บทที่ 10
การจัดการฟารม การตลาดปศุสัตวและการทําบันทึกฟารม
Wwผูดําเนินการทําฟารมเลี้ยงสัตวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูดานการจัดการฟารม การตลาด
และการบันทึกขอมูลฟารม ทั้งนี้เนื่องจากการทําฟารมที่สําเร็จตองมีการจัดการฟารมที่ดี ผลผลิตที่
ไดจากการทําฟารมจะตองนําออกจําหนายในทองตลาด หากผูทําฟารมเลี้ยงสัตวขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการตลาดและขอมูลฟารมแลวอาจจะประสบกับการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจฟารม
ได การตลาดปศุสัตวที่สําคัญ ไดแก ตลาดโค กระบือ สุกร ไกเนื้อ นมน้ํา และไข นอกจากผูดําเนิน
กิจการฟารมตองมีความรูเรื่องการตลาดแลวยังจะตองมีความรูดานการบันทึกขอมูลฟารมอีกดวย
ขอมูลตาง ๆ ของฟารมจะตองถูกบันทึกไวอยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ของฟารม ทําใหทราบถึงตนทุนและผลกําไรที่ไดรับจากการดําเนินธุรกิจใน
แตละเดือนและแตละป ผูดําเนินธุรกิจฟารมจะตองระลึกอยูเสมอวา หากเรามีขอมูลอยูมากยอม
ไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจฟารมและสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ไดเปนอยางดี
ความสําคัญของการจัดการฟารม
wwคําวา ฟารม โดยทั่วไปจะหมายถึง สถานที่ที่เกษตรกรไดทําการถือครองไวเพื่อประกอบการ
ปลูกพืชและเลีย้ งสัตว ตลอดจนการจําหนายผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ฟารมผลิตทั้งหมด สวนคําวา
การจัดการฟารมนั้น โดยทัว่ ไปจะหมายถึง การตัดสินใจเพื่อใหการดําเนินธุรกิจฟารมไดผลกําไร
โดยใชทรัพยากรใหนอยที่สดุ การตัดสินใจดําเนินกิจการตาง ๆ จะตองมีเปาหมายโดยมีผูจัดการ
ฟารมเปนผูสั่งการ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดการฟารมมีดังนี้
1. ความสําคัญของการจัดการฟารมตอตัวเกษตรกร
wwการจัดการฟารมมีบทบาทและความสําคัญตอตัวเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรจะ
เปนผูผลิตโดยตรง หากเกษตรกรมีความรูดา นการจัดการฟารมที่ดีแลวการดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวก็
จะประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ หากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที่ดีแลวยอมนําผลกําไร
มาใหอยางแนนอน ความสําคัญของการจัดการฟารมตอตัวเกษตรกรมีดงั นี้
ww1.1 ชวยปรับแผนการผลิตของเกษตรกรใหสอดคลองกับสภาวะของตลาด ทั้งในดานผลผลิต
และปจจัยการผลิต
ww1.2 สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตตามความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
สังคมวัฒนธรรม กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล
ww1.3 หากเกษตรกรมีการจัดการฟารมที่ดกี ็จะทําใหเกิดผลกําไรจากการทําฟารม ฐานะความ

เปนอยูของเกษตรกรจะดีขนึ้ ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามไปดวย
ww1.4 สามารถดําเนินการใชปจจัยการผลิตอยางไดผล ถูกตอง และประหยัด
2. ปจจัยที่เปนองคประกอบของการบริหารจัดการฟารม
wwการบริหารจัดการฟารมนั้นเปนหนาทีข่ องผูจัดการฟารมซึ่งจะตองควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจ
ฟารมเพื่อมุงเนนใหเกิดผลกําไรสุทธิสูงสุด การจัดองคกรฟารมนั้นจะตองมีนโยบาย มีระเบียบและ
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และสั่งการจากผูบังคับบัญชาไปถึงผูใตบังคับบัญชาวาจะทํา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และใครรับผิดชอบ การบริหารจัดการฟารมมีปจจัยที่เปน
องคประกอบของการบริหารจัดการดังนี้
ww2.1 นโยบายของฟารม ซึ่งถูกกําหนดโดยเจาของฟารมหรือคณะกรรมการบริหารฟารม นโยบาย
ที่กําหนดขึ้นจะใชเปนแนวทางในการทําฟารม นโยบายที่ดีตองยืดหยุน ไดและมีการปรับ
แนวนโยบายอยูเสมอ
ww2.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของฟารม ผูบริหารฟารมจะตองตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายไว
ใหชัดเจน เชน วัตถุประสงคคือ ตองการกําไรสุทธิสูงสุด โดยการตั้งเปาหมายไววาผลกําไรที่ไดตอง
เพิ่มปละ 10 เปอรเซ็นต เปนตน
ww2.3 การจัดองคการฟารมเปนสิ่งสําคัญมาก ผูจัดการฟารมจะตองวางตัวบุคคลให รับผิดชอบงาน
ตามความรูและความสามารถของเขา มีโครงสรางการบริหารขององคกรที่ชัดเจนเพือ่ การสั่งการ
และการตัดสินใจ
ww2.4 อํานาจและความรับผิดชอบ มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคล ในฟารม
ระดับตาง ๆ กําหนดแนวทางปฏิบัติระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาโดยใชกัลยาณมิตร
ใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยใจและทุมเทใหกับงานโดยไมตองมีการบังคับ มีการแบงหนาทีก่ าร
รับผิดชอบตองานในสวนตาง ๆ
ww2.5 ตําแหนงและอัตราเงินเดือน ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ อยาง
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได จัดสรรเงินเดือนในตําแหนงตาง ๆ อยางเหมาะสมโดยพิจารณา
จากพื้นฐานความรูความชํานาญ และประสบการณของผูสมัคร
ww2.6 จํานวนเจาหนาที่ตองเหมาะสม ตองไมมากหรือนอยเกินไป ถามากเกินก็จะเกิดการวางงาน
ทําใหตองสูญเสียเงินเปนคาจางไปโดยไรประโยชน หรือหากมีเจาหนาที่นอยเกินไปก็จะทํางานได
ไมครบ ไมครอบคลุม อาจเกิดผลเสียหายตอฟารมได
ww2.7 สภาพแวดลอมของการทํางาน ผูรวมงานทุกคนจะตองมีจิตไมตรีตอกัน เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน มีความเขาใจกันเปนอยางดีระหวางผูบงั คับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ลดความ
ขัดแยงใหมากที่สุด เนื่องจากสิ่งเหลานี้จะมีผลตอการบริหารจัดการฟารมทําใหฟารมประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวก็ได

บทบาทและหนาที่ของผูจัดการฟารม
wwการดําเนินธุรกิจฟารมจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวไดนั้นสวนหนึ่งมาจากผูจดั การฟารม
ทั้งนี้เพราะวาผูจัดการฟารมจะเปนผูบริหารสูงสุดของฟารมในการที่จะตัดสินใจดานตาง ๆ ของการ
ทําฟารม ซึ่งจะตองนํากระบวนการบริหารเขามาเปนพื้นฐานในการจัดการทั้งสิ้น หากผูจัดการมี
ระบบการบริหารที่ดีและมีกระบวนการตัดสินใจทีด่ ีแลว การดําเนินธุรกิจฟารมก็จะประสบ
ผลสําเร็จ บทบาทและหนาที่ของผูจัดการฟารมมีดังตอไปนี้
1. วางแผนการบริหารจัดการฟารม
wwผูจัดการฟารมตองเปนผูที่มีการวางแผนการบริหารทีด่ ี เนื่องจากการวางแผนเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดการฟารมเพื่อใหการดําเนินกิจการฟารมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หากมี
การวางแผนดีการดําเนินกิจการฟารมก็จะประสบผลสําเร็จ ซึ่งการวางแผนการจัดการฟารมนั้นทํา
ไดดังนี้
ww1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลในทุก ๆ ดาน ทั้งขอมูลดานปจจัยการ
ผลิต ไดแก ทีด่ ิน ทุน แรงงานที่จะนํามาใชในการทําฟารม ขอมูลดานพันธุสัตวพันธุพชื เครื่องจักร
เครื่องมือ และขอมูลดานการตลาด
ww1.2 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลตาง ๆ ที่เก็บมาไดทกุ ดานผูจัดการฟารมจะตองนําขอมูลมา
วิเคราะห แยกขอมูลออกเปนหมวดหมู เชน จะผลิตอะไร ขายที่ไหน มีปจจัยอะไรบางที่เกี่ยวของ
เปนตน
ww1.3 ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของฟารม ในฐานะผูจัดการฟารมจะตองตั้งวัตถุประสงคและ
เปาหมายของฟารมไวอยางชัดเจน อาจจะตองเขียนเปนลายลักษณอกั ษรแจกไปตามหนวยงานตาง
ๆ ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงคและเปาหมายตองสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง
ww1.4 กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เมือ่ วิเคราะหขอมูล ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายแลวก็นํามา
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไดโดยการกําหนดกิจกรรม วิธีการ การจัดสรรปจจัย การผลิต
กําหนดผูรับผิดชอบ ขั้นตอนดังกลาวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
2. จัดองคกรฟารมและบุคลากรของฟารม
wwการจัดองคกรฟารมและบุคลากรของฟารมเปนหนาทีท่ ี่สําคัญของผูจัดการฟารมอีกขอหนึ่ง
ผูจัดการฟารมตองมีการวางแผนการจัดองคกร มีการแบงสวนของฟารมออกเปนสวนตาง ๆ จาก
สวนที่ใหญสุดไปถึงสวนที่เล็กสุด เมื่อจัดแบงหนวยงานขององคกรแลวก็จดั ผูรับผิดชอบใหดแู ล ใน
แตละสวน โดยแบงหนาที่กนั ไวอยางชัดเจน ซึ่งการจัดองคกรฟารมและบุคลากรของฟารม มี
ขั้นตอนดังนี้
ww2.1 การจัดหนวยงานยอย โดยจัดเปนฝายและแผนกตาง ๆ เชน ฝายวิจัย ฝายการ เจาหนาที่ ฝาย
ตางประเทศ เปนตน

