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บทคัดยอ 
 

การศึกษาโซอุปทานสุกร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกร 

ผูเลี้ยงสุกร และตนทุนการตลาด วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด ธุรกิจสุกรตลอดโซอุปทาน เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแนวทาง มาตรการ ตลาดจนวางแผน ใหแกหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการการตลาด

สินคาเกษตรตลอดโซการตลาดของสินคาสุกรโดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร และผูประกอบการ 

ในหวงโซอุปทานธุรกิจสุกร ในจังหวัดราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เชียงใหม นครราชสีมาและ

นครศรีธรรมราชระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนชวงที่สุกรมีชีวิตราคาตกต่ํา และใช 

สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา พบวา การเลี้ยงสุกรประกันราคามีตนทุนการผลิตสูงสุด เนื่องจากตองซื้อปจจัยการผลิต

จากบริษัทคูสัญญา รองลงมาคือ การเลี้ยงสุกรอิสระ การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง และการเลี้ยงอิสระสุกรพันธุ

และขุน   ซึ่งสวนใหญเปนตนทุนคาอาหาร การเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุนใหผลตอบแทนสูงสุด รองลงมา คือ 

การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง ประกันราคา และอิสระสุกรขุน  

ดานวิถีการตลาด การเลี้ยงสุกรอิสระสวนใหญจะจําหนายไปยังผูคาสุกรชําแหละ ในขณะที่การเลี้ยง

สุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาจะจําหนายไปยังบริษัทคูสัญญาทั้งหมด ดานสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุน

การตลาด พบวา กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต มีสวนเหลื่อมการตลาด  

ตัวละ 2,296.05 บาท และตนทุนการตลาด ตัวละ 1,668.94 บาท กรณีผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละ 

แกผูบริโภคโดยตรง มีสวนเหลื่อมการตลาด ตัวละ 2,128.20 บาท  และตนทุนการตลาด ตัวละ 1,564.10 

บาท กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผู เลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง มีสวนเหลื่อมการตลาด  

ตัวละ 2,096.05 บาทและตนทุนการตลาด และ 1,564.10 บาท โดยผูเลี้ยงสุกรอิสระจะไดผลตอบแทนสูงสุด

ในกรณีที่ทําการจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง สําหรับตนทุนโลจิสติกสตลอดโซอุปทานในมิติดาน

ตนทุน พบวา การฆาสุกรมีชีวิตเปนกิจกรรมโลจิสติกสที่มีตนทุนสูงที่สุด รองลง คือ กิจกรรมการจําหนายสุกร

ชําแหละ และในมิติดานเวลา พบวา การจําหนายสุกรชําแหละเปนกิจกรรมโลจิสติกสที่ใชเวลามากที่สุด  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา ควรสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนสหกรณเพื่อทําธุรกิจครบวงจร 

รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาและการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนสุกร อาหารสุกร และโรงฆาสุกร 

ตลอดจนพัฒนาชองทางการตลาดใหกับเกษตรกร  
 

คําสําคัญ: สุกร ตนทุนการผลิต ตนทุนการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด โซอุปทาน 
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Abstract 

 

The study of swine supply chain aims to study production cost of swine product and to 

study marketing cost, marketing channel, marketing margin of swine farmers and entrepreneurs. 

The samples were collected from swine farmers, and swine entrepreneurs in 7 province, namely 

Ratcha Buri, Chon Buri, Chachoengsao, Lop Buri, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, and Nakhon Si 

Thammarat. The timeline of data collecting was applied during January – June 2018, which 

swine farm-gate price was reducing and used descriptive statistics as an analysis tool. 

This study focused on 4 types of swine farming and found that price-insurance swine 

farming have highest cost of production due to the compulsory of buying input from 

contract company, followed by individual swine farming who produce own piglet and 

fattening, hire-party swine farming, and the individual swine farming who bought piglet and 

fattening, respectively. The feeding cost was the highest cost of all type of swine farming. 

The highest benefit of swine farming was individual swine farming who produce own piglet 

and fattening, followed by hire-party swine farming, price insurance swine farming, and 

individual swine farming who bought piglet and fattening. 

For marketing channel, most of individual swine farmer sold their production to pork 

butchers, and hire-party and insurance swine farmers sold all of their production to partner 

company. For the analysis of marketing margin and marketing cost including, found that  

pork butchers bought living swine from the living swine collectors, having marketing margin 

2,296.05 Baht per head, with marketing cost around 1,668.94 Baht per head. For the case 

that farmers sold to pork butcher directly, its marketing margin were 2,128.20 Baht per head, 

with marketing cost about 1,564.10 Baht per head. The case of the pork butcher seller 

directly bought living swine from swine farmers found that marketing margin were 2,096.05 

Baht per head, with marketing cost around 1,564.10 Baht per head. The farmers could gain 

highest benefits if they sell pork butcher by themselves. The analysis of logistics activities for 

the cost dimension found that the highest activity was swine slaughter, followed by retail 

selling activity. For time dimension, the highest activity was retail selling activity. 

The recommendation including 1) promote of swine farmer cooperative for working 

on integrated business 2) promote of research and development of swine housing, swine 

feeding, and swine slaughter and 3) development of marketing channel.  
 

Keywords: Swine, Production Cost, Marketing Cost, Marketing Margin, Supply Chain 
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คํานํา 

 

 การศึกษาโซอุปทานสุกร ไดทําการศึกษาเพื่อศึกษาตนทุนการผลิตของสินคาสุกร ตนทุนการตลาด  

วิถีการตลาด ส วนเหลื่ อมการตลาด ของเกษตรกรและผูประกอบการธุ รกิ จสุกรตลอดโซอุปทาน  

เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวทาง มาตรการ ตลาดจนวางแผน ใหแกหนวยงานภาครัฐในการบริหาร

จัดการการตลาดสินคาเกษตรตลอดโซการตลาดของสินคาสุกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาธุรกิจสุกรอยางยั่งยืน 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว 

กรมสงเสริมเกษตรกร เกษตรกรและสหกรณเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในแตละพื้นที่ที่ไดใหความอนุเคราะหใน 

การติดตอประสานงาน ตลอดจนใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยและประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ใหความชวยเหลือ ชี้แนะแนวทางในดานวิชาการ 

ตลอดจนการปรับปรุงเอกสารงานวิจัยฉบับนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตวและประมง 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 





(จ) 
 

สารบัญ 
 

  หนา 

บทคัดยอ  ข 

Abstract  ค 

คํานํา  ง 

สารบัญ  จ 

สารบัญตาราง  ฉ 

สารบัญภาพ  ช 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 1.1 ความสําคัญของการวิจัย 1 

 1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 2 

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 2 

 1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 3 

 1.5 วิธีการวิจัย 4 

 1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 5 

บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 7 

 2.1 การตรวจเอกสาร 7 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎี 9 

บทท่ี 3 ขอมูลทั่วไป 21 

 3.1 ขอมูลการผลิต ราคา และการตลาดสุกร 21 

 3.2 ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรที่ทําการวิจัย 25 

 3.3 วิถีการตลาดสุกร 30 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย 35 

 4.1 ตนทุนการผลิตสุกร 35 

 4.2 การวิเคราะหตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ 50 

 4.3 การวิเคราะหสวนเหลื่อมการตลาดสุกรชําแหละ 54 

 4.4 การวิเคราะหกิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละ 63 

บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 66 

 5.1 สรุปผลการศึกษา  66 

 5.2 ขอเสนอแนะ 68 

บรรณานุกรม 73 

ภาคผนวก 75 

ภาคผนวกท่ี 1 แบบสอบถามการศึกษาโซอุปทานสุกร 77 





(ฉ) 
 

สารบัญตาราง 

 

  หนา 

ตารางที่ 3.1 จํานวนครัวเรือน ปริมาณการผลิต การสงออก และการบริโภคสุกร ป 2558-2560 21 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณการผลิตสุกรป 2559-2560 ของพื้นที่ที่ทําการวิจัย 22 

ตารางที่ 3.3 ราคาสุกรมีชีวิที่เกษตรกรขายไดรายเดือน ป 2558 - 2561 23 

ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 25 

ตารางที่ 3.5 ประเภทของการเลี้ยงสุกร 27 

ตารางที่ 3.6 เพศของผูเลี้ยงสุกร 27 

ตารางที่ 3.7 อายุของผูเลี้ยงสุกร 28 

ตารางที่ 3.8 ประสบการณในการเลี้ยงสุกร 28 

ตารางที่ 3.9 ระบบโรงเรือนของผูเลี้ยงสุกร 29 

ตารางที่ 3.10 ขนาดฟารมสุกร แบงตามประเภทการเลี้ยงสุกร 30 

ตารางที่ 4.1 ตนทุนการผลิตลูกสุกรน้ําหนัก 6 กิโลกรัม 36 

ตารางที่ 4.2 ตนทุนการผลิตลูกสุกรน้ําหนัก 16 กิโลกรัม 37 

ตารางที่ 4.3 ตนทุนการผลิตสุกรพันธุและขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม 38 

ตารางที่ 4.4  ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม 40 

ตารางที่ 4.5  ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาดน้ําหนัก 16-100 กิโลกรัม 41 

ตารางที่ 4.6 ตนทุนการผลิตสุกรรับจางเลี้ยง 43 

ตารางที่ 4.7 คาใชจายและรายไดการเลี้ยงสุกรของผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง 44 

ตารางที่ 4.8 ตนทุนการผลิตสุกรประกันราคา 45 

ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการผลิตสุกร ณ ราคาสุกรที่เกษตรกรไดรับเดือน

มิถุนายน ป 2558-2561 49 

ตารางที่ 4.10 คาใชจาย รายได และกําไรของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 51 

ตารางที่ 4.11 สัดสวนการชําแหละสุกรและราคาที่ไดรับจากการชําแหละสุกร 53 

ตารางที่ 4.12 สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละกรณผีูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจาก

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 56 

ตารางที่ 4.13 สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ กรณผีูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจาก

ฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง 58 

ตารางที่ 4.14 สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ กรณผีูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกร

ชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง    60 

ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบกําไร/ขาดทุนสุทธิ กําไรตอราคาขายปลีก และกําไรตอตนทุน ของ

ผูประกอบการในแตละระดับ 63 

 





(ช) 
 

สารบัญภาพ 

 

  หนา 

ภาพที่ 2.1 ปจจัยการผลิตและกระบวนการแปรรูป 9 

ภาพที่ 2.2 ประเภทของปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต 11 

ภาพที่ 3.1 วิถีการตลาดสุกรอิสระ 32 

ภาพที่ 3.2 วิถีการตลาดสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา 34 

ภาพที่ 4.1 ชิ้นสวนของสุกรชําแหละ 54 

ภาพที่ 4.2 วิถีการตลาดกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 55 

ภาพที่ 4.3 วิถีการตลาดกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง 57 

ภาพที่ 4.4 วิถีการตลาดกรณผีูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง    59 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

สุกรเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่มีการเลี้ยงทั่วไปในทุกภาคของประเทศ โดยในป 2556 - 

2560 การผลิตสุกรของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9.60 ตอป ในป 2560 มีปริมาณการผลิตสุกร 19.252 ลานตัว 

เพิ่มขึ้นจาก 19.141 ลานตัว ของป 2559 รอยละ 0.58 ซึ่งสุกรที่ผลิตไดใชบริโภคภายในประเทศเปนหลัก

ประมาณรอยละ 97 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ป 2560 มีปริมาณการบริโภคสุกร 18.71 ลานตัว หรือ 1.403 

ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 8.51 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) โดยในป 2560 พบวา  

มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจํานวน 180,606 ราย ซึ่งสุกรสวนใหญเปนฟารมเกษตรกรรายยอย มีขนาดการเลี้ยงสุกร 

1-500 ตัว จํานวน 177,901 ราย คิดเปนรอยละ 98.5 (กรมปศุสัตว, 2560) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง

สัดสวนของการผลิตสุกร พบวา ฟารมขนาดใหญมีสัดสวนการผลิตสุกรมากกวารอยละ 70 ฟารมเกษตรกร

ขนาดกลางและขนาดเล็ก รอยละ 25 ในขณะที่ฟารมเกษตรกรรายยอยมีเพียง รอยละ 5 โดยผลผลิตสุกร 

สวนใหญจึงมาจากฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ เนื่องจากฟารมเหลานี้ไดมีการขยายการผลิตและพัฒนา

เปนระบบครบวงจร มีโรงงานผลิตอาหารสัตว โรงฆาชําแหละสุกรและโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร รวมทั้ง

ดําเนินการดานการตลาดเอง สวนการเลี้ยงสุกรจะทําในรูปแบบการจางเลี้ยงเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับที่บริษัทธุรกิจ

ครบวงจรดําเนินการ สงผลใหเกษตรกรรายยอยหลายรายไดมีการรวมกลุมกันทําการเกษตรในรูปแบบสหกรณ

เพื่อลดตนทุนการผลิต และบางสวนไดมีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุกรแบบครบวงจรนอกจากนี้การเลี้ยงสุกร 

ยังกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องหลายประเภท ไดแก อุตสาหกรรมอาหารสัตว โรงฆาชําแหละสุกรและ

โรงงานแปรรูปเนื้อสุกร รวมทั้งเวชภัณฑและอุปกรณการเลี้ยงสุกร (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

กลาวไดวาธุรกิจที่เกี่ยวของกับสินคาสุกรนั้นมีความสําคัญตอทั้งการผลิตการตลาดการเกษตร การบริโภค

ภายในประเทศซึ่งเก่ียวของกับความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศ 

สถานการณปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมักประสบปญหาผลผลิตสุกรลนตลาด เนื่องจากความ 

ไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานสินคาสุกร สงผลใหราคาตกต่ําอยูเสมอ ตลอดจนราคาปจจัยการผลิต  

ทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว และราคาพันธุสุกรมีความผันผวนตลอดเวลา ทําใหผูเลี้ยงสุกรรายยอยมีแนวโนมลดลง 

เนื่องจากฟารมเหลานี้มีเงินทุนหมุนเวียนนอย จึงไมสามารถดํารงกิจการอยูไดเมื่อเกิดปญหาสุกรราคาตกต่ํา

เปนเวลานาน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) นอกจากนี้ราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารมที่เกษตรกรไดรับ

และราคาสุกรชําแหละท่ีผูบริโภคซื้อมคีวามแตกตางกันอยางมาก รวมทั้งในสภาวะที่ราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม

มีราคาตกต่ําแตราคาสุกรชําแหละท่ีผูบริโภคซื้อนั้นไมไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ กลาวไดวาภายใตโซอุปทานของ

ธุรกิจสุกรนั้นมีกลุมผูที่ไดรับประโยชนที่ไมเทาเทียมกัน จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการโซอุปทานของธุรกิจ

สุกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรสามารถดําเนินการผลิตและการประกอบการ 

ไดอยางยั่งยืน 
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อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจสินคาสุกรที่ผานมาสวนใหญจะเนนในดานการผลิต  

แตการศึกษาเกี่ยวกับการตลาด โดยเฉพาะในเรื่องตนทุนทางการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด 

รวมทั้งสัดสวนของผลประโยชนสูงสุดหรือประโยชนจากราคาสุกรที่ผูเกี่ยวของไดรับในแตละโซอุปทาน  

มีจํานวนไมมากและจํากัด  สงผลใหมีขอมูลไมเพียงพอตอการวางแผนในการบริหารจัดการโซอุปทานสินคา

สุกรไดอยางมีประสิทธิภาพจากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาโซอุปทานสุกร เพื่อวิเคราะห

ตนทุนการผลิต ตนทุนการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด ตลอดจนความสัมพันธของ

กระบวนการจัดการทางการตลาดที่เกี่ยวของกับโซอุปทานของสินคาสุกรโดยจะทําการศึกษาการผลิตการตลาด

สินคาเกษตรตลอดโซการผลิตและการตลาดเพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย และการบริหาร

จัดการตลอดโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอยางแทจริงตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.2.1 เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

  1.2.2 เพื่อศึกษาตนทุนการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด ในธุรกิจสุกรตลอดโซอุปทาน  

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

  1.3.1 ศึกษาตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

  1.3.2 ศึกษาวิถีการตลาดสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

  1.3.3 ศึกษาตนทุนการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด เฉพาะกรณีโซอุปทานผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระ 

  1.3.4  ระยะเวลาที่ศึกษา เก็บขอมูลการผลิตสุกร ในเดือนมกราคม –มิถุนายน 2561  

1.3.5  พื้นที่และกลุมเปาหมายทําการศึกษา 

 1) พื้นที่ที่ทําการศึกษา ศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 7 จังหวัด 

ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เชียงใหม นครราชสีมาและนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสัดสวน

การเลี้ยงสุกร รอยละ 51.80 ของการเลี้ยงสุกรขุนทั้งประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  

 2) กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา ประกอบดวย (1) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร (2) ผูประกอบการ 

ในโซอุปทานธุรกิจสุกร ไดแก (2.1) เกษตรกรผูผลิตและจําหนายลูกสุกร (2.2) ผูคารวบรวมสุกรมีชีวิต และ 

(2.3) ผูคาสุกรชําแหละ 

 
1.4 นิยมศัพทเฉพาะ 

 การผลิตสุกรมีชีวิต 1 ตัว หมายถึง การผลิตสุกรมีชีวิตที่มีขนาด 100 กิโลกรัม 

 โซอุปทานสินคาเกษตร หมายถึง การเชื่อมตอของกิจกรรมในการผลิตและสงมอบสินคาเกษตร  

โดยเริ่มตนจากวัตถุดิบในการผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งจะประกอบดวยผูสงมอบสินคาทั้งวัตถุดิบและ

สินคาเกษตร เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร ผูแปรรูปสินคา ผูรวบรวมสินคา ผูกระจายสินคา รานคาสงและ

รานคาปลีกสินคา 
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 ฟารมสุกรรายยอย หมายถึง ฟารมที่เลี้ยงและขายสุกรขุนอยางเดียว จํานวนต่ํากวา 50 ตัว 

 ฟารมสุกรขนาดเล็ก คือ ฟารมที่เลี้ยงและขายสุกรขุนอยางเดียวจํานวน 50-499 ตัว 

 ฟารมสุกรขนาดกลาง คือ ฟารมที่เลี้ยงและขายสุกรขุนอยางเดียวจํานวน 500-5,000 ตัว 

 ฟารมสุกรขนาดใหญ คือ ฟารมที่เลี้ยงและขายสุกรขุนอยางเดียวจํานวน ตั้งแต 5,001 ตัวขึ้นไป 

 ผูคาสุกรชําแหละ คือ ผูประกอบการอิสระที่จําหนายสุกรที่ชําแหละเปนชิ้นสวน ใหกับผูบริโภค 

 ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต คือ ผูประกอบการอิสระที่ไมไดมีฟารมสุกรเปนของตนเอง แตทําการรวบรวม

สุกรมีชีวิตจากเกษตรกร เพื่อนําไปจําหนายตอใหกับผูคาสุกรชําแหละ หรือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน 

 ประเภทการเลี้ยงสุกร คือ ลักษณะของการเลี้ยงสุกร แบงออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย การเลี้ยง

สุกรอิสระ การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง และการเลี้ยงสุกรประกันราคา 

 ผูเลี้ยงสุกร คือ เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรที่ทําการผลิตสุกรขุนเพื่อจําหนาย โดยสามารถแบงตามประเภท

ของการเลี้ยงออกเปน 3 ประเภท คือ ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง และผูเลี้ยงสุกรประกันราคา      

 ผูเลี้ยงสุกรอิสระ คือ ผูเลี้ยงสุกรที่ทําการเลี้ยงสุกรขุน ซึ่งมีอํานาจตัดสินใจในการผลิตและการตลาด

ตลอดจนรับความเสี่ยงจากการผลิตการตลาดเอง แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ผูเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน 

และผูเลี้ยงอิสระสุกรขุน 

 ผูเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน คือ ผูเลี้ยงสุกรอิสระที่ทําการเลี้ยงสุกรขุน โดยมีการเลี้ยงแมพันธุสุกร 

เพื่อใชในการผลิตลูกสุกรเพื่อนํามาขุนเอง 

 ผูเลี้ยงอิสระสุกรขุน คือ ผูเลี้ยงสุกรอิสระที่ทําการเลี้ยงสุกรขุน โดยการซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน     

 ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง คือ ผู เลี้ยงสุกรที่ทําการเลี้ยงสุกรขุนโดยทําสัญญากับบริษัทคูสัญญา  

ผูเลี้ยงสุกรจะเปนเจาของที่ดิน โรงเรือน และรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคทั้ง คาน้ํา คาไฟ และคาน้ํามันเอง  

บริษัทคูสัญญาจะทําการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร เชน พันธุสุกร อาหารสุกร วัคซีน และยารักษาโรค 

โดยผูเลี้ยงสุกรไดรับคาตอบแทนเปนคาจางเลี้ยง ซึง่คํานวณจากน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นของสุกร 

 ผูเลี้ยงสุกรประกันราคา คือ ผูเลี้ยงสุกรที่ทําการเลี้ยงสุกรขุนโดยทําสัญญากับบริษัทคูสัญญา ซึ่งม ี

การทําสัญญาและกําหนดราคาซื้อขายไวลวงหนา ผูเลี้ยงสุกรเปนเจาของปจจัยการผลิตและรับผิดชอบ

คาใชจายในการผลิตทั้งหมด  

 บริษัทคูสัญญา คือ บริษัทที่เปนผูวาจางเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรใหบริษัท โดยมีการทําสัญญารวมกัน  

 

1.5 วิธีการวิจัย 

 1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการเก็บขอมูล จะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือเพื่อสอบถามกลุมเปาหมาย ซึ่งมีทั้งขอคําถามที่เปนทั้งคําถามปลายปด (Closed - 

ended Question) คือ ขอคําถามที่ผูวิจัยเตรียมคําตอบใหกลุมเปาหมายไดเลือกตอบ และคําถามปลายเปด 

(Open - ended Question) โดยการเก็บขอมูลนั้นจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 ประเภท ประกอบดวย 
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  1.1) ผู เลี้ยงสุกรกลุมตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) จาก 7 จังหวัด ประกอบดวย ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และ

นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 16 ราย รวมทั้งสิ้น 112 ราย ซึ่งจะทําการศึกษาผูเลี้ยงสุกรเกี่ยวกับ ตนทุนการผลิต 

ราคาที่เกษตรกรขายได ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

  1.2) ผูประกอบการในหวงโซอุปทานธุรกิจสุกร ทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ 

ที่ประกอบธุรกิจภายใตหวงโซอุปทานของธุรกิจสุกรที่มีที่ตั้งอยู ใน 7 จังหวัดดังกลาว ประกอบดวย  

1) ผูจําหนายลูกสุกร จํานวน 10 ราย 2) ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต จํานวน 2 ราย และ 3) ผูคาสุกรชําแหละ 

จํานวน 14 ราย รวมจํานวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซึ่งจะทําการศึกษาตนทุนการตลาด วิถีการตลาดชองทางการจําหนายผลผลิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

ในการดําเนินการ  

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการ  

และเอกชน ทั้งเอกสารวิชาการเอกสารประกอบการประชุม สัมมนา ผลงานวิจัย วารสาร และขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตในเว็บไซดที่เก่ียวของ 

 1.5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics)  

  1) การวิเคราะหตนทุนการผลิต เปนการวิเคราะหตนทุนรายไดและกําไรจากผลิตทางการเกษตร

โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสรุปแสดงในรูปตาราง 

  2) การวิเคราะหวิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด และโซอุปทาน โดยการวิเคราะหจะใช

เครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบาย ในรูปแบบของการหาคาสัดสวน คารอยละ และวิธีการคาเฉลี่ยของ

ขอมูล 

 1.5.3 ขอจํากัดในการวิจัย 

  1) การเลี้ยงสุกรมีความจําเปนจะตองควบคุมมาตรฐานในการเลี้ยง เนื่องจากสุกรมีความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อโรคเปนอยางมาก ทําใหเกษตรกรบางรายไมยินดีที่จะใหขอมูล เปนผลมาจากความกังวลที่จะ 

ทําใหโรคเขาสูฟารม 

  2) ธุรกิจสุกรเปนธุรกิจที่มีมูลคาในการประกอบการคอนขางสูง ตลอดจนมีทั้งภาคเกษตร 

ภาคเอกชนที่เปนบริษัทขนาดใหญทําการประกอบการ ซึ่งเกษตรกรและผูประกอบการหลายราย ไมสามารถ

เปดเผยขอมูลใหกับผูวิจัยไดเนื่องจากเปนความลับทางธุรกิจ ภาคเอกชนหลายราย ไดทําการประกอบการแยก

ภาคสวนกัน ทั้งในสวนของการผลิตสุกร การรวบรวม และการตลาด ทําใหไมสามารถใหขอมูลในบางสวนได  
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1.6.1 เปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวทาง มาตรการ ตลาดจนวางแผน ใหแกหนวยงานภาครัฐ 

ในการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตรตลอดโซการตลาดของสินคาสุกร 

 1.6.2 เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเรื่องราคาสินคาสุกร 

 1.6.3 เปนขอมูลใหเกษตรกรและผูที่สนทั่วไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต บริหาร

จัดการการตลาดสินคาสุกร  

 

 





บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตการตลาดสุกร แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ งานวิจัยดานการผลิต

สุกร และดานโครงสรางตลาดและสวนเหลื่อมการตลาดสุกร 

2.1.1 งานวิจัยดานการผลิตสุกร  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของในดานการผลิตนั้น จะกลาวถึง ตนทุนการผลิตสุกร ตลอดจนการเลี้ยงสุกร

ในลักษณะตางๆ ซึ่งประกอบดวย การเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจางเลี้ยง การเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิต

ลูกสุกรใชในการขุนและเลี้ยงสุกรโดยการซื้อลูกสุกรมาขุน และการทําฟารมเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนแบบปด

และแบบเปด 

 การศกึษาตนทุนการผลิตสุกร พบวา ตนทุนการผลิตลูกสุกรตัวละ 1,501.42 บาท ตนทุนการผลิต

สุกรขุนกิโลกรัมละ 52.92 บาท ตนทุนการรับจางเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกร 239.98 บาทตอลูกสุกร  

1 ตัว และตนทุนการรับจางเลี้ยงสุกรขุนตัวละ 260.24 บาท โดยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทําฟารมสุกร 

เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรควรเพิ่มปจจัยการผลิตในดานแรงงาน พื้นที่เลี้ยงสุกร และพันธุสุกร แตควรลดปริมาณการ

ใหอาหารสัตว เนื่องจากการใชปจจัยดานอาหารสัตวนั้นมากกวาระดับที่เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

 รูปแบบของการเลี้ยงสุกรที่แตกตางกันของเกษตรกร สงผลใหตนทุนและกําไรจากการเลี้ยงสุกร

แตกตางกันเชนเดียวกัน ซึ่งในรูปแบบที่สําคัญชนิดหนึ่งในประเทศไทย ประกอบดวย 1) ผูเลี้ยงสุกรอิสระและ 

2) ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552; ปติพีร รวมเมฆ, 2557) ซึ่งผูเลี้ยงสุกรอิสระ

ไดรับกําไรจากการผลิตตอฟารมตอรุนมากกวาผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรสามารถควบคุม

ปริมาณการผลิตและการใชปจจัยการผลิตได แตกตางจากผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงซึ่งไมสามารถควบคุมปริมาณ

การผลิตได โดยตนทุนของการเลี้ยงสุกรแบบอิสระที่ใชเปนสัดสวนมากที่สุดจะเปนตนทุนผันแปร คือ คาอาหาร

และพันธุของสุกร ในขณะที่ตนทุนการเลี้ยงสุกรแบบรับจางเลี้ยงจะเปนตนทุนคงที่ เนื่องจากตนทุนคาพันธุสุกร

และอาหารผูจางเลี้ยงหรือบริษัทคูสัญญาเปนผูรับผิดชอบ (รัตนพล ทวะชาลี, 2548) นอกจากนี้ความแตกตาง

ดานขนาดของฟารมของผูเลี้ยงสุกรอิสระและรับจางเลี้ยงที่แตกตางกัน ก็ใหผลตอบแทนที่แตกตางกันดวย

เชนกัน กลาวคือ หากใชเงินทุนของตนเองทั้งหมดในการลงทุน ฟารมทุกขนาดทั้งฟารมขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ ของผูเลี้ยงสุกรอิสระและรับจางเลี้ยงจะเหมาะสมกับการลงทุนทั้งหมด อยางไรก็ตาม หากมี

การกูเงินครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดของการลงทุน ในกรณีผูเลี้ยงสุกรอิสระที่เปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญจะ

เหมาะสมตอการลงทุน แตฟารมขนาดเล็กนั้นไมมีความเหมาะสม อยางไรก็ตามในกรณีผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง

ที่เปนฟารมขนาดเล็กและขนาดกลางจะเหมาะสมตอการลงทุน แตฟารมขนาดใหญไมเหมาะสมตอการลงทุน 

(สุเมธ เดชรักษา, 2547) โดยปจจัยแหงความสําเร็จของผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง ประกอบดวย ความสัมพันธอันดี

ระหวางผูรับจางเลี้ยงกับบริษัทคูสัญญา รวมถึงความซื่อสัตยในการปฏิบัติตามสัญญา (ปติพีร รวมเมฆ, 2557) 
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 การเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกรใชในการขุนและเลี้ยงสุกรขุนโดยการซื้อลูกสุกรมาขุน     

จะทําใหเกษตรกรมีตนทุนการเลี้ยงที่แตกตางกันดวยเชนกัน โดยการเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกรใชใน 

การขุนนั้นเกษตรกรสามารถผลิตลูกสุกรไดโดยมีตนทุนเฉลี่ยที่ 645.30 บาท ตอตัว ซึ่งถูกกวาลูกสุกรในตลาด

กวาเทาตัว สงผลใหฟารมที่ผลิตลูกสุกรดวยตนเอง มีตนทุนสุกรขุนขนาดน้ําหนักสุกร 100 กิโลกรัม ถูกกวาถึง    

รอยละ 30 รวมทั้งไดรับกําไรสูงกวาเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรมาขุน (ศุภกร พรหมดวงดี และนงลักษณ        

สุพรรณไชมาตย, 2558) นอกจากนี้ เกษตรกรที่ทําฟารมเลี้ยงสุกรแมพันธุขนาดใหญจะไดรับผลตอบแทน 

ที่ดีกวารวมทั้งคืนทุนไดเร็วกวาฟารมขนาดเล็ก (ธนุวัฒน ไชยพรม, 2554) 

  การทําฟารมเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนแบบปดและแบบเปด สงผลตอผลตอบแทนของ

เกษตรกรที่แตกตางกัน ซึ่งการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนแบบปดสามารถเลี้ยงสุกรขุนคิดเปนน้ําหนักตอพื้นที่การ

เลี้ยงไดเปนจํานวนมากกวาโรงเรือนแบบเปด (สมอนงค ตั้งกิตตพงษ, 2549) กลาวไดวาเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร 

ในโรงเรือนแบบปดนั้นจะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาโรงเรือนแบบเปด 

2.1.2 งานวิจัยดานโครงสรางตลาดและสวนเหลื่อมการตลาดสุกร 

 โครงสรางตลาดสุกร ประกอบดวย ฟารมขนาดใหญเกือบครบวงจรหรือครบวงจรมีสวนแบง

ตลาดมากกวารอยละ 70 ฟารมขนาดกลางและขนาดเล็ก รอยละ 20-25 และฟารมรายยอย รอยละ 5 โดยวิถี

การตลาดสุกรจากฟารมถึงผูบริโภคเนื้อสุกรจะผานผูประกอบการหรือคนกลางทางการตลาด ประกอบดวย  

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูคาสงสุกรชําแหละ และผูคาปลีกสุกรชําแหละ ซึ่งซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมคิดเปนสัดสวน

