บทที่ 1
ระบบการผลิตสุกร
การเลีย้ งสุกรเขามามีบทบาทสําคัญตอการผลิตเนื้อสัตวในประเทศไทยเราอยางมาก มีการ
พัฒนาทั้งในดานพันธุ การใหอาหาร และวิธีการจัดการฟารม จนเจริญกาวหนาทัดเทียมกับอารยะ
ประเทศแลว หรือลํ้าหนาบางประเทศในแถบเอเซียดวยกัน ระหวางป 2526 จนถึง 2531ปริมาณ
การผลิตสุกรในประเทศจะเพิ่มขึ้น 9.4 เปอรเซนต แตในป 2531 นั้นปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
ป 2530 เพียง 2.1 เปอรเซนต (ตารางที่ 1.1) ทั้งนี้เปนเพราะเกิดโรคระบาดขึ้นในชวงปลายป
2530 ทําใหสุกรแมพันธุรวมทั้งลูกสุกรตายไปเปนจํานวนมากการผลิตสุกรจึงไมสามารถขยายตัว
ไดเทาที่ควร อีกสาเหตุก็เพราะอาหารสัตวมีราคาแพงขึ้นตั้งแตกลางป 2530 จนถึงป 2531 ทําให
ตนทุนการผลิตในป 2531 สูงกวาในป 2530 (ตารางที่ 1.2) ผูเลี้ยงสุกรจึงไมสามารถเพิ่มการผลิต
ขึ้นไดผูเลี้ยงรายยอยที่มีเงินทุนหมุนเวียนจํากัดก็จําเปนตองลดปริมาณการเลี้ยงลงหรือเลิกกิจการไป
ปจจุบันการเลี้ยงสุกรแบบพื้นบานมีแนวโนมลดลงในขณะเดียวกันการเลี้ยงในเชิงธุระกิจการคามีแนว
โนมเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 1.1 ปริมาณสุกรที่ผลิตในประเทศไทย ป 2526 - 2531
จํานวนสุกรทั้งหมด
ป
2526
2527
2528
2529
2530
2531

สุกรตนป ผลิตไดในรอบป รวมทั้งหมด
4,192,653 5,798,347 9,991,000
4,263,201 6,357,465 10,620,666
4,224,120 8,121,094 12,345,214
4,201,074 5,965,908 10,166,982
4,190,000 6,510,191 10,700,191
4,260,000 6,667,739 10,927,739

ทีม่ า: ศูนยสถิติการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร อางโดย สากล. 2530.
สุกรสาสน, 14(53): 70-76.
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ตารางที่ 2 ตนทุน และราคาสุกร ป 2529 - 2531

2529
ตนทุน (บาท/กก.)
15.45
ราคาสุกร (บาท/กก.)
19.15
+ กําไร / - ขาดทุน
+3.70
ราคาอาหารผสม (บาท/กก.) 3.53

2530
18.74
22.10
+3.36
4.16

2531
(มค.)
21.98
21.27
-0.71
5.15

เปรียบเทียบ
ป 2531 กับ 2530
(%)
+17.29
- 3.76
+23.80

ที่มา: สากล. 2531. สุกรสาสน, 14(56): 41-44.

ระบบการเลี้ยงสุกร
สุกรนั้นสามารถใหผลิตภัณฑเนื้อในหลายรูปแบบ นับตั้งแตเนื้อสุกร เนื้อสามชั้น (เบคอน)
เนื้อสะโพก(แฮม) เครื่องใน จนกระทั่งหนังสุกร เกือบจะกลาวไดวาไมมีสวนใดในรางกายสุกรสูญเสีย
ไปโดยเปลาประโยชน ระบบการผลิตสุกรก็จะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค ซึ่งวัตถุประสงคหลัก
ของการผลิตสุกรก็จะเปนการขุนสุกร หรือมีการผลิตลูกสุกรขายเพื่อนําไปขุนหรือบางฟารมก็อาจจะ
ทําการเลีย้ งสุกรพันธุเพื่อผลิตพอแมขาย บางฟารมก็อาจจะทําหมดทุกวัตถุประสงคทั้งผลิตพอแม
พันธุ ผลิตลูกสุกรและทําการขุนสุกรไปพรอม ๆ กัน อยางไรก็ตาม ระบบการเลี้ยงสุกรในปจจุบัน
ก็จะมีอยู 2 ระบบใหญ ๆ ดวยกัน