ww2.2 กําหนดขอบเขตของหนวยงาน มีการกําหนดขอบเขตและหนาที่ของแตละหนวยงานไวอยาง
ชัดเจน เชน ฝายการเงินใหดแู ลเรื่องการใชจายเงินของฟารม หรือฝายบัญชีใหดแู ลเรื่องบัญชีตาง ๆ
ของฟารม เปนตน
ww2.3 กําหนดสายการบังคับบัญชา สวนใหญแลวจะกําหนดในแนวดิง่ จากบนลงลาง
ww2.4 การจัดการดานบุคลากรฟารม ไดแก การบรรจุแตงตั้ง การกําหนดภาระงาน การนิเทศ การ
ฝกอบรม ซึ่งอาจจะมอบหมายใหผใู ดผูหนึง่ ทําหนาที่ แตบางครั้งผูจัดการฟารมอาจจะตอง
ดําเนินการเอง เชน การคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง เปนตน
3. หนาที่ในการดําเนินงานฟารม
wwผูจัดการฟารมจะตองเปนผูวางแผนดําเนินงานฟารมทุกดาน ไดแก การตัดสินใจผลิต การ
ควบคุมการผลิต การประสานงาน และการประเมินผล สิ่งเหลานี้สําคัญมากเพราะถาหาก ผูจัดการ
ฟารมดําเนินกิจการฟารมไดอยางถูกตองแลวก็จะทําใหธุรกิจฟารมประสบผลสําเร็จ การดําเนินงาน
ฟารมประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
ww3.1 การตัดสินใจการผลิต โดยใชเหตุและผล มีขอมูลการตัดสินใจตามที่ไดกําหนดไว ใน
แผนงานและเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อการดําเนินกิจการฟารมไดอยางดีที่สุด
ww3.2 การควบคุมการผลิต ผูจัดการฟารมตองติดตามและควบคุมการผลิตอยางใกลชดิ และเขมงวด
หากเกิดปญหาตองรีบแกไขทันที
ww3.3 การประสานงาน สรางเครือขายของการประสานงานในทุกระดับทั้งภายในและภายนอก
ฟารม ซึ่งการกําหนดระเบียบงานและกําหนดขอบังคับจะเปนเครื่องมือของการประสานงานภายใน
สวนการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานมักเปนเครื่องมือสําหรับการประสานงาน ภายนอก
ww3.4 การประเมินผลการผลิต ผูจัดการฟารมจะตองประเมินผลการดําเนินกิจการฟารมวาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม ถาไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายก็ตอง
ศึกษาดูวาเกิดจากสาเหตุใด มีปญหาและอุปสรรคใด ๆ ตองรีบแกไข และถาหากกิจการฟารมดําเนิน
ไปตามวัตถุประสงคและไดเกินเปาทีก่ ําหนดไวก็ตองศึกษาเชนกันเพือ่ ที่จะใหการดําเนิน กิจการ
ฟารมใหผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
4. หนาที่ในการศึกษาหาความรู
wwปจจุบันการทําฟารมมักจะทําเปนธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งจะผลิตเพื่อการบริโภค เปนการคา
อุตสาหกรรม และเพื่อการสงออก ดังนั้นผูจ ัดการฟารมจําเปนตองมีความรอบรูในทุก ๆ ดาน
ดังตอไปนี้
ww4.1 ความรูดานการบริหาร การเปนผูจัดการฟารมเปรียบเสมือนกับเปนผูนําขององคกร ผูจัดการ
ฟารมที่ดีตองมีภาวะความเปนผูนํา มีจิตวิทยาในการบริหาร ตัดสินใจไดอยางถูกตองดวยเหตุและ

ผล
ww4.2 ความรูในดานการเกษตร ปจจุบันเทคโนโลยีดานการเกษตรกาวหนาไปมาก ผูจัดการฟารม
จะตองติดตามเทคโนโลยีและวิชาการดานการเกษตรใหทัน มิฉะนัน้ จะเปนคนตกยุค เชน มีความรู
เรื่อง พันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต ขั้นตอนและวิธีการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด
เปนตน
ww4.3 ความรูในดานการเงินการบัญชี ตองมีความรูดานการจัดแหลงทุน การวางแผนการใชทุน
บัญชีฟารม งบดุล งบรายได เก็บขอมูลจากบัญชีฟารมมาวิเคราะหและวางแผนการผลิต วิเคราะห
รายรับรายจายของฟารม เพื่อนํามาวางแผนการผลิตไดอยางถูกตอง
ww4.4 ความรูในดานการตลาด การตลาดเปนสิ่งสําคัญมากเนื่องจากการดําเนินธุรกิจฟารมนั้นเมื่อ
ไดผลผลิตแลวก็ตองนําออกจําหนายในทองตลาด ผูจัดการฟารมจะตองศึกษาทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดตางประเทศวาปจจุบันตลาดมีความตองการสินคาชนิดใด เพื่อนํามาวางแผนการผลิตให
ตรงกับความตองการของตลาด
ww4.5 ความรูในเรื่องสังคม การเมือง การปกครอง การตางประเทศและวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้เปน
สิ่งสําคัญเพราะการดําเนินกิจการฟารมจะตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ปจจัย บางอยางอาจทํา
ใหตนทุนสูงขึ้น ปจจัยบางอยางอาจทําใหขายผลผลิตไดราคาดี กฎระเบียบตาง ๆ ที่ฝายบานเมือง
ออกมาก็มีผลตอธุรกิจฟารมทั้งสิ้น ผูจัดการฟารมที่ดีจะตองศึกษาขอมูลเหลานี้แลวนํามาวิเคราะห
และปรับเปลี่ยนการผลิตใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจัยที่มีผลตอการทําฟารม
wwการประกอบธุรกิจฟารมนั้นจะตองมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ หลายอยางหลาย
ประการ การใชทรัพยากรทีม่ ีของฟารมอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดก็จะทําใหการดําเนินธุรกิจ
ฟารมมีผลกําไรมาก แตถาหากผูดําเนินกิจการฟารมมีการใชทรัพยากรนัน้ ไมถูกตอง ฟุม เฟอย ก็อาจ
ทําใหฟารมขาดทุนได ดังนัน้ ผูดําเนินธุรกิจฟารมจะตองใชทรัพยากรทัง้ หมดที่มีอยางถูกตองและ
เหมาะสมจึงจะทําใหฟารมไดผลตอบแทนสุทธิสูงสุด ปจจัยที่มีผลตอการทําฟารมมีดังตอไปนี้
1. ปจจัยการผลิต (factors of production)
ปจจัยการผลิตมีหลายอยางซึง่ ทุกอยางลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น ไดแก ทุน ที่ดิน แรงงาน และการ
ประกอบการ ปจจัยการผลิตแบงออกได 2 ประเภท ดังนี้
ww1.1 ปจจัยคงที่ (fixed factor) คือ ปจจัยที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดตามปริมาณ
การผลิต เชน ที่ดิน โรงเรือน อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือ
ww1.2 ปจจัยผันแปร (variable factor) คือ ปจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดตาม

ปริมาณผลผลิต เชน พันธุสตั ว อาหาร ยา วัคซีน แรงงาน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน (มานิตย เทวรักษ
พิทักษ, 2536)
2. คาใชจายในการดําเนินกิจการฟารม
wwในการดําเนินกิจการฟารมจะมีคาใชจายหลายอยาง ผูดําเนินกิจการฟารมจะตองแยกแยะ
คาใชจายตาง ๆ ออกเปนหมวดหมูเ พื่อสะดวกตอการทําบัญชี และสะดวกตอการควบคุมการ ใชจาย
ของฟารม คาใชจายในการผลิตแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดดังนี้
ww2.1 คาใชจายคงที่ (fixed costs) เปนคาใชจายประจําไมวาจะทําการผลิตหรือไมก็ตาม และไม
สามารถจะเปลี่ยนผันตามปริมาณการผลิตได ซึ่งคาใชจายคงที่แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
ww 2.1.1 คาใชจายที่เปนเงินสด เชน คาแรงงานประจํา คาภาษี คาดอกเบี้ย คาเชา คาประกันภัย เปน
ตน
ww 2.1.2 คาใชจายที่ไมเปนเงินสด เชน คาสึกหรอ คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณตาง ๆ
ww2.2 คาใชจายผันแปร (variable costs) เปนคาใชจายทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต เชน
คาแรงงานชั่วคราว คาอาหาร ยา วัคซีน คาขนสง คาซอมแซมอุปกรณ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย
ผันแปรแบงได 2 ประเภท คือ
ww 2.2.1 คาใชจายผันแปรที่เปนเงินสด
ww 2.2.2 คาใชจายผันแปรที่ไมเปนเงินสด เชน คาแรงงานของตนเอง เปนตน
3. ขอมูลที่นํามาคิดเปนตนทุน
wwมีขอมูลหลายอยางที่ตองนํามาคิดเปนตนทุนในการดําเนินกิจการฟารม ซึ่งตนทุน ก็จัดเปนปจจัย
การผลิตอยางหนึ่งที่มีผลตอการทําฟารม ผูจัดการฟารมจะตองทําฟารมโดยใชตน ทุนต่ําสุดเพื่อให
ไดผลตอบแทนสูงสุด ตนทุนที่ตองนํามาคิดในการทําฟารมมีดังนี้
ww3.1 คาโรงเรือน โรงเรือนเปนสิ่งกอสรางถาวรที่ใชงานไดหลายป แตโรงเรือนก็มีการ
เสื่อมสภาพลงทุกป ผูทําฟารมจะตองคิดคาเสื่อมราคาของโรงเรือนดวย โดยการคํานวณจากอายุ ใช
งานเบื้องตนและเงินลงทุนทีใ่ ชกอสรางโรงเรือน
ww3.2 คาอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ ใหคิดคํานวณโดยคิดเปนคาเสื่อมราคา
เชนเดียวกับโรงเรือน
ww3.3 คาพันธุสัตว เปนคาใชจายในการซือ้ พันธุสัตวตาง ๆ เมื่อเริ่มทําการเลี้ยงสัตว
ww3.4 คาแรงงาน การใหคาจางแรงงานกับพนักงาน ปจจุบันใหคิดเปนรายเดือน
ww3.5 คาอาหารสัตว เปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่คอนขางสูงถึง 70 เปอรเซ็นตของ คาใชจายผัน
แปร
ww3.6 คายาและคาวัคซีน คิดจากราคาปจจุบัน

ww3.7 คาน้ํา คาไฟ ใหคํานวณจากการใชจริง โดยคิดเปนรายเดือน
ww3.8 คาภาษีที่ดิน คิดตามอัตราเสียภาษีทดี่ ิน
ww3.9 คาดอกเบี้ย ถาการดําเนินกิจการฟารมตองมีการกูเงินมาลงทุน
ww3.10 เงินที่ไดจากรายไดรอง เชน การขายมูลสัตว ถุงอาหาร กระสอบอาหาร สัตวที่คัดทิ้ง โดย
ตองนําคาใชจา ยสวนนี้ไปหักออกจากคาใชจายกอนการคิดตนทุน
ww3.11 คาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ ลาวมาขางตน
การเริ่มกิจการฟารม
wwการเริ่มกิจการฟารมทุกประเภทสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ตองมีความพรอม มีจิตใจที่มนั่ คงแนวแน มี
ความตั้งใจ โดยเฉพาะผูทจี่ ะทําฟารมเลี้ยงสัตวจะตองมีใจรักสัตวเปนพิเศษเนื่องจากงานเลี้ยงสัตว
เปนสิ่งมีชีวิตที่ตองมีความพิถีพิถันในดานการเลี้ยง สัตวตองการความรักและความเอาใจใสจากผู
เลี้ยง ผูที่จะทําฟารมจะตองศึกษาหาความรูเ พิ่มเติมอาจจะเริ่มจากการเปนลูกจางในฟารมเลี้ยงสัตว
กอนแลวจึงขยับฐานะของตนเองไปเรื่อย ๆ ทีละขั้นจนกระทั่งเปนเจาของฟารมไดในที่สุด ซึ่งเรา
เรียกวา การไตบันไดกสิกรรม (agricultural ladder) ดังภาพที่ 10.1

ภาพที่ 10.1 บันไดกสิกรรม
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529, หนา 254)
wwถาหากการไตบันไดกสิกรรมทําไดชาไมทันการ เราก็อาจจะเปนเจาของฟารมโดยวิธีลัดได ซึ่ง
ทําไดหลายวิธดี ังตอไปนี้

1. การเชาฟารม
wwการเชาเปนการทําขอตกลงเพื่อเขาใชประโยชนในทีด่ ินของผูอื่น ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดย
มีขอแลกเปลี่ยนหรือใหผลตอบแทนแกเจาของที่ดิน ซึ่งอาจอยูในรูปของเงินสดหรือการแบง
ผลประโยชน คือ ผลิตผลที่ไดรับการเขาทําประโยชนในที่ดินนั้น ระหวางผูเชากับผูใหเชา ใน
สัดสวนที่ตกลงกัน ขอตกลงในการเชานี้ไมวาจะเปนแบบเงินสดหรือแบบแบงผลิตผล อาจจะจัดทํา
ขึ้นเปนลายลักษณอักษร หรืออาจตกลงดวยวาจาก็ได ซึ่งการเชาทําไดในหลายกรณีดงั นี้
ww1.1 การเชาเปนเงินสด การเชาแบบนี้ตองทําเปนสัญญาโดยทั่วไปจะจายคาเชาเปนรายป โดยที่
เจาของที่ดินเปนผูรับผิดชอบที่ดินและโรงเรือน ผูเชาจะรับรายไดทั้งหมดและรับผิดชอบ คาใชจาย
ทั้งหมดในฟารม ยกเวนภาษี คาประกัน คาซอมแซมโรงเรือน
ww1.2 เชาแบบแบงผลผลิต ผลผลิตสัตวที่ไดจะถูกแบงกันระหวางผูเชากับเจาของที่ดนิ โดยทัว่ ไปผู
เชาเปนผูรับผิดชอบในสวนของคาจางแรงงาน เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ การเกษตร คา
สัตวที่เลี้ยง ไดแก ลูกสัตวที่นาํ มาขุนบางสวนและคาอาหารสัตวบางสวน ในขณะที่เจาของที่ดิน
รับผิดชอบคาใชจายในสวนของที่ดิน อาคาร โรงเรือน คาสัตวที่เลี้ยงบางสวน และคาอาหารสัตว
บางสวน สัญญาเชาลักษณะแบงผลผลิตนี้สวนมากใชวิธแี บงครึ่ง 50 : 50 การแบงในอัตราอื่นก็อาจ
ทําไดขึ้นอยูก บั ชนิดสัตวเลีย้ งและการหารแบงคาลงทุนตามแตจะตกลงกัน (มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545)
ww1.3 ขอดีของการเชาฟารม มีขอดีหลายประการดังนี้
ww 1.3.1 มีทุนสํารองมากขึ้นเนื่องจากไมตองเสียเงินไปกับการซื้อที่ดนิ และโรงเรือน
ww 1.3.2 ไดความรูเรื่องการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมจากเจาของเดิม
ww 1.3.3 เปลี่ยนแปลงขนาดของฟารมไดงาย
ww 1.3.4 เปลี่ยนขอตกลงบางอยางไดงาย
ww 1.4 ขอเสียของการเชาฟารม การเชาฟารมมีขอเสียดังนี้
ww 1.4.1 ขาดความแนนอน ถาหากเปนการเชาระยะสัน้ ๆ เจาของที่ดินอาจเรียก ทีด่ ินคืน
ww 1.4.2 เจาของที่ดินมักจะไมคอยชวยเหลือดานคาใชจา ยเพราะถือวาผูเชาไดทําการเชาแลว
ww 1.4.3 การสะสมทุนเปนตัวเงินคอนขางต่ํา แตจะสะสมเปนเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ
ww 1.4.4 การเพิ่มกําลังการผลิตทําไดไมเต็มที่
ww 1.4.5 ขาดอิสระในการบริหารจัดการเนื่องจากตองตัดสินใจบางอยางรวมกับเจาของที่ดิน
2. การเชาซื้อฟารม
wwการเชาซื้อฟารม ไดแก การทําขอตกลงเพื่อเขาใชประโยชนในทีด่ ินโดยการชําระเงินลวงหนา
จํานวนหนึ่ง อาจเปนรอยละ 20 ของราคาที่ดิน แลวผอนคาที่ดินและดอกเบี้ยตอไปทุกเดือนในอัตรา
คงที่ เมื่อครบจํานวนงวดที่ตกลงกันไว กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จะตกเปนของผูเชาซื้อ ซึ่งการเชาซื้อ

