บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุปการวิจัย

เกษตรกร

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ
1.1.2 เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์ มของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ
1.1.3 เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อ
1.1.4 เพือ่ ศึกษาความพร้อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพัน
1.1.5 เพื่อศึ กษาศักยภาพในการเลี้ ยงเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื้ อของ

1.1.6 เพื่อศึกษาปั ญหาของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อเพื่อการค้า เกษตรกรผู ้
เลี้ยงเป็ ดเนื้ อที่มีศกั ยภาพการเลี้ยงมากกว่า 2000 ตัวต่อรุ่ น จํานวน 112 ฟาร์ ม เนื่องจากมีจาํ นวนน้อย
จึงเลื อกกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์ แล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สถิติเชิ งพรรณาใช้
บรรยายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่า
ตํ่าสุ ด
1.3 ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ นภาพรวมและข้อสรุ ปผลการวิจยั ที่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามลําดับตังนี้
1.3.1 สภาพพืน้ ฐานด้ านเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ ด
เกษตรกรเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อในเขตภาคตะวันออกที่ ให้สัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายที่ ส มรสแล้ว มี อ ายุ เฉลี่ ย 49.94 ปี จบการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา จํา นวนสมาชิ ก ใน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 3.57 คน มีแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.57 คน ซึ่ งคนในครัวเรื อนส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทําไร่
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เกษตรกรบางรายมีรายได้ภาคการเกษตรนอกเหนื อจากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
การทํานา ทําสวน ทําไร่ รายได้รวมภาคการเกษตร (ทํานา ทําสวน ทําไร่ เลี้ ยงสัตว์และอื่นๆ) เฉลี่ย
98,701.43 บาทต่อปี ซึ่ งรายได้ภาคการเกษตรหลักมาจากการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรบางส่ วนมีรายได้
นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง ราชการ ค้าขาย โดยค่าเฉลี่ ยรายได้รวมนอกภาคเกษตรเฉพาะผูท้ ี่มี
รายได้นอกภาคเกษตร เท่ ากับ 67,247.37 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้รวมทั้งหมดของครัวเรื อน เฉลี่ ย
165,948.8 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45120.95 บาทต่อปี
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีภาวะหนี้ สินกับ ธ.ก.ส. หรื อสถาบันทางการเงิน ภาวะหนี้ สิน
รวมเฉลี่ ยของครัวเรื อน 154568.63 บาท เกษตรกรร้อยละ 100 เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ ยของพื้นที่ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ 14.35 ไร่ นอกจากนี้ ยงั พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีตาํ แหน่ ง
ทางสังคม และไม่ได้เป็ นสมาชิกของกลุ่มใดๆ
1.3.2 สภาพการผลิตเป็ ดเนื้อของเกษตรกร
จาการศึกษาพบว่า ฟาร์ มเลี้ยงเป็ ดเนื้ อของเกษตรกร มีขนาดฟาร์ มเฉลี่ย 8.24 ไร่
จํานวนโรงเรื อนเฉลี่ ย 1.56 โรงเรื อน ลักษณะโรงเรื อนทั้งหมดเป็ นโรงเรื อนแบบปิ ด และมีจาํ นวน
การเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83 ตัว