รอยละ 20 60 และ 20 ตามลําดับ สวนฟารมสุกรแบงเปน 3 กลุม คือ ฟารมผูเลี้ยงรายยอย  ฟารมการคาซึ่ง

เปนฟารมขนาดกลางและขนาดเล็ก และฟารมของบริษัทซึ่งเปนฟารมขนาดใหญมีธุรกิจครบวงจรหรือเกือบ

ครบวงจร โดยรวมฟารมแบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท (Contract Farms) ซึ่งภายใตโซอุปทานของผูเลี้ยง

สุกรรายยอย จะประกอบดวย พอคารวบรวมสุกรมีชีวิต พอคาสงสุกรชําแหละ และพอคาปลีกสุกรชําแหละ 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ในการศึกษา สวนเหลื่อมการตลาด จะทําการศึกษาตนทุนการตลาด 

ประกอบดวย พอคารวบรวมสุกรมีชีวิต พอคาสงสุกรชําแหละ และพอคาปลีกสุกรชําแหละ โดยสิ้นสุดการศึกษา

สวนเหลื่อมการตลาดที่ตลาดขายปลีกสุกรชําแหละ 

 ในสวนของการศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดของสุกรในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 2 กรณี 

คือ กรณีผูคาปลีกสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมโดยตรง และกรณีผูคาปลีกฯซื้อจากผูคาสงสุกรชําแหละ 

ซึ่งมีเกษตรกรมีสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 26.21 และ 27.22 ของราคาขายปลีก ตามลําดับ (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) อยางไรก็ตามการศึกษาในประเทศไนจีเรีย พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในบาง

พื้นที่ไดรับสวนเหลื่อมการตลาดสูงถึง รอยละ 61.04 ของราคาขายปลีก โดยคาเฉลี่ยของสวนเหลื่อมการตลาด

อยูที่รอยละ 39 ของราคาขายปลีก (Ajala and Adesehinwa, 2008) กลาวไดวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

ในประเทศไทยไดรับสวนเหลื่อมการตลาดที่ต่ํากวาตางประเทศ  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.2.1 ความหมายของตนทุนการผลิต  

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) ไดกลาวถึงความหมายของตนทุนการผลิต ดังนี้ 

  1) การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการนําปจจัยการผลิต (Input) ผานขบวนการ

ขั้นตอนการผลิตเพื่อผลิตสินคาและบริการ (Output) 

  2) ปจจัยการผลิต (Factors of Production) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ผูผลิตนํามาผานกระบวน 

การผลิตขึ้นเปนสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตรเราแบงปจจัย 

การผลิตออกเปน 4 ชนิด คือ 1) ที่ดิน (Land) 2) แรงงาน (Labor) 3) ทุน (Capital) 4) ผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ปจจัยการผลิตและกระบวนการแปรรูป 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 

 

  นอกจากนี้ ปจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร 4 ชนิดดังกลาว ยังสามารถแบงออกเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ 

   2.1) ปจจัยคงที่ (Fixed Factor) หมายถึง ปจจัยการผลิตประเภทที่ไมเปลี่ยนแปลงตาม

ปริมาณการผลิตนั่นคือ ไมวาจะผลิตผลผลิตมากหรือนอยเพียงใดก็จะใชปจจัยการผลิตที่มีอยูคงที่เทานั้น

โดยทั่วไปปจจัยคงที่ไดแก จําพวกทุนถาวร เชน ที่ดิน โรงเรือน เครื่องจักรเครื่องมือ 

   2.2) ปจจัยผันแปร (Variable Factor) หมายถึง ปจจัยการผลิตประเภทที่แปรเปลี่ยนตาม

ปริมาณการผลิตกลาวคือ ถาผลิตปริมาณมากจะตองใชปจจัยการผลิตมาก ในทางกลับกันถาผลิตปริมาณนอยก็

จะใชปจจัยการผลิตนอยหรือถาไมผลิตเลยก็จะไมตองใชเลย โดยทั่วไปปจจัยผันแปรไดแก จําพวกทุน

หมุนเวียน เชน วัตถุดบิ แรงงาน ฯลฯ 
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  3) ตนทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยการผลิต

มาผลิตสินคาอยางหนึ่ง 

  4) คาใชจาย หมายถึง มูลคาของปจจัยการผลิต = ราคาปจจัยการผลิต x จํานวนหรือปริมาณ

ของปจจัยการผลิต 

 2.2.2  ประเภทของตนทุนการผลิต  

  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) ไดกลาวถึงประเภทของตนทุนการผลิต ดังนี้ 

  1) ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 

   เนื่องจากปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยคงที่ กับปจจัยผันแปร ดังนั้น 

ตนทุนการผลิตซึ่งเปนคาใชจายหรือรายจายในปจจัยการผลิตจึงแบงตามประเภทของปจจัยการผลิตออกเปน  

2 ประเภท เชนเดียวกัน คือ 

   1.1) ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง คาใชจายหรือรายจายในการผลิตที่เกิดจากการใช

ปจจัยคงที่หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาตนทุนคงที่เปนคาใชจายหรือรายจายที่ไมขึ้นอยูกับปริมาณของผลผลิต 

กลาวคือ ไมวาจะผลิตปริมาณมาก หรือปริมาณนอย หรือไมผลิตเลย ก็จะเสียคาใชจายในจํานวนที่คงที่ 

ตัวอยางของตนทุนคงที่ ไดแก คาใชจายในการลงทุนซื้อที่ดิน คาใชจายในการกอสรางอาคาร สํานักงาน 

โรงงาน ฯลฯ ซึ่งเปนคาใชจายที่ตายตัวไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต 

   1.2) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง คาใชจายหรือรายจายในการผลิตที่เกิดจาก

การใชปจจัยผันแปร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ตนทุนผันแปรเปนคาใชจายหรือรายจายที่ขึ้นอยูกับปริมาณ

ของผลผลิต กลาวคือ ถาผลิตปริมาณมากก็จะเสียตนทุนมาก ถาผลิตปริมาณนอยก็จะเสียตนทุนนอย และ 

ไมตองจายเลยถาไมมีการผลิต ตัวอยางของตนทุนผันแปร ไดแก คาใชจายที่เปนคาแรงงาน คาวัตถุดิบ  

คาน้ําประปา คาไฟฟา ฯลฯ 

  2) ตนทุนที่เปนเงินสดและตนทุนที่ไมเปนเงินสด 

   นอกจากนี้ตามโครงสรางของตนทุนการผลิต ยังแบงรายละเอียดของตนทุนคงที่และตนทุน   

ผันแปรออกเปน 2 ประเภท คือ 

   2.1) ตนทุนที่ เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ไดจายเปนเงินสดในการนําปจจัยมา

ประกอบการผลิตในชวงหรือรุนการผลิตนั้นๆ ทั้งที่เปนตนทุนผันแปร เชน คาพันธุ คาอาหาร และตนทุนคงที่ 

เชน คาเชาที่ดิน เปนตน 

   2.2) ตนทุนที่ไมเปนเงินสด หรือตนทุนประเมิน หมายถึง คาใชจายที่ไมไดจายเปนตัวเงินแต

ตองประเมินใหเปนตัวเงิน ในการนําปจจัยมาประกอบการผลิตในชวงหรือรุนการผลิตนั้นๆ เชน แรงงาน 

ในครัวเรือน พันธุสัตวที่ผลิตไดในฟารม คาใชที่ดินของตนเอง คาใชจายในรูปคาเสื่อมราคาทรัพยสิน รวมถึง 

คาเสียโอกาสในการลงทุนของทรัพยสิน เปนตน 
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 2.2.3 แนวคิดในการจัดทําตนทุนการผลิตปศุสัตว 

  ตนทุนการผลิตปศุสัตว ตามความหมายของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561)  

  1) เปนตนทุนการผลิตของผลผลิตปศุสัตวของเกษตรกร คือ เปนตนทุนของผลผลิตปศุสัตวที่ยัง

อยูในฟารมของเกษตรกร คาใชจายที่นํามาคิดเปนตนทุนการผลิตจะตองครอบคลุมตั้งแตเริ่มตนทําการเลี้ยง

จนกระทั่งโตไดขนาดและน้ําหนักตามมาตรฐานหรือสามารถใหผลผลิตตามมาตรฐานกําหนดจึงจะสามารถ

นํามาคํานวณเปนตนทุนการผลิตได หากลงทุนแลวไมมีผลผลิตหรือผลเสียหายหมดก็จะไมสามารถคํานวณหา

ตนทุนของผลผลิตไดจะมีแตเพียงคาใชจายตามกิจกรรมการผลิตเทานั้น ดังนั้นจึงไมนับเปนตนทุนการผลิต 

  2) เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร คือการคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของการผลิต 

ใชเทาไหรก็คิดคาใชจายเทานั้น และคิดทั้งที่จายไปเปนเงินสดจากการจางการซื้อและการเชาทั้งของการใช

แรงงานและวัสดุตาง ๆ อีกทั้งมีการประเมินคาใชจายกรณีที่ใชแรงงานวัสดุตาง ๆ ที่เปนของตนเอง (รวมทั้ง

สมาชิกครอบครัว) ที่ไมไดจางไมไดซื้อไมไดเชานั้นดวย และยังตองคิดคาเสียโอกาสการลงทุนเฉพาะรายการ 

ที่เปนเงินสดเทานั้นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชเปนมาตรฐาน 

  3) เปนตนทุนการผลิตเฉลี่ย คือ การคิดคาใชจายของเกษตรกรทุกรายที่เปนตัวอยาง ไมใชของ

รายใดรายหนึ่ง และคิดเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยจํานวนตัวสัตวที่เลี้ยงสําหรับปศุสัตวของทุกตัวอยาง  

  ดังนั้นกลาวโดยสรุปก็คือ ตนทุนการผลิตปศุสัตว หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัยการ

ผลิตทั้งปจจัยผันแปรและปจจัยคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ที่นํามาใชในการประกอบการผลิตเพื่อให

การผลิตดําเนินการไปจนสิ้นสุดขบวนการผลิตในชวงเวลาหรือรุนของการผลิตหนึ่งๆที่กําหนด 
 

 

  ภาพที่ 2.2 ประเภทของปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
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 2.2.4  คํานิยามและโครงสรางตนทุนการผลิตปศุสัตว 

  1) ตนทุนผันแปร ประกอบดวยปจจัยผันแปรตางๆ ดังนี้ 

   1.1) คาแรงงาน หมายถึง แรงงานที่นํามาใชในการประกอบการผลิตในกิจกรรมนั้นๆ  

ซึ่งเปนคาใชจายที่แสดงในรูปของเงินสด ในกรณีที่ไดมีการจางแรงงานและไมเปนเงินสด ในกรณีที่แรงงานนั้น

เปนของสมาชิกในครัวเรือนใหใชอัตราคาจางรายวันขั้นต่ําในทองถิ่นนั้นๆ เปนคาจางของแรงงานครัวเรือน 

คาแรงงานแบงตามลักษณะการทํางาน ดังนี้ 

    1.1.1) คาแรงงานในการเลี้ยง ไดแก การผสมอาหาร การขนอาหาร เตรียมและให

อาหาร-น้ําทําความสะอาดโรงเรือน ใหยารักษาโรคทําวัคซีนดูแลรักษาและอื่นๆ ทั้งนี้ไดรวมคาแรงงานในการเก็บ

ผลผลิตของปศุสัตวบางชนิดไดแก สุกร ไกเนื้อ ไกไข แรงงานการเก็บผลผลิต เชน คัด จับ ชั่ง สําหรับ สุกร ไกเนื้อ 

และ เก็บไข คัดไข บรรจุไข สําหรับไกไข เปนตน 

    1.1.2) คาแรงงานในการเก็บผลผลิต ในที่นี้ใชเฉพาะโคนมเทานั้น คือ คาแรงงานในการ

รีดนม ไดแก แรงงานทําความสะอาดตัวแมโคเพื่อเตรียมรีดนม และแรงงานการรีดนม เนื่องจากเปนคาใชจาย

สําคัญและมีผลตอตนทุนการผลิต สําหรับสินคาชนิดอื่นๆ มีเพียงเล็กนอยจึงนําไปรวมเปนคาแรงงานใน 

การเลี้ยง 

   1.2) คาบริหารจัดการ หมายถึง คาใชจายในการบริหารงานของฟารมโดยเจาของฟารม 

ผูจัดการ เสมียน สัตวแพทย สัตวบาล เปนตน 

   1.3) คาวัสดุ หมายถึง คาใชจายตางๆที่นํามาใชในการประกอบการผลิตแลวหมดสภาพไป

รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการผลิตบางชนิดที่ใชไดเพียงรุนการผลิตนั้นๆ เพียงครั้งเดียว ประกอบดวย 

    1.3.1) คาพันธุสัตว หมายถึง คาพันธุปศุสัตวที่ซื้อมาเลี้ยงเพื่อผลิตใหไดผลผลิต คือ 

ขนาด และน้ําหนักตามระยะเวลา หรือรุนของการเลี้ยง ซึ่งคาพันธุสุกร จะหมายถึง คาพันธุลูกสุกรหลังหยานม 

อายุประมาณ 8-10 สัปดาห และ มีน้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม เพื่อผลิตสุกรขุน 

    1.3.2) คาผสมพันธุ หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการผสมเทียมพันธุสัตว จางผสมตาม

ธรรมชาติ เชน โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เปนตน 

   1.4) คาอาหาร หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับอาหารสําหรับเลี้ยงปศุสัตวที่ทําการผลิตมีทั้ง

อาหารผสมและอาหารสําเร็จรูป  

    1.4.1) อาหารผสม หมายถึง อาหารที่ไดทําการผสมวัตถุดิบที่บดละเอียดแลวหลายๆ

อยางคลุกเคลาใหเขากันโดยมากจะเติมยาปฏิชีวนะ วิตามิน แรธาตุลงไปตามความตองการของปศุสัตวชนิด

นั้นๆ วัตถุดิบที่ใชผสม เชน รํา ปลายขาว กากถั่วเหลือง ปลาปน ขาวโพด เปนตน 

    1.4.2) อาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่สามารถนําไปใชเลี้ยงสัตวไดโดยตรงโดย 

ไมตองนําวัตถุดิบตางๆ มาผสมอีกมีทั้งอาหารสําเร็จรูปแบบเปนผง และแบบเปนเม็ดซึ่งแบบเปนเม็ดก็คือ 

การนําเอาอาหารที่ไดผสมสําเร็จแลวไปผานกรรมวิธีการอัดเม็ดและสามารถกําหนดขนาดใหเหมาะกับอายุของ 

ปศุสัตวชนิดนั้นๆ ได 
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   1.5) คายาปองกันโรค หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับยาวัคซีน และวิตามินตางๆ ที่ใชใน 

การปองกันและรักษาโรคปศุสัตว เชน วัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย วัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล วัคซีน 

อหิวาต วัคซีนไขนิ่ม ยารักษาโรคหวัด ยารักษาโรคทองเสีย วิตามิน เปนตน 

   1.6) คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และอื่นๆ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นเฉพาะ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตวชนิดนั้น 

   1.7) คาวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่มีอายุ 

การใชงานสั้น คือไมเกิน 1 ป และมูลคาตอหนวยต่ําหรือไมเกิน 500 บาท เชน แปรง ไมกวาด ถุงมือ สายยาง 

พลั่ว จอบ รองเทาบูท หลอดไฟฟา เปนตน 

   1.8) คาซอมแซมโรงเรือนอุปกรณ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซอมโรงเรือน

เครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตรตางๆ ที่ชํารุด ใหสามารถใชงานไดตามปกติ และคาซอมดังกลาว  

ตองเปนคาซอมเล็กๆ นอยๆ เทานั้น 

    การพิจารณาวาการซอมครั้งใดเปนการซอมเล็กๆ นอยๆ หรือเปนการซอมใหญ 

ใหพิจารณาวา ถาซอมแลวอายุการใชงานเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มขึ้นก็ใหถือวาการซอมนั้นเปนการซอมใหญ 

และตีมูลคาเปนทรัพยสิน ใหคํานวณมูลคา และอายุการใชงานมาใหมดวย แตถาอายุการใชงานไมเพิ่มขึ้น 

เปนเพียงการซอมเพื่อใหเครื่องมอือุปกรณใชงานไดดีตามปกติเทานั้น ใหถือวาเปนการซอมเล็กๆ นอยๆ 

   1.9) คาเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการประเมินการลงทุนในมูลคา

ปจจัยผันแปรเฉพาะที่เปนเงินสด ทั้งหมดของการผลิตปศุสัตว ในรุนการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลคาปจจัยที่นํามาใช 

ในการผลิตปศุสัตวตองเสียโอกาสที่จะนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถสรางผลผลิตได เชน นําเงินไปซื้อปจจัย

ประเภทวัสดุ คือซื้อจํานวนปศุสัตว ซื้ออาหาร ซื้อยารักษาโรค ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวตองเสียโอกาสที่จะไดรับ

ผลตอบแทนจากการนําไปใชในกิจกรรมอ่ืน เชน ฝากธนาคารหรือใหกูยืม ดังนั้น คาเสียโอกาส จึงเปนคาใชจาย

ประเมินสวนหนึ่งในการคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตว โดยมีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

       OPC   =  TVC x M x i   

     โดยที่  OPC  =  คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอรุน 

       TVC  =  ตนทุนผันแปรทั้งหมดตอหนวย เฉพาะที่เปนเงินสด 

       M =  ชวงเวลาการผลิต ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บผลผลิต 

       i    =  อัตราคาเสียโอกาส สวนใหญใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

 

  2) ตนทุนคงที่ ประกอบดวยปจจัยคงที่ตางๆ ดังนี้ 

   2.1) คาเชาที่ดิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการนําที่ดินไปใชประโยชนในการดําเนิน

กิจกรรมทําฟารมปศุสัตวชนิดนั้นๆซึ่งจะแสดงเปนเงินสดในกรณีที่มีการเชาที่ดินเกิดขึ้นจริงและไมเปนเงินสด 

ในกรณีที่ดินนั้นเปนที่ดินของตนเองซึ่งจะตองประเมินมูลคาของคาเชาที่ดินทั้งนี้คาเชาที่ดินไดรวมถึงคาภาษี

ที่ดินเรียบรอยแลวซึ่งคาภาษีที่ดินจะตองแสดงเปนเงินสดแตเนื่องจากมีมูลคาเพียงเล็กนอยจึงมิไดแยกมูลคา

ออกมาชัดเจน ดังนั้นจึงใหถือรวมเปนคาเชาที่ดินเพียงรายการเดียว 
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   2.2) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการประเมินกระจายมูลคาของ

ทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานไปสูชวงการผลิตตางๆ ตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินนั้น และจะแสดงมูลคาไมเปน

เงินสดการประเมินคาเสื่อมหรือคาสึกหรอสามารถคํานวณไดหลายวิธีในที่นี้ใชวิธี The Straight Line 

Method ซึ่งเปนวิธีการคํานวณที่งายที่สุดและนิยมใชกันมาก ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได

กําหนดใหใชวิธีการนี้ โดยมีวิธีการคํานวณดังนี ้

N

S)(P
D


  

โดยที่  D  = คาเสื่อมราคาตอรุน 

 P  = มูลคาแรกซ้ือหรือสราง 

 S  = มูลคาซาก 

 N  = อายุการใชงาน 

M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บผลผลิต (รุน) 

U = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตปศุสัตวนี้ 

   2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการประเมินมูลคา

ทรัพยสินที่เสียโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการนําปจจัยประเภททุนไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถ 

สรางผลผลิตไดและการคิดอัตราคาเสียโอกาสนั้นจะใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

    สําหรับการคํานวณคาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสิน ถาเปนการคํานวณตนทุน 

การผลิตในรอบ 1 ปการผลิต มูลคาปจจัยคงท่ีที่นํามาคิดคาเสียโอกาสนิยมใชคาเฉลี่ยของมูลคาทรัพยสินตนป 

และปลายป บางครั้งอาจมีปญหาเกี่ยวกับมูลคาปลายปอาจใชมูลคาตนปอยางเดียวก็ได หรือถาตองการขจัดปญหา

การประเมินราคาอาจจะใชวิธีการคิดคาเสียโอกาสโดยใชมูลคาแรกซื้อหรือสรางบวกดวยมูลคาซาก หารดวย 2 

ซึ่งจะเปนการกระจายคาเสียโอกาสที่มีคาคงที่ทุกป แตในแนวคิดจะใชวิธีตีราคามูลคาซากใหเปนศูนยหรือไมมี

มูลคาซากเพื่อลดความยุงยากในการคํานวณวิธีการคํานวณ มีดังนี ้

    การคํานวณคาเสียโอกาสแบบคงที่ทุกปเมื่อไมมีมูลคาซากหรือใหมูลคาซากเปน “0” 

สูตรคํานวณมาตรฐานคือ  

i
2

0)(P
OPI 


  

โดยที่ OPI   = คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสินตอรุน 

P   = มูลคาตนปแรกซื้อหรือสราง 

i    = อัตราคาเสียโอกาสใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

M  = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บผลผลิต (รุน) 

U  = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตปศุสัตวนี้ 
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  3) ตนทุนการผลิตทั้งหมด หมายถึง ผลรวมคาใชจายทั้งหมดของตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ 

ทั้งที่เปนเงินสด และประเมิน ซึ่งประกอบดวย 

   3.1) ตนทุนการผลิตปศุสัตวทั้งหมดเฉลี่ยตอตัว หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัย

การผลิตทั้งปจจัยผันแปร และปจจัยคงที่ ทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด ที่นํามาใชในการประกอบการผลิต

เพื่อใหการผลิตดําเนินการไปจนสิ้นสุดขบวนการผลิตในชวงเวลาหรือรุนของการผลิตหนึ่งๆ ที่กําหนด หารดวย 

จํานวนปศุสัตว (ตัว) ที่ขายหรือเก็บผลผลิต หนวยเปน บาทตอตัว 

   3.2) ตนทุนการผลิตปศุสัตวทั้งหมดเฉลี่ยตอ 1 กิโลกรัม หมายถึง ตนทุนการผลิตปศุสัตว

ทั้งหมดเฉลี่ยตอตัวหารดวยน้ําหนักเฉลี่ยตอตัว (กิโลกรัม) หนวยเปน บาทตอกิโลกรัม 

    อนึ่ง ในการคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตว จะมีบางรายการที่เปนผลพลอยไดจาก 

การเลี้ยงสัตว สามารถนํามาคํานวณเปนรายไดจากการเลี้ยงปศุสัตวชนิดนั้นๆ ไดแก มูลคาสัตวปลดระวาง  

มูลสัตว ถุงอาหาร โดยจะนํารายการดังกลาวมาหักออกจากตนทุนการผลิตทั้งหมด (คาใชจาย) ดังนี้  

    3.2.1) มูลคาสัตวปลดระวาง หมายถึง ราคาตัวสัตวที่ใชงานหรือใหผลผลิตมาระยะ

หนึ่งแลวปลดระวางหรือคัดออกขาย เนื่องจากใหผลผลิตไมคุมคาใชจาย  

    3.2.2) ผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว หมายถึง ผลผลิตรองที่ไมใชผลผลิตหลักจาก 

การเลี้ยงปศุสัตวชนิดนั้น เชน มูลสัตวที่ขายไดของรุนนั้นๆ ถุงอาหารสัตว เปนตน 

   4) ตนทุนการผลิตทั้งหมดเมื่อหักผลพลอยไดและสัตวปลดระวาง หมายถึง ตนทุนการผลิต

ทั้งหมด หักออกดวยผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตวและมูลคาสัตวปลดระวาง 

 2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหดานการตลาด 

  1) หนาที่การตลาด (Marketing Function) 

   กิจกรรมที่เกิดจากการกระทําของนักการตลาดในกระบวนการตลาด เพื่อทําใหสินคานั้นมี

ลักษณะรูปราง อยูในชวงเวลาและสถานที่ที่ผูบริโภคหรือผูใชประโยชนตองการ เปนบทบาทการตลาดที่

เชื่อมโยงความขัดแยงระหวางความตองการของผูผลิตกับความตองการของผูบริโภคหรือผูใชเขาดวยกัน และ

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาด หนาที่ การตลาดมี  9 อย าง  แบ งออกเปน 3  กลุ ม  ดั งนี้                

(สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ,์ 2548) กลาววา 

   1.1) หนาที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Function) เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับ 

การโอนยายกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา สามารถทําใหทุกคนผลิตหรือธุรกิจเฉพาะที่ชอบหรือที่ถนัดได เปนจุดเริ่มตน

ของการกําหนดราคาสินคาที่เขาสูตลาด หนาที่ในการแลกเปลี่ยนที่ 2 อยาง คือ  

    1.1.1) การซื้อ (Buying) เปนกิจกรรมเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งในสิ่งที่ผูซื้อตองการ หนาที ่

ในการซื้อจึงตองรวมถึงการทราบหรือการหาแหลงที่ผลิต แหลงที่จําหนายสินคานั้น ฤดูกาลที่มีการซื้อขาย 

เงื่อนไขและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น 

    1.1.2) การขาย (Selling) เปนกิจกรรมในการขาย ที่ไดรวมเอาหลายสิ่งหลายอยาง 

เขาดวยกัน ไมใชวาผูขายเพียงแตยอบรับราคาที่เสนอขายเทานั้น ยังรวมถึงกิจกรรมโฆษณา การสงเสริมการขาย 

การจัดแสดงสินคา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการขายสินคานั้น 
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   1.2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical Function) เปนกิจกรรมที่นักการตลาดตองกระทํากับ

ตัวสินคา ในขณะที่กําลังครอบครองสินคานั้นอยู เพื่อใหสินคานั้นอยูในลักษณะตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคหรือผูใช หนาที่ทางกายภาพแบงออกเปน 3 อยาง คือ 

    1.2.1) การแปรรูป (Processing) เปนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปรางสินคาใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภคหรือผูใช เปนการตอบคําถามวาผูบริโภคหรือผูใชตองการสินคาลักษณะใด (What) 

เปนการสรางอรรถประโยชนในตัวสินคาทางดานรูปราง และเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาดวย ยิ่งกวานั้นสินคา

เกษตรทุกชนิดจะตองมีการแปรรูปอยางนอยขั้นตน กอนที่จะนําไปบรโิภคหรือใชประโยชนได 

    1.2.2) การเก็บรักษา (Storage) เปนกิจกรรมในการเก็บรักษาสินคาไว ในเวลาที่ผูแปรรูป

ตองการใชในการแปรรูป และในเวลาที่ผูบริโภคตองการบริโภค เปนการตอบคําถามผูแปรรูป ผูบริโภคและผูใช

ประโยชนสินคาวา ตองการสินคานั้นเมื่อใด (When) เปนการสรางอรรถประโยชนทางดานเวลา ทั้งนี้เพราะ 

การผลิตสินคาเกษตรสวนใหญเปนฤดูกาล การแปรรูปอาจใชเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสินคา

เกษตรในแตละฤดูกาล หรือตามความตองการของตลาดได แตการบริโภคสินคาเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะ 

ที่เปนอาหารหลัก ซึ่งตองบริโภคตลอดป จึงจําเปนตองเก็บรักษาสินคาเกษตรเหลานั้นเอาไว ใหเพียงพอกับ

ความตองการตลอดท้ังป 

    1.2.3)  การขนสง (Transportation) เปนกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาเกษตร 

จากแหลงผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชประโยชน เปนการตอบคําถามวาการบริโภคหรือการใชประโยชนสินคา 

ชนิดนั้นอยูที่ใด (Where) เปนการสรางประโยชนดานสถานที่ ทั้งนี้เพราะการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอยู 

ในชนบท ในขณะที่แหลงบริโภคอยู ในตัวเมือง หรือตางประเทศสําหรับสินคาเกษตรที่มีการสงออก  

จึงจําเปนตองมีการขนสงที่มีประสิทธิภาพ เพราะสินคาเกษตรสวนใหญเนาเสียงาย 

  1.3) หนาที่อํานวยความสะดวก (Facilitating Function) เปนกิจกรรมที่ชวยทําใหอรรถประโยชน

การตลาด ทั้งในดานกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา การแปรรูปการเก็บรักษาและการขนสง หรือหนาที่การตลาดทั้ง 

ในดานการแลกเปลี่ยน และดานกายภาพดําเนินการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนาที่อํานวย

ความสะดวกมี 4 อยาง คือ 

    1.3.1) มาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคา (Standardization and Grading) เปน

กิจกรรมในการวัดความเปนเอกภาพของสินคา ทั้งในดานปริมาณ เชน โดยน้ําหนัก การตวงและการวัดขนาด 

และดานคุณภาพ เชน ขนาดของสินคา (เมล็ด ผล) ความสะอาด สิ่งเจือปน ความชื้น สี ความแกออนและอื่นๆ 

ที่ใชระบุคุณภาพสินคานั้น ถามาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับของผูทําธุรกิจ การกําหนด

และการตกลงราคาก็จะเปนไปไดอยางงายและทําไดอยางรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ไมตองดูสินคา ทําใหตลาดของสินคา

ชนิดนั้นกวางขวางขึ้น ยิ่งกวานั้นสินคาชนิดเดียวกันและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ยอมทําใหการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเดียวกัน จะเปนสินคาที่ตลาดยอมรับมากขึ้น การเก็บรักษาและการขนสงก็ทําไดงาย

และสะดวกยิ่งขึ้น ไมจําเปนตองแยกสินคาตามการเปนเจาของ ทําใหคาใชจายในการตลาดลดลง ระบบตลาด

ยอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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    1.3.2) การเงิน (Financing) เงินทุนเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะผูทําธุรกิจ

มีเงินของตัวเองจํากัด แตการทําธุรกิจตองการปริมาณเงินมากกวาที่มีอยู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใด 

อยางหนึ่ง เชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ใหปริมาณธุรกิจเปนไปตามที่ลูกคาตองการ 

หรืออ่ืนๆ ผูทําธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเงินกูยืม ซึ่งสวนใหญไดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงชวยทําให

ระบบการตลาดมปีระสิทธิภาพดีข้ึน 

    1.3.3) การยอมรับความเสี่ยงภัย (Risk- Bearing) ความเสี่ยงในที่นี่ หมายถึง ความเสี่ยง

ตอการขาดทุนจากการทําธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นไดเสมอ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเกิดขึ้นได 2 แบบ คือ ความ

เสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) เกิดจากการเนาเสียและการสูญเสียตัวสินคาที่ทําธุรกิจ ในขณะที่

ครอบครองสินคานั้นอยู เปนตนวา สูญเสียคุณภาพ สูญเสียน้ําหนัก หรือเกิดจากไฟไหมและภัยธรรมชาติอื่น 

และความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคานั้นเมื่อขาย เกิดขึ้นเนื่องจาก

รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการดําเนินงานของคูตอสูเปลี่ยนแปลงไป หรืออัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป (กรณีที่มีการคาระหวางประเทศหรือกูยืมเงินทุนจากตางประเทศเขามา

ลงทุน) ผูทําธุรกิจจะตองติดตามสิ่งแวดลอมภายนอกตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปรับตัวตามสถานการณไดทัน 

    1.3.4) ขาวสารการตลาด (Market Intelligence) เปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับ 

ทุกๆ คน ไมวาจะเปนผูผลิต นักการตลาดหรือผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดทราบวา 

อุปทานอยูที่ ใด ความเคลื่อนไหวทางดานปริมาณและราคาเปนอยางไร แหลงอุปสงคอยูที่ ใด และ 

ความเคลื่อนไหวดานราคาและปริมาณที่อุปสงคเปนอยางไร ปราศจากขาวสารการตลาด นักการตลาด 

ไมสามารถดําเนินธุรกิจได นักการตลาดจึงตองติดตามความเคลื่อนไหวของขาวสารการตลาดตลอดเวลา  

เพื่อการปรับตัวของธุรกิจใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2) วิถีการตลาด หมายถึง การแสดงใหทราบวาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเคลื่อนยายจากผูผลิต

แลวไปสูคนกลางประเภทใดบาง คนกลางแตละประเภทไดรับในปริมาณเทาใด กอนสินคานั้นไปสูมือผูบริโภค

คนสุดทาย โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิดกอนเคลื่อนยายจากผูผลิตอาจมีรูปราง 

อยางหนึ่งแตเมื่อถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหนึ่ง สินคาบางชนิดอาจเกิดความสูญเสียระหวาง 

การเคลื่อนยาย ดังนั้นในการวิเคราะหวิถีการตลาด จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนหลัก  

แลวเทียบลักษณะที่ไมเหมือนกันใหเปนหนวยเดียวกนักับลักษณะท่ียึดเปนหลัก (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ,์ 2546) 

  3) สวนเหลื่อมการตลาด (Marketing Margin) หมายถึง ความแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจาย

หรือราคาขายปลีก (Retail Price: Pr) กับราคาที่ผูผลิตหรือเกษตรกรไดรับ (Farm Price: Pf) เนื่องจาก 

ในระบบตลาดสินคาเกษตรโดยทั่วไปผูผลิตและผูบริโภคมิไดซื้อขายกันโดยตรง ผูผลิตและผูบริโภคอยูกันคนละแหง 

ประกอบกับลักษณะสินคาเกษตรที่ผูผลิตผลิตไดสวนใหญไมไดอยูในลักษณะที่ผูบริโภคตองการ จึงตองม ี

คนกลางทางการตลาดประเภทตางๆ เขามาเก่ียวของ 

   ราคาขายปลีกที่ผูบริ โภคจาย สะทอนถึงอุปสงคของผูบริ โภคตอสินคานั้น ซึ่ งเปน

ความสัมพันธระหวางปริมาณและราคาในระดับขายปลีก ซึ่งเรียกวาอุปสงคขั้นปฐมหรือขั้นตน (Primary 
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Demand) ซึ่งเปนความตองการที่สงผลใหผูประกอบการเกิดความตองการตอปจจัยการผลิตที่จะไปใชผลิต

สินคาตอบสนองความตองการในขั้นปฐมดังกลาว และรวมถึงปจจัยตางๆ ที่จะถูกนําไปใชในกระบวนการตลาด  

   ความตองการปจจัยการผลิตในระดับฟารมเปนความตองการของเกษตรกร สวนปจจัยที ่

ใชในกระบวนการตลาดเปนความตองการของคนกลางประเภทตางๆ ในการทําธุรกิจ คนกลางไมไดเปน

ผูบริโภคสินคาเอง ซึ่งความตองการของคนกลางเหลานี้เรียกวาอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) ซึ่งเปน

ความสัมพันธระหวางปริมาณและราคาในระดับฟารม และระดับคนกลางประเภทตางๆ กอนถึงระดับขายปลีก 

   โดยมีสูตรที่เกี่ยวของกับสวนเหลื่อมการตลาด ดังนี้ 

   สวนเหลื่อมการตลาด   = ราคาที่ผูบริโภคจาย– ราคาที่เกษตรกรไดรับ 

   กําไรที่พอคาคนกลางไดรับ  = ราคาที่ผูบริโภคจาย– (คาใชจายทางการตลาด +  

       ราคาที่เกษตรกรไดรับ) 

   สวนเหลื่อมการตลาด แบงออกไดเปน 2 สวน (สมพร อิศวิลานนท, 2546) คือ 

   (1) ตนทุนการตลาด หมายถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชปจจัยตางๆ ในการผลิต

สินคา แปรรูปและการทําหนาที่การตลาดอื่นๆ เชน การซื้อ การขาย การเก็บรักษา การขนสง การเสี่ยงภัย      

การบริการดานการเงิน การแบงชั้นคุณภาพ เปนตนโดยนับตั้งแตจุดที่สินคาเริ่มเคลื่อนยายจากมือผูผลิตหรือ

เกษตรกรไปจนกระทั่งถึงมือผูบริโภคคนสุดทายผลตอบแทนที่ไดนั้นประกอบไปดวย คาจาง คาเชา และ      

คาดอกเบี้ยซึ่งก็คือผลตอบแทนตอแรงงาน ที่ดินหรืออาคารสํานักงาน และทุนตามลําดับ ในการพิจารณาตนทุน

การตลาดของสินคาแตละชนิดจําเปนตองทราบถึงวิถีการตลาดของสินคานั้นโดยเฉพาะสินคาเกษตรแตละ

ชนิดมีความแตกตางกัน เชน บางอยางเนาเสียงายบางอยาง ตองมีกระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน 

บางอยางผลิตไดเฉพาะบางฤดูกาล ทําใหจํานวนคนกลางในตลาดสินคาแตละชนิดมีความแตกตางกันอันเปน

ผลใหสวนประกอบของตนทุนการตลาดของสินคาแตละชนิดแตละประเภทจึงมีมากนอยแตกตางกันไป 

   (2) คาบริการการตลาด หมายถึงผลตอบแทนตอการบริการของคนกลางในตลาดแตละ

ระดับ อ ันได แก  ผลตอบแทนหรือกําไรตอการบริการของผู ขายปลีก ผู ขายส ง ผู รวบรวมนายหนา  

และผลตอบแทนตอกิจกรรมการแปรรูปของพอคาแปรรูป ผลตอบแทนตอการบริการของคนกลางตลาด 

ในแตละระดับนั้นจะแตกตางกันไปตามชนิดของสินคา  

    เมื่อพิจารณาสวนประกอบของสวนเหลื่อมการตลาดจะเห็นวาสวนเหลื่อมการตลาด

จะเปนปจจัยอันหนึ่งที่จะชวยในการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินการของระบบการตลาดของสินคานั้นๆ 

โดยจะสามารถชี ้ใหเห็นวา เงินที ่ผู บริโภคจายไปในการซื ้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ ่งจะตกไปถึงมือผู ที่

เกี ่ยวของตั้งแตผู ผลิต ผู แปรรูป พอคาในระดับตลาดตางๆ เปนสัดสวนเทาใดผูใดและในตลาดระดับใด 

มีคาใชจายอะไรบางมากนอยเพียงใดตลอดจนพอคาในระดับใดไดรับผลตอบแทนเปนสัดสวนมากนอยเพียงใด

ทั้งยังชวยในการวิเคราะหการตลาดของสินคานั้นดวยเมื่อพิจารณาวาสวนเหลื่อมการตลาดมีแนวโนม 

ไปในทางใดทางหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งแลวอาจจะสามารถศึกษาและวิเคราะหไดวาเหตุใดสวนเหลื่อมการตลาด

ของสินคานั้นๆ มีแนวโนมไปในลักษณะเชนนั้นพฤติกรรมสวนใดในระบบตลาดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในลักษณะนั้น เปนตน 
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  ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสวนเหลื่อมการตลาด (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ,์ 2546) ไดแก 

  (1) ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลง จะทําใหราคาสินคาและคาใชจายการตลาด

เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะสงผลใหสวนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลง 

  (2) ปริมาณสินคาที่เขาสูตลาด สินคาเกษตรกรรมสวนใหญจะออกเปนฤดูกาล อุปทานจะไม

สม่ําเสมอตลอดป ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก และมีผลผลิตสวนเกินเขาตลาดมากขึ้น จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพทางการตลาดสูงขึ้น ตนทุนการตลาดตอหนวยผลผลิตลดลง ระดับราคาขายปลีกก็จะลดลง  

เปนผลทําใหสวนเหลื่อมการตลาดลดลง 

  (3) การปรับปรุงเทคโนโลยีตางๆ ของคนกลางทางการตลาดประเภทตางๆ หากเทคโนโลยีดีขึ้น 

ตนทุนการตลาดจะลดลง สวนเหลื่อมการตลาดก็จะลดลง 

  (4) การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค เชน ตองการสินคาใดในลักษณะสินคา

สําเร็จรูปมากขึ้น คนกลางก็ตองเพิ่มบริการการตลาดมากขึ้น และใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะทําใหสวนเหลื่อมการตลาดเพิ่มขึ้น 

  (5) ลักษณะตลาด ในตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ ระบบขาวสารไมดี พอคาจะไดเปรียบ

ทางการคา จะสามารถตั้งราคาขายไดสูงกวาที่ควร พอคาจะไดรับผลตอบแทนหรือกําไรเบื้องตนสูงเกินควร    

ทําใหสวนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น 

  (6) การเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยการผลิตตางๆ 

 2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับโซอุปทาน 

  1) การจัดการโซอุปทาน เปนกระบวนการในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ 

(Relationship) ระหวางคูคา (Suppliers) และลูกคาตั้งแตตนน้ํา ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของสินคา-วัตถุดิบ 

(Origin Upstream) จนสินคาหรือวัตถุดิบนั้นไดมีการเคลื่อนยาย จัดเก็บและสงมอบในแตละชวงของ 

โซอุปทานจนสินคาไดสงมอบไปถึงผูรับคนสุดทาย (Customers Downstream) ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทั้งในเชิงตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบ (ธนิต โสรัตน, 2550) 

  2) องคประกอบของความหมายของการจัดการโซอุปทาน  

   2.1) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) เปนการจัดการปฏิสัมพันธ

ระหวางตัวบริษัท (Firm) กับคูคาที่เปน Sources of Suppliers และลูกคาที่เปน End Consumers โดย

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการโซอุปทานอยูที่การจัดความสมดุลในการพึ่งพาระหวางหนวยงาน

ธุรกิจในโซอุปทาน ในสวนที่เกี่ยวของกับอุปสงคและอุปทาน การจัดการความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจะตอง

พัฒนาไปสูวัฒนธรรมขององคกรกับองคกรมากกวาการสรางความสัมพันธในลักษณะที่เปนบุคคลที่เปน 

Personal Relationship การจัดความสัมพันธไมใชแคเปน “Good Customer” แตตองพัฒนาไปสูระดับ 

ที่เปน “Good Partnership” ที่มีความยุติธรรมทางธุรกิจตอกัน รวมถึงการไววางใจและเชื่อถือตอกัน 

   2.2) การจัดการความรวมมือ (Chain Collaborate Management) ระหวางองคกรหรือ

ระหวางหนวยงานตางบริษัท (Firm) เพื่อใหเกิดการประสานภารกิจ (Co-Ordination) ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การไหลลื่นของขอมูลขาวสารในโซอุปทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส  
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ซึ่งประสบความลมเหลว ปจจัยสําคัญเกิดการขาดประสิทธิภาพของการประสานประโยชนและความรวมมือ 

ในการดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกสรวมกันในการกระจายสินคาและสงมอบสินคาระหวางองคการตางๆ 

ภายในโซอุปทานในลักษณะที่เปนบูรณาการทางธุรกิจ (Business Integration) ซึ่งผลกระทบจากการ 

ขาดประสิทธิภาพหนวยงานใดหรือองคกรใดในโซอุปทาน จะสงผลตอตนทุนรวมและสงผลตอขีดความสามารถ

ในการแขงขันของทุกธุรกิจในโซอุปทาน 

   2.3) การจัดการความนาเชื่อถือ (Reliability Value Management) การเพิ่มระดับของ

ความเชื่อมั่นที่มีตอการสงมอบสินคาที่ตรงเวลา ไปสูความไววางใจและความนาเชื่อถือในการที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดการความไหลลื่นของสินคาในโซอุปทานภายใตเงื่อนไขของขอจํากัดของสถานที ่

ตอเงื่อนไขของเวลา (Place and Time Utility) จําเปนที่ตางฝายจะตองมีการปฏิบัติการอยางเปน  

Best Practice จนนําไปสูการเชื่อมั่นที่เปน Reliability Value ซึ่งเปนปจจัยในการลดตนทุนสินคาคงคลัง

สวนเกินหรือเรียกวา Buffer Inventory 

   2.4) การรวมพลังทางธุรกิจ (Business Synergy) ความรวมมือทางธุรกิจในกลุมของ 

Suppliers ในโซอุปทาน ทั้งที่มาจากกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เปน Support Industries เชน ผูผลิตกลอง 

ผูผลิตสลาก ผูผลิตวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณที่ใชการผลิต บรรจุ ผสม และประกอบ รวมตลอดไปจนถึงธุรกิจ

ใหบริการโลจิสติกส โดยบริษัทจะตองมียุทธศาสตรในการจัดการความสมดุลของความสัมพันธของคูคา 

(Suppliers Relationship Management: SRM) กับความสัมพันธของคูคาที่เปนลูกคา (Customers 

Relationship Management: CRM) ทั้งระบบการสื่อสาร การประสานผลประโยชนที่เปน Win-Win 

Advantage และการใชยุทธศาสตรรวมกัน ภายใตลูกคาคนสุดทายเดียวกัน 

  3) ความแตกตางของโลจิสติกสและโซอุปทาน 

   โลจิสติกสเปนกระบวนการที่เนนกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนยายการจัดเก็บ การกระจาย

สินคาและบริการ การวางแผนการผลิตและการสงมอบสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในขณะที่โซอุปทานจะ

เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการปฏิสัมพันธของกระบวนการตางๆ ของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในองคกร

และระหวางองคกรตางๆ ใหมีความสอดคลองสอดประสานในการทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอการสงมอบสินคา ภายใตตนทุนที่สามารถแขงขันได โดยความแตกตางที่ชัดเจนนั้น เห็นได

จากโลจิสติกสจะเนนพันธกิจเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาและบริการรวมทั้งขอมูลขาวสาร สวนโซอุปทานจะ

เนนบทบาทเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือระหวางองคกรเพื่อใหโซอุปทานมีความบูรณาการ โดย

กิจกรรมของโลจิสติกสจะดําเนินอยูภายในโซอุปทาน ดังนั้นโลจิสติกสและโซอุปทานจึงเปนกิจกรรมที่มีลักษณะ

เปนบูรณาการยากที่จะแยกแยะ 

  จากที่กลาวมาขางตน ในการศึกษาสุกรตลอดโซอุปทานในครั้งนี้ จะเปนการศึกษาดวยการ

เชื่อมตอของกิจกรรมในการผลิตและสงมอบสินคาสุกรชําแหละ โดยจะเริ่มตนจากฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร

อิสระไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งจะประกอบดวยผูสงมอบสินคาสุกรชําแหละ ประกอบดวย ผูเลี้ยงสุกร  

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และผูคาปลีกสุกรชําแหละ 

 



บทท่ี 3 

ขอมูลทั่วไป 

 

3.1 ขอมูลการผลิต ราคา และการตลาดสุกร 

 3.1.1 จํานวนครัวเรือน ปริมาณการผลิต การสงออก และการบริโภคสุกร  

  ป 2558-2560 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรลดลงในอัตรารอยละ 3.1 การผลิตสุกรของ

ไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.6 ตอป ปริมาณสุกรที่ผลิตไดสวนใหญใชในการบริโภคภายในประเทศถึง  

รอยละ 97 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในขณะที่การสงออกสุกรเนื้อสุกรและผลิตภัณฑของไทยมีเพียง  

รอยละ 0.7 ของปริมาณการผลิตสุกรทั้งหมด โดยการบริโภคสุกรภายในประเทศของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรา  

รอยละ 12.9 ตอป การสงออกของไทยลดลงในอัตรารอยละ 20.2 ตอป (ตารางที่ 3.1) 

 

ตารางที่ 3.1 จํานวนครัวเรือน ปริมาณการผลิต การสงออก และการบริโภคสุกร ป 2558-2560 

 

รายการ 2558 2559 2560 อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 

จํานวนครัวเรือน1/  (ครัวเรือน) 177,381 174,600 166,481 -3.1 

ปริมาณการผลิต1/  (ตัว) 16,168,484 18,972,907 20,128,362 11.6 

ปริมาณการผลิต1/  (ตัน) 1,212,636 1,422,968 1,509,627 11.6 

ปริมาณการบริโภค1/ (ตัน) 1,149,806 1,278,876 1,465,204 12.9 

ปริมาณสงออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ2/ (ตัน) 17,078 13,660 10,881 -20.2 

ที่มา: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2/ กรมศุลกากร 

 

 3.1.2 ปริมาณการผลิตสุกรของพื้นที่ที่ทําการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้ทําการวิจัยในพื้นที่เลี้ยงสุกร 7 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดราชบุรี ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ลพบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และนครศรีธรรมราช ใชขอมูลการผลิตสุกรในป 2560 ซึ่งประเทศ

ไทยมีปริมาณการผลิตสุกรทั้งสิ้น 19,811,978 ตัว และจังหวัดที่ทําการวิจัยมีปริมาณการผลิตสุกรรวมกันทั้งสิ้น 

10,262,069 ตัว คิดเปนรอยละ 51.69 ของปริมาณการผลิตสุกรทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีปริมาณการผลิตสุกร

มากที่สุด คือ จังหวัดราชบุรี มีสัดสวนการผลิตสุกรรอยละ 32.02 ของปริมาณการผลิตสุกรทั้งหมด รองลงมา

คือ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ลพบุรี นครศรีธรรมราช และเชียงใหม (ตารางที่ 3.2)      
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ตารางที ่3.2 ปริมาณการผลิตสุกรป 2559-2560 ของพื้นที่ที่ทําการวิจัย 

หนวย : ตัว 

จังหวัด 2558 2559 2560 

 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

ราชบุรี 4,188,787 25.91 5,907,027 31.13 6,343,556 32.02 

ชลบุร ี 1,223,048 7.56 1,359,296 7.16 1,438,679 7.26 

นครราชสีมา 552,739 3.42 593,808 3.13 668,034 3.37 

ฉะเชิงเทรา 837,229 5.18 842,922 4.44 603,532 3.05 

ลพบุรี 388,193 2.40 483,688 2.55 504,970 2.55 

นครศรีธรรมราช 315,489 1.95 396,254 2.09 394,629 1.99 

เชียงใหม 329,582 2.04 347,248 1.83 308,669 1.56 

รวม 7 จังหวัด 7,835,067 48.46 9,930,243 52.34 10,262,069 51.80 

รวมทั้งประเทศ 16,169,675 100.00 18,974,086 100.000 19,811,978 100.00 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 

 

 3.1.3 ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได  

  ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดป 2561 โดยเฉลี่ยตัวละ 55.68 บาท ซึ่งต่ํากวาป 2559-60  

จะเห็นไดวาชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูลในการวิจัย เปนชวงเวลา 

ที่ ราคาสุกรมีชี วิตที่ เกษตรกรขายไดตกต่ํ า  ซึ่ งราคาต่ํ ากว า เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559-60  

(ตารางที่ 3.3) โดยการศึกษาครั้งนี้จึงใชราคาของเดือนมิถุนายน 2561 มาใชในการวิเคราะหตนทุนการผลิต 

ตนทุนการตลาด และสวนเหลื่อมตลาด 
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ตารางที ่3.3 ราคาสุกรมีชีวิที่เกษตรกรขายไดรายเดือน ป 2558 - 2561 

หนวย : บาท/กก. 

เดือน ป 

 2558 2559 2560 2561 

มกราคม 64.92 64.74 61.30 48.22 

กุมภาพันธ 62.99 64.91 60.72 47.90 

มีนาคม 62.18 64.61 59.03 46.55 

เมษายน 65.15 66.33 60.35 54.40 

พฤษภาคม 66.15 70.44 63.86 57.37 

มิถุนายน 68.20 71.92 63.04 56.86 

กรกฎาคม 68.35 70.67 60.53 57.54 

สิงหาคม 68.23 70.08 60.50 59.45 

กันยายน 69.36 68.42 59.86 60.12 

ตุลาคม 67.08 65.25 54.89 59.48 

พฤศจิกายน 65.60 64.01 53.10 60.31 

ธันวาคม 64.65 61.93 50.55 60.11 

ราคาเฉลี่ย 66.08 66.96 59.01 55.68 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 3.1.4 ประเภทการเลี้ยง 

  ผูเลี้ยงสุกร แบงตามประเภทการเลี้ยงออกเปน 3 ประเภท คือ แบบอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

  1) ผูเลี้ยงสุกรอิสระ  

   การเลี้ยงสุกรอิสระ ผูเลี้ยงเปนผูลงทุนเองทั้งหมด มีอิสระในการดําเนินงาน ทั้งวิธีการเลี้ยง  

การจัดการฟารม การซื้อปจจัยการผลิต และการขายสุกร ทําใหมีโอกาสไดรับกําไรสูงในชวงที่สุกรมีราคาดี  

แตก็มีโอกาสขาดทุนมากเชนเดียวกันในชวงที่สุกรราคาตกต่ํา ตองรับภาระความเสี่ยงทั้งในดานตนทุนการเลี้ยง

และราคาสุกร ซึ่งประเภทการเลี้ยงสุกรอิสระ สามารถแบงประเภทตามวัตถุประสงคการเลี้ยงไดดังนี ้

   1.1) แบบเลี้ยงสุกรแมพันธุสําหรับผลิตลูกสุกรขุนจําหนายอยางเดียว เพื่อขายใหกับผูเลี้ยงสุกร

ขุนที่ไมมีสุกรแมพันธุเอง ลูกสุกรหลังหยานม (อายุ 21-28 วัน) จะถูกนําไปเลี้ยงตอจนไดน้ําหนัก 12-20 

กิโลกรัม อายุ 45-60 วัน แลวขายออกไปเปนลูกสุกรสําหรับขุน แตผูเลี้ยงบางรายจะขายลูกสุกรทันทีเมื่อ 

หยานม ซึ่งมักเปนผูเลี้ยงรายยอย 

   1.2) แบบเลี้ยงสุกรพันธุและขุน เปนการเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกรสําหรับขุนเอง  

ซึ่งอาจจะขุนเองทั้งหมดหรือขายลูกสุกรบางสวน ขึ้นอยูกับภาวะราคาสุกร หากเปนภาวะที่ราคาสุกรตกต่ํา 
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ความตองการซื้อลูกสุกรจะลดลง อาจสงผลใหผูเลี้ยงจะตองเลี้ยงขุนเองทั้งหมด โดยสุกรแมพันธุอาจซื้อหรือ

ผลิตเอง  

   1.3) แบบเลี้ยงสุกรขุน หรือซื้อลูกสุกรมาขุน เปนการซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน โดยจะเลี้ยงขุนตอ

จนไดน้ําหนักประมาณ 100 กิโลกรัมจึงขาย ระยะเวลาขุน 4-5 เดือนแลวแตน้ําหนักลูกสุกรที่ซื้อ 

   1.4) แบบเลี้ยงสุกรหลายประเภท โดยผลิตสุกรพอแมพันธุจําหนายทั้งพันธุแท แมพันธุสองสาย 

ลูกสุกรขุน และเลี้ยงสุกรขุน ผูเลี้ยงเหลานี้มักเปนฟารมขนาดใหญซึ่งสวนใหญเปนฟารมในรูปบริษัท มีธุรกิจ

ครบวงจรหรือเกือบครบวงจร บริษัทที่มีธุรกิจครบวงจรสวนใหญจะประกอบดวยธุรกิจ ผลิตและจําหนาย

อาหารสัตว ผลิตและจําหนายสุกรพันธุ/ลูกสุกร นําเขาและจําหนายเวชภัณฑสําหรับสัตว มีฟารมสุกรของ

บริษัทเองและฟารมที่ทําเกษตรพันธสัญญากับบริษัทคูสัญญา มีโรงฆาชําแหละสุกรและโรงงานแปรรูป  

เพื่อผลิตเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจําหนายภายในประเทศและสงออก    

  2) ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง 

   การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง แบงออกเปน การเลี้ยงสุกรแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกร และการเลี้ยงสุกรขุน  

โดยผูรับจางเลี้ยงตองลงทุนดานที่ดิน โรงเรือน  อุปกรณ  คาแรงงาน  และคาใชจายตาง ๆ  นอกจากคาพันธุ

สุกร คาอาหาร คายาและวัคซีน ซึ่งเปนของบริษัทผูจาง และผูเลี้ยงตองปฏิบัติตามวิธีการเลี้ยงและการจัดการ 

ที่แนะนําภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่จากบริษัท โดยบริษัทจะใหคาตอบแทนหรือคาจาง ดังนี้ 

   2.1.1) กรณีผลิตลูกสุกร ใหคาจางตามจํานวนลูกสุกรหยานมที่ผลิตได  โดยมีคาจางขั้นตอตอตัว 

บวกดวยคาประสิทธิภาพการเลี้ยงที่เกินเกณฑมาตรฐานที่บริษัทกําหนด เชน  อัตราการผสมติด  อัตราการเขา

คลอด น้ําหนักลูกสุกร อัตราการสูญเสีย เปนตน และมีการหักคาจางหากต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

   2.1.2) กรณีส ุกรข ุน ให ค าจ างขั ้นต่ําตามน้ําหนักส ุกรที ่เพิ ่มขึ ้นต อก ิโลกร ัม บวกดวย 

คาประสิทธิภาพการเลี้ยงที่เกินเกณฑมาตรฐานที่บริษัทกําหนด เชน อัตราการสูญเสีย อัตราการเจริญเติบโต 

(Average Daily Gain: ADG) ประสิทธิภาพการใชอาหาร (Feed Conversion Ratio: FCR) เปนตน  

และมีการหักคาจางหากต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

   การเลี้ยงแบบรับจางเลี้ยง  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเพราะบริษัทสามารถขยายการเลี้ยงโดยไมตอง

ลงทุนดานที่ดิน โรงเรือน และแรงงาน ขณะที่ผูรับจางเลี้ยงไมตองเสี่ยงกับภาวะราคาที่ผันผวน  ผลตอบแทน

ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการเลี้ยง อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ไดอยูในระดับที่ไมสูงนัก  คือในระดับที่พอ

เลี้ยงตัวและจายชําระหนี้เงินกูได  

  3) การเลี้ยงสุกรประกันราคา  

   การเลี้ยงสุกรประกันราคา มีลักษณะเดียวกับการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง คือ เลี้ยงสุกรแมพันธุ

เพื่อผลิตลูกสุกร และเลี้ยงสุกรขุน กรณีนี้คาลงทุนและคาใชจายเปนของผูเลี้ยงทั้งหมด บริษัทจะประกันราคา

รับซื้อ  ราคาพันธุและราคาอาหาร  การกําหนดราคาประกันอาจกําหนดตอปหรือตอรุน และผูเลี้ยงตองปฏิบัติ

ตามวิธีการเลี้ยงและการจัดการที่บริษัทแนะนําเชนเดียวกับการรับจางเลี้ยง แตการกํากับดูแลไมเขมงวดเทา

เนื่องจากการลงทุนทั้งหมดเปนของผูเลี้ยงเอง  
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   โดยการเลี้ยงสุกรในลักษณะนี้ ผูเลี้ยงสุกรมีความเสี่ยงนอยกวาแบบอิสระ เพราะมีตลาดรับซื้อที่

แนนอนและขายไดในราคาประกัน แตก็ไดรับผลตอบแทนจํากัด โอกาสที่จะไดกําไรมากเปนไปไดยาก  

เพราะบริษัทเปนผูกําหนดราคาปจจัยการผลิตและราคารับซื้อ 

  3) เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

   การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาจะทําการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อสงมอบหรือจําหนายใหแก

บริษัทคูสัญญา ซึ่งมีความเสี่ยงต่ํากวาผูเลี้ยงอิสระ ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงไดรับคาจางที่แนนอน สวนผูเลี้ยงสุกร

ประกันราคามีตลาดรับซื้อสุกรที่แนนอนและขายสุกรไดในราคาประกัน โดยบริษัทคูสัญญาไดรับประโยชน  

คือ สามารถขยายฐานการผลิตไดโดยไมตองลงทุนมาก และสามารถขยายตลาดปจจัยการผลิตดวย แตโอกาสที ่

ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาจะไดรับกําไรจากการเลี้ยงสุกรมากแบบผูเลี้ยงสุกรอิสระนั้น เปนไปไดยาก 

เนื่องจากบริษัทเปนผูกําหนดคาจางเลี้ยง ราคาปจจัยการผลิต และราคารับซื้อสุกร โดยเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกร

แตละประเภท ไดดังตารางที ่3.4 

 

ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

 
รายการ อิสระ รับจางเลี้ยง ประกันราคา 

การลงทุน ผูเลีย้งลงทุนเองทั้งหมด ผูเลีย้งลงทุนเฉพาะคาทีด่ิน 

โรงเรือน อุปกรณ และ

คาใชจายในการเลีย้งตางๆ  

ยกเวนพันธุสุกร อาหารสตัว 

และยาสัตว 

ผูเลีย้งลงทุนเองทั้งหมด 

ปจจัยการผลิต ผูเลีย้งมีอิสระในการจดัหา

ปจจัยการผลติเอง 

บริษัทคูสัญญามสีถานะเปน

เจาของปจจัยการผลติ คือ 

พันธุสุกร อาหารสัตว และยา

สัตว รวมทั้งจัดหาและ

รับผิดชอบคาขนสงปจจัยการ

ผลิตดังกลาวใหแกเกษตรกร  

ผูเลีย้งตองซื้ออาหารสัตวจาก

บริษัทในราคาที่ตกลง

ลวงหนา ในขณะที่พันธุสุกร

นั้น แลวแตการตกลงกับ

บริษัท ซึ่งผูเลีย้งมีอิสระ 

ในการซื้อยาสตัว 

การเลี้ยงและการจัดการ ผูเลีย้งมีอสิระในการเลือก

วิธีการเลี้ยงและการ

จัดการฟารม  

ผูเลีย้งจะตองปฏิบตัิตาม

วิธีการเลี้ยงและการจัดการ

ฟารมที่บริษัทแนะนําภายใต

การกํากับดูแลของบริษัท  

โดยบริษัทมีหนวยงานท่ีดูแล

ใหคําปรึกษาแกผูเลี้ยง 

ผูเลีย้งจะตองปฏิบตัิตาม

วิธีการเลี้ยงและการจัดการ

ฟารมที่บริษัทแนะนําภายใต

การกํากับดูแลของบริษัท  

โดยบริษัทมีหนวยงานที่ดูแล

ใหคําปรึกษาแกผูเลี้ยง 

การจําหนายผลผลิต ผูเลีย้งมีอิสระในการ

ตัดสินใจจาํหนายสุกร

ใหกับผูรับซื้อผูใดก็ได 

ผูเลีย้งตองสงมอบสุกร

ทั้งหมดใหกับบริษัทโดยไดรับ

คาจางตามที่บริษัทกําหนด 

ผูเลีย้งตองจําหนายสุกรใหกับ

บริษัทในราคาประกันตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 
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ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา (ตอ) 

 
รายการ อิสระ รับจางเลี้ยง ประกันราคา 

ศักยภาพ      ผูเลี้ยงมีอิสระในการ

ดําเนินงาน ท้ังการเลีย้ง 

ซื้อปจจัยการผลติ และ

ขายผลผลติ

    ผูเลีย้งไมตองหาตลาด 

เนื่องจากบริษัทคูสัญญามี

สถานะเปนเจาของสุกร  

ซึ่งบริษัทรับคืนทั้งหมด

     ผูเลี้ยงมีตลาดรับซื้อสุกร

ที่แนนอนและขายไดในราคา

ประกัน

     ผูเลี้ยงมีโอกาสไดรับ

กําไรสูงถาอยูในชวงท่ีสุกร

มีราคาดี

    ผูเลีย้งไมตองรับความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของราคาสุกร ราคาปจจยั

การผลิต 

     ผูเลี้ยงไมตองรับภาระ

ความเสีย่งจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาสุกร

และราคาปจจัยการผลิต
     ในกรณีที่เกิดปญหาดาน

การเลีย้ง เชน สุกรปวย/เปน

โรคที่ทําใหผลผลิตเสียหาย

มาก ผูเลี้ยงรับภาระขาดทุน

นอยกวาการเลีย้งแบบ

ประกันราคาและอิสระ

     ผูเลี้ยงไดรับการแนะนํา

วิธีการเลี้ยงและการจัดการที่

ถูกหลักวิชาการ

      ผูเลีย้งไดรับการแนะนํา

วิธีการเลี้ยงและการจัดการที่

ถูกหลักวิชาการ

  