ฟารมนั้นมีขอดีและขอเสียดังตอไปนี้
ww2.1 ขอดีของการเชาฟารม มีขอดีหลายประการดังนี้
ww 2.1.1 ไมตองลงทุนจํานวนมากในครั้งเดียว จึงมีเงินทุนที่จะดําเนินกิจการฟารมตอไปไดตลอดป
ww 2.1.2 มีการเชาและซื้อรวมกันไปโดยการผอนสงระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อฟารมในระยะเวลา
ประมาณ 10 – 15 ป
ww 2.1.3 ไดฟารมมาทําประโยชนตามความตองการและนํารายไดหรือกําไรจากฟารมสวนหนึ่งไป
ลงทุนขยายกิจการฟารมตอไปได
ww 2.1.4 มีโอกาสเปนเจาของหรือไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทีเ่ ชาซื้อมาทําฟารมเมื่อผอนชําระครบงวด
ดีกวาการเชาฟารม
ww 2.1.5 เกษตรกรสามารถลงทุนในการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน อาคารสถานที่และสิ่งกอสราง
ในระหวางการเชาซื้อฟารมได เพราะในบัน้ ปลายเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาซื้อจะไดเปนเจาของที่ดิน
ฟารมเชนเดียวกับการซื้อฟารม
ww2.1.6 เกษตรกรมีผลกําไรจากการที่ราคาที่ดินสูงขึ้นในระยะยาว เพราะระยะเวลาที่กําหนดให
ผอนชําระมักจะอยูในชวง 10 – 15 ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ดินที่เริ่มตกลงเชาซื้อแมจะบวกดวย
ดอกเบี้ยผอนชําระกับราคาทีด่ ินผอนชําระครบแลว เกษตรกรก็ยังจะกําไรอยูดี เนื่องจากที่ดนิ จะมี
ราคาสูงขึ้นมาก
ww 2.1.7 เกษตรกรไดรับความภาคภูมใิ จในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แมจะเปนการเชาซื้อ แต
เมื่อชําระเงินดาวนและเขาทําประโยชนกไ็ ดชื่อเปนเจาของที่ดินโดยการเชาซื้อ
ww2.2 ขอเสียของการเชาซื้อฟารม มีหลายประการดังนี้
ww 2.2.1 เจาของฟารมมักจะขอเงินดาวนกอ นลวงหนา 15 – 20 เปอรเซ็นต ถาหากผูเชาไมมีเงิน
สํารองอาจจะตองไปกูยืมเขามาเสียดาวนทําใหมีหนี้สินได
ww 2.2.2 ผูเชาซื้อฟารมจะตองเสียดอกเบีย้ ทั้งหมด
ww 2.2.3 ถาผูเชาฟารมดําเนินกิจการฟารมขาดทุนหลายป อาจจะถูกเจาของฟารมยึดฟารมได
ww 2.2.4 ผูเชาซื้อฟารมยังไมไดโฉนดที่ดนิ จนกวาจะชําระเงินในงวดสุดทาย ทําใหไมสามารถนํา
หลักฐานไปค้าํ ประกันเงินกูไ ด
3. การซื้อฟารม
wwการซื้อฟารม ไดแก การจายเงินสดจํานวนมากในครั้งเดียว เพื่อแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
อาจจะซื้อคนเดียวหรือระดมทุนเขาหุนกันซื้อก็ตาม กอนตัดสินใจซื้อผูซ ื้อจะตองตรวจดู ทุกระบบ
ใหละเอียดไมวาจะเปน โรงเรือน อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องกล ดูความเหมาะสมของพื้นที่ในการทํา
ฟารมเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ การซื้อฟารมมีขอดีและขอเสียดังนี้
ww3.1 ขอดีของการซื้อฟารม มีดังนี้

ww 3.1.1 มีอิสระในการดําเนินกิจการฟารม
ww 3.1.2 ไดผลกําไรจากราคาที่ดินที่เพิ่มขึน้ ทุก ๆ ป
ww 3.1.3 ลดหรือเพิ่มกําลังการผลิตไดงาย
ww 3.1.4 มีการใชประโยชนจากที่ดนิ ในระยะยาว
ww 3.1.5 มีความมั่นคง และขยายกิจการได
ww3.2 ขอเสียของการซื้อฟารม มีดังนี้
ww 3.2.1 ถาตองกูเงินมาซื้อฟารมจะตองมีภาระในการชําระเงินที่กูมาไดคืน
ww 3.2.2 ใชเงินทุนคอนขางสูง
ww 3.2.3 หากตัดสินใจผิดพลาดจะทําใหขาดทุนได
การตลาดโคกระบือ
wwโคกระบือที่เกษตรกรเลีย้ งนอกจากจะเลี้ยงไวใชงานแลว เนื้อโค กระบือ ยังเปนสินคาที่
ผูบริโภคทั่วไปซื้อไปประกอบอาหาร ทําใหเกิดธุรกิจการซื้อขายโค กระบือเพื่อนําไปชําแหละเพื่อ
ขายเนื้อ การตลาดโคกระบือในประเทศไทยสวนใหญจะมีพอคาไปตระเวนรับซื้อโคกระบือมีชีวิต
ถึงบานของเกษตรกร หรืออาจจะมีแหลงซือ้ ขายเปนที่นดั พบระหวางผูซ้อื กับผูขายที่เรียกวา ตลาด
นัดโคกระบือ ตลาดโคกระบือมีทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ซึ่งสรางมูลคาใหกับ
ธุรกิจการเลี้ยงโคกระบือ และธุรกิจการคาสง คาปลีกโคกระบือ ปหนึ่ง ๆ เปนเงินหลายลานบาท
ทีเดียว รายละเอียดเกีย่ วกับตลาดโคกระบือมีดังนี้
1. ตลาดโคกระบือภายในประเทศ
wwตลาดโคกระบือภายในประเทศมีโครงสรางและวิถีทางการตลาดที่ไมยุงยากสลับซับซอนมาก
นัก การซื้อขายโคกระบือภายในประเทศจะเปนไปใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกจะมีพอคาไปรับ
ซื้อโคกระบือมีชีวิตถึงบานของเกษตรกรแลวนําไปจําหนายใหกับพอคาทองถิ่น เพื่อนําไปจําหนาย
ใหกับพอคาขายสงเนื้อโคกระบืออีกทอดหนึ่ง อีกลักษณะหนึ่งเปนการที่ผูซื้อและผูขายมาพบปะกัน
ณ ที่ใดทีห่ นึ่ง เรียกวา ตลาดนัดโคกระบือ และตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนโคกระบือกัน (จรัส สวาง
ทัพ, 2539) ซึ่งวิถีการตลาดโคกระบือในประเทศไทยแสดงไดในภาพที่ 10.2 สวนผูที่เกี่ยวของกับ
ตลาดโคกระบือในประเทศไทยมีดังนี้
ww1.1 เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว นิยมนําโคและกระบือออกจําหนายเมื่อหมดฤดูทํานาและ หาซื้อตัวใหม
เพื่อใชงานในคราวตอไป
ww1.2 พอคาระดับ 1 ไดแก พอคาผูรวบรวมโคและกระบือเฉพาะจากเกษตรกรเทานั้น โดยเปน
พอคาที่อยูในทองถิ่นเปนสวนใหญ
ww1.3 พอคาระดับ 2 ไดแก พอคาที่รวบรวมโคและกระบือจากเกษตรกรและจากพอคาดวยกัน โดย

สวนใหญเปนพอคาในทองถิ่น
ww1.4 พอคาระดับ 3 ไดแก พอคาผูรวบรวมโคและกระบือจากแหลงตาง ๆ แลวสงเขาโรงฆาสัตว
เพื่อจําหนายเนื้อชําแหละใหพอคาขายปลีก
ww1.5 พอคาขายสงสัตวชําแหละ ไดแก พอคารวบรวมโคและกระบือจากแหลงตาง ๆ แลวสงเขา
โรงฆา เพื่อจําหนายเนื้อชําแหละใหพอคาขายปลีก
ww1.6 พอคาขายปลีกเนื้อชําแหละ ไดแก พอคาผูขายเนือ้ ชําแหละใหแกผูบริโภค
ww1.7 พอคากรุงเทพฯ ไดแก พอคาผูรวบรวมโคและกระบือจากพอคาในตางจังหวัด ที่นําโคและ
กระบือมาสงในกรุงเทพฯ
ww1.8 โรงฆาสัตวในทองถิน่ ซึ่งเปนโรงฆาของราชการสวนทองถิ่นหรือเอกชนที่ไดรับอนุญาต
จากราชการ ผูที่นําสัตวเขาฆาตองเสียอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและ คาธรรมเนียม
โรงพักสัตวตามที่กฎหมายกําหนด (ธาตรี จีราพันธุ, 2548)
ww1.9 พอคาตัวแทนหรือนายหนา เปนตัวแทนรับซื้อโคและกระบือจากเกษตรกรและพอคา เพื่อสง
ใหพอคาผูสงออกโคและกระบือ โดยมีรายไดเปนคานายหนา