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งเป็ ดเนื้ อ มี ป ระสบการณ์ ใ นการณ์ เลี้ ย งโดยเฉลี่ ย 14.90 ปี
จํานวนแรงงานภายในฟาร์ มเฉลี่ ย 2.18 คน ฟาร์ มเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ ยงแบบอิสระ
โดยมีระยะการเลี้ยงเฉลี่ย 46.79วัน พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 27.79 วัน ใช้แกลบเป็ นวัสดุรองพื้น
และส่ วนใหญ่ใช้น้ าํ บาดาล นอกจากนี้ ยงั พบว่าอาหารและลูกเป็ ดส่ วนใหญ่ได้มาจากการติดต่อซื้ อเอง
จากผูจ้ าํ หน่าย
1.3.3 ต้ นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อทุกรายมีตน้ ทุนในการเลี้ ยง ซึ่ งได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
โครงสร้ างและค่าใช่ จ่ายในโรงเรื อน บางรายที่ มีตน้ ทุนในการซื้ อที่ดินร่ วมด้วย ทั้งนี้ ตน้ ทุ นปั จจัย
การเลี้ยงโดยเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงของเกษตรกรทั้งหมด เท่ากับ 179768.44 บาท ผลตอบแทนใน
การเลี้ยงเฉลี่ยต่อ 1 รอบการเลี้ยงเท่ากับ 91,500.50 บาท
เกษตรกรร้อยละ 89.29 มีการก่อสร้ างโรงเรื อนขึ้นมาใหม่ และส่ วนใหญ่มี
การกูย้ ืมเงินจากหน่วยงานหรื อสถาบันทางการเงิน รายได้จากการเลี้ยงภายหลังจากหักต้นทุนแล้ว
พบว่าร้อยละ 87.7 ได้กาํ ไร มีเกษตรกรบางรายประสบปั ญหาขาดทุน หรื อรายได้ไม่แน่นอน
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1.3.4 ศักยภาพในการเลีย้ งเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนือ้ ของเกษตรกร
1) องค์ ประกอบของฟาร์ ม
ทําเลที่ต้ ังของฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในบริ เวณที่ มี
การคมนาคมสะดวก สามารถควบคุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค อยูใ่ นทําเลที่มีแหล่งนํ้า
สะอาดเพียงพอต่อการบริ โภค เป็ นบริ เวณที่ไม่มีน้ าํ ท่วมขัง เป็ นบริ เวณที่โปร่ ง อากาศสามารถถ่ายเท
ได้ดี ตามข้อกําหนดของมาตรฐานฟาร์ ม สําหรับที่ต้ งั ของฟาร์ มอยูห่ ่ างจากแหล่งชุ มชน โรงฆ่าสัตว์
ตลาดนัดค้าสัตว์ พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 83.1 เป็ นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
ฟาร์ มเลี้ยงเป็ ด
ลักษณะของฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมี เนื้ อที่ เหมาะสม
กับขนาดของฟาร์ ม มีการจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์ มเป็ นสัดส่ วนชัดเจนและเหมาะสม ฟาร์ มเกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดร้ อยละ 91.5 มีถนนภายในฟาร์ มที่ใช้วสั ดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม และครึ่ งหนึ่ งมีร้ ัว
ป้ องกันสัตว์ชนิ ดอื่นเข้า-ออกบริ เวณพื้นที่เลี้ ยงสัตว์ได้ บ้านพักอาศัยและอาคารสํานักงานมีร้ ัวกั้น
แบ่งแยกจากบริ เวณเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน
ลักษณะของโรงเรือน พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมีขนาดของโรงเรื อน
เหมาะสมกับจํานวนเป็ ด โรงเรื อนมีโครงสร้างและส่ วนประกอบที่แข็งแรง สะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
ไม่เป็ นอันตรายต่อคนและสัตว์
2) การจัดการฟาร์ ม
การจั ด การโรงเรื อน พบว่าฟาร์ ม ของเกษตรกรทั้งหมดมี โรงเรื อนและ
อุปกรณ์ให้อาหารที่สะอาดและแห้ง มีส่วนการผลิตแยกกันอย่างชัดเจน มีระยะพักโรงเรื อน 5-7 วัน
ก่ อนนําเป็ ดชุ ดใหม่เข้ามาเลี้ ย ง มี ก ารฆ่าเชื้ ออุ ป กรณ์ และโรงเรื อนด้วยนํ้ายาฆ่ าเชื้ อโรค มี ระบบ
