลังจากอายุ 2 เดือนไปแลว 
เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกชนิด นิยมใชเปนสายพอพันธุเพื่อ
ผลิตลูกผสมไดลูกผสมท่ีสวยงาม แผนหลังกวาง เจริญเติบโตเร็ว 

4) พันธุเปยแตรง มีถิ่นกําเนิดจากประเทศเบลเย่ียม มีสีขาวเหลือง ลายสลับ เปนสุกรที่มี
รูปรางสวยงาม กลามเน้ือเปนมัดๆ แผนหลังกวางเปนปก สะโพกเห็นเดนชัด โตเต็มท่ี 150-200 
กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตเน้ือแดงสูงมาก มีขอเสียคือ ตื่นตกใจช็อกตายงาย และโตชา ปจจุบันนิยมใช
ผสมขามพันธุในการผลิตสุกรขุน 

5) สุกรพื้นเมือง เปนสุกรที่เลี้ยงอยูตามหมูบานชนบทพวกชาวเขา ลักษณะโดยท่ัวไป มี
ขนดํา ทองยาน หลังแอน การเจริญเติบโตชา ใหลูกดก และเลี้ยงลูกเกงมีช่ือเรียกตางกันไปตาม
ทองถิ่น เชน สุกรพันธุไหหลํา พันธุควาย พันธุราด พันธุพวง สุกรปา เปนตน 
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นอกจากน้ีก็มีสุกรพันธุแฮมเชียร เบอรกเชียร และเหมยซาน ที่นําเขามาทดลองเลี้ยงดูใน
ประเทศไทย แตไมนิยมเลี้ยงแพรหลาย ที่นิยมเลี้ยงกันมากมีเพียง 3 พันธุเทาน้ัน คือ ลารจไวท 
แลนดเรซ และดูร็อคเจอรซี่ สวนสุกรลูกผสมท่ีผลิตเปนสุกรขุน นิยมใชสุกรสามสายพันธุคือ ดูร็อค
เจอรซี่ กับ แลนดเรซ-ลารจไวท (โดยใชพอพันธุแทดูร็อคเจอรซี่ และแมพันธุลูกผสมแลนดเรซ -
ลารจไวท) 
 

5.2 อาหาร และการใหอาหารสุกร 

สุกรเปนสัตวกระเพาะเดี่ยว ไมสามารถยอยอาหารท่ีมีเยื่อใยมากไดดีเหมือนสัตว
กระเพาะรวม (โค กระบือ) ระบบยอยอาหารมีหนาท่ียอยอาหารท่ีสุกรกินเขาไปใหแตกตัวจนมี
ขนาดเล็กลง  เพื่อสามารถดูดซึมไปใชเสริมสรางสวนตางๆของ รางกาย  สุกรมีความตองการ
โภชนาการที่ครบถวน คําวาโภชนะน้ันหมายถึง สารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายประกอบดวย 6 
ชนิดคือ 

1) นํ้า ใหนํ้าสะอาดแกสุกรตลอดเวลา ปกติสุกรกินนํ้าประมาณ 5-20 ลิตรตอวัน ตาม
ขนาดของสุกร 

2) โปรตีน มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของสุกร  ชวยสร างเน้ือเยื่อ  และเปน
สวนประกอบหลักที่สําคัญของรางกายสัตว โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนอยูประมาณ 30 ชนิด 
กรดอะมิโนที่จําเปน 10 ชนิด ไดแก ไลซีน เมทไธโอนีน ทริพโตแฟน อารยินิน ฮิสทิตีน ไฮโซลูซีน 
ลูซีน อาลานีน ทรีโอนีน และวาลีน 

3) คารโบไฮเดรท เปนอาหารท่ีใหพลังงานท่ีเรียกงายๆวาอาหารแปงและนํ้าตาล รวมไป
ถึงเยื่อใยท่ีเปนสวนประกอบในวัตถุดิบอาหารสัตว 

4) ไขมัน เปนอาหารท่ีใหพลังงาน เชนเดียวกับคารโบไฮเดรท แตใหพลังงานสูงกวาคาร
โบไฮเดรท 2.25 เทา 

5) แรธาตุ แรธาตุเปนสิ่งจําเปนมากท่ีสุด สําหรับการทํางานของร างกาย มีหนาท่ี
เสริมสรางกระดูก และตานทานโรค ในรางกายสุกรมีแรธาตุมากกวา 40 ชนิด สวนที่จําเปนและ
สําคัญตอรางกาย ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน เหล็ก ทองแดง ไอโอดีน กํามะถัน 
สังกะสี แมงกานีส โคบอลท โปตัสเซียม แมกนีเซียม และซิลิเนียม 

6) ไวตามิน เปนสารประกอบอินทรี มีความจําเปนตอการเจริญเติบโต และการ
ดํารงชีวิต ไวตามินมีมากถึง 50 ชนิด สวนท่ีจําเปนในรางกายสัตว ไดแก ไวตามิน เอ ดี อี บี2 (ไร
โบฟลาวิน) ไนอาซีน กรดแพนโทธินิค โคลีน ไบโอดีน และบี12 เปนตน 
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5.3 โรงเรือนสุกร 

โรงเรือนที่ดีสะดวกในการจัดการฟารม สุกรอยูภายในคอกอยางสบาย ขั้นตอนในการ
สรางโรงเรือนสุกรมีดังน้ี 

1) สถานท่ีกอสรางโรงเรือนสุกร ควรเปนท่ีตอนนํ้าไมทวม มีที่ระบายนํ้าไดดี หางไกล
จากที่ชุมชน ตลาด และผูเลี้ยงสุกรรายอื่น 

2) สรางโรงเรือนสุกรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  ระยะหางของแตละโรง เรือน
ประมาณ 20-25 เมตร เพื่อแยกโรงเรือนออกจากกันเปนสัดสวน 

3) ลักษณะของหลังคาโรงเรือนสุกรมี 5 แบบ คือ  
3.1) แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบน้ีสรางงาย ราคากอสรางถูกแตมีขอเสีย 

คือ แสงแดดสองมากเกินไปในฤดูรอน ทําใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูง ในฤดูนํ้าฝนสาดเขาไปใน
โรงเรือนไดงาย ทําใหภายในโรงเรือนช้ืนแฉะ ขอเสียอีกอยางหน่ึง หากมุงหลังคาดวยหญาคา แผก 
และจาก ตองใหมีความลาดเอียงของหลังคาในระดับลาดชันสูง เพื่อใหนํ้าฝนไหลลงจากหัวคอกไป
ทายคอกไดสะดวก มิฉะน้ันทําใหนํ้าฝนรั่วลงในตัวโรงเรือน 

3.2) แบบเพลิงหมาแหงนกลาย เสียคาใชจายเพิ่มข้ึนกวาแบบเพลิงหมาแหงน 
แตมีขอดีสามารถใชบังแดด ปองกันฝนสาดไดดีขึ้น 

3.3) แบบหนาจ่ัว ราคากอสรางสูงกวาสองแบบแรก แตดีกวามาก ในแงการ
ปองกันแสงแดดและฝนสาด โรงเรือนแบบน้ีถาสรางสูงดีเน่ืองจากอากาศภายในโรงเรือนเย็นสบาย 
แตถาสรางตํ่าหรือเตี้ยเกินไปทําใหอากาศภายในโดยเฉพาะตอนบายรอนอบอาว อากาศรอนไมมี
ชองระบายออกดานบนของหลังคา 

3.4) แบบจ่ัวสองช้ัน เปนแบบที่นิยมสรางกันท่ัวไป มีความปลอดภัยจาก
แสงแดดและฝนมาก อากาศภายในโรงเรือนมีการระบายถายเทไดดี แตราคาคากอสรางสูงกวาแบบ
แรก แตก็นับวาคุมคา ขอแนะนําคือ ตรงจ่ัวบนสุด ควรใหปกหลังคาบนยื่นยาวลงมาพอสมควร ทั้งน้ี
เพื่อปองกันฝนสาดเขาในชองจ่ัว ในกรณีฝนตกแรง ทําใหคอกภายในช้ือแฉะ 

3.5) แบบจ่ัวสองช้ันกลาย  มีคุณสมบัติคลายๆกับแบบจ่ัวสองช้ันหลังคา
โรงเรือนแบบน้ี เพื่อตองการขยายเน้ือที่ในโรงเรือนใหกวางข้ึน และดีในแงปองกันฝนสาดเขาใน
ชองจ่ัวของโรงเรือน 

4) วัสดุที่ใชมุงหลังคา ขึ้นอยูกับงบการลงทุน วัสดุที่ใช เชน กระเบื้อง อะลูมิเนียม 
สังกะสี แฝก และจาก เปนตน 

5) ความสูงและความกวางของโรงเรือน ถาโรงเรือนสูงและกวางมีสวนชวยใหภายใน
โรงเรือนเย็นสบาย ถาเลี้ยงสุกรขุนมักสรางคอกเปน 2 แถว มีทางเดินอยูตรงกลาง ขนาดของคอก 
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ดานหนากวาง 4 เมตร ยาวไปดานทายคอก 3.5 เมตร (ขังสุกรคอกละ 8-10 ตัว) หลังคาจ่ัวสองช้ัน 
ควรสูงประมาณ 8 เมตร ความยาวของโรงเรือนตามความเหมาะสม 20-100 เมตร 

6) พื้นคอก โดยท่ัวไปสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกรดวยพื้นคอนกรีต ประหยัดเงินลงทุน 
ยกเวนถาสรางโรงเรือนสุกรพอแมพันธุ อาจเปนพื้นสองช้ันหรือเรียกวาพื้นสแล็ต (พื้นสแล็ต
สําเร็จรูปเปนแผนมีรูเปนชองๆสําหรับใหนํ้าไหลจากพื้นช้ันบนลงไปพื้นช้ันลาง) ใชงบลงทุนมาก
แตสะดวกในการจัดการดูแลสุกระพอแมพันธุ และแมสุกรเลี้ยงลูก 

7) ผนังคอก ทั่วๆไป มักใชอิฐบล็อก แปบนํ้า ลวดถัก ไมขนาด 1.5 น้ิว x 3 น้ิว ความสูง
ของผนังคอกสูงประมาณ 1 เมตร ถาเปนสุกรพอพันธุควรสูง 1.2 เมตร  

 

5.4 ลักษณะระบบของโรงเรือนสุกร 

1) โรงเรือนระบบเปด หมายถึงโรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ และ
อุณหภูมิแปรตามสภาพของอากาศรอบโรงเรือน 

2) โรงเรือนแบบปด หมายถึงโรงเรือนที่สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ความเปนอยูของสุกร ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ และแสงสวาง สามารถปองกัน
พาหะนําโรคได โรงเรือนปด เชน โรงเรือนอีแว็ป เปนตน ราคาลงทุนครั้งแรกคอนขางแพง แตสุกร
อยูสุขสบายและโตเร็ว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2548) 

จากขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรทําใหทราบถึง ประเภทพันธุสุกร และพันธุพื้นเมืองที่
นิยมเลี้ยงในประเทศไทย  ซึ่งผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เพื่อ
ใชในการสัมภาษณผูประกอบการ 
 