1. ระบบการเลี้ยงขนาดเล็ก (small - scale subsistence production) เปนการ
เลี้ยงแบบพื้นบาน ซึ่งมักจะเรียกวาเปนหมูออมสินมีวิธีการเลี้ยงอยางงาย ๆ อาจจะมีการผูกสุกรไว
ใตถุนบาน หรือขังไวในเลาแบบงาย ๆ สวนใหญจะใหเศษอาหาร หรือเศษผัก หรือวัตถุดิบอาหาร
ตามแตจะหาได มาตมรวมกัน หรืออาจจะใหกินโดยไมมีการตม ซึ่งอาจจะมีการเสริมอาหารขนหรือ
ไมกต็ าม ไมมีการจัดการและการใหอาหารที่ถูกตองอันเปนผลทําใหสุกรโตชา คุณภาพซากตํ่าประ
สิทธิภาพการสืบพันธุตํ่า และมักจะเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดขึ้นกับทั้งสุกร และผูเลี้ยงสุกรเองดวย
ในป 2520 ไดมีการศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนแบบพื้นบานพบวาผูเลี้ยงจะตองใชเวลาเลี้ยง 10 เดือน
3 สัปดาห จึงจะผลิตสุกรไดขนาดนํ้าหนัก 120 กิโลกรัมและเสียคาใชจายทั้งหมดตอนํ้าหนัก
1 กิโลกรัม เปนเงิน 11.48 บาท (ตารางที่ 1.3) วิธีการเลี้ยงแบบนี้จะใชตนทุนตํ่า เหมาะกับผูที่มี
ตนทุนนอยและยังไมมีประสบการณพอ หรือไมมีความสามารถที่จะจัดการดูแลสุกรแบบการคาได
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ตารางที่ 1.3 เปรียบเทียบตนทุนการเลี้ยงสุกรแบบพื้นบานกับแบบการคา (ป 2520)
หนวย : บาท/ตัว
รายการ
แบบพื้นบาน
แบบการคา
ตนทุนผันแปร
คาพันธุสัตว
คาอาหาร
คาแรงงาน
คาเวชภัณฑ
คานํ้า - คาไฟฟา
คานํ้ามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น
คาอุปกรณ
คาฟนตมอาหาร
คาตอน
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (%)
ตนทุนคงที่
คาซอมแซมคอก โรงเรือน
คาใชที่ดิน
คาเสื่อมคอก โรงเรือนและอุปกรณ
คาเสียโอกาส
คอก โรงเรือนและอุปกรณ
รวมตนทุนการผลิตทั้งหมด
ตนทุนผันแปร ตอ กก.
ตนทุนทั้งหมด ตอ
กก.
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน)
นํ้าหนักสงตลาด (กก.)

1,367.84
400.00
781.55
82.24
4.50
3.50
6.80
4.00
85.25
9.95
1.43
0.42
7.62
0.51
1,377.82
11.40
11.48
321
120(12-120)

1,537.77
483.75
936.80
35.36
7.89
7.63
2.58
0.61
4.00
59.15
21.82
0.04
0.37
12.36
9.07
1,559.61
15.38
15.60
180
100(10-100)

ที่มา: สากล. 2524. สุกรสาสน, 7(29): 71-87.