ภาพที่ 10.2 แสดงวิถีการตลาดโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย
ที่มา (จีรสิทธิ์ สงคประเสริฐ, 2531, หนา 105)
2. ตลาดตางประเทศของโคกระบือ
wwนอกจากโคกระบือมีชีวติ และเนื้อโคกระบือชําแหละจะมีการซื้อขายกันภายในประเทศแลว
บางสวนยังสงไปขายยังตางประเทศอีกดวย ซึ่งในปหนึ่ง ๆ สงออกจําหนายเปนมูลคาหลายลานบาท
ขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเนือ้ โคชั้นดีเขามาบริโภคภายในประเทศเชนเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ww2.1 การสงออก มีการสงออกโคกระบือเปนประจําทุก ๆ ป ในป พ.ศ. 2509 รัฐบาลไดกําหนดให
โคกระบือเปนสินคาควบคุม มีการจํากัดปริมาณการสงออกเพื่อปองกันการขาดแคลนโคกระบือ
ภายในประเทศ ปจจุบันมีการสงออกนอยมากจนแทบจะไมมีการสงออกเลยเนื่องจาก โคกระบือใน
ประเทศไทยลดลงมาก
ww2.2 การนําเขา จะนําเขามาในรูปเนื้อโคกระบือสด และโคกระบือมีชีวิต การนําเขาเนื้อโคกระบือ
สดสวนมากจะนําเขาเนื้อชัน้ ดีจากตางประเทศนํามาใชประกอบอาหารตามโรงแรม ขนาดใหญ เพือ่
ตอบสนองชาวตางประเทศที่เขามาเที่ยวในประเทศไทย สวนโคกระบือมีชีวิตสวนมากจะนําเขาพอ
พันธุที่มีลักษณะดี เชน โคพันธุขาวดํา และกระบือพันธุมูราห เปนตน

ภาพที่ 10.3 ซากโคขุนคุณภาพดี
ที่มา (สวาง อังกุโร, 2543, หนา 39)

3. ปญหาและแนวทางการตลาดโคกระบือในประเทศไทย
wwการเลี้ยงโคกระบือของเกษตรกรไทยจากอดีตถึงปจจุบันยังคงทํากันในลักษณะเดิม คือ
เกษตรกรรายยอยทําการเลี้ยงเพื่อรอใหพอคาไปซื้อถึงบานหรือไรนา หรือเกษตรกรนําโคกระบือ มา
ขายที่ตลาดนัดโคกระบือซึ่งพอคารับซื้อจะไปรวมตัวกันอยูที่นนั่ ดังนั้นปญหาของการตลาดโค
กระบือจึงอยูทเี่ กษตรกรผูเลี้ยงและพอคาที่รบั ซื้อ ซึ่งสามารถแบงปญหาไดดังนี้
ww3.1 ปญหาการตลาดภายในประเทศมีหลายประการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533)
ไดรายงานไวดังนี้
ww 3.1.1 การขาดเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการซื้อขายโคและกระบือ เพราะมีราคาสูงมาก
ww 3.1.2 ความไมสะดวกและไมเปนธรรมในการขนสงสัตวมีชีวิต ซึ่งพอคามักจะตองเสียเงินใหแก
เจาหนาที่ นอกเหนือจากทีใ่ หคาธรรมเนียมตามกฎหมายแลว พอคาจึงผลักภาระ ของตนทุน
สวนเกินนี้ใหแกผูบริโภค
ww 3.1.3 ปญหาการผูกขาด การกีดกันพอคาตางถิ่นไมใหมาจําหนายเนื้อโคกระบือในทองถิ่น ทํา
ใหไมมกี ารแขงขันดานราคา ผูบริโภคจึงเสียเปรียบ
ww 3.1.4 การลักลอบสงออกตามบริเวณชายแดน ทําใหเกิดความเสียหายแกตลาดตางประเทศ โค
กระบือที่ผิดกฎหมายจะมีราคาถูกกวา และทําใหการปราบปรามโรคปากและเทาเปอยไมไดผล
ww 3.1.5 ระบบตลาดโคกระบือในประเทศขาดเสถียรภาพ และราคาทีผ่ ูเลี้ยงไดรับไมทําใหเกิด
แรงจูงใจในการปรับปรุงผลผลิต
ww3.2 ปญหาการตลาดตางประเทศ
ww 3.2.1 ตลาดตางประเทศตองการกระบือมากกวาโค เพราะกระบือมีขนาดใหญกวาโค แตเสีย
คาใชจายในการขนสงเปนรายตัว
ww 3.2.2 ปญหาเกีย่ วกับโรงฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมายและโภชนาการทําให
เกิดความไมมนั่ ใจในคุณภาพของสินคา ซึ่งปจจุบันทางรัฐบาลไดพยายามแกไขอยู
ww 3.2.3 ปญหาโรคระบาดในประเทศ โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย โรค แอนแทรกซ ทําให
หลายประเทศที่เปนคูคาระงับการซื้อ
ww 3.2.4 ปญหาการขนสง ซึ่งปกติจะสงออกเปนสัตวมีชีวิต ทําใหเกิดความ ไมสะดวกและเสีย
คาใชจายสูง
ww3.3 แนวทางในการพัฒนาตลาดโคกระบือในประเทศไทย เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและเพื่อความ
ยุติธรรมในการซื้อขายโคกระบือควรปฏิบัติดังนี้
ww 3.3.1 ราชการตองกําหนดราคากลางในการซื้อขายไวไมใชใหพอคากําหนดราคาเอง
ww 3.3.2 รัฐบาลตองเรงแกปญ
 หาโรคระบาดที่สําคัญในโคกระบือโดยเร็ว
ww 3.3.3 พัฒนาการขนสงใหประหยัด และรวดเร็ว
ww 3.3.4 พัฒนาขั้นตอนและวิธีการชําแหละใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย

การตลาดสุกร
wwสุกรเปนสัตวอีกชนิดหนึง่ ที่ทําการเลี้ยงกันมากในประเทศไทยเนื่องจากเปนเนื้อสัตวที่ผูบริโภค
นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย อีกทั้งยังเปนเนื้อสัตวทสี่ ามารถสงเปนสินคาออกทีท่ ํารายไดใหกบั
ประเทศอีกดวย ปจจุบันการเลี้ยงสุกรจะมีการเลี้ยงกันแบบรายยอย และเลี้ยงแบบการคาเปนฟารม
ขนาดใหญ ซึ่งปจจุบันมีผูเลี้ยงมากขึ้นเนื่องจากความตองการสุกรมีมากขึ้น จากปญหาการระบาด
ของไขหวัดนกในสัตวปกผูบ ริโภคลดการบริโภคเนื้อไกและหันมาบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น
การศึกษาเกี่ยวกับตลาดสุกรมีดังนี้
1. โครงสรางตลาดสุกร
wwการตลาดสุกรนั้นตามหลักการแลวราคาเนื้อสุกรชําแหละจะตองขึน้ อยูกับราคาสุกร มีชีวิตหนา
ฟารม แตในความเปนจริงนัน้ ราคาสุกรชําแหละมักจะสูงกวาราคาสุกรมีชีวิตมาก เนือ่ งจากผู
ชําแหละเปนคนกําหนดราคาเอง ปจจุบันรัฐบาลไดเขามาควบคุมราคาสุกรชําแหละไมใหสูงผิดปกติ
ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โครงสรางตลาดสุกรมีดังตอไปนี้
ww1.1 ตลาดสุกรมีชีวิตเพื่อนําไปชําแหละ ประกอบดวย
ww 1.1.1 พอคารวบรวมสุกรมีชีวิต จะซื้อสุกรที่มีขนาดและน้ําหนักพอเหมาะ คือ หนัก 90 – 100
กิโลกรัม
ww 1.1.2 พอคาจรหรือพอคาเรอาจเปนคนในทองถิ่นเองหรือมาจากถิน่ อื่น
ww 1.1.3 บริษัทขนาดใหญ สวนใหญเกษตรกรจะรับจางเลี้ยงใหกับบริษัท
ww1.2 ตลาดสุกรชําแหละ เมื่อพอคาสุกรมีชีวิตรวบรวมสุกรไดแลวก็จะนําไปชําแหละแลวนําไป
สงใหพอคาขายปลีกเนื้อสุกรชําแหละ หรืออาจจะทําการขายปลีกเองก็ได ตลาดสุกรชําแหละจะ
ประกอบไปดวย
ww 1.2.1 พอคาขายสงสุกรชําแหละ
ww 1.2.2 พอคาขายปลีกเนือ้ สุกรชําแหละ
ww 1.2.3 โรงฆาสัตว
ww 1.2.4 โรงงานแปรรูปเนือ้ สุกร
2. วิถีการตลาดสุกร
wwวิถีการตลาดสุกรจะเริ่มจากผูเลี้ยง คือ เกษตรกร หรือบริษัทตาง ๆ ที่เปนฟารมขนาดใหญ ถาเปน
เกษตรกรรายยอยจะมีพอคามารับซื้อสุกรมีชีวิตจากเกษตรกรเพื่อรวบรวมสงใหผูคาชําแหละ ทําการ
ชําแหละสงสุกรชําแหละใหพอคาขายปลีก หรือโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร ปจจุบันการชําแหละสุกร
ตองไดมาตรฐานตามระเบียบของทางราชการ ถาเปนบริษัทขนาดใหญมักจะมีโรงเชือดของ ตนเอง
ที่ไดมาตรฐาน วิถีการตลาดสุกรแสดงไดดังภาพที่ 10.4