6. แนวคิดเก่ียวกับ SWOT analysis 

SWOT analysis เปนวิธีการหรือเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนกลยุทธที่รูจักและใชกัน
อยูอยางแพรหลายในกิจการและลักษณะงานตางๆ ไดแก งานพัฒนาชุมชนชนบท เชน การใช  
SWOT analysis วางแผนกลยุทธของกลุมเครดิตยูเนียน การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอเมริกา 
ซึ่งชวยใหผูนําชนบทเขาใจศักยภาพทางเศรษฐกิจของชนบท และตัดสินใจดึงเงินทุนจากภายนอก
เพื่อการลงทุนไดอยางถูกตอง การวางแผนกลยุทธที่ใชไดกับธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งธุรกิจขนาดจ๋ิวที่
ทําอยูกับบาน ตลอดจนการวางแผนอาชีพสวนบุคคล นอกจากน้ี SWOT analysis ยังใชเปน
เครื่องมือการตรวจสอบงาน ตรวจสอบเรื่องตางๆขององคกร การเสนอรายงานในการตรวจสอบ
การตัดสินใจดําเนินงานขององคกร เปนตน ขณะเดียวกัน SWOT analysis ยังใชเปนเครื่องมือ
ปรับปรุงการทํางานเปนทีม การศึกษาตนเองของเยาวชนในโครงการเยาวชน หรือกระท่ังใชในการ
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ดําเนินชีวิตในครอบครัว เชน การวางแผนพัฒนาดานตางๆของบุตร เปนตน (นันทิยา และรณรงค หุ
ตานุจิตร, 2543) 

6.1 องคประกอบของ SWOT analysis 

องคประกอบหรือประเด็นที่สําคัญของเทคนิค  SWOT analysis ในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอหนวยงาน ไดแก 

1. “S” มาจากคําวา “Strength” หมายถึง “จุดแข็ง” หรือจุดเดนท่ีเสริมสรางใหหนวยงาน
เข็มแข็งข้ึน หรือความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปน
ประโยชนในการทํางาน เชน สหกรณโคนมแมโจ มีความสัมพันธภายในองคกรคอนขางดีมีความ
สนใจยอมรับเทคโนโลยีใหม ทั้งน้ียังมีที่ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดานโคนม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม
หรือองคความรูใหมดานเทคนิคการเลี้ยงโคนมเกิดขึ้นท่ีปรึกษาก็คอยใหขอมูลใกลชิดทําใหสมาชิก
สามารถพัฒนาเทคนิควิธีเลี้ยงโคนมสูงข้ึนไปอีกระดับหน่ึง 

2. “W” มาจากคําวา “Weakness” หมายถึง “จุดออน” หรือสถานการณภายในองคกรที่
เปนลบและดวยความสามารถซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค อาจมีบางสวนบางองคประกอบที่กระทบตอหนวยงานแลวหนวยงานยังคงอนุรักษ 
หรือยืนยันไมเปลี่ยนแปลงทาที เชน ทัศนคติของคนมหาดไทยบางสวนที่ยึดติดกับการรวมอํานาจ
ในขณะท่ีสภาพแวดลอมภายนอกเขาสูความเปนประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยที่เปนผูคิดตัดสินใจลงมือแกไขปญหาดวยตัวเอง 

3. “O” มาจากคําวา “Opportunity” หมายถึง “โอกาส” หรือปจจัยและสถานการณ
ภายนอกท่ีเอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค ทั้งน้ีอาจเปนความพรอมและ
ศักยภาพของบุคลากรที่ดีมีความรู มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรูดาน
ตางๆอยางตอเน่ืองเปนระบบ เปนโอกาสที่สรางงานและพัฒนาการมีสวนรวมขององคกรชุมชนให
เข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

4. “T” มาจากคําวา “Threat” หมายถึง “อุปสรรค” หรือ แรงกดดัน อันตรายที่บั่นทอน
ความเจริญกาวหนาของหนวยงาน หรือปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค เปนเรื่องท่ีหนวยงานตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน สมาชิกผูเลี้ยงโคนมแมโจมีพื้นท่ีการเลี้ยงโคนมจํากัดและท่ีดินมีราคาแพงไมสามารถ
ขยายพื้นท่ีการเลี้ยงออกไป ทําใหสมาชิกถูกจํากัดศักยภาพในการที่ขยายขนาดของฟารมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมีผลกระทบตอสมาชิกสหกรณ ในดานของธุรกิจสหกรณโดยตรง รายไดที่สหกรณควร
ขยายไดจากธุรกิจรวบรวมนํ้านมก็คงอยูขนาดเดิมไมคอยเกิดความเปลี่ยนแปลงมากนัก 
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6.2 ขั้นตอนที่สําคัญของ SWOT analysis 

ขั้นตอนที่ 1 

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอหนวยงาน มีตัว
แปรสําคัญในการวิเคราะห คือ 

1.1) สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ดานสังคม ดานการเมืองการปกครอง ดาน
เศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี 

1.2) ผลกระทบตอหนวยงาน ดานบวกเปนลูทางหรือโอกาสของหนวยงาน 
และดานลบเปนอุปสรรคหรืออันตรายตอหนวยงาน 

2) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน มีมาตรการหรือตัวแปรสําคัญในการ
วิเคราะห คือ สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ไดแก บุคลากร องคกรประชาชน และงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 

กําหนดวิสัยทัศน และกําหนดทางเลือก เปนปจจัยเชิงคุณภาพที่สามารถกําหนดข้ันตอน
ของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT analysis ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกําหนดวิสัยทัศน และ
กําหนดทางเลือก คือ การมองการไกลของผูนํา และการเสริมขอมูลจากวิทยากรภายนอก  

ขั้นตอนที่ 3 

กําหนดเปาหมาย  และกําหนดวัตถุประสงค  เมื่อไดวิเคราะหถึงปจจัยจากสภาวะ
แวดลอมแลวนําสวนที่วิเคราะหไดกําหนดแผนกลยุทธตอไป 

ขั้นตอนท่ี 4 

วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองกําหนดปจจัยที่มีความจําเปนเรงดวนและสามารถ
เสริมสรางหรือแกไขได อยูในระดับตนๆของแผน แบงออกเปนแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว 
แผนระยะสั้นคือ แผนที่มุงแกไขจุดบกพรองขององคกรอยางเปนรูปธรรม ไมมีความยุงยาก แผน
ระยะยาวคือ การแกไขปญหาโดยทําแบบเปนขั้นตอน ตองการเวลาและกระบวนการในการ
ดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 

สรางความเขาใจรวมกันทุกระดับ ควรสรางความยอมรับและสรางแรงกระตุนการ
มุงมั่นในการแกไขปญหาอยางพรอมเพียงกัน (ปรีดี โชติชวง, 2539) 

จากขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด swot analysis ทําใหทราบถึง องคประกอบของ swot และ
ขั้นตอนในการวิเคราะห swot ผูวิจัยสามารถนําขอมูลไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เพื่อ
ใชในการสัมภาษณผูประกอบการ 
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7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของไว ดังน้ี 

กฤตภัค ทองสุพิมพ, (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และ
การประยุกตใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค กลุมผลิตภัณฑแปรรูปสุกร ในเขตเทศบาลนครปฐม  ผล
การศึกษาพบวากระบวนการสืบทอดภูมิปญญาของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑแปรรูปสุกรในเขตเทศบาล
นครปฐม  ประกอบดวยปจจัย  ดังน้ี 1) แรง จูงใจในการเรียนรู จําแนกได 5 ประการ  ไดแก 
สภาพแวดลอม การสนับสนุนจากผูใหญ แรงจูงใจดานเศรษฐกิจ ความสนใจและความชอบสวนตัว 
2) ลักษณะการเรียนรูจําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก การเรียนรูจากบรรพบุรุษ การเรียนรูจากการ
ดัดแปลง  และการเรียนรูจากการเรียนแบบ 3) รูปแบบการถายทอดเปนการถายทอดภายใน
ครอบครัว 4) วิธีการถายทอด จําแนกได 4 วิธี ไดแก การทําใหดูเปนตัวอยาง การใหปฏิบัติจริง การ
บอกกลาวและแนะนํา การบันทึกเปนลายลักษณอักษร 5) ปญหาอุปสรรคในการถายทอดและเรียนรู 
ดานผูถายทอด คือ การไมมีเวลาถายทอด และปญหาดานสุขภาพรางกาย ดานผูรับการถายทอด คือ
การขาดความมานะอดทนของผูรับการถายทอด คนรุนใหมมีการศึกษาสูงจึงเลือกประกอบอาชีพอืน่ 
ทําใหไมมีเวลาท่ีสนใจเรียนรู ความเช่ือมโยงของภูมิปญญาการทําผลิตภัณฑแปรรูปสุกรและการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  เปนอาชีพที่สามารถผลิตกันภายในครอบครัว กรรมวิธีการ
ผลิตมีความเปนอัตลักษณ ลักษณะเฉพาะ และสรางสรรคผลิตภัณฑแบบใหม แตยังคงความเปน
ทองถิ่นเชนเดิม รวมถึงการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใชในกระบวนการผลิตทําใหผลิตภัณฑ จาก
การแปรรูปเกิดมูลคาทางการคา 

ฐิติกร จ้ิวไมแดง, (2553) ไดทําการศึกษาเรือ่ง การบําบัดนํ้าเสียฟารมสกุรขนาดเล็กโดย
จุลินทรียอีเอ็ม ผลการเปรียบเทยีบคุณสมบัติของนํ้าเสียกอนและหลังการบําบัดดวยจุลินทรียอีเอม็ท่ี
อัตราสวนตาง ๆ (1:1,000 1:2,000 1:3,000 1:4,000 และ 1:5,000) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของนํ้า
เสีย พบวา ที่อัตราสวน 1:1,000 กลุมควบคุมมคีา BOD, COD และ SS มากกวากลุมทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) และผลการเปรยีบเทียบคุณสมบัติของนํ้าเสียกอนและหลังการบําบัด
ดวยจุลินทรียอีเอ็มท่ีระยะเวลาตาง ๆ (2, 4, 6, 8 และ 10 วัน) พบวา ที่ระยะเวลาบําบัด 10 วัน กลุม
ควบคุมท่ีไมไดรับการบําบัดโดยใชจุลินทรียอีเอ็ม มีคา BOD และ COD มากกวากลุมทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) โดยสรุป จุลินทรียอีเอ็มมคีวามสามารถในการบําบัดนํ้าเสียจากฟารม
สุกรขนาดเล็กไดโดยท่ีสามารถบําบัด BOD, COD และ SS ไดเปนอยางดี ดังน้ันจึงสามารถนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียท่ีมีบริบทใกลเคียงกับนํ้าเสียจากฟารมสุกรขนาดเล็ก
ได 
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ศักรพัทธ ฤทธ์ิจรูญโรจน, (2553) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความคุมคาของโครงการ
ผลิตกาซชีวภาพจากฟารมเลี้ยงสุกร ผลการศึกษาพบวาในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
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) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาผลของสถานท่ีเลี้ยง  ตอการ
เจริญเติบโต, การพัฒนาของอวัยวะและ คุณภาพซาก ของสุกรพันธุกระโดน วัตถุประสงคของการ
ทดลองน้ีเพื่อศึกษาผลของระบบการเลี้ยงตอการเจริญเติบโต  องคประกอบเคมีของรางกาย  การ
พัฒนาอวัยวะภายในรางกายและอวัยวะสืบพันธุ และคุณภาพเน้ือ ของสุกรไทยพื้นเมือง  (กระโดน) 