2. การเลี้ยงแบบการคา (Intensive Production) การเลี้ยงแบบนี้จะตองใชตนทุน
โรงเรือนและอุปกรณสูง และตองมีประสบการณในการจัดการดูแลสูง เปนการผลิตสุกรในจํานวน
มาก ๆ โดยใชแรงงานเพียงเล็กนอย ดังนั้นการเลี้ยงแบบนี้ผูเลี้ยงจะยึดเอาเปนอาชีพหลัก หรือทํา
รายไดสูงสุดใหแกครอบครัว จะมีการเลี้ยงเปนกิจลักษณะในจํานวนมาก ๆ ซึ่งอาหารที่ใชเลี้ยง จะ
เปนอาหารแหง หรือเรียกวา อาหารขน ซึ่งมีทั้งที่ใชหัวอาหารมาผสม และผสมอาหารขึ้นใชเองใน
ฟารม โดยมีการปรับระดับโปรตีนใหเพียงพอกับความตองการของสุกรแตละขนาด และแตละชนิด
ซึง่ มีผลทําใหสุกรโตเร็ว และขายไดราคาสูงเพราะสุกรมีคุณภาพซากดี
จากรายงานการศึกษาการเลี้ยงสุกรแบบการคาในป 2520 พบวา สุกรขุนขนาดนํ้าหนัก
100 กิโลกรัม ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 6 เดือน จะเสียคาใชจายทั้งหมดตอนํ้าหนักสุกร 1 กิโลกรัม
เปนเงิน 15.60 บาท ซึ่งคาใชจายนี้จะสูงกวาการเลี้ยงแบบพื้นบาน อยางไรก็ตาม สุกรที่เลี้ยงแบบ
การคาจะขายไดในราคาที่สูงกวา และยังสามารถเลี้ยงสุกรขุนขายไดถึง 2 รุน ในระยะเวลา 1 ป ใน
แตละคอก
นอกจากระบบการเลี้ยงทั้งสองแบบที่กลาวมาแลว ยังมีระบบการเลี้ยงอีกแบบซึ่งเปนที่ใช
อยางกวางขวางในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต เปนแบบที่เรียกวา ระบบผสมผสาน (integrated
system) โดยการเลี้ยงสุกรผสมผสานกับการเลี้ยงปลา การปลูกผัก และการเลี้ยงเปด ดังภาพที่ 1.1
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บอนํ้าสะอาด

การเลี้ยงสุกร

นํ้าลาง มูลสุกรของเสีย
พืชนํ้า

ปลา
อาหารเสริม

ขาย

บอหลัก
เปด

ขาย

เศษผัก รดผัก

ปลูกผัก

ขาย

ภาพที่ 1.1 แผนผังแสดงระบบการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน

ระบบนีจ้ ะใชบอ นําเป
้ นหลัก สิ่งแรกคือ บอนํ้าสะอาดใชเปนนํ้าดื่มใหสุกร และเพื่อรักษาระดับ
นําในบ
้
อเลีย้ งปลาและเปด ซึ่งนํ้าในบอเลี้ยงปลาและเปดจะใชสําหรับลางคอกสุกร และรดแปลงผัก
นําเสี
้ ยจากการลางคอกสุกรจะถูกปลอยลงบอปลา เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ นนํ้า
และพืชนําซึ
้ ง่ จะเปนอาหารปลาและเปด หรืออาจจะใชสําหรับรดแปลงผักโดยตรงก็ได เศษผักจะถูก
นํากลับมาเลี้ยงสุกรและเปด
ระบบนีจ้ ะเหมาะกับระบบการเลี้ยงขนาดเล็ก เพราะสัดสวนของขนาดบอ และจํานวนสุกร
ควรจะเปน 30 ตัว ของสุกรระยะกําลังเจริญเติบโต (หรือแมสุกร 2 ตัว กับลูก ๆ จนถึงนํ้าหนักสง
ตลาด) ตอ 1 บอขนาด 2.5 ไร ในแตละปบอปลาจะถูกปลอยใหแหงแลวหวานมูลสุกร 2-3 ตันตอ
2.5 ไร ลงในกนบอ ถาดินเปนกรดก็จะปรับใหเปนกลางโดยใชปูนขาว แลวปลอยนํ้าเขา หลังจากนั้น
7 วันจะปลอยลูกปลาลงในบอ ซึ่งจะปลอยหลาย ๆ ชนิดปนกันก็ได ทั้งนี้จํานวนปลาที่จะปลอยก็ขึ้น
อยูกับชนิดของปลา
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การเลี้ยงสุกรแบบพื้นบาน

