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บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้ มี 2 วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาตนทุนในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรใน
จังหวัดลําปาง และ 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัด
ลําปาง 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและขอมูลฑุติยภูมิ  โดยที่ขอมูลปฐมภู
มิไดจากการสัมภาษณแบบมีแบบสอบถามกับเกษตรกรตัวอยางจํานวน 23 ราย  ซ่ึงถูกเลือกสุมมา
อยางแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่เล้ียงสุกรขุนชวงป 2549-2550 ในพื้นที่จังหวัดลําปาง ในการศึกษา
นี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือผูเล้ียงสุกรขุนขนาดเล็ก (1-100 ตัว) จํานวน 10 ราย ขนาด
กลาง (101-500 ตัว) จํานวน 10 ราย และ ขนาดใหญ (มากกวา 500 ตัว) จํานวน 3 ราย  การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา ตนทุนคงที่ในการผลิตของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุนของกลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดใหญมีตนทุนคงที่ต่ําที่สุดคือ 425.80 บาท/100 ก.ก./ตัว ขณะที่ของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง
มีตนทุนคงที่สูงที่สุดคือ 495.72  บาท/100 ก.ก./ตัว   ยิ่งกวานั้นยังพบวามากกวารอยละ 60 ของ
ตนทุนผันแปรของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุนของทุกขนาดกลุมตัวอยางศึกษานั้นเปนคาอาหารสุกร
และคายา-วัคซีน  นอกจากนั้นการศึกษานี้พบวากลุมผูเล้ียงสุกรขุนขนาดใหญมีตนทุนรวมต่ําที่สุด
คือ 4,143.00 บาท/100ก.ก./ ตัว  หรือประมาณ 41.43 บาทตอกิโลกรัม  ขณะที่ของกลุมผูเล้ียงขนาด
เล็กมีตนทุนรวมสูงที่สุดคือ 4,775.33 บาท/100 ก.ก./ ตัว  หรือประมาณ 47.75 บาทตอกิโลกรัม  
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ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกรกลุมตัวอยางพบวา 
เกษตรกรมีความเห็นวาราคาอาหารสุกรมีราคาสูงนั้นมีระดับความรุนแรงของปญหามาก แตมีระดับ
นอยในเรื่องปญหาในการเลี้ยงและคุณภาพของสุกร   แตปญหาที่สรางความเดือดรอนและมีระดับ
ความรุนแรงมากที่สุดคือปญหาที่ราคาสุกรมีชีวิตมีราคาตกต่ํา  
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     ABSTRACT 
 

This study has two objectives: 1) to examine the production costs and 2) to search for the 
problems and obstacles in farming fattened pigs for slaughter in Lampang Province. 

Both primary and secondary data were utilized.  The primary data were collected by 
questionnaire interview of 23 pig farmers identified by purposive sampling technique from the 
pig farmers population in Lampang Province who raised the live stock for slaughter during 2006-
2007.  The  samples were categorized into 10 small farms (with 1-100 pigs), 10 medium farms 
(with 101-500 pigs), and 3 large farms (having more than 500 pigs).  Analyses were based on 
descriptive statistics. 

The findings indicated large farms on the average incurred the lowest total fixed cost at 
425.80 baht/100 kg./animal while medium-sized farms had the highest total fixed cost at 495.72 
baht/100 kg./animal. In addition, more than 60 percent of the total variable cost of all pig farmer 
groups under study went to animal feeds and vaccination-medicines expense.  This study found 
that the large farms had the lowest total cost at 4,143.00 baht/100kg./animal or 41.43 baht/kg, 
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while the small farms confronted the highest total cost at 4,775.33/100kg./animal or 47.75 
baht/kg. 

In terms of farmers’ problems and obstacles, the most serious problem in pig farmers 
opinion was the high animal feed prices, while they has little problem in pigs rearing and keeping 
pigs quality.  However, the most critical and threatening problem was considers to be the falling 
prices of live swine. 
 

 
 

 