สุกรเพศผู 20 ตัว และสุกรเพศเมีย 20 ตัว ถูกเลี้ยงไวฆาเมื่ออายุ 60 90 120 150 และ 180 วัน ใน
สภาพคอกพื้นดิน ภายนอกโรงเรือน และในสภาพคอกคอนกรีต ภายในโรงเรือน อัตราการ
เจริญเติบโตของสุกรท่ีเลี้ยงในโรงเรือนพื้นคอนกรีตสูงกวาสุกรท่ีเลี้ยงบนพื้นดิน  (P<0.05) ระบบ
การเลี้ยงมีผลตอนาหนักซากและนาหนักเน้ือของสุกร  องคประกอบทางเคมีของสุกรท้ังตัวไมมี
ความแตกตางกันเน่ืองจากระบบการเลี้ยง อยางไรก็ตามพบวาขนาดของหัวใจ ตับ และไต มีความ
แตกตางระหวางสุกรท่ีเลี้ยงทดลองซึ่งไมสามารถอธิบายสาเหตุความแตกตางน้ีได  อวัยวะสืบพันธุ
จากสุกรที่เลี้ยงบนพื้นคอนกรีตมีนาหนักมากกวาสุกรท่ีเลี้ยงบนพื้นดิน  เน้ือสุกรท่ีเลี้ยงบนพื้น
คอนกรีต มีคาความเปนกรดดางหลังเสียชีวิต 24 ช่ัวโมง (pHU) และคาการอุมนาของเน้ือ ตากวาเน้ือ
สุกรท่ีเลี้ยงบนพื้นดิน 

ชุมพล การินทร และสุมลทิพย จันทรนํ้าสระ, (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมเลี้ยงสุกรขุน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผล
การศึกษาพบวาในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจฟารมเลี้ยงสุกรในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน ดาน
เกษตรกรรม พบวาธุรกิจฟารมสุกรขุนจัดอยูในตลาดประเภทแขงขันสมบูรณ ที่ผูประกอบการ
สามารถเขามาดําเนินธุรกิจไอยางเสรี โดยโครงการมีเงินลงทุนเริ่มแรก 9,585,200.00 บาท มีอายุ
โครงการ 15 ป ทําใหโครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 25,328,936.08 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในขององคการ (IRR) มีคาเทากับ 39.112% อัตราสวนรายไดตอทุน 
(B/C ratio) ภายใตอัตราคิดลดรอยละ 6.75 มีคาเทากับ 3.226 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดย
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ใชเวลา 2 ป 10 เดือน อยูในระยะเวลาที่ผูประกอบการสามารถยอมรับได จากการวิเคราะหความเร็ว
พบวาการดําเนินธุรกิจฟารมสุกรขุนยังคงมีความเปนไปไดในทางการเงินถือเปนธุรกิจที่นาลงทุน
เปนอยางยิ่ง ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีวามีความเปนไปไดในการลงทุนทําธุรกิจฟารมเลี้ยงสุกร
ขุนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

ธาตรี จีราพันธุ ,  (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องผลของการใชไคโตซานท่ีมีผลตอ
สมรรถภาพการผลิตสุกรขุน จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย  เปอรเซ็นตซากอุน นํ้าหนัก
ซาก และตนทุน คาอาหารตอการเพิ่มนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมของสุกรขุน พบวา การเสริมไคโตซาน
ในสูตรอาหาร สุกรขุนท่ีไมเสริมไคโตซาน 0.4 และ 0.6 เปอรเซ็นต มีความแตกตางกันทางสถิติกับ
กลุมท่ี ไมเสริมไคโตซานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แตไมแตกตางกับกลุมท่ีเสริมไคโต
ซาน สวนอัตราการแลกเน้ือ นํ้าหนักเพิ่มตลอดการทดลอง  ความหนา ของไขมันสันหลัง  และ
พื้นท่ีหนาตัดเน้ือสันในการเสริมไคโตซาน มีความแตกตางกับกลุมท่ีไมเสริมไคโตซานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 แตไมแตกตางกับ กลุมท่ีเสริมไคโตซานท่ีระดับ  0.2 เปอรเซ็นต 
สวนความยาวของซากสุกรไมมีความแตกตางกัน ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาครั้งน้ี การ
เสริมไคโตซานท่ีระดับ 0.2 – 0.6 เปอรเซ็นต ในอาหารสุกรขุนสามารถทําใหสมรรถภาพการผลิต
ของสุกรดีขึ้น 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํา 1) ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ 4) ขอมูลจังหวัด
นครปฐม 5) การเลี้ยงสุกร 6) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยเทคนิค SWOT analysis 7) งานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ มาเปนการทบทวนแนวคิดในการศึกษาและเปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม โดย
กําหนดประชากร คือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  เพื่อ 1) ศึกษาถึง
ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษา จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค ดานความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขต
เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม 3) เสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) ดวยวิธีวิทยา แบบปรากฏการณวิทยาที่อาศัยแนวคิดและโลกทัศนจาก 
“ปรัชญาปรากฏการณวิทยา” โดยวิธีการน้ีเปนวิธีการใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและเหตุการณตางๆท่ี
ตัวเองประสบมาโดยมีฐานความคิดวามนุษยรูดีในสิ่งท่ีตนเองประสบมา และเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและ
รวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ มีวิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกพื้นท่ีเขต

เทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลสําคัญ คือ จังหวัดนครปฐมเปนพื้นท่ีที่มีการเลี้ยงสุกรมาก
ที่สุดเปนอันดับ 3 ของประเทศ และจังหวัดนครปฐมใกลกับที่พักของผูวิจัยทําใหการเก็บขอมูลทํา
ไดสะดวก ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่ จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่การศึกษา 

 
ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลหลักในการศึกษา คือ เกษตรกรผู เลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
นครปฐม เน่ืองจากผูวิจัยมีความตองการทราบถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียม
ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

1. ประเภทบุคคล ไดแก ตัวผูวิจัย การวิจัยครั้งน้ีตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เพราะการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง 
ดังน้ัน การไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนจริงมากที่สุดน้ันขึ้นอยูกับการวางตัว การกําหนดบทบาท การสราง
ความคุนเคย และความไววางใจใหเกิดแกผูถูกวิจัยใหไดมากที่สุด  
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2. ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

2.1 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดสราง แนวคําถาม (Interview guide) เพื่อใชสําหรับ
เปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูล  คือ  แนวคําถามสําหรับเกษตรกรผู เลี้ยงสุกรในจังหวัด
นครปฐม 

2. 2  การสัง เกต  ( Observation)  ผู วิ จัยใช วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธระหวางการตอบคําถามของเกษตรผูเลี้ยง
สุกร ในจังหวัดนครปฐม 

ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกดวยกลองวีดีโอ 
ผูวิจัยกําหนดประเด็นการสังเกตวาผูใหขอมูลหลัก ความรู ความเขาใจ และความตองการในการ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางไร 

3. ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน 

3.2 แฟมเก็บขอมูล เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อความเรียบรอย
และการนําขอมูล มาใชไดสะดวกรวดเร็ว 

3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเน้ือหาครบถวนโดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถ
บันทึกไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม 

3.4 กลองถายรูป เพื่อใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญที่
ผูวิจัยเห็นวาสมควรบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ แนวคําถามในการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ ผูวิจัยไดคําเนิน

การสราง ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
เปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม 

2. กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพื่อชวยใหการสรางแนว
คําถามใหครอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาที่ตองการศึกษาใหครบถวน 
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3. เขียนและพัฒนาขอคําถาม โดยนําขอคําถามท่ีเขียนขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลองกับสิ่งท่ีตองการศึกษา กอนนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อใหทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู
ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร และ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเลี้ยงสุกร โครงการสําคัญของจังหวัดนครปฐม รวมทั้ง
เอกสารทางดานวิชาการ 

2. การสํารวจขอมูลพื้นฐานและการทําแผนท่ี (Household Census and Mapping) เปน
การสํารวจขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จํานวนและสถานที่ตั้งท่ีเปนท่ีพักอาศัยของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม และจัดทําแผนท่ีใหมองเห็นภาพโดยรวมของพื้นท่ี 

3. การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นท่ีศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอยางกวาง ๆ เพื่อเปนแนว
ทางการสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่งขอคําถามตาง ๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการ
สัมภาษณผูวิจัยไดใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากท่ีสุด เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่
เปนแหลงขอมูลเกิดกังวลใจในการใหคําตอบ ซึ่งอาจมีผลตอความเช่ือถือของขอมูล การซักถามใน
ประเด็นและขอคําถามตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยนลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณหรือความ
เหมาะสม ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพื่อใหไดขอมูล
ระดับลึกที่เขาถึงความเปนจริงมากที่สุด 

4. การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 

4.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู เชน การเตรียมวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ 
การทําวัคซีน การทําความสะอาดเลา เปนตน ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญเพราะโดยสภาพความเปนจริงในขณะท่ีศึกษา
น้ันโอกาสท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัด
นครปฐมน้ันมีมาก จึงทําใหผูวิจัยไดมีสวนรวมในบทบาทใดบทบาทหน่ึงเสมอ 

4.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) การสังเกต
โดยผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอมูลที่
เปนจริง เชน สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป วิถีชีวิตประจําวันของเกษตรกรเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
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 การบันทึกขอมูลภาคสนาม 
การศึกษาภาคสนาม การบันทึกชวยทําใหการศึกษาภาคสนามในการวิจัยครั้งน้ีมีความ

สมบูรณหรือมีคุณภาพเพราะหากใชเพียงการจําอยางเดียว อาจทําใหขอมูลขาดหายหรือคลาดเคลื่อน
ไปได โดยผูวิจัยไดบันทึกขอมูลภาคสนาม ดังน้ี 

1. ขอมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ เพื่อใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนกันเอง
มากที่สุด และไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล จึงบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นการ
สนทนา แตในบางครั้งผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลในกรณีที่เปน
ขอมูลที่สําคัญ ๆ มากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด แตมีประโยชนเพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดมาก
ที่สุด โดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากที่สุด ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรางความสนิทสนมไววางใจ
และเปนกันเองเปนอยางมาก ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากท่ีสุดดวยและหลังจากน้ัน
ผูวิจัยรีบถอดเทปบันทึกเสียงทันที 

2. ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดบันทึกหลังจากการสังเกตน้ันสิ้นสุดลง
ในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะสังเกตตองทํากิจกรรมมีสวนรวมไปดวยจึงไมอาจจดบันทึก
ไดทันที แตเมื่อเสร็จภารกิจแลวตองเรงจดบันทึกโดยเร็ว เพื่อปองกันการลืมขอมูลบางตอนได 

3. ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวมอาจสามารถ
บันทึกในขณะที่สังเกตไดทันที หรือบันทึกหลังการสังเกตก็ได ผูวิจัยยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  

 

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 9 เดือน โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 หลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัยโดยใช
เวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแต มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ระยะท่ี 2 เริ่มต้ังแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2555 ในระยะน้ีผูวิจัยไดเขาไปคลุกคลี
กับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม พรอมท้ังสังเกต สัมภาษณ ตลอดจนเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ โดยวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กันและเริ่มเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ 

ระยะท่ี 3 เริ่มต้ังแต กันยายน พ.ศ. 2555 หลังจากผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว 
เมื่อเกิดปญหาท่ีจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิม่เติม ผูวิจัยเขาไปในพื้นที่ศึกษาอีกเปนระยะ ๆ เพื่อ
เก็บขอมูล จนกวาไดขอมูลที่ชัดเจนสมบูรณที่สามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น เพื่อเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 
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 การวิเคราะหขอมูล  
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ วิเคราะหไป

พรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันที่เขาไปเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการ
จดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาขอมูลที่ได
แตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอที่ตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณที่สุด 

2. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหเชิง
พรรณนา (Description Analysis) โดยมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลอยางละเอียด จากการ
สัมภาษณและสังเกต แลวนําไปจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อ
หาขอสรุป 

3. นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้งแลว
จึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