การเลี้ยงสุกรแบบการคา

ภาพที่ 1.2 การเลี้ยงสุกรแบบพื้นบานโดยผูกสุกรไวใตถุน และการเลี้ยงแบบการคา

ตนทุนการผลิตสุกร
การเลีย้ งสุกรก็เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นคือ มีจุดมุงหมายที่จะทําการผลิตดวยตนทุนตํ่าที่
สุดเพือ่ ใหไดกําไรเพิ่มขึ้น แตบางครั้ง ผูเลี้ยงสุกรยังไมเขาใจถึงวิธีการที่จะคิดตนทุนการผลิตสุกร ซึ่ง
ตนทุนการผลิตสุกรในที่นี้ จะเปนตนทุนการผลิตที่ประเมินขึ้นในแบบธุรกิจ หรือในเชิงเศรษฐศาสตร
โดยมีรายการคาใชจายที่สําคัญประกอบกันหลายอยาง มีทั้งคาใชจายที่เปนเงินสดและคาใชจายที่ไม
ใชเงินสด แตก็สามารถประเมินเปนตัวเงินได ดังนั้นบางครั้งผูเลี้ยงสุกรคิดวาธุรกิจของตนเองมีกําไร
แตแทที่จริงกําไรนั้นอาจเปนเพียงผลตอบแทนที่เปนคาแรงงานของผูเลี้ยงเองเทานั้น หรืออาจจะเปน
การขาดทุนก็ไดเมื่อนํารายไดมาหักลบกับตนทุนการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้เพราะบางครั้งผูเลี้ยงจะมอง
ขามคาแรงงานของตนเอง คาโรงเรือน คอก และอุปกรณที่ไดสรางขึ้นมากอน จึงทําใหตนทุนที่ผูเลี้ยง
ประเมินขึน้ มาตํากว
่ าความเปนจริง ทําใหเกิดการเขาใจผิดวาธุรกิจของตนเองไดกําไร
การประเมินตนทุนการผลิตอยางตอเนื่อง จะทําใหผูเลี้ยงสามารถประเมินสถานการณกิจการ
ของตัวเองได ทําใหรูวาการทํางานของผูเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร เชน จากจํานวนแรง
งานทีใ่ ชอยูนั้นเหมาะสมหรือไม หากมากเกินความจําเปนจะไดหาทางแกไขตอไป หรือตนทุนทาง
ดานอาหาร ซึ่งเปนตนทุนสวนใหญของการผลิต หากมีราคาสูงมากเกินก็อาจจะหาทางเปลี่ยน
สูตรอาหาร
โดยใชวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาทดแทนวัตถุดิบเดิมที่ใชอยูซึ่งมีราคาแพง
เพื่อลด
ราคาคาอาหารใหตํ่าลง อยางไรก็ตาม การจะประเมินตนทุนไดจะตองมีการจดบันทึกขอมูลตาง
ๆ ของรายจายที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกร ซึ่งตนทุนการผลิตสุกรจะแบงออกเปน 2 สวน ดวยกัน
คือ
1. ตนทุนผันแปร เปนคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ไดแก คาพันธุ คา
อาหาร คาแรงงาน คายาปองกันและรักษาโรค คานํ้าคาไฟฟา คาซื้ออุปกรณหรือวัสดุที่สิ้นเปลือง
เชน ไมกวาด พลั่ว เปนตน คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ
และคาเสียโอกาสเงินลงทุน (คาตอบแทน หรือคาดอกเบี้ยที่ผูเลี้ยงเสียโอกาสที่จะไดรับ จากการที่
นําเงินไปลงทุนเปนคาใชจายผันแปรทั้งหมดแทนที่จะนําไปฝากธนาคาร)
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2. ตนทุนคงที่ เปนคาใชจายที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก
เรือนและอุปกรณ และคาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ

คาใชจายที่ดิน คาเสื่อมโรง

เพื่อใหสะดวก และงายตอการเขาใจ จึงขอยกตัวอยางประกอบการอธิบายวิธีการคิดตนทุน
การผลิตสุกร โดยเปนการผลิตสุกรขุน ดังตอไปนี้
ฟารมสุกรแหงหนึ่ง เลี้ยงสุกรขุนจํานวน 800 ตัว โดยไดลงทุนกอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกร
ไปทั้งสิ้น 960,000 บาท และซื้ออุปกรณที่ใชในโรงเรือน เชน รางอาหาร รถเข็นอาหาร เครื่อง
ชัง่ นําหนั
้ กสุกร ฯลฯ มีมูลคารวม 126,600 บาท ทําการจางคนงานมาชวยงานในฟารม 1 คน
อัตราคาจางเดือนละ 4,000 บาท จะตองเสียคานํ้าเดือนละประมาณ 450 บาท คาไฟฟาเดือน
ละประมาณ 700 บาท ถาหากฟารมตองซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงในราคาตัวละ 700 บาท (นํ้าหนัก
ประมาณ 12 กิโลกรัม) และสามารถขายสงตลาดที่นํ้าหนัก 100 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ
25 บาท เราสามารถคํานวณหาตนทุนการผลิต และกําไร/ขาดทุนที่ฟารมควรจะได โดยคํานวณ
จากคาใชจายทั้งหมดของฟารมคิดเปนตนทุนตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว แยกออกเปนสวน ๆ ไดดังนี้
1. คาพันธุสัตว
ซื้อลูกสุกร นํ้าหนัก 12 กิโลกรัม จํานวน 800 ตัว ในราคาตัวละ 700 บาท
2. คาอาหาร
- สุกรเล็กระยะ 12-30 กิโลกรัม จํานวน 800 ตัว ใชอาหารรวมทั้งหมด 41,600
กิโลกรัม ถาอาหารสุกรเล็กราคากิโลกรัมละ 500 บาท คิดเปนคาอาหารสุกรเล็ก = 41,600 x 5 =
208,000 บาท
- สุกรรุนระยะ 30-60 กิโลกรัม จํานวน 800 ตัว ใชอาหารไปทั้งหมด 84,000
กิโลกรัม ถาราคาอาหารสุกรรุน กิโลกรัมละ 4.50 บาท คิดเปนคาอาหารสุกรรุน = 84,000 x 4.50
= 378,000 บาท
- สุกรขุนระยะ 60-100 กิโลกรัม จํานวน 800 ตัว ใชอาหารไปทั้งหมด 215,600
กิโลกรัม ถาราคาอาหารกิโลกรัมละ 4.00 บาท คิดเปนคาอาหารสุกรขุน = 215,600 x 4.00 =
862,400 บาท
รวมเปนคาอาหารเลี้ยงสุกรจากนํ้าหนัก 12 กิโลกรัม จนถึงสงตลาด (100 กิโลกรัม)
จํานวน 800 ตัว เปนเงินทั้งสิ้น = 208,000 + 378,000 + 862,400 = 1,448,400 บาท คิด
เปนคาอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว = 1,810.50 บาท
3. คาแรงงาน
- จายคาจางคนงาน 1 คน อัตราเดือนละ 4,000 บาท ใชเวลาในการเลี้ยงสุกรจากนํ้า
หนัก 12 กิโลกรัม ถึงสงตลาดประมาณ 5.5 เดือน คิดเปนคาจางคนงานเลี้ยงสุกรขุน 800 ตัว =
22,000 บาท หรือเปนคาจางคนงานเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว = 27.5 บาท
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- คิดคาแรงสําหรับเจาของฟารมเอง
โดยสมมุติใหเงินเดือนเจาของฟารมเดือนละ
10,000 บาท ดังนั้นคิดเปนคาแรงเจาของฟารมในการเลี้ยงสุกรขุน 800 ตัว เปนเงิน 10,000 x
5.5 = 55,000 บาท หรือเปนคาแรงเจาของฟารมในการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัวเปนเงิน 68.75 บาท
ดังนั้น คาแรงในการเลี้ยงสุกรขุนของฟารม 1 ตัว จะเปนเงิน =27.5 + 68.75 = 96.25 บาท
4. คายาปองกันและรักษาโรค
สมมุติวาฟารมมีการทําวัคซีน และถายพยาธิตาง ๆ ดังนี้
- วัคซีนอหิวาต เสียคาใชจายตัวละ 3 บาท
- วัคซีนปากและเทาเปอย เสียคาใชจายตัวละ 5 บาท
- ยาถายพยาธิ เสียคาใชจายตัวละ 3.30 บาท
รวมเปนคายาและวัคซีนตัวละ = 3 + 5 + 3.30 = 11.30 บาท
5. คานํ้า - คาไฟฟา
ฟารมตองจายคานํ้าเดือนละ 450 บาท คาไฟฟาเดือนละ 700 บาท
คิดเปนคานํ้า-คาไฟฟา สําหรับการเลี้ยงสุกร 800 ตัว = (450 + 700)x5.5
= 6,325 บาท
นั่นคือคิดเปนคานํ้า-คาไฟฟาในการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว = 7.91 บาท
6. คาซื้ออุปกรณ
เปนคาใชจายในการซื้ออุปกรณหรือวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งใชไดไมเกิน 1 ป เชน ไมกวาด พลั่ว
ฯลฯ สมมุติวาในแตละปฟารมตองจายคาวัสดุเหลานี้ 600 บาท ในรอบ 1 ป โดยเลี้ยงสุกรขุนได
ประมาณ 2.5 รุน
600
= 240 บาท
คิดเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุตอรุน
=
2.5
ดังนั้น คาใชจายในการซื้อวัสดุตอสุกร 1 ตัว