ระบายอากาศที่ดี และฟาร์ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 88.1 มีการดูแล ซ่ อมบํารุ งโรงเรื อนและ
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดี
การจั ด การด้ านบุ ค ลากร พบว่า ฟาร์ ม ของเกษตรกรทั้งหมดมี จาํ นวน
แรงงานเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนสัตว์เลี้ยง และมีสัตวแพทย์ควบคุมกํากับดูแลด้านสุ ขภาพ
สัตว์ภายในฟาร์ ม
คู่มือการจัดการฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมีคู่มือการจัดการ
ฟาร์ ม คู่มือการจัดการด้านสุ ขภาพสัตว์ และพบว่าไม่มีฟาร์ มของเกษตรกรในโครงการ ฯ ที่มีคู่มือ
การจัดการด้านสุ ขาภิบาล และสิ่ งแวดล้อม
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ระบบบันทึกข้ อมูล พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมีการจดบันทึกการ
เตรี ยมโรงเรื อน บันทึ กการให้อาหาร บันทึ กข้อมูลการจัดการการผลิ ต และพบว่าไม่มีฟาร์ มของ
เกษตรกร ที่มีบนั ทึกข้อมูลการบริ หารฟาร์ ม
การจัดการด้ านอาหารสั ตว์ และนํา้ พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรใช้อาหารสัตว์
ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ใช้ภาชนะบรรจุสะอาด แห้ง ไม่เคยใช้บรรจุ
วัตถุ มีพิ ษ ใช้อาหารที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ ช่ วงอายุและชนิ ดของเป็ ด ไม่ใส่ สารต้องห้ามตาม
กฎหมายผสมในนํ้า มีการเก็บอาหารสัตว์แยกเป็ นสัดส่ วนและมิดชิ ด และมีฟาร์ มของเกษตรกรส่ วน
น้อยเพียงร้อยละ 30.5 ที่มีอุปกรณ์สาํ หรับผสมยาละลายนํ้าให้เป็ ดกินเมื่อจําเป็ น
3) การจัดการด้ านสุ ขภาพสั ตว์
การป้องกันและควบคุม
การทําลายเชื้ อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มเกษตรกรเพียงรายเดี ยว
ที่ มี บ่อ นํ้า ยาฆ่า เชื้ อ โรค พาหนะทุก ชนิ ด ที่ เข้า -ออกฟาร์ ม และมากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง มี ห้อ งอาบนํ้า
และฆ่าเชื้อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ ม
การป้ องกันการสะสมของเชื้ อโรคในฟาร์ ม พบว่าฟาร์ มของเกษตรกร
ทั้งหมดมีเครื่ องพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อจํานวนเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ มและใช้งานได้ดี
การสร้างภูมิคุม้ กันโรค พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมีการทําวัคซี น
ป้ องกันโรคสุ กรทุกตัวในฟาร์ มตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ประจําฟาร์ ม
การควบคุ ม โรค พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดมี ก ารแยกสุ กรป่ วย
ออกจากฝูง ฟาร์ มเกษตรกรส่ วนน้อยมีบริ เวณเฉพาะสําหรับทําลายซากสุ กรที่ตาย และพบว่าไม่มี
ฟาร์ ม ที่มีการตรวจวินิจฉัยโรคสุ กรที่ป่วยหรื อตายโดยสัตวแพทย์
การบําบัดโรค พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรทั้งหมดปฏิ บตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การประกอบการบําบัดโรคสัตว์ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการใช้ยาสําหรับสัตว์
4) การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
การบําบัดหรื อกําจัดของเสี ย พบว่าฟาร์ มของเกษตรกรมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
มีระบบกําจัดหรื อบําบัดของเสี ยที่เหมาะสม
1.3.6 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของปั ญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อ
อยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ประเด็น เรี ยงตามลําดับได้แก่ คุ ณภาพของลูกเป็ ด อาหารสําหรับเลี้ ยงเป็ ด