การตรวจสอบขอมูล 
ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูล

ที่เก็บรวบรวมน้ันมีความสอดคลองถูกตองหรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมูลในเรื่อง เวลา 
สถานท่ี และบุคคลกรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลที่ไดจากผู
สัมภาษณคนใดคนหน่ึง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานท่ี
ตางกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูลน้ันใหเกิดความ
ชัดเจนสวนขอมูลที่เปนท่ีสงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความนาเช่ือถือ ผูวิจัยไมนํา
ขอมูลน้ันมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอที่ศึกษาก็เก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ  
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บทที4่ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
งานวิจัยเรื่อง ความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเ พื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม วามีวิธีการ  ขั้นตอน และเทคนิค ใน
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการรับมือในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางไร และ
ศึกษาถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม  ในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของ และทําการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณระดับลกึจากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จํานวน 10 
คน ประกอบกับการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวมทําใหไดขอมู ลจากการศึกษาตาม
กรอบการวิจัย และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห ตีความและสรุปผลการศึกษาไวตามประเด็นดังตอไปน้ี 

 
ตอนท่ี 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 
ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูเลี้ยงสุกร 
ตอนท่ี 3 ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ตอนท่ี 5 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตอนท่ี 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 
จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลมีการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรมาแลวประมาณ 5 – 40 ป 

โดยเลี้ยงสุกรประมาณ 500 – 20,000 ตัว โดยรายไดไมสามารถกําหนดตายตัวได เพราะราคาของ
สุกรขึ้นลงทุกอาทิตย โดยสุกรจํานวนหน่ึงตัวสามารถสรางกําไรไดสูงสุด 4,000 บาทและสามารถ
ทําใหขาดทุนไดถึง 3,000 บาท ทั้งน้ีราคาจะข้ึนอยูกับกลไกตลาด และกลุมผูเลี้ยงสุกร โดยกลุมผู
เลี้ยงสุกรจะเปนผูตั้งราคา และมีวันประชุมเพื่อกําหนดราคากลางในคืนกอนวันพระ และประกาศ
ราคาในวันถัดไป โดยการกําหนดราคาน้ันมีการกําหนดราคากลางของสุกรท้ังราคาหนาฟารมและ
ราคาหนาเขียง ถาราคาสุกรตํ่าก็จะสงผลใหผลการประกอบการขาดทุน แตถ าราคาสุกรสูงก็จะได
กําไรมาก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการสุกรของผูบริโภคและความสามารถในการผลิตสุกร ณ เวลา
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น้ัน ตัวอยางเชน ในฤดูรอน ลักษณะภูมิอากาศในเขตอําเภอเมืองนครปฐม มีอุณหภูมิสูงถึง 33-37 
องศาเซลเซียส เพราะอากาศรอนมากทําใหสุกรกินอาหารไดนอยลง สงผลขนาดของสุกรมีขนาด
เล็ก ทําใหมีสวนเน้ือที่ใชบริโภคตอสุกรหน่ึงตัวนอยกวาปกติ จึงมีความตองการจํานวนสุกรเพิ่มข้ึน 
ดังน้ันจึงทําใหขายไดราคาสูง และมีกําไรมาก แตในชวงเทศกาลกินเจ ตลาดมีความตองการบริโภค
สุกรนอย ทําใหราคาสุกรต่ํา สงผลใหเกิดการขาดทุน 

 
“พ่ีเลี้ยงหมูก็มีกําไรมีขาดทุน ราคาดีหนอยก็กําไรเยอะ ราคาไมดีก็ขาดทุนเยอะ ราคา

หมูก็ขึ้นอยูกับคนเลี้ยงน่ีแหละ กําหนดกันเอง พระนึงก็นัดประชุมกินขาวกันครั้งนึงแลวก็กําหนด
ราคากันตอนน้ันแหละ”  (วีระ พจนประพันธ, 2555) 

 
ในดานของจุดเริ่มตนการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรน้ัน มีทั้งแบบคนที่เลี้ยงสุกรมา

ตั้งแตแรกเริ่ม และแบบผูที่เปลี่ยนอาชีพ โดยอาชีพกอนที่จะมาเลี้ยงสุกร ไดแก เลี้ยงปลา ทําไร ทํา
นา รับจางเพาะขิงออน และรับราชการ เปนตน เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร คือ ตองการมี
ธุรกิจเปนของตัวเอง ชอบในอาชีพน้ี ขาดทุนจากกิจการที่ทํากอนหนาน้ี ไดดูแลสิ่งมีชีวิต เปนอาชีพ
ที่ตอเน่ืองมาจากรุนพอ เปนตน 

 
“ที่จริงก็เลี้ยงมาต้ังแตรุนพอแลว แตพอแตงงานก็แยกมาเลี้ยงเอง เริ่มแรกก็เลี้ยงไมกี่

ตัว ลองผิดลองถูกมาเร่ือย ตอนน้ีในเลาก็มีประมาณ 20,000 กวาตัวแลว” (สวัสด์ิ ศักดิ์ศรีสกุล, 
2555) 

 
 เงินทุนท่ีนํามาใชในการลงทุนเลี้ยงสุกรนํามาจาก 2 แหลง ไดแก ธนาคาร และ เงิน

สวนตัว 
1. เงินทุนท่ีมาจากเงินสวนตัว คือ มาจากเงินสวนตัวท่ีไดจากการเก็บหรือเปนมรดกจาก

พอแม  
2. เงินทุนจากธนาคาร คือ เปนการกูยืมเงินจากธนาคาร แบบเบิกเกินบัญชี และตองใช

หลักทรัพยในการคํ้าประกัน และตองเสียดอกเบ้ียในการกูยืม โดยอัตราดอกเบ้ียขึ้นอยูกับธนาคาร
เปนผูประกาศ 

 
“กวาจะมาไดถึงขนาดน้ี พ่ีผานมาเยอะ เงินตอนแรกพ่ีตองไปขอพอแมมา ตั้ง 500,000 

ทําเลาก็ 200,000 แลว” (วีระ พจนประพันธ, 2555) 
“ตอนเริ่มเลี้ยงตองเอาทั้งบาน ทั้งที่ดินไปไวแบงค เพ่ือที่จะเอาเงินมาลงทุน ที่ดิน

ไรนึงไดแค 300,000” (วันชัย ศักด์ิรัตนชัย, 2555) 
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 รูปแบบองคกรแบงเปน 2 แบบคือ แบบครอบครัว และแบบบริษัท 
1. แบบครอบครัว คือ สวนใหญเปนรายยอย ผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจเพียงผูเดียว 

โดยคนในครอบครัวชวยกันดูแลกิจการ ไมมีการจางแรงงานภายนอก สวนใหญเลี้ยงประมาณ 500-
1,000 ตัว 

2. แบบบริษัท คือ สวนใหญเปนรายใหญ โดยมีการจดทะเบียนอยูในรูปบริษัทจํากัด 
โดยมีหุนสวนสวนอยางนอย 7 –15 คน มีการจางแรงงานในการเลี้ยงสุกรประมาณ 30-100 คน สวน
ใหญเลี้ยงประมาณ 3,000 – 40,000 ตัว 

 
“ลุงเลี้ยงแค 600 ตัวเองไมใชรายใหญ ก็คนในครอบครัวนี่แหละชวยกันทํา ชวยกัน

บริหาร เมียลุงคอยคิดเงิน ทําบัญชี สวนพวกเร่ืองทั่วๆไป ลูกลุงจะเปนคนดูแล แตถาเร่ืองสําคัญๆ
ลุงจะเปนคนตัดสินใจทั้งหมด” (สนอง วิศรุตเมธา, 2555) 

“ของผมเลี้ยงหมูประมาณ 15,000 ตัว หุนกับญาติๆ ตอนแรกก็ทํากันในครอบครัว
เล็กๆ แตหลัง มันเลี้ยงขึ้นเยอะเรื่อยๆ เลยจดทะเบียนเปนบริษัท ดีกวา เพราะเงินเยอะขึ้นๆเร่ือย ไม
อยากมีปนหากันเองกับพวกญาติๆ” (สวัสด์ิ ศักด์ิศรีสกุล, 2555)  

 
ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความรูความเขาใจดานกลุมประเทศสมาชิก 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรสวนใหญมีความรูและความต่ืนตัวในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรทราบขอมูลเบื้องตนวาประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 10 ประเทศ 
ไดแก ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และ
ไทย และเริ่มในป พ.ศ. 2558 โดยมีการเปดเสรีทางการคาทําใหสามารถสงออกสุกรไดงายข้ึน  แตมี
คูแขงในการเลี้ยงสุกรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส โดยกลุ ม
น้ีจะเปนกลุมเลี้ยงเพื่อบริโภคและสงออกถือเปนกลุมคูแขงท่ีสําคัญ สวนกลุมของประเทศ พมา 
เขมร และลาวน้ันผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเทาน้ัน และในสวนกลุมประเทศ  มาเลเซีย 
สิงคโปร และบรูไน มีศักยภาพและจํานวนในการผลิตนอย ทําใหในกลุมน้ีเปนกลุมตลาดเปาหมาย
ของผูเลี้ยงสุกร 

 
“ที่ผมไปประชุมมา ประเทศใน AEC มี 10 ประเทศ ประเทศที่นากลัวไมมีเลยเพราะ

พันธุหมูและการเลี้ยงของเราดีกวา แตที่ไปอบรมมาเคาบอกวา พวกเวียดนาม อินโด ฟลิปปนส 
พวกนี้ก็เลี้ยงเยอะ แตไมคอยนากลัวเทาไหร” (สวัสด์ิ ศักด์ิศรีสกุล, 2555) 
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“เออีซี เหรอ มี 10 ประเทศ มีพวก พมา เขมร ลาว เวียดนาม พวกนี้ แตในเออีซีไมมี
คูแขงเทาไหรหรอก หมูเราดีกวาเยอะ ที่นากลัวก็ตอนสงไปตลาดที่จีน เพราะ จีนเนนจํานวนหมุ 
แตไมเนนคุณภาพ” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555)  

 
ความรูความเขาใจดานมาตรฐานวัคซีนตองหาม 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูเรื่องมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซนีตองหามคือม ี

16 ชนิด ไดแก กลุมอะลิสโตโลเซีย คลอแรมฟนิคอล คลอโรฟอรม คลอโปรมาซิน คลอชิซิน เดป
โซน กลุมไนโตรฟูแรน ไดเอทิลสติลเบสโทรล กลุมซัลโฟนาไมด กลุมฟลูโอโรควิโนโลน กลุม
ไกรโคเปบไตด ไดมีไตรดาโซน เมโทรนิดาโซน โรนิดาโซน อิโพรนิดาโซน กลุมไนโตรอิมิดา
โซน เปนตน เน่ืองจากวัคซีนกลุมน้ีเมื่อใชแลวจะมีสารตกคางในเน้ือสุกร แตในปจจุบันเกษตรยังมี
ความจําเปนในการใชสารตองหามอยู เน่ืองจากตองการลดความเสียหาย จากการตายของสุกรโดย
เกษตรกรมีวิธีลดสารตกคางในเน้ือสุกร โดยงดใชยากับสุกรกอนขายสุกรประมาณ 20-30 วัน แต
อยางไรก็ตามเมื่อเขาสูการรวมเปนอาเซียนในป 2558 เกษตรมีความจําเปนท่ีตองเลิกใชอยางถาวร
ตามมาตรฐานอาเซียน 