= 0.30 บาท

7. คาซอมแซมโรงเรือน และอุปกรณ
-ฟารมลงทุนกอสรางโรงเรือนไปเปนเงิน 960,000 บาท ถาหากโรงเรือนนี้ใชงานได
นาน 10 ป โดยเสียคาบํารุงซอมแซม 1 เปอรเซ็นต
960,000 × 1
= 960 บาท
คิดเปนคาบํารุงซอมแซมโรงเรือนตอป =
10 × 100
960
2.5
= 384 บาท

คิดเปนคาบํารุงซอมแซมโรงเรือนตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน =
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- นอกจากนี้ตองจายคาซื้ออุปกรณ อาทิ รางอาหาร รถเข็นอาหาร เครื่องชั่ง ฯลฯ มีมูล
คาเปนเงิน 126,600 บาท กําหนดใหอุปกรณเหลานี้สามารถใชงานได 5 ป และตองเสียคาบํารุง
ซอมแซม 2 เปอรเซ็นต
126,600 × 2
= 506.4 บาท
คิดเปนคาบํารุงซอมแซมอุปกรณตอป
=
5 × 100
คิดเปนคาบํารุงซอมแซมอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน =

506.4
= 202.56 บาท
2.5

รวมเปนคาบํารุงซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน = 384+202.56
= 586.56 บาท
ดังนัน้ จึงเปนคาใชจายบํารุงซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว
586.56
=
= 0.73 บาท
800
8. คาเสียโอกาสเงินลงทุน
รายจายสวนนี้จริง ๆ แลวไมไดมีการจายออกไปเปนเงินสด แตหมายถึง ดอกเบี้ยที่เจา
ของฟารมควรจะไดจากการเอาเงินที่นํามาลงทุน (ตนทุนผันแปรทั้งหมด) ไปฝากธนาคาร ซึ่งจะ
คิดไดจากคาใชจายผันแปรทั้งหมด คูณดวย อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา ถาหากอัตราดอกเบี้ย
ของเงินฝากประจําถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา เทากับ 10 เปอรเซ็นต
คาใชจายผันแปรทั้งหมดของฟารม สําหรับการเลี้ยงสุกรขุน 800 ตัว ที่คํานวณมาแลว
ตองจายออกไปเปนเงินสด = (700x800) + 1,448,400 + 22,000 + (11.30x800) + 6,325
+ 240 + 586.56 = 2,046,591.56
2,046,591.56 × 10
ดังนั้นคิดเปนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนตอป
=
100
= 204,659.15 บาท
204,659.15
2.5
= 81,863.66 บาท

คิดเปนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน =

81,863.66
800
= 102.33 บาท

ซึ่งคิดเปนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนในการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว =

คาใชจายที่กลาวถึงทั้งหมดนี้เปนคาใชจายที่ไมคงที่จะผันแปรอยูตลอดเวลา
และเจาของ
ฟารมยังสามารถที่จะควบคุมหรือปรับลดได เชน คาอาหารสามารถที่จะปรับลดลงไดโดยการปรับ
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สูตรอาหาร โดยการใชวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาทดแทน ราคาลูกสุกรก็จะเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
เปนตน สําหรับรายจายที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะเปนรายจายที่คงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก
1. คาใชที่ดิน
โดยจะคิดเปนคาเชาที่ดินตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว ถาใชที่ดินของตนเองก็จะประเมิน
ตามอัตราคาเชาในทองถิ่น แตถาเชาก็คิดตามคาใชจายจริง สมมุติวาฟารมตองเชาที่ดินเพื่อใชเลี้ยง
3,000
= 1,200 บาท
สุกรปละ 3,000 บาท คิดเปนคาใชที่ดินในการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน =
2.5
ดังนั้นคิดเปนคาใชที่ดินในการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว =

1,200
= 1.50 บาท
800

2. คาเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณ
คาใชจายในการกอสรางโรงเรือน เปนเงิน 960,000 บาท ซึ่งในแตละปก็จะมีการสึกหรอ
ไปเรื่อย ๆ ถาสมมุติใหโรงเรือนนี้สามารถใชเลี้ยงสุกรไดนาน 10 ป และเมื่อหมดอายุการใชงานแลว
ใหมีมูลคาเปนศูนย

คาเสื่อมของโรงเรือนตอป =

=

มูลคาเมื่อสราง-มูลคาเมื่อหมดอายุ
อายุการใชงานได(ป)
960,000-0
= 96,000 บาท
10

คาใชจายในการซื้ออุปกรณใชในฟารม 126,600 บาท สมมุติวาอุปกรณเหลานี้มีอายุใช
งาน 5 ป และมีมูลคาเมื่อหมดอายุเปน 0
คาเสื่อมของอุปกรณตอป

=

126,600-0
= 25,320 บาท
5

รวมเปนคาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณที่ใชเลี้ยงสุกรขุน 800 ตัว ตอป = 96,000 + 25,320
= 121,320 บาท
คิดเปนคาเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณ ตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 รุน
121,320
=
= 48,528 บาท
800
ดังนั้นจะเปนคาเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว
48,528
=
= 60.66 บาท
800
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3. คาเสียโอกาสโรงเรือน และอุปกรณ
คาใชจายสวนนี้ หมายถึง ดอกเบี้ยที่เจาของฟารมควรจะไดถาหากนําเงินที่เอามาลงทุน
สรางโรงเรือนและซื้ออุปกรณตาง ๆ ไปฝากธนาคาร
(มูลคาตนป+มูลคาปลายป)

คาเสียโอกาสตอป

=

× อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

2

คากอสรางโรงเรือน 960,000 บาท ซึ่งคาเสื่อมโรงเรือนตอปมีคาเทากับ 96,000 บาท
ดังนั้นมูลคาของโรงเรือนเมื่อปลายปแรก = 960,000 - 96,000 = 864,000 บาท
คาเสียโอกาสโรงเรือนตอป