ขอจํากัด ตองรับภาระความเสี่ยงท้ัง

ในดานตนทุนการเลี้ยง

และการเปลีย่นแปลงของ

ราคาสุกร 

ผลตอบแทนจาํกัด โอกาสที่

จะไดกาํไรมากเปนไปไดยาก 

เนื่องจากบริษัทเปนผูกําหนด

คาจางเลี้ยง 

ผลตอบแทนจาํกัด โอกาสที่

จะไดกาํไรมากเปนไปไดยาก

เพราะบริษัทเปนผูกําหนด

ราคาปจจยัการผลติและราคา

รับซื้อ 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 

3.2  ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรที่ทําการวิจัย 

 3.2.1  ประเภทของการเลี้ยงสุกร 

  จากการวิจัย พบวา ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญ เปนผูเลี้ยงสุกรอิสระ รอยละ 51.8 ซึ่งสวนใหญเปนการ

เลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน รองลงมาเปนการเลี้ยงอิสระสุกรขุน โดยมีการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง รอยละ 44.6 

และประกันราคา รอยละ 3.6 (ตารางที่ 3.5) ซึ่งการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาจะทําสัญญาสงมอบ

หรือจําหนายกับบริษัทคูสัญญา  
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ตารางที่ 3.5 ประเภทของการเลี้ยงสุกร 

หนวย : ครัวเรือน 

ประเภทการเลี้ยงสุกร จํานวน รอยละ 

อิสระสุกรพันธุและขุน 51 45.5 

อิสระสุกรขุน 7 6.3 

รับจางเลี้ยง 50 44.6 

ประกันราคา 4 3.6 

รวม 112 100.0 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 
 

 3.2.2  เพศของผูเลี้ยงสุกร 

  จากการวิจัย พบวา ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.8 เพศหญิง รอยละ 40.2 เมื่อ

พิจารณาถึงการเลี้ยงสุกร พบวา ผู เลี้ยงแบบอิสระสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 37.5 ในขณะที ่

ผูเลี้ยงแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 25.9 ซึ่งการเลี้ยงแบบรับจางเลี้ยงและ

ประกันราคานั้นเปนการลดความเสี่ยงดานราคาและตลาด กลาวไดวาเกษตรกรที่เปนเพศหญิงมีความตองการ

เสี่ยงในดานราคาและตลาดนอยกวาเกษตรกรที่เปนเพศชาย จึงเลือกที่จะทําการเกษตรแบบรับจางเลี้ยงและ

ประกันราคามากกวา (ตารางที่ 3.6) 
 

ตารางที่ 3.6 เพศของผูเลี้ยงสุกร  

หนวย : ครัวเรือน 

เพศ แบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา รวม 

ชาย 42 (37.5) 25 (22.3) 67 (59.8) 

หญิง 16 (14.3) 29 (25.9) 45 (40.2) 

รวม 58 (51.8) 54 (48.2) 112 (100) 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปนรอยละ  
 

 3.2.3 อายขุองผูเลี้ยงสุกร 

  จากการวิจัย พบวา ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญมีอายุอยูในชวง 40-49 ป และ 59-60 ป รอยละ 31.3 

เทากัน รองลงมาคือ 61 ปขึ้นไป และ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 22.3 และ 15.2 ตามลําดับ ในขณะที่อายุเฉลี่ย

ของผูเลี้ยงสุกรคือ 50.7 ป โดยอายุเฉลี่ยของผูเลี้ยงสุกรอิสระ (52.3 ป) มากกวาอายุเฉลี่ยของผูเลี้ยงสุกร

รับจางเลี้ยงและประกันราคา (49.1 ป) กลาวไดวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรสวนใหญมีอายุไมมาก โดยผูเลี้ยงสุกรที่

มีอายุมากกวาตองการโอกาสที่จะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาแมจะไดรับความเสี่ยงดานราคาและตลาดที่สูงขึ้น 

ในขณะท่ีผูเลี้ยงสุกรที่มีอายุนอยกวามีความตองการความเสี่ยงดานราคาและตลาดนอยกวา (ตารางที่ 3.7) 
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ตารางที่ 3.7 อายขุองผูเลี้ยงสุกร  

หนวย : ครัวเรือน 

ชวงอายุ (ป) แบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา รวม 

30-39 9 (8.0) 8 (7.1) 17 (15.1) 

40-49 16 (14.3) 19 (17.0) 35 (31.3) 

59-60 16 (14.3) 19 (17.0) 35 (31.3) 

61 ปขึ้นไป 17 (15.2) 8 (7.1) 25 (22.3) 

อายุเฉลี่ย 52.3 49.1 50.7 

รวม 58 (51.8) 54 (48.2) 112 (100) 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปนรอยละ  
 

 3.2.4 ประสบการณในการเลี้ยงสุกร 

  จากการวิจัย พบวา ผู เลี้ ยงสุกรสวนใหญมีประสบการณในการเลี้ ยงสุกร 21 ปขึ้นไป  

รอยละ 25 รองลงมาคือ 6-10 ป 16-20 ป 1-5 ป และ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 21.4, 21.4, 16.1 และ 16.1 

ตามลําดับ ซึ่งประสบการณเฉลี่ยในการเลี้ยงสุกรคือ 16.3 ป โดยประสบการณเฉลี่ยของผูเลี้ยงแบบอิสระ 

(20.2 ป) จะมากกวาประสบการณเฉลี่ยของผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา (12.1 ป) กลาวไดวา  

สวนใหญมีประสบการณในเลี้ยงสุกรสุกรมานาน ซึ่งผูเลี้ยงอิสระเลี้ยงสุกรมานานทําใหมีความสนใจที่จะเลี้ยง

แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคานอยกวา (ตารางที่ 3.8)   
 

ตารางที่ 3.8 ประสบการณในการเลี้ยงสุกร  

หนวย : ครัวเรือน 

ประสบการณ (ป) แบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา รวม 

1-5  5 (4.5) 13 (11.6) 18 (16.1) 

6-10 8 (7.1) 16 (14.3) 24 (21.4) 

11-15 7 (6.3) 11 (9.8) 18 (16.1) 

16-20 15 (13.4) 9 (8.0) 24 (21.4) 

21 ปขึ้นไป 23 (20.5) 5 (4.5) 28 (25) 

เฉลี่ย 20.2 12.1 16.3 

รวม 58 (51.8) 54 (48.2) 112 (100) 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปนรอยละ  
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 3.2.5 ระบบโรงเรือน 

  จากการวิจัย พบวา ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญ มีระบบโรงเรือนแบบปด รอยละ 53.6 ซึ่งผูเลี้ยงสุกร

อิสระ สวนใหญใชระบบโรงเรือนแบบเปด รอยละ 44.6 เนื่องจากการเลี้ยงสุกรระบบปดมีคาใชจายดาน

โรงเรือนคอนขางสูง รวมทั้งราคาที่ไดรับจากการทําระบบโรงเรือนแตละลักษณะไมมีความแตกตางกันมากนัก 

จึงตัดสินใจทําระบบโรงเรือนแบบเปด ในขณะที่การเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา สวนใหญใชระบบ

โรงเรือนแบบปด รอยละ 46.4 เนื่องจากบริษัทคูสัญญามีสถานะเปนเจาของสุกร จึงตองการที่จะใหผูเลี้ยงทํา

ระบบโรงเรือนแบบปดเพื่อปองกันความเสียหายจากโรคระบาด มีประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีคาตอบแทน

แกผูเลี้ยงสุกรที่ทําโรงเรือนแบบปด จึงเปนแรงจูงใจใหผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาเลี้ยงสุกรโดยใช

ระบบโรงเรือนแบบปด (ตารางที่ 3.9) 

 

ตารางที่ 3.9 ระบบโรงเรือนของผูเลี้ยงสุกร  

หนวย : ครัวเรือน 

ระบบโรงเรือน แบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา รวม 

ระบบเปด 50 (44.6) 2 (1.8) 52 (46.4) 

ระบบปด 8 (7.2) 52 (46.4) 60 (53.6) 

รวม 58 (51.8) 54 (48.2) 112 (100) 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปนรอยละ  

 

 3.2.6 ขนาดฟารมสุกร 

  จากการวิจัย พบวา ผูเลี้ยงสุกรสวนใหญเลี้ยงเปนฟารมขนาดกลาง รอยละ 56.3 รองลงมาคือ 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมรายยอย และฟารมขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 22.3, 14.3 และ 7.1 ตามลําดับ  

ซึ่งเกษตรกรผูเลี้ยงแบบอิสระ สวนใหญจะเปนฟารมขนาดเล็ก รอยละ 17.0 ในขณะที่ขนาดฟารมรายยอยและ

ฟารมขนาดกลาง มีจํานวนที่ใกลเคียงกันที่ รอยละ 14.3 ในขณะท่ีผูเลี้ยงสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา 

สวนใหญเปนฟารมขนาดกลาง รอยละ 42.0 มีฟารมขนาดเล็กเพียงไมกี่ราย โดยไมมีฟารมรายยอยเลย  

(ตารางที่ 3.10) 
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ตารางที่ 3.10 ขนาดฟารมสุกร แบงตามประเภทการเลี้ยงสุกร 

หนวย : ครัวเรือน 

ขนาดฟารม แบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา รวม 

รายยอย (<50 ตัว) 16 (14.3) 0 (0) 16 (14.3)  

ขนาดเล็ก (50-499 ตัว) 19 (17.0) 6 (5.4) 25 (22.3) 

ขนาดกลาง (500-5,000 ตัว) 16 (14.3) 47 (42.0) 63 (56.3) 

ขนาดใหญ (>5,000 ตัว) 7 (6.3) 1 (0.9) 8 (7.1) 

รวม 58 (51.8) 54 (48.2) 112 (100) 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงเปนรอยละ  

 

3.3 วิถีการตลาดสุกร 

 จากการวิจัยสามารถแบงวิถีการตลาดสุกรออกเปน 2 สวน ประกอบดวย วิถีการตลาดสุกรอิสระ และ 

วิถีการตลาดสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา อธิบายไดดังนี ้

 3.3.1 วิถีการตลาดสุกรอิสระตลอดโซอุปทาน 

  วิถีการตลาดสุกรอิสระ อธิบายไดดังภาพที่ 3.1 ดังนี้ 

  1) ผูเลี้ยงสุกรอิสระ หรือตนน้ําของวิถีการตลาดสุกรอิสระ สวนใหญทําการจําหนายผานทางผูคา

สุกรชําแหละ รอยละ 43.6 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ รองลงมาคือ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต รานคาปลีก

สมัยใหม (Modern Trade) หรือบริษัทที่จําหนายสุกรชําแหละ และจําหนายผูบริโภคโดยตรง รอยละ 31.3 

15.1 และ 10.0 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ ตามลําดับ จะเห็นไดวามีผูเลี้ยงสุกรอิสระบางสวนทําการ

ชําแหละสุกรเพื่อจําหนายผูบริโภคโดยตรง แตกิจกรรมดังกลาวเปนการบริหารจัดการผลผลิตสวนเกิน (Over 

Supply) ในฟารมเทานั้น ไมไดเปนกิจกรรมหลัก จึงจําเปนตองมีการพึ่งพาการจําหนายไปยังผูคาสุกรชําแหละ 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต รวมถึงรานคาปลีกสมัยใหม 

  2) ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต จะอยูสวนกลางน้ําของวิถีการตลาดสุกรแบบอิสระ โดยผูรวบรวมสุกร 

มีชีวิตจะทําการรวบรวมสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงสุกรอิสระทั้งหมด คิดเปน รอยละ 31.3 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยง

แบบอิสระ โดยสวนใหญจะจําหนายใหแกผูคาสุกรชําแหละ รอยละ 29.7 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ 

และทําการสงออกไปประเทศเพื่อนบาน รอยละ 1.6 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ ทั้งนี้สุกรที่ผูรวบรวม

สุกรมีชีวิตจําหนายนั้น จะเปนสุกรมีชีวิตทั้งหมด 

   กลาวไดวา ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ทําหนาที่เปนคนกลางในซื้อขายสุกรระหวางฟารมสุกรกับผูคา

สุกรชําแหละ โดยผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะทําการรวบรวมสุกรจากฟารมทุกขนาดในทองถิ่นหรือจากแหลงผลิต 

ที่สําคัญ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการหาชองทางจําหนายสุกรใหกับผูเลี้ยงสุกร รวมถึงอํานวย 

ความสะดวกในการจัดหาสุกรใหกับผูคาสุกรชําแหละ ทําใหผูคาสุกรชําแหละไมตองเสียเวลาในการจัดหาสุกร 

รวมทั้งการตอรองราคากันระหวางผูเลี้ยงสุกรและผูคาสุกรชําแหละ นอกจากนี้ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตบางรายจะ
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ทําหนาที่เปนผูสงออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ลาว โดยกระบวนการจัดการที่สําคัญ

ของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ประกอบดวย  

   2.1) รวบรวมความตองการสุกรจากผูคาสุกรชําแหละ ผูรวบรวมสุกรจะทําการรับคําสั่งซื้อรวม

ไปถึงสอบถามปริมาณความตองการสุกรจากผูคาสุกรชําแหละ ซึ่งอาจจะมีหลายราย เพื่อรวบรวม 

ความตองการสุกรในการจัดหาแตละรอบการรวบรวมและการจัดสง  

   2.2) รวบรวมความตองการจําหนายจากฟารมผูเลี้ยงสุกร ผูรวบรวมสุกรจะทําการแจง 

ความตองการซื้อ รวมไปถึงสอบถามปริมาณสุกรที่ผูเลี้ยงสุกรตองการจําหนาย เพื่อจัดการรวบรวมสุกรในแต

ละรอบการรวบรวมและจัดสง 

   2.3) ตอรองราคากับผูคาสุกรชําแหละ และฟารมผูเลี้ยงสุกร โดยสวนมากผูรวบรวมสุกรจะมี

ตนทุนจากการบริหารจัดการในการจัดหาและจัดจําหนายสุกรมีชีวิต ซึ่งแปรผันไปตามตนทุนคาขนสง 

คาแรงงาน และน้ําหนักสูญเสียระหวางการขนสง ผูรวบรวมสุกรจึงตองทําการตอรองราคากับผูคาสุกรชําแหละ 

และฟารมผูเลี้ยงสุกร เพื่อใหไดรับรายไดที่คุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งสวนตางที่ทําการตอรองสวนมากจะ

ขึ้นอยูกับระยะทางในการขนสงจากฟารมไปยังผูคาสุกรชําแหละ แบงออกเปน 2 กรณี คือ 1) กรณีในพื้นที่

เดียวกัน ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะตอรองเพื่อใหไดรับสวนตางของราคา ประมาณ 2 บาทตอกิโลกรัม 2) กรณี

ตางพ้ืนที่ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะตอรองเพ่ือใหไดรับสวนตางของราคา ประมาณ 4 บาทตอกิโลกรัม 

  3) ผูคาสุกรชําแหละ จะอยูสวนกลางน้ําของวิถีการตลาดสุกรแบบอิสระ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะ

รวมทั้งผูคาสุกรชําแหละแบบขายสงและแบบขายปลีก โดยผูคาสุกรชําแหละสวนใหญจะทําการซื้อสุกรมีชีวิต

จากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระ คิดเปนรอยละ 43.6 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ รองลงมาคือ  

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต คิดเปนรอยละ 29.7 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ จากนั้นผูคาสุกรชําแหละจะมาทํา

การฆาสุกรและทําการชําแหละสุกรเพื่อจําหนาย โดยผูคาสุกรชําแหละที่เปนผูคาขายสงบางรายจะมีโรงฆาและ

ชําแหละสุกรเอง ทั้งนี้ผูคาขายสงบางรายจะจําหนายใหแกผูคาขายปลีกเพื่อไปจําหนายตอ รวมทั้งจําหนาย 

ใหผูบริโภคโดยตรง ในขณะที่ผูคาขายปลีกจะจําหนายใหแกผูบริโภคเปนหลัก  

  4) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) หรือบริษัทที่จําหนายสุกรชําแหละ จะอยูสวนกลางน้ํา

ของวิถีการตลาดสุกรอิสระ ซึ่งรานคาดังกลาวจะเปนรานคาที่จําหนายเนื้อสุกรชําแหละผานทางซูเปอรมารเก็ต

หรือรานจําหนายผลิตภัณฑสุกรชําแหละของบริษัท โดยจะซื้อสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระ คิดเปน 

รอยละ 15.1 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ ซึ่งรานดังกลาวมีการซื้อสุกรทั้งในสวนของสุกรมีชีวิตเพื่อนํามา

ฆาชําแหละตอ และสุกรที่ผานการฆาชําแหละมาแลว และจะทําการจําหนายตอไปยังผูบริโภค 

  5) ผูบริโภคในประเทศ หรือปลายน้ําของวิถีการตลาดสุกรอิสระ สุกรเกือบทั้งหมดจะจําหนาย

ใหแกผูบริโภคภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 98.4 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงอิสระ ซึ่งเปนสุกรที่ผานการฆาและ

ชําแหละแลว สวนใหญทําการซื้อผานทางผูคาสุกรชําแหละ รองลงมาคือ รานคาปลีกสมัยใหม และรานคาสุกร

ชําแหละของผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระ คิดเปนรอยละ 73.3 15.1 และ 10.0 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ 

ตามลําดับ โดยในสวนของผูบริโภคมีทั้งซื้อเพื่อบริโภคในครัวเรือน และซื้อเพื่อนําไปประกอบอาหารเพื่อ

จําหนายในรูปแบบของรานอาหารตางๆ 
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  6) การสงออกตางประเทศ หรือปลายน้ําของวิถีการตลาดสุกรอิสระ สุกรทั้งหมดเปนสุกรมีชีวิต 

รวมทั้งสงออกโดยผูรวบรวมสุกรมีชีวิตทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.6 ของจํานวนสุกรที่เลี้ยงแบบอิสระ  

โดยประเทศปลายทางท่ีทําการสงออกสวนใหญจะเปนประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา และลาว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3.1 วิถีการตลาดสุกรอิสระ 

 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

 3.3.2 วิถีการตลาดสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา 

  วิถีการตลาดสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา อธิบายดังภาพท่ี 3.2 ดังนี้ 

  1) ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา จะทําการจําหนายสุกรทั้งหมด (100 %) ใหแกบริษัท

คูสัญญา เนื่องจากมีการทําสัญญาวาจางเลี้ยงสุกรและสัญญาซื้อขายรวมกัน 

  2) บริษัทคูสัญญาจําหนายทั้งสุกรชําแหละและสุกรมีชีวิต สวนใหญทําการจําหนายเปนสุกร

ชําแหละ รอยละ 70 ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา ซึ่งบริษัทมีทั้งในสวนจางชําแหละสุกร 

และมีโรงฆาชําแหละของตนเอง โดยทั้งหมดจําหนายใหรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) หรือบริษัทที่

ตนน้ํา 

กลางน้ํา 

ปลายน้ํา 

 

10.0% 43.6% 31.3% 

29.7% 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระ 

(100%) 

 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

(31.3%) 

ผูคาสุกรชําแหละ 

(73.3%) 

ราน Modern Trade/

บริษัท (15.1%) 

 

ผูบริโภคในประเทศ  

(98.4%) 

สงออกตางประเทศ  

(1.6%) 

15.1% 

1.6% 
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จําหนายสุกรชําแหละ ในสวนของสุกรมีชีวิต จะจําหนายไปยังผูคาสุกรชําแหละ และผูรวบรวมสุกรมีชีวิต  

รอยละ 25 และ 5 ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา ตามลําดับ 

  3) ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต หากผูรวบรวมสุกรมีชีวิตไมสามารถจัดหาสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงสุกรอิสระ

ไดตามคําสั่งซื้อสุกรมีชีวิต ทางผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะทําการจัดซื้อสุกรมีชีวิตจากทางบริษัท คิดเปน รอยละ 5 

ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา โดยสวนใหญจะจําหนายใหแกผูคาสุกรชําแหละ และทําการ

สงออกไปประเทศเพื่อนบาน รอยละ 4.5 และ 0.5 ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา 

ตามลําดับ 

  4) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) หรือบริษัทที่จําหนายสุกรชําแหละ รานคาดังกลาวเปน

รานคาที่จําหนายเนื้อสุกรชําแหละผานทางซูเปอรมารเก็ต เชน เทสโก โลตัส, บิ๊กซี เปนตน หรือรานจําหนาย

ผลิตภัณฑสุกรชําแหละของบริษัท เชน ราน เบทาโกร ช็อป ซีพี เฟรชมารท หรือ หมูอินเตอร เปนตน โดยจะ

รับชิ้นสวนสุกรที่ชําแหละแลวจากบริษัทแลวทําการจําหนายในรานของตนใหแกผูบริโภคในประเทศเปนหลัก 

  5) ผูคาสุกรชําแหละ เปนผูคาเอกชนทั่วไป โดยสวนใหญจะเปนรานที่ตั้งอยูในตลาดทองถิ่น ซึ่งจะ

ทําการซื้อสุกรมีชีวิตทั้งจากบริษัทเองโดยตรง และจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต แลวทําการวาจางฆาชําแหละเอง 

โดยทําการจําหนายใหแกผูบริโภคในประเทศ ซึ่งเปนผูบริโภคในทองถิน่เปนหลัก 

  6) ผูบริโภค เปนการจําหนายใหแกผูบริโภคภายในประเทศเกือบทั้งหมด ในเปนรูปแบบสุกร

ชําแหละ รอยละ 99.5 ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา โดยในสวนของผูบริโภคมีทั้งซื้อเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน และซื้อเพื่อนําไปประกอบอาหารเพื่อจําหนายในรูปแบบของรานอาหารตางๆ โดยมีการ

สงออกเปนสวนนอยในรูปแบบสุกรมีชีวิตเพียงรอยละ 0.5 ของจํานวนสุกรแบบรับจางเลี้ยงและประกันราคา  
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 ภาพที่ 3.2 วิถีการตลาดสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา 

 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา  
(100%) 

บริษัทคูสัญญา 

(100%) 

ราน Modern Trade/

บริษัท (70%) 

ผูคาสุกรชําแหละ 

(29.5%) 

ตนน้ํา 

กลางน้ํา 

ปลายน้ํา ผูบริโภคในประเทศ  

(99.5%) 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

(5%) 

สุกรมีชีวิตสงออกตางประเทศ 

(0.5%) 

4.5 % 
25 % 

0.5 % 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

4.1  ตนทุนการผลิตสุกร 

 การผลิตสุกรมี 3 ประเภท การเลี้ยงแบบอิสระ แบบรับจางเลี้ยง และแบบประกันราคา ซึ่งแตละประเภท  

มีตนทนุการผลิตที่แตกตางกัน ดังนั้นการวิจัยที่เก่ียวกับตนทุนการผลิตสุกรจึงแบงออกเปน 3 ประเภทดังกลาว 

มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ตนทุนการผลิตของผูเลี้ยงสุกรอิสระ 

 การเลี้ยงสุกรอิสระ มี 2 แบบ คือ แบบสุกรพันธุและขุน มีสัดสวนรอยละ 45.5 ของกลุมตัวอยาง 

และแบบสุกรขุน รอยละ 6.3 ของกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ แบบสุกรขุน นิยมขุนสุกร 2 ขนาดน้ําหนัก คือ ขนาด  

6-100 กิโลกรัม และ 16-100 กิโลกรัม ดังนั้น การวิเคราะหตนทุนการผลิตสุกรแบบอิสระ จะแบงออกเปน 2 

สวน คือ 1) ตนทุนการผลิตลูกสุกร ขนาด 6 และ 16 กิโลกรัม และ 2) ตนทุนการผลิตสุกรขนาด 100 กิโลกรัม 

 1)  ตนทุนการผลิตลูกสุกร  

  ตนทุนการผลิตลูกสุกร ประกอบดวย 1) ตนทุนผันแปร คือ คาอาหารพอแมพันธุและลูกสุกร 

คาแรงงาน คายาปองกันและรักษาโรคของพอแมพันธุและลูกสุกร คาน้ํา-คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซื้อ

อุปกรณ คาซอมแซมอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ และคาเสียโอกาสเงินลงทุนที่คิดจากคาใชจายผันแปรที่เปนเงินสด 

(โดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 7) ซึ่งตนทุนผันแปรสวนใหญเปนตนทุนที่เปนเงินสด นอกจากคาแรงงาน

ครอบครัวและคาเสียโอกาสเงินลงทุน และ 2) ตนทุนคงที่ คือ คาใชที่ดิน คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ 

คาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ คาเสื่อมราคาพอแมพันธุสุกร และคาเสียโอกาสพอแมพันธุสุกร  

  1.1) ตนทุนการผลิตลูกสุกรขนาด 6 กิโลกรัม   

   การผลิตลูกสุกรขนาด 6 กิโลกรัม ใชระยะเวลาการเลี้ยง 28 วัน มีตนทุนการผลิต ตัวละ 

1,034.49 บาท เปนตนทุนผันแปร 876.78 บาท หรือรอยละ 84.75 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด เปนตนทุน

คงที่ 157.71 บาท หรือรอยละ 15.25 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ลูกสุกรที่จําหนายใหกับผูเลี้ยงสุกรรายอื่น

เพื่อไปนําขุนตอ ขายไดในราคาเฉลี่ยตัวละ 1,200.00 บาท ผูเลี้ยงลูกสุกรขนาด 6 กิโลกรัม มีกําไรตัวละ 

165.51 บาท (ตารางที่ 4.1) 

  1.2) ตนทุนการผลิตลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัม 

   การผลิตลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัม ใชระยะเวลาการเลี้ยง 45 วัน มีตนทุนการผลิต ตัวละ 

1,453.66 บาท เปนตนทุนผันแปร 1,256.41 บาท หรือรอยละ 86.43 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด เปนตนทุน

คงที่ 197.25 บาท หรือรอยละ 13.57 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด ลูกสุกรที่จําหนายใหกับผูเลี้ยงสุกรรายอื่น

เพื่อนําไปขุนตอ ขายไดในราคาเฉลี่ยตัวละ 1,600 บาท เกษตรกรผูผลิตลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัม มีกําไรตัวละ 

146.34 บาท (ตารางที่ 4.2) 

   จะเห็นไดวา การจําหนายลูกสุกรขนาดน้ําหนัก 6 กิโลกรัม จะไดกําไรมากกวา 

การจําหนายลูกสุกรขนาดน้ําหนัก 16 กิโลกรัม เนื่องจากระยะเวลาการเลี้ยงที่นานกวา สงผลใหมีภาระตนทุน
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คาอาหารสูงกวา โดยการผลิตลูกสุกรขนาดน้ําหนัก 6 กิโลกรัม มีตนทุนคาอาหารตัวละ 178.59 บาท ในขณะที่

การผลิตลูกสุกรขนาดน้ําหนัก 16 กิโลกรัม มีตนทุนคาอาหารตัวละ 367.15 บาท 

 

ตารางที่ 4.1 ตนทุนการผลิตลูกสุกรน้ําหนัก 6 กิโลกรัม 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 6 กิโลกรัม 
รายการ บาท/การผลิตลูกสุกร 1 ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร     

คาอาหาร     

- พอแมพันธุ 512.51  512.51 49.54 

- ลูกสุกร 178.59  178.59 17.26 

คาแรงงาน 35.91  35.91 3.47 

คายาปองกันและรักษาโรค     

- พอแมพันธุ 13.81  13.81 1.33 

- ลูกสุกร 53.25  53.25 5.15 

คาน้ํา-ไฟฟา และอื่น ๆ 4.86  4.86 0.47 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2.43  2.43 0.24 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 18.06  18.06 1.75 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน  57.36 57.36 5.54 

รวมตนทุนผันแปร 819.42 57.36 876.78 84.75 

ตนทุนคงท่ี     

คาใชที่ดิน  0.81 0.81 0.08 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  25.41 25.41 2.45 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ  33.70 33.70 3.26 

คาเสื่อมราคาพอแมพันธุ  69.38 69.38 6.71 

คาเสียโอกาสพอแมพันธุ  28.41 28.41 2.75 

รวมตนทุนคงที ่  157.71 157.71 15.25 

รวมตนทุนทั้งหมด 819.42 215.07 1,034.49 100.00 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)   1,200.00  

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ตัว)   323.22  

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)   165.51  

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.2 ตนทุนการผลิตลูกสุกรน้ําหนัก 16 กิโลกรัม 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 16 กิโลกรัม 
รายการ บาท/การผลิตลูกสุกร 1 ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร     

คาอาหาร     

- พอแมพันธุ 597.82  597.82 41.13 

- ลูกสุกร 367.15  367.15 25.26 

คาแรงงาน 47.16 7.53 54.69 3.76 

คายาปองกันและรักษาโรค     

- พอแมพันธุ 13.81  13.81 0.95 

- ลูกสุกร 101.25  101.25 6.97 

คาน้ํา-ไฟฟา และอื่น ๆ 7.84  7.84 0.53 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 3.92  3.92 0.27 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 29.13  29.13 2.00 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน  80.80 80.80 5.56 

รวมตนทุนผันแปร 1,168.08 88.33 1,256.41 86.43 

ตนทุนคงท่ี     

คาใชที่ดิน  1.30 1.30 0.09 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  50.55 50.55 3.48 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ  47.61 47.61 3.28 

คาเสื่อมราคาพอแมพันธุ  69.38 69.38 4.77 

คาเสียโอกาสพอแมพันธุ  28.41 28.41 1.95 

รวมตนทุนคงที ่  197.25 197.25 13.57 

รวมตนทุนทั้งหมด 1,168.08 285.58 1,453.66 100.00 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)   1,600.00  

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ตัว)   343.59  

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)   146.34  

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 
 

 2) ตนทุนการผลิตสุกรขนาด 100 กิโลกรัม 

  2.1)  ตนทุนการผลิตสุกรพันธุและขุน 

   ผูเลี้ยงอิสระแบบสุกรพันธุและขุน สวนใหญเริ่มขุนลูกสุกรที่ขนาดน้ําหนัก 6 กิโลกรัม  

จึงใชตนทุนคาพันธุจากตนทุนการผลิตลูกสุกรน้ําหนัก 6 กิโลกรัม ใชระยะเวลาการเลี้ยง 4.5-5 เดือน จากการ

วิเคราะห พบวา มีตนทุนการผลิตตัวละ 5,653.85 บาท หรือกิโลกรัมละ 56.54 บาท เปนตนทุนผันแปรตัวละ 

5,604.23 บาท หรือรอยละ 99.12 และเปนตนทุนคงที่ 49.62 บาท หรือรอยละ 0.88 ตนทุนสวนใหญเปน
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คาอาหารสุกรและคาพันธุคิดเปนรอยละ 65.22 และ 18.30 ของตนทุนการผลิต ตามลําดับ โดยราคาจําหนาย 

ใชราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ราคากิโลกรัมละ 56.86 บาท หรือตัวละ 5,686  

บาท ผูเลี้ยงสุกรไดกําไรตัวละ 32.15 บาท หรือกิโลกรัมละ 0.32 บาท คิดเปนรอยละ 0.57 ของตนทุนการผลิต 

แตถาพิจารณาเฉพาะตนทุนเงินสด ผูเลี้ยงมีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ 729.21 บาท หรือกิโลกรัมละ 7.29 

บาท คิดเปนรอยละ 14.71 ของตนทุนที่เปนเงินสด (ตารางที่ 4.3)  
 

ตารางที่ 4.3 ตนทุนการผลิตสุกรพันธุและขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร         

คาพันธุ 819.42 215.07 1,034.49 18.30 

คาอาหาร 3,687.33   3,687.33 65.22 

คาแรงงาน 82.92 91.51 174.43 3.09 

คายาปองกันและรักษาโรค 154.45   154.45 2.73 

คาน้ํา-ไฟฟา 113.52   113.52 2.01 

คาน้ํามัน 11.76   11.76 0.21 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 87.39   87.39 1.55 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน   340.86 340.86 6.03 