ww1 = ความรับผิดชอบของกองควบคุมโรคสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ww2 = ความรับผิดชอบของกองสัตวแพทยสาธารณสุข กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ww3 = ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ww4 = ความรับผิดชอบของกองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 10.4 วิถีการตลาดเนือ้ สุกรในประเทศไทย และหนวยงานทางราชการที่ควบคุมดูแล
การทํางานของโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเนื้อสุกร
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หนา 421)
3. การนําเขาและสงออกสุกร
wwการนําเขาสุกรของประเทศไทยจะนําเขาใน 3 ลักษณะ คือ นําเขาสุกรพอแมพันธุเพื่อใชปรับปรุง
พันธุสุกรในประเทศไทย เนือ้ สุกรชั้นดีแชแข็ง และการนําเขาผลิตภัณฑจากเนื้อสุกรสวนมากจะ
นําเขามาจากไตหวัน อังกฤษ เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา เดนมารก เบลเยี่ยม และ ออสเตรเลีย
สวนการสงออกนั้นปจจุบันจะมีการสงออกลดลงเนื่องจากผลผลิตสวนใหญบริโภค ภายในประเทศ
ผลผลิตสงออกจะสงออกในรูปของเนื้อสุกรแชแข็งและผลิตภัณฑ ประเทศที่สงออกหลัก ๆ คือ
ฮองกง และสิงคโปร

4. ปญหาการตลาดสุกร
wwปญหาการตลาดสุกรมีทั้งปญหาตลาดภายในประเทศและปญหาการตลาดตางประเทศ ปญหา
ภายในประเทศสวนมากจะเกิดจากการที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง เนื่องจาก
เกษตรกรขาดความรูเรื่องการตลาดจึงมักจะถูกกดราคารับซื้อสุกร สวนตลาดตางประเทศมักจะเกิด
จากการที่ประเทศไทยมีจํานวนการผลิตสุกรไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูง ระบบการขนสงมีตนทุน
สูง ขาดโรงฆาและชําแหละสุกรที่ไดมาตรฐาน และมีโรคระบาดเกิดขึน้ เปนประจําทุกป ซึ่งเรา
สามารถสรุปปญหาการตลาดสุกรไดดังนี้
ww4.1 เวลาใดที่สุกรมีราคาดีเกษตรกรจะทําการเลี้ยงกันมากจนทําใหลน ตลาดราคาสุกรจะตกลง
บางครั้งอาจทําใหผูเลี้ยงบางคนขาดทุนได
ww4.2 การลักลอบฆาสุกรเถื่อน ทําใหไดเนื้อคุณภาพต่ํา ไมสะอาด และปลอดภัย
ww4.3 ระบบการตลาดไมมปี ระสิทธิภาพ เกษตรกรรายยอยยังถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง
ww4.4 การใชสารเคมีในวงจรการผลิต เชน สารเรงเนื้อแดง ปจจุบันเริม่ ดีขึ้นเนื่องจากทางราชการ
บังคับใหเลิกใชสารเรงเนื้อแดง
ww4.5 มีโรคระบาด เชน โรคปากและเทาเปอย ซึ่งเปนปญหาตอการเลี้ยงและการสงออกเนื้อสุกร
มาก
ww4.6 ขาดแคลนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานและทันสมัย
ww4.7 การแขงขันจากประเทศคูแขงทางการคา เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ที่มีตนทุนการ
ผลิตต่ํากวาประเทศไทย
ww4.8 ราคาสุกรไมแนนอน ผันผวนไปตามปริมาณการผลิต
ww4.9 ยังไมมกี ารควบคุมมาตรฐานการผลิตสุกรอยางจริงจัง
การตลาดไกเนื้อ
wwไกเนื้อเปนอาหารที่ไดจากเนื้อสัตวอกี ชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคยังนิยมนําไปประกอบอาหาร แมวา
ปริมาณการบริโภคจะลดลงบางเนื้องจากปญหาไขหวัดนกระบาดแตก็ยังคงมีตลาดที่สดใสอยู
พอสมควร ปจจุบันเนื้อไกเปนอาหารที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภคทุกระดับชัน้ มี
ฟารมเลี้ยงไกเนื้อเกิดขึ้นมากมาย ธุรกิจดานการแปรรูปอาหารจากเนื้อไกก็ขยายตัวมาก เชน ไกยาง
หาดาว ไก KFC เปนตน การตลาดไกเนื้อมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสรางการตลาดไกเนื้อ
wwโครงสรางการตลาดของไกเนื้อนั้นไมสลับซับซอนเหมือนกับการตลาดสุกร โดยทั่วไปการเลีย้ ง
ไกเนื้อในประเทศไทยจะมีการเลี้ยงใน 3 ลักษณะ คือ เลี้ยงแบบอิสระผูเลี้ยงลงทุนเอง ทั้งหมด แต
อาจจะเสีย่ งเรือ่ งราคาที่ไมแนนอนได แบบที่สองเปนการเลี้ยงแบบประกันราคาเปนการทําสัญญา

การซื้อลวงหนากับผูรับซื้อซึ่งทําใหไมเสีย่ งตอการขึ้นลงของราคาไก แบบที่สามเปนการรับจางเลีย้ ง
โดยที่ผูเลี้ยงลงทุนเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ สวนอื่น ๆ ผูจางเลี้ยงลงทุนใหทั้งหมด ผูรับจางจะได
คาจางตามที่ตกลงกันเมื่อจับไกสงตลาด การตลาดไกเนื้อจะมีผูเกีย่ วของตาง ๆ ดังนี้
ww1.1 พอคารวบรวมไกมีชวี ิต จะรับซื้อไกมีชีวิตจากเกษตรกรเพื่อนําไปชําแหละหรือขายตอให
พอคาชําแหละตอไป
ww1.2 พอคาสงไกชําแหละ จะรับซื้อไกมชี ีวิตจากพอคาผูรวบรวมไกมชี ีวิต หรือออกซื้อไกมีชีวิต
ดวยตนเองเพือ่ นํามาชําแหละ
ww1.3 พอคาขายปลีกไกชําแหละ รับซื้อไกเปนมาชําแหละแลวขายเอง หรือรับไกเปนจากพอคา
รวบรวมมาชําแหละขาย หรือรับไกชําแหละมาขายตออีกทอดหนึ่ง
ww1.4 บริษัทที่ทําหนาที่ขายอาการไก ยา เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณและพันธุไก
2. วิถีการตลาดไกเนื้อ
wwวิถีการตลาดไกเนื้อของผูเลี้ยงอิสระจะเริม่ จากพอคารวบรวมไกมีชวี ติ พอคาขายสงไกชําแหละ
พอคาขายปลีกไกชําแหละ จนถึงผูบริโภคอีกสวนหนึ่งอาจจะเริ่มจากผูเ ลี้ยงไกสงใหตัวแทนบริษัท
บริษัทนําสงพอคาชําแหละ พอคาขายปลีกจนถึงผูบริโภค แตถาเปนการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันก็
จะเริ่มจากผูเลี้ยงสงไกมีชวี ิตใหกับบริษัทเพื่อนําไกเขาโรงชําแหละ หลังจากชําแหละไกแลวก็สง
ใหกับพอคาขายปลีก อีกสวนหนึ่งจะทําการสงออกเพื่อจําหนายยังตางประเทศตอไป ดังภาพที่ 10.5
และ 10.6

ภาพที่ 10.5 วิถีการตลาดไกเนื้อแบบการเลีย้ งอิสระ
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หนา 1023)

ภาพที่ 10.6 วิถีตลาดไกเนื้อแบบมีสัญญาผูกพัน
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หนา 1024)
3. ปญหาการตลาดไกเนื้อ
wwปญหาการตลาดไกเนื้อมีทั้งปญหาภายในและตางประเทศ ซึ่งปญหาภายในประเทศ ไดแก
ผูประกอบการรายใหญมีการแขงขันกันมาก และเกษตรกรขาดความรูความเขาใจเกีย่ วกับสภาวะ
ของตลาดมักจะทําการเลี้ยงเมื่อเห็นวาราคาไกสูงขึ้นซึ่งอาจเกิดภาวะไกลนตลาดได โรคระบาดอยาง
โรคไขหวัดนกก็สรางปญหาใหกับผูเลี้ยงมาก ปจจุบนั ทางราชการไดกาํ หนดใหเลี้ยงใน โรงเรือน
ปดเทานั้น สวนตางประเทศนั้นปญหาสวนใหญอยูที่คุณภาพของเนื้อไกจะเนนไปทีก่ าร ตกคางของ
สารเคมีในเนือ้ ไกและเชื้อโรคที่ปนเปอนมากับเนื้อไกเปนสําคัญ ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตอง
แกไขปญหานีใ้ หหมดไป สําหรับมาตรฐานสินคาสัตวปกสงออกและปริมาณสารเคมีตกคางในเนื้อ
ไกแสดงไวในตารางที่ 10.1 และ 10.2
ตารางที่ 10.1 มาตรฐานดานจุลชีววิทยาสําหรับสินคาสัตวปก