= (960,000 + 864,000) x 10
2
100
= 91,200 บาท

คาใชจายซื้ออุปกรณใชในฟารม 126,600 บาท มีคาเสื่อมปละ 25,320 บาท
ดังนั้นสิ้นปแรกจะมีมูลคาปลายป = 126,600 - 25,320 = 101,280 บาท
(126,600+101,280)

คาเสียโอกาสของอุปกรณตอป =
2

×

10
100

= 11,394 บาท
รวมเปนคาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณสําหรับเลี้ยงสุกรขุนตอป =101,280+11,394
= 112,674 บาท
112,674
2.5
= 45,069.6 บาท

คิดเปนคาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุนตอรุน =

45,069.60
800
= 56.34 บาท

ดังนั้นคาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณตอการเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว =
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ในตารางที่ 1.4 นั้นเปนการสรุปคาใชจายทั้งหมดของฟารมในการเลี้ยงสุกรขุนตอตัวเปนเงิน
2,847.82 บาท ซึ่งคิดเปนตนทุนการผลิตทั้งหมดตอนํ้าหนักสุกรมีชีวิต 1 กิโลกรัม เทากับ 28.48
บาท ถาหากราคาสุกรมีชีวิตกิโลกรัมละ 25 บาท ก็จะทําใหฟารมขาดทุน 3.48 บาท ตอนํ้าหนักสุกร
มีชีวิต 1 กิโลกรัม
ตารางที่ 1.4 ตนทุนการผลิตสุกรขุนจากนํ้าหนัก 12 ถึง 100 กิโลกรัม
รายการ

ตนทุนผันแปร
คาพันธุสุกร
คาอาหาร
คาแรงงาน
คายาปองกัน และรักษาโรค
คานํา้ - คาไฟฟา
คาซื้อวัสดุอุปกรณ
คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณ
คาใชจายอื่น ๆ
คาเสียโอกาสของเงินทุน (10%)
รวมตนทุนผันแปร
ตนทุนคงที่
คาใชที่ดิน
คาเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณ
คาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ
รวมตนทุนคง
รวมตนทุนทั้งหมด

เงินสด
(บาท)

ไมเปนเงินสด
(บาท)

รวม

700.00
1,810.50
27.50
11.30
7.91
0.30
0.73
2,558.24

68.75
120.33
171.08

700.00
1,810.50
96.25
11.30
7.91
0.30
0.73
120.33
2,729.32

1.50
1.50
2,559.74

60.66
56.34
117.00
288.08

1.50
60.66
56.34
118.50
2,847.82

คิดเปนตนทุนการผลิตทั้งหมดตอนํ้าหนักสุกรมีชีวิต 1 กก.
ราคาที่ขายไดตอนํ้าหนักสุกรมีชีวิต 1 กก.
ขาดทุนตอนํ้าหนักสุกรมีชีวิต 1 กก.

28.48
25.00
3.48

ตัวเลขที่ใชแสดงในการคํานวณนี้เปนเพียงตัวเลขสมมุติขึ้น ซึ่งจริง ๆ แลวในรายการสิ่งกอ
สราง หรือเครื่องจักรที่กอสรางดวยโลหะ เมื่อหมดอายุการใชงานแลวก็จะมีมูลคาขายเปนเศษโลหะ
ได การคํานวณตนทุนการผลิตในแตละรายการ ควรที่จะประเมินออกมาเปนประเภท เชน สุกรขุน
ลูกสุกรหยานม สุกรแมพันธุ สุกรพอพันธุ แลวหาคาเฉลี่ยออกมาเปนตนทุนของแตละรุน หรือแต
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ละตัว เพื่อความสะดวกหรืองายตอการนําไปหักลบกับรายไดจากการขายสุกรรุนนั้น หรือตัวนั้น ก็จะ
ทําใหทราบทันทีวาฟารมมีกําไรหรือขาดทุนมากนอยเพียงไร ถาหากพบวาขาดทุนก็จะไดยอนกลับ
ไปดูรายจายแตละรายการวาอะไรเปนสาเหตุทําใหคาใชจายสูง ก็จะชวยใหทราบจุดที่ควรจะแกไขได
ในโอกาสตอไป