ที่ต้ งั และปั จจัยด้านโรงเรื อน แหล่งเงินทุน ระบบสาธารณู ปโภค ความรู ้ในการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อ และระดับ
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น้อย 4 ประเด็น เรี ยงตามลําดับ ได้แก่ ต้นทุนและผลตอบแทน การตลาดและราคาซื้ อขายเป็ ดสดใน
ท้องตลาด การเกิดโรค และโรคระบาด และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

2. อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจของเกษตรกร ศักยภาพการเลี้ยง
เป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มของเกษตรกร และการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
2.1 สภาพพืน้ ฐานด้ านเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกรผู้เลีย้ งเป็ ด
เกษตรกรเลี้ยงเป็ ดเนื้อในเขตภาคตะวันออกที่ให้สัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายที่
สมรสแล้ว มีอายุเฉลี่ ย 49.94 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนเฉลี่ย
3.57 คน มีแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.57 คน ซึ่ งคนในครัวเรื อนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่
เกษตรกรบางรายมีรายได้ภาคการเกษตรนอกเหนื อจากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การทํานา
ทําสวน ทําไร่ รายได้รวมภาคการเกษตร (ทํานา ทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ) เฉลี่ย 98,701.43 บาท
ต่ อ ปี ซึ่ งรายได้ภ าคการเกษตรหลัก มาจากการเลี้ ยงสั ต ว์ เกษตรกรบางส่ ว นมี ร ายได้น อกภาค
การเกษตร เช่ น รับจ้าง ราชการ ค้าขาย โดยค่าเฉลี่ ยรายได้รวมนอกภาคเกษตรเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้
นอกภาคเกษตร เท่ากับ 67,247.37 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้รวมทั้งหมดของครัวเรื อน เฉลี่ย 165,948.8 บาท
ต่อปี และค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร เฉลี่ย 45120.95 บาทต่อปี
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีภาวะหนี้ สินกับ ธ.ก.ส. หรื อสถาบันทางการเงิน ภาวะหนี้สิน
รวมเฉลี่ ยของครัวเรื อน 154568.63 บาท เกษตรกรร้อยละ 100 เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ ยของพื้นที่ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ 14.35 ไร่ นอกจากนี้ ยงั พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีตาํ แหน่ ง
ทางสังคม และไม่ได้เป็ นสมาชิกของกลุ่มใดๆ
2.2 สภาพการผลิตเป็ ดเนื้อของเกษตรกร ฟาร์ ม เลี้ ยงเป็ ดเนื้ อของเกษตรกร มี ขนาด
ฟาร์ มเฉลี่ ย 8.24 ไร่ จํานวนโรงเรื อนเฉลี่ย 1.56 โรงเรื อน ลักษณะโรงเรื อนทั้งหมดเป็ นโรงเรื อน
แบบปิ ด และมีจาํ นวนการเลี้ยงเฉลี่ย 3964.83 ตัว
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดเนื้ อมี ประสบการณ์ ในการณ์ เลี้ ยงโดยเฉลี่ ย 14.90 ปี จํานวน
แรงงานภายในฟาร์ มเฉลี่ย 2.18 คน ฟาร์ มเลี้ยงเป็ ดเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ยงแบบอิสระ โดยมีระยะ
การเลี้ ยงเฉลี่ย 46.79 วัน พักเล้าในแต่ละรอบการเลี้ ยงเฉลี่ย 27.79 วัน ใช้แกลบเป็ นวัสดุ รองพื้น
และส่ วนใหญ่ใช้น้ าํ บาดาล นอกจากนี้ ยงั พบว่าอาหารและลูกเป็ ดส่ วนใหญ่ได้มาจากการติดต่อซื้ อ
เองจากผูจ้ าํ หน่าย
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2.3 ศักยภาพการเลีย้ งเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มของเกษตรกร