จากการศึกษาพบวาวัคซีนในปจจุบันตองผานการรองรับจากกรมปศุสัตว และมี
มาตรฐานระดับที่ อ.ย. รองรับเกษตรกรจึงจะเลือกใช  โดยวัคซีนท่ีเกษตกรนิยมมี 3 แบบคือ วัคซีน
อหิวา วัคซีนกลีบ และวัคซีนซูโด (ไวรัสข้ึนสมอง) ในการทดสอบมาตรฐานของเช้ือวัคซีนน้ัน จะ
ทดลองกับสัตวโดยตรง วัคซีนท่ีดีตองสามารถสรางภูมิคุมกันใหสัตวโดยใชเวลา 7-15 วัน และ
ภายใน 20 วันตองสามารถคุมโรคได แตสําหรับวัคซีนที่ใชเวลาสรางภูมิคุมกันมากกวา 20 วัน จะ
ถือวาเปนวัคซีนท่ีไมมีคุณภาพ การใชวัคซีนประเภทน้ีอาจทําใหสุกรติดโรคได โดยปกติการใช
วัคซีนกับสุกรจํานวน 100 ตัว ถาสุกรเปนโรคมากกวา 10 ตัว ถือวาเปนวัคซีนท่ีไมมีคุณภาพ    

วัคซีนท่ีสําคัญอีกประเภทหน่ึงคือ วัคซีนซูโด วัคซีนประเภทน้ีสรางภูมิคุมกันโรคใหกับ
สุกรไดนอย เน่ืองจากในตัววัคซีนมีเช้ือ 2 ประเภท คือ  

1. เช้ือเปน คือ เช้ือที่สรางภูมิคุมกันโรคใหกับสุกรไดเร็ว แตผลของภูมิคุมกันจะมี
ระยะเวลาคงอยูนอย 

2. เช้ือตาย คือ เช้ือที่สรางภูมิคุมกันแบบชาๆ แตผลของภูมิคุมกันจะมีระยะเวลาคงอยู
นาน 

จากการศึกษาพบวา วัคซีนท่ีเกษตรกรใชจะมีลักษณะเปนผง และกอนทําการฉีดวัคซีน 
ใหกับสุกร จําเปนตองมีการผสมสื่อ โดย สื่อ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
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1. สื่อนํ้า คือ เปนการใชนํ้า สวนใหญเกษตรนิยมใชนํ้ากลั่น โดยนํานํ้าไปเปนตัวกลาง
ผสมกับวัคซีน  การใชสื่อประเภทน้ีจะทําใหคงสภาพของวัคซีนไดนอย  ทําใหการแสดง
ประสิทธิภาพของวัคซีนเกิดขึ้นนอย 

2. สื่อนํ้ามัน คือ เปนการใชนํ้ามันเปนตัวกลาง ไปผสมกับวัคซีน การใชสื่อประเภทน้ีจะ
สามารถคงสภาพวัคซีนไดดี ทําใหวัคซีนแสดงผลไดมาก แตมีขอเสียคือ มีโอกาสทําใหสุกรแพสื่อ 
และอาจสงผลใหสุกรตายได 

 
“เมื่อเขาอาเซียนป 2558 มันมีกฎระเบียบนะ การเลี้ยงหมู เห็นวามีพวกวัคซีนตองหาม 

ไมใหใช 16 อยาง เพราะยาพวกนี้มันมีสารตกคาง เปนอันตราย แตทุกวันนี้พวกเลี้ยงสุกรทั่วๆไป
ตามบานเรา ก็ยังมีใชสารตองหามอยูนะ เพราะมันจําเปน ไมใชหมูก็ตาย แตบานเราก็มีวิธีไมใหสาร
ตกคาง โดยเลิกใชยา กอนขายหมูสัก 20 – 30 วัน” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 

 
ความรูความเขาใจดานมาตรฐานฟารมสุกร 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในดานของมาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรสวน

ใหญมีฟารมท่ีมีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว ดานที่ตั้งของฟารมตองมีการคมนาคมท่ี
สะดวก สามารถปองกันและควบคุมโรคระบาดไดงาย อยูหางจากแหลงชุมชน หรือชุมชนยอมรับ
ไดจากการทําประชาพิจารณ  มีนํ้าสะอาดใหสุกรบริโภคไดตลอดท้ังป ไดรับการยินยอมจาก 
องคการบริหารสวนตําบล ดานลักษณะของฟารม มีขนาดท่ีเหมาะสม กอสรางโรงเรือนอยางมี
ระเบียบ ถนนท่ีใชในการเขาออกฟารมมีความสะดวก ที่พักอาศัยมีมาตรฐานและสะอาดเรียบรอย 
และไมเลี้ยงสัตวที่เปนภาหะนําโรค ดานโรงเรือนมีความเหมาะสมกับจํานวนสุกร ดานการบําบัดนํ้า
เสียมีมาตรฐาน คือจะบําบัดกี่บอก็ไดแตบอสุดทายตองสามารถเลี้ยงปลาได 

 
“เรื่องมาตรฐานของฟารมไมตองหวง ฟารมในบานเราทั่วๆไป มันอยูในระดับที่ดีอยู

แลว เพราะมันตองมีใบขออนุญาตเลี้ยงหมู พวกกรมปศุสัตว คอยดูแล กําหนดมาตรฐาน แลวก็ออก
ใบใหอยูละ เรื่องมาตรฐานไมตองหวงอยูในระดับสากลเลยแหละ สวนพวกฟารมที่ไมไดมาตรฐาน
เคา มีกฎใหปรับปรุง ถาไมปรับปรุง ก็โดนส่ังหามเลี้ยงอยูแลว” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 

 
การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผู เลี้ยงสุกรคาดการณวาเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนการเลี้ยงสุกรมีแนวโนมเปนไปในทางท่ีดีขึ้นแตเกษตรกรรายยอยจะไดรับผลกระทบ จาก
นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุน ทําใหแยงสวนแบงทางการตลาด ทําใหเกษตรกรรายยอยอาจตอง
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เลิกกิจได โดยผลประโยชนสวนใหญคาดวาจะไปตกอยูที่เกษตรกรรายใหญหรือภาคบริษัท 
ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของเกษตรกรเลี้ยงสุกรเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดแก ประเทศ 
เวียดนาม ฟลิปปนส เปนตน แตเกษตรกรสวนใหญยังมั่นใจในการเลี้ยงสุกรของตนเองวามี
ประสิทธิภาพมากกวาคูแขงเพราะคุณภาพซากหรือเน้ือแดงของประเทศคูแขงนอยกวา เพราะ
เทคโนโลยีการเลี้ยงของคูแขงยังไมสามารถเลี้ยงสุกรใหมีคุณภาพได แตตนทุนในการผลิตของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมยังสูงกวาเมื่อเทียบกับคูแขง แตเมื่อเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทําใหภาคบริษัทสามารถเขาไปลงทุนในประเทศในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดไดไดแตใน
การลงทุนตองใชระยะเวลาทําใหในชวงแรกจะยังไมเสียเปรียบมาก ประเทศจีน ลาว กัมพูชา และ
พมาเปนประเทศเปาหมายในการสงออก การสงออกไปประเทศจีนจะตองแขงขันกันในเรื่องของ
ราคาเพราะประเทศจีนตองการสุกรที่มีราคาถูกแตไมเนนคุณภาพซากทําใหการลดตนทุนการผลิต
เปนเปาหมายสําคัญในการเลี้ยงสุกรเพื่อสงออกไปยังประเทศจีน การสงออกไปประเทศลาวใน
ปจจุบันมีภาคบริษัทใหญๆและมีการใชเสนสายเพื่อกีดกันทางการคา การสงออกไปประเทศกัมพูชา
ไดถูกจํากัดการสงเพราะสุกรในประเทศขาดแคลนในชวงนํ้าทวม ประเทศกัมพูชาไดนําเขาสุกรมา
จากประเทศลาวจนถึงในปจจุบันทําใหจํานวนในการสงออกสุกรไปประเทศกัมพูชานอยลงของ
เกษตรกรนอยลง 

 
“พอเขาอาเซียน รายเล็กตายหมด เพราะตางชาติเงินเยอะ มาลงทุนทีนึงเปดฟารมเลี้ยง

ระดับ ซีพี พวกนี้มันใหญ ตนทุนมันก็ถูกกวา มันก็ขายราคาไดดีกวา แลวหมูมันเยอะ แตถาพูดถึง
หมูบานเรานี่หมูมีคุณภาพนะก็มีโอกาสจะสงแขงไปขายในลาว กัมพูชา ได แตในประเทศจีน สง
เขาไปแขงนี่ จะยากหนอย เพราะพวกน้ันชอบราคาถูกไมชอบคุณภาพ” (ไชยวัฒน สุรีวัลย, 2555) 

 
จากการศึกษาพบวาแผนการรับมือเมื่อเขาสูสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู

เลี้ยงสุกร คือการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนคาอาหารเพราะอาหารมีสัดสวนมากกวา 50% 
ของตนทุนท้ังหมด เกษตรกรจะรวมตัวกันสั่งอาหารปริมาณมากเพื่อลดตนทุนคาอาหาร หรือ
เกษตรกรบางคนเลือกท่ีจะใชวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณคาทางโภชนาใกลเคียงกันมาใช เชน เกี๊ยว ขนม
โมจิ ที่ใกลหมดอายุ เปนตน เพราะราคาของวัตถุดิบทดแทนจะมาราคาถูกกวาทําใหสามารถตนทุน
คาอาหารได 

 
“แตพอวาพอเขารวมเปนอาเซียนแลว ก็ไมตองกลัวจะเสียเปรียบ เพราะวาเร่ืองอาหาร

สัตว คนเลี้ยงหมูมานาน เขามีสูตรผสมอาหาร ซ่ึงแตละฟารมก็มีสูตรไมเหมือนกัน ฟารมพอจะใช
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เกี้ยวขนมโมจิที่ใกลหมดอายุมาแทน เพราะมันถูกกวา ถาตนทุนเราถูกก็จบละ ไมตองกลัว
ตางชาติ” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 

 
ตอนท่ี 3 ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากการศึกษาพบวาความตองการของเกษตรกรในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ดังน้ี 

1. เกษตรกรมีความตองใหควบคุมราคาวัตถุดิบ เพราะ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคา
สูง แตราคาสุกรหนาฟารมมีราคาต่ํากวาราคาตลาด ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรประสบปญหาขาดทุน
จากการเลี้ยงสุกร 

 
“ส่ิงที่ผูเลี้ยงหมูตองการจริงๆ กอนเขาอาเซียน ถาจากรัฐบาล ก็อยากใหควบคุมราคา

วัตถุดิบอาหารสัตวหนอย ใหมันถูก ชวยลดตนทุนใหผูเลี้ยงหมูมั้ง ไมใช เอาแตควบคุมราคาขาย
หมู” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555) 

 
2. เกษตรกรตองการใหรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อใชในการลงทุนเลี้ยงสุกรเพื่อให

สามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดสุกรได เน่ืองจากการกาวเขาสูอาเซียนในป 2558 ทําใหมีนัก
ลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ดังน้ันเกษตรกรจําเปนตองมีเงินทุนเพื่อใชในการพัฒนา
กิจการใหสามารถแขงขันกับนักลงทุนชาวตางชาติได 

 
“ของผมใชเงินแบงคมาหมุนในกิจการ เสียดอกใหแบงคตลอด ถาลดดอกเบี้ยลง ก็จะ

ชวยผมไดเยอะ ผมวาคนเลี้ยงหมูหลายคน หรือพวกธุรกิจอื่นๆ ถาดอกเบี้ยแบงคก็ลด ก็ชวยคนทํา
ธุรกิจไดอีกเยอะ” (สวัสด์ิ 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 หนอย” (สวัสด์ิ 
ศักดิ์ศรีสกุล, 2555) 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็งของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรมีดังน้ี 
1. สายพันธุสุกรท่ีเลี้ยงมีการพัฒนาท่ีดีทําใหไดคุณภาพซากที่ดี เน่ืองจากเกษตรกรเลี้ยง

สุกรมีการเลี้ยงสุกรมายาวนานทําใหไดลองผิดลองถูกในการผสมสุกรขามสายพันธุ ทําใหไดสุกรที่
มีคุณภาพ โตเร็ว และใหคุณภาพซากดี 