รวมตนทุนผันแปร 4,956.79 647.44 5,604.23 99.12 

ตนทุนคงท่ี       

คาใชที่ดิน   3.96 3.96 0.07 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ   30.20 30.20 0.53 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ   15.46 15.46 0.27 

รวมตนทุนคงที ่   49.62 49.62 0.88 

รวมตนทุนทั้งหมด 4,956.79 697.06 5,653.85 100.00 

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม (บาท)     56.04   

ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท)     56.54   

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.)          56.86    

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)      5,686.00    

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)     0.82   

กําไร/ขาดทุน (บาท/กก.)     0.32   

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)     32.15   

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม หมายถึง เริ่มเลี้ยงหรือขุนสุกรจากน้ําหนัก 6 กิโลกรัม ไปจนถึง

น้ําหนักสงขาย 100 กิโลกรัม 
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  2.2)  ตนทุนการผลิตสุกรขุน 

   จากการสํารวจ พบวา ผูเลี้ยงสุกรซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงโดยเริ่มขุนสุกรที่น้ําหนักเริ่มตน

แตกตางกัน ทั้งขนาด 6 กิโลกรัม และ 16 กิโลกรัม ผลการวิเคราะหตนทุนมีดังนี ้

   2.2.1) ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาด 6-100 กิโลกรัม 

    ผูเลี้ยงสุกรซื้อลูกสุกรขนาด 6 กิโลกรัม ซึ่งคาพันธุเฉลี่ยตัวละ 1,200.00 บาท ซึ่งคา

พันธุสุกรนั้นเปนตนทุนรายการเดียวที่มีความแตกตางกับการผลิตสุกรขุน ใชระยะเวลาการเลี้ยง 4.5-5 เดือน 

จากการวิเคราะห พบวา ตนทุนการผลิตสุกรอิสระแบบซื้อลูกสุกรมาเลี้ยง ขนาด 6-100 กิโลกรัม ปรากฏวา  

มีตนทุนการผลิตตัวละ 5,846.00 บาท หรือกิโลกรัมละ 58.46 บาท เปนตนทุนผันแปรตัวละ 5,796.00 บาท 

หรือรอยละ 99.15 และเปนตนทุนคงที่ 49.62 บาท หรือรอยละ 0.85 ตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารสุกรและ

คาพันธุคิดเปนรอยละ 63.07 และ 20.53 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ ราคาสุกรที่ขายไดกิโลกรัมละ 56.86 

บาท หรือตัวละ 5,686 บาท ผูเลี้ยงสุกรขาดทุนตัวละ 160.00 บาท หรือกิโลกรัมละ 1.60 บาท คิดเปนรอยละ 

2.74 ของตนทุนการผลิต แตถาพิจารณาเฉพาะตนทุนเงินสด ผูเลี้ยงมีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ 348.63 

บาท หรือกิโลกรัมละ 3.49 บาท คิดเปนรอยละ 6.53 ของตนทุนเงินสด (ตารางที ่4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร         

คาพันธุ 1,200.00   1,200.00 20.53 

คาอาหาร 3,687.33   3,687.33 63.07 

คาแรงงาน 82.92 91.51 174.43 2.98 

คายาปองกนัและรักษาโรค 154.45   154.45 2.64 

คาน้ํา-ไฟฟา 113.52   113.52 1.94 

คาน้ํามัน 11.76   11.76 0.20 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 87.39   87.39 1.49 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน   367.50 367.50 6.29 

รวมตนทุนผันแปร 5,337.37 459.01 5,796.38 99.15 

ตนทุนคงที ่     0.00 0.00 

คาใชที่ดิน   3.96 3.96 0.07 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ   30.2 30.20 0.52 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ   15.46 15.46 0.26 

รวมตนทุนคงที ่   49.62 49.62 0.85 

รวมตนทุนทั้งหมด 5,337.37 508.63 5,846.00 100.00 

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม (บาท)     57.96   

ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท)     58.46   

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.)     56.86    

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)      5,686.00    

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)     -1.10   

กําไร/ขาดทุน (บาท/กก.)     -1.60   

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตวั)     -160.00   

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

   2.2.2) ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาด 16-100 กิโลกรัม 

    ผูเลี้ยงสุกรซื้อลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัม ซึ่งคาพันธุเฉลี่ยตัวละ 1,600.00 บาท  

จึงเปนการผลิตสุกรขนาด 16-100 กิโลกรัม ใชระยะเวลาการเลี้ยง 4-4.5 เดือน จากการวิเคราะห พบวา  

มีตนทุนการผลิตตัวละ 5,927.85 บาท หรือกิโลกรัมละ 59.28 บาท เปนตนทุนผันแปรตัวละ 5,892.43 บาท 

หรือรอยละ 99.40 และเปนตนทุนคงที่ 35.42 บาท หรือรอยละ 0.60 ตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารสุกรและ

คาพันธุคิดเปนรอยละ 58.81 และ 26.99 ของตนทุนการผลิต ตามลําดับ ราคาสุกรที่ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

56.86 บาท หรือตัวละ 5,686 บาท ผูเลี้ยงขาดทุนตัวละ 241.85 บาท หรือกิโลกรัมละ 2.42 บาท คิดเปน 
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รอยละ 4.08 ของตนทุนการผลิต แตถาพิจารณาเฉพาะตนทุนเงินสด ผูเลี้ยงมีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ 

224.81 บาท หรือกิโลกรัมละ 2.25 บาท คิดเปนรอยละ 4.12 ของตนทุนเงินสด (ตารางที่ 4.5) 

 

ตารางที่ 4.5 ตนทุนการผลิตสุกรขุน ขนาดน้ําหนัก 16-100 กิโลกรัม 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร         

คาพันธุ 1,600.00   1,600.00 26.99 

คาอาหาร 3,486.24   3,486.24 58.81 

คาแรงงาน 80.34 83.93 164.27 2.77 

คายาปองกันและรักษาโรค 106.48   106.48 1.80 

คาน้ํา-ไฟฟา 100.9   100.90 1.70 

คาน้ํามัน 9.55   9.55 0.16 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 77.68   77.68 1.31 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน   347.31 347.31 5.86 

รวมตนทุนผันแปร 5,461.19 431.24 5,892.43 99.40 

ตนทุนคงท่ี        

คาใชที่ดิน   3.46 3.46 0.06 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ   21.88 21.88 0.37 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ   10.08 10.08 0.17 

รวมตนทุนคงที ่  35.42 35.42 0.60 

รวมตนทุนทั้งหมด 5,461.19 466.66 5,927.85 100.00 

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม (บาท)     58.92   

ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท)     59.28   

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.)         56.86    

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)     5,686.00    

กําไร/ขาดทนุเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)     -2.06   

กําไร/ขาดทุน (บาท/กก.)     -2.42   

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)     -241.85   

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

4.1.2 ตนทุนการผลิตสุกรรับจางเลี้ยง 

  การผลิตสุกรรับจางเลี้ยง สวนใหญเริ่มเลี้ยงสุกรตั้งแตลูกสุกรหยานมที่รับมาจากบริษัทคูสัญญา 

มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยตัวละ 6 กิโลกรัม โดยมีมูลคาพันธุเฉลี่ย 1,200 บาทตอตัว ทําการเลี้ยงจนสุกรมีน้ําหนัก

เฉลี่ย 100 กิโลกรัม ใชเวลาเลี้ยง 150 วัน  รวมระยะเวลาพักเพ่ือทําความสะอาดและฆาเชื้อในโรงเรือนกอนนํา
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ลูกสุกรรุนใหมเขาเลี้ยง (ระยะเวลาพักเลา) ตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน โดยตนทุนการเลี้ยงสุกรแบบรับจางเลี้ยง 

แบงเปนตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดเชนเดียวกับตนทุนของผูเลี้ยงอิสระ 

ทั้งนี้ ตนทุนคาพันธุสุกร คาอาหารสุกร  คายาปองกันและรักษาโรค และคาขนสง เปนคาใชจายของทาง 

บริษัทคูสัญญา ดังนั้นตนทุนของบริษัทจึงเปนตนทุนที่ไมเปนเงินสด  

  การวิเคราะหตนทุนการผลิตสุกรรับจางเลี้ยง พบวา มีตนทุนการผลิต ตัวละ 5,713 บาท เปน

ตนทุนผันแปร 5,511.86 บาท คิดเปนรอยละ 96.48 และเปนตนทุนคงที่ 201.28 บาท คิดเปนรอยละ 3.52 

โดยตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารสุกร และคาพันธุ คิดเปนรอยละ 58.61 และ 21.00 ของตนทุนทั้งหมด 

ตามลําดับ ซึ่งทั้งหมดเปนคาใชจายของบริษัทคูสัญญา ทั้งนี้ หากมีสมมติฐานวาใหตนทุนทั้งหมดเปนของผูเลี้ยง

สุกร และไดรับเงินจากการขายสุกรเทากับผูเลี้ยงสุกรอิสระ คือ ราคาสุกรที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.86 บาท หรือ

ตัวละ 5,686 บาท ผูเลี้ยงสุกรจะขาดทุนตัวละ 27.14 บาท หรือกิโลกรัมละ 0.27 บาท คิดเปนรอยละ 0.48 

ของตนทุนการผลิต (ตารางที่ 4.6) 

   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงคาใชจายและรายไดของผูเลี้ยงสุกรในการรับจางเลี้ยงสุกรขุน 

ซึ่งวิเคราะหเฉพาะถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูเลี้ยงสุกร และผลตอบแทนที่เปนคาจางเลี้ยงที่ไดรับจากบริษัท

คูสัญญา พบวา เกษตรกรมีคาใชจายในการเลี้ยงสุกรขุน ตัวละ 413.78 บาท เปนคาใชจายผันแปร 212.50 

บาท คิดเปนรอยละ 51.36 คาใชจายคงที่ 201.28 บาท คิดเปนรอยละ 48.64 โดยคาใชจายสวนใหญเปน 

คาเสียโอกาสโรงเรือน รอยละ 26.51 คาน้ํา-คาไฟฟา รอยละ 22.06 คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  

รอยละ 20.41 และคาแรงงาน รอยละ 16.31 โดยบริษัทใหคาจางเลี้ยงสุกรแกเกษตรกร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.44 

บาท โดยคํานวณจากน้ําหนักสุกรที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสุกรหยานมจนถึงสุกรขุน ซึ่งมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 

94 กิโลกรัม รวมคาจางเลี้ยงสุกรที่ผูเลี้ยงสุกรไดรับเฉลี่ยตัวละ 417.36 บาท สงผลใหเกษตรกรผูรับจางเลี้ยงมี

กําไรตัวละ 3.58 บาท หรือรอยละ 0.87 ของคาใชจายในการรับจางเลี้ยง (ตารางที่ 4.7) นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณาถึงคาใชจายเฉพาะของบริษัทคูสัญญา ซึ่งประกอบดวย คาพันธุ (1,200.00 บาท) คาอาหาร (3,348.53 

บาท) คายาปองกันรักษาโรค (300.00 บาท) คาบริหารจัดการฯ (450.00 บาท) และคาจางเลี้ยงสุกร (417.36 

บาท) จะพบวา บริษัทคูสัญญามีคาใชจายในการผลิตสุกรตัวละ 5,715.89 บาท ซึ่งเมื่อบริษัทคูสัญญาจําหนาย

สุกรมีชีวิตไดในราคาตัวละ 5,686.00 บาท จะสงผลใหบริษัทคูสัญญาขาดทุนตัวละ 29.89 บาท  
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ตารางที่ 4.6 ตนทุนการผลิตสุกรรับจางเลี้ยง 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร     

คาพันธุ*    1,200.00  1,200.00   21.00  

คาอาหาร*    3,348.53  3,348.53   58.61  

คาแรงงาน   31.56       35.92      67.48      1.18  

คายาปองกันและรักษาโรค*       300.00   300.00     5.25  

คาน้ํา-ไฟฟา  91.27       91.27     1.60  

คาน้ํามัน   12.31       12.31      0.22  

คาบริหารจัดการของบริษัทคูสัญญา*       450.00   450.00      7.88  

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ   30.67            -       30.67      0.54  

คาเสียโอกาสเงินลงทุน        11.61      11.61     0.20  

รวมตนทุนผันแปร 165.81   5,346.05  5,511.86    96.48  

ตนทุนคงท่ี          

คาใชที่ดิน          7.15       7.15     0.13  

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ        84.45      84.45      1.48  

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ       109.68    109.68      1.92  

รวมตนทุนคงที ่      201.28    201.28      3.52  

รวมตนทุนทั้งหมด 165.81   5,547.33  5,713.14  100.00  

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม (บาท)    1.66       53.46      55.12    

ตนทุนทัง้หมดตอกิโลกรัม (บาท)    1.66       55.47      57.13    

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.)         56.86    

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)     5,686.00    

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)          1.74    

กําไร/ขาดทุน (บาท/กก.)     -0.27    

กําไร/ขาดทนุ (บาท/ตัว)     -27.14    

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ * หมายถึง คาใชจายของบริษัทท่ีวาจางเกษตรกรเลี้ยงสุกร 
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ตารางที่ 4.7 คาใชจายและรายไดการเลี้ยงสุกรของผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

คาใชจายผันแปร         
คาแรงงาน 31.56 35.92 67.48 16.31 

คาน้ํา-ไฟฟา 91.27   91.27 22.06 

คาน้ํามัน 12.31   12.31 2.98 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 30.67   30.67 7.41 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน   10.77 10.77 2.60 

รวมคาใชจายผันแปร 165.81 46.69 212.50 51.36 

คาใชจายคงที ่       

คาใชที่ดิน   7.15 7.15 1.73 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ   84.45 84.45 20.41 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ   109.68 109.68 26.51 

รวมคาใชจายคงที ่   201.28 201.28 48.64 

รวมคาใชจายท้ังหมด 165.81 247.97 413.78 100.00 

คาจางเลี้ยงสุกร (บาท/กก.)     4.44   
คาจางเลี้ยงสุกร (94 กก. X 4.44 บาท) (บาท/ตัว)     417.36   
กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)     3.58   

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

4.1.3 ตนทุนการผลิตสุกรประกันราคา 

  การผลิตสุกรประกันราคา สวนใหญเริ่มเลี้ยงสุกรตั้งแตลูกสุกรหยานมที่มีแหลงที่มาจากบริษัท

คูสัญญา มนี้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยตัวละ 6 กิโลกรัม มูลคาเฉลี่ย 1,200 บาทตอตัว เลี้ยงจนสุกรขุนมีน้ําหนักเฉลี่ย 

100 กิโลกรัม โดยตนทุนการเลี้ยงสุกรประกันราคาแบงเปนตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ ทั้งที่เปนเงินสดและ

ไมเปนเงินสดเชนเดียวกับตนทุนของผูเลี้ยงสุกรอิสระ แตตองเลี้ยงสุกรตามที่บริษัทคูสัญญากําหนด โดยไดรับ

ราคาประกันตามที่ตกลงกับบริษัทคูสัญญา เฉลี่ยที่ 60 บาทตอกิโลกรัม 

   จากการวิเคราะหตนทุนการผลิตสุกรประกันราคา จากน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม ปรากฏวา 

มีตนทุนการผลิตตัวละ 6,035.17 บาท หรือกิโลกรัมละ 60.35 บาท เปนตนทุนผันแปรตัวละ 5,944.35 บาท 

หรือรอยละ 98.50 และเปนตนทุนคงที่ 90.82 บาท หรือรอยละ 1.50 ตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารสุกรและ

คาพันธุคิดเปนรอยละ 66.44 และ 19.88 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ รวมรอยละ 86.32 ราคาสุกรที่ขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท หรือตัวละ 6,000 บาท ผูเลี้ยงสุกรประกันราคาจะขาดทุน ตัวละ 35.17 บาท 

หรือกิโลกรัมละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ 0.58 ของตนทุนการผลิต แตถาพิจารณาเฉพาะตนทุนเงินสด ผูเลี้ยง
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สุกรแบบประกันราคามีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ 510.37 บาท หรือกิโลกรัมละ 5.10 บาท คิดเปนรอยละ 

9.30 ของตนทุนเงินสด (ตารางที่ 4.8) 

 

ตารางที่ 4.8 ตนทุนการผลิตสุกรประกันราคา 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ บาท/ตัว รอยละ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร         

คาพันธุ 1,200.00  1,200.00 19.88 

คาอาหาร 4,009.50  4,009.50 66.44 

คาแรงงาน  70.45 70.45 1.17 

คายาปองกันและรักษาโรค 203.33  203.33 3.37 

คาน้ํา-ไฟฟา 24.50  24.50 0.41 

คาน้ํามัน 10.25  10.25 0.17 

คาซอมแซม คาอุปกรณ และอื่น ๆ 42.05  42.05 0.70 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน  384.27 384.27 6.37 

รวมตนทุนผันแปร 5,489.63 454.72 5,944.35 98.50 

ตนทุนคงท่ี     

คาใชที่ดิน  5.91 5.91 0.10 

คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ  57.32 57.32 0.95 

คาเสียโอกาสโรงเรือนฯ  27.59 27.59 0.46 

รวมตนทุนคงที ่  90.82 90.82 1.50 

รวมตนทุนทั้งหมด 5,489.63 545.54 6,035.17 100.00 

ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม (บาท) 54.90 4.55 59.44  

ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท) 54.90 5.46 60.35  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/กก.)   60.00  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได (บาท/ตัว)   6,000.00  

กําไร/ขาดทุนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/กก.)   0.56  

กําไร/ขาดทุน (บาท/กก.)   - 0.35  

กําไร/ขาดทุน (บาท/ตัว)   - 35.17  

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 
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4.1.4 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา จะใชขอมูล 3 ประเภท 

เพื่อมาเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรเริ่มตนที่ขนาด 6 กิโลกรัมเทากัน ประกอบดวย 1) ตนทุนการผลิตสุกรพันธุ

และขุน หรือแบบผลิตลูกสุกรเอง ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม เนื่องจากเปนประเภทการเลี้ยงแบบอิสระที่

มากที่สุด 2) ตนทุนการผลิตสุกรแบบรับจางเลี้ยง และ 3) ตนทุนการผลิตสุกรแบบประกันราคา ดังนี้ 

 1) ตนทุนคาอาหาร เปนตนทุนการผลิตที่สูงที่สุดของการผลิตสุกรทั้งสามประเภท โดยผูเลี้ยงสุกร

ประกันราคาจะมีตนทุนคาอาหารสูงกวาประเภทอื่น คือ ตัวละ 4,009.50 บาท คิดเปนรอยละ 66.44 ของ

ตนทุนการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 4.7) รองลงมา คือ ผูเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน มีตนทุนคาอาหารตัวละ 

3,687.33 บาท คิดเปนรอยละ 65.22 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 4.3) และผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง  

มีตนทุนคาอาหารตัวละ 3,348.53 บาท คิดเปนรอยละ 58.61 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 4.6) 

เนื่องจากผูเลี้ยงสุกรประกันราคาจะตองซื้ออาหารจากที่บริษัทคูสัญญากําหนดไวเทานั้น ซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดของบริษัททําใหตนทุนคาอาหารจะสูงกวาการผลิตประเภทอื่น ทําใหไมสามารถควบคุมตนทุน

คาอาหารไดเต็มที่ แตกตางจากผูเลี้ยงสุกรอิสระซึ่งสามารถปรับสูตรอาหารได ทําใหสามารถควบคุมคาอาหาร

ไดดีกวา ในขณะที่ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงจะไดรับอาหารจากบริษัทคูสัญญา เปนคาใชจายของบริษัทเอง และ

บริษัทนั้นจะทําการผลิตอาหารสุกรในคราวละมากๆ ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) 

ทําใหตนทุนคาอาหารสุกรต่ํากวาการผลิตประเภทอ่ืน  

 2) ตนทุนคาพันธุสุกร เปนตนทุนการผลิตที่สูงเปนลําดับที่สองในการผลิตสุกรทั้งสามประเภท โดย     

ผูเลี้ยงอิสระ มีตนทุนคาพันธุสุกรต่ําที่สุด คือ ตัวละ 1,034.49 บาท คิดเปนรอยละ 18.30 ของตนทุนการผลิต

ทั้งหมด (ตารางที่ 4.3) ในขณะที่ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง มีตนทุนคาพันธุสุกรตัวละ 1,200 บาท คิดเปนรอยละ 

21.00 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 4.6) และผูเลี้ยงสุกรประกันราคา มีตนทุนคาพันธุสุกรตัวละ 

1,200 บาท คิดเปนรอยละ 19.88 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 4.8) เนื่องจากผูเลี้ยงสุกรอิสระ

สามารถผลิตลูกสุกรเองเพ่ือลดคาพันธุสุกรได ในขณะท่ีผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาตองใชพันธุสุกร

จากบริษัทคูสัญญา ซึ่งใชราคาตลาดอางอิง เนื่องจากบริษัทคูสัญญาตองการใหเกษตรกรใชปจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง 

บริษัทคูสัญญาจะเปนผูรับผิดชอบตนทุนคาพันธุสุกร 

 3) ประสิทธิภาพโรงเรือน โดยพิจารณาจากตนทุนคาแรงงาน ตนทุนคาเสื่อมราคาโรงเรือนและ

อุปกรณ และตนทุนคาเสียโอกาสโรงเรือน จะเห็นไดวาผูเลี้ยงสุกรอิสระ มีตนทุนคาแรงงานตัวละ 174.43 บาท 

(ตารางที่ 4.3) ซึ่งสูงกวาผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงซึ่งมีตนทุนคาแรงงานตัวละ 67.48 บาท (ตารางที่ 4.6) และ 

ผูเลี้ยงสุกรประกันราคาซึ่งมีตนทุนคาแรงงานตัวละ 70.45 บาท (ตารางที่ 4.7) เนื่องจากผูเลี้ยงสุกรอิสระสวน

ใหญเลี้ยงสุกรโดยใชโรงเรือนระบบเปด และมีการลงทุนเกี่ยวกับโรงเรือนนอยกวาแบบอื่น เห็นไดจากผูเลี้ยง

สุกรอิสระแบบผลิตลูกสุกรเองมีตนทุนคาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ และคาเสียโอกาสโรงเรือน ต่ําที่สุด 

คือ ตัวละ 30.20 และ 15.46 บาท ในขณะที่ ผูเลี้ยงสุกรประกันราคา มีตนทุนคาเสื่อมราคาโรงเรือนและ

อุปกรณ และคาเสียโอกาสโรงเรือนตัวละ 57.32 และ 27.59 บาท โดยผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงจะมีการลงทุน
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มากที่สุด ซึ่งมีตนทุนคาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ และคาเสียโอกาสโรงเรือนสูงที่สุด คือ ตัวละ 84.45 

และ 109.68 บาท  กลาวไดวาเมื่อมีการลงทุนเกี่ยวกับโรงเรือนมากจะทําใหประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร

เพิ่มขึ้น และใชแรงงานในการเลี้ยงสุกรลดลง สงผลใหการเลี้ยงสุกรอิสระตองใชแรงงานมากกวาการเลี้ยง

ประเภทอื่นๆ ซึ่งการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคามีขอตกลงกับบริษัทคูสัญญาใหมีโรงเรือนที่ได

มาตรฐานตามความตองการของบริษัทคูสัญญา เพื่อใหการเลี้ยงสุกรมีประสิทธิภาพ ทําใหตองลงทุนพัฒนา

โรงเรือนทําใหมีตนทุนเก่ียวกับโรงเรือนสูงกวาผูเลี้ยงสุกรอิสระ นอกจากนี้ ในปจจุบันแรงงานทองถิ่นสวนใหญ

ไมมีความสนใจที่จะเขามาทํางานในสวนของการปศุสัตว เนื่องจากมีทัศนคติวางานปศุสัตวนั้นตองใชแรงงาน

มาก และสกปรก จึงทําใหตองหาแรงงานนอกพื้นที่ ตลอดจนแรงงานตางดาว ทําใหตองเพิ่มคาใชจายใน 

การเลี้ยงดูแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคาใชจายดังกลาวจะแฝงอยูในตนทุนคาแรงงาน 

 4) ตนทุนคายาปองกันและรักษาโรค ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงมีตนทุนคายาปองกันและรักษาโรค 

ตัวละ 300 บาท (ตารางที่ 4.6) ซึ่งสูงกวาผูเลี้ยงสุกรประเภทอื่น ทั้งผูเลี้ยงสุกรประกันราคาที่มีตนทุนคายา

ปองกันและรักษาโรคตัวละ 203.33 บาท (ตารางที่ 4.8) และผูเลี้ยงสุกรอิสระ ซึ่งมีตนทุนคายาปองกันและ

รักษาโรคตัวละ 154.45 บาท (ตารางที่ 4.3) เนื่องจากตนทุนคายาปองกันและรักษาโรคของเลี้ยงสุกรรับจาง

เลี้ยงนั้นเปนตนทุนของบริษัทคูสัญญา รวมทั้งบริษัทคูสัญญาตองการใหสุกรปลอดภัยจากโรคระบาดและม ี

การผลิตสุกรที่มีประสิทธิภาพ จึงใหวัคซีนแกสุกรอยางเต็มที่ สงผลใหตนทุนการผลิตสุกรเกี่ยวกับคายาปองกัน

และรักษาโรคสูงกวาการเลี้ยงแบบอื่นๆ ในขณะที่การเลี้ยงสุกรประกันราคา จําเปนตองใหวัคซีนตามขอตกลง

กับบริษัทเทานั้น ซึ่งผูเลี้ยงสามารถเลือกไมใหวัคซีนบางชนิดได จึงทําใหตนทุนคายาปองกันและรักษาโรค 

ต่ํากวาแบบรับจางเลี้ยง โดยผูเลี้ยงสุกรอิสระสามารถเลือกโปรแกรมการใหวัคซีนไดตามตองการ ทําใหมีตนทุน

คายาปองกันและรักษาโรคต่ําที่สุด 

 5)  ตนทุนการผลิตสุกรในภาพรวม ผูเลี้ยงสุกรอิสระ มีตนทุนการผลิตสุกรในภาพรวมต่ําที่สุด คือ 

ตัวละ 5,653.85 บาท (ตารางที่ 4.3) เนื่องจากสามารถควบคุมการผลิตสุกรไดอยางอิสระ ในขณะที่ผูเลี้ยงสุกร

รับจางเลี้ยง ซึ่งแมวาจะมีตนทุนเกี่ยวกับโรงเรือนและคายาปองกันและรักษาโรคที่สูงกวา แตมีตนทุนอาหาร

สุกรที่ต่ํากวาการเลี้ยงสุกรแบบอื่น สงผลใหมีตนทุนการผลิตตัวละ 5,713.14 บาท (ตารางที่ 4.6) ต่ํากวาตนทุน

การผลิตสุกรประกันราคาที่มีตนทุนการผลิตตัวละ 6,035.17 บาท (ตารางที่ 4.8) ซึ่งมีตนทุนคาอาหารที่สูงกวา

การเลี้ยงสุกรแบบอื่นๆ  

 

4.1.5 การเปรียบเทียบผลตอบแทนการผลิตสุกรอิสระ รับจางเลี้ยง และประกันราคา 

 1) ผลตอบแทนของผูเลี้ยงสุกร เนื่องจากชวงเวลาการสํารวจขอมูลเปนชวงที่ราคารับซื้อสุกร 

หนาฟารมตกต่ํา สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรบางประเภทเกิดการขาดทุน โดยผูเลี้ยงสุกรอิสระเปนผูที่ได

ผลตอบแทนสูงที่สุด คือ ไดกําไรตัวละ 32.15 บาท (ตารางที่ 4.3) เนื่องจากสามารถควบคุมการตนทุนการผลิต

ของตนเองไดทั้งระบบ รองลงมาคือ ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง ซึ่งหากคิดตนทุนแบบเดียวกันกับผูเลี้ยงสุกรอิสระ 

ขาดทุนตัวละ 27.14 บาท (ตารางที่ 4.6) แตอยางไรก็ตามหากคิดคาใชจายและรายไดที่แทจริงของเกษตรกร 

พบวาผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงจะไดกําไรตัวละ 3.58 บาท (ตารางที่ 4.7) ในขณะท่ีผูเลี้ยงสุกรประกันราคา แมวา
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จะไดราคาตามขอตกลงกับบริษัทคูสัญญาสูงกวาการเลี้ยงสุกรแบบอื่น แตมีตนทุนการผลิตสูงกวาการเลี้ยงสุกร

แบบอื่น สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรประกันราคาขาดทุนตัวละ 35.17 บาท (ตารางที่ 4.8) 

 2) เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการผลิตสุกร ณ ราคาสุกรที่เกษตรกรไดรับในเดือนมิถุนายน 

2558-2561 จากการที่การวิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิตสุกรไดใชราคา ณ เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเปน

ชวงที่ราคารับซื้อสุกรหนาฟารมตกต่ํา ทําใหผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรบางประเภทขาดทุน จึงพิจารณาถึง

ราคาสุกรหนาฟารมในชวงเวลาอื่นๆ (ตาราง 3.3) พบวา มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา เห็นไดวาราคา

สุกรหนาฟารมต่ํากวากิโลกรัมละ 60 บาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 แตชวงอื่นจะมี

ราคาสูงกวากิโลกรัมละ 60 บาท กลาวไดวาราคาสุกรมีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร โดยจะมีชวงที่ราคาตกต่ํา 

ณ ระยะเวลาหนึ่งในรอบ 4 ป แตสวนใหญจะไดรับราคาคอนขางดี จึงไดทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนจาก

การผลิตสุกร ณ ราคาที่เกษตรกรไดรับของเดือนมิถุนายนในป 2558-2561 โดยใหขอสมมติวาในแตละปมี

ตนทุนการผลิตและคาใชจายเทากับที่ไดทําการวิเคราะห รวมทั้งคาจางเลี้ยงสุกรและราคาประกัน (ตาราง 4.9) 

มีดังนี ้

  ราคาสุกรหนาฟารมเดือนมิถุนายนป 2558 และ 2559 มีราคาสูง ซึ่งสามารถจําหนายไดใน

ราคาตัวละ 6,820 - 7,192 บาท ในขณะที่ป 2560 ซึ่งเปนปที่ราคาสุกรหนาฟารมเริ่มตกต่ําแตยังจําหนายได

ในราคาตัวละ 6,304 บาท ซึ่งป 2561 เปนปที่ราคาต่ําที่สุด คือ ตัวละ 5,686 บาท เมื่อพิจารณาถึง

ผลตอบแทนจากการผลิตสุกรแตละประเภท พบวา การผลิตสุกรอิสระจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด  

ซึ่งในป 2559-2560 ไดรับกําไร ตัวละ 650.15-1,538.15 บาท แตในป 2561 ไดรับกําไรเพียงตัวละ 32.15 

บาท การผลิตสุกรรับจางเลี้ยงจะไดรับผลตอบแทนรองลงมา โดยผลตอบแทนจากตนทุนการผลิต ในป 2558 - 

2560 ไดกําไรตัวละ 590.86-1,478 บาท โดยในป 2561 ขาดทุนตัวละ 27.14 บาท หากพิจารณาถึง

ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทคูสัญญา จะไดกําไรในป 2559-2560 ตัวละ 588.11–1,476.11 บาท ซึ่งใน

ป 2561 ขาดทุนตัวละ 29.89 บาท ในขณะที่ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง ไดรับคาตอบแทนเปนคาจางเลี้ยงเทานั้น 

จึงไดผลตอบแทนเทากันทุกป คือ กําไรตัวละ 3.58 บาท เชนเดียวกับผูเลี้ยงสุกรประกันราคา ซึ่งจําหนายสุกร

ไดรับราคาตามราคาประกันจึงมีผลตอบแทนเทากันทุกป คือ ขาดทนุตัวละ 35.17 บาท 

  จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา ผูเลี้ยงสุกรอิสระมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูงกวาการเลี้ยงสุกร

ประเภทอื่น แตก็มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสุกรหนาฟารม ราคาปจจัยการผลิต และการหาตลาด

เพื่อจําหนายสุกร  เชนเดียวกับบริษัทคูสัญญาของการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงมีโอกาสและความเสี่ยงเชนเดียวกับ

ผูเลี้ยงสุกรอิสระ เนื่องจากเปนเจาของปจจัยการผลิตและผูลงทุนสวนใหญในการเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง แมวา 

ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคาไมตองรับความเสี่ยงตางๆ แตไมมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น

แมวาราคาสุกรหนาฟารมจะสูงขึ้น ก็จะไดรับผลตอบแทนเพียงเล็กนอย  
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการผลิตสุกร ณ ราคาสุกรที่เกษตรกรไดรับเดือนมิถุนายน  

ป 2558-2561 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ 

 

ป 

2558 2559 2560 2561 

ราคาที่เกษตรกรขายได ณ เดือนมถิุนายน 6,820.00 7,192.00 6,304.00 5,686.00 

ผลตอบแทนจากผลิตอิสระสุกรพนัธุและขุน   

(มีตนทุนการผลิต 5,653.85 บาท/100 กก.) 