กรมปศุสัตว์ (2542:20-29) ได้กาํ หนดมาตรฐานฟาร์ มเลี้ยงเป็ ดเพื่อให้ฟาร์ มที่ตอ้ งการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นฟาร์ มที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับได้ยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่ งจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมิน
เพื่อเข้าสู่ ระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์ มเลี้ ยงเป็ ดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรั บรองมาตรฐานฟาร์ มเลี้ ยงสั ตว์ พ.ศ. 2542 ซึ่ งการตรวจสอบจะต้องดําเนิ นตามระเบี ยบ
มาตรฐานฟาร์ ม เลี้ ยงเป็ ด ซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบหลัก ตามมาตรฐานฟาร์ ม เลี้ ยงสั ต ว์ 4 ด้า น ได้แ ก่
องค์ประกอบของฟาร์ ม การจัดการฟาร์ ม การจัดการด้านสุ ขภาพสัตว์ และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
2.1.1 องค์ ประกอบฟาร์ ม จากผลการวิจยั องค์ประกอบหลักมาตรฐานฟาร์ มเลี้ ยง
เป็ ดในด้านองค์ประกอบของฟาร์ ม ทั้งเรื่ องทําเลที่ต้ งั ของฟาร์ ม ลักษณะของฟาร์ ม และลักษณะของ
โรงเรื อน พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดได้ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบทางด้านนี้ แต่ยงั พบเกษตรกรบาง
รายที่ยงั ไม่พร้อมในเรื่ องที่ต้ งั ของฟาร์ม ซึ่ งอยูห่ ่างจากแหล่งชุ มชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ไม่
ถึ ง 5 กิ โลเมตร ฟาร์ ม ส่ วนใหญ่ ที่ พ บปั ญ หานี้ ก่ อสร้ างมาเป็ นระยะเวลานาน ในอดี ตหน่ วยงาน
ราชการในท้องถิ่นยังไม่เข้มงวดในเรื่ องนี้ เรื่ องการมีร้ ัวกั้นรอบฟาร์ ม มี ฟาร์ มเพียงครึ่ งหนึ่ งที่ มีร้ ัว
ป้ องกันสัตว์ชนิ ดอื่นเข้า-ออกบริ เวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ มีร้ ัวกั้นแบ่งแยกระหว่างบ้านพักสํานักงาน
กับบริ เวณเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน อาจเป็ นเพราะการก่อสร้างรั้วต้องใช้เงินทุนสู ง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะพบ
ในรายที่เพิ่งสร้างฟาร์ มใหม่ เกษตรกรเพิ่งใช้เงินลงทุนในการสร้างโรงเรื อนในปริ มาณที่สูงมากและ
ยังมีหนี้สินอยู่
2.1.2 การจัดการฟาร์ ม จากผลการวิจยั ในด้านการจัดการฟาร์ ม ในเรื่ องการจัดการ
โรงเรื อน พบว่าเกษตรกรเกื อบทั้งหมดได้ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบทางด้านนี้ มีเพียงเล็กน้อยที่ขาด
การดูแล ซ่ อมบํารุ งโรงเรื อนและอุปกรณ์ ให้ใช้งานได้ดี อาจเป็ นเพราะเป็ นฟาร์ มที่ก่อสร้ างมาเป็ น
ระยะเวลานาน โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ มีสภาพเก่า เสื่ อมโทรมทําให้ยากต่อการซ่อมบํารุ ง เรื่ อง
การจัดการด้านบุคลากร พบว่าเกษตรกรทั้งหมดได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนี้ ในส่ วนคู่มือการจัดการ
ฟาร์ ม และระบบบันทึกข้อมูล พบว่าเกษตรกรทั้งหมดยังไม่มีการจัดทําคู่มือการจัดการด้านสุ ขาภิบาล
และสิ่ งแวดล้อม และไม่มีบนั ทึกข้อมูลการบริ หารฟาร์ ม อาจเป็ นเพราะเกษตรกรจะให้ความสําคัญ
กับกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ มากกว่าให้ความสําคัญกับองค์ประกอบส่ วนอื่นๆ เรื่ องการ
จัดการด้านอาหารสัตว์และนํ้ามีฟาร์ มเกษตรกรเพียงเล็กน้อยที่มีอุปกรณ์สําหรับผสมยาละลายนํ้าให้
สุ กรกิน
2.1.3 การจัด การด้ านสุ ขภาพสั ต ว์ การจัดการด้านนี้ พบความบกพร่ องในหลาย
หัวข้อได้แก่ การทําลายเชื้ อโรคก่อนเข้า-ออกฟาร์ ม ทั้งการมีบ่อนํ้ายาฆ่าเชื้ อโรค พาหนะทุกชนิ ดที่