 
“ลุงวาจุดแข็งของเรา คือพวกคุณภาพซากของเรามันมีคุณภาพสูง เนื้อแดงเยอะ ไขมัน

นอย ซ่ึงกวาจะมาไดระดับนี้ตองใชประสบการณการเลี้ยง การผสมพันธุ ลองผิดลองถูก ของพวกนี้
ไมใชงายๆนะ ตองเปนสูตร มาจากรุนพอรุนแมนุน” (สนอง วิศรุตเมธา, 2555) 

 
2. ฟารมสุกรมีมาตรฐานตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ทําใหฟารมเลี้ยงสุกรมีมาตรฐาน

มากกวาประเทศเพื่อนบาน มีการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรในหองแอรในฟารมขนาดใหญ ทําให
สุกรมีความเปนอยูที่ดีทําใหลดการสุญเสียในการเลี้ยง และทําใหสุกรโตเร็วลดระยะเวลาในการ
เลี้ยงสุกร 

“ฟารมบานเรามันมีมาตรฐานอยูแลว มีกรมปศุสัตวคอยตรวจ ดูมาตรฐาน ฟารมไมดี
เคาก็ตองใหแกไข เคาเรียกวาไดมาตรฐานระดับสากล อยางฟารมของพ่ี นี่เลี้ยงแบบติดแอรเลยนะ 
ควบคุมอุณหภูมิ ใหหมูมันโต เร็ว ที่สําคัญไมมีโรค” (วันชัย ศักด์ิรัตนชัย, 2555) 

 
3. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว เน่ืองจากวามีการ

พัฒนาและปรับปรุงสูตรของสวนผสมใหมีความเหมาะสมกับสุกร ทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตที่ดี
และไดเน้ือสุกรท่ีมีคุณภาพ 

 
“อาหารของเรานี่นะ มีการผสมอาหารใหหมูกินเองสวนหน่ึง มีสูตรโดยเฉพาะเพ่ือให

หมูมันโตเร็วและมีเนื้อดี เพราะบางทีอาหารสําเร็จรูปหรืออาการที่ซ้ือเคามามันมีสารอาหารไมพอ” 
(สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 

 
จุดออนของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร มีดังน้ี 
1. ตนทุนการผลิตท่ีสูง  ราคาวัตถุดิบในการผสมอาหารมีราคาแพงแตเงินทุนของ

เกษตรกรมีนอย เมื่อถึงเวลาที่วัตถุดิบในการผสมอาหารสุกรถูกเกษตรกรรายยอยไมมีเงินทุนท่ีจะ
ซื้อวัตถุดิบในราคาถูกในปริมาณมาก เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองซื้อวัตถุดิบในราคาแพง  
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“จุดออนสําคัญเลยพ่ีวาเกี่ยวกับตนทุนนะ  เพราะวัตถุดิบอาหารสัตวรัฐไมมีการ
ควบคุม ราคาก็สูงเอา สูงเอา ทําใหตนทุนมันสูง แคนั้นไมพอรัฐยังมากดราคาหมูอีก ทั้งๆที่ราคา
ตลาดมันนาจะสูงกวานี้ไดอีก” (วีระ พจนประพันธ, 2555) 

 
2. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรยังไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุมใหญไมไดทําใหไมสามารถ

แขงขันกับภาคบริษัทได และมีอํานาจในการตอรองตํ่าเมื่อเทียบกับภาคบริษัท 
 

“พ่ีวาพวกคนเลี้ยงหมูรายยอย เสียเปรียบ เพราะพวกตนทุนวัตถุดิบราคาสูง ซ้ือนอยก็
ไดราคาปกติ แทนที่จะรวมกันเปนกลุมกอน รวมกันซ้ือเยอะๆ จะไดตอรองราคาซ้ืออาหารไดมั่ง” 
(วีระ พจนประพันธ, 2555) 

 
3. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมมีความรูในดานการตลาดท่ีจะสามารถวางแผนเพื่อแขงขันกับ

ประเทศคูแขงท่ีเขามาเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได 
 

“เลี้ยงๆไปตามความรูที่มี ไมไดวางแผนอะไรมาก พอเขาเออีซีแลวอยูไมไดก็เลิก ทุก
วันน้ีก็ดูแควาหมูจะขึ้นหรือลงเวลาหมูโต แตก็เดาไมคอยไดหรอก ขาดทุนก็มี กําไรก็มี”  (สนอง 
วิศรุตเมธา, 2555) 

 
โอกาสของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรมีดังน้ี 

1. มีความไดเปรียบคูแขงในเรื่องของพันธุสุกรที่ไดรับความยอมรับจากหลายๆประเทศ
วามีคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานฟารมสุกรที่มีมาตรฐานท่ีสูงกวาคูแขง 

 
“โอกาส ผมวานามีหลายอยางนะ เชน พันธุหมูนี่ของบานเราตางประเทศเขายอมรับ

นะ เปนพันธุที่มีคุณภาพเลยแหละ เนื้อแดงเยอะ ไขมันนอย และก็อยางที่บอกฟารมในบานเรา
มาตรฐานสูงกวาประเทศคูแขงอยูเยอะ” (สวัสด์ิ ศักด์ิศรีสกุล, 2555) 

 
2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนผูบริโภคมากขึ้นและมีตลาดท่ีกวางขึ้น

กําลังในการซื้อมากขึ้น ทําใหสามารถที่จะมีโอกาสที่จะขยายตัวของธุรกิจได  
 

“พอวาเมื่อเขาอาเซียน คนก็เยอะข้ึนนะ จากประเทศไทย หกสิบกวาลานคน พอเขา
ปุบ คนเพ่ิมเปนต้ังกี่รอยลานก็ไมรู กลุมลูกคาก็เยอะข้ึน โอกาสขายก็มากข้ึน พอวาจากเดิมๆเลี้ยง
หมู พันสองพัน จะกลายเปนเลี้ยงเปนหมื่นตัวก็ได” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 
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อุปสรรคของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรมีดังน้ี 
1. รัฐบาลมีการเขามาแทรกแซงราคาสุกรมีชีวิต ราคาสุกรมีชีวิตไมอยูในราคาท่ีควรจะ

เปน ในปจจุบันเกษตรกรจะตองขายสุกรในราคาท่ีขาดทุน ทําใหในอนาคตเกษตรกรรายยอยมี
โอกาสท่ีจะตองเลิกเลี้ยงสุกรได 

 
“อุปสรรคจริงๆมันไมไดมาจากชาวตางชาติหรือใครหรอก มันมาจากรัฐบาลน่ีแหละ 

กดราคาเหลือเกิน ควบคุมอยูนั่นแหละ บางทีขาดทุนก็ตองขาย อนาคตพ่ีวารายเล็กๆเลิกกันหมด 
อยูไมไดหรอก” (พิทักษ เกียรติเกี้อกูลชัย, 2555) 

 
2. การแขงขันจากประเทศคูแขงในอาเซียนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทํา

ใหเกิดเขตการคาเสรี ประเทศคูแขงมีตนทุนการผลิตที่ทํากวาทําใหผูบริโภคมีโอกาสท่ีจะตองการ
เน้ือสุกรในราคาที่ถูกแตไมเนนท่ีคุณภาพเน้ือสุกร 

 
“ที่สําคัญเลยคือคูแขง เปดเสรีการคา คูแขงก็มากข้ึน และหมูบานเราก็มีคุณภาพ ถือ

เปนจุดแข็งนะ แตบางประเทศเนนบริโภคแบบๆชอบถูกๆนี่ดิ แบบนี้ก็ถือเปนอุปสรรคไดนะ 
เพราะบางประเทศตนทุนถูกกวาเรา ก็ขายถูกกวา เราก็เสียเปรียบ” (สวัสด์ิ ศักด์ิศรีสกุล, 2555) 

 
จากผลการวิเคราะขอมูลสามารถสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังตาราง 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุป จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

 

จุดแข็ง 
- สายพันธุสุกรที่เลี้ยงมีพันธุที่ดี 
- ฟารมสุกรมีมาตรฐาน 
- เกษตรกรมีความเชียวชาญดานวัตถุดิบอาหารสัตว  

- 

จุดออน 
- ตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูง 

- เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรวมตัวกันไมได 
- เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมมีความรูในดานการตลาด 

โอกาส 
-คูแขงมีสายพันธุที่คุณภาพซากต่ํากวา 
-เมื่อเขาสูอาเซียนทําใหกลุมลูกคามากขึ้น 

 

อุปสรรค 
-รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาสุกร 
-การมีคูแขงเพ่ิมข้ึนจากประเทศในอาเซียน 
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สรุปคือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงสุกรที่มีมาตรฐานและคุณภาพมากกวาประเทศ
คูแขงในอาเซียนแต เกษตรกรยังเสียเปรียบในดานของตนทุนการผลิต เกษตรกรมีการขาดทุนจาก
ราคาสุกรท่ีตกตํ่าเพราะการแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถที่จะเลี้ ยงสุกร
ตอไปได การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีตลาดที่จะรองรับสุกรมากขึ้นและตางประเทศ
ใหการยอมรับในคุณภาพของสุกรไทย แตตนที่การผลิตที่สูงทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมสามารถ
แขงขันดานราคาได 

 
ตอนท่ี 5 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมตัวของกลุมผูเลี้ยงสุกร คือ เพื่อใหเปนกลุมพันธมิตรทางการคาภายในกลุมผูเลี้ยง
สุกรในนครปฐม เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใหญ โดยการรวมกลุม
ซื้อในปริมาณมาก โดยผูใหขอมูลใหเหตุผล 2 ประการคือ 

1. ในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวจํานวนมาก ทําใหผูคาวัตถุดิบเสียตนทุนในการขนสง
นอยลง ทําใหราคาของวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาถูกลง 

2. การรวมกลุมกันของผูเลี้ยงสุกรทําใหมีอํานาจการตอรองราคาจากผูขายวัตถุดิบได 
เน่ืองจากทําใหผูคาวัตถุดิบสนใจมาติดตอขายหลายราย 

 
“การเตรียมความพรอมน่ี พ่ีวาอยางแรกเลยนะ ตองรวมตัวกันใหแนน แลวรวมตัวกัน

ซ้ืออาหาร ซ้ือเยอะๆก็ไดราคาถูก แคนี้ก็ลดตนทุนแลว แตวาแตละคนก็ออกแนวหวงวิชากลัวคน
อื่นไดดีวาเลยรวมกันไมไดซักที ถาเปนไปไดตองทําใหไดกอนป 2558” (วีระ พจนประพันธ, 
2555) 

 
ใชการเลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปด เพื่อเพิ่มคุณภาพสุกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คือ เปนการเลี้ยงสุกรในหองท่ีเปนโรงเรือนปด และควบคุมสภาพอากาศใหพอเหมาะกับความ
ตองการของสุกร ทําใหสุกรไมเครียด เจริญเติบโตเร็ว และสามารถปองการโรคระบาด แตการเลี้ยง
สุกรแบบ โรงเรือนระบบปดมีการลงทุนในการสรางโรงเรือนที่สูง ดังน้ันจําเปนตองลดจํานวนการ
เลี้ยงสุกรลง เพื่อลดตนทุนและทําใหสามารถดูแลสุกรไดอยางใกลชิดไดมากขึ้น ทําใหสุกรมี
คุณภาพสูง 