1,166.15 1,538.15 650.15 32.15 

ผลตอบแทนจากผลิตสุกรรับจางเลี้ยง 

(มีตนทุนการผลิต 5,713.14บาท/100 กก.) 

1,106.86 1,478.86 590.86 -27.14 

ผลตอบแทนที่เกดิขึ้นจริงจากการจางเลี้ยงสุกรของบริษัทคูสญัญา  

(มีตนทุนการผลิต 5,715.89บาท/100 กก.) 

1,104.11 1,476.11 588.11 -29.89 

ผลตอบแทนที่เกดิขึ้นจริงของผูเลีย้งสุกรรับจางเลีย้ง* 3.58 3.58 3.58 3.58 

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรประกันราคา* 

((มีตนทุนการผลิต 6,035.17 บาท/100 กก.) 

-35.17 -35.17 -35.17 -35.17 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

หมายเหตุ * หมายถึง ไดรับราคาหนาฟารม/รับจางเลี้ยง เทากันทุกป 

 

4.2 การวิเคราะหตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดจากการไมสามารถเขาถึงขอมูลตนทุนการตลาดในสวนของฟารมผูเลี้ยงสุกร

รับจางเลี้ยงและประกันราคา ตลอดจนขอมูลของรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และบริษัทตางๆ 

ตลอดจนการสงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ จึงเปนการวิเคราะห

โดยใชขอมูลการตลาดจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระเทานั้น ซึ่งเกษตรกรและผูประกอบการที่นํามาวิเคราะห

ตนทุนการตลาดสุกรชําแหละในครั้งนี้ จะประกอบดวย ผูเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และ

ผูคาสุกรชําแหละ  

 

 4.2.1 การวิเคราะหตนทุนและคาใชจายการตลาด 

  1) ตนทุนการตลาดหรือคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคาสุกรชําแหละ ประกอบดวย 

   1.1) คาขนสง  เปนคาขนสงสุกรมีชีวิตจากฟารมถึงโรงฆาสัตวและสงสุกรชําแหละไปยังแผงคา

ของผูคาปลีก ซึ่งเปนคาจางรถบรรทุกหรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับรถบรรทุกของผูคาสงเอง 

   1.2) คาแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการขนสงสุกรมีชีวิตและสุกรชําแหละ 

   1.3) คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง น้ําหนักของสุกรมีชีวิตจะลดลงระหวางการขนสงจาก

ฟารมมายังโรงฆาสัตวและรอกอนฆา ซึ่งขึ้นอยูกับระยะทางที่ขนสง โดยเฉลี่ยน้ําหนักจะลดลงประมาณ  

2 กิโลกรัม คาสูญเสียเทากับน้ําหนักที่ลดลงคูณดวยราคาสุกรมีชีวิต 
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   1.4) คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ เทากับสวนตางของน้ําหนักสุกรกอนฆากับหลังฆา

ชําแหละคูณดวยราคาสุกรมีชีวิต 

   1.5) คาภาษีและคาธรรมเนียมในการฆาอื่นๆ ไดแก ภาษีเงินได คาคํารอง คาอากรฆาสัตว  

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว   

   1.6) คาจางฆาและชําแหละ เปนคาจางแรงงานในการฆาสุกรและชําแหละซากสุกร  

อาจชําแหละเปน 2 ซีก หรือชําแหละเปนชิ้นสวน 

   1.7) คาเลาะกระดูกหรือขึ้นกระดูก เปนคาจางแรงงานในการชําแหละซากสุกรเปนชิ้นสวนและ

เลาะกระดูกออก  

   1.8) คาบรรจุภัณฑและน้ําแข็ง ไดแก คาถุงพลาสติก และน้ําแข็งสําหรับแชสุกรชําแหละ  

   1.9) คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาเชาแผง  คาน้ํา คาไฟฟา และคาอุปกรณตาง ๆ   

  2) คาใชจาย รายได และกําไรของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

   คาใชจายหลักในการดําเนินงานของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) คาใชจาย

ในการดําเนินการจัดหาสุกรมีชีวิต และ 2) คาใชจายการคาสุกรมีชีวิต โดยคิดจากคาใชจายในการดําเนินการ

ของสุกร 1 ตัว ขนาด 100 กิโลกรัม อยางไรก็ตามผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะตองการรายไดจากสวนตางของราคา

ที่ไดรับระหวางการจัดหาและการคาสุกรมีชีวิต โดยขึ้นอยูกับระยะทางระหวางการจัดหาและการคาสุกรมีชีวิต 

ซึ่งหากเปนพ้ืนที่เดียวกนั ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตตองการสวนตางของราคากิโลกรัมละ 2 บาท และหากเปนพื้นที่

ที่อยูหางไกล ตองการสวนตางของราคากิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งผูรวบรวมสุกรมีชีวิตไมสามารถแจงสัดสวนการ

ไดรับสวนตางของราคาได เนื่องจากเปนความลับเชิงธุรกิจ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงใชสวนตางของราคาที่

กิโลกรัมละ 4 บาท หรือตัวละ 400 บาท ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุด ในการวิเคราะหคาใชจาย รายได และกําไร

ของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

   การวิจัย พบวา ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตมีคาใชจายการตลาดทั้งหมดตัวละ 5,745.60 บาท โดย

คาใชจายทีสู่งทีสุ่ด คือ คาใชจายในการดําเนินการจัดหาสุกรมีชีวิตตัวละ 5,736.38 บาท คิดเปนรอยละ 99.84 

ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนคาซื้อสุกรหนาฟารมตัวละ 5,486 บาท คิดเปนรอยละ 95.48 ของคาใชจายทั้งหมด 

ซึ่งราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารมมีราคากิโลกรัมละ 56.86 บาท แตผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะตอรองใหต่ํากวาราคา

หนาฟารมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท จึงซื้อสุกรจากฟารมเกษตรกรที่ราคากิโลกรัมละ 54.86 บาท โดยคาใชจาย

รองลงมาคือ คาขนสงตัวละ 133.33 บาท คิดเปนรอยละ 2.32 ของคาใชจายทั้งหมด และตนทุนคาสูญเสีย

น้ําหนักระหวางการขนสงตัวละ 109.72 บาท คิดเปน รอยละ 1.91 ของคาใชจายทั้งหมด ในขณะที่การคาสุกร

มีชีวิตมีคาใชจายตัวละ 9.22 บาท คิดเปนรอยละ 0.16 ของคาใชจายทั้งหมด สวนใหญเปนคาเสื่อมราคา

อุปกรณตัวละ 3.36 บาท คิดเปนรอยละ 0.06 ของคาใชจายทั้งหมด รองลงมาคือ คาใชจายในการดําเนินการ

ตัวละ 3.33 บาท คิดเปนรอยละ 0.06 ของคาใชจายทั้งหมด 

   ในสวนของรายไดของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต พบวา ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะจําหนายสุกรใหผูคา

สุกรชําแหละในราคาที่สูงกวาราคาหนาฟารมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท ทําใหผูรวบรวมจําหนายสุกรมีชีวิตไดใน

ราคากิโลกรัมละ 58.86 บาท อยางไรก็ตามผูรวบรวมสุกรมีชีวิตเปนผูรับความเสี่ยงจากความสูญเสียน้ําหนัก
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ระหวางการขนสงประมาณตัวละ 2 กิโลกรัม สงผลใหผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจําหนายสุกรมีชีวิตที่ขนาดตัวละ 98 

กิโลกรัม เทากับวาผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะไดรายไดจากการจําหนายสุกรตัวละ 5,768.28 บาท ทําใหผูรวบรวม

สุกรมีชีวิตไดรับกําไรจากการคาสุกรมีชีวิตตัวละ 22.68 บาท (ตารางที่ 4.10) 

   

ตารางที่ 4.10 คาใชจาย รายได และกําไรของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
รายการ เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

คาใชจายในการดําเนินการจัดหาสุกรมีชีวิต     

คาซื้อสุกรจากเกษตรกร (ตอรองท่ีกก. ละ 54.86 บาท)  5,486.00   5,486.00 95.48 

คาขนสง 133.33   133.33 2.32 

คาแรงงาน 4.00   4.00 0.07 

คาสูญเสียน้าํหนักระหวางการขนสง (2 กก.)   109.72 109.72 1.91 

คาใชจายในการดําเนินการ 3.33   3.33 0.06 

คาใชจายท้ังหมดในการดําเนินการจัดหาสุกรมีชีวิต 5,626.66 109.72 5,736.38 99.84 

คาใชจายการคาของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต        

คาใชจายในการดําเนินการ 3.33   3.33 0.06 

คาซอมบํารุงอุปกรณ 2.53   2.53 0.04 

คาเสื่อมราคาอุปกรณ   3.36 3.36 0.06 

คาใชจายท้ังหมดในการคาสุกรมีชีวิต 5.86 3.36 9.22 0.16 

คาใชจายท้ังหมดของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 5,632.52 113.08 5,745.60 100.00 

รายไดของการจําหนายสุกรมีชีวติ (ขนาด 98 กก.  

หักน้ําหนักสูญเสีย ซ่ึงตกลงที่ 58.86 บาท ) 

    5,768.28   

กําไรของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต     22.68   

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

 4.2.2 สัดสวนการชําแหละสุกรและราคาที่ไดรับจากการชําแหละสุกร 

  1) สัดสวนการชําแหละสุกร 

   สุกรมีชีวิตที่ซื้อจากฟารมมีน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 100 กิโลกรัม ระหวางการขนสงสุกรจากฟารม

มายังโรงฆาสัตวและรอกอนฆา น้ําหนักสุกรจะลดลงซึ่งขึ้นอยูกับระยะทางที่ขนสงดวย สวนใหญลดลงเฉลี่ย

ประมาณตัวละ 2 กิโลกรัม ทําใหเหลือน้ําหนักสุกรที่ฆาเฉลี่ยตัวละ 98 กิโลกรัม และในการฆาชําแหละสุกรจะ

มีการสูญเสียน้ําหนักจากเลือด ขน สิ่งตกคางในกระเพาะและลําไสสุกร รวมน้ําหนักสูญเสียในการฆาชําแหละ

เฉลี่ยตัวละ 9.48 กิโลกรัม เหลือน้ําหนักซากสุกรรวมเครื่องในที่สามารถจําหนายไดเฉลี่ยตัวละ 88.52 กิโลกรัม 

(ตารางที่ 4.11) โดยสัดสวนของสุกรชําแหละ แสดงไดดังภาพที่ 4.1 
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  2) ราคาที่ไดรับจากการชําแหละสุกร  

   การคํานวณราคาขายสงและขายปลีกสุกรชําแหละเฉลี่ยทั้งตัว คํานวณจากน้ําหนักตามสัดสวน

การชําแหละสุกร คูณราคาขายสงหรือราคาขายปลีกของแตละชิ้นสวน เปนมูลคารวมของสุกรชําแหละหนึ่งตัว 

หารดวยน้ําหนักซากรวมเครื่องใน ซึ่งจากการวิจัยไดคาเฉลี่ยน้ําหนักซากรวมเครื่องในตัวละ 88.52 กิโลกรัม ได

ราคาขายสุกรชําแหละรวมทั้งสิ้นตัวละ 7,782.05 บาท โดยชิ้นสวนที่มีราคาขายรวมสูงที่สุด คือ สะโพก 

รองลงมา ไดแก สามชั้น เนื้อไหล และสันนอก (ตารางที่ 4.11) 
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ตารางที่ 4.11 สัดสวนการชําแหละสุกรและราคาที่ไดรับจากการชําแหละสุกร 
 

รายการ สัดสวนการชําแหละสุกร 

(กก.) 

รอยละ ราคาจําหนาย 

(บาท/กก.) 

ราคาชิ้นสวนที่ไดรับ 

(บาท) 

สันใน 1.59 1.62 120.71 191.94 

สันนอก 8.32 8.49 120.00 998.40 

สะโพก 13.61 13.89 120.36 1,638.06 

เนื้อไหล 9.00 9.18 120.83 1,087.50 

สันคอ 3.21 3.27 120.00 385.00 

สามชั้น 9.75 9.95 120.36 1,173.48 

ซี่โครง 4.36 4.45 105.36 459.36 

ขาหนา 3.85 3.93 64.23 247.54 

ขาหลัง 3.92 4.00 61.92 242.74 

มันแข็ง 6.91 7.05 32.31 223.25 

มันเปลว 0.89 0.91 17.85 15.88 

กระดูกแข็ง 5.20 5.31 32.08 166.83 

หัวหม ู 5.47 5.58 49.62 271.40 

หนัง 2.42 2.47 26.79 64.73 

ตับ 1.46 1.49 106.67 155.26 

หัวใจ 0.36 0.37 84.83 30.54 

กระเพาะ 0.50 0.51 92.50 46.25 

ไสออน (หวาน) 0.57 0.58 122.00 69.13 

ไสขม 1.00 1.02 32.50 32.50 

ไสใหญ 2.10 2.14 47.14 99.00 

ปอด 1.07 1.09 22.50 24.08 

ไต (เซี่ยงจี๊) 0.30 0.31 50.00 15.00 

มาม 0.23 0.23 50.00 11.50 

กระดูกออน 0.43 0.44 122.50 52.68 

เศษเนื้อ 2.00 2.04 40.00 80.00 

น้ําหนักสูญเสียในการฆาชําแหละ 9.48 9.68 - - 

รวม 98.00 100.00  7,782.05 

น้ําหนักซากรวมเครื่องใน 88.52    

น้ําหนักสูญเสียระหวางการขนสง 2.00    

ทีม่า : คํานวณจากการสํารวจ 
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 ภาพที่ 4.1 ชิ้นสวนของสุกรชําแหละ 

 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

4.3 การวิเคราะหสวนเหลื่อมการตลาดสุกรชําแหละ 

 สวนเหลื่อมการตลาดในการวิจัย คือ สวนแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจายหรือราคาขายปลีกสุกร

ชําแหละกับราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดหรือราคาสุกรมีชีวิตที่ซื้อจากฟารม  ดังนั้นสวนเหลื่อมการตลาด 

รวมถึง คาใชจายตาง ๆ ของผูคาสุกรเพื่อใหสินคาถึงมือผูบริโภคหรือคาใชจายการตลาด และผลตอบแทนของ

ผูคาสุกรดวย จากขอจํากัดของการวิจัย การวิเคราะหในสวนของสวนเหลื่อมการตลาดสุกรชําแหละ แบงออก

ไดเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต กรณีที่ 2 ผูคาสุกร

ชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง และ กรณีที่ 3 ผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละ 

แกผูบริโภคโดยตรง     

 4.3.1 กรณีที่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

 กรณีผูคาสุกรชําแหละซ้ือสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต จะมีกระบวนการ คือ 1) ผูรวบรวม

สุกรมีชีวิต ซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมสุกรอิสระ 2) ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจําหนายสุกรมีชีวิตใหแกผูคาสุกรชําแหละ 

3) ผูคาสุกรชําแหละจะทําการจางฆาสุกร ตลอดจนทําการชําแหละสุกร 4) ผูคาสุกรชําแหละจําหนายชิ้นสวน

สุกรชําแหละใหแกผูบริโภค (ภาพที่ 4.2) 

 

 

 

3.21 กก., 385.00 บาท 

8.32 กก., 998.40 บาท  

1.59 กก., 191.94 บาท 

13.61 กก., 1,638.06 บาท  

4.36 กก., 459.36 บาท  

9.75 กก., 1,173.48 บาท  

 9.00 กก., 1,087.50 บาท  เนื้อไหล  
ขา  

7.77 กก., 490.28 บาท  

5.47 กก., 271.40 บาท 

อื่นๆ 25.44 กก., 1,086.63 บาท  
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  ภาพที่ 4.2 วิถีการตลาดกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

  ที่มา : จากการสํารวจ 

 

 จากการศึกษา พบวา ในขั้นตอนของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะตอรองราคากับ 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 ดังนั้นราคาสุกรหนาฟารมในกรณีนี้ มีราคา

เฉลี่ย ตัวละ 5,486 บาท หรือกิโลกรัมละ 54.86 บาท จากราคาขายปลีกสุกรชําแหละหรือราคาที่ผูคาสุกร

ชําแหละไดรับ ตัวละ 7,782.05 บาท ทําใหมีสวนเหลื่อมการตลาดสุกรชําแหละ ตัวละ 2,296.05 บาท คิดเปน

รอยละ 29.50 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ มีตนทุนการตลาดทั้งหมดตัวละ 1,668.94 บาท คิดเปนรอยละ 

21.45 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ (ตารางที่ 4.12) 

ในสวนของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต พบวา ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตมีคาใชจายทั้งหมดตัวละ 5,745.60 

บาท คิดเปนรอยละ 73.83 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ มีตนทุนการทางการตลาด ตัวละ 259.60 บาท  

คิดเปนรอยละ 3.34 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ โดยในการจําหนายนั้นผูรวบรวมสุกรมีชีวิตตอรองราคา

กับผูคาสุกรชําแหละ ซึ่งจําหนายในราคาที่สูงกวาราคาหนาฟารมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท ทําใหมีราคา

จําหนายจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.86 บาท ซึ่งจากการที่มีคาสูญเสียน้ําหนักระหวางการ

ขนสงจํานวน 2 กิโลกรัม ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจึงจําหนายใหผูคาสุกรชําแหละที่น้ําหนัก 98 กิโลกรัม ในราคา 

ตัวละ 5,768.28 บาท คิดเปนรอยละ 74.12 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ  

สวนของผูคาสุกรชําแหละ พบวา ผูคาสุกรชําแหละมีคาใชจายในการคาสุกรชําแหละ ตัวละ 

7,177.62 บาท คิดเปนรอยละ 92.23 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ มีตนทุนการตลาด ตัวละ 1,409.34 

บาท คิดเปนรอยละ 18.11 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ ซึ่งคาใชจายสวนใหญเปน คาสูญเสียน้ําหนักในการ

ฆาชําแหละ คิดเปนรอยละ 7.17 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ รองลงมา คือ คาแรงงานขาย และคาจางฆา 

คิดเปนรอยละ 2.62 และ 2.20 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูคาสุกรชําแหละ ผูบริโภค 

โรงฆาสุกร 
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ตารางที่ 4.12  สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจาก 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 

รายการ คาใชจาย รอยละ 

ราคาที่เกษตรกรขายได (กก.ละ 54.86 บาท) (1) 5,486.00 70.50 

สวนเหลื่อมการตลาดของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต (2) = (5) - (1) 282.28 3.63 

ตนทุนการตลาดของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต (3) 259.60 3.34 

คาใชจายทั้งหมดของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต (4) = (1)+(3) 5,745.60 73.83 

ราคาที่ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตไดรับ (กก.ละ 58.86 บาท X 98 กก.) (5) 5,768.28 74.12 

สวนเหลื่อมการตลาดของผูคาสุกรชําแหละ (6) = (9) - (5) 2,013.77 25.88 

ตนทุนการตลาดของผูคาสุกรชําแหละ (7) 1,409.34 18.11 

- คาขนสง 43.18 0.55 

- คาแรงงานขนสง 37.5 0.48 

- คาแรงงานชําแหละ 50.77 0.65 

- คาแรงงานขาย 204.08 2.62 

- คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ (กก.ละ 58.86 X 9.48 กก.) 557.99 7.17 

- คาภาษีและคาธรรมเนียมในการฆา 54.00 0.69 

- คาจางฆา 171.25 2.20 

- คาใชจายในการดําเนินการ 65.18 0.84 

- คาบรรจุภัณฑและน้ําแข็ง 109.04 1.40 

- คาเชาแผงคา 55.22 0.71 

- คาน้ํา คาไฟฟา 35.23 0.45 

- คาเสื่อมราคาอุปกรณ 25.90 0.33 

คาใชจายทั้งหมดของผูคาสุกรชําแหละ (8) = (5) + (7) 7,177.62 92.23 

ราคาขายปลีกสุกรชําแหละหรือราคาที่ผูคาสุกรชําแหละไดรับ (9) 7,782.05 100.00 

สวนเหลื่อมการตลาดรวม (10) = (9) - (1) 2,296.05 29.50 

ตนทุนการตลาดทั้งหมด (11) = (7) + (3) 1,668.94 21.45 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 
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 4.3.2  กรณีที่ 2 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง 

 กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง มีกระบวนการ คือ  

1) ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระ 2) ผูคาสุกรชําแหละจะทําการจางฆาสุกร ตลอดจน

ทําการชําแหละสุกรเอง และ 3) ผูคาสุกรชําแหละจําหนายชิ้นสวนสุกรชําแหละใหแกผูบริโภค (ภาพที่ 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.3 วิถกีารตลาดกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง 

 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

 ผูคาสุกรชําแหละจะซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรงในราคาเฉลี่ย ตัวละ 5,686.00 

บาท หรือกิโลกรัมละ 56.86 บาท และขายปลีกไดในราคา ตัวละ 7,782.05 บาท ทําใหมีสวนเหลื่อมการตลาด 

ตัวละ 2,096.05 บาท คิดเปนรอยละ 26.93 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ (ตารางที่ 4.13) 

โดยผูคาสุกรชําแหละมีคาใชจายทั้งหมดตัวละ 7,250.10 บาท คิดเปนรอยละ 93.16 ของราคา

ขายปลีกสุกรชําแหละ มีตนทุนการตลาด ตัวละ 1,564.10 บาท คิดเปนรอยละ 20.10 ของราคาขายปลีก 

สุกรชําแหละ สวนใหญเปน คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ คิดเปนรอยละ 6.93 ของราคาขายปลีก 

สุกรชําแหละ รองลงมา คือ คาแรงงานขาย และคาจางฆา คิดเปนรอยละ 2.62 และ 2.20 ของราคาขายปลีก

สุกรชําแหละ ตามลําดับ ซึ่งมีรายไดจากการจําหนายสุกรชําแหละ ตัวละ 7,782.05 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูคาสุกรชําแหละ ผูบริโภค 

โรงฆาสุกร 
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ตารางที่ 4.13 สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ กรณผีูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารม

ผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 

รายการ คาใชจาย รอยละ 

ราคาที่เกษตรกรไดรับ (100 กก. X 56.86 บาท) (1) 5,686.00 73.07 

ตนทุนการตลาดของผูคาปลีกชําแหละ (2) 1,564.10 20.10 

- คาขนสง 103.18 1.33 

- คาแรงงานขนสง 37.5 0.48 

- คาชําแหละ 50.77 0.65 

- คาแรงงานขาย 204.08 2.62 

- คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง (กก.ละ 56.86 บาท X 2 กก.) 113.72 1.46 

- คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ (กก.ละ 56.86 บาท X 9.48 กก.) 539.03 6.93 

- คาภาษีและคาธรรมเนียมในการฆา 54.00 0.69 

- คาจางฆา 171.25 2.20 

- คาใชจายในการดําเนินการ 65.18 0.84 

- คาบรรจุภัณฑและน้ําแข็ง 109.04 1.40 

- คาเชาแผงคา 55.22 0.71 

- คาน้ํา คาไฟฟา 35.23 0.45 

- คาเสื่อมราคาอุปกรณ 25.90 0.33 

คาใชจายทั้งหมดของผูคาสุกรชําแหละ (3) = (1)+(2) 7,250.10 93.16 

ราคาขายปลีกสุกรชําแหละหรือราคาที่ผูคาสุกรชําแหละไดรับ (4) 7,782.05 100.00 

สวนเหลื่อมการตลาดรวม (5) = (4)-(1) 2,096.05 26.93 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

 4.3.3 กรณีที่ 3 ผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง    

  กรณีผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง จะมีกระบวนการ คือ 1) ผูเลี้ยง

สุกรอิสระทําการจางฆาสุกร และชําแหละสุกรเอง และ 2) ผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายชิ้นสวนสุกรชําแหละใหแก

ผูบริโภค (ภาพที่ 4.4) 
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 ภาพที่ 4.4 วิถีการตลาดกรณีผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง    

 ที่มา : จากการสํารวจ 

 

 ในกรณีนี้ผูเลี้ยงสุกรอิสระจะนําสุกรที่ตนเองเลี้ยงไปจางฆาและชําแหละเองโดยตรง จึงใชตนทุน

การผลิตสุกรเปนราคาหนาฟารมเกษตรกร ที่ราคาเฉลี่ย ตัวละ 5,653.85 บาท หรือกิโลกรัมละ 56.54 บาท 

จากราคาที่ เกษตรกรขายสุกรชําแหละไดรับ ตัวละ 7,782.05 บาท ทําใหมีสวนเหลื่อมการตลาด  

ตัวละ 2,128.20 บาท คิดเปนรอยละ 27.35 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ (ตารางที่ 4.13) 

 โดยผูเลี้ยงสุกรอิสระที่ทําการคาสุกรชําแหละมีคาใชจายทั้งหมดตัวละ 7,217.95 บาท คิดเปน 

รอยละ 92.75 ของราคาขายปลีกสุกรชําแหละ มีตนทุนการตลาดตัวละ 1,564.10 บาท คิดเปนรอยละ 20.00 

ของราคาขายสุกรชําแหละ คาใชจายสวนใหญเปน คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ คิดเปนรอยละ 6.93 

ของราคาขายสุกรชําแหละ รองลงมา คือ คาแรงงานขาย และคาจางฆา คิดเปนรอยละ 2.62 และ 2.20  

ของราคาขายสุกรชําแหละ ตามลําดับ ซึ่งมีรายไดจากการจําหนายสุกรชําแหละ ตัวละ 7,782.05 บาท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูบริโภค 

โรงฆาสุกร 
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ตารางที่ 4.14 สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดสุกรชําแหละ กรณผีูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแก

ผูบริโภคโดยตรง    

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 

รายการ คาใชจาย รอยละ 

ตนทุนการผลิตสุกรหรือราคาหนาฟารมเกษตรกร (1) 5,653.85 72.65 

ตนทุนการตลาดของเกษตรกร (2) 1,564.10 20.10 

- คาขนสง 103.18 1.33 

- คาแรงงานขนสง 37.5 0.48 

- คาชําแหละ 50.77 0.65 

- คาแรงงานขาย 204.08 2.62 

- คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง (กก.ละ 56.86 บาท X 2 กก.) 113.72 1.46 

- คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาชําแหละ (กก.ละ 56.86 บาท X 9.48 กก.) 539.03 6.93 

- คาภาษีและคาธรรมเนียมในการฆา 54.00 0.69 

- คาจางฆา 171.25 2.20 

- คาใชจายในการดําเนินการ 65.18 0.84 

- คาบรรจุภัณฑและน้ําแข็ง 109.04 1.40 

- คาเชาแผงคา 55.22 0.71 

- คาน้ํา คาไฟฟา 35.23 0.45 

- คาเสื่อมราคาอุปกรณ 25.90 0.33 

คาใชจายทั้งหมดของเกษตรกรในการคาสุกรชําแหละ (3) = (1)+(2) 7,217.95 92.75 

ราคาขายปลีกสุกรชําแหละหรือราคาทีเ่กษตรกรทีท่ําการคาสุกร

ชําแหละไดรับ (4) 

7,782.05 100.00 

สวนเหลื่อมการตลาดรวม (5) = (4)-(1) 2,128.20 27.35 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

 4.3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบกําไร/ขาดทุนสุทธิ กําไรตอราคาขายปลีก และกําไรตอตนทุน ของ

ผูประกอบการในแตละระดับ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบกําไร/ขาดทุนสุทธิ กําไรตอราคาขายปลีก และกําไรตอตนทุน ของ

ผูประกอบการในแตละระดับ จากโซอุปทาน ทั้ง 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจาก 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต กรณีที่ 2 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง และ กรณีที่ 3  

ผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง จะทําการวิเคราะหผูประกอบการในแตละระดับ 

ประกอบดวย ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และผูคาสุกรชําแหละ (ตารางที่ 4.14) ผลการวิเคราะหม ี

ดังนี้ 
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 1) เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในสวนของเกษตรกรจะมีสวนเกี่ยวของกับโซอุปทานทั้ง 3 กรณี ซึ่งไดใช

ขอมูลตนทุนการผลิตของผูเลี้ยงอิสระสุกรพันธุและขุน มาใชในการวิเคราะหครั้งนี้ พบวา ในสวนของราคาที่ไดรับ 

หากเกษตรกรขายสุกรโดยผานผูรวบรวมสุกรมีชีวิต จะไดรับราคาต่ําที่สุด คือ ตัวละ 5,486 บาท และขาดทุน

ตัวละ 167.85 บาท เนื่องจากมีการตอรองราคาซื้อขายสุกรมีชีวิตกับผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ในขณะที่หากผูเลี้ยง

สุกรอิสระขายสุกรชําแหละเองโดยตรงจะไดรับกําไรมากท่ีสุด ตัวละ 564.10 บาท 

  เมื่อพิจารณาถึง กําไรตอราคาขายปลีก พบวา หากผูเลี้ยงสุกรอิสระขายสุกรชําแหละเอง

โดยตรงจะไดกําไรตอราคาขายปลีกมากที่สุด คือ รอยละ 7.25 รองลงมาคือ การขายสุกรมีชีวิตใหแกผูคาสุกร

ชําแหละโดยตรง ไดกําไรตอราคาขายปลีก รอยละ 0.57 ในขณะที่การขายสุกรมีชีวิตผานผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

จะขาดทุนตอราคาขายปลีก รอยละ 2.16 

  ในสวนของกําไรตอตนทุน พบวา หากผูเลี้ยงสุกรอิสระขายสุกรชําแหละเองโดยตรงจะไดรับ

กําไรตอตนทุนมากที่สุด รอยละ 7.82 รองลงมาคือ การขายสุกรมีชีวิตใหแกผูคาสุกรชําแหละโดยตรง 

เกษตรกรอิสระแบบผลิตลูกสุกรเอง ไดรับกําไรตอตนทุน รอยละ 0.57 ในขณะที่การขายสุกรมีชีวิตผาน 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ขาดทุนตอตนทุน รอยละ 2.97 นอกจากนี้ จะเห็นไดวาเกษตรกรจะเปนผูไดรับ

ผลประโยชนต่ําที่สุดในโซอุปทาน ทั้งจาก กรณีที่ 1 และ กรณีท่ี 2  

  อยางไรก็ตาม แมวาผูเลี้ยงสุกรอิสระจะไดรับประโยชนมากท่ีสุดหากทําการขายสุกรชําแหละเอง  

แตวาผูเลี้ยงสุกรอิสระไมสามารถจําหนายสุกรไดเองทั้งหมด ซึ่งมีการจําหนายสุกรชําแหละไปยังผูบริโภค

โดยตรง มีสวนนอยเพียงรอยละ 10.0 ของจํานวนการจําหนายสุกรอิสระ ซึ่งยังคงตองอาศัยชองทางอื่นๆ  

ในการกระจายสินคา ทั้ง ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และผูจําหนายสุกรชําแหละ (ภาพที่ 3.1) เนื่องจากผูเลี้ยงสุกร