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หนา 415)

ตารางที่ 10.2 มาตรฐานยาฆาแมลงที่ตกคางในผลิตภัณฑเนื้อไกสงออก
* บีเอชซี มีชื่อเต็มวา เฮกซาคลอโรไซโคลเฮกเซน (Hexa chlorocyclo hexane)
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หนา 419)

การตลาดไข
wwไขเปนผลผลิตจากสัตวปกที่สําคัญ ไดแก ไกไข และเปดไข เปนผลผลิตที่มีปญหาดานการตลาด
ตลอดมา ทั้งนี้เนื่องจากราคาไขขึ้นลงไมแนนอน บางปไกขาดตลาดทําใหมีราคาแพง แตบางปก็ลน
ตลาดทําใหไขมีราคาถูก ผูเลี้ยงโดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยมักจะประสบกับปญหาการขาดทุน
ประกอบกับปจจุบันมีโรคไขหวัดนกระบาดทางราชการออกระเบียบเขามาควบคุมใหเลี้ยงไกไขใน
ระบบปดเทานัน้ สวนเปดไลทุงที่เคยเลี้ยงอยูก็ถูกหามเชนกัน รายละเอียดเกีย่ วกับ การตลาดไขมี
ดังนี้
1. โครงสรางและวิถีการตลาดไข
wwโครงสรางการตลาดไขจะมีผูที่เกี่ยวของอยูหลายลําดับ โดยจะเริ่มจากเกษตรกรผูเลี้ยงทําการ
เลี้ยงไกหรือเปดเพื่อผลิตไข จากนั้นจะมีพอ คาประจําทองถิ่นเปนผูรวบรวมไขเพื่อสงตอใหกับพอคา
ในเมืองหรือในกรุงเทพฯ เพือ่ สงตอใหกับพอคาขายปลีก หรือไมพอคาทองถิ่นก็สงไขใหกับพอ
คาขายปลีกโดยตรงเพื่อใหผูบริโภคมาซื้อไปบริโภคตอไป สวนวิถีการตลาดไขไกและไขเปด ใน
ประเทศไทยแสดงไวในภาพที่ 10.7

ภาพที่ 10.7 วิถีการตลาดไขในประเทศไทย
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544, หนา 180)

2. ตลาดตางประเทศของไข
wwไขเปดและไขไกนอกจากจะทําการจําหนายใหกับผูบริโภคภายในประเทศแลว (ภาพที่ 10.7)
บางสวนยังสงไปขายยังตางประเทศอีกดวย ประเทศผูรบั ซื้อไขของไทย ไดแก ฮองกง สิงคโปร
เวียดนาม บรูไน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรต และบาหเรน ซึ่งจากการรายงานของกรมปศุสัตว
(2549) พบวา การสงออกไขไกและผลิตภัณฑในเดือนสิงหาคม 2548 มีมูลคาการ สงออกถึง
33,229,050 บาท ประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอรแลนด และฝรั่งเศส
ตลาดภายในประเทศสวนใหญจะเปนการบริโภคไขสด จากการสํารวจพบวา คนไทยบริโภคไข
เฉลี่ยแลวอยูท ี่ 128 ฟองตอคนตอป ซึ่งประเทศที่เจริญแลวอยางสหรัฐอเมริกา และยุโรป จะมีการ
บริโภคไขถึง 300 ฟองตอคนตอป
3. ปญหาการตลาดไข
wwการตลาดไขในประเทศไทยนั้นผูกําหนดราคาไมใชเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกแตเปนพอคาคน
กลาง ดังนั้นบางชวงเวลาราคาไขที่เกษตรกรจําหนายจึงไมคุมกับคาอาหารและแรงงานในการเลี้ยง
การกําหนดราคาจะถูกกําหนดโดยความตองการผลผลิตและผลผลิตที่ออกสูตลาดเปนหลักแตไมถูก
กําหนดโดยตนทุนการผลิตที่แทจริง สําหรับปญหาการตลาดไขมีดังตอไปนี้

ภาพที่ 10.8 ไขไกที่จําหนายตามทองตลาดทั่วไป
ที่มา (สมบุญ กาละพงศ, 2533, หนา 1)
ww3.1 ปญหาตลาดภายในประเทศ
ww 3.1.1 เกษตรกรขาดความเขาใจในเรื่องตลาดเกือบทัง้ หมด จะใชราคาตลาดเปนเกณฑในการ
ขยายกําลังการผลิต
ww 3.1.2 ปญหาการผลิต การตลาดไขไกตอ งอาศัยตลาดในประเทศเปนหลัก เมื่อใดที่ผลผลิตมีมาก
เกินความตองการของผูบริโภคทําใหราคาตกต่ํา

w w3.1.3 เกษตรกรผูผลิตไมสามารถรวมตัวกันได จึงขาดพลังในการตอรองราคาทําใหเสียเปรียบ
พอคาอยูเสมอ
ww 3.1.4 ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอราคา เชน การปดภาคเรียน ฤดูทมี่ ีผลไมออกมาก เปนตน
ww3.2 ปญหาตลาดตางประเทศ
ww 3.2.1 ตนทุนการผลิตสูง ทําใหราคาขายสูงไมสามารถสูคูแขงขันได
ww 3.2.2 ตลาดตางประเทศอยูในวงจํากัด
ww 3.2.3 การแขงขันการคาระหวางผูสงออกมีการแขงขันตัดราคากันเองทําใหขาดทุน
การตลาดนมและผลิตภัณฑนม
wwน้ํานมเปนผลผลิตจากสัตวที่มีคุณคาทางอาหารสูง ประกอบไปดวย ไขมัน โปรตีน แรธาตุ และ
วิตามินที่รางกายของคนเราตองการ โดยเฉพาะเด็กหากไดดื่มนมทุกวันแลวก็จะทําใหรางกาย
สมบูรณแข็งแรง เจริญเติบโตไดเปนปกติ ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายในการสงเสริม
ใหประชาชนดื่มนม เมื่อมีความตองการน้าํ นมมากขึ้นก็ทําใหการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการ
ฟารมโคนมขยายตัวเพิ่มขึน้ ทุกวันนี้การผลิตนมในประเทศไทยไมพอเพียงตอการบริโภคตองสั่ง
นมเขามาบริโภคภายในประเทศปหนึ่ง ๆ มูลคาหลายพันลานบาททีเดียว รายละเอียดเกีย่ วกับตลาด
นมและผลิตภัณฑนมมีดังนี้
1. โครงสรางและวิถีการตลาดนมและผลิตภัณฑนม
wwโครงสรางและวิถีการตลาดนมและผลิตภัณฑนมนัน้ จะมีผูที่เกีย่ วของอยูหลายกลุม โดยเริ่มจาก
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมดําเนินการเลี้ยงโคนมทั้งรายยอยและรายใหญเพือ่ ผลิตน้ํานมสงใหกับศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบซึ่งเปนศูนยขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยหรือของ สหกรณ
โคนมในจังหวัดนัน้ ๆ โดยที่เกษตรกรอาจจะขายนมผานพอคาคนกลางหรือสงนมใหกับศูนย
รวบรวมนมโดยตรง ศูนยรวบรวมนมจะทําการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบและประเมิน ราคากอน
จากนั้นจะสงน้ํานมใหกับโรงงานผลิตภัณฑนมเพื่อทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมประเภทตางๆ
โดยที่จะมีตัวแทนหรือพอคาสงมารับไปจําหนายหรือสงตอใหกับพอคาปลีกเพื่อจําหนายใหกับ
ผูบริโภคตอไป สําหรับวิถีการตลาดนมและผลิตภัณฑนมแสดงไวในภาพที่ 10.9

ภาพที่ 10.9 วิถีการตลาดนมและผลิตภัณฑนม
ที่มา (ดํารง กิตติชัยศรี และคนอื่น ๆ, 2546, หนา 443)
2. ตลาดตางประเทศของนมและผลิตภัณฑนม
ตลาดตางประเทศของนมและผลิตภัณฑจากนมนั้นสวนใหญจะเปนการนําเขามากกวาสงออก
เนื่องจากนมภายในประเทศของไทยมีปริมาณไมพอเพียงกับการบริโภค ซึ่งจากการรายงานของกรม
ปศุสัตว (2549) พบวาในเดือนสิงหาคม 2548 มีมูลคาสะสมการนําเขาโคนม นม และผลิตภัณฑนม
สูงถึง 1,457,443,832 บาท ขณะที่มกี ารสงออกเพียง 412,836,190 บาท สวนมากนําเขาจากกลุม
ประเทศยุโรป การสงออกจะสงไปยังลาว เวียดนาม และกัมพูชา เทานัน้
3. ปญหาตลาดนมและผลิตภัณฑนม
wwปญหาตลาดนมและผลิตภัณฑนมในประเทศไทยนั้นมีอยูหลายประการ ทั้งนี้สาเหตุใหญ ๆ จะ
มาจากเรื่องของคุณภาพน้ํานมดิบเนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรูเรื่องการจัดการโคนมที่ถูกตอง
อีกอยางหนึ่งก็คือ ตนทุนการผลิตที่สูงกวาในหลาย ๆ ประเทศเมื่อนําน้ํานมดิบไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑแลวจะทําใหมีราคาคอนขางสูง ซึ่งผูบริโภคที่มีรายไดนอยไมสามารถซื้อมาบริโภคไดจงึ

เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองเขามาดูแลและใหความชวยเหลือเพื่อทําใหอาชีพการเลีย้ งโคนมเปน
อาชีพที่มั่นคงตอไป สําหรับปญหาตลาดนมและผลิตภัณฑนมมีดังตอไปนี้
ww3.1 ตลาดภายในประเทศ
ww 3.1.1 นมพรอมดื่มที่ผลิตจากน้ํานมดิบที่ผลิตไดภายในประเทศมีตนทุนที่สูงกวา นมที่ผลิตจาก
หางนมผงที่สั่งนําเขาจากตางประเทศ โรงงานแปรรูปนมจึงไมนยิ มใชน้ํานมดิบ (ภาพที่ 10.10)
ww 3.1.2 ราคาน้ํานมดิบที่รบั ซื้อสูงเกินกวาที่จะนําน้ํานมไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นได และยังมี
ปริมาณนอยจึงไมคุมทุน
ww 3.1.3 ไมสามารถนํากฎหมายที่เกีย่ วของมาใชในการแกปญหาตลาดนมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ww 3.1.4 ขาดระเบียบและหลักการในการปรับปรุงพันธุโคนม ทําใหปริมาณน้ํานมทีแ่ มโคผลิต
เฉลี่ยตอตัวยังต่ําอยู
ww3.2 ตลาดตางประเทศ ปญหาที่สําคัญคือ การไมสามารถแขงขันดานราคากับประเทศอื่นซึ่งเปน
ผูผลิตและผูสงออกน้ํานมและผลิตภัณฑนมได เพราะตนทุนการผลิตของประเทศไทยสูงกวา และมี
น้ํานมดิบในปริมาณนอย

ภาพที่ 10.10 ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
ที่มา (วิโรจน ภัทรจินดา, 2546, หนา 26)
การทําบันทึกฟารม
wwการทําบันทึกฟารม หมายถึง การจดขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใชเปนหลักฐานหรือเพื่อชวยจํา

การทําบันทึกฟารมมีประโยชนหลายประการ ไดแก สามารถบอกใหทราบถึงความกาวหนาดานตาง
ๆ ของฟารม ทราบถึงปญหาขอบกพรองเพือ่ หาทางแกไข ใชขอมูลเพื่อการผลิตใหตรงกับความ
ตองการของตลาด ผูบริโภค และทําใหทราบถึงสถานะทางการเงินของฟารม เปนตน การทําบันทึก
ฟารมที่ดีนั้นขอมูลที่บันทึกตองกะทัดรัด ชัดเจน มีความเที่ยงตรง สามารถทําการบันทึกไดงายและ
ทันสมัย ขอมูลที่บันทึกจะตองแยกประเภทของบันทึกไวอยางชัดเจนเพื่อสะดวกในการใชงาน
ขอมูลที่ตองทําบันทึกสําหรับการดําเนินกิจการฟารมมีดงั นี้
1. การบันทึกขอมูลทรัพยสินและหนี้สินฟารม
การบันทึกขอมูลทรัพยสินและหนี้สินฟารมเพื่อแสดงใหเห็นฐานะทางการเงินของฟารม ขอมูล
ทรัพยสินที่ตองบันทึก ไดแก ที่ดิน โรงเรือน สิ่งกอสราง เครื่องจักรเครื่องมือ จํานวนและมูลคาสัตว
เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 10.3 , 10.4 , 10.5 และ 10.6
ตารางที่ 10.3 การบันทึกการถือครองและประเภททีด่ ิน

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 273)

ตารางที่ 10.4 การบันทึกโรงเรือน สิ่งกอสราง และเครื่องมือเครื่องจักรในการเกษตร

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 274)
ตารางที่ 10.5 การบันทึกจํานวนและมูลคาสัตว

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 277)

ตารางที่ 10.6 การบันทึกเจาหนี้ ลูกหนี้

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 277)
2. การบันทึกรายรับและรายจายของฟารม
wwการบันทึกรายรับและรายจายของฟารมมีความสําคัญมาก ทั้งนี้เพือ่ ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดทิศทางการผลิตของฟารมเพื่อใหฟารมไดผลกําไรสุทธิสูงสุด โดยทัว่ ไปผูทําฟารม จะตอง
ทําใหรายรับมากกวารายจายกิจการฟารมจึงจะมีกําไร การบันทึกรายรับรายจายของฟารม ดังแสดง
ในตารางที่ 10.7 และ 10.8
ตารางที่ 10.7 การบันทึกรายรับของฟารม
ตารางที่ 10.8 การบันทึกการซื้อสัตวและอาหารสัตว

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 282)
3. การบันทึกการใชแรงงาน
wwแรงงานที่ใชในฟารมทั้งหมดจะตองถูกบันทึกโดยละเอียดทั้งชนิดของงานที่ทํา เวลาที่ทํางาน
ทั้งหมด อัตราคาจาง ทั้งนี้เพือ่ ที่จะไดนํามาคํานวณเปนตนทุนในการทําฟารม ที่สําคัญคือ จะตองจัด

คนเขาทํางานใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่จะทําเพื่อใหการใชแรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดัง
แสดงในตารางที่ 10.9
ตารางที่ 10.9 การบันทึกการใชแรงงานเกี่ยวกับการเลีย้ งสัตวในฟารม

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 288)
4. การบันทึกการผลิตสัตว
wwการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสัตวจะตองบันทึกในทุก ๆ ดาน ทั้งขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสัตว
ขอมูลการผสมพันธุ ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว ขอมูลการใชอาหาร และขอมูลเกี่ยวกับการให
ผลผลิต เปนตน ดังแสดงแบบบันทึกตามตารางที่ 10.10 – 10.18
ตารางที่ 10.10 บัตรประจําตัวแมโคพันธุเนือ้
ตารางที่ 10.11 สถิติการใหลูกของแมโคตัวนี้
ตารางที่ 10.12 ขอมูลการผสมพันธุแมโค
ตารางที่ 10.13 ประวัติสุขภาพแมโค
ตารางที่ 10.14 ตารางบันทึกขอมูลสุกรพันธุ

ตารางที่ 10.15 บันทึกการใหผลผลิตน้ํานมโค

ตารางที่ 10.16 แบบบันทึกประจําสัปดาหสาํ หรับฝูงไกไข

ที่มา (มานิตย เทวรักษพทิ ักษ, 2536, หนา 256)

ตารางที่ 10.17 รายงานใหยาไก

ที่มา (มานิตย เทวรักษพทิ ักษ, 2536, หนา 260)
ตารางที่ 10.18 รายงานใหวัคซีนไก

บทสรุป
wwผูที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูดานการจัดการฟารม การตลาดเปน
อยางดี ทั้งนี้ เพราะวาเมื่อทําการเลี้ยงสัตวแลวผลผลิตจากสัตวที่ไดจะตองนําไปจําหนายยังตลาด ผู
เลี้ยงสัตวจึงตองมีความรูดานการตลาดทั้งโครงสรางการตลาด วิถีการตลาด ตลาดผลผลิตทั้งในและ
ตางประเทศ ตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑจากสัตวที่สําคัญ ไดแก ตลาดโคกระบือ ตลาดไกเนื้อ ตลาด
ไข ตลาดสุกร และตลาดนมและผลิตภัณฑนม ซึ่งปจจุบนั นี้ตลาดตาง ๆ ยังคงเปนของพอคาคนกลาง
ที่เปน ผูกําหนดราคาผลผลิต ภาระตาง ๆ จึงตกไปอยูก ับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ดังนั้นรัฐบาลจึงตอง
เขามาจัดการเรื่องตลาดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับเกษตรกรผูผลิตทุกราย นอกจากมีความรูเรื่อง
การตลาดแลวผูเลี้ยงสัตวจะตองมีความรูเรื่องการบันทึกขอมูลฟารมอีกดวย การบันทึกขอมูลฟารม
จะชวยใหผูเลีย้ งสัตวทราบถึงความกาวหนาดานตาง ๆ ของฟารม ทราบถึงฐานะทางการเงินของ
ฟารม และขอมูลตาง ๆ ที่ฟารมมีอยูจะใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาฟารมเพื่อใหเกิดผลกําไรสุทธิ
สูงสุด ขอมูลที่ตองบันทึก ไดแก ขอมูลทรัพยสินและหนี้สนิ ขอมูลรายรับรายจาย ขอมูลการใช
แรงงาน และขอมูลผลผลิตสัตว เปนตน
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