เข้า-ออกฟาร์ ม และห้องอาบนํ้าฆ่าเชื้ อโรคบุคคลที่เข้าฟาร์ ม หัวข้อการควบคุมโรค ฟาร์ มเกษตรกร
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ทั้งหมดไม่มีการปฏิบตั ิในเรื่ องการตรวจวินิจฉัยโรคเป็ ดที่ป่วยหรื อตายโดยสัตวแพทย์ แต่จะทําการ
วินิจฉัยโรคโดยสัตวบาลแทน และมีเกษตรกรเพียงบางส่ วนที่มีบริ เวณเฉพาะสําหรับทําลายซากเป็ ด
ที่ ตาย ซึ่ งการก่อสร้ างบ่ อนํ้ายาฆ่ าเชื้ อ ห้องอาบนํ้า และที่ ท าํ ลายซาก ต้องใช้งบประมาณในการ
ดํา เนิ น การสู ง ในส่ วนของการป้ องกันการสะสมของเชื้ อโรคในฟาร์ ม การสร้ า งภูมิ คุ ม้ กันโรค
และการบําบัดโรค เกษตรกรทั้งหมดปฏิบตั ิตามองค์ประกอบทางด้านนี้
2.1.4 การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม จากผลการวิจยั ในด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
เรื่ องการบําบัดหรื อกําจัด ของเสี ย มี ฟ าร์ ม เกษตรกรมากกว่าครึ่ งหนึ่ งที่ มี ระบบบําบัดของเสี ย ที่
เหมาะสม โดยฟาร์ มที่ไม่มีระบบบําบัดของเสี ยส่ วนใหญ่เป็ นฟาร์ มที่สร้างใหม่ อาจเป็ นเพราะไม่มี
งบประมาณในการจัดทํา เนื่ องจากการจัดทําระบบบําบัดของเสี ยต้องใช้งบประมาณสู ง ความพร้อม
ของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพัน
2.4 ความพร้ อมของเกษตรกรในการเลีย้ งเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพันในระดับมาก ประเด็น
เรี ยงตามลําดับได้แก่ การประกันราคารับซื้ อเป็ ด จํานวนและปริ มาณการเลี้ยงต่อรุ่ น สิ นเชื่อในการ
ผลิต มีอุปกรณ์ การเลี้ยงครบเพียงพอต่อปริ มาณเป็ ด ทําเล ที่ต้ งั ของฟาร์ มตรงตามรู ปแบบ ลักษณะ
ของฟาร์ มเป็ นไปตามมาตรฐานฟาร์ มกําหนด ลักษณะของโรงเรื อนตรงตามแบบที่บริ ษทั กําหนด
มีแหล่งนํ้าใช้เพียงพอ มีความสอดคล้องกับรู ปแบบการทําการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน สิ ทธิ ชยั
พัฒนสุ วรรณ และคณะ (2549) กล่าวว่า การเกษตรแบบมีสัญญานั้น ผูร้ ับซื้ อสามารถกําหนดความ
แน่ นอนของวัตถุ ดิบ ซึ่ งเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ตนจะรับซื้ อ โดยที่ตวั เองไม่ตอ้ งเป็ นเจ้าของ
หน่ วยการผลิตทางการเกษตรนั้นเสี ยเอง เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการยังมีความเป็ นอิสระ โดยเป็ น
เจ้าของหน่วยผลิ ตของตนอยู่ แต่มีการทําสัญญาล่วงหน้ากับผูร้ ับซื้ อเกี่ยวกับปริ มาณ และคุ ณภาพ
ของผลผลิ ตทางการเกษตรที่ตนจะผลิ ตป้ อนให้ ผลิ ตผลการเกษตรที่มีการใช้ระบบการผลิ ตแบบมี
สัญญาผูกพัน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ การผลิตถัวเหลืองฝักสดเพื่อผลิตอาหารกระป๋ อง การปลูกมันฝรั่ง
การผลิ ตอ้อยทํานํ้าตาล การผลิ ตเยื่อกระดาษจากต้นยูคาลิ ปตัสและไม้ไผ่ การปลู กมะเขื อเทศเพื่อ
ทําอาหารกระป๋ อง การผลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ ผ กั เมล็ดพันธุ์ แตงโม แคนตาลู ป เป็ นต้น เชษฐ์ สวยงาม
(2550) กล่าวว่า การผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน เป็ นกระบวนการผลิตที่มีลกั ษณะข้อตกลง หรื อสัญญา
ระหว่างเกษตรกรกับบริ ษทั ที่มีการตกลงล่วงหน้าที่จะส่ งมอบผลผลิตให้แก่บริ ษทั ในปริ มาณและ
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ที่ ก ํา หนดไว้ โดยมี เงื่ อ นไขสํ าคัญ คื อ บริ ษ ัท จะต้อ งสร้ างหลัก ประกัน ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงหลักประกันในการส่ งมอบวัตถุ ดิบแก่เกษตรกรที่ใช้ในการขยายการผลิ ต
ให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามเป้ าหมาย