 
“เทคนิคอีกอยางคือเลี้ยงหมูอีแวป  เลี้ยงแบบนี้ทําใหหมูไมเครียดเลี้ยงแลวโตเร็วขึ้น 

ไดอัตราการการแลกเปลี่ยนอาหารตอนํ้าหนักสูง ทําใหหมูที่มีคุณภาพ แตลงทุนสูงและก็เสียคาไฟ
แพง แตมันก็คุมถาจะเลี้ยงหมูสงนอก” (สมศักดิ์ เถลิงศักดาเดช, 2555) 
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ลดขนาดของกิจการเลี้ยงสุกรลง และเพิ่มชองทางการสรางรายไดคือ ลดความเสี่ยง
ทางการเลี้ยงสุกร เน่ืองจากราคาสุกรมีความผันผวนสูง ประกอบกับรองรับการเขามาลงทุนเลี้ยง
สุกรของชาวตางชาติ โดยจะเพิ่มชองทางการสรางรายได โดยเนนที่การคาวัตถุดิบอาหารสัตวใหกับ
กลุมผูลงทุนชาวตางชาติที่เขามา พวกกลุมพืช มันสําปะหลัง ขาวโพด รํา และ ถั่วเหลือง ซึ่งผูเลี้ยง
สุกรมีความชํานาญเกี่ยวกับอาหารใชเลี้ยงสุกรในประเทศไทยโดยจะขายใหกับชาวตางชาติที่เขามา
ลงทุนเลี้ยงสุกรในประเทศไทย 
 

“ผมวาในตอนน้ีราคาหมูมันผันผวนสูง แลวถาตางชาติเขามาจะย่ิงผันผวนหนัก ผม
คิดวาควรที่จะลดจํานวนหมูลง แลวหาทางเลือกอื่นแทน อยางตอนนี้อาหารที่ผมผสมเองก็ทําให
หมูโตดี ตอนน้ีก็มีคนมาขอแบงซ้ือซ่ึงผมคิดวาถาตางชาติเขามาผมก็วาจะทําขายตางชาติ ” (สวัสด์ิ 
ศักดิ์ศรีสกุล, 2555) 

 
จัดตั้งคณะตัวแทนผูเลี้ยงสุกร คือ การจัดตั้งคณะตัวแทนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเขาไปปรึกษาปญหากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาราคาสุกร
ตกตํ่าจากการแทรกแซงราคาของสุกร 

 
“อยางที่บอก  รัฐบาลน่ีตัวปญหาเลย  ชอบมากดราคาหนาฟารม แตคาวัตถุดิบ 

คาอาหาร คายาไมลด พ่ีวานาจะมีองคกรหรือตัวแทนคนเลี้ยงหมูเขาไปพูดคุย ทําขอตกลงกับ
รัฐบาล หรือใหก็สงเปน ส.ส. ซะเลย” (วีระ พจนประพันธ, 2555) 

 
ทําธุรกิจสุกรแบบครบวงจร คือ เริ่มทําต้ังแตการผลิตวัตถุดิบอาหารสุกรเอง เลี้ยงสุกร

เอง เชือดสุกรเอง และขายสุกรเองโดยการผลิตวัตถุดิบอาหารเองและการเลี้ยงเอง น้ัน จะสามารถทํา
ใหควบคุมตนทุน และคุณภาพของสุกรได ในสวนของการเชือดสุกรเองน้ันจะเปนการลดตนทุนใน
ดานการขนสงและในสวนของการขายสุกรจะสามารถทําใหยึดกลุมลูกคาและฐานผูบริโภคได  

 
“ก็วาจะทําแบบครบวงจรเองเลย ทําอาหารเอง เลี้ยงเอง ฆาเอง ขายเอง แปรรูปเอง 

เปดรานสรางแบรดเองเลย วาจะทําเร่ืองกูแบงคอยู เพราะถา AEC เขามานะเราก็มีโอกาสที่จะขยาย
เพ่ิมไดไดอีก” (สมชาย ปรีชาบริสุทธ์ิกุล, 2555) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยน้ีเพื่อเปนการศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
นครปฐม และ เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในจังหวัดนครปฐม  ขอมูลประกอบดวย ความเปนมา
ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตองการใน
การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร และจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของการเลี้ยงสุกรในจังหวัด
นครปฐม ตามลําดับ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 
ความเปนมาของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเลี้ยงสุกรมา ตั้งแต 5 – 40 ป มีการเลี้ยงสุกร
ตั้งแต 500 – 20,000 ตัว รายไดตอเดือนโดยประมาณไมสามารถกําหนดได เพราะราคาของสุกรขึ้น
ลงทุกวันพระ ถาราคาสุกรตํ่าก็ขาดทุน แตถาราคาสุกรสูงมากก็ไดกําไรมาก มีทั้งเลี้ยงสุกรมาตั้งแต
แรกเริ่ม และคนท่ีเปลี่ยนอาชีพ อาชีพกอนที่มาเลี้ยงสุกร ไดแก เลี้ยงปลา ทําไร รับจางเพาะขิงออน 
และรับราชการ เปนตน เหตุผลท่ีเลือกอาชีพเลี้ยงสุกร คือ ตองการมีธุรกิจเปนของตัวเอง ชอบใน
อาชีพน้ี  ขาดทุนจากกิจการที่ทํากอนหนาน้ี ไดดูแลสิ่งมีชีวิต เปนอาชีพที่ตอเน่ืองมาจากรุนพอ เปน
ตน เงินทุนท่ีนํามาใชในการลงทุนเลี้ยงสุกรนํามาจาก 2 แหลง ไดแก ธนาคาร และ เงินสวนตัว 
รูปแบบองคกร ถาเปนรายยอยเปนธุรกิจแบบครอบครัวชวยกันดูแลกิจการ ถาเปนรายใหญมี 2 แบบ 
คือ รูปแบบครอบครัว และ รูปแบบบริษัท 

 

ความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความรูและความต่ืนตัวในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรทราบขอมูลเบ้ืองตนวาประเทศสมาชิกมีทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก 
ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และไทย และ
เริ่มในป พ.ศ. 2558 มีการเปดเสรีทางการคาทําใหสามารถสงออกสุกรไดงายข้ึน 
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จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในเรื่องมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีนตองหาม 
16 ชนิด ไดแก กลุมอะลิสโตโลเซีย คลอแรมฟนิคอล คลอโรฟอรม คลอโปรมาซิน คลอชิซิน เดป
โซน กลุมไนโตรฟูแรน ไดเอทิลสติลเบสโทรล กลุมซัลโฟนาไมด กลุมฟลู โอโรควิโนโลน กลุม
ไกรโคเปบไตด ไดมีไตรดาโซน เมโทรนิดาโซนโรนิดาโซน อิโพรนิดาโซน กลุมไนโตรอิมิดาโซน 
เปนตน แตในสุกรบางตัวเกษตรกรยังมีการใชสารตองหามอยู เพราะจําเปนท่ีตองใชเพื่อไมใหเกิด
ความเสียหาย และงดใชยากอนกอนที่ขายสุกรประมาณ 20-30 วัน และวัคซีนสําคัญในสุกรของ 
เกษตรกรใชวัคซีนท่ีผานการรับรองจากกรมปศุสัตว และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วัคซีนท่ีสําคัญมี 3 แบบคือ วัคซีนอหิวา วัคซีนกีบ วัคซีนซูโด (ไวรัสข้ึนสมอง) วัคซีนแตละชนิดมี
การทดสอบเช้ือวัคซีนวาไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดหรือไม เมื่อใชวัคซีนแลวภูมิคุมกันข้ึนเมื่อไหร 
ปกติใชเวลา 7-15 วัน และภายใน 20 วันตองคุมโรคไดแลว แตถาผาน 20 วันไปแลวจาก 22 วันถึง 1 

เดือนแสดงวาคุมโรคไดไมเต็มท่ี ทําใหสุกรติดอาจโรคได การเปนโรคถาจาก 100 ตัว เปนโรค 10 
ตัวก็ถือวาเปนโรคแลว ถาการฉีดวัคซีนแลวมีซูโด กดภูมิทําใหโอกาสที่สรางภูมิคุมกันโรคไดนอย 
ซูโดมีเช่ือเปนกับเช้ือตาย เช้ือเปนสรางภูมิไดเร็วแตภูมิก็ตกเร็ว เช้ือเปนสรางภูมิชาและภูมิตกชา 
วัคซีนมีสื่อ 2 แบบคือ สื่อนํ้ากับสื่อนํ้ามัน สื่อนํ้าเปนสื่อที่ผสมกันมาในรูปนํ้า คงสภาพของวัคซีนได
นอย และสื่อนํ้ามันคงสภาพของวัคซีนไดดีกวาแตการฉีดดวยนํ้ามันมีโอกาสทําใหสุกรแพสื่อได ถา
แกไขไมทันสุกรก็ตาย 

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความรูในดานของมาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรสวน
ใหญมีฟารมท่ีมีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว ดานที่ตั้งของฟารมตองมีการคมนาคมท่ี
สะดวก สามารถปองกันและควบคุมโรคระบาดไดงาย อยูหางจากแหลงชุมชน หรือชุมชนยอมรับ
ไดจากการทําประชาพิจาร มีนํ้าสะอาดใหสุกรบริโภคไดตลอดท้ังป ไดรับการยินยอมจาก องคการ
บริหารสวนตําบล ดานลักษณะของฟารม มีขนาดที่เหมาะสม กอสรางโรงเรือนอยางมีระเบียบ ถนน
ที่ใชในการเขาออกฟารมมีความสะดวก ที่พักอาศัยมีมาตรฐานและสะอาดเรียบรอย และไมเลี้ยง
สัตวที่เปนภาหะนําโรค ดานโรงเรือนมีความเหมาะสมกับจํานวนสุกร ดานการบําบัดนํ้าเสียมี
มาตรฐาน คือบําบัดกี่บอก็ไดแตบอสุดทายตองสามารถเลี้ยงปลาได 

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผู เลี้ยงสุกรคาดการณวาเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนการเลี้ยงสุกรเปนไปในทางท่ีดีขึ้นแตเกษตรกรรายยอยไดรับผลกระทบจนอาจตองเลิก
กิจการทําใหผลประโยชนไปตกอยูที่เกษตรกรรายใหญหรือภาคบริษัท ประเทศคูแขงท่ีสําคัญของ
เกษตรกรเลี้ยงสุกรเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดแก ประเทศ เวียดนาม ฟลิปปนส เปนตน 
แตเกษตรกรยังมั่นใจในการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยวามีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงเพราะ
คุณภาพซากหรือเน้ือแดงของประเทศคูแขงนอยกวาของไทยเพราะเทคโนโลยีการเลี้ยงของคูแขงยัง
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สูประเทศไทยไมได แตตนทุนในการผลิตของประเทศไทยยังสูงกวาเมื่อเทียบกับคูแขง แตเมื่อเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหภาคบริษัทสามารถเขาไปลงทุนในประเทศในสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดไดไดแตในการลงทุนตองใชระยะเวลาทําใหในชวงแรกยังไมเสียเปรียบมาก ประเทศจีน 
ลาว กัมพูชา และพมาเปนประเทศเปาหมายในการสงออก การสงออกไปประเทศจีนตองแขงขันกัน
ในเรื่องของราคาเพราะประเทศจีนตองการสุกรท่ีมีราคาถูกแตไมเนนคุณภาพซากทําใหการลด
ตนทุนการผลิตเปนเปาหมายสําคัญในการเลี้ยงสุกรเพื่อสงออกไปยังประเทศจีน การสงออกไป
ประเทศลาวในปจจุบันมีภาคบริษัทใหญๆและมีการใชเสนสายเพื่อกีดกันทางการคา การสงออกไป
ประเทศกัมพูชาไดถูกจํากัดการสงเพราะสุกรในประเทศขาดแคลนในชวงนํ้าทวม ประเทศกัมพูชา
ไดนําเขาสุกรมาจากประเทศลาวจนถึงในปจจุบันทําใหจํานวนในการสงออกสุกรไปประเทศ
กัมพูชาของเกษตรกรลดนอยลง 