อิสระหลายรายไมมีเครือขายในการขายสินคา และยังคงขาดทักษะทางดานการตลาด รวมทั้งผูเลี้ยงสุกรอิสระ

จําเปนจะตองเรงทําการขายสุกรเมื่อสุกรไดขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากหากยังคงเลี้ยงสุกรตอไป จะทําให

ตนทุนตางๆ เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะคาอาหารสุกร กลาวไดวา ผูเลี้ยงสุกรอิสระมีอํานาจในการตอรองคอนขางต่ํา 

รวมทั้งการจําหนายสุกรผานผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ยังคงเปนชองทางที่สําคัญใหผูเลี้ยงสุกรอิสระสามารถระบาย

สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2) ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ในสวนของผูรวบรวมสุกรมีชีวิต มีสวนเกี่ยวของกับโซอุปทานเฉพาะในกรณีที่ 

1 คือ กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต พบวา ในสวนของราคาที่ไดรับ ผูรวบรวมสุกร

มีชีวิตจะไดรับราคา ตัวละ 5,768.28 บาท มีคาใชจายทั้งหมด ตัวละ 5,745.60 บาท ไดกําไร ตัวละ 22.68 

บาท มีกําไรตอราคาขายปลีกชําแหละ รอยละ 0.29 และกําไรตอตนทุน รอยละ 0.39 จะเห็นไดวาผูรวบรวม

สุกรมีชีวิตนั้นไดรับกําไรในสัดสวนที่ไมมากนัก รวมทั้งในการวิเคราะหครั้งนี้ตั้งสมมติฐานวาผูรวบรวมสุกร 

มีชีวิตไดรับสวนตางของราคาที่ 4 บาทตอกิโลกรัม แตในความเปนจริงผูรวบรวมสุกรมีชีวิตไดรับสวนตางราคา

ในชวง 2-4 บาทตอกิโลกรัม แปรผันตามระยะทางในการจัดหาและจําหนาย ทําใหผูรวบรวมสุกรมีชีวิตมีโอกาส

ไดรับกําไรต่ําลงกวาเดิม ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะทําการรวบรวมสุกรและทําการขายสุกรในคราวละจํานวนมาก 

รวมทั้งจะทําการตอรองราคาทั้งจากเกษตรกรและผูคาสุกรชําแหละ สงผลใหผูรวบรวมสุกรมีชีวิตมีความเสี่ยง 

ที่จะขาดทุนนอยมาก หากในชวงที่ราคาสุกรตลาดไมจูงใจใหทําธุรกิจ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตอาจจะชะลอการ 
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ซื้อขาย หรือกระทั่งไมทําการซื้อขาย เนื่องจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิตไมไดเปนผูเลี้ยงสุกรเอง และมีตนทุน 

สวนใหญเปนคาแรง และคาอุปกรณ กลาวไดวา ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะมีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง 

นอกจากนี้ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตยังมีบทบาทสําคัญในการสงออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบาน เนื่องจาก

เปนผูที่มีความชํานาญในการติดตอประสานงานในการรวบรวมและสงออก 

 3) ผูคาสุกรชําแหละ ในสวนของผูคาสุกรชําแหละมีสวนเกี่ยวของกับโซอุปทาน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 

กรณีผูคาสุกรชําแหละซ้ือสุกรมีชีวิตจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และ กรณีที่ 2 กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิต

จากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง จากการวิเคราะห พบวา ในสวนของตนทุน กรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกร 

มีชีวิตจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูคาสุกรชําแหละจะมีตนทุนการตลาด ตัวละ 7,177.62 บาท ซึ่งต่ํากวากรณีซื้อ

สุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง ซึ่งมีตนทุนการตลาด ตัวละ 7,250.10 บาท เนื่องจากหากซื้อผาน 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูรวบรวมจะตองรับภาระในสวนของคาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสง รวมทั้งคาใชจาย

บางสวนเกี่ยวกับการขนสงจากฟารมเกษตรกรมายังโรงฆาสุกร เชน คาแรงงานขนสง และคาขนสง เปนตน  

ซึ่งสอดคลองกับในสวนของกําไร หากผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตผานผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะไดรับกําไร 

กําไรตอราคาขายปลีก และกําไรตอตนทุน สูงกวาการซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง แมวา

จะตองซื้อสุกรในราคาที่สูงกวาการซื้อจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง อยางไรก็ตาม ผูคาสุกรชําแหละหลาย

รายยังคงนิยมซื้อสุกรจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง เนื่องจากมีความสะดวกมากกวา ตลอดจนสามารถ

บริหารจัดการเวลาในการซื้อสุกรไดดีกวา รวมทั้งสามารถเลือกซ้ือสุกรจากฟารมตนเองเชื่อถือได ทําใหมีโอกาส

ไดสุกรที่มีคุณภาพท่ีดีกวา เชน มีสัดสวนเนื้อแดงท่ีมากกวา 

 4) สัดสวนกําไรตอราคาขายสุกรชําแหละและตอตนทุนของผูประกอบการ ในกรณีที่ 1 กรณีผูคา

สุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ผูคาสุกรชําแหละ ไดรับสัดสวนกําไรตอราคาขายสุกร

ชําแหละและกําไรตอตนทุนรอยละ 7.77 และ 8.42 ตามลําดับ รวมทั้งผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ไดรับสัดสวนกําไร

ตอราคาขายสุกรชําแหละและกําไรตอตนทุนรอยละ 0.29 และ 0.39 ตามลําดับ และในกรณีที่ 2 กรณีผูคาสุกร

ชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง ผูคาสุกรชําแหละ ไดรับสัดสวนกําไรตอราคาขายสุกร

ชําแหละและกําไรตอตนทุนรอยละ 6.84 และ 7.34 จะเห็นไดวามีสัดสวนของกําไรที่ไดรับไมมากนัก 

สอดคลองกับสวนเหลื่อมการตลาดทั้ง 3 กรณี ซึ่งสัดสวนของสวนเหลื่อมการตลาดในภาพรวมตอราคาขาย

ปลีกสุกรชําแหละ อยูในระหวางรอยละ 21.45 - 27.35 กลาวไดวาราคาที่ผูประกอบการแตละระดับไดรับ

ราคาที่คอนขางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามสังเกตไดวาผูประกอบการทั้งผูรวบรวมสุกรมีชีวิตและผูคาสุกร

ชําแหละมีโอกาสที่จะขาดทุนนอยกวาผูเลี้ยงสุกรอิสระ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณ และวิธีการ 

ซื้อสุกรได 
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบกําไร/ขาดทุนสุทธิ กําไรตอราคาขายปลีก และกําไรตอตนทุน ของ

ผูประกอบการในแตละระดับ 

 

รายการ หนวย ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูรวบรวมสุกรมี

ชีวิต 

ผูคาสุกร

ชําแหละ 

กรณีที่ 1 กรณผีูคา

สุกรชําแหละซื้อ

สุกรมีชีวิตจากผู

รวบรวมสุกรมีชีวิต 

ราคาที่ไดรับ (บาท/ตัว) 5,486.00 5,768.28 7,782.05 

ตนทุน/คาใชจายทั้งหมด  (บาท/ตวั) 5,653.85 5,745.60 7,177.62 

กําไร/ขาดทุนสุทธิ (บาท/ตัว) -167.85 22.68 604.43 

กําไรตอราคาขายสุกรชําแหละ (รอยละ) -2.16 0.29 7.77 

กําไรตอตนทุน (รอยละ) -2.97 0.39 8.42 

กรณีที่ 2 กรณผีูคา

สุกรชําแหละซื้อ

สุกรมีชีวิตจาก

ฟารมผูเลี้ยงสุกร

อิสระโดยตรง 

ราคาที่ไดรับ (บาท/ตัว) 5,686.00   7,782.05 

ตนทุน/คาใชจายทั้งหมด  (บาท/ตวั) 5,653.85   7,250.10 

กําไร/ขาดทุนสุทธิ (บาท/ตัว) 32.15   531.95 

กําไรตอราคาขายสุกรชําแหละ (รอยละ) 0.41   6.84 

กําไรตอตนทุน (รอยละ) 0.57   7.34 

กรณีที่ 3 ผูเลี้ยง

สุกรอิสระจําหนาย

สุกรชําแหละแก

ผูบริโภคโดยตรง 

ราคาที่ไดรับ (บาท/ตัว) 7,782.05     

ตนทุน/คาใชจายทั้งหมด  (บาท/ตวั) 7,217.95     

กําไร/ขาดทุนสุทธิ (บาท/ตัว) 564.10     

กําไรตอราคาขายสุกรชําแหละ (รอยละ) 7.25     

กําไรตอตนทุน (รอยละ) 7.82     

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 

 

4.4 การวิเคราะหกิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละ 

 ในการวิเคราะหกิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละ จะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกิจกรรม 

โลจิสติกสของโซอุปทาน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต  

และกรณีท่ี 2 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง โดยทําการวิเคราะหในมิติดาน

คาใชจายและมิติดานเวลา ซึ่งแตละกรณีนั้นจะมีกิจกรรมที่แตกตางกัน เนื่องจากมีกระบวนการที่แตกตางกัน 

(ตารางที่ 4.16) 

 โดยกิจกรรมโลจิกสตของตลาดสุกรชําแหละ ในกรณทีี่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวม

สุกรมีชีวิต จะมีผูประกอบการหลัก 3 ราย คือ ผูเลี้ยงสุกรอิสระ ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และผูคาสุกรชําแหละ  

ซึ่งมีกิจกรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม และในกรณีที่ 2 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมเกษตรกร

โดยตรง จะมีผูประกอบการหลัก 2 ราย คือ ผูเลี้ยงสุกรอิสระ และผูคาสุกรชําแหละ ซึ่งมีกิจกรรมหลักทั้งหมด 

6 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้  
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 4.4.1  กิจกรรมการจัดหาสุกรมีชีวิต  

  กรณีที่ 1 ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะประสานงานเพื่อจัดหาความตองการซื้อ (Demand) สุกรมีชีวิต

จากผูคาสุกรชําแหละ และทําการติดตอกับผูเลี้ยงสุกรอิสระเพื่อจัดหาความตองการขาย (Supply) สุกรมีชีวิต 

เมื่อไดจํานวนที่ตองการแลว จะจัดหารถบรรทุกและแรงงานเพื่อไปจัดการขนสงสุกรมีชีวิต ซึ่งมีการชั่งน้ําหนัก

กอนขึ้นรถบรรทุก โดยมีคาใชจายในการจัดหาสุกร ตัวละ 58.66 บาท ซึ่งตนทุนใชที่มากที่สุด คือ คารถขนสง

สุกร ตัวละ 53.33 บาท รวมใชเวลาในกิจกรรม 180 นาที ทั้งนี้คาใชจายและระยะเวลาของกิจกรรมนั้น  

ผันแปรไปตามจํานวนสุกรที่จะทําการขนสง รวมทั้งระยะทางที่ไปจัดหาสุกร 

 4.4.2  กิจกรรมการขนสงสุกรมีชีวิต  

  1) กรณีที่ 1 ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต จะทําการขนสงสุกรจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระเพื่อขนสงไปยัง 

จุดนัดพบกับผูคาสุกรชําแหละ โดยมีคาใชจายในการขนสงสุกรมีชีวิตตัวละ 200.94 บาท ซึ่งคาใชจายที่สูงที่สุด 

คือ คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสงตัวละ 109.72 บาท รองลงมา คือ คารถขนสงตัวละ 80.00 บาท  

ใชเวลาในกิจกรรม 420 นาที ทั้งนี้คาใชจายและระยะเวลาของกิจกรรมนั้น ผันแปรไปตามจํานวนสุกรที่จะ 

ทําการขนสง รวมทั้งระยะทางที่ไปจัดสงสุกร 

  2) กรณีท่ี 2 ผูคาสุกรชําแหละสั่งซื้อสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงสุกรอิสระ และทําการวาจางรถขนสงหรือ

ผูเลี้ยงสุกรอิสระทําการขนสงสุกรมีชีวิตจากฟารมไปยังโรงฆาสุกร โดยมีคาใชจายในการขนสงสุกรมีชีวิต ตัวละ 

211.22 บาท ซึ่งคาใชจายที่สูงที่สุด คือ คาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสงตัวละ 113.72 บาท รองลงมา คือ 

คารถขนสงตัวละ 37.50 บาท ใชเวลาในกิจกรรม 90 นาที ทั้งนี้คาใชจายและระยะเวลาของกิจกรรมนั้น  

ผันแปรไปตามระยะทางท่ีไปจัดสงสุกร 

   ในกิจกรรมนี้กรณีท่ี 1 นี้คารถขนสงจะต่ํากวากรณีที่ 2 เนื่องจากในกรณีที่ 2 ผูคาสุกรชําแหละ

จะรับภาระคาใชจายคาสูญเสียน้ําหนักระหวางการขนสงที่สูงกวา เนื่องจากราคาที่ซื้อจากผูเลี้ยงสุกรอิสระสูง

กวา รวมทั้งคาแรงงานในการขนสงสูงกวา เนื่องจากทําการขนสงสุกรเพียงครั้งละ 1-2 ตัว ในขณะที่กรณีที่ 1  

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตทําการขนสุกรในคราวละมากๆ ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดมากกวา ในขณะที่กรณีที่ 

2 จะใชเวลานอยกวา เนื่องจากทําการขนสงตอครั้งในจํานวนไมมาก รวมทั้งมักจะเลือกฟารมที่ไมหางไกล 

 4.4.3 กิจกรรมการซื้อสุกรมีชีวิต 

  1) กรณีที่ 1 ผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะทําการประสานงานกับผูคาสุกรชําแหละเพื่อสงมอบสุกรและ

ชําระเงินคาสุกรมีชีวิตใหกับผูคาสุกรชําแหละ ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการตัวละ 10 บาท ใชเวลาใน

กิจกรรม 15 นาท ีโดยการชําระเงินจะเปนเงินสดหรือเงินเชื่อตามแตตกลงกัน 

  2) กรณีที่ 2 เกษตรกรจะทําการประสานงานกับผูคาสุกรชําแหละเพื่อสงมอบสุกรและชําระเงิน 

คาสุกรมีชีวิตใหกับผูคาสุกรชําแหละ ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการตัวละ 10 บาท ใชเวลาในกิจกรรม  

15 นาที โดยการชําระเงินสวนมากจะเปนเงินสดเนื่องจากจํานวนสุกรไมมากนัก 

 4.4.4 กิจกรรมการฆาสุกรมีชีวิต 

  กิจกรรมนี้ทั้ง กรณีที่ 1 และ 2 จะมคีาใชจายและเวลาในการทํากิจกรรมใกลเคียงกัน โดยผูคาสุกร

ชําแหละจะทําการจางโรงฆาสุกรเพื่อทําการฆาสุกรและผาซีกสุกร ซึ่งกรณีที่ 1 มีตนทุนทั้งหมดตัวละ 783.24 



65 
 

บาท และกรณีที่ 2 มีตนทุนทั้งหมดตัวละ 764.28 บาท ซึ่งมีคาใชจายไมเทากันเนื่องจากคาสูญเสียน้ําหนักใน

การฆาสุกรแตกตางกัน โดยกรณีที่ 1 มีคาใชจายตัวละ 557.99 บาท และกรณีที่ 2 มีคาใชจายตัวละ 539.03 

บาท แมวาน้ําหนักที่สูญเสียจะมีน้ําหนักเทากัน คือ ตัวละ 9.48 กิโลกรัม แตราคาที่ซื้อสุกรมีชีวิตแตกตางกัน 

โดยกรณีที่ 1 ซื้อสุกรในราคากิโลกรัมละ 58.86 บาท ในขณะที่กรณีที่ 2 ซื้อสุกรในราคากิโลกรัมละ 56.86 

บาท ใชเวลาในการฆาสุกร 60 นาที  

  อยางไรก็ตาม คาสูญเสียน้ําหนักในการฆาสุกรนั้น เปนคาใชจายปกติที่ผูคาสุกรชําแหละจะตองรับ

ความเสี่ยง เนื่องจากไมทราบวาสุกรที่นํามาฆา เปนสุกรที่มีปริมาณซากที่ขายไดมากหรือนอยเพียงใด จึงทําให

สวนมากผูคาสุกรชําแหละจะซื้อสุกรมีชีวิตจากผูรวบรวมหรือฟารมสุกรอิสระที่ตนเองไววางใจ นอกจากนี้ 

โรงฆาสุกรมีทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานซึ่งจะมีคาใชจาย ระยะเวลาในการฆา ตลอดจนรูปแบบการ

บริการที่แตกตางกันไป รวมทั้งโรงฆาสุกรที่ไดมาตรฐานนั้นยังมีไมเพียงพอตอความตองการของผูที่ตองการจะ

ทําการฆาสุกร รวมทั้งโรงฆาสุกรบางแหงยังมีการรับจางฆาสุกรใหกับผูประกอบการรายใหญที่ทําการฆาสุกรใน

จํานวนมากๆ ทําใหผูจางฆาสุกรรายยอยและรายเล็กตองรอการฆาสุกรใหกับผูประกอบการรายใหญใหเสร็จ

เรียบรอยกอน จึงตองใชเวลาในการรอการฆาสุกร ตลอดจนจะตองหาสถานที่ที่รับจางฆาสุกร  

 4.4.5 กิจกรรมขนสงซากสุกร 

  กิจกรรมนี้ทั้ง กรณีที่ 1 และ 2 จะมีคาใชจายและเวลาในการทํากิจกรรมเทากัน โดยผูคาสุกร

ชําแหละจะทําการขนสงซากสุกรจากโรงฆาสุกรมายังรานคาของตน มีคาใชจายของกิจกรรม ตัวละ 80.68 

บาท ซึ่งคาใชจายที่สูงที่สุดคือ คาขนสง ตัวละ 43.18 บาท รองลงมาคือ คาแรงงานขนสง ตัวละ 37.50 บาท 

ใชเวลาในกิจกรรม 15 นาท ี

 4.4.6 กิจกรรมการชําแหละสุกร 

  กิจกรรมนี้ทั้ง กรณีที่ 1 และ 2 จะมีคาใชจายและเวลาในการทํากิจกรรมเทากัน โดยผูคาสุกร

ชําแหละจะทําการชําแหละซากสุกรออกมาเปนชิ้นสวนตางๆ มีคาใชจายในการชําแหละตัวละ 52.53 บาท 

สวนใหญเปนคาแรงงานชําแหละ ใชเวลาในกิจกรรม 60 นาที ซึ่งในกิจกรรมนี้จะสงผลตอราคาจําหนายสุกร

ชําแหละ เนื่องจากหากผูชําแหละมีความชํานาญจะมีประสิทธิภาพที่จะไดเนื้อสุกรชิ้นสวนที่จําหนายในปริมาณ

ที่มากกวา 

 4.4.7 กิจกรรมการจําหนายสุกรชําแหละ 

  กิจกรรมนี้ทั้ง กรณีที่ 1 และ 2 จะมีคาใชจายและเวลาในการทํากิจกรรมเทากัน โดยผูคาสุกร

ชําแหละจะทําจําหนายสุกรชําแหละที่รานคาของตน มีคาใชจายในการจําหนายสุกรชําแหละตัวละ 482.89 

บาท สวนใหญเปนคาแรงงานขาย ตัวละ 204.08 บาท ใชเวลาในกิจกรรม 240 นาที ซึ่งการจําหนายสุกร

ชําแหละสวนใหญจะจําหนายใหหมดภายในวันเดียว เนื่องจากผูคาสุกรชําแหละจะมีลูกคาประจําที่ทําการซื้อ

ชิ้นสวนสุกรชําแหละ รวมลดตนทุนในการเก็บรักษาสวนที่จําหนายไมไดในแตละวัน 

 4.4.8 กิจกรรมโลจิสติกสในภาพรวม 

  กรณีที่ 1 มีคาใชจายและใชระยะเวลามากกวา กรณีที่ 2 เนื่องจากมีผูประกอบการในกิจกรรม

มากกวา คือ มีผูรวบรวมสุกรมีชีวิตเขามามีสวนเกี่ยวของดวย จึงทําใหมีกระบวนการที่เพ่ิมขึ้น  
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ตารางที่ 4.16 คาใชจายและเวลาในกิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละ 

หนวย : บาท/สุกรขนาด 100 กิโลกรัม 
กิจกรรม รายการ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

  ตนทุน 

(บาท/ตัว) 

เวลา 

(นาท)ี 

ตนทุน 

(บาท/ตัว) 

เวลา 

(นาท)ี 

1. การจัดหาสุกรมีชวีิต คาใชจายในการดําเนินการ 3.33       

 คารถขนสง 53.33       

 คาแรงงาน 2.00       

 รวม 58.66 180     

2. การขนสงสกุรมีชีวิต คารถขนสง 80.00   60.00   

 คาแรงงาน 2.00   37.50   

 คาสูญเสียนํ้าหนกัระหวางการขนสง 109.72   113.72   

 คาใชจายในการดําเนินการ 3.33       

 คาซอมบํารุงอุปกรณ 2.53       

 คาเสื่อมราคาอุปกรณ 3.36       

 รวม 200.94 420 211.22 90 

3. การซ้ือสกุรมีชีวิต คาใชจายในการดําเนินการ 10.00   10.00   

 รวม 10.00 15 10.00 15 

4. การฆาสกุรมีชีวิต คาจางฆาสกุร 171.25   171.25   

 คาภาษีและคาธรรมเนียมในการฆา 54.00   54.00   

 คาสูญเสียนํ้าหนกัในการฆา 557.99   539.03   

 รวม 783.24 60 764.28 60 

5. การขนสงซากสุกร คาขนสง 43.18   43.18   

 คาแรงงานขนสง 37.50   37.50   

 รวม 80.68 15 80.68 15 

6. การชําแหละสุกร คาแรงงานชําแหละ 50.77   50.77   

 คานํ้า คาไฟฟา 1.76   1.76   

 รวม 52.53 60 52.53 60 

7. การจําหนายสุกรชาํแหละ คาแรงงานขาย 204.08   204.08   

 คาใชจายในการดําเนินการ 55.18   55.18   

 คาบรรจุภัณฑและนํ้าแข็ง 109.04   109.04   

 คานํ้า คาไฟฟา 33.47   33.47   

 คาเชาแผงคา 55.22   55.22   

 คาเสื่อมราคาอุปกรณ 25.90   25.9   

 รวม 482.89 240 482.89 240 

รวมท้ังหมด  1,668.94 990 1,601.60 480 

ที่มา : คํานวณจากการสํารวจ 



บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

สุกรเปนสัตว เศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่มีการเลี้ยงทั่วไปในทุกภาคของประเทศ  อยางไร 

ก็ตามเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมักประสบปญหาผลผลิตสุกรลนตลาด เนื่องจากความไมสมดุลของอุปสงคและ

อุปทานสินคาสุกร สงผลใหราคาตกต่ําอยูเสมอ รวมทั้งราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารมที่เกษตรกรไดรับและราคา

สุกรชําแหละที่ผูบริโภคปลายทางซื้อความแตกตางกันอยางมาก ซึ่งจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการโซอุปทาน

ของธุรกิจสุกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรสามารถทําการผลิตและประกอบการไดอยางยั่งยืน 

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาโซอุปทานสุกร โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจํานวนทั้งสิ้น 112 ราย และ

ผูประกอบการในหวงโซอุปทานธุรกิจสุกร ประกอบดวย ผูจําหนายลูกสุกร ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต และผูคาสุกร

ชําแหละ รวม 26 ราย สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

 

 5.1.1 ตนทุนการผลิตสุกร 

  1) ตนทุนการผลิตสุกรอิสระ การผลิตอิสระสุกรพันธุและขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม 

มีตนทุนการผลิตตัวละ 5,653.85 บาท หรือกิโลกรัมละ 56.54 บาท จําหนายไดกําไรตัวละ 32.15 บาท หรือ

กิโลกรัมละ 0.32 บาท ในสวนของการผลิตอิสระสุกรขุน ขนาดน้ําหนัก 6-100 กิโลกรัม มีตนทุนการผลิตตัวละ 

5,846 บาท หรือกิโลกรัมละ 58.46 บาท จําหนายขาดทุนตัวละ 160 บาท หรือกิโลกรัมละ 1.60 บาท  

โดยปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญของการผลิตสุกรอิสระท้ังสองแบบ คือ อาหารสุกร และพันธุสุกร  

   การผลิตสุกรอิสระทั้งสองแบบจะมีตนทุนที่แตกตางกันในสวนของพันธุสุกร เนื่องจากการ

ผลิตอิสระสุกรขุนทําการซื้อลูกสุกรตามราคาตลาด ทําใหตนทุนคาพันธุสูงกวาการผลิตสุกรพันธุและขุน 

อยางไรก็ตามในกรณีที่มีปริมาณลูกสุกรออกสูตลาดมากกวาความตองการ ก็มีโอกาสที่ราคาลูกสุกรจะต่ํากวา

ตนทุนการผลิตลูกสุกรเชนเดียวกัน  

  2) ตนทุนการผลิตสุกรรับจางเลี้ยง มีตนทุนการผลิต ตัวละ 5,713.14 บาท จําหนายขาดทุน 

ตัวละ 27.14 บาท หรือกิโลกรัมละ 0.27 บาท โดยปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ คือ อาหารสุกร และพันธุ

สุกร ซึ่งปจจัยทั้งสองชนิดนี้เปนคาใชจายของบริษัทคูสัญญา อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงคาใชจายและ

รายไดเฉพาะในสวนของผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง พบวา มีคาใชจายในการเลี้ยงสุกรขุน ตัวละ 413.78 บาท 

โดยปจจัยการผลิตที่สําคัญ คือ คาเสียโอกาสโรงเรือน และคาน้ํา-คาไฟฟา ไดรับรายไดจากคาจางเลี้ยงสุกร

เฉลี่ย ตัวละ 417.36 บาท สงผลใหผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงไดกําไร ตัวละ 3.58 บาท  

  3) ตนทุนการผลิตสุกรประกันราคา มีตนทุนการผลิต ตัวละ 6,035.17 บาท หรือกิโลกรัมละ 

60.35 บาท จําหนายขาดทุน ตวัละ 35.17 บาท หรือกิโลกรัมละ 0.35 บาท โดยปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ 

คือ อาหารสุกร และพันธุสุกร แมวาเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคาจะมีสัญญากับ

บริษัทคูสัญญา ซึ่งมีการกําหนดปริมาณและราคารับซื้อชัดเจน แตวาก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจาก



68 
 

ตนทุนทั้งหมดเกษตรกรเปนผูรับผิดชอบเอง รวมทั้งจะตองซื้ออาหารสุกรจากบริษัทคูสัญญาตามสัญญา

ขอตกลงการเลี้ยงสุกร  

  ผูเลี้ยงสุกรอิสระมีโอกาสไดรับกําไรจากการจําหนายสุกรมากที่สุด แตก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน

มากที่สุดเชนเดียวกัน เนื่องจากราคาที่ไดรับจะอางอิงจากราคาตลาดเปนหลัก ในขณะที่ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยง

จะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนอยที่สุด เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สําคัญสวนใหญบริษัทคูสัญญาจะเปน

ผูรับผิดชอบทั้งหมด แตก็มีโอกาสที่จะไดรับกําไรไมมากนัก เนื่องจากมีการทําสัญญาราคาซื้อขายอยางชัดเจน

กอนการเลี้ยงสุกร ไมสามารถตอรองกันได แมวาราคาตลาดในชวงที่เกษตรกรทําการขายสุกรจะมีราคาสูง 

นอกจากนี้ผูเลี้ยงสุกรแบบรับจางเลี้ยงจําเปนจะตองลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรือนและอุปกรณคอนขางสูงกวา

การเลี้ยงแบบอื่น เนื่องจากบริษัทคูสัญญาไดมีสัญญาตกลงใหมีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพใน 

การผลิต และการปองกันโรค รวมทั้งมีโบนัสเพิ่มเติมจากการที่เกษตรกรมีโรงเรือนท่ีไดมาตรฐาน 

 5.1.2 วิถีการตลาดสุกรชําแหละ 

  วิถีการตลาดสุกรชําแหละจะเริ่มจากเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร แบง

ออกเปน 2 ประเภทหลัก ซึ่งมีวิถีการตลาดแตกตางกัน ดังนี้ 

  1) ผูเลี้ยงสุกรอิสระ สวนใหญทําการจําหนายสุกรมีชีวิตไปยังผูคาสุกรชําแหละและผูรวบรวม

สุกรมีชีวิต ซึ่งผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะรับซื้อสุกรมีชีวิตจากเกษตรกรและทําการจําหนายสุกรมีชีวิตใหแกผูคา

สุกรชําแหละและทําการสงออก โดยผูคาสุกรชําแหละจะซื้อสุกรทั้งผานผูทางผูรวบรวมสุกรมีชีวิตและฟารม

เกษตรกรโดยตรง กอนทําการฆาชําแหละและทําการจําหนายชิ้นสวนสุกรชําแหละใหแกผูบริโภค 

  2) ผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา จะการจําหนายสุกรทั้งหมดใหแกบริษัทคูสัญญา 

โดยบริษัทคูสัญญาจะทําการจําหนายทั้งสุกรมีชีวิตและสุกรชําแหละ ในสวนของสุกรชําแหละทั้งหมดจะทําการ

จําหนายไปยังรานคาปลีกสมัยใหมหรือรานคาสุกรชําแหละของบริษัท สวนของสุกรมีชีวิตจะจําหนายไปยังผูคา

สุกรชําแหละและผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ซึ่งผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจะทําการจําหนายตอไปยังผูคาสุกรชําแหละ

รวมทั้งทําการสงออก 

 5.1.3 ตนทุนการตลาดและสวนเหลื่อมการตลาดสุกรชําแหละ 

   1)  กรณีที่ 1 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากผูรวบรวมสุกรมีชีวิต  

    ผูเลี้ยงสุกรอิสระไดรับราคาเฉลี่ย ตัวละ 5,486 บาท หรือกิโลกรัมละ 54.86 บาท สงผลให 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระขาดทุนตัวละ 167.85 บาท จากราคาขายสุกรชําแหละ ตัวละ 7,782.05 บาท ทําใหมีสวน

เหลื่อมการตลาด ตัวละ 2,296.05 บาท มีตนทุนการตลาดทั้งหมด ตัวละ 1,668.94 บาท โดยผูที่ไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุดในกรณีนี้ คือ ผูคาสุกรชําแหละ รองลงมาคือ ผูรวบรวมสุกรชําแหละ และเกษตรกร 

ตามลําดับ 

   2) กรณีท่ี 2 ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรมีชีวิตจากฟารมผูเลี้ยงสุกรอิสระโดยตรง  

    ผูเลี้ยงสุกรอิสระไดรับราคาเฉลี่ย ตัวละ 5,686 บาท หรือกิโลกรัมละ 56.86 บาท สงผลให 

ผูเลี้ยงสุกรอิสระไดกําไรจากขายสุกรมีชีวิต ตัวละ 32.15 บาท จากราคาขายสุกรชําแหละ ตัวละ 7,782.05 
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บาท ทําใหมีสวนเหลื่อมการตลาด ตัวละ 2,096.05 บาท มีตนทุนการตลาด ตัวละ 1,564.10 บาท  

โดยผูที่ไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดในกรณีนี้ คือ ผูคาสุกรชําแหละ  

   3) กรณีที่ 3 ผูเลี้ยงสุกรอิสระจําหนายสุกรชําแหละแกผูบริโภคโดยตรง     

    จากตนทุนการผลิตสุกรอิสระ ตัวละ 5,653.85 บาท และราคาเฉลี่ยจากการขายสุกรชําแหละ 

ตัวละ 7,782.05 บาท ทําใหผู เลี้ยงสุกรอิสระไดกําไรจากการขายสุกรชําแหละ ตัวละ 564.10 บาท  

โดยมีสวนเหลื่อมการตลาด ตัวละ 2,128.20 บาท มีตนทุนการตลาด ตัวละ 1,564.10 บาท โดยในกรณีนี้ผู