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2.5 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
ปั ญหาต่ อการเลี้ ยงสุ ก รตามระบบมาตรฐานฟาร์ ม ที่ อยู่ในระดับ สู งที่ สุ ดคื อขาด
แคลนเงิ นทุนในการปรับปรุ งระบบการจัดการฟาร์ ม เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มีหนี้ สินอยูแ่ ล้ว
และการปรับปรุ งฟาร์ มในบางเรื่ องต้องใช้เงินทุนสู ง รองลงมาคือทําเลที่ต้ งั ของฟาร์ มไม่เหมาะสม
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะพบในฟาร์ ม ที่ ก่อสร้ างมาเป็ นระยะเวลานาน ปั ญ หาเจ้าหน้าที่ ขาดประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญ อาจเป็ นเพราะขาดนักวิชาการส่ งเสริ ม ขาดความรู ้และประสบการณ์ ในการทํางาน
ปั ญหาการใช้มาตรฐานฟาร์ มมีความยุง่ ยาก และปั ญหาขาดแรงงานภายในฟาร์ มเนื่ องจากบางพื้นที่
หาแรงงานยาก และอาชีพเลี้ยงเป็ ดเป็ นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนอยากทํา
จากการศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ ดตามระบบมาตรฐาน
ฟาร์ มพบว่า ข้อเสนอแนะทั้งหมดเป็ นการขอความช่ วยเหลื อ ให้ช่วยเหลื อในด้าน ต่างๆ ทั้งด้าน
เงินทุน แรงงาน การให้ความรู ้ การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความชํานาญ ซึ่ งดําเนิ นการโดยประสานงานกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเอง จาก
ข้อเสนอแนะที่เกษตรกรได้เสนอมา สามารถให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรได้ แต่มีขอ้ เสนอแนะ
บางข้อที่นาํ มาพิจารณาแล้วทําได้ยากในเรื่ องการช่วยเหลื อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุ งฟาร์ ม
น่าจะช่วยได้ในเรื่ องการจัดหาแหล่งเงินทุนเท่านั้น

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการส่ งเสริ มการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อทั้งภาครัฐและ
เอกชน ควรมีโครงการส่ งเสริ มให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรรอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะ
ในเรื่ องการจัดการฟาร์ มและการจัดทําคู่มือฟาร์ มเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถนําไป
ปฏิบตั ิในฟาร์ ม ได้อย่างถูกต้อง
3.1.2 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรมีการมีมาตรการในการลดปั ญหาอุปสรรคในการ
เลี้ยงเป็ ดเนื้ อของเกษตรกร โดยควรมีส่วนช่วยเหลือในการควบคุมปั จจัยในด้านการผลิตต่างๆ เช่ น
การตรวจสอบคุ ณภาพลูกเป็ ดอาหารสําหรับเลี้ยงเป็ ดเนื่ องจากเป็ นปั ญหาสําคัญและส่ งผลโดยตรง
ต่อผลตอบแทนที่ ได้รับ และส่ งเสริ ม ดู แลระบบสาธารณู ป โภคให้เพียงพอแก่ ความต้องการของ
เกษตรกร เนื่องจากยังพบว่าเกษตรกรบางส่ วนยังประสบปั ญหาเหล่านี้อยู่
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยระหว่างการประกอบการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ
แบบอิสระและแบบมีพนั ธะสัญญากับบริ ษทั รวมไปถึ งความเป็ นธรรมกรณี เลี้ ยงแบบมีพนั ธะสัญญา
กับบริ ษทั
3.2.3 ควรศึ กษาถึ งผลกระทบ ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ต่อการเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ มตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ และการปฏิ บตั ิตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุ งระเบียบกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องต่อความเป็ นจริ งของสภาพการเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อ
ในปัจจุบนั