จากการศึกษาพบวาแผนการรับมือเมื่อเขาสูสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร คือการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนคาอาหารเพราะอาหารมีสัดสวนมากกวา 50% 
ของตนทุนท้ังหมด เกษตรกรรวมตัวกันสั่งอาหารปริมาณมากเพื่อลดตนทุนคาอาหาร หรือเกษตรกร
บางคนเลือกท่ีใชวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณคาทางโภชนาใกลเคียงกันมาใช เชน เกี๊ยว ขนมโมจิ ที่ใกล
หมดอายุ เปนตน เพราะราคาของวัตถุดิบทดแทนมาราคาถูกกวาทําใหสามารถตนทุนคาอาหารได 

 

ความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากการศึกษาพบวาความตองการของเกษตรกรในการเตรียมความพรอมเพื่อเ ขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี ดังน้ี 

1. ราคาวัตถุดิบคาอาหารสัตวมีราคาสูงเกษตรกรมีตองการใหมีการควบคุมราคาวัตถุดิบ
เหมือนกับที่รัฐบาลมีการควบคุมราคาสุกรหนาฟารม 

2. เกษตรกรตองการใหมีการลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อใชในการลงทุนเลี้ยงสุกรเพื่อให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดสุกรได 

3. เกษตรกรมีความตองหารใหราคาของสุกรหนาฟารมมีความเสถียรภาพ เพราะการผัน
ผวนของราคาสุกรทําใหเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็งของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังน้ี 

1. สายพันธุสุกรท่ีเลี้ยงมีการพัฒนาท่ีดีทําใหไดคุณภาพซากที่ดี เน่ืองจากเกษตรกรเลี้ยง
สุกรมีการเลี้ยงสุกรมายาวนานทําใหไดลองผิดลองถูกในการผสมสุกรขามสายพันธุ ทําใหไดสุกรที่
มีคุณภาพ โตเร็ว และใหคุณภาพซากดี 

2. ฟารมสุกรมีมาตรฐานตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ทําใหฟารมเลี้ยงสุกรมีมาตรฐาน
มากกวาประเทศเพื่อนบาน มีการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรในหองแอรในฟารมขนาดใหญ ทําให
สุกรมีความเปนอยูที่ดีทําใหลดการสุญเสียในการเลี้ยง และทําใหสุกรโตเร็วลดระยะเวลาในการ
เลี้ยงสุกร 

3. อาหารท่ีใชในการเลี้ยงสุกรโปรตีนดีทําใหสุกรโตเร็ว 

 

จุดออนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร มีดังน้ี 

1. ตนทุนการผลิตท่ีสูง  ราคาวัตถุดิบในการผสมอาหารมีราคาแพงแตเงินทุนของ
เกษตรกรมีนอย เมื่อถึงเวลาที่วัตถุดิบในการผสมอาหารสุกรถูกเกษตรกรรายยอยไมมีเงินทุนท่ีซื้อ
วัตถุดิบในราคาถูกในปริมาณมาก เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตองซื้อวัตถุดิบในราคาแพง 

2. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรยังไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุมใหญไมไดทําใหไมสามารถ
แขงขันกับภาคบริษัทได และมีอํานาจในการตอรองตํ่าเมื่อเทียบกับภาคบริษัท 

3. เกษตรกรไมมีความรูในดานการตลาดท่ีจะสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงไดเมื่อ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังน้ี 

1. มีความไดเปรียบคูแขงในเรื่องของพันธุสุกรที่ไดรับความยอมรับจากหลายๆประเทศ
วามีคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานฟารมสุกรที่มีมาตรฐานท่ีสูงกวาคูแขง 

2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวนผูบริโภคมากขึ้นและมีตลาดท่ีกวางข้ึน
กําลังในการซื้อมากขึ้น ทําใหสามารถที่มีโอกาสที่ขยายตัวของธุรกิจได  

 

อุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีดังน้ี 

1. รัฐบาลมีการเขามาแทรกแซงราคาสุกรมีชีวิต ราคาสุกรมีชีวิตไมอยูในราคาที่ควรเปน 
ในปจจุบันเกษตรกรตองขายสุกรในราคาที่ขาดทุน ทําใหในอนาคตเกษตรกรรายยอยมีโอกาสที่ตอง
เลิกเลี้ยงสุกรได 
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2. การแขงขันจากประเทศคูแขงในอาเซียนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทํา
ใหเกิดเขตการคาเสรี ประเทศคูแขงมีตนทุนการผลิตที่ทํากวาทําใหผูบริโภคมีโอกาสที่ตองการเน้ือ
สุกรในราคาท่ีถูกแตไมเนนท่ีคุณภาพเน้ือสุกร 

สรุปคือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีการเลี้ยงสุกรที่มีมาตรฐานและคุณภาพมากกวาประเทศ
คูแขงในอาเซียนแต เกษตรกรยังเสียเปรียบในดานของตนทุนการผลิต เกษตรกรมีการขาดทุนจาก
ราคาสุกรท่ีตกตํ่าเพราะการแทรกแซงของรัฐบาลทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถที่เลี้ยง สุกร
ตอไปได การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีตลาดที่รองรับสุกรมากข้ึนและตางประเทศให
การยอมรับในคุณภาพของสุกรไทย แตตนท่ีการผลิตท่ีสูงทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไมสามารถ
แขงขันดานราคาได 

 

แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1) รวมตัวของกลุมผูเลี้ยงสุกร เพื่อใหเปนกลุมพันธมิตรทางการคาภายในกลุมผูเลี้ยง
สุกรในนครปฐม เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใหญ 

2) เลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปด เพื่อเพิ่มคุณภาพสุกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) ลดขนาดของกิจการเลี้ยงสุกรลง และเพิ่มชองทางการสรางรายได 
4) การจัดต้ังคณะตัวแทนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อเขาไป

ปรึกษาปญหากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาราคาสุกรตกต่ํา 

5) ทําธุรกิจสุกรแบบครบวงจร ตั้งแตผลิตวัตถุดิบอาหารจนถึงการเชือดสุกรและนําไป
ขายแกผูบริโภค 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาความรู ความเขาใจ และความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม  เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และความตองการในการ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาล
นคร จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดานความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผู เลี้ยงสุกร  ในเขตเทศบาลนคร  จังหวัดนครปฐม            
3) เพื่อเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครปฐม 
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ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสกุรไมสามารถกําหนดรายไดตายตัว เพราะราคาของ
สุกรมีการขึ้นลงตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความเสี่ยงตอการขาดทุนในการเลี้ยงสุกรได 
สอดคลองตามแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ (จรูญ โกสียไกรนิรมล, 2543) ที่ใหความหมายของ
ผูประกอบการไววา ผูประกอบการ คือบุคคลท่ียอมรับความเสี่ยงต้ังองคกรธุรกิจขึ้นมาเพื่อหวังผล
กําไรจากการลงทุน เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีความรูความเขาใจในเรื่องของมาตรฐานอาเซียนสําหรับ
วัคซีนตองหามท่ีมีสารตกคางในสุกร มีความสอดคลองกับมาตรการหลักในการสงเสริมความ
ปลอดภัยหลักของอาหาร (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2554) ที่เนนความสําคัญเรื่องการ
รับรองความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให เกษตรกรมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นผลท่ีไดจะการการ
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ SWOT analysis 

(นันทิยา และรณรงค หุตานุจิตร, 2543) โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมจุีดแข็งในเรื่องของพันธุสุกร และ
มาตรฐานฟารมสุกร เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมีจุดออน ในเรื่องตนทุนคาอาหาร และการรวมตัวกัน
ไมไดของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร คือ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อขยายตลาดใหกวางข้ึน และตางประเทศใหการยอมรับสายพันธและคุณภาพในการเลี้ยง
สุกรของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรคือ การที่รัฐบาลเขาแทรกแซงราคา
สุกรทําใหเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงสุกร และ ตนทุนการผลิตที่สูงกวาประเทศคูแขง  

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม ยังไมมีความรูในดาน

การตลาด ควรมีการใหความรูและชวยเหลือในดานการตลาดกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ใหเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกรสามารถวางแผนทางการตลาดเพื่อรับมือกับการเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได  

2. จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐมยังไมสามารถรวมตัวกันได
อยางสามัคคี ดังน้ันเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรควรมีการรวมตัวกันที่สามัคคี สามารถสรางอํานาจในการ
ตอรองดานราคาสุกรกับรัฐบาลและโรงฆาสุกรที่เขามาซื้อสุกรได เพื่อเกษตรกรรายยอยสามารถ
ดําเนินกิจการเลี้ยงสุกรตอไปได 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเชิงลึกในการลดตนทุนการผลิตดานอาหาร โดยการทดลองเพื่อใหได

อาหารท่ีมีคุณภาพและตนทุนตํ่าและทําใหเกิดผลกําไรมากข้ึน 
2. ควรศึกษาถึงความรูความเขาใจและความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในจังหวัด

อื่นๆ เพื่อเปรียบเทยีบผลที่ได และทําใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น 
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แนวคําถามท่ีใชสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 
 

ตอนท่ี 1 ความเปนมาของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 
ช่ือ………………… นามสกุล………………………….. อายุ……… 
ระยะเวลาการเลี้ยงสุกร……..ป ปจจุบันเลี้ยงสุกรประมาน………. ตัว 
รายไดตอเดือนโดยประมาณ…………………………………………. 
อาชีพกอนที่จะมาเลี้ยงสุกร………………………………………….. 
ทําไมถึงมาเลี้ยงสุกร…………………………………………………. 
เงินทุนท่ีใชในการเลี้ยงสุกรมาจากแหลงใด…………………………. 
เปนธุรกิจแบบไหน (บริษัท ครอบครัว สวนตัว)…………………….. 
 

ตอนท่ี 2 ความรูและความเขาใจในการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1. ทานทราบหรือไมวา AEC คืออะไร มีกี่ประเทศ และเริ่มตนเมื่อใด 
2. ทานมีความรูเรื่องการรับรองมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีสุกรอยางไร 
3. ทานมีความรูเรื่องเกณฑในการรับรองการทําปศุสัตวอยางไร 
4. ทานคิดวามีประเทศใดบางท่ีสามารถเปนคูแขงสําคัญในการเลี้ยงสุกรกับเราไดเมื่อ
เขาสู AEC 
5. เมื่อเขาสู AEC มีประเทศใดบางท่ีเปนเปาหมายในการสงออก 
6. ทานคิดวาเมื่อถึงกําหนด AEC การเลีย้งสกุรของไทยจะเปนไปในทิศทางใด 
7. ทานมีแผนในการรับมือกับการกาวเขาสู AEC อยางไร 
8. ทานตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนในดานใดบางเพื่อเตรยีม
ความพรอมเขาสู AEC 
 

ตอนท่ี 3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
1. เกษตรกรผูเลีย้งสกุรมีจุดแข็ง(จุดเดนท่ีเราสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมือ่เขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. เกษตรกรผูเลีย้งสกุรมีจุดออน(จุดดอยที่เราสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมื่อเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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3. เกษตรกรผูเลีย้งสกุรมีโอกาส(จุดเดนท่ีเราไมสามารถควบคุมเองได)อะไรบางเมือ่
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. เกษตรกรผูเลีย้งสกุรมีอุปสรรค(จุดดอยท่ีเราไมสามารถควบคุมเองได)อะไรบาง
เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตอนท่ี 4 แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรและแนวทางการแกไขปญหาในการเลี้ยงสกุรใน
ดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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