เลี้ยงสุกรอิสระไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ 

    อยางไรก็ตาม พบวา ผูคาสุกรชําแหละ ไดรับสัดสวนกําไรตอราคาขายสุกรชําแหละและกําไร

ตอตนทุน ในกรณีที่ 1 รอยละ 7.77 และ 8.42 ตามลําดับ ในกรณีที่ 2 รอยละ 6.84 และ 7.34 ตามลําดับ 

และผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ไดรับสัดสวนกําไรตอราคาขายสุกรชําแหละและกําไรตอตนทุน ในกรณีที่ 1 รอยละ 

0.29 และ 0.39 ตามลําดับ จะเห็นไดวาราคาที่ผูประกอบการแตละระดับไดกําไรที่ไมมากนัก กลาวไดวา

ผูประกอบการในธุรกิจสุกรชําแหละนั้น ไดรับคาตอบแทนที่คอนขางสมเหตุสมผล   

  5.1.4 กิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละ  

    กิจกรรมโลจิสติกสของการตลาดสุกรชําแหละในกรณี ผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจาก 

ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต ใชตนทุนมากที่สุดในกิจกรรมการฆาสุกรมีชีวิต รองลงมาคือ การจําหนายสุกรชําแหละ  

ซึ่งการจําหนายสุกรชําแหละจะใชเวลาในการทํากิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ การขนสงสุกรมีชีวิตจากฟารม

เกษตรกรมาสงใหผูคาสุกรชําแหละ นอกจากนี้ในกรณีนี้จะใชตนทุนและเวลามากกวากรณีผูคาสุกรชําแหละ 

ซื้อสุกรชําแหละจากฟารมเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากมีผูประกอบการในกิจกรรมมากกวา คือ มีผูรวบรวมสุกร

มีชีวิตเขามามีสวนเกี่ยวของดวย จึงทําใหมีกระบวนการที่เพิ่มขึ้น สงผลใหใชตนทุน และเวลาที่มากกวา 

ในขณะที่กิจกรรมโลจิสติกสกรณีผูคาสุกรชําแหละซื้อสุกรชําแหละจากฟารมเกษตรกรโดยตรงจะใชตนทุน 

ในการจําหนายสุกรชําแหละมากท่ีสุด รองลงมาคือ การฆาสุกรมีชีวิต  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1)  เกษตรกร 

    1.1) ดานการผลิต 

      1.1.1) พัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสุกร โดยการสงเสริม สรางแรงจูงใจ ใหมีการพัฒนาโรงเรือน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร ลดตนทุน ลดปริมาณแรงงานในฟารม ตลอดจนสามารถปองกัน 

โรคระบาดในสุกรไดดีขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการในฟารมที่มีมาตรฐานจะเปนสวนที่สามารถลดความเสี่ยง

จากการเกิดโรคระบาด สงผลใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตสุกรได  

     1.1.2) สงเสริมการรวมกลุมในรูปสหกรณ โดยสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอิสระ  

ทั้งเกษตรกรรายยอย รายเล็ก และรายกลาง มีการรวมกลุมในรูปสหกรณ เพื่อใหมีอํานาจตอรองในการจัดหา

ปจจัยการผลิต โดยใหเกิดการประหยัดตอขนาดเปนการลดตนทุน ทั้งคาอาหารสุกร คายาและวัคซีน รวมทั้งให
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สหกรณที่มีศักยภาพทําการสรางและพัฒนาโรงผลิตอาหารสุกรเอง เนื่องจากตนทุนคาอาหารสุกรเปนตนทุน

สําคัญที่สุดในการผลิตสุกร อยางไรก็ตาม เพ่ือใหมีเกษตรกรมีการรวมกลุมอยางยั่งยืน ภาครัฐควรหาระบบการ

สงเสริมใหมีการรวมกลุมอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารจัดการสินคาสุกรนั้น คอนขางมีรายละเอียด

ปลีกยอยคอนขางมาก ดังนั้น ควรมีการพัฒนาทั้งในดานการผลิตและการตลาดใหแกกลุมสหกรณควบคูกันไป  

      1.1.3) สงเสริมใหแรงงานทองถิ่น มีทัศนคติที่ดีในการทําปศุสัตว เนื่องจากแรงงานเปน

ปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ เพื่อใหสามารถหาแรงงานในทองถิ่นไดมากขึ้น และลดตนทุนแฝงในการเลี้ยงดู

แรงงานลงได 

      1.1.4) วิจัยและพัฒนาการการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารสุกร ตลอดจนหาวัตถุดิบที่มี

ราคาไมสูงนักมาใชเปนสวนประกอบในการผสมอาหารสุกร 

    1.2) ดานการตลาด 

      1.2.1) พัฒนาการตลาดในรูปแบบสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระมีการ

รวมกลุมในรูปแบบสหกรณเพ่ือหาชองทางจัดจําหนาย และเพิ่มอํานาจการตอรองในการจําหนายสุกร 

      1.2.2) สงเสริมใหสหกรณท่ีมีศักยภาพทําธุรกิจสุกรแบบครบวงจร เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยง

สุกรแบบอิสระ โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย และรายเล็ก มีโอกาสที่จะไดรับรายไดเพ่ิมขึ้น 

      1.2.3) สรางและพัฒนาชองทาง เครือขาย ระบบฐานขอมูล ในการเชื่อมโยงเกษตรกรและ

ผูรับซื้อสุกร เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรแบบอิสระ โดยเฉพาะเกษตรกรอิสระรายยอย 

และรายเล็ก 

      1.2.4) สงเสริมการตลาดใหกับฟารมสุกรมาตรฐาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมา

ทําฟารมสุกรใหไดมาตรฐาน เนื่องจากในปจจุบันราคาสุกรของฟารมที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานไมมี

ความแตกตางกัน รวมทั้งเพิ่มมูลคาของสินคาใหเกษตรกรที่ทําฟารมมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลในการสรางแรงจูงใจ

ใหเกษตรกรหันมาทําฟารมสุกรที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เชน การสรางตรามาตรฐานสินคาสุกรจากฟารมสุกร

ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต 

      1.2.5) สรางเสริมการรวมลงทุนระหวางสหกรณและภาคเอกชน เนื่องจากสหกรณเปน

การรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยและรายเล็กเปนสวนใหญซึ่งมีเงินลงทุนไมมากนัก หากมีการลงทุนจากทาง

เอกชน จะทําใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   2)  ผูรวบรวมสุกรมีชีวิต 

    2.1) ในชวงที่เกิดภาวะราคาสุกรตกต่ํา ภาครัฐควรขอความรวมมือกับผูรวบรวมสุกรมีชีวิตให 

รับซื้อสุกรมีชีวิตจากเกษตรกรในราคาท่ีเปนธรรม   

    2.2) สรางและพัฒนาชองทางใหผูรวบรวมสุกรมีชีวิตที่มีศักยภาพสามารถสงออกสุกรมีชีวิตไป

ยังประเทศเพื่อนบานไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อสุกรสวนใหญเปนการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ ซึ่งยังม ี

การสงออกเปนจํานวนนอย โดยหากสามารถสงออกเนื้อสุกรไดเพิ่มขึ้น จะเปนการลดปริมาณการผลิตสวนเกิน

ออกจากตลาดได ซึ่งผูรวบรวมสุกรมีชีวิต เปนผูที่มีเครือขาย และมีความชํานาญในการสงออกสุกรมีชีวิตไปยัง

ประเทศเพื่อนบาน 
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   3) ผูคาปลีกชําแหละ ในชวงที่เกิดภาวะราคาสุกรตกต่ํา ภาครัฐควรขอความรวมมือกับผูคาปลีก

สุกรชําแหละใหจําหนายสุกรชําแหละในราคาที่เหมาะสมกับราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม 

   4) โรงฆาสุกร ควรมีการสรางแรงจูงใจใหโรงฆาสุกรพัฒนาโรงฆาสุกรใหไดมาตรฐาน ตลอดจนมี

การสงเสริมสหกรณท่ีมีศักยภาพใหมีการสรางและพัฒนาธุรกิจโรงฆาสุกร 

   5) หนวยงานภาครัฐ  

    5.1) การทําสัญญาระหวางผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคากับบริษัทคูสัญญา ภาครัฐ

ควรเขามาดูแลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกท้ังสองฝาย 

    5.2) การกําหนดมาตรการดานราคา และแนวทางการชวยเหลือดานราคา ควรใหความสําคัญ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอิสระเปนอันดับแรก เนื่องจากผูเลี้ยงสุกรรับจางเลี้ยงและประกัน

ราคาจะไดรับราคาจากบริษัทคูสัญญาที่แนนอน 

 5.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

   ควรมีการศึกษาในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

   1) ศักยภาพและขอจํากัดของการรวมกลุม สหกรณของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร  

   2) แนวทางการบริหารจัดการในการลดตนทุนคาอาหารสุกร  

 3) พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในประเทศเกี่ยวกับเนื้อสุกร เนื่องจากเปนตลาดที่มี

ความสําคัญ ตลอดจนในปจจุบันปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานเศรษฐกิจ 

   4) โลจิสติกสในการจําหนายสุกรไปยังประเทศเพื่อนบาน 

   5) แนวทางเกี่ยวกับการรวมลงทุนระหวางสหกรณผูเลี้ยงสุกรและบริษัทเอกชน  

   6) ตนทุนการตลาดสุกรชําแหละของสุกรรับจางเลี้ยงและประกันราคา และรานคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) 
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบสอบถาม 

การศึกษาโซอุปทานสุกร  

วันท่ีสํารวจ........................................ 

ผูสํารวจ............................................. 

ชื่อฟารม/เจาของฟารม............................................................................................................... 

บานเลขที่.........................   หมูที.่........................   ตําบล......................................................... 

อําเภอ.................................................   จังหวัด...................................................................... 

โทรศัพท...................................................... 

1. ขอมูลทั่วไปดานการเกษตร 

1.1 เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง 

1.2 อายุ  ..................................... ป 

1.3 ระดับการศึกษา  (    ) ประถมศึกษา    (    ) มัธยมศึกษาตอนตน   (    ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

       (    ) อนุปริญญา/ปวส.  (    ) ปริญญาตรี      (    ) สูงกวาปริญญาตรี   

1.4 การประกอบอาชีพ/สัดสวนของรายไดของสุกรและอาชีพอืน่ของคนในครัวเรือน  

(นอกจากการเลี้ยงสกุร) 

 อาชีพ สัดสวนของรายได (รอย

ละ) 

(     ) เลี้ยงสุกร  

(     ) เลี้ยงสตัวอื่นๆ (ระบ)ุ ............................................................  

(     ) ปลูกพืช (ระบ)ุ .....................................................................  

(     ) คาขาย (ระบ)ุ ......................................................................  

(     ) อื่นๆ (ระบ)ุ ...........................................................................  

(     ) อื่นๆ (ระบ)ุ ...........................................................................  

1.5 รายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนตอป 

(   ) ต่ํากวา 50,000 บาท  (   ) 50,001-100,000 บาท (    ) 100,001-200,000 บาท 

(   ) 200,001-300,000 บาท (   ) 300,001-400,000 บาท (    ) 400,001-500,000 บาท 

(   ) มากกวา 500,000-1,000,000 บาท (   ) มากกวา 1,000,000 บาท 

1.6 แรงงานในครัวเรือน 

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน    

สมาชิกที่เลีย้ง/ดูแลสุกร    

 

1.7 ประสบการณการเลี้ยงสุกร.......................ป 

จํานวนสุกรเมื่อเริม่เลี้ยง.......................ตัว    

ประเภทการลีย้ง  (ตอบไดมากกวา 1) 

(     ) สุกรพันธุ                  (     ) ลูกสุกร     (     ) สุกรขุน 
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1.8 ลักษณะการเลี้ยงสุกร 

 (   ) อิสระ   

(   ) แบบมีพันธะสัญญา บริษัท............................ สัดสวนของสุกรที่ทําสัญญา (รอยละ) ................... 

1.9 ลักษณะโรงเรือน  (   ) โรงเรือนแบบเปด  (   ) โรงเรือนแบบปด 

1.10 การรับรองมาตรฐานฟารมจากกรมปศุสัตว 

 (    ) ไดรับการรับรอง (   ) ไมไดรับการรับรอง 

1.11 จํานวนโรงเรือน จํานวน ..................... หลัง 

1.12 เปนสมาชิกสถาบันทางการเกษตร 

       (     ) ไมไดเปนสมาชิก 

             (     ) สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ 

       (     ) สหกรณผูเลี้ยงสุกร (ระบ)ุ ............................................................................... 

       (     ) อื่น ๆ .................................................................................................................... 

1.13 เงินลงทุนแรกเร่ิม 

(     ) ของตนเอง   (     ) ธนาคารพาณิชย  (     ) ธ.ก.ส. (     ) อื่น ๆ (ระบ)ุ ..................................... 

    เงินลงทุนปจจุบัน    อัตราดอกเบี้ย ..................................%  

       (     ) ของตนเอง                     (     ) ธนาคารพาณิชย                         (     ) ธ.ก.ส. 

       (     ) อื่น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................ 

 

2. ขอมูลการเลี้ยงสุกร 

2.1 ประเภทการเลี้ยง 

                (      ) เลี้ยงสุกรพันธุ เพื่อจําหนายสุกรพอแมพันธุ 

                (      ) เลี้ยงสุกรพอแมพันธุ เพ่ือจําหนายลูกสุกรขุน 

                (      ) สุกรขุน    (     ) มีพอแมพันธุของตนเอง 

                                     (     ) ซื้อลูกสุกร 

2.2 จํานวนสุกรในฟารม 

 

จํานวนสกุรในฟารม พอพันธุ แมพันธุ สุกรยังไมหยานม สุกรขนุ 

จํานวนท่ีมีในปจจุบัน (ตัว)     

จํานวนสุกรที่ซื้อมา (ตัว/เดือน/ป)     

ราคาที่ซื้อมา (บาท/ตัว)     

ขนาดน้ําหนักท่ีซื้อมา (กก.)     

อายุการใชงาน/อายุการเลี้ยง (เดือน/ป)     

ระยะเวลาการเลี้ยงกอนขาย (เดือน/ป)     

จํานวนท่ีจําหนายตอเดือน (ตัว)     

ขนาดน้ําหนักท่ีขาย/ปลดขาย (กก.)     

ราคาขาย/ปลดขาย (บาท/ตัว)     

 



79 
 

2.3 อัตราการเกิดของลูกสุกร 

อัตราการเกิด-หยานม จํานวน/น้ําหนกั 

จํานวนครอก/ตัว/ป (ครอก)  

จํานวนลูกสุกรตอครอก (ตัว)  

จํานวนลูกสุกรหยานม (ตัว/ครอก)  

อายุหยานม (วัน)  

น้ําหนักหยานม (กก.)  

อัตราการสูญเสีย  

อัตราสูญเสีย คลอด-หยานม (รอยละ)  

อัตราสูญเสีย หยานม-กอนขุน (รอยละ)  

อัตราสูญเสีย ชวงขุนสุกร (รอยละ)  

ระยะการเลี้ยงสุกรขุน (เดือน)  

 

2.4 แรงงานเลี้ยงสุกร 

ประเภทแรงงาน จํานวน 

(คน) 

ระยะเวลาท่ีใชเลี้ยงสุกร 

(ชั่วโมง/วัน/คน) 

คาจาง 

(บาท/ชม./วัน/เดือน) 

แรงงานครัวเรือน     

แรงงานจางประจํา    

แรงงานจางช่ัวคราว     

 

2.5 อาหารสุกร 

ที ่ ประเภทอาหาร แหลงท่ีซื้อ 

(บริษัท/

รานคา/

เกษตรกร/

สหกรณ) 

ระยะทาง 

(กม.) 

คาใชจายใน

การซื้อ

อาหาร 

(บาท) 

คาใชจายใน

การผสม

อาหาร 

(บาท) 

ระยะเวลาใน

การเก็บรักษา 

(วัน/เดือน) 

คาใชจาย

ในการเก็บ

รักษา 

(บาท/

เดือน) 

(  ) ใชอาหารสําเร็จรูป  

 

     

(  ) ใชหัวอาหาร ผสมกับ 

วัตถุดิบอาหารสัตว 

      

(  ) ใชวัตถุดิบผสมอาหาร

เอง 
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2.7.1 ปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยงสุกร 

รายการ ปริมาณ 

(กก./ตัว/วัน) 

ระยะเวลา

เลี้ยง (วัน) 

FCR ราคาอาหารสําเร็จรูป 

(บาท/ถุง........กก.) 

ราคาหัวอาหาร 

(บาท/ถุง...กก.) 

พอพันธุ                                                  

แมพันธุ                                                    

แมพันธุอุมทอง                                             

แมพันธุเลี้ยงลูก                                        

สุกรยังไมหยานม  (เลียราง)                                

สุกรเล็ก นน. .................. กก.                

สุกรรุน นน. ................... กก.                 

สุกรขุน นน. ................ กก.                   

สุกรใหญ นน. ................ กก.                   
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2.7.2 วัตถุดิบ ราคาอาหารสุกรตามประเภทของสุกร 
สวนผสม ราคา 

(บาท/กก.) 

แหลงที่

ซื้อมา 

พอพันธุ แมพันธุ แมพันธุอุม

ทอง 

แมพันธุ

เลี้ยงลูก 

สุกรยังไม

หยานม 

(เลียราง) 

สุกรขุน นน. 

............. กก. 

หัวอาหาร         

รําละเอียด         

รําสกัด         

รําขาวสาลี         

มันเสน         

ปลายขาว         

ขาวโพด         

กากถัว่เหลือง         

ถั่วอบ         

ปลาปน         

พรีมิกซ         

ไดแคลเซียม         

เกลือ         

ไลซีน         

น้ํามันถั่ว         

ทรีโอนีล         

หินฝุน         

ไขมันผง         

อะม็อกซี ่         

ยาชวยยอย         

ยาจับเชื้อรา         

เซอรแมก         

ออริโอ         

เบตาฟน         

เมทไทโอนีล         

P-21         

เอนไซด         

หมายเหตุ: แหลงที่ซื้อ (1) บริษัท (2) รานคา (3) เกษตรกร (4) สหกรณ/กลุมเกษตรกร 
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2.8 คายาปองกันและรักษาโรค 

(บาท/ตัว) 

รายการ ลูกสกุร 

แรกคลอด - กอนขนุ 

สุกรขนุ 

เร่ิมขุน - ขาย 

พอพันธุ แมพันธุ 

วัคซีน (บาท/ตัว) 

- อหิวาตสุกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปากและเทาเปอย     

- พิษสุนัขบาเทียม     

- พาโวไวรัส     

        - ไมโครพลาสมา     

        - อื่น ๆ (ระบ)ุ     

ยาถายพยาธ ิ     

ธาตุเหล็ก     

วิตามิน     

ยาอื่น ๆ (ระบ)ุ     

คาผาตัดตางๆ     

คาทําหมันสุกร     

คาแรงในการทําหมัน     

คาตัดฟนสุกร     

คาแรงในการตัดฟน     

อื่นๆ     

 

2.9 คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

(บาท/เดือน) 

รายการ คาใชจาย 

คาน้ํา  

คาไฟฟา  

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรวม  

- คาเครื่องสูบน้ํา  

- คาพัดลม  

- คารถยนต  

- คารถจักรยานยนต  

คาซื้ออุปกรณเพื่อใชในฟารม  

คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ  

คาใชจายอื่นๆ (ระบุ)  
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3. ทีด่ิน โรงเรือน เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

3.1 พื้นท่ีโรงเรือน 

รายการ พื้นที/่ราคา 

1. พื้นท่ีฟารมเลี้ยงสุกรทั้งหมด (ตรว./งาน/ไร)  

1.1 ของตนเอง (ตรว./งาน/ไร)  

1.2 เชา (ตรว./งาน/ไร)  

2. จํานวนโรงเรือน (หลัง)  

3. ราคาคาเชาท่ีดินในพ้ืนที่ (บาท/ไร)  

4. ราคาที่ดินในพ้ืนที่ (บาท/ไร)  

 

3.2 รายการสิ่งกอสราง /อุปกรณ ในการเลี้ยงสุกร 

 
รายการ จํานวน 

หนวย 

วัน เดือน ป 

ที่ซื้อหรือสราง 

มูลคาแรกซื้อ 

หรือสราง (บาท) 

อายุการใช

งาน(ป) 

%ที่ใช 

ในกิจการ 

มูลคาปจจุบัน 

(บาท) 

โรงเรือน       

รั้ว       

โรงเก็บและผสมอาหาร       

พัดลม       

เครื่องผสมอาหาร       

เครื่องใหอาหารอัตโนมัติ       

ที่ใหน้ําอัตโนมัต ิ       

ถังใสอาหาร       

ถังใสน้ํา       

เครื่องสูบน้ํา         

บอบาดาล       

แทงคน้ํา       

สายยาง       

ตาชั่ง       

รถเข็น       

รถจักรยานยนต       

รถยนต       

อุปกรณอื่น ๆ (ระบุ)       

อุปกรณอื่น ๆ (ตอ)       
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4. การจําหนายสุกร 

4.1 ประเภทการจําหนายสุกร 

(  ) ขายลูกสุกร จํานวน ................ ราย (  ) พอคา (  ) บริษัท (  ) อื่นๆ ................................... 

(  ) ขายสุกรมีชีวิต จํานวน ................ ราย  (  ) พอคา (  ) บริษัท (  ) อื่นๆ ................................... 

(  ) ขายสุกรชําแหละ จํานวน ................ ราย  (  ) พอคา (  ) เขียง  (  ) อื่นๆ .................................... 

 

4.2 การจําหนายลูกสุกร 

4.2.1 ลักษณะการจําหนายลูกสกุร 

รายการ น้ําหนัก/จํานวน/ราคา 

ขนาดน้ําหนักของลูกสุกรที่จําหนาย (กก.)  

จํานวนลูกสุกรที่จําหนายตอเดือน (ตัว)  

ราคาลูกสุกร (บาท/ตัว)  

การกําหนดราคา (    ) ตามตกลงกัน (   ) มีสัญญาซื้อขาย 

(    ) ตามราคาอางอิง จาก .................................................... 

(    ) อื่นๆ .............................................................................. 

การกําหนดชําระเงิน (    ) เงินสด   (    ) เงินเชื่อ ......................... วัน  

ทานยอมรับราคาที่ไดรับหรือไม (    ) ยอมรับ   (    ) ไมยอมรับ 

เพราะเหตุใด  

......................................................................................................................................................................... 

 

4.2.2 การจําหนาย/ขนสงลูกสุกร 

แหลงจําหนายลูก

สุกร* 

สัดสวนการ

จําหนาย 

(รอยละ) 

ปริมาณ 

(ตัว) 

อําเภอ 

จังหวัด 

ระยะทาง 

(กม.) 

ประเภทการ

ขนสง** 

จํานวนตัว/

เท่ียว 

คาขนสง/

เท่ียว (บาท) 

        

        

หมายเหต ุ: * 1. เกษตรกร, 2. พอคารวบรวม, 3. พอคาขายสงชําแหละ, 4. พอคาขายปลีกชําแหละ, 5. บริษัท 

               **  1. รถ 4 ลอ, 2. รถ 6 ลอ, 3. รถ 10 ลอ 
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4.2.3 คาใชจายอ่ืนๆ ในการคาลูกสุกร  

         - คาแรงงาน (จํานวน …… คน) ……………………………………………………………………. 

         - คากระชุ (จํานวน……… กระชุ   ราคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป)…………… ……….. 

         - คาใบอนุญาตเคลื่อนยาย…………………………………………………………………………... 

         - คาอื่น ๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………... 

         -คาใชจายในการเก็บไวรอขายสําหรับลูกสุกร (บาท/วัน สัปดาห เดือน) 

               - คาอาหาร……………………………………………………………………………………... 

               - คาแรงงานเลี้ยง……………………………………………………………………………….  

               - คาคอกพัก (มูลคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป)………………………………………. 

4.3 การจําหนายสกุรมีชีวิต 

4.3.1 ลักษณะการจําหนายสุกรมีชีวิต 

รายการ น้ําหนัก/จํานวน/ราคา 

ขนาดน้ําหนักสุกรขุนที่จําหนาย (กก.)  

จํานวนสุกรขุนที่จําหนายตอเดือน (ตัว)  

ราคาสุกรขุน (บาท/ตัว)  

การกําหนดราคา (    ) ตามตกลงกัน (   ) มีสัญญาซื้อขาย 

(    ) ตามราคาอางอิง จาก .................................................... 

การกําหนดชําระเงิน (    ) เงินสด   (    ) เงินเชื่อ ......................... วัน  

ทานยอมรับราคาที่ไดรับหรือไม (    ) ยอมรับ   (    ) ไมยอมรับ 

เพราะเหตุใด  

......................................................................................................................................................................... 

 

4.3.2 การจําหนาย/ขนสงสุกรมชีีวิต 

แหลงจําหนายสุกร* สัดสวนการ

จําหนาย 

(รอยละ) 

ปริมาณ 

(ตัว) 

อําเภอ 

จังหวัด 

ระยะทาง 

(กม.) 

ประเภทการ

ขนสง** 

จํานวนตัว/

เท่ียว 

คาขนสง/

เท่ียว (บาท) 

        

        

        

        

หมายเหต ุ:      * 1. พอคารวบรวม, 2. พอคาขายสงชําแหละ, 3. พอคาขายปลีกชําแหละ, 4. บริษัท 

**  1. รถ 4 ลอ, 2. รถ 6 ลอ, 3. รถ 10 ลอ 
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4.3.3 คาใชจายอ่ืนๆ ในการคาสุกร  

         - คาแรงงาน (จํานวน …… คน) ……………………………………………………………………. 

         - คากระชุ (จํานวน……… กระชุ   ราคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป)…………… 

         - คาใบอนุญาตเคลื่อนยาย…………………………………………………………………………... 

         - คาอื่น ๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………… 

         -คาใชจายในการเก็บไวรอขายสําหรับสุกรมีชีวิต (บาท/วัน สัปดาห เดือน) 

               - คาอาหาร……………………………………………………………………………………... 

               - คาแรงงานเลี้ยง……………………………………………………………………………….  

               - คาคอกพัก (มูลคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป)………………………………………. 

5. การชําแหละและจําหนายสุกรชําแหละ (กรณีจําหนายสุกรชําแหละ หากไมมีขามไปทําขอ 6) 

5.1 การชําแหละสุกร  

5.1.1 คาใชจายในการชําแหละสุกร 

(   ) ไมมี  แหลงที่ชําแหละ ........................................ คาใชจายตอตัว ............................. บาท 

- คาแรงงาน (จํานวน …… คน) …………………………………………………………………… 

- คาขนสง ................................................................................  

- คาใชจายอื่นๆ (ระบ)ุ ..............................................................  

 (   ) มีโรงฆา/ชําแหละเอง 

      คาใชจายในการชําแหละ 

         - คาแรงงาน (จํานวน …… คน) ……………………………………………………………………. 

         - คาอุปกรณ (ระบ)ุ .......................... (จํานวน………   ราคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป) 

         - คาอุปกรณ (ระบ)ุ .......................... (จํานวน………   ราคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป) 

         - คาอุปกรณ (ระบ)ุ .......................... (จํานวน………   ราคา……….. บาท  อายุการใชงาน……ป) 

         - คาใบอนุญาต…………………………………………………………………………... 

 - คาขนสง ........................................................................................... 

         - คาอื่น ๆ (ระบ)ุ …………………………………………………………………………………… 

5.1.2 การบริหารจัดการสุกรชําแหละ 

รายการ ราคา 

คาแรงงาน (บาท/เดือน)  

คาบรรจุภัณฑ  

คาแรงในการบรรจุภัณฑ  

คา Chilling  

คาเชาหองเย็นเก็บรักษา (บาท/เดือน)  

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน/สัปดาห/เดือน)  
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5.2 การจําหนายสุกรชําแหละ 

 5.2.1 ลักษณะการจําหนายสุกรชําแหละ 

รายการ น้ําหนัก/จํานวน/ราคา 

ขนาดน้ําหนักสุกรขุนที่ชําแหละ (กก.)  

จํานวนสุกรขุนที่ชําแหละเพื่อจําหนายตอเดือน (ตัว)  

เปอรเซ็นตซากที่ได (กก./รอยละ)  

ราคาซาก (บาท/กก.)  

ราคาเนื้อแดง (บาท/กก.)  

การกําหนดราคา (    ) ตามตกลงกัน (   ) มีสัญญาซื้อขาย 

(    ) ตามราคาอางอิง จาก ....................................... 

(    ) อื่นๆ ................................................................ 

การกําหนดชําระเงิน (    ) เงินสด   (    ) เงินเชื่อ ......................... วัน  

ทานยอมรับราคาที่ไดรับหรือไม (    ) ยอมรับ   (    ) ไมยอมรับ 

เพราะเหตุใด  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

5.2.2 การจําหนาย/ขนสงสุกรชาํแหละ 

แหลงจําหนายสุกร

ชําแหละ 

สัดสวนการ

จําหนาย 

(รอยละ) 

ปริมาณ 

(กก.) 

อําเภอ 

จังหวัด 

ระยะทาง 

(กม.) 

ประเภทการ

ขนสง** 

จํานวนกก./

เท่ียว 

คาขนสง/

เท่ียว (บาท) 
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5.2.3 ราคาจําหนายสุกรชําแหละ 

น้ําหนักสุกร ............................................ เปอรเซ็นซากท่ีได .......................................... 

 

รายการ น้ําหนักที่ไดจากสกุรขนาด 

.................. กิโลกรัม 

(กก./ตัว) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

รอยละของซากที่ได 

จากสกุรขนาดน้ําหนกั 

.................... กิโลกรัม 

เนื้อแดง    

สามชั้น    

ขาหนา    

ขาหลัง    

สันใน    

สันนอก    

เนื้อแดง/สะโพก    

สันคอ    

ซี่โครง    

มันแข็ง    

มันเปลว    

กระดูกแข็ง    

กระดูกเลง    

หัวหม ู    

หนัง    

เครื่องใน    

ตับ หัวใจ กระเพาะ    

ไต (เซี่ยงจี๊)    

ปอด ไสใหญ    

ไสเล็ก    

อื่น ๆ    
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6. ขอมูลอื่น ๆ 

6.1 ปจจัยที่เกษตรกรพิจารณาในการขยายหรือลดปริมาณการผลิต เชน ราคา เปนตน 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

6.2 ปริมาณการผลิตในป 2561 เมื่อเทียบกับป 2560  

(     ) เพิ่มขึ้น ..................... %       (     ) ลดลง ..................... %        

เนื่องจาก ...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

6.3 สถานการณสุกรในทองที/่จังหวัด ...................................... 

6.3.1 จํานวนสวนใหญมากจากเกษตรกร 

ประเภท รอยละการผลิต 

เกษตรกรรายยอย (ขนาดการเลี้ยงสุกรขุน 1-50 ตัว)  

ฟารมเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก (ขนาดการเลี้ยงสุกรขุน 51-500 ตัว)  

ฟารมเลี้ยงสุกรขนาดกลาง (ขนาดการเลี้ยงสุกรขุน 501-5,000 ตัว)  

ฟารมเลี้ยงสุกรขนาดใหญ (ขนาดการเลี้ยงสุกรขุน 5,000 ตัวขึ้นไป  

รวม 100% 

6.3.2 การบริโภคสุกรภายในจังหวัด 

ประเภท รอยละการผลิต 

บริโภคจากสุกรที่ผลิตภายในจังหวัด (รอยละ)  

นําเขาสุกรมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ) ................................................................  

นําเขาสุกรมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ) ................................................................  

รวม 100% 

6.4 ปญหา 

       1) ปญหาการผลิต (เชน  พันธุ  อาหารสัตว  โรค  เปนตน) 

.......................................................................................................................................................................... 

       2) ปญหาการตลาด (เชน ราคา  การขาย  เปนตน) 

.......................................................................................................................................................................... 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................... 